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Εταιρικό Προφίλ 
Ο Κος Γκούμας Γεώργιος, ξεκίνησε την λειτουργία της επιχείρησής του πριν από περίπου 25 

χρόνια. Σήμερα μαζί του δραστηριοποιείται κι ο γιός του Σωτήρης. 

Η εταιρεία με το εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει στεγανοποιήσεις και μονώσεις 

πάσης φύσεως, σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε παλαιές και 

νεόκτιστες οικοδομές. 

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται στο δήμο Αχαρνών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 

αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 

Η συνέπεια, η καθαρή εργασία, η άμεση εξυπηρέτηση και η άψογη συνεργασία με τον 

πελάτη, είναι μερικά προτερήματα που κατατάσσουν την επιχείρηση του Κου Γκούμα 

(taratsas.gr) , μεταξύ των πρώτων, από τους καλύτερους του χώρου. 

 

 

 

 

Υπηρεσίες 
 Θερμομόνωση 

 Στεγανοποίηση 

 Αφρο-Μπετόν 

 Θερμοπρόσοψη 

 Μόνωση Ανελκυστήρα – Υπογείων – Πισίνας 

 Θερμομόνωση Πυλωτής 

 Γυψοσανίδες  
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Εμπειρία – Συνέπεια - Οικονομία 
Η εταιρία μονώσεων του κ Γκούμα τα τελευταία 25 χρόνια έχει φέρει εις πέρας με 

επαγγελματισμό και συνέπεια πάσης φύσεως μονωτικές (θερμομόνωσης και 

στεγανοποίησης) αλλά και κατασκευαστικές/επισκευαστικές εργασίες σε όλη την Ελλάδα. 

Χάρη στην πολυετή εμπειρία, την υπευθυνότητα,  την χρήση υλικών αρίστης ποιότητας αλλά 

και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στις νέες τεχνολογίες μόνωσης έχει 

καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά και να συγκαταλέγεται στους 

καλύτερους επαγγελματίες του χώρου.  

Στο πελατολόγιο της εταιρίας πέραν των πολλών ιδιωτών (μονοκατοικίες/πολυκατοικίες) 

συγκαταλέγονται και μεγάλα έργα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Ενδεικτικά έργα μόνωσης: 

 2 κτίρια του κέντρου ερευνών Δημόκριτος 

 5 σχολικά συγκροτήματα στην Αττική 

 5 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος 

 2 κτίρια της κεντρικής λαχαναγοράς στο Ρέντη 

 1 υδραγωγείο στην Ολυμπία Πύργου 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα 

 1 κτίριο στις εγκαταστάσεις Λυμάτων στην Δραπετσώνα 

 

 

 

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 

πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε 

Γεώργιος και Σωτήρης Γκούμας 

 

 


