


Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. ιδρύθηκε το

2008 από στελέχη του τομέα της καθαριότητος που ένωσαν

τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μία νέα, δυναμική,

πρωτοποριακή εταιρεία. Τα γραφεία της εταιρείας

βρίσκονται στον Άλιμο Αττικής, με συνεργάτες σε ολόκληρη

την Ελλάδα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η MAGICA FOURKA

κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων εταιρειών

λιανικού εμπορίου, μονάδων υγείας, τραπεζών και

βιομηχανίας.

Τα στελέχη της εταιρείας, πέρα από την μακροχρόνια

εμπειρία που απέκτησαν, μεταβαίνουν κάθε χρόνο στο

εξωτερικό για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις νέες

μεθόδους γύρω από τις σύγχρονες υπηρεσίες facility

management.

Η εταιρεία σήμερα απασχολεί πάνω από 150 άτομα και με

την βοήθεια του άριστου και σύγχρονου εξοπλισμού που

διαθέτει, προσφέρει έργο υψηλών προδιαγραφών για

απαιτητικούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Στην προσπάθεια της για συνεχή αναβάθμιση της

ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών της, η εταιρεία

προχώρησε στην πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου

συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015

(εκπαίδευση προσωπικού, συντήρηση εξοπλισμού, έλεγχος

προγράμματος εργασιών, προσωπικού, υλικών, κλπ, κατά

OHSAS 18001 (υγιεινής και ασφάλειας).

Η εταιρεία μας, στην προσπάθεια να εδραιωθεί μεταξύ των

σημαντικότερων του χώρου της σε εθνικό επίπεδο, θεωρεί

στοιχειώδη υποχρέωση της απέναντι στους πελάτες της,

την παροχή ολοκληρωμένων και αρίστης ποιότητας

υπηρεσιών, τόσο με χρήση μηχανικού και αναλώσιμου

εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, όσο και με την διαρκή

αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Με βασικές αρχές λειτουργίας μας την άμεση επίβλεψη της

ποιότητας των υπηρεσιών μας από έμπειρους συνεργάτες

μας, την διαρκή μας ενημέρωση για τις νέες τεχνολογικές

εξελίξεις του χώρου μας, την τακτική εκπαίδευση του

προσωπικού μας και την στενή επικοινωνία με τους

πελάτες μας, η συνεργασία μας με ένα ευρύ φάσμα

πελατών χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη,

μακροχρόνια επαγγελματική σχέση και απόλυτη συνέπεια.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. είναι σε

θέση να παρέχει μία πλειάδα υπηρεσιών που

αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των

εγκαταστάσεων του πελάτη. Από τον καθαρισμό, ως τις

υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρεία είναι σε

θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που

μπορεί να προκύψει.

Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει την

δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει έναν μόνο

προμηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που

μπορεί να έχει μία εγκατάσταση, μειώνοντας έτσι τον

χρόνο που απαιτείται από μέρους του για τον έλεγχο

όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να μειώσει τα

έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Το τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας μας, οι

εξειδικευμένοι συνεργάτες μας και ο άρτιος εξοπλισμός

μας, προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες πιστοποιημένες

με τα αυστηρότερα standards που διέπουν την Ελληνική

νομοθεσία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της εταιρείας είναι οι

καθαρισμοί. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε

είναι ίσως η μέγιστη δυνατή και πιστοποιείται από τους

πελάτες μας, όπου για μέρος αυτών, η καθαριότητα

σημαίνει τα πάντα για την επιχείρηση τους (νοσοκομεία,

εταιρείες παραγωγής τροφίμων κλπ..).

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε προσφέρουμε

υπηρεσίες καθαριότητος εφάμιλλες με αυτές που

προσφέρουμε στους πλέον «ευαίσθητους» πελάτες μας

έχοντας κοινή πολιτική προμηθειών υλικών, εργαλείων και

μηχανημάτων καθώς και κοινή πολιτική στον τρόπο που

εκπαιδεύουμε και διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα του

καθαρισμού είναι οι εξής:

✓ Καθαρισμός εσωτερικών-εξωτερικών χώρων

✓ Καθαρισμοί Νοσοκομειακών χώρων καθώς και κλειστών

μονάδων νοσοκομείων (χειρουργείων, ΜΕΘ)

✓ Καθαρισμοί Ξενοδοχειακών μονάδων

✓ Καθαρισμοί σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

✓ Καθημερινός καθαρισμός γραφείων σε ετήσια βάση

✓ Καθαρισμός βιομηχανικών χώρων

✓ Επιτόπιο πλύσιμο μοκετών

✓ Αδιαβροχοποίηση μοκετών-χαλιών

✓ Συντήρηση και προστασία δαπέδων (waxing – dewaxing

πατωμάτων)

✓ Κρυσταλλοποίηση μαρμάρων και μωσαϊκών

✓ Καθαρισμός χώρων στάθμευσης

✓ Αποκομιδή απορριμμάτων

✓ Γενικοί καθαρισμοί υαλοπινάκων (συμπεριλαμβανομένων

και αυτών σε μεγάλο ύψος)

✓ Καθαρισμοί αλουμινένιων πλαισίων

✓ Πλύσιμο προσόψεων κτιρίων

✓ Υδροβολές

✓ Καθαρισμοί τεντών και επιγραφών

✓ Υδροβολές σε μεγάλο ύψος

✓ Απομάκρυνση graffiti

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ



Οι υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης που

προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλες τις διατάξεις της

Ελληνικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα

υλικά ενώ όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα είναι κατάλληλα

εκπαιδευμένοι και με μεγάλη εμπειρία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

✓ Απεντομώσεις

✓ Μυοκτονίες

✓ Απολυμάνσεις

✓ Τοποθέτηση παγίδων

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών Facility της

εταιρείας αποτελεί η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους

Η/Μ εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, συστήματα

εξαερισμού, συστήματα θέρμανσης, συστήματα φυσικού

αερίου κλπ.

Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από

πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από

πιστοποιητικό καταλληλότητας προς χρήση.

Επιπρόσθετα, οι εργασίες μας καθώς και τα ανταλλακτικά

τα οποί χρησιμοποιούμε, συνοδεύονται από εγγύηση 1

(ενός) έτους.



Μεγάλο μέρος των υπηρεσιών Facility που παρέχει η εταιρεία

είναι η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους ανελκυστήρα

καθώς και κάθε συστήματος ανυψώσεως.

Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από

πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από πιστοποιητικό

καταλληλότητας προς χρήση. Επιπρόσθετα, οι εργασίες μας

καθώς και τα ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποιούμε,

συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.

Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:

✓ Μελέτη και τοποθέτηση καινούργιου ανελκυστήρα

✓ Μελέτη και ανακατασκευή παλαιών ανελκυστήρων

✓ Μελέτη και τοποθέτηση υδραυλικών συστημάτων

ανύψωσης

✓ Μελέτη και τοποθέτηση μηχανικών συστημάτων ανύψωσης

✓ Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων

✓ Συντήρηση και επισκευή θαλάμων

✓ Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και μηχανικών

συστημάτων ανύψωσης

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

✓ Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. καλύπτει

ένα ευρύ φάσμα εργασιών στην συντήρηση υδραυλικών

εγκαταστάσεων καθώς και στις υπηρεσίες εγκατάστασης,

διασφαλίζοντας στον πελάτη ότι τα συστήματα νερού /

πεπιεσμένου αέρα των εγκαταστάσεων λειτουργούν

σωστά.

Μέσα από πρόγραμμα περιοδικών επισκέψεων, η

εταιρεία μας εγγυάται ότι όλα τα εγκαταστημένα

συστήματα θα είναι πάντα λειτουργικά.

Το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών είναι:

✓ Επεκτάσεις συστήματος ύδρευσης – αέρος

✓ Συντήρηση συστημάτων ύδρευσης – αέρος

✓ Επισκευή συστημάτων ύδρευσης – αέρος

✓ Συντήρηση και επισκευή υδρορροών

✓ Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης

✓ Συντήρηση και επισκευή κυκλωμάτων θέρμανσης

✓ Αποφράξεις

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Η εταιρεία μας διαθέτει μία πλειάδα τεχνικών και

συνεργατών για να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη

συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του

πελάτη.

Μέσω προγράμματος περιοδικών επισκέψεων παρέχουμε

υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εξασφαλίζοντας την

ακεραιότητα των συστημάτων σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

✓ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων

✓ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

✓ Συντήρηση ηλεκτρολογικών γραμμών και δικτύου

τροφοδοσίας ρεύματος

✓ Προέκταση δικτύων τροφοδοσίας

✓ Έκδοση πιστοποιητικών



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. μέσω

δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει

υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής αλλά και συντήρησης

εσωτερικών και εξωτερικών κήπων.

Επιγραμματικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

✓ Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών

κήπων

✓ Μελέτη και κατασκευή συστημάτων αυτόματης

άρδευσης

✓ Μελέτη και κατασκευή ειδικών κατασκευών όπως

πέργκολες, σιντριβάνια κλπ..

✓ Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων

✓ Προστασία κήπων από αρρώστιες

✓ Καθαρισμός κήπων

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Μέσω δικτύου συνεργατών η εταιρεία μας έχει την

δυνατότητα να διαχειριστεί μικρής κλίμακας κατασκευές,

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία

που έχουν την δυνατότητα να δώσουν λύσεις σε κάθε

πρόβλημα ή ανακαίνιση που τυχόν προκύψει.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

✓ Μελέτη χώρων

✓ Ελαιοχρωματισμοί

✓ Τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές δαπέδων

✓ Εσωτερική δόμηση

✓ Στεγανοποιήσεις

✓ Τοποθέτηση Υαλοπινάκων & υαλοπετασμάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΧΩΡΟΙ



Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κάθε είδους

συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.

Καλύπτουμε κάθε είδος μηχανήματος. Σκοπός της

υπηρεσίας είναι να παρέχει προληπτική συντήρηση στα

εγκαταστημένα μηχανήματα μειώνοντας στο μηδέν τις

ανάγκες και το κόστος επισκευής.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα χρησιμοποιούμενα

ανταλλακτικά συνοδεύονται από 1 (ένα) χρόνο εγγύηση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

✓ Μελέτη και τοποθέτηση κλιματιστικών συστημάτων

✓ Μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμού του

αέρα

✓ Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων

✓ Συντήρηση και επισκευή συστημάτων καθαρισμού του

αέρα

✓ Μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης

✓ Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

✓ Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ



Ο στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας κινείται σε 4

βασικούς άξονες με κύριο στόχο την δημιουργία αξίας για

όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα μεριμνούμε για

την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες

μας. Οι 4 βασικοί άξονες της στρατηγικής μας πολιτικής

συνοψίζονται ως εξής:

Την συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού

που εργάζεται στην εταιρεία μέσω της συνεχούς

εκπαίδευσης και της επιβράβευσης των προσπαθειών τους

θέτοντας ως στόχο την προσωπική ικανοποίηση και

ποιοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Την δημιουργία επωφελών (win – win) συνεργασιών με

όλους του συνεργάτες μας, είτε είναι προμηθευτές ή

υπεργολάβοι, έχοντας ως στόχο τον σχεδιασμό

αποδοτικότερων και ποιοτικότερων συνεργασιών.

Τον ορισμό της προστασίας του περιβάλλοντος ως

πρωταρχικό στόχο για την ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη

των τοπικών κοινωνιών.

Την παροχή υπηρεσιών με άριστη σχέση Αξίας / Κόστους

καθώς και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους

πελάτες μας δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις

οικονομικής απόδοσης για αυτούς.

Στρατηγική πολιτική

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E.
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την
νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση.

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η
εταιρεία μας δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της
με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του
περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας καθώς και του
κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί
την δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Πολιτική της Εταιρείας μας για την διασφάλιση της
Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής
αρχές:

Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
του ς περιβαλλοντικούς όρους.

Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο
σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της
διαδικασίας.

Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων.

Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της
Επίδοση με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων
Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων
Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.

Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών
ελέγχων στην εσωτερική της λειτουργία.

Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της
συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της
Ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. έχει

δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των

υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων

«διαχείρισης ποιότητας».

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορισθούν οι

Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των

λειτουργιών της διαδικασίας των παρεχομένων

υπηρεσιών, προκείμενου να διασφαλιστεί η ποιότητα των

εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του

Αναδόχου του Έργου.

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής

όλων των σταδίων των εργασιών, απαιτούνται συνεχείς

έλεγχοι με παράλληλη συμπλήρωση δελτίων ελέγχου,

που πιστοποιούν την εκτέλεση σύμφωνα με τις

προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα για όλες τις προμήθειες της εταιρείας

εφαρμόζονται διαδικασίες που επιβάλλει το σύστημα

διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το υπό προμήθεια

προϊόν και εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις

απαιτούμενες προδιαγραφές, όλες οι προμήθειες

πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους, αξιόπιστους

προμηθευτές. Προκειμένου ένας προμηθευτής να

καταστεί εγκεκριμένος, προηγείται αξιολόγηση βασισμένη

σε προκαθορισμένα κριτήρια.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της MAGICA FOURKA FACILITY

MANAGEMENT AE εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση

της Διοίκησης για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των

αναγκών των πελατών της για τις προσφερόμενες προς

αυτούς υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της

εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την

απόλυτη εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης της

ποιότητας στις περιοχές ευθύνης τους. Κύριο μέλημα

τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε

θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για την

βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και της

αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσο της

αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και

υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των

υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους

πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη

τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές

δυνατότητες της εταιρείας.

Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της μέσα στις

συμφωνημένες προθεσμίες και σύμφωνα με τους

καθορισθέντες όρους.

Να πληροφορεί τους πελάτες της για την σωστή παροχή

των υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε

ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που μας

δίνουν οι πελάτες.

Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και

εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να

αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις

εργασίες του.

Να εξασφαλίζει την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας

των προσφερομένων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε

πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος 

της MAGICA FOURKA Facility Management A.E. 

είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με 

σεβασμό στην υγιεινή και την ασφάλεια του ατόμου 

που ζει, εργάζεται και συναλλάσσεται στους χώρους 

ευθύνης της.



ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ




