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ΑΚΡΙΒΟΣ STONES - ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΣΥΚΗΣ & ΠΗΛΙΟΥ
Διεύθυνση: Συκή Πηλίου, 37006 Βόλος
Τηλ: 2423054808, Fax: 2423055662
E-mail: akrivoss@otenet.gr
Website: www.akrivos-stones.gr

Α

Προφίλ: Η επιχείρηση AKRIVOS STONES ιδρύθηκε το 1997, με σκοπό την
εξόρυξη σχιστόλιθων από την περιοχή της Συκής στο Πήλιο. Στη συνέχεια
επεκτάθηκε στην επεξεργασία και το εμπόριο αυτών και άλλων φυσικών
πετρωμάτων από διάφορες περιοχές, κυρίως του Πηλίου.
Σήμερα η επιχείρηση AKRIVOS STONES είναι μια ολοκληρωμένη μονάδα
αποτελούμενη από σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μέσα εξόρυξης
και μεταφοράς, ιδιόκτητα λατομεία και ένα εξελιγμένο τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών, που καλύπτουν καθημερινά κάθε ανάγκη του πελάτη, τόσο στην
εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.

ΑΡΜΟΝΙΑ – ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜ. ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ
Διεύθυνση:
Έδρα: Λυκούργου 64, 12132 Περιστέρι
Αποθήκη: Θυμάτων Κατοχής 29, 18757 Κερατσίνι
Τηλ: 2104328317, 2104324308, Κιν: 6972892673
Fax: 2104328317, 2104324308
Προφίλ: Η ΑΡΜΟΝΙΑ είναι εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην
διακίνηση δαπέδων από φυσικό ξύλο, βιομηχανοποιημένο parke, laminate,
πλαστικό Parlett από φελλό.
Εισάγει από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Αμερικής και Νοτιοανατολικής
Ασίας.
Σκοπός της επιχειρησής μας είναι να δώσει στο πελάτη την σωστή καλή
ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει, ενημέρωση που έχει να κάνει
με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τι συμφέρει και χρειάζεται ο
ενδιαφερόμενος πελάτης.
Η ΑΡΜΟΝΙΑ είναι οικογενειακή επιχείρηση με δικούς της αποθηκευτικούς
χώρους 800μ2 στο Κερατσίνι.
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ΑΤΛΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε
Α

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 120, 15344 Γέρακας
Τηλ: 2106610157, Fax: 2106612682
E-mail: matlas@hol.gr, atlasmar@otenet.gr
Website: www.marmaranestos.gr
Υποκατάστημα: Δαγκλή 5, 65110 Καβάλα Τ.Θ.1440
Τηλ: 2510838646, Fax: 2510838646
Προϊόντα: Λευκά μάρμαρα Νέστου και άλλα, ελληνικά και εισαγωγής,
στρώσεις-σκάλες, επενδύσεις, πάγκοι, τζάκια, κολλόνες, πλακίδια, όγκοι,
γρανίτες όλα τα χρώματα.
Προφίλ: Η εταιρία είναι θυγατρική της ΑΤΛΑΣ ΑΒΕΕ (εταιρία Νικιτάκη)
και κατεργάζεται τα μάρμαρα τέσσερες γενεές, έχει ιδιόκτητα λατομεία
και εργοστάσια. Είμαστε εκ των πρώτων που κατασκευάσαμε βιομηχανία
μαρμάρων, πλακών-νεροχυτών και ειδικές εργασίες από το 1900.

SHAPE SURFACE
Α. ΒΑΜΒΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση:
Γραφεία - Έκθεση - Αποθήκες: Πλαγιάρι, 57500 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2392061435, Κιν: 6979001514, Fax: 2392063345
E-mail: vamvakas43@hotmail.com
Website: www.shapesurface.gr
Προφίλ: Η εταιρία SHAPE SURFACE, Α. Βαμβακά & Σια Ο.Ε., είναι
εξειδικευμένη στις επιδαπέδιες επικαλύψεις.
Για υπαίθρια χρήση προσφέρει το SHAPE SURFACE DECK, πλέον κατάλληλο
για πισίνες, βεράντες, διαδρόμους, Pool Bar, πέργολες, φράχτες. Είναι
εξαιρετικά ανθεκτικό στον χρόνο και διατηρείται σαν καινούργιο για
δεκαετίες ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Για εσωτερικούς χώρους διαθέτει ξύλινα δάπεδα (συμπαγή προγυαλισμένα
και LAMINATE), καθώς και μοκέτες άριστης ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία
σύνθεσης και σχεδίων. Πολύ καλή λύση για ξενοδοχεία, γραφεία, κατοικίες
και δημόσιους χώρους.
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Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ-Γ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Λυγουριό Αργολίδας, 21052 Αργολίδα
Τηλ: 2753023455, Fax: 2753022461
E-mail: fidiasmarble@yahoo.com

Α
Γ

Προϊόντα: Καρναζέικο, Ασκληπιού, Κάντια, Καδρέτα διατείθονται σε
διαστάσεις 30x60, 30x50, 30x40, 40x40, σε αγυάλιστα και γυαλισμένα και
πλακίδια του ενός πόντου 30,5x30,5 για επενδύσεις σε τζάκια και κολώνες
και δυνατότητα ειδικών διαστάσεων σε μασίφ.
Προφίλ: Η Φειδίας Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1979 από τον Δ. Γαλάνη και τον Γ.
Κωστάκη και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην εξόρυξη και τυποποίηση
μαρμάρου. Η εταιρία εξορύσει και τυποποιεί κατα αποτελεσματικότητα δικά
της μάρμαρα από το χώρο της Αργολίδας. Με ένα ιδανικό και τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισμό εκμεταλλεύεται μάρμαρα από τρεις διαφορετικές
πηγές. Τα μάρμαρα που εξορρύσει από τα λατομεία της είναι το καρναζέικο,
ασκληπιού και το κάντια. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο Λυγουριό σε κοντινή
απόσταση από τα λατομεία εξοπλισμένο κυρίως με ιταλικής προέλευσης
μηχανήματα δίνει την ποιότητα και την ακρίβεια που ζητά ο κάθε πελάτης.
Η Φειδίας Ο.Ε. προμηθεύει με μάρμαρα τόσο την εγχώρια αγορά όσο και την
ευρωπαϊκή αγορά, την Κύπρο, την Ρωσία και την Αμερική.

ΓΑΡΥΠΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ - ΚΥΚΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟ
Διεύθυνση: 17η Νοέμβρη 31, 15127 Μελίσσια
Τηλ: 2103616545, Fax: 2103630755
Προϊόντα: Εκδόσεις αρχιτεκτονικής τέχνης και λευκώματα εικαστικού και
αρχιτεκτονικού περιεχομένου.

ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – GASKLIMA
Διεύθυνση: Κεραμέων 10-12, 10436 Αθήνα
Τηλ.: 2105247466, 2105249700, Kιν: 6977556162, Fax: 2105243537
E-mail: heating@gasklima.gr, Website: www.gasklima.gr
Προφίλ: Η Επιχείρηση ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – GASKLIMA, οδός
ΚΕΡΑΜΕΩΝ 10 – 12 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ιστορικώς ιδρύθηκε το 1977 και
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ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέρμανση και κλιματισμό, αντιπροσωπεύοντας
προηγμένες Εταιρίες από ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ και ΙΤΑΛΙΑ και συγκεκριμένα
αντιπροσωπεύει:
Α) Τα Νορβηγικά θερμικά καλώδια “NEXANS” για:
Θέρμανση Οικιών, Πολυκατοικιών από το Δάπεδο.
Λιώσιμο των χιόνων και πάγων σε δρόμους, ράμπες, υδρορροές.
Προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες Σωληνώσεων και Δεξαμενών υγρών
κ.α.χρήσεις.
Θέρμανση πάγκων ριζοβολίας στην γεωργία.
ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ καλής λειτουργίας.
Β) Το Γερμανικό σύστημα θέρμανσης από την ΟΡΟΦΗ “ESWA” που παρέχει
επί πλέον θέρμανση και ηχομόνωση, με ιδιαίτερη θαλπωρή και ομοιόμορφη
θερμοκρασία, χωρίς ξήρανση του αέρα.
ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ καλής λειτουργίας.
Γ) Το επαναστατικό σύστημα κλιματισμού πολυκατοικιών “AERFERRISI” με
έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας και παροχής αέρος, το οποίο είναι εντελώς
αόρατο, λειτουργεί και με αέριο και αποδίδει θέρμανση ή ψύξη ΑΜΕΣΩΣ.
ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ καλής λειτουργίας.
Δ) Θερμοπομποί Νορβηγίας “ADAX” προηγμένης Νορβηγικής Τεχνολογίας
σε υπέροχο σχεδιασμό και πολύ λεπτή κατασκευή. Διαθέτει ειδικό κύκλωμα
ασφαλείας υπερθέρμανσης για παιδιά και ηλικιωμένους.
ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ καλής λειτουργίας.
Ε) Θερμοπομποί Γερμανίας “TECHNOTHERM” μικρών διαστάσεων για σπίτια
που θέλουν να εξοικονομήσουν χώρο στους τοίχους. Γερμανική ποιότητα
με τέλειο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Διαθέτουν επίσης ειδικό
κύκλωμα ασφαλείας για παιδιά και ηλικιωμένους.
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ καλής λειτουργίας.

Γ

WOODLAND
Διεύθυνση:
Έκθεση Αμαρουσίου: Παν. Τσαλδάρη 1 & Αριστείδου 4, 15122 Αμαρούσιο
(πλησίον Ηλεκτρικού Σταθμού Αμαρουσίου),
Τηλ: 2106148280, 2106148281, 2106144033, Fax: 2106148282
Έκθεση Χαλανδρίου: Αγ. Παρασκευή 117, (παραπλεύρως Νέου Σταθμού
Μετρό Αγ. Παρασκευής)
Τηλ: 2106855011, 2106855019, Fax: 2106821210
Ε-mail: xpatiris@woodland.net.gr
Website: www.woodland.net.gr
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Προφίλ: Στη WOODLAND επενδύοντας στην υψηλή αισθητική και την
ποιότητα, διαγράφουμε μια ιδιαίτερη πορεία επιτυχίας. Άψογη γραμμή,
πρωτοποριακό design, με σημασία στη λεπτομέρεια, στην υψηλή και
εργονομική αισθητική, με σεβασμό στο προσωπικό γούστο. Ποιότητα
εφαρμοσμένη με εμμονή στην τελειότητα που αντέχει στο χρόνο και
υπερέχει στη σύγκριση.

Γ

Στη WOODLAND διακρινόμαστε για:
- Μεγάλη ποικιλία προϊόντων
- Ποιότητα υψηλών προδιαγραφών
- Συνέπεια στους χρόνους παράδοσης
- Προσφορές βάσει επιμετρήσεων
- Τοποθέτηση και service εφ’ όρου ζωής από δικά μας εξειδικευμένα
συνεργεία
- Ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις οικονομικές κατηγορίες με έμφαση
στη σχέση υψηλής ποιότητας με χαμηλή τιμή.
- Χρυσή εγγύηση WOODLAND για 30 χρόνια καλής διατήρησης των
προϊόντων μας.
Ξύλινα παρκέτα τοποθετημένα καρφωτά, κολλητά και πλωτά. Mασίφ,
προλουστραρισμένα αλλά και τα μοναδικά επιρρητινωμένα παρκέτα
υψηλών αντοχών. Επίσης διαθέτουμε δάπεδα καπλαμά και πολυστρωματικά
laminate που υπερκαλύπτουν όλες τις κατηγορίες κυκλοφορίας οικιακών
και επαγγελματικών χρήσεων, με αντιστατικές αντιαλλεργικές και
αντιολισθητικές ιδιότητες.
Ξύλινες σκάλες υψηλής αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Τα λούστρα
είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και δε δημιουργούν αλλεργίες σε επαφή
με ευαίσθητες παιδικές επιδερμίδες. Σκάλες τυποποιημένες ή και κατά
παραγγελία προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του χώρου, μασίφ
εναέριες αλλά και επενδύσεις επί μπετού με επιρρητινωμένα, laminate ή
και μασίφ σκαλοπάτια.
Επίσης στη WOODLAND θα βρείτε:
Κουφώματα συνθετικά με profil του γερμανικού οίκου Kommerling με πυρήνα
από θερμογαλβανισμένο ατσάλι, μηχανισμούς και εξαρτήματα υψηλής
ποιότητας , που τα καθιστούν μοναδικά στην Ελλάδα.
Κουφώματα αλουμινίου αυστηρών προδιαγραφών των μεγαλυτέρων οίκων.
Σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει
στη λαμπρή πορεία μας μέσα στο χρόνο, μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα
παραγωγής και ειδικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων.
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Κουφώματα ξύλινα, εισαγωγής και ελληνικά, σχεδιασμένα με σεβασμό
στην παράδοση των ξύλινων κουφωμάτων, κατασκευασμένα σε σύγχρονες
μονάδες παραγωγής από τεχνίτες ιδιαίτερα ικανούς στην παραγωγή ενός
προϊόντος που τολμούμε να αποκαλούμε αυθεντικό.
Πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές, πυράντοχες, γκαραζόπορτες και πόρτες
ειδικών απαιτήσεων.
Έπιπλα κουζίνας εισαγωγής και ελληνικά σχεδιασμένα με τα πιο σύγχρονα
αρχιτεκτονικά ηλεκτρονικά προγράμματα βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων
του χώρου, σε κλασική ή μοντέρνα γραμμή σε light ή και trendy design.
Δημιουργούμε μαζί σας χώρους εργονομικούς, όπου η καθημερινή εργασία
σε αυτούς μετατρέπεται σε απόλαυση δημιουργίας, σε ένα χώρο ευχάριστο,
άνετο, διαμορφωμένο επάνω στις ιδιαίτερες προσωπικές γραμμές του
ιδιοκτήτη.
Ντουλάπες υπνοδωματίων και λοιπών χώρων του σπιτιού, εργονομικά
σχεδιασμένες με εμπειρία και επιμέλεια στην κατασκευή ώστε να καλύπτουν
τις πραγματικές ανάγκες της οικογένειας.
Επενδύσεις οροφών και τοίχων για καλύψεις επιφανειών σε ανακαινίσεις
και νεόκτιστα. Υψηλής αισθητικής έτοιμα panels Γερμανίας αλλά και ειδικές
κατασκευές που προσδίδουν την υψηλή αισθητική του ξύλου, και όχι μόνον,
σε μια εφαρμογή αρχιτεκτονική, εύκολη, γρήγορη και οικονομική για πιο
ιδιαίτερους χώρους.

Δ

ΔΑΠΕΔΟΝFLOORS
Διεύθυνση: Κλεισθένους 71, 15343 Αγ. Παρασκευή
E-mail: dapedon-floors@live.co.uk
Προϊόντα: Ξύλινα δάπεδα (μασίφ, πλωτά, laminate)
Εργαλεία, τοποθέτησης παρκέτων (καρωτικά)
Βερνίκια δαπέδου (οικολογικά) τοποθετήσεις-συντήρηση δαπέδου
Προφίλ: Η 15ετη παρουσία μας στο εξωτερικό (Αγγλία, Σουηδία) και το
δίκτυο συνεργατών μας εκεί μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε
προϊόντα υψηλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές της Ελληνικής αγοράς.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.
Έδρα: Λεώφ. Μαραθώνος 66, 15344 Γλυκά Νερά Αττικής
Τηλ: 2106612106, Fax: 2106612395
E-mail: info@daskalakismarble.com
32

2009
Website: www.daskalakismarble.com
Εργοστάσιο: Βαθύ Αυλίδος, Εύβοια.
Τηλ: 2221034888, 2221034890, Fax: 2221034891

Δ

Λατομεία: Ριτσώνα Εύβοιας, Αλιβέρι Εύβοιας, Vanilla Εύβοιας.
Προϊόντα: Εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων σε όγκους, πλάκες,
τυποποιημένες και ειδικές διαστάσεις. Μάρμαρο Ριτσώνας (κόκκινο,
τριανταφυλλί, gold, golden river, gray), γκρι Αλιβερίου, Ρενάτα, Vanilla Cream
και Evia Brown.
Χορηγός του αρχιτεκτονικού event Interior Design Show ΄09 στην έκθεση
ΔάΠΕΔΟ 2009.

DECO - CENTRE
ΔΑΠΕΔΟ – ΣΚΑΛΑ – ΤΟΙΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Διεύθυνση:
1) Πιεριών 5, 59100 Βέροια
Τηλ: 2331067463 Κιν.: 6974929545, Fax: 2331067461
2) Μαραθωνοδρόμων 77, 15124 Μαρούσι
Τηλ: 2108065560
Προφιλ: Η εταιρία DECO - CENTRE ξεπήδησε μέσα από το αυθεντικό μεράκι
για τη χρήση του ξύλου στη καθημερινή μας ζωή.
Είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη εταιρία διάθεσης και εφαρμογής προϊόντων
ξύλου, που γρήγορα έχει καθιερωθεί στην αγορά δαπέδου και σκάλας , τόσο
σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Σημεία υπεροχής της
είναι η ευσυνειδησία και η εξειδίκευση του προσωπικού της.
Συνεργάτες της, επιλέγουν προσεκτικά και προσφέρουν στην Ελληνική
αγορά προϊόντα ξύλου απ’όλο τον κόσμο, όπως: Μασίφ, Προλουστραρισμένα,
Παλαιωμένα, Laminate, Εξωτερικού χώρου (deck) και προϊόντα Φελλού.
Γνώμονας λειτουργίας της εταιρίας DECO - CENTRE, είναι η ικανοποίηση των
αναγκών σε λειτουργικότητα και αισθητική για επαγγελματική και οικιακή
χρήση. Ενδεικτικοί χώροι που επενδύονται είναι διαμερίσματα, εξοχικές
κατοικίες, χώρους εκθέσεων, γραφεία, ξενοδοχεία, café-restaurant, αυλές,
βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, spa ή sauna.
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ΔΡΥΟΞΥΛ ΗΛ. ΜΑΝΘΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΘΟΣ ΟΕ
Διεύθυνση: Γ. Νάζου 9, 11145 Αθήνα.
Τηλ: 2108311333, 2108319840, Fax: 2108325645
E-mail: info@drioxil.gr, Website: www.drioxil.gr

Δ

Προϊόντα: Ξύλινα Δάπεδα & Σκάλες
Προφίλ: Τα τελευταία 40 χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο
του ξύλου και ιδιαίτερα σε αυτόν των ξύλινων δαπέδων. Διαθέτει μεγάλη
ποικιλία προϊόντων και παρέχει στους πελάτες της υψηλή ποιότητα υλικών
και υπηρεσιών. Στην γκάμα των προϊόντων της, εκτός από τα κλασικά
καρφωτά δάπεδα, περιλαμβάνονται πλωτά προ-βερνικωμένα και δάπεδα
ιδιαιτέρων απαιτήσεων.
Παράλληλα εισάγει ξύλινες σκάλες εσωτερικών χώρων από γνωστούς
Ιταλικούς οίκους. Εκτός από την πώληση των παραπάνω αγαθών διαθέτει
συνεργεία για την εφαρμογή και τοποθέτησή τους.

ΕΔΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 154, 15235 Πάτημα Βριλησσίων
Τηλ.: 2108044565, Fax: 2106134804
Προφίλ: Η ΕΔΡΑ Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης είναι ένας ιδιόκτητος
χώρος που στεγάζει την επαγγελματική καταξίωση του Μελετητή
Διακοσμητή Έργου Κατοικίας Στέλιου Ναούμη και των συνεργατών του.
Βρίσκεται στη Λ. Πεντέλης 154 στα Βριλήσσια, με αντικείμενο εργασιών τις
Αρχιτεκτονικές και Διακοσμητικές μελέτες. Από την έκδοση των οικοδομικών
αδειών, την απόλυτη κατασκευή και διαρρύθμιση μιας σύγχρονης κατοικίας,
ως την πλήρη αποπεράτωση της, μέχρι και το τελευταίο διακοσμητικό
συμπλήρωμα. Επίσης ασχολείται με την ανάληψη έργου ανακαίνισης
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση
να εναρμονίζεται με τα μηνύματα των καιρών, τις σύγχρονες απαιτήσεις
για υψηλές προδιαγραφές κατασκευής και διαρρύθμισης, για εύρυθμη
λειτουργία και απόλυτη αισθητική.
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Διεύθυνση: Προέκταση Γιαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310552052, Fax: 2310552052
E-mail: flas@otenet.gr

Ε

Προφίλ: Η Εταιρεία μας ‘ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ’ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη
το 1999 με αρχικό της στόχο την ανεξίτηλη φωτογραφία πάνω σε πορσελάνη.
Η συνέπεια και ποιότητα μας είχαν ως αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των
συνεργασιών μας και την διεύρυνση του πελατολογίου μας σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας προσετέθη και η χάραξη, με
υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα LASER πάνω σε γρανίτη, ξύλο, plexiglass
κτλ. για κάθε είδους χρήση, η εκτύπωση σε κούπες, puzzle, καπέλο,
κονκάρδες κτλ. και τελευταία ένα πρωτοποριακό εγχείρημα η χάραξη μέσα
σε κρύσταλλο (3D).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
Διεύθυνση: Φαβιέρου 24-26, 10438 Αθήνα
Τηλ: 2105241394, 2105222054, Fax: 2105246628
E-mail: editplus@ath.forthnet.gr

ELMAG HELLAS LTD
Διεύθυνση: Φορμίωνος 265, 16233 Βύρωνας, Αθήνα
Τηλ: 2107641935, 2107609130, Κιν: 6944282888, Fax: 2107642360
E-mail: info@elmag.gr, Website: www.elmag.gr
Υπεύθυνος: Κώστας Βόλλας
Προφίλ: Η ELMAG HELLAS LTD είναι θυγατρική εταιρεία της Elmag diamond
tools Switzerland και παράγει και προωθεί αποκλειστικά πετροκοπτικές
μηχανές όλων των τύπων, λειαντικά μηχανήματα και αδαμαντοφόρα
εργαλεία.
Η ELMAG HELLAS LTD εγγυάται:
Γρήγορο χρόνο παράδοσης
Service-ανταλλακτικά για όλα τα προϊόντα της
Υπεύθυνη ενημέρωση
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Επίδειξη στο χώρο της δουλειάς σας
Επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο.
Προϊόντα: Πετροκοπτικές μηχανές για όλα τα δομικά υλικά, λειαντικά
μηχανήματα και εργαλεία, συστήματα καθαρισμού δαπέδων, σέγες
κοπής μαρμάρων-γρανιτών, εργαλεία πλακιδίων, ηλεκτρικά εργαλεία,
διαμαντόδισκοι όλων των τύπων.
Δραστηριότητες: Εμπορία-Service-επίδειξη όλων των αδαμαντοφόρων
προϊόντων.

Ε

ENTERCON SOLUTIONS
Διεύθυνση: Μ. Τιμόθεου Α20, 14231 Ν. Ιωνία
Τηλ: 2102725005, Fax: 2102725006
E-mail: entercon@entercon.gr, Website: www.entercon.gr
Προφίλ: Η EnterCon Solutions, με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, ιδρύθηκε τον
Οκτώβριο του 2004 από στελέχη γνωστών ελληνικών εταιριών στο χώρο
της πληροφορικής.
Η EnterCon, παρέχει τις υπηρεσίες της με μεγάλη επιτυχία σε ευρύ φάσμα
επιχειρήσεων (εμπορικές – μεταποιητικές - παραγωγικές – παροχής
υπηρεσιών).
Οι υπηρεσίες μας:
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Προμήθεια – Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και Συντήρηση συστημάτων
διαχείρισης πόρων (E.R.P)
Κάθετες Λύσεις
Επέκταση των δυνατοτήτων των εγκατεστημένων συστημάτων E.R.P ή/
και ανάπτυξη ανεξάρτητων εφαρμογών για την ικανοποίηση ιδιαίτερων
αναγκών των επιχειρήσεων.
Ιnternet – Intranet
Δημιουργία Internet sites – Intranet Applications
Συστήματα MIS – Business Intelligence
Προμήθεια – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση και Συντήρηση συστημάτων
MIS –ΒΙ και σύνδεση τους με πηγές των δεδομένων της επιχείρησης
(βάσεις δεδομένων, αρχεία)
Αυτοματισμοί – Mobile Εφαρμογές
Ανάπτυξη εφαρμογών για PDA’s, Barcode Handhelds-Scanner, Laptops
(παραγγελιοληψία, διαχείριση αποθηκών κλπ.).
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Επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ανάλυση – σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών και εμπορικών
πολιτικών.

Ε

ΕΞΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤ ΣΕΡΒΙΣ ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Πλαστήρα 4, 17121 Νέα Σμύρνη, Αθήνα
Τηλ.: 2109339090, Fax: 2109345475
E-mail: office@ets-iliadis.gr, Website: www.ets-iliadis.gr
Προϊόντα: Κόνις Αδάμαντος Αδαμαντοφόρα εργαλεία, Δίσκοi-ποτήρια
κοπής & διαμορφωσης CNC για μάρμαρο, γρανίτη πλακίδια, σχιστόλιθους,
μπετόν, μπετόν αρμέ, σίδηρο, χυτοσίδηρο construction –αδιατάρακτη κοπή,
Μηχανήματα επεξεργασίας μαρμάρου & γρανίτη.
Προφίλ: Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο:
Κονις Αδαμαντος, Πρώτες Ύλες & μηχανήματα για την κατασκευή
αδαμαντοφόρων εργαλείων.
Αδαμαντοφόρα Εργαλεία Ξηράς & Υγρής Κοπής για μάρμαρο, γρανίτη,
πλακίδια, σχιστόλιθος, μπετόν. Εργαλεία κοπής & διαμόρφωσης για
μηχανήματα CNC. Διαθέτει ευρεία σειρά όλων των ειδών σε διαρκή
παρακαταθήκη για άμεση παράδοση. Η σταθερή ποιότητα των επωνύμων
αδαμαντοφόρων εργαλείων για επαγγελματική χρήση, καλύπτεται από το
διεθνές σήμα ποιότητας ISO 9001, σε ποιότητες προσαρμοσμένες στην
απαιτητική ελληνική πραγματικότητα.
Μηχανήματα Επεξεργασίας μαρμάρου, γρανίτη, τεχνογρανίτη. Μηχανήματα
τύπου Φρέζας για την κοπή πετρωμάτων καθώς και κεντρα επεξεργασίας
CNC. Γυαλιστικές πλακών, μουρελομηχανές και συστήματα καθαρισμού
νερού. Πολυμηχανήματα επεξεργασίας πετρωμάτων και αποροφητήρες
σκόνης.
Καλούπια γραφίτη, για την κατασκευή αδαμαντοφόρων εργαλείων.
Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά, επωνύμους, εξειδικευμένους
κατασκευαστές:
*Element Six – Ireland
*Shinhan Diamond Co Ltd - Korea,
*Ghines Srl – Italy
*Denver S.A. – Italy
*SGL Carbon / Pantrac - Germany
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ΕΡΜΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Θέση Λαμπρίκα, 19400 Κορωπί

ΕΑ

Τηλ: 2106623280, Fax: 2106624080
E-mail: info@hermessa.com
Website: www.votsalo.net
Προφίλ: Η ΕΡΜΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των διακοσμητικών
φυσικών πετρωμάτων και των δομικών υλικών από το 1967, προσφέροντας
μια ευρεία γκάμα προϊόντων για κάθε εφαρμογή. Η έδρα της εταιρίας
βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής
επιφάνειας 17.000 τ.μ.
Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την παραγωγή μιας μεγάλης
ποικιλίας, υψηλής ποιότητας προϊόντων, στεγασμένους και υπαίθριους
χώρους αποθήκευσης για την εύκολη και αποτελεσματική διακίνηση
των υλικών, συσκευασμένων ή χύμα. Τα προσφερόμενα υλικά υπάρχουν
διαθέσιμα σε στοκ για την άμεση κάλυψη κάθε ανάγκης.
Τα προϊόντα της εταιρίας περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, βότσαλα σε
διάφορα χρώματα και κοκκομετρίες για διακοσμητικές και κηποτεχνικές
εφαρμογές, διακοσμητικές ψηφίδες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για
δομική και διακοσμητική χρήση, διακοσμητικές πέτρες κήπων, φυσικά
δάπεδα διαφόρων μορφών, όπως βότσαλα και βοτσαλωτά σε δίχτυ,
και διαστάσεων, χαλαζιακή και δολομιτική άμμο, έγχρωμα επιχρίσματα
(αρτιφισιέλ), κεραμάλευρο, άμμος θαλάσσης, μαρμαρόσκονη κ.ά.
Η διακίνηση και παράδοση των υλικών γίνεται ταχύτατα, με τον ιδιόκτητο
στόλο των φορτηγών της εταιρίας, εξυπηρετώντας έργα εντός και εκτός
Αττικής. Τα υλικά προσφέρονται σε διάφορες συσκευασίες ανάλογα με τις
ανάγκες του πελάτη, χύμα, σε big-bag, σάκους, παλέτες κλπ.
Ειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας είναι στην διάθεσή σας για να
σας προτείνουν το καταλληλότερο υλικό για τις απαιτήσεις σας και να σας
βοηθήσουν στον σχεδιασμό της εφαρμογής σας.
Η εξαιρετική ποιότητα και η διαλογή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται,
μαζί με την μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει η εταιρία, προσφέρουν
εξαιρετική ποιότητα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, ταχύτατη
παράδοση και εξυπηρέτηση, εξασφαλίζοντας ικανοποιημένους πελάτες και
μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε εφαρμογή.
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EURO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΑΛΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Δαβάκη 17, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310540067, 2310533163, Κιν: 6944204220, Fax: 2310533163

ΕΑ

Προφίλ: H εταιρία ΕΥΡΩΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΑΛΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το
1987 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία δαπέδων Laminate,
ξύλινων και πλαστικών δαπέδων και μοκετών.
Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη και έχει συνεργαζόμενα καταστήματα σε
όλη την Ελλάδα.
H ΕΥΡΩΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε. είναι ο επίσημος εισαγωγέας της KRONOTEX
GERMANY LAMINATE FLOORINGS του μεγαλύτερου και ενός εκ των
καλύτερων εργοστασίων παραγωγής Laminate στον πλανήτη με την οποία
έχει επίσημη συνεργασία τα τελευταία 11 χρόνια και έχει ετοιμοπαράδοτη
όλη τη γκάμα της αποτελούμενη από έξι ποιότητες και όλα τα αξεσουάρ που
τη συνοδεύουν.
Εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά προγυαλισμένο ξύλο αρίστης
ποιότητας της Ισπανικής GALPARQUET S.A. με πάνω από 14 ετοιμοπαράδοτα
διαφορετικά είδη ξύλου.
Τέλος, εισάγει από τη TARKETT GERMANY μεγάλη γκάμα πλαστικών
δαπέδων και LINOLEUM (Αντιολισθητικά, αντιστατικά, αγώγιμα, αθλητικά
κ.α.)

ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διεύθυνση: Αγίου Όρους 23, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 2106834691, Fax: 2106834681
E-mail: gzachos@otenet.gr
Προφίλ: Η εταιρία μας δραστηριοποιείται εδώ και δεκαπέντε χρόνια στον
χώρο της πώλησης λειαντικών υλικών και ηλεκτρικών και αδαμαντοφόρων
εργαλείων για την επεξεργασία του μαρμάρου και του γρανίτη.
Παρέχουμε στον τεχνίτη μαρμαρά και στο εργοστάσιο μάρμαρου, σύγχρονα
υλικά και μηχανήματα νέας τεχνολογίας για την λείανση δαπέδων κάθε
τύπου.
Με ένα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων πόρτα-πόρτα σε όλη την Ελλάδα
είμαστε σε θέση να δίνουμε άμεση και υπεύθυνη λύση σε κάθε τεχνική
εφαρμογή για το μάρμαρο, τον γρανίτη και τα πλακάκια.
Στόχος μας είναι η συνεχής και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας με
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εξειδικευμένα εργαλεία και η παροχή σύγχρονων λύσεων, στην λείανση και
κοπή του μαρμάρου και του γρανίτη και στην επένδυση τοίχων.

Ι

Ι.Γ.Μ.Ε. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΘΟΣ
Διεύθυνση: Σπ. Λούη 1, Γ’ Είσοδος Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί
Τηλ: 2102413000-3, Fax: 2102413015
E-mail: lithos@igme.gr
Website: www.igme.gr
Προφίλ: Tο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, σε συνέχεια
των μέχρι σήμερα παρεχομένων εργαστηριακών υπηρεσιών, προχώρησε στη
δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου εργαστηρίου, που ονομάστηκε ΛΙΘΟΣ, για
τον ποιοτικό έλεγχο των διακοσμητικών πετρωμάτων.
Το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ υπάγεται στην Διεύθυνση Κοιτασματολογίας
του ΙΓΜΕ, είναι στελεχωμένο από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό, διαθέτει σύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο εξοπλισμό
και διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ, με το υπ’αριθμόν 70 Πιστοποιητικό
Διαπίστευσης. Σήμερα το εργαστήρι ΛΙΘΟΣ πραγματοποιεί αξιόπιστα, σε
συνεργασία με άλλα εργαστήρια του ΙΓΜΕ, μία πλήρη και ολοκληρωμένη
σειρά εργαστηριακών προσδιορισμών των ποιοτικών χαρακτηριστικών και
ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων.
1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-Χρωματισμός και υφή με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών.
2. ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
3. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
4. ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
-Μικροσκληρότητα κατά Knoop.
-Φαινόμενο ειδικό βάρος (πυκνότητα)
-Συντελεστής ανοικτού πορώδους.
-Συντελεστής υδαταπορρόφησης
-Συντελεστής ευθύγραμμης θερμικής διαστολής.
-Αντοχή σε κάμψη (3 σημείων).
-Αντοχή σε θλίψη.
-Μέτρο ελαστικότητας.
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-Αντοχή στη φθορά από τριβή.
-Αντοχή σε κρούση.

Ι

-Αντίσταση στον παγετό μετά από εφαρμογή κύκλων ψύξης-απόψυξης.
-Αντοχή στη διάβρωση (αλατονέφωση)
-Αντίσταση στις θερμοκρασιακές μεταβολές.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Λυκοβρύσεως 7, 14452 Αθήνα
Τηλ: 2102826825, Fax: 2102818574
E-mail: info@iktinos.gr
Website: www.iktinos.gr
Προφίλ: Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε δραστηριοποίειται στον κλάδο του μαρμάρου,
των γρανιτών και γενικά των διακοσμητικών πετρωμάτων και από την ίδρυση
της είναι μια πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική επιχείρηση. Η εταιρία
εμπορεύεται πάνω από 70 είδη μαρμάρων ελληνικών και ξένων, πάνω από 50
είδη γρανιτών καθώς και μεγάλη ποικιλία των σύνθετων μαρμάρων γρανιτών
και χαλαζιτών της ιταλικής εταιρίας QUARELLA.Διαθέτει επίσης αποκλειστικά
στην ελληνική αγορά πλάκες και όγκους απο το Μαρόκο με την εμπορική
ονομασία California Honey καθώς επίσης και τα άκρως διακοσμητικά υλικά
των κορυφαίων ιταλικών εταιρειών TREND SPA και BISAZZA SPA τα οποία
χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς χώρους σε επενδύσεις δαπέδων και
τοίχων και κυρίως σε πάγκους κουζίνας με αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.
Επίσης άλλη μια πρωτοποριακή διακοσμητική πρόταση της ΙΚΤΙΝΟΣ είναι
η νέα σειρά διακοσμητικών ψηφίδων από φυσικά πετρώματα (limestone,
travertine κλπ)
Έχει τρία ιδιόκτητα λατομεία από τα οποία εξορύσονται τα υλικά
Χιονόλευκο Θάσου, Βόλακας, Χρυσή αράχνη (μοναδικό στο είδος του) και
τρία υποκαταστήματα στις περιοχές της Λάρισας, του Ηρακλείου Κρήτης
και του Ισθμού της Κορίνθου καθώς και γραφείο εμπορικών σχέσεων στη
Δράμα.. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α από το Μάρτιο του 2000 και
είναι πιστοποιημένη με ISO 9002.
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ILIRIAN’S ART
Διεύθυνση : 1o χλμ. Λ. Μαρκοπούλου - Κορωπίου, 19003 Μαρκόπουλο
Τηλ: 2299049898, Κιν: 6972866979
E-mail : ilirian@iliriansart.com
Website: www.iliriansart.com

Ι

Προφίλ: Ο Ιλίριαν Σίμα γεννήθηκε το 1964 στα Τίρανα και το 1989
αποφοίτησε με άριστα από τη σχολή κεραμικής και διακοσμητικής γλυπτικής
της Ακαδημίας καλών τεχνών.
Εργάστηκε ως σχεδιαστής και καλλιτεχνικός διευθυντής στην κρατική
επιχείρηση “MIGJENI” όπου δούλεψε με επιτυχία ποικιλία υλικών (ξύλων,
μέταλλο, αλάβαστρο & μάρμαρο). Ήρθε στην Ελλάδα το 1991.
Στα πλαίσια του προγράμματος design & Χειροτεχνία, βραβεύτηκε το 1999
από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για τη σχεδίαση μαρμάρινου τραπεζιού, μακέτα τζακιού
& μαρμάρινης κρίνης.
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες δημιουργίες του βρίσκονται στην εθνική
πινακοθήκη των Τιράνων.
Έργα γλυπτά & ζωγραφικά έχουν εκτεθεί σε πινακοθήκες της Αθήνας & του
εξωτερικού όπου έλαβε μέρος σε συλλογικές εκθέσεις.
Εφαρμοσμένες διακοσμητικές δημιουργίες όπως τραπέζια, τζάκια,
Αρχιτεκτονικά γλυπτά, χαρακτά δαπέδου, βρίσκονται σε πολλά σπίτια,
αθηναϊκά και νησιώτικα, καθώς και σπίτια του εξωτερικού.

ΙΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Διεύθυνση:
Έκθεση: Πειραιώς 47, 18346, Μοσχάτο
Τηλ: 2104839904 Κιν: 6944513818, Fax: 2104839914
Αποθήκη: Τήνου 12, Βριλήσσια
E-mail: distavro@hotmail.com
Προφίλ: Η εταιρία μας εξειδικεύεται εδώ και 15 χρόνια στο χώρο της
εμπορίας, διάθεσης και τοποθέτησης φυσικών πετρωμάτων και κεραμικών
πλακιδίων. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας και η πολυετής εμπειρία
μας στις εφαρμογές εξασφαλίζει τη καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών
σας. Σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο στη Πειραιώς όπου διατίθεται μεγάλη
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συλλογή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή. Η μακρόχρονη εμπειρία μας στο
χώρο των εφαρμογών είναι εγγύηση για τη σωστή υλοποίηση της επιλογής
σας.

Ι

ΙΩΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ
Διεύθυνση: Δρόσου 19, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ: 2108078870, 2108001467, 2108076342, Fax: 2108078755
E-mail: ionianm@hol.gr, Website: www.ionianmarble.gr
Προϊόντα: μάρμαρα
Προφίλ: Η δραστηριότητά μας στον τομέα του μαρμάρου ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του ’80, με βασική απορρόφηση των προϊόντων μας
από την Αμερικανική αγορά. Έως τα τέλη της δεκαετίας και μέχρι την
παρούσα χρονική περίοδο, η εταιρεία μας εξασφάλισε την προμήθεια
μαρμάρου στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, καθώς και σε διάφορες
άλλες χώρες του κόσμου. Η εξελισσόμενη δημιουργικότητα του έμπειρου
Marketing Team μας, σε δυναμικό συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές
μας τιμές, έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή προμήθευση μεγάλων
κατασκευαστικών έργων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Στα έργα μας συγκαταλέγεται και η αναπαλαίωση του Μεγάρου
Μετοχικού Ταμείου Στρατού όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται τα ATTICA
Πολυκαταστήματα. Τα μάρμαρα που χρησιμοποιήθηκαν στο παραπάνω
έργο είναι: Τήνου, Ερέτριας, Διονύσου, Αλιβερίου, Στουραϊτικα, καθώς και
γρανίτες με επεξεργασία καμμένου.

CARTECO
Τηλ: 2109414848, Fax: 2109407570
E-mail: carteco@carteco.gr, Website: www.carteco.gr
Προφίλ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ
Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της νοτιανατολικής Ευρώπης
στην αντιπροσώπευση καινοτόμων υλικών αρχιτεκτονικών εφαρμογών
και διακόσμησης και τον εξοπλισμό έργων ειδικών απαιτήσεων, όπως
ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία, καταστήματα, πλοία. Συνεργαζόμαστε
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με αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρίες
και όλους όσοι έχουν ένα όραμα για το χώρο τους και θέλουν να το
πραγματοποιήσουν. Παρέχουμε από δάπεδα ειδικών προδιαγραφών,
ανοξείδωτα πλέγματα και υλικά αρχιτεκτονικών εφαρμογών μέχρι έπιπλα,
ταπετσαρίες τοίχου και αντικείμενα διακόσμησης. Μοναδικά προϊόντα,
τολμηρές ιδέες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Materiality. Η δική μας
πραγματικότητα λέγεται πρωτοπορία.

Κ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ
Βρείτε το χώρο σας στο showroom της Carteco, στην Καλλιθέα. Βρείτε
έμπνευση, ιδέες, συνεργασία. Ζητήστε, συζητήστε και απαιτήστε. Είμαστε
εδώ για να καλύψουμε και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις γύρω από τα
υλικά και την εφαρμογή τους. Για να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε τα
design objects που ονειρεύεστε. Αφήστε το industrial περιβάλλον να σας
οδηγήσει σε σκέψεις, αφήστε σ’ εμάς να τις υλοποιήσουμε. Για κάθε άτομο
και για κάθε δημιουργική ομάδα που αναζητά κάτι καινούριο, η Carteco έχει
τις απαντήσεις.
ΙΔΕΑ x3
Μας αρέσει να είμαστε μπροστά. Γι’ αυτό και η Carteco αντιπροσωπεύει
σήμερα τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο. Αναζητά διαρκώς ανερχόμενους
νέους designers. Δημιουργεί τα δικά της εμπορικά σήματα, διευρύνοντας
συστηματικά τους επαγγελματικούς της ορίζοντες. THE WALLPAPERSHOP.
GR: δίκτυο χονδρικής των συνεργατών μας με ταπετσαρίες τοίχου
και υφάσματα. THE ARCHIVE: χώρος στη Θεσσαλονίκη με 24ωρη
δωρεάν πρόσβαση για designers, αρχιτέκτονες και φοιτητές με όλο τον
απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για έμπνευση, δημιουργική εργασία
και παρουσιάσεις. 39.22: εταιρία με αντικείμενο τη συλλογή δημιουργιών
Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών και με πρώτη σειρά από προϊόντα τις
συλλογές ταπετσαριών Street Colors και Form. Cutting edge design σημαίνει
τόλμη, διαίσθηση, επιμονή. Συνεχίζουμε.
Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η Carteco εξελίσσει συνεχώς την ηλεκτρονική της παρουσία. Παρέχει
υπηρεσίες, που όχι μόνο ενημερώνουν αλλά και δίνουν ερεθίσματα για
δημιουργία και επικοινωνία. Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αρχιτεκτονικών
εφαρμογών «Architonic», μπορεί κανείς να βρει ψηφιοποιημένα όλα τα
προϊόντα της. Στις ηλεκτρονικές σελίδες «ο χώρος σου» του www.carteco.
gr μπορεί να ανεβάσει την επαγγελματική ή προσωπική του δουλειά και
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να μοιραστεί τις ιδέες του με ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Στο νέο
ηλεκτρονικό κατάστημα με αντικείμενα διακόσμησης, δώρα και limited edition
προϊόντα, ο εθισμός στο design θα αποκτήσει σύντομα εύκολη πρόσβαση σε
πλήθος επιλογών και σε μεγάλο εύρος τιμών. Το διαδίκτυο είναι ο χώρος
του σήμερα. Τον σχεδιάζουμε για το αύριο.

Κ

ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ
Δουλεύουμε, ζούμε, δημιουργούμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Το design
είναι κομμάτι της ζωή μας και με τη δουλειά μας το αποδεικνύουμε. Το
ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την Carteco το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Γι’
αυτό και επενδύει συνεχώς σ’ αυτό. Εκπαιδεύει, δίνει κίνητρα. Ανταμείβει τη
θετική ενέργεια, τη δέσμευση, τη δημιουργικότητα. Ενθαρρύνει τον ποιοτικό
χρόνο, τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Επιθυμία μας είναι οι άνθρωποί μας να
παίρνουν χαρά από αυτό που κάνουν και να μεταφέρουν και σ’ εσάς αυτή
την ενέργεια.
ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
Ολοκληρωμένα πακέτα προϋπολογισμών για επιδοτήσεις. Αποτελεσματική
διαχείριση αγορών με εξασφαλισμένο ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα χρονικά και
οικονομικά πλαίσια. Υποστήριξη μελετών εσωτερικής διακόσμησης. Λίστες
προδιαγραφών επίπλωσης και κινητού εξοπλισμού. Η οργάνωση, η ταχύτητα
και η ευελιξία που χρειάζεστε βρίσκεται εδώ, σε μια σειρά συμβουλευτικών
υπηρεσιών που η Carteco έχει αναπτύξει και εξελίξει, διευκολύνοντας
λειτουργικά τη συνεργασία, εξοικονομώντας χρόνο και βοηθώντας στην
καλύτερη οικονομική διαχείριση κάθε έργου.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DESIGN
Η Carteco δίνει συνειδητά το στίγμα μιας πολυσυλλεκτικής και έμπρακτα
ευαισθητοποιημένης επιχείρησης. 1ο και 2ο Pecha Kucha Night στην Αθήνα.
2ο και 3ο Design Walk στου Ψυρρή. Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και
Εικονογράφησης ΕΒΓΕ. Μουσείο Μπενάκη, έκθεση «τo σχήμα του τόπου:
40 χρόνια Αρχιτεκτονικά Θέματα». Πανόραμα Design. Green Design Festival.
Σταθερή συνεργασία με σχολές γραφιστικής και σχεδίου και στήριξη νέων
δημιουργικών ανθρώπων στο ξεκίνημά τους. Από εκθέσεις και εκπαιδευτικά
σεμινάρια, μέχρι εκδόσεις, η Carteco έχει χορηγήσει και συνεχίζει να
χορηγεί εκδηλώσεις που αποδεικνύουν τη θέλησή της να είναι αρωγός
και πρωτοπόρος και στον τομέα της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του
πολιτισμού.
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ΚΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: 5ο χλμ. Τρίπολης - Σπάρτης, 22012 Τρίπολη
Τηλ: 2710557170 Κιν.: 6978441855, Fax: 2710557170
E-mail: michalis@katsis.gr, Website: www.katsis.gr

Κ

Προφίλ: Η εταιρία μας με πίστη στην παράδοση επεξεργαζόμαστε την
πέτρα & το ξύλο & με συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες & τεχνίτες
δημιουργούμε μοναδικές κατασκευές εναρμονισμένες με το φυσικό
περιβάλλον και τις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών μας.
Προϊόντα: Φυσικά πετρώματα – Ξυλεία εγχώρια – Ευρωπαϊκή – Οικοδομικά
υλικά.

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: 4ο χλμ Βάρης Κορωπίου, 19400 Βάρη
Τηλ: 2108941288 Fax: 2109926493
E-mail: kiponodos@hotmail.com, Website: www.kiponodos.gr
Προφίλ: Η Κήπων Οδός ΕΠΕ ιδρύθηκε από στελέχη με έντονη και πολυετή
( 25 χρόνια ) εμπειρία στο εμπόριο και τις υπηρεσίες στον χώρο
του πρασίνου
Η αγάπη για τον χώρο και η ανάγκη για δημιουργία συστρατευσε τα
παραπάνω στελέχη στην δημιουργία της Κήπων Οδός ελπίζοντας η
προσφορά της να δώσει μια νέα εικόνα στην μελέτη και την κατασκευή
των κήπων
Σε χώρο έκτασης 6.000 τμ δημιούργησε έκθεση 1.500 τμ εκθέτοντας
μια νέα ιδέα και άποψη για τον κήπο
Για τον ίδιο λόγο εγκατέστησε μονάδα επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής
πρωτότυπων υλικών έτσι ώστε τα δικά της υλικά σε συνδυασμό με τα υλικά
από μεγάλους οίκους του εξωτερικού διατίθενται στην αγορά λιανικής και
χοντρικής ποσότητας
Στόχος μας είναι να είμαστε η μοναδική Ελληνική ολοκληρωμένη πρόταση
σχεδιασμού εμπορίου και υποστήριξης για την κάλυψη των οποιονδήποτε
αναγκών σας στον χώρο που σας περιβάλει.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Δ. ΚΟΥΚΑΣ
Διεύθυνση: Απ. Παύλου 8, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 2106811222, Fax: 2106820812
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E-mail: info@koukas-machines.com
Website: www.koukas-machines.com

Κ

Προφίλ: Η εταιρεία Δημ. Κουκάς ιδρύθηκε το 1955 με σκοπό το σχεδιασμό,
την κατασκευή και την εμπορία υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής μηχανημάτων
και εργαλείων κοπής και διαμόρφωσης μαρμάρου γρανίτη και πέτρας.
Ο Δ. Κουκάς συνεχίζει την μακρά παράδοση της οικογένειας του σε μια
απαιτητική αγορά με ιστορία χιλιετιών στο μάρμαρο όπως η Ελληνική. Έτσι η
ικανότητά του να αντιλαμβάνεται από την μια τις απαιτήσεις ενός μοναδικού
υλικού όπως το μάρμαρο, και από την άλλη τις ανάγκες των ανθρώπων που
δουλεύουν με το αυτό το υλικό, έχει γίνει οδηγός στα βήματα της εταιρίας.
Η Δ. Κουκάς διαθέτει μια πλήρη γκάμα μηχανημάτων και εργαλείων κοπής
διαμόρφωσης και λείανσης κατάλληλα για μάρμαρο, γρανίτη και πέτρα.
Χαρακτηριστικό αυτών των μηχανημάτων και εργαλείων είναι η ευκολία στην
χρήση από κάθε επαγγελματία του μαρμάρου αλλά και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που δίνουν στον επαγγελματία με τη δυνατότητα που του
προσφέρουν να παράγουν πρωτότυπα και μοναδικά προϊόντα.
Σήμερα η Δ. Κουκάς εξάγει τα μηχανήματά της σε όλη την Ευρώπη. Η
συνέχεια αυτής της προσπάθειας διασφαλίζεται από την αδιαπραγμάτευτη
υψηλή ποιότητα των εργαλείων και μηχανημάτων της , από τον συνεχή
σχεδιασμό και κατασκευή καινοτόμων προϊόντων από την πλήρη υποστήριξη
με ανταλλακτικά και service που παρέχει μετά την πώληση και από τον
ενθουσιασμό των στελεχών της με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του
πελάτη.
Η Δ. Κουκάς από το 2005 μέχρι σήμερα παρουσιάζει συνεχώς τα καινοτόμα
προϊόντα της σε όλες τις εκθέσεις του κλάδου που λαμβάνουν χώρα στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μερικά από τα προϊόντα αυτά είναι:
Κόφτες σε όλες τις μορφές, κόφτες τύπου κανόνι, με σπαστή κεφαλή και
2 δίσκους απλούς, με σύστημα αντιγραφής 2 κατευθύνσεων, πίνακα αφής
(touch screen), ηλεκτροκίνητο βαγόνι και κόφτες για δίσκο έως 2 μέτρα.
Σβούρες απλές & με πίεση αέρος.
Παντογράφος για διάτρηση και διαμόρφωση μαρμάρων.
Βεντούζες αναρρόφησης πλακών και καδρέτου.
Αποστραγγιστές μουργάνας.
Αυτόματη μονοκέφαλη μουρελομηχανή που διευκολύνει ήδη την ζωή
αρκετών εργαστηρίων μαρμάρων στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Βελτιωμένη έκδοση της εκτυπωτικής μηχανής Pavers που έχει ήδη
πουληθεί στην Ελληνική, Κυπριακή και Τούρκικη αγορά.
Από το τέλος του 2005 η εταιρία Δ. Κουκάς αντιπροσωπεύει και
υποστηρίζει τεχνικά δύο διαφορετικούς μαντεμένιους γεφυροκόφτες
(φρέζες) με διαφορετικά πλεονεκτήματα μεταξύ τους.
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Η SQC-700 η μεγαλύτερη από τις δύο φρέζες, υποστηρίζει δίσκους
κοπής 30-70εκ και είναι κατάλληλη τόσο για ορθογωνισμό, και κοπή
κλιμακοστασίων όσο και επεξεργασία μασίφ κουτουκιών.
Η μικρότερη από τις δύο φρέζες KTY2-350 υποστηρίζει μικρότερους
δίσκους 30-50 και διατηρεί τα πρωτεία στην Ελληνική αγορά της πιο
εξελιγμένης ηλεκτρονικά φρέζας, αφού ακόμη και την περιστροφή του
τραπεζιού της, μπορεί να την προγραμματίσει κάποιος με μοίρες μέσω του
πίνακα ελέγχου της. Διαθέτει αυτόματο σύστημα αντιγραφής μοδέλου για
ευθύγραμμες και καμπύλες κορνίζες καθώς και ασύρματο τηλεχειριστήριο
βασικών λειτουργιών. Έχει δε την δυνατότητα προγραμματισμού για
αυτόματη κοπή πολυγωνικών μαρμάρων.
Την γκάμα μηχανών της Δ. Κουκάς, ολοκληρώνει η κατασκευή και εμπορία
ειδικών μηχανημάτων πχ. για την αναστήλωση του Παρθενώνος, του ναού
της Νίκης, των προπυλαίων του Διονυσιακού θεάτρου και πολλών άλλων
ειδικών κατασκευών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.

Κ

Μ. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - E-JET
Διεύθυνση: Θέση Βελανιδιές, 19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 2105576016, 2105578745, Fax: 2105571630
E-mail: maria@e-jet.gr, Website: www.e-jet.gr
Προφίλ: Υδροκοπές ακριβείας σε όλα τα υλικά, σε οποιοδήποτε σχήμα,
απλό ή πολύπλοκο, και πάχος μέχρι 200 mm.
Υλικά: Χάλυβας, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός, μάρμαρο,
γρανίτης, πλακάκι, γυαλί, πλαστικό, λάστιχο, pvc, etalbond, laminate,
ξύλο...
Εφαρμογές: Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση, Κατασκευές, Διαφήμιση,
Συσκευασία, Βιομηχανία, Ειδικές εφαρμογές...
Προϊόντα: Διακοσμητικά μάρμαρα, Καπάκια τραπεζιών, Διαχωριστικά χώρου,
Επιφάνειες επένδυσης...

ΚΡΕΣΤΑ Α.Ε. – “CRESTILE”
Διεύθυνση:- Χαϊδάρι: 14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 21
Τηλ: 2105573985, Fax: 2105580383
48

2009
- Αχαρνές: Δεκελείας 97 & Βερτσέκου
Τηλ: 2102447618-9, Fax: 2102447433
- Γλυκά Νερά: Λεωφ. Λαυρίου 212 & Παπαδιαμάντη
Τηλ: 2106065575-6, Fax: 2106042993
- Θεσ/νίκη: Περιφ. Οδός Θεσ/νίκης, Ν. Κορδελιό
Τηλ: 2310778640-1-2, Fax: 2310778643
E-mail: crestas@otenet.gr, Website: www.cresta.gr

Κ

Προφίλ: H εταιρεία ΚΡΕΣΤΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990. Σήμερα είναι μια από τις
μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις στον κλάδο που χαράζει την
μόδα στο πλακάκι. Βασικό μας μέλημα είναι ο σεβασμός στον καταναλωτή
που τιμά την εταιρεία με την προτίμησή του και η βελτιστοποίηση σε όλα τα
επίπεδα εξυπηρέτησης. Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας, το σχεδιαστικό
μας τμήμα και η πλούσια γκάμα μας είναι στη διάθεσή σας για το σχεδιασμό
του δικού σας χώρου. Είμαστε ανοικτά Δευτ. & Τετ. 8.00 – 17.00 (Χαιδαρι) /
9.00-16.00 (υπολοιπα καταστηματα), Τρίτη Πεμ. & Παρ 8.00 – 20.00 (Χαιδάρι)
/ 9.00-20.30 (υπολοιπα καταστηματα), Σάββατο 9.00-15.00.

ΚΤΙΣΜΑ
More than expected.
Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 18, 14123 Λυκόβρυση
Τηλ: 2102851260, 2102851261, Fax: 2102830902
E-mail: aktisma@yahoo.gr, Website: www.ktisma.gr
Προφίλ: Απαριθμώντας 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον κλάδο
των πλακιδίων και της διακόσμησης, η εταιρίας KTISMA έχει ως βασικά
πάγια: την εμπειρία, τις τεχνικές γνώσεις, τις συμβουλές διακόσμησης, το
αναγνωρισμένο after sales service και φυσικά τη value for money τιμολογιακή
μας πολιτική. Στόχος μας να δημιουργούμε σχέσεις συνεργασίας. Στόχος
μας να αποτελέσουμε τους συμβούλους σας, οι οποίοι θα είναι δίπλα σας σε
κάθε στάδιο του έργου σας.
Επιλογή υλικών: Versace, Gardenia Orchidea, FAP, Caesar, Arkim, Imola,
Novabell: Μεγάλες συνεργασίες, σημαντικοί οίκοι του εξωτερικού αποτελούν
μέρος του χαρτοφυλακίου μας.
Συμβουλές διακόσμησης: Με το Dream Catcer σχεδιαστικό μας πρόγραμμα,
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σε 3D μορφή το χώρο του μπάνιου σας
βάσει των υλικών που διαλέγετε.
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Τεχνικές λεπτομέρειες: Οι έμπειροι πωλητές μας παρέχουν συμβουλευτική
υποστήριξη αναφορικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες
After Sales Service: Η logistics διαδικασία λειτουργεί με συνέπεια για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες δέσμευσης, ασφαλούς αποθήκευσης και άμεσης
παράδοσης των προϊόντων σας.
Είμαστε δίπλα σας, για να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να
εφαρμόσουμε μαζί σας το χώρο σας.
Είμαστε κοντά σας ως σύμβουλοι και συνεργάτες σας.

Μ

ΜΑΤΚΟ, Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Διεύθυνση:
1) Εργοστάσιο-Λατομείο: Τρανόβαλτο Κοζάνης, 50500 Κοζάνη
Τηλ: 2464051230, 2464051472, Fax: 2464051561
E-mail: kozani@matkomarble.com
Website: www.matkomarble.com
2) Υποκ/μα Αθηνών: Αναπαύσεως 122, 15344 Γέρακας
Τηλ: 2106131957-8, Fax: 2106131957
E-mail: athina@matkomarble.com, Website: www.matkomarble.com
Προϊόντα: Τρανόβαλτου Κοζάνης
Δραστηριότητες: Εξόρυξη και επεξεργασία του μαρμάρου
Προφίλ: Η εταιρία μας διαθέτει άριστης ποιότητας μάρμαρα Τρανοβάλτου
κοζάνης (λευκά, ημίλευκα, φουμέ). Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με
30ετή και πλέον πείρα στην εξόρυξη και επεξεργασία του μαρμάρου, με
σύγχρονο εργοστάσιο και με πλήρες εξοπλισμένους δικούς της λατομικούς
χώρους. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη γκάμα μαρμάρων Ελληνικών και
εισαγωγής. Νέο υποκατάστημα στην Βιομηχανική περιοχή Σχηματαρίου.
(500m πριν από τα διόδια Σχηματαρίου δεξιά στο ρεύμα προς Λαμία).

ΑΝ. Β. ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση: Μωραγιάννη 38, 12133 Περιστέρι
Τηλ: 2105748698, 2105713655, Fax: 2105748698
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Προφίλ:
Αποκλειστική αντιπρόσωπος της ιταλικής εταιρίας COBALM SRL.
Η εταιρία COBALM (Κόμπαλμ), ιδρύθηκε το 1964 κατασκευάζουσα αρχικώς
κλασικούς κόφτες, φρέζες και ειδικούς απορροφητήρες μαρμαρόσκονης.
Από του έτους 1994, υπό νέα διοίκηση, κατασκευάζει ηλεκτρονικώς
και ψηφιακώς ελεγχόμενα, μοντέρνα και πλήρως αυτόματα μηχανήματα
εξελιγμένης τεχνολογίας με CNC/PLC, όπως Κέντρο Επεξεργασίας CNCIDEA TOP, ηλεκτρονικό παντογράφο IDEA PLUS, υδροκοπή, έξι τύπους
φρεζών (γεφυροκόπτες με ή χωρίς CNC), κλπ.
Η COBALM (Κόμπαλμ) στο εργοστάσιό της των 3500 m2 κοντά στο Ρίμινι
Ιταλίας πραγματοποιεί προηγμένους μηχανολογικούς σχεδιασμούς με
SOFTWARE -3D και ηλεκτρονικούς προγραμματιστές PLC/CNC, εκτελώντας
τις εγκαταστάσεις των και το σέρβις με δικό της εξειδικευμένο προσωπικό.
Προϊόντα: Φρέζες (γεφυροκόφτες), Κέντρα Επεξεργασίας Μαρμάρων
CNC, ηλεκτρονικοί παντογράφοι, υδροκοπές, πάγκοι απορροφήσεως
μαρμαρόσκονης, μίνι βιολογικοί κ.α.

Μ

MEGAPOXY HELLAS
Διεύθυνση: Αδριανού 31, 19400 Κορωπί
Τηλ: 2106625117, Fax: 2106628838
E-mail: megapoxy@otenet.gr, info@megapoxy.gr
Website: www.megapoxy.gr
Προφίλ: Η εταιρία Megapoxy Hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος
των οίκων MEGAPOXY, ABACO MACHINES, DRY TREAT, INVICON, VITRULAN
και ALPHA TOOLS.
Στόχος μας είναι να προμηθεύουμε με αρίστης ποιότητας υλικά και εργαλεία
την Ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές παρέχοντας
άρτια τεχνική υποστήριξη.
Τα υλικά μας χρησιμοποιούνται με επιτυχία πάνω από 30 χρόνια σε όλο τον
κόσμο και η εταιρία μας είναι υπερήφανη που είναι αντιπρόσωπός τους.
Δραστηριότητες: Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εμπόριο.
Προϊόντα: Εποξικά συγκολλητικά υλικά Megapoxy, Εποξικές ρητίνες
Megapoxy, Αντιολισθητικό Mega - Tread, Συστήματα Ορθομαρμάρωσης,
Εργαλεία αποθήκευσης, μεταφοράς και τοποθέτησης Abaco, Προϊόντα
καθαρισμού και προστασίας Dry Treat, Συστήματα επιδιόρθωσης Stonelux
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Invicon, Ενισχυτικό υαλόπλεγμα (δίχτυ) Vitrulan, Εργαλεία επεξεργασίας
Alpha Tools.

Μ

BATH +
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 1, 18755 Καμίνια, Πειραιάς
Τηλ: 2104100218, Fax: 2104100093
E-mail: info@bathplus.gr, Website: www.bathplus.gr
Προϊόντα: Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και αξεσουάρ μπάνιου, κουζίνα.
Προφίλ: Η εταιρία μας, με γνώμονα την ποιότητα, ευελιξία και αισθητική,
έρχεται να καλύψει την ανάγκη προμήθειας της αγοράς με προϊόντα υψηλών
προδιαγραφών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Οι ιδρυτές της, με πάνω
από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακιδίων,
έχουν θέσει ως στόχο να αλλάξουν τα δεδομένα της αγοράς, προσφέροντας
στους πελάτες τους, τις πλέον συμφέρουσες λύσεις μέσα από μια μεγάλη
ποικιλία εξειδικευμένων προϊόντων.

ΔΙΟΝ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Διεύθυνση: Κάντια Ναυπλίου, 21060 Ναύπλιο
Τηλ: 2752094212, 2752094446, Fax: 2752094050
E-mail: info@barbaris.gr, Website: www.barbaris.gr
Υποκαταστήματα: 16ο χλμ. Ε. Οδού Αθηνών-Λαμίας
(Κόμβος Κηφισιάς / Νέα Κηφισιά)
Τηλ.: 2106254780-1, Fax: 2106254782
Προϊόντα: Λευκά μάρμαρα Βέροιας, Ημίλευκα Πάρνωνος, Χρωματιστά
Αργολίδας όπως Καρνεζαίικα, Μυκηνών, Μπεζ Λυγουριού, Διδύμων, Κάντιας
καθώς και οποιοδήποτε άλλο χρωματισμό ζητούν οι πελάτες.
Όλα τα παραπάνω διατίθενται σε όγκους, πλάκες τελλάρου, καδρέτα
δαπέδων, πλακίδια τοίχων, σκάλες, πάγκους κουζίνας-λουτρού, τζάκια,
τραπέζια, γραφεία κ.ά. Γρανίτες σε διάφορες μορφές. Επίσης : κουτούκια,
πρέκια για κτίσιμο (γδαρτά, κτυπητά, αντικέ), κυβόλιθοι μαρμάρων για
πλατείες.
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BLUESTEIN HELLAS (FASHION GLASS)
Διεύθυνση: Κων/νου Κατάρα 42, 13671 Αχαρναί
Τηλ: 2102443678, Fax: 2102443678
E-mail: info@bluestein-hellas.gr
Website: www.bluestein-hellas.gr

Μ

Προφίλ: Η εταιρία μας έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία των προϊόντων
της BLUESTEIN ITALY, που παράγει τις κρυστάλλινες πλάκες FASHION
GLASS.
Προσφέρουν ιδιαίτερη αισθητική & πολυτέλεια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με επιτυχία στη διακόσμηση δαπέδου (με ειδικές προδιαγραφές για υψηλή
αντοχή), καθώς για διαχωριστικά & επενδύσεις τοίχου, σκάλες πολυτελείας,
πάγκοι κουζίνας & μπάνιου & πολλές άλλες εφαρμογές δίνοντας την
ευχέρεια στους αρχιτέκτονες & διακοσμητές να σχεδιάσουν με ελεύθερη
την φαντασία τους πέρα από τα συνηθισμένα όρια.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑ Α.Ε. – STONECRETE
Διεύθυνση: Σπύρου Βρεττού 45, 13671 Αχαρναί
Τηλ: 2102403855, 2108088280, Fax: 2102403871
E-mail: info@stonecrete.gr, Website: www.stonecrete.gr
Προφίλ: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Μποροβά και η Εταιρεία μας STONECRETE
εισήγαγε την τεχνολογία των Σταμπωτών Δαπέδων στην Ελλάδα το 1992.
Παράλληλα, παράγει χειροποίητες πέτρες, υλικά, ελαστικά καλούπια και
εργαλεία για Σταμπωτά Δάπεδα, Σταμπωτό Σοβά και λοιπές εφαρμογές
όπως Spray Deck και Stencil, Χτενιστό Δάπεδο, Τσιμεντοκονίες, Overlay
κ.α.. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη Εταιρεία της χώρας στον
τομέα αυτό. Διαθέτει οργανωμένο δίκτυο δεκάδων αντιπροσώπων ώστε
να καλύπτει όλα τα διαμερίσματα της χώρας. Επιπλέον, η Εταιρεία μας
εξάγει τις παραπάνω εφαρμογές, τεχνογνωσία και υλικά, σε δεκάδες
χώρες. Για όλα τα υλικά της διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας και
άριστες προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών. Η εταιρεία μας διαθέτει
απεριόριστη ποικιλία σχεδίων (καλούπια) και χρώματων καθώς επίσης
κατασκευάζει και καλούπια σε νέα σχέδια σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε
έργου.
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ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Κιμωνος 10, 10441 Αθήνα
Τηλ: 2105225025, 2105224903, Fax: 2105224903
E-mail: neodynamiki@otenet.gr
Website: www.neodynamiki.gr

Μ

Προϊόντα: Η ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ είναι γνωστή στον ελληνικό και ευρύτερο
Ευρωπαϊκό χώρο για την ποιοτική κατασκευή, λειτουργικότητα και αξιοπιστία
των μηχανημάτων της, αλλά και για την υπευθυνότητα και εξυπηρέτηση των
πελατών της.
Τα έμπειρα ιδρυτικά στελέχη και τεχνικό προσωπικό έχοντας βαθιά γνώση
του αντικειμένου για 30 και πλέον χρόνια ενημερώνονται, μελετούν,
σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μηχανήματα αμμοβολής & ηλεκτροστατικής
βαφής, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και κατ’ επέκταση την
ευχαριστημένη πελατεία μας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ
ΜΕ METΑΛΛΟΨΕΚΑΣΜΟ
ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ &
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Του Ιταλικού Οίκου CARLO BANFI S.p.A. με ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Του Ελβετικού Οίκου SULZER METCO με ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΤΑΛΛΟΨΕΚΑΣΜΟΥ όπως : Φλόγα Πλάσματος- H.V.O.F –
THERMOSPRAY & WIRE METALIZING.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ του Γερμανικού Οίκου G.P.S.με ΑΥΤΟΜΑΤΑ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ.
Διαθέτουμε ακόμη :
- Ανταλλακτικά – Service των παραπάνω μηχανημάτων
- Αναλώσιμα υλικά σε μόνιμη παρακαταθήκη.

OΙΚΟΡΑΜΑ
Διεύθυνση: Μιλτιάδου Μαντά 308, 19014 Καπανδρίτι
Τηλ: 2295053372, 2295052689, Κιν: 6977259542 Fax: 2295052965
Προφίλ: Το οικΟραμα, είναι ένας νέος οδηγός που απευθύνεται σε όσους
θέλουν ν’ αποπερατώσουν την κατοικία τους. Γνωρίζοντας την ταλαιπωρία
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που πέρασαν όσοι ξεκίνησαν το σπίτι τους, αλλά και αυτήν που τους
περιμένει μέχρι να πάρουν το πολυπόθητο κλειδί στο χέρι, επιλέξαμε να
σας γνωρίσουμε κάποιους επαγγελματίες, που θα σας βοηθήσουν, ακριβώς
σ’ αυτό!
Στις σελίδες του θα βρείτε ειδικότητες υλικά και επαγγελματίες, που εσείς
οι ίδιοι, θα διαλέξετε να συνεργαστείτε.
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό μας σε κάθε στάδιο της οικοδομής σας και θα
δείτε πόσο χρήσιμο εργαλείο θ’ αποδειχθεί.

Ο

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ στο περίπτερό σας. Ζητείστε το!

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Διεύθυνση: Ευβοίας 28, 11147 Γαλάτσι
Τηλ: 2102918446, 2102927983, Fax: 2102927935
E-mail: anna@xpoint.gr, Website: www.olagiatinoikodomi.gr
Προφίλ: Τριμηνιαίος Κατάλογος Δομικών Υλικών και Επαγγελματιών.
Διανέμεται με το πρακτορείο Άργος στα περίπτερα όλης της χώρας και
μοιράζεται δωρεάν από το περίπτερο της Xpoint στις μεγαλύτερες εκθέσεις
Δομικών Υλικών.
XPOINT advertising
Ν. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ – Α. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ Ο.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΟΡΙΑΝΟΣ
Διεύθυνση:
1) Εργοστάσιο: 27o χλμ Λ. Λαυρίου, 13144 Κορωπί
Τηλ: 2106021783, Fax: 2106021793
2) Έκθεση: Πάτμου 7, 15123 Μαρούσι (Όπισθεν Νοσ. Υγεία)
Τηλ: 2106814966
E-mail: info@orianosmarbleltd.com, Website: www.orianosmarbleltd.com
Προφίλ: Το μάρμαρο είναι ένα διαχρονικό υλικό που δίνει απεριόριστες
δυνατότητες στη αρχιτεκτονική και διακόσμηση.
Γυαλισμένο, χτενιστό, χτυπητό, απομίμηση ξύλου, παλαιωμένο είναι μερικές
από τις επεξεργασίες που επιδέχεται, δημιουργώντας στυλ και άποψη σε
κάθε εφαρμογή.
Δάπεδα
Με την άψογη συμπεριφορά του στην πάροδο του χρόνου, είναι ιδανικό για
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δάπεδα που αντέχουν αλλά και αναδεικνύουν το χώρο, ενώ ο συνδυασμός
του με άλλα υλικά όπως ξύλο, μπρούτζο κ.α. δίνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα
στη διακόσμηση.
Μπάνια
Το νερό, η υγρασία και οι μεταβολές της θερμοκρασίας δεν επηρεάζουν το
μάρμαρο γι αυτό και κατατάσσεται πρώτο στις επιλογές για τη διακόσμηση
μπάνιου.
Σκάλες
Οι μαρμάρινες σκάλες σε συνδυασμό με τα μαρμάρινα κάγκελα και κουπαστές
δίνουν αρχοντιά στο χώρο.
Τζάκια
Πολυτελές, κλασικό ή ελεύθερης φόρμας το τζάκι βάζει την προσωπική σας
σφραγίδα στο χώρο και δημιουργεί μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Επιλέξτε
από την πλούσια συλλογή μας ή εμπιστευθείτε μας να σας κατασκευάσουμε
ένα δικό σας σχέδιο.
Χρησιμοποιήστε το μόνο του για να φτιάξετε κρήνες, ανάγλυφες
παραστάσεις, αετώματα, φουρούσια αλλά και σε συνδυασμό με άλλα υλικά
όπως ξύλο, γυαλί, μέταλλο για να φτιάξετε πρωτότυπα τραπέζια, κονσόλες,
και χιλιάδες άλλες δημιουργίες.

Π

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΙ ο.ε.
Εργοστάσιο: 12ο χλμ. Σερβίων – Τρανοβάλτου
Τηλ: 2464051274, Fax: 2464021115
Λατομεία: Τρανόβαλτο & Ροδίτης Κοζάνης
Υποκατάστημα Αθηνών: Λ. Λαυρίου 305, Παιανία
Τηλ: 2106041472, Fax: 2106041472
Προϊόντα: Λευκά, ημίλευκα μάρμαρα Κοζάνης, όγκοι, πλάκες, καδρέτα,
σκαλοπάτια, νεροχύτες, τζάκια, καλλιτεχνήματα, μαρμάρινα χαλιά,
εκκλησιαστικές εργασίες.

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
Διεύθυνση: Επτανήσου 6, 27054 Αρτέμιδα
Τηλ: 2294083026, 2294087092, Fax: 2294083026
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ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 172, 13671 Αχαρναί
Τηλ: 2102461228, Fax: 2102465603
E-mail: rq@paravalos.gr, Website: www.paravalos.gr

Π

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΠΕ
Διεύθυνση: 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη
Τηλ: 2106039362, Fax: 2106039128
E-mail: perrakis@hellasnet.gr
Website: www.greekmarble.com/company/perrakis
Προφίλ: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1991 ως συνέχεια των επιχειρήσεων
μαρμάρου του Δημήτρη Περράκη, λατόμου με 60ετή πείρα στον κλάδο.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν την εξόρυξη όγκων Αγίας
Μαρίνας, την επεξεργασία μαρμάρων σε πλάκες & τελικά προϊόντα, καθώς
και την εμπορία όγκων, πλακών και έτοιμων προϊόντων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό ( Ιταλία, Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκο κτλ.)
Η εταιρία εμπορεύεται και τα προϊόντα χαλαζία (Quartz) της Samsung, που
συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα του χαλαζία αλλά και την υψηλή ποιότητα
της Samsung.
Δραστηριότητες: Εξόρυξη επεξεργασία εμπορία μαρμάρων, γρανιτών, quartz.
Προϊόντα: Μάρμαρα, γρανίτες, quartz.

ΠΕΤΡΑ & ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Αλιβέρι, 34500 Εύβοια
Τηλ: 2223024196, Κιν: 6932461244, Fax: 2223024480
E-mail: gdiamond93@gmail.com
Προϊόντα: Φυσικά πετρώματα για επένδυση και χτίσιμο τοίχων, αγγωνάρια για
λιθόκτιστα σπίτια, δαπεδοστρώσεις με φυσικούς κυβόλιθους, καλντερίμια,
πλακοστρώσεις.
Προφίλ: Η εταιρία μας δραστηριοποιείται εδώ και 20ετία στα φυσικά
πετρώματα από ιδιόκτητα λατομεία μαρμάρου (πράσινου και κίτρινου) και
σχιστολιθικών πλακών, προσφέροντάς τα σε κάθε μορφή που μπορεί να
καλύψει την ανάγκη της σύγχρονης οικοδομής. (κυβόλιθοι, αγγωνάρια,
πλάκες, ειδικές διαστάσεις κλπ.)
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ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 20, 41222 Λάρισα
Τηλ: 2410622033, Κιν: 6974819387, Fax: 2410622033
E-mail: petro54@otenet.gr, Website: www.petrotos.gr

Π

Προφίλ: Ο Γιάννης Πετρωτός το 2004 ίδρυσε την εταιρεία « ΠΕΤΡΩΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» με σκοπό να δώσει στους Έλληνες
αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατασκευαστές ποιοτικά βιβλία στον χώρο
της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης. Για τον σκοπό αυτό, μέχρι σήμερα
έχει εισάγει και έχει εκδώσει στην Ελλάδα σπουδαία βιβλία αρχιτεκτονικών
οίκων του εξωτερικού. Κάθε χρόνο εισάγει ένα μεγάλο αριθμό νέων τίτλων
ώστε να καλύψει όλες τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων, των διακοσμητών
και κατασκευαστών κτιρίων.
Σήμερα, οι εκδόσεις « ΠΕΤΡΩΤΟΣ » στεγάζονται στην Λάρισα με γραφεία και
αποθήκη στην οδό Γρηγορίου Ε’ 20.
Οι εκδοτικές εταιρείες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα προέρχονται από
όλες τις χώρες του κόσμου και είναι οι παρακάτω:
• ΠΕΤΡΩΤΟΣ
• EDIZIONI L’ ARCHIVOLTO (ΙΤΑΛΙΑ)
• EDITORIAL PENCIL (ΙΣΠΑΝΙΑ)
• MANEL PADURA (ΙΣΠΑΝΙΑ)
• LINKS INTERNATIONAL (ΙΣΠΑΝΙΑ)
• ARCHIWORLD (ΚΟΡΕΑ)
• CAPRESS (ΚΟΡΕΑ)
• EDICIONES DALY (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Πολλά από τα βιβλία που έχουν εισαχθεί έχουν γίνει best seller για την
Ελληνική αγορά. Επίσης, κάποιοι τίτλοι των παραπάνω εκδοτικών οίκων
έχουν γίνει σε Ελληνική έκδοση.
Το 2006 ο εκδοτικός οίκος « ΠΕΤΡΩΤΟΣ » προκειμένου να καλύψει ένα
ευρύτερο φάσμα σχεδιαστών, ασχολήθηκε με την εισαγωγή και προώθηση
στην Ελλάδα βιβλίων γραφιστικής- επιγραφών, από διάφορους εκδοτικούς
οίκους όλου του κόσμου.
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ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 513, 18450 Νίκαια
Τηλ: 2104904414
E-mail: info@polydomiki.gr, Website: www.polydomiki.gr

Π

PRINT ALL Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: Ευμολπιδών 28Α, 11854 Κεραμεικός, Αθήνα
Τηλ: 2103845344, Fax: 2103807253
Ε-mail: info@printall.gr, info@marbleguide.com
info@dapedofair.gr, info@ecolife.gr
Website: www.printall.gr , www.marbleguide.com, www.dapedofair.gr
www.ecolife.gr
Προϊόντα: Γραφικές τέχνες (προσπέκτους, logo, εκτυπώσεις κτλ), δημιουργία
websites, ανάπτυξη multimedia CD-ROM, διοργάνωση εκθέσεων.
Προφίλ: Η φιλοσοφία μας κινείται παράλληλα με την δημιουργία των
νέων αναγκών της αγοράς, τροφοδοτούμενη από την εξέλιξη της υψηλής
τεχνολογίας. Μπορούμε να καλύψουμε από την πιο απλή ζήτηση (κάρτες,
επιστολόχαρτα, εκτυπώσεις), μέχρι την πιο πολύπλοκη (sites σε Flash &
Shockwave, interactive multimedia CD-ROM περιέχοντας 3D και animation).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Διεύθυνση: Λαγκαδά 7, 15343 Αγ.Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ: 2106008530, 2106006917, Fax: 2106006981
E-mail: provoli3@otenet.gr
Προφίλ: Η εκδοτική – διαφημιστική εταιρεία ΠΡΟΒΟΛΗ δραστηριοποιείται
πάνω από είκοσι έτη (25) αποκλειστικά στο χώρο των τεχνικών εκδόσεων
και διαφημίσεων.
Οι δραστηριότητές της στο χώρο αυτό περιλαμβάνουν:
ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Την διαφημιστική παραγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου ΤΕΕ
Την έκδοση της Διεθνούς Αρχιτεκτονικής Επιθεώρησης ΔΟΜΕΣ
(αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικές εταιρίες σε όλη την Ελλάδα).
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Την έκδοση και διαφημιστική παραγωγή του μηνιαίου περιοδικού Η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των Ενώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ.
Την έκδοση και διαφημιστική παραγωγή του διμηνιαίου περιοδικού
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ της Ένωσης ΠΕΣΕΔΕ.
Την έκδοση και διαφημιστική παραγωγή του ετήσιου ΟΔΗΓΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.
Την έκδοση και διαφημιστική παραγωγή της ετήσιας ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ και του
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ των Ενώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ

Σ

CITY LINE PUMP
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Παπάγου 18, 19007 Γραμματικό Αττικής
Τηλ: 2102638834, Κιν: 6944551816, Fax: 2102638834
E-mail: oiniadas@yahoo.gr
Προφίλ: Γεμίσματα και εξομάλυνση δαπέδων με πρωτοποριακή τεχνική ειδικές αντλήσεις σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις

Κ. & Γ. ΣΚΑΡΛΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: Εθνική Χαλκίδος - Λεπούρων 51ο χλμ, 34500 Αλιβέρι Εύβοια
Τηλ: 2223023815, 2223024602, Fax: 2223024118
E-mail: skarlis@otenet.gr, info@skarlismarble.com
Website: www.skarlismarble.com
Υποκαταστήματα: Δασκαλογιάννη 26, Μεταμόρφωση,
12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
Τηλ: 2102801310, Fax: 2102801311
Προϊόντα: Λατομείο μαρμάρου Σκύρου, όγκοι, πλάκες, καδρέτα,πλακίδια,
σκάλες, ειδικές διαστάσεις. Εξόρυξη, επεξεργασία, εξαγωγές, εσωτερική
αγορά.
Προφίλ: Έτος ίδρυσης: 1960
Εργαζόμενοι: περίπου 20 άτομα. Κύκλος εργασιών: περίπου 1.500.000
ευρώ ετησίως Λατομεία: μαρμάρου Σκύρου. Εργοστάσιο: Τελάρο κοπής
όγκων, λειαντική αυτόματη πλακών, λειαντική καδρέτου, μπιζουταριστική,
μουρελομηχανή, φρέζα, κόφτες, μονόλαμο.
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Παραγωγή: όγκοι, πλάκες, καδρέτα, πλακίδια, σκάλες, ειδικές
εγκαταστάσεις.
Υπεύθυνος: Σκαρλής Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Δ/Σ)

Σ

S-PLASTICON
Διεύθυνση: Ναυπλίου 18, 14452 Μεταμόρφωση
Τηλ: 2102850555, 2102855385-6, Fax: 2102855384
E-mail: info@s-plasticon.gr, Website: www.s-plasticon.gr
Προφίλ: Η S Plasticon είναι μια εταιρεία παραγωγής αρχιτεκτονικών και
διακοσμητικών πάνελ.
Εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογικά διαδικασίες είμαστε σε θέση
να εγλωβίσουμε σε θερμοπλαστικές ρητίνες ή γυαλί διάφορα οργανικά ή
τεχνητά υλικά.
Το αποτέλεσμα είναι μοναδικής αισθητικής πάνελ. Διάφανα, φωτοδιαπερατά
ή μη για χρήση δομικών στοιχείων για επικαλύψεις κτιρίων, διαχωριστικών,
φωτιστικών οροφής, επίπλων και διαφόρων άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών.
Επενδύοντας σε κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως Lazer cutting,
CNC routing, vacuum thermoforming κτλ έχουμε τη δυνατότητα να
επεξεργαστούμε τα πάνελ μας σύμφωνα με σχέδια και απαιτήσεις του
πελάτη. Αποτέλεσμα να του παραδίδουμε τελικό προϊόν με εγγύηση την
εμπειρία και τη τεχνογνωσία της εταιρείας μας.

STEPWOOD
Διεύθυνση: Λιοσίων 171, 10445 Αθήνα
Τηλ: 2108310628, Fax: 2108313850
E-mail: info@stepwood.gr, Website: www.stepwood.gr
Προφίλ: Η stepwood δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και
εμπορία ξύλινων δαπέδων από ανθρώπους που αγαπούν το ξύλο, το πιο
φιλικό υλικό στη ζωή μας. Στόχος είναι η σωστή εξυπηρέτηση, η εξασφάλιση
της ποιότητας και η εύρεση οποιασδήποτε λύσης σχετικά με τις ανάγκες
του πελάτη.
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Για το λόγο αυτό η stepwood διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που
εξασφαλίζει τη δυνατότητα παράδοσης του έργου «με το κλειδί στο χέρι»
καθώς και την υποστήριξη μετά το πέρας των εργασιών.

Σ

STONE & GROUND
TOMANI ANDREA
Διεύθυνση: Αμαρυλλίδος 8, 13671 Αχαρναί
Τηλ: 2102466224, Fax: 2102466224, Κιν: 6976611236
E-mail: info@stoneandground.gr, Website: www.stoneandground.gr
Προφίλ: Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή Σταμπωτών,
Βιομηχανικών και Εποξειδικών Δαπέδων, Σταμπωτό τοίχου και Ράμπες.
Επίσης κατασκευάζουμε και διαθέτουμε Σκληρυντικά χρώματα και καλούπια
για τα Σταμπωτά Δάπεδα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Λακωνίας 40-44, 11523 Αμπελόκηποι
Τηλ: 2106912984, 2106928144, Fax: 2106912984

ΤΕΜΝΟΝ Ε.Π.Ε. - ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ
Σέρρες: 29ης Ιουνίου 24 , 62123, Τηλ: 2321097720, Fax: 2321097729
Σέρρες: 10ο χλμ Σερρών-Θες/νίκης, 62100, Τηλ.: 2321075300
Θεσσαλονίκη: Mεγάλου Αλεξάνδρου 10 Κάτω Σχολάρι , Τηλ: 2392092104
Αθήνα: Aμαρυλίδος 27, 13671 Αχαρναί, Τηλ:2102464419
Κιν: 6948462375
E-mail: info@temnon.com, Website: www.temnon.com
Προφίλ: Η εταιρεία « ΤΕΜΝΟΝ » είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα εταιρείες
που δραστηριοποιήθηκαν στην τεχνολογία των σταμπωτών δαπέδων.
Διαθέτει την τεχνογνωσία και όλα τα υλικά και εργαλεία που χρειάζονται για την
κατασκευή δαπέδων με ταχύτητα , αντοχή, καλαισθησία και χαμηλό κόστος.
Με την ποικιλία των σχεδίων ( καλουπιών ) και χρωμάτων μπορεί να δώσει λύσεις
σε όλους τους χώρους που ζητηθεί να εφαρμοστεί η ανωτέρω τεχνολογία.
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ΔΗΜ. ΣΑΜΑΡΑΣ - TECHNIKA Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: 7o χλμ Χαλκίδας – Αρτάκης, 34600 Χαλκίδα
Τηλ: 2221041193, 2221081977, Fax: 2221081977
E-mail: tehnikaepe@yahoo.gr

Σ

Προφίλ: Η εμπειρία μας εδώ και 20 χρόνια στο χώρο της εμπορίας πλακιδίων,
ειδών υγιεινής, πορτών και επίπλων κουζίνας, εγγυάται για τον πελάτη τις
καλύτερες αγορές.
Εισάγουμε από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού και υπογράφουμε,
με γνώμονα την αισθητική και τον άριστο συνδυασμό ποιότητας και τιμής,
το τέλειο αποτέλεσμα.
Προϊόντα πολυτελείας σε προσιτές τιμές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Δ. & Ν. ΤΡΙΜΗΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Σωνιέρου 18, 10438 Αθήνα
Τηλ: 2105202866, Fax: 2105202869
E-mail: info@athenstechnica.gr, Website: www.athenstechnica.gr
Προϊόντα-Δραστηριότητες: αντιπροσωπείες-εισαγωγές μηχανημάτων κοπής
και επεξεργασίας μαρμάρου-γρανίτη GASPARI MENOTTI, λειαντικά MAPELLI,
λειαντικές μηχανές δαπέδου KLINDEX, στιλβωτικά-αδιαβροχοποιητικάκαθαριστικά-προστατευτικά graffiti-στόκοι-κόλλες BELLINZONI, δίσκοι κοπής
μαρμάρου-γρανίτη-πέτρας-κεραμικού WORKDIAMOND, διαμαντόχαρταφρεζάκια-αεροτροχοί
SORMA,
εργαλεία
καλλιτεχνίας
GIORGI,
μουρελομηχανή OMA SYSTEM, διαμαντόχαρτα ΝANIWA, βούρτσες αντικέ
MASTER TRE. Σύμβουλοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ετος Ιδρύσεως: 1970

TEXNOMARM
Διεύθυνση: 52o χλμ Αθηνών - Λαμίας, 19011 Αυλώνα
Τηλ: 2295041507, Fax: 2295041498
E-mail: info@technomarm.gr.gr, Website: www.technomarm.gr
Προφίλ: Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας –
επεξεργασίας και εφαρμογής μαρμάρου – γρανίτη και άλλων διακοσμητικών
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πετρωμάτων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους από το 1970. Τα
τελευταία χρονια (από το 200) λειτουργεί στο καινούργιο ιδιόκτητο
εργοστάσιο στον Αυλώνα όπου σε συνδυασμό με σύγχρονα μηχανήματα και
ακολουθώντας τις νέες τάσεις διευρύναμε τη γκάμα των προϊόντων μας,
χρησιμοποιώντας επιλεγμένα υλικά από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
Δραστηριότητες:
Εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων – γρανιτών και διακοσμητικών
πετρωμάτων από όλο τον κόσμο.
Εφαρμογές μαρμάρων και άλλων πετρωμάτων σε εσωτερικούς (Δάπεδαμπάνια-κουζίνες-σκάλες) και εξωτερικούς χώρους (αυλές-βεράντεςπισίνες-επενδύσεις) σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Ειδικές εργασίες-Διακοσμητικά στοιχεία-Παλαίωση-Βότσαλα-Αντικέ
μάρμαρα.

T

ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Διεύθυνση: Θέση Ποτάμια, 19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 2105570534, 2105981428, 2105989271, Κιν: 6974793197
Fax: 2105989271
E-mail: tragoustis@netone.gr, Website: www.marblemachinery.com
Προφίλ: Κατασκευές Μηχανημάτων Κοπής και Κατεργασίας Μαρμάρου –
Γρανίτη – Πετρωμάτων, Οικοδομικοί Κόφτες, Κόφτες Πλακιδίων, Καρότσι
μεταφοράς πλακών, Δίσκοι Υγρής και Ξηράς Κοπής, Μουρελοδισκοι για
κόφτες και σβουράκια, Φρέζες, Πιστόλια σκαλίσματος, Κοπανάκια, ΧτυπητόΧτενιστο –Αντικέ για μηχανές και σβουράκια ,Λειαντικά, Ειδικά Εργαλεία.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 315, 13144 Άνω Λιόσια, Ζωφριά
Τηλ: 2102475524, Fax: 2102482021
E-mail: info@cementoceramica.gr, Website: www.cementoceramica.gr
Προφίλ: Η εταιρία CEMENTOCERAMICA Τσουκαλάς Δημ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1981 με προϊόντα τσιμέντου και
ειδικότερα με πλακίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
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Στόχος της εταιρίας CEMENTOCERAMICA είναι να βρεθούν λύσεις εμφανούς
ενδιαφέροντος που να ικανοποιούν ταυτόχρονα τις αισθητικές ανάγκες του
δαπέδου.
Με σκοπό να πρωτοπορήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές,
καινοτομεί δημιουργώντας χειροποίητα παραδοσιακά πλακάκια 20Χ20,
πλάκες γκαζόν (gazon tiles) και πλάκες γκρανιλιτ (granilit tiles), εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου, που δίνουν τη δυνατότητα στους διακοσμητές για
απεριόριστες συνθέσεις. Μια καινοτομία που θα κάνει το σπίτι – τη πισίνα –
το κήπο - το πεζοδρόμιο σας κτλ. Ξεχωριστά.
Σε εμάς μπορείτε να βρείτε διάφορα σχέδια και τύπους πλακών αρίστης
ποιότητας που θα κάνουν το χώρο σας μοναδικό.
Σας περιμένουμε λοιπόν να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να
δημιουργήσουμε μαζί.

Φ

«FINODIAMANT» Ξ. ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: 28ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδναι
Tηλ: 2295023142, Fax: 2295023126
E-mail: fdiamant@otenet.gr
Δραστηριότητες: Αδαμαντοφόρα εργαλεία.
Προϊόντα: Δίσκοι για υγρή και ξηρή κοπή, διαμορφωτικά, διατρητικά,
χτενιστά, λάμες, μηχανήματα για διάτρηση, τραπεζοκόφτες.
Προφίλ: Η Finodiamant εξειδικεύεται στην κατασκευή αδαμαντοφόρων
εργαλείων. Με 30 χρόνια εμπειρίας έχει αναπτύξει εκτεταμένη τεχνογνωσία
και παρέχει λύσεις στην κοπή του μαρμάρου και του γρανίτη που συνδυάζουν
την άριστη κοπτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια.

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ
Διεύθυνση: Ταβουλάρη 9, 11141 Πατήσια
Τηλ: 2102282534, Fax: 2102284653
E-mail: info@ftiaxtomonosou.gr, Website: www.ftiaxtomonosou.gr
Προφίλ: Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται στο εμπόριο
ξυλείας και στα παράγωγά της. Διαλέξαμε για σας πλούσια ποικιλία ξύλων
καθώς και βιομηχανικών προϊόντων ξύλου.
Οι επιλογές των προϊόντων μας βασίζονται στην υψηλή ποιότητα, στην
δυνατότητα επιλογών, στις εφαρμογές και στην ανάγκη για λογικές τιμές.
Έχουμε πάντα την δυνατότητα άμεσης διάθεσης. Σε έναν χώρο με άρτιο
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εξοπλισμό και άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, μπορούμε να σας
βοηθήσουμε στην κοπή των διαστάσεων που χρειάζεστε και συναρμολόγηση
αυτών, καθώς και να οργανώσουμε την μεταφορά τους στο χώρο σας
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στο νέο μας υποκατάστημα
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 11 μπορείτε να δείτε όλα τα νέα μοντέλα σε νεροχύτες,
μπαταρίες, απορροφητήρες καθώς και όλα τα είδη σε υλικά επιπλοποιίας.
Επισκεφτείτε μας για να γνωρίσετε από κοντά την ποιότητα, την ποικιλία και
την εξυπηρέτησή μας.
Προϊόντα: ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ λευκές-έγχρωμες, MDF γυμνά-επενδυμένα,
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ απλά – θαλάσσης, ΝΟΒΟΠΑΝ απλά – επενδυμένα,
ΧΑΡΤΟΣΜΑΛΤΙΝΕΣ.

Χ

CHALKIAS MARMI
Διεύθυνση: Κυνίδαρος Νάξου, 84302 Νάξος
Κιν: 6974018073, 6972223469, Fax: 6986459890
E-mail: chalkias-marmi@yahoo.gr

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: Πολύστυλο Καβάλας, 64003 Καβάλα
Τηλ: 2510391179, 2510391969, Fax: 2510391968
E-mail: intertrade@kav.forthnet.gr
Προφίλ: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1979 από τους αδερφούς Δημήτρη και
Βαγγέλη Χατζηβαρύτη, Μηχανολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρονικό Μηχανικό
αντίστοιχα, με έδρα την Καβάλα. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται
στο Πολύστυλο Καβάλας σε ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα. Το εμπορικό
τμήμα των αναλώσιμων προμηθεύει όλη την ελληνική αγορά με λειαντικά
& αδαμαντοφόρα εργαλεία κοπής, επεξεργασίας και φινιρίσματος υψηλών
απαιτήσεων και προδιαγραφών. Βασικός στόχος της εταιρίας παραμένει
πάντα η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της καλύπτοντας
όλες τις ανάγκες τους σε μηχανήματα στη συντήρησή τους στην Ελλάδα
και Διεθνώς.
Προϊόντα: Λειαντικά, πέτρες λείανσης, αδαμαντοφόρα εργαλεία, χημικά
κάθε είδους για την επεξεργασία φυσικών πετρωμάτων.
Υποκαταστήματα: Υποκατάστημα της εταιρίας λειτουργεί στη Θες/νίκη ενώ
διατηρείται αποθήκη αναλωσίμων στην Κόρινθο για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της νότιας Ελλάδος.
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ΧΕΙΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: Τατοΐου 181, 13671 Αχαρναί
Τηλ: 2106204449, Fax: 2108001037
E-mail: cheiraki@yahoo.gr

Χ

Προφίλ: Από το 1969 στο χώρο κατασκευής αδαμαντοφόρων εργαλείων
η εταιρία μας συνεχίζει με πείρα και συνέπεια να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πελατών της. Με κύριο μέλημα την υψηλή ποιότητα των
εφαρμογών κινούμαστε πέρα από την τυποποίηση και αναλαμβάνουμε
κατόπιν παραγγελίας ειδικές κατασκευές. Η σύγχρονη τεχνολογία και
τα αποκλειστικά μας σχέδια δεν θα ήταν αρκετά για να διατηρήσουμε τις
υψηλές μας προδιαγραφές, αυτό που μας κρατάει ψηλά είναι η διάθεση να
ακούμε τις ανάγκες σας και το μεράκι για την δουλεία μας.
Δραστηριότητες: Κατασκευή αδαμαντοφόρων εργαλείων.
Προϊόντα: Δίσκοι υγρής κοπής, διαμορφωτικά, ποτήρια, ειδικές κατασκευές
για την κοπή μαρμάρων, πέτρας, γρανίτου, ασφάλτου, μπετού.

ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης πρώην Λ. Νάτο, Τ.θ.11165, Θέση Στρίφη, 19300
Ασπρόπυργος
Τηλ: 2105595531 Κιν: 6974817224, Fax: 2105598434
E-mail: info@xionidisilias.gr, Website: www.xionidisilias.gr
Προφίλ: Η εταιρεία Χιονίδης Ηλίας ιδρύθηκε το 1995 και από τότε
δραστηριοποιείται στον χώρο της εισαγωγής και της εμπορίας ξυλείας. Οι
αποθήκες της εταιρείας μας στεγάζονται σε χώρο 3000m2 με τις κατάλληλες
συνθήκες για την προστασία του ξύλου. Διαθέτουμε ξύλινα πατώματα, ξύλινες
σκάλες, ξύλινα κουφώματα. Η μεγάλη γκάμα μαλακής και σκληρής ξυλείας
εισάγεται από τα καλύτερα εργοστάσια παγκοσμίως. Επίσης η εταιρεία μας
ασχολείται με πάσης φύσεως κατασκευές από ξύλο, από πέργολες μέχρι
ξύλινα σπίτια από κορμούς. Με το υπεύθυνο προσωπικό μας έχουμε πάντα τη
διάθεση να δουλεύουμε με τους πελάτες μας και να βρίσκουμε λύση για τις
ανάγκες τους. Η πολυετής πείρα και η συνεργασία με Ελλάδα και εξωτερικό
καθιστούν την εταιρεία μας από τις πιο έγκυρες και αξιόπιστες.
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ΠΕΤΡΑ - ΠΛΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 21, 19007 Γραμματικό Αττικής
Τηλ: 2294061562, Fax: 2294061562
E-mail: alex_xry@yahoo.gr

Χ
Α

Προφίλ: Το λατομείο Γραμματικού βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο, στην
περιοχή Γραμματικού, 7 χιλιόμετρα βόρεια από τον Μαραθώνα. Η μεγάλη
διαθεσιμότητα σε πέτρες και πλάκες και η εξαιρετική ποιότητα του υλικού
μπορούν να καλύψουν και την πιο απαιτητική ζήτηση.
Η γκάμα των πελατών μας, αγγίζει όλους τους επαγγελματικούς τομείς που
αφορούν τη δόμηση. Ξεκινώντας από την κάλυψη των αναγκών σε πέτρα,
μιας ιδιωτικής κατοικίας ή μιας εργολαβικής κατασκευής, έως τη διάθεση
του προϊόντος μας σε Δημόσια Έργα.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, ξεκινώντας
από την εξόρυξη, μέχρι την επεξεργασία και τη διάθεση. Στις εγκαταστάσεις
μας , θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε μία μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών
πετρωμάτων σε διάφορα χρώματα (σκουριά, κίτρινο, μπεζ, και το βασικό
χρώμα μπλε σκούρο της θάλασσας).

ΧΤΙΖΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ - ΔΙΑΚΟΣΜΩ
ΟΝΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση: Θράκης 55, 15235 Βριλήσια
Τηλ: 2106984280-1, Fax: 2106993954
E-mail: oneadv@otenet.gr
Προφίλ: Τα γνωστά περιοδικά: «ΧΤΙΖΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ» και «ΧΤΙΖΩ-ΔΙΑΚΟΣΜΩ»
είναι περιοδικά περιπτέρου και έχουν σαν στόχο να προσφέρουν λύσεις
στο καταναλωτικό κοινό που ενδιαφέρεται για την ανακαίνιση αλλά και το
χτίσιμο του σπιτιού του.
Μετά από μια μακρόχρονη και ανοδική πορεία καταφέραμε να «περάσουμε»
στη συνείδηση του καταναλωτή και πραγματικά τα περιοδικά μας να
«αποτελούν» αργαλείο στα χέρια του. Η εκδοτική ΟΝΕ εκδίδει επίσης τα
περιοδικά: «ΔΙΑΚΟΣΜΩ» , «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», «CUCINE-BAGNO», «ΑΛΛΑΖΩ»
που επίσης αφορούν το σπίτι.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΨΑΧΝΩ – ΒΡΙΣΚΩ»
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 40, 15124 Μαρούσι
Τηλ: 2113001500, Fax: 2113001599
E-mail: desoft@freemail.gr

Ψ
Α

Προφίλ: Η εφημερίδα ΨΑΧΝΩ ΒΡΙΣΚΩ είναι η μόνη δωρεάν (freepress)
εφημερίδα, εξειδικευμένη στο χώρο των ακινήτων με αγγελίες (απο ιδιώτες
και επαγγελματίες) αποκλειστικά για ακίνητα, αλλά & διαφημίσεις από το
χώρο της οικοδομής – κατοικίας. Κυκλοφορεί από τον Ιούνιο του 2004 σε
όλους τους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού σε στάντ καθώς και σε
επιλεγμένα σημεία περιοχών.
1η ημέρα κυκλοφορίας: 20/06/2004
αριθμός κυκλοφορίας:
40.000/έκδοση
περιοδικότητα: εβδομαδιαία
ημέρα κυκλοφορίας: Δευτέρα
αντικείμενο: αγγελίες ακινήτων και διαφημίσεις γενικού ενδιαφέροντος
αναγνωστικό κοινό: υποψήφιοι αγοραστές & ενοικιαστές κατοικιών και
επαγγελματικών χώρων.
μόνιμο αναγνωστικό κοινό:
επαγγελματίες του χώρου των ακινήτων, μεσίτες, κατασκευαστές, κλπ.
σημεία διανομής: Α. Όλοι οι σταθμοί ηλεκτρικού και μετρό ( εξαιρείται ο
σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη) καθώς και κεντρικά σημεία στα Βόρεια και Δυτικά
Προάστεια, (στάσεις, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, πλατείες, ΟΤΕ, ΙΚΑ, κλπ).
τρόπος διανομής: προθήκες (σταντ), δίπλα στις άλλες δωρεάν διανεμόμενες
εφημερίδες ( CITY PRESS, METRO κλπ) καθώς και μικρότερου μεγέθους
προθήκες για καλύτερη κάλυψη των περιοχών.
Υποκατάστημα: Γ. Βουρή 4, 11524, Αμπελόκηποι, Αθήνα
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AKRIVOS STONES - SIKI’S SCHISTS MINING TRADING COMPANY
Address: Siki Pelion, 37006 Volos, Greece
Τel: +30 2423054808, Fax: +30 2423055662
E-mail: akrivoss@otenet.gr, Website: www.akrivos-stones.gr

A

Profile: AKRIVOS STONES company was established in 1997 with the primary
activity the extraction of Schist’s stones at the area of Siki, on the Pellon
Mountain.
A few years later the company expanded its activities in subsequent processing
and in merchandising various selections of schist’s and other natural stones
from several places in Greece but mainly from the area of Pelion Mountain.
Nowadays, AKRIVOS STONES company is a modern stone industry owning
the newest technology facilities with extraction machinery and shipment
equipment. The company’s customer service human power is dedicated to
help customer with personal solutions and decorative ideas in several stone
constructions.
AKRIVOS STONES company has expanded its trading activities in several
international markets (European, Middle East, etc) apart from trading in all
Greek district areas (Central & North Greece, Peloponnesus, Cyclades, etc.).

ARMONIA – STAMATIS EM. BARBANTAKIS
Address:
Head Office: 64 Likourgou str., 12132 Peristeri
Warehouse: 29 Thimaton Katochis str., 18757 Keratsini
Τel: +30 2104328317, +30 2104324308, Mob: +30 6972892673
Fax: +30 2104328317, +30 2104324308

ASSOCIATION OF MARBLE COMPANIES
Address: 40-44 Lakonias str., 11523 Ampelokipi
Tel: +30 2106912984, +30 2106928144, Fax: +30 2106912984

ATLAS MARBLE LTD
Address: 120 Marathonos Ave., 15344 Gerakas
Tel: +30 2106610157, Fax: +30 2106612682
E-mail: matlas@hol.gr, atlasmar@otenet.gr
Website: www.marmaranestos.gr
Branch Office: 5 Dagli str., 65110 Kavala, P.O.Box 1440
Tel: +30 2510838646, Fax: +30 2510838646
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Products: All kind of imported granite and Greek marble for flooring treads,
facing and special works such as: fire places, columns, kitchen benches, etc.
Our own white marble Nestos is used in all above products in addition to slabs
and blocks.
Profile: The company is affiliated of ATLAS S.A. (Nikitakis) processing marble
for four generations now. We have our own quarries and factories being among
the first who, since 1900, have produced and industrialized marble in slabs,
kitchen sinks and special works.

B

DΙΟΝ. BARBARIS S.A.
Address: Κandia Nafpliou 21060 Nafplio
Τel: +30 2752094212, +30 2752094446, Fax: +30 2752094050
E-mail: info@barbaris.gr, Website: www.barbaris.gr
Branch office: 16th klm National Road Athens-Lamia (N. Kifisia)
Τel: +30 2106254780-1, Fax: +30 2106254782
Profile: Dion. Barbaris S.A. is one of the greatest industries of marble pro
duction and export in Hellas (Greece). It owns ten quarries from which
natural stones of various colours are extracted. The factory which is situated
in Kandia of Argolida, encircles a covered area of 5000 square meters
within marble are being according to the latest technological machinery.
Specifically, the production of natural stones includes: slabs, plates, in the
dimension of 30x60, 30x50, 30x20, 30x15 and 2 centimetre of thickness.
Tiles in dimensions of 30x30, 30x20, 30x15 and 1 centimetre of thickness.
Furthermore, the factory is producing steps, wall coverings of marble, as well
as special dimensions according to a special plan of benches for the kitchen
or bathroom, tables, desks, etc. The mass production reaches the amount
of 20.000 square meters per month, while the time of delivery in special
dimensions does not exceed ten days time. Moreover, there is a variety of
colourings such as beige, black, white, green and red in order to satisfy all
kinds of tastes. The qualitative selection of our marble, as well as the selection
of colours in combination with the offered prices, succeed to differentiate
our company from the competitive ones. Furthermore, our long experience
in marble production combined with the dynamism and the reliability of our
company as far as delivery time is concerned, as well as the credibility and the
fulfilment of our agreements enlists us in one of the most upgraded enterprises
in our field, characterized from the warm-trusting atmosphere provided to our
customers. Finally having in mind the fact that our company’s priority is the ne
cessity to satisfy our customer’s needs, we are always available for any further
information on all our producing goods mentioned above.
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BATH +
Address: 1 Dodekanisou str., 18755 Kaminia Piraeus
Τel: +30 2104100218, Fax: +30 2104100093
E-mail: info@bathplus.gr, Website: www.bathplus.gr

B

Products: Tiles, Sanitary ware, bathroom furniture, bathroom accessories,
kitchen supplies.
Profile: Our firm, always in search for quality, flexibility and aesthetics, is
aiming to fill the market gap in high competitive standard products. Our founder
members, having over twenty years of professional experience in tile and
sanitary ware sector, have set as a goal to change the market rules by offering
the most interest solutions through a vast variety of specialized products.

BLUESTEIN HELLAS (FASHION GLASS)
Address: 42 Konstantinou Katara str., 13671 Acharne
Τel: +30 2102443678, Fax: +30 2102443678
E-mail: info@bluestein-hellas.gr, Website: www.bluestein-hellas.gr

BOROVAS GROUP S.A. - STONECRETE
Address: 45 Spirou Vrettou Str. 13671 Acharne
Τel: +30 2102403855, 2108088280, Fax: +30 2102403871
E-mail: info@stonecrete.gr, website: www.stonecrete.gr
Profile: Borovas Group S.A. and our Company STONECRETE, firstly intro
duced Stamped Concrete Flooring Systems in Greece in 1992. At the same
time, we manufacture handmade stones, materials, elastic moulds and
tools for Stamped Concrete Flooring Systems, Stamped Plaster and other
applications such as Spray Deck and Stencil, Combed Flooring, Overlay etc.
Today our company is the largest and oldest in the country specializing in the
certain field and has an organized network of tens of representatives covering
all areas in the country. Moreover, our Company exports the above mentioned
technologies, know-how and materials, in many countries. For all our materials
we hold suitable certifications and excellent specifications. Our company has
an endless variety of designs (moulds) and colours, and can furthermore
construct moulds in new designs according to the needs of each project.
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CARTECO
Τel: +30 2109414848, Fax: +30 2109407570
E-mail: carteco@carteco.gr, Website: www.carteco.gr

C

CHALKIAS MARMI
Address: Kinidaros Naxos, 84302 Νaxos
Mob: +30 6974018073, +30 6972223469, Fax: +30 6986459890
E-mail: chalkias-marmi@yahoo.gr

CHEIRAKI KATERINA & CO
Address: Tatoiou str. 181, Acharne, 13671 Athens Greece
Tel: +30 2106204449, Fax: +30 2108001037
E-mail: cheiraki@yahoo.gr
Profile: Since 1969 our company produces & commercializes diamond tools,
serving with expertise & reability the needs of our distinguished clients. Putting
our major effort in the performance of high quality applications, we move out
of the usual standardization & produce upon order specific custom made
products.
More than the latest technology and our exclusive designs, we serve the
purpose of keeping our high standards in listening to your needs & the devoted
care in our work.

CHIONIDIS ILIAS
Address: Irinis ave (Nato ave), P.O.Box.11165, Strifi, 19300 Aspropirgos
Τel: +30 2105595531, Mob: +30 6974817224, Fax: +30 2105598434
E-mail: info@xionidisilias.gr, Website: www.xionidisilias.gr
Profile: Chionidis Ilias company was founded in 1995 and from then activates
itself in the space of import and the trade of timber. The deposits of our
company are accommodated in space 3000m2 with the suitable conditions
for the protection of timber. We allocate wooden floors, wooden staircases and
wooden frames. The big range soft and hard timber is imported by the better
factories worldwide. Also our company deals with all nature manufactures from
timber, from pergolas up to wooden houses from trunks. With our responsible
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personnel we have always the disposal we work with our customers and we
find solution for their needs. The multiannual experience and the collaboration
with Greece and abroad rendering our company one of the most valid and
reliable companies.

C

GRAMMATIKO’S QUARRY ALEXANDROS CHRYSINAS
Address: 21 Agiou Georgiou str., 19007 Grammatiko, Attika
Τel: +30 2294061562, Fax: +30 2294061562
E-mail: alex_xry@yahoo.gr

CITY LINE PUMP
Address: 18 Alexandrou Papagou str., 19007 Grammatiko Attiki
Τel: +30 2102638834 Mob: +30 6944551816, Fax: +30 2102638834
E-mail: oiniadas@yahoo.gr

CRESTA S.A. – “CRESTILE”
Address:
- Chaidari: 14ο klm National Road of Athens-Korinthos 21
Τel: +30 2105573985, Fax: +30 2105580383
- Acharne: 97 Dekelias str. & Vertsekou
Τel: +30 2102447618-9, Fax: +30 2102447433
- Glika Nera: 212 Lavriou Avenue & Papadiamanti
Τel: +30 2106065575-6, Fax: +30 2106042993
- Thessaloniki: Thessalonikis Road, Νeo Kordelio
Τel: +30 2310778640-1-2, Fax: +30 2310778643
E-mail: crestas@otenet.gr, Website: www.cresta.gr
Profile: Cresta S.A. was established in 1990. Now days it is one of the biggest
and most reliable companies in the sector. Our primary care is the respect
towards the end consumer that honours our company with his preference and
the optimization of service in all levels. The experienced workforce, our design
dept and our complete range of products are at your disposal for the designing
of your private space. We are open Mon. & Wed. 8.00-17.00 (Haidari) / 9.0016.00 (rest of shops), Tue. Thur. & Fri. 8.00-20.00 (Haidari) / 9.00-20.30 (rest
of shops), Saturday 9.00-15.00.
77

EXHIBITOR'S INDEX
DAPEDONFLOORS
Address: 71 Klisthenous str., 15343 Agia Paraskevi
E-mail: dapedon-floors@live.co.uk

D

Products: All types of wooden floors(hardwood, engineered,laminate).
Floorfitting tools, Nailers. Ecological Floor varnishes, Maintenance products,
Adhesives, Moisture meters.
Profile: After 15 years of experience in Great Britain and Sweden we are now
introducing our products and services on the Greek market. International
trading allows us to offer top quality floors and products at the lowest prices.

DASKALAKIS MARBLE S.A.
Head Office: 66, Μarathonos Ave., 15344 Glyka Nera, Attika
Τel: +30 2106612106, +30 2106610888, Fax: +30 2106612395
E-mail: info@daskalakismarble.com
Website: www.daskalakismarble.com
Factory: Vathi Avlidos, Evia
Τel.: +30 2221034888, +30 2221034890, Fax.: +30 2221034891
Quarries: Ritsona Evia, Aliveri Evia, Vanilla Evia. Products: Ritsona marble
(red, rose, gold, golden river, grey), Aliveri grey, Renata, Vanilla Cream and
Evia Brown. Sponsor of the Interior Design Show ΄09 at DaPEDO fair 2009.

DECO - CENTRE
Address:
1) 5 Pierion str., 59100 Veria, Greece
Τel: +30 2331067463, Mob: +30 6974929545, Fax: +30 2331067461
2) 77 Marathonodromon str., 15124 Marousi
Τel: +30 2108065560

DRIOXIL IL.MANTHOS – CHR. MANTHOS CO
Address: G. Nazou 9, 11145 Athens, Greece.
Tel: +30 2108311 333, +30 210 8319840, Fax: +30 2108325645.
E-mail: info@drioxil.gr, Website: www.drioxil.gr
Products: Wooden Flooring & Staircases.
Profile: During the last 40 years, Drioxil operates in the line of wood and
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especially the wooden flooring field. In its product list, apart from the classic
pinned flooring, floating pre-finished flooring and as well as flooring with
special characteristics -for exterior use-, are included.
Additionally, Drioxil imports wooden staircases from famous Italian firms.
Besides the trading of all these products, it has well trained personnel for their
installation.

E

EDRA
Address: L. Pentelis 154, 15235 Patima Vrilision
Tel: +30 2108044565, Fax: +30 2106134804

E-JET
Address: Velanidies, 19300 Aspropirgos
Τel: +30 2105576016, +30 2105578745, Fax: +30 2105571630
E-mail: maria@e-jet.gr, Website: www.e-jet.gr

ELLHNIKES CHARAXEIS
Address: 155 Proektasi Giannitson str., 54628 Thessaloniki
Τel: +30 2310552052, Fax: +30 2310552052
E-mail: flas@otenet.gr

ΕLLINIKO ΜΑRΜΑRΟ PUBLISHING
Address: 24-26 Favierou str., 10438 Athens
Tel: +30 2105241394, Fax: +30 2105246628
E-mail: editplus@ath.forthnet.gr

ELMAG HELLAS LTD
Address: Formionos 265, GR 16233 Vironas, Athens, Greece
Tel: +30 2107641935, +30 2107609130, Mob.: +30 6944282888,
Fax: +30 2107642360
E-mail: info@elmag.gr website: www.elmag.gr
Products: Stone cutting machines, Stone-Jigsaws, polishing and grinding
machines, floor cleaning machines, diamond cleaning pads, diamond cutting
discs, angle grinders, all types of diamond tools.
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ENTERCON SOLUTIONS
Address: A20 M. Timotheou str., 14231 Nea Ionia
Τel: +30 2102725005, Fax: +30 2102725006
E-mail: entercon@entercon.gr, Website: www.entercon.gr

E

Profile: EnterCon Solutions (Enterprise Consulting), located at Nea Ionia –
Athens – Attiki, was founded in 2004 by former senior members of known
Greek Business Software Houses.
EnterCon provides premium business consulting services, with great success
in a wide spectrum of companies (trading – manufacturing – services providing
corporations).
Our services:
Enterprise Resource Planning Systems
Supply Install – Tune and support of Enterprise Resource Planning Systems
(E.R.P.)
Market Specific Solutions
Expand the functionality of installed E.R.P systems or/and develop independent
applications to satisfy specific business needs and requests.
Ιnternet – Intranet
Create Internet sites – Intranet Applications
MIS Systems – Business Intelligence
Supply – Install – Tune and support MIS – BI systems and link them to the
corporate data warehouse (databases, datafiles).
Automation – Mobile Applications
Develop Applications for PDA’s, Barcode Handhelds – Scanner, Laptops (Order
taking, warehouse management etc.)
Business Consulting Services
Business processes and commercial policy analysis and planning.

EURO ISAGOGIKI GAVALIA BROS CO
Address: 17 Davaki str., 57009 Kalochori, Thessaloniki
Τel: +30 2310540067, +30 2310533163, Mob.: 6944204220
Fax: +30 2310533163

EXTRA DIAMOND SERVICES ALKIS N. ILIADIS & C.O. O.E.
Address: 4 Plastira str., 17121 Nea Smyrni, Athens, Greece
Tel: +30 2109339090, Fax: +30 2109345475
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E-mail: office@ets-iliadis.gr, Website: www.ets-iliadis.gr
Products: Diamond & Metal Powder, Diamond tools, cutting discs, core drills
& CNC profiling tools for marble, granite, tiles, stone, concrete, reinforced
concrete, steel, cast iron, construction, Machinery for the stone industry.
Profile: Our Company is active to the whole Greek territory in:
Diamond & Metal Powder, row materials & machinery ,for the diamond tool
manufacturing.
Diamond tools, for dry & wet cutting and CNC profiling tools, for marble,
granite, synthetic granite, tiles, stone, concrete, reinforced concrete-steelcast iron construction. We keep in stock a large variety of those products in
our warehouses in Athens for immediate delivery. The stabile quality of our
products under internationally established brand names are covered by ISO
9001 certificates. The high qualities of those products are adapted to the high
standard demand of the Greek market.
Machinery for the stone industry, for the elaboration of marble granite &
synthetic granite. Bridge saws and CNC center for the elaboration of every
kind of stone. Bridge polishing machines as well as multi-profile single edge
polishers and water clarifiers. Multi-machinery for the cutting and polishing of
stone and dust collectors for the clarification of the air from dust.
Graphite dies, For the diamond tool Industry
We are exclusive agents of:
*Element Six - Ireland
*Shinhan Diamond Co Ltd – Korea.
*Ghines Srl – Italy.
*Denver S.A. - Italy.
*SGL Carbon / Pantrac - Germany

F

“FINODIAMANT” X. SERPETINI CO
Αddress: 28th klm National Road Athens- Lamia, 19014 Afidne
Tel: +30 2295023142, Fax: +30 2295023126
E-mail: fdiamant@otenet.gr
Αctivities: Diamond tools
Products: Disk for wet cutting and dry cutting, grinding whells, profiling tools,
calibrators, polishing wheels, rollers, levellers.
Profile: Finodiamant specializes in diamand tools with 30 years of experience
in the demanding Greek market finodiamant haw developed extensive knowhow in customized cost saving solutions for specific problems. At the end,
the tailored made product results in the optimal combination between cutting
speed, duration and productivity.
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FTIAXTO MONOS SOU
Address: 9 Tavoulari str., 11141 Patisia
Τel: +30 2102282534, Fax: +30 2102284653
E-mail: info@ftiaxtomonosou.gr
Website: www.ftiaxtomonosou.gr

F

D. GALANIS-G. KOSTAKIS
Address: Ligourio Argolidas, 21052 Argolida
Τel: +30 2753023455, Fax: +30 2753022461
E-mail: fidiasmarble@yahoo.com

GARIPIDOU LOUIZA - KIKLOS BIBLIO
Address: 31 17th Noemvri str., 15127 Melisia
Τel: +30 2103616545, Fax: +30 2103630755
Products: Publications of architecture art.

GASKLIMA – ANT. IKONOMOU
Address: 10-12 Kerameon str., 10436 Αthens
Τel: +30 2105247466, +30 2105249700, Fax: +30 2105243537
E-mail: heating@gasklima.gr, Website: www.gasklima.gr

AFI HATZIVARITI & SIA E.E.
Address: Polistilo Kavalas, 64003 Kavala
Τel: +30 2510391179, +30 2510391969, Fax: +30 2510391968
E-mail: intertrade@kav.forthnet.gr
Profile: The company was originated at 1979 by the brothers Dimitri and
Evangelo Hatzivariti, Mechanic and Electronic engineer respectively, with
headquarters in Kavala. At the Polistylo of Kavala in a private building is
lodged the administration, the construction department and the deposits of
consumables and spare parts. The trade department supplies Greek market
with abrasives and diamond tools for cutting processing and fine finishing of
high expectations and specification. Main target of the company is to keep up
with the high service of the customers in all of the needs in machinery and
maintenance in the Greek market and internaticual.
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Branches: In the city of Thessaloniki is working a branch and in Korinthos a
deposit branch for the needs of the southern Greece.

H

HERMES S.A.
Address: Lamprika, 19400 Koropi
Τel: +30 2106623280, Fax: +30 2106624080
E-mail: info@hermessa.com, Website: www.votsalo.net
Profile: HERMES S.A. is a leading producer and supplier of materials for the
landscaping and construction industry since 1967, offering a wide range of
products for any application. The company’s head office is located in Attica,
near the international Athens airport, in the region of Koropi, in privately owned
installations that cover a total surface of 17.000 sq m.
The company has specialized equipment for the production of a great variety
and high quality products, uses outdoor and indoor warehouses for easy
and effective distribution of bagged, packed or in bulk materials. Most of the
materials and products are available in stock to cover any immediate need.
Products include a wide variety of materials such as, pebbles in different colors
and range of grains for decorative and landscaping applications, a great variety
of chipping granulates for constructing and decorative use, natural stones for
landscaping, natural flooring materials like pebbles and pebbled mosaics on net
in various sizes, quartz and dolomite sand, very fine granulates for traditional
tinted lime-cast and plasters, ceramic tile in pulverized form of powder, sea
sand, powdered marble dust etc.
We distribute and deliver with our privately owned fleet of trucks experienced
to work in Attica and surroundings. Depending on customers’ needs, packing
of materials is in bags, Big-Bags, pallets, and/or bulk.
We have the expertise to provide solutions for your building material needs. Our
skilled and experienced team is available to assist you in choosing the most
suitable materials for your project and help in the design of your application.
The excellent quality and the carefully selected raw material, together with
our experienced personnel provide exceptional quality of products, competitive
prices and on time delivery, ensuring a unique aesthetic result and satisfied
customers.

I.G.M.E. - LITHOS
Address: 1 Spirou Loui str., Entrance C’ Olympic Village, 13677 Acharnae
Τel: +30 2102413000-3, Fax: +30 2102413015
E-mail: lithos@igme.gr, Website: www.igme.gr
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Profile: The Institute of Geology and Mineral Exploration, in an effort to keep up
with the recent technological development in the field of laboratory services,
has established a modern and fully equipped laboratory called LITHOS. This
laboratory is carrying out quality, control tests for the ornamental stones.
LITHOS laboratory, is under the supervision of Marbles and Aggregates
Section of the Economic Geology Department of I.G.M.E. and is functioning
with highly experienced and qualified scientific personnel and technicians. The
laboratory’s equipment is new, fully automated and computerized. LITHOS
laboratory, having acquired an Accreditation Certificate (No.70) from the
Hellenic Accreditation Council, are carrying out reliable tests and provide,
in collaboration with other laboratories and Departments of I.G.M.E., a full
and complete series of laboratory determinations concerning the quality
characteristics and physical-mechanical properties of ornamental stones.
1.AESTHETIC CHARACTERISTICS:
- Colour and texture determinations, using computerized image analysis.
2.MINERALOGICAL AND PETROLOGICAL-PETROGRAFICAL STUDY.
3.CHEMICAL ANALYSES
4.PHYSICAL, MECHANICAL AND TECHNICAL PROPERTIES
- Knoop Microhardness
- Apparent Specific Density
- Open porosity
- Absorption Coefficient
- Linear Thermal expansion coefficient
- Flexural strength (3 point load)
- Compressive strength
- Modulus of elasticity
- Abrasion resistance
- Impact strength
- Compressive strength after freeze/thaw cycles.
- Temperature cycles tests

I

IKTINOS HELLAS S.A.
Address: 7 Likovrissis str,. 14452 Athens
Tel: +30 2102826825, Fax: +30 2102818574
E-mail: info@iktinos.gr, Website: www.iktinos.gr
Profile: IKTINOS HELLAS S.A. is a vertically structured enterprise, comprising
all stages of quarrying, cutting, processing and trading of marble granites
and ornamental stones, with a definite exporting orientation. Our company is
trading for more than 70 kinds of Greek marbles and more than 50 kinds of
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granite and also a big variety of composite marbles, granites and quartz of the
ITALIAN COMPANY QUARELLA. We also have exclusivity in the Greek market
of slabs and blocks from Morocco with the Commercial name of California
Honey as well as the completely decorative materials from TREND spa and
BISAZZA spa especially for internal decoration (flooring, cladding) and kitchen
vanities, with high decorative design.
Also the new decorative proposal from IKTINOS is the mosaics with natural
rocks (limestone, travertine etc)
We own three quarries with the following marbles: THASSOS WHITE, GOLDEN
SPIDER (exclusivity) and VOLAKAS WHITE and we have three branch offices
in LARISSA, IRAKLION CRETE ,CORINTHE and commercial relations office
in DRAMA. Our company had been entered to the stock market from MARCH
2000 and it is certified by the ISO 9002.

I

ILIRIAN’S ART
Address: 1st klm Markopoulo-Koropi ave, 19003 Markopoulo
Τel: +30 2299049898, Mob: +30 6972866979
E-mail: ilirian@iliriansart.com, Website: www.iliriansart.com

IONIA NATURAL STONES
Address:
Showroom: 47 Peiraios str., 18346, Moschato
Warehouse: 12 Tinou str., Vrilissia
Τel: +30 2104839904, Κιν.: +30 6944513818, Fax: +30 2104839914
E-mail: distavro@hotmail.com

IONIAN MARBLE SA
Address: 19 Drossou Str., 14564 Kifisia
Tel: +30 2108078870, +30 2108001467, +30 2108076342
Fax: +30 2108078755
E-mail: ionianm@hol.gr, Website: www.ionianmarble.gr
Products: marble
Profile: Our activity in the marble field, started at the 80s with basic object
of exporting our products to the USA market. By the end of this decade and
up to now, our company has achieved in exporting marble all over the world.
The continuous improvement in quality and enriched collection of mable, as
well as the dynamic competitive prices, enabled us to supply materials to large
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projects abroad also in local market. Taking under consideration the long expe
rience in the field plus the fact that we fulfil all the necessary low requirements
for participating on governmental tenders and purchases.

K

KATSIS MICHALIS & CO
Address: 5th klm Tripolis - Spartis, 22012 Tripoli
Τel: +30 2710557170 Mob: +30 6978441855, Fax: +30 2710557170
E-mail: michalis@katsis.gr, Website: www.katsis.gr

KIPON ODOS LTD
Address: 4ο klm Varis Koropiou, 19400 Vari
Τel: +30 2108941288, Fax: +30 2109926493
E-mail: kiponodos@hotmail.com
Website: www.kiponodos.gr

MARBLE MACHINES D. KOUKAS
Address: 8 Ap. Pavlou str., 15123 Marousi
Τel: +30 2106811222, Fax: +30 2106820812
E-mail: info@koukas-machines.com
Website: www.koukas-machines.com

KTISMA
Address: 18 Sofokli Venizelou str., 14123 Likovrisi
Τel: +30 2102851260, +30 2102851261, Fax: +30 2102830902
E-mail: aktisma@yahoo.gr, Website: www.ktisma.gr

AN. V. MATSINOPOULOS
Address: 38 Morayianni str., 12133 Peristeri
Τel: +30 2105748698, +30 2105713655, Fax: +30 2105748698
Profile:
Exclusive representative in Greece of the Italian firm COBALM SRL.
COBALM, been founded in 1964, produced initially classical saws, bridge
saws and special dust-suction benches. Since 1994, with a new management,
COBALM produces modern, fully automatical machines of highly developed
technology, controlled by CNC/PLC, like Marbleworking CNC-Centers (IDEA
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TOP) electronic CNC-Pantographs (IDEA PLUS), six different models Bridge
Saws (with and/or without CNC), Water-jet cutting machines, ecc.
COBALM, in a 3500 m2 factory, near Rimini, Italy releases also advanced
mechanical plannings with 3D –SOFTWARE and electronical programming
devices PLC/CNC, doing also their installation and service by own specialized
personnel.
Products: Bridge Saws, CNC-Working Centers, Electronical Pantographs,
Water-jet cutting machines, dust-suction benches, sludge-drying machines
ecc.

M

MEGAPOXY HELLAS
Address: 31 Adrianou str., 19400 Koropi
Τel: +30 2106625117, Fax: +30 2106628838
E-mail: megapoxy@otenet.gr, info@megapoxy.gr
Website: www.megapoxy.gr
Profile: The company Megapoxy Hellas is the exclusive representative for
MEGAPOXY, ABACO MACHINES, DRY TREAT, INVICON, VITRULAN και ALPHA
TOOLS.
Our aim is to provide in Greek market quality assured products and tools at
competitive prices backed by excellent service and sound technical advice.
Our products are being used extensively throughout the world for over 30 years
and our company is proud to be their representative.
Activities: Import, Export, Trade.
Products: Epoxy adhesives Megapoxy, Epoxy resins Megapoxy, Anti-slip
systems Mega – Tread, Façade fixing systems, Stone working and material
handling equipment Abaco, Sealing products Dry Treat, Stone care and repair
systems Stonelux Invicon, Fiberglass Vitrulan, Cutting and processing hand
tools Alpha Tools.

ΜΑΤΚΟ S.A. D. TIRNENOPOULOS & CO
Address:
1) Factory: Tranovalto Kozani, 50500 Kozani
Τel: +30 2464051230, +30 2464051472, Fax: +30 2464051561
E-mail: kozani@matkomarble.com, Website: www.matkomarble.com
2) Athens’ Branch: 122 Anapafseos str., 15344 Gerakas
Tel.: +30 2106131957-8, Fax: +30 2106131957
E-mail: athina@matkomarble.com, Website: www.matkomarble.com
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NEODYNAMIKI LTD
Address: 10 Kimonos str., 10441 Athens
Τel: +30 2105225025, +30 2105224903, Fax: +30 2105224903
E-mail: neodynamiki@otenet.gr, Website: www.neodynamiki.gr

N

Profile:
-TECHNICAL AND COMMERCIAL REPRESENTATIONS OF SHOT BLASTINGPAINTING & AND METAL SPRAY EQUIPMENT
-DESIGN AND CONSTRUCTIONS OF AIR OPERATED SAND BLASTING
MACHINES
-FREE JET AND VACUM TYPE CLOSE CIRCUIT SYSTEMS
-DESIGN AND CONSTRUCTION OF ELECTROSTATIC WET PAINT AND POWDER
COATING INSTALLATIONS
EXCLUSIVE DISTRIBUTORS
CARLO BANFI (ITALY) SHOT BLASTING EQUIPMENT (CENTRIFUGAL TURBINE
TYPE)
SULZER METCO (SWISS) METAL SPRAY EQUIPMENT
DISTRIBUTORS OF G.P.S. (GERMANY) ELECTROSTATIC AND TRIBOMATIC
POWDER COATING SYSTEMS
- TECHNICAL SUPPORT AND SERVICE FOR OUR ABOVE SYSTEMS AND
INSTALLATIONS
- PERMANENT STOCK OF RELATIVE CONSUMABLE MATERIALS AND SPARE
PARTS

OLA GIA THN OIKODOMH
Address: 28 Evias str., 11147, Galatsi
Τel: +30 2102918446, +30 2102927983, Fax: +30 2102927935
E-mail: anna@xpoint.gr, Website: www.olagiatinoikodomi.gr
Profile: Quarterly published Catalog for Building Materials and Construction
Professionals
Distributed by Argos agency, to kiosks throughout the country and passed on
free of charge in the most important exhibitions concerning construction, from
the Xpoint’s exhibition kiosk.
XPOINT advertising
N. TZORTZATOS – A. TZORTZATOU
PUBLISHES- ADVERTISEMENTS
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ΟΝΕ ADVERTISING-PUBLISHING
Address: 55 Thrakis str., 15235 Vrilisia
Τel: +30 2106984280-1, Fax: +30 2106993954
E-mail: oneadv@otenet.gr

O

ORIANOS MARBLE
Address:
1) Factory: 27th klm Lavriou ave, 13144 Koropi
Τel: +30 2106021783, Fax: +30 2106021793
2) Show Room: 7 Patmou str., 15123 Marousi
Τel: +30 2106814966
E-mail: info@orianosmarbleltd.com, Website: www.orianosmarbleltd.com

ΟΙΚΟRΑΜΑ
Address: 308 Μiltiadou Μanta str., 19014 Κapandriti
Τel: +30 2295053372, +30 2295052689
Mob: +30 6977259542, Fax: +30 2295052965

PAPASAVAS SAVAS
Address: 6 Eptanisou str., 27054 Artemida
Τel: +30 2294083026, +30 2294087092, Fax: +30 2294083026

KOZANI MARBLE – PAPATHYMIOPOULI BROS c.o.
Factory: 12th km Serviα - Tranovalto
Tel: +30 2464051274, Fax: +30 2464021115
Quarries: Tranovalto & Roditis of Kozani
Offices in Athens: Lavriou Street 305, Peania
Tel: 2106041472, Fax: +30 2106041472
Products: White, semi-white marble from Kozani, blocks, slabs, frames, steps,
sinks, fireplaces, craftwork, carpets from marble, church work.

PARABALOS
Address: 172 Karamanli ave, 13671 Acharne
Τel: +30 2102461228, Fax: +30 2102465603
E-mail: rq@paravalos.gr, Website: www.paravalos.gr
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ΑGHIA MARINA MARBLE LTD
Address: 19th klm Marathonos Avenue, 15351 Pallini
Tel: +30 2106039362, Fax: +30 2106039128
E-mail: perrakis@hellasnet.gr
Website: www.greekmarble.com/company/perrakis

P

PETROTOS IOANNIS
Address:
Library of Architecture & Design: Grigoriou E 20, Larisa 41222, Greece
Τel: +30 2410622033 Mob: +30 6974819387, Fax: +30 2410622033
E-mail: petro54@otenet.gr Website: www.petrotos.gr

POLYDOMIKI PAVLOS I. CHATZOPOULOS
Address: 513 Petrou Ralli ave, 18450 Nikaia
Τel: +30 2104904414
E-mail: info@polydomiki.gr, Website: www.polydomiki.gr

PRINT ALL LTD
Address: 28Α Evmolpidon str., 11854 Keramikos, Athens
Τel: +30 2103845344, Fax: +30 2103807253
Ε-mail: info@printall.gr, info@marbleguide.com, info@dapedofair.gr, info@
ecolife.gr
Website: www.printall.gr , www.marbleguide.com, www.dapedofair.gr, www.
ecolife.gr
Products: Graphic arts (prospectus, logos, impressions e.t.c.), website
creation, multimedia CD-ROM development, fair organization.
Profile: Our policy works in accordance with the creation of new needs in the
market and the development of high-technology. We can create whatever you
need from cards, writing paper, impressions to Flash & Shockwave sites and
interactive multimedia CD-ROM including 3D and animation.
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PROVOLI PUBLICATIONS – ADVERTISEMENTS
Address: 7 Lagada str., 15343 Ag. Paraskevi, Athens
Τel.: +30 2106008530, +30 2106006917, Fax: +30 2106006981
E-mail: provoli3@otenet.gr

P

Profile: The publication – promotion company PROVOLI, is engaged, for
more than twenty five (25) years, in the field of technical publication and
promotion.
Its activities, in this field, also include:
PRINTED PUBLICATIONS
The advertising production of the weekly technical issue TEE of the Technical
Chamber of Greece
The publication of the International Review of Architecture DOMES (architects,
civil engineers, technical & construction companies all over Greece)
The publication and advertising production of the monthly technical magazine
H KATASKEVI, of the Greek Contracting Companies and Unions
The publication and advertising production of the bimonthly magazine
ERGOLIPTIKO VIMA of the Greek Contracting Unions and Surveyors Offices
The publication and advertising production of the annual GUIDE OF
CONTRACTING COMPANIES AND SURVEYORS OFFICES
The publication and advertising production of the annual ANNUAL BOOK and of
the CALENDAR of the Greek Contracting Companies and Unions

NEWSPAPER “PSACHNO – VRISKO”
Address: 40 Ag. Konstantinou str., 15124 Marousi
Τel: +30 2113001500, Fax: +30 2113001599
e-mail: desoft@freemail.gr
Profile: The free press newspaper “Ψάχνω βρίσκω” (Search Find) is the first
(and actually the only) free press edition, concerning real estate and whatever
concerns the conctruction field. From june 2004 is distributed every week in
all the metro station and in many other selected points in quantity of about
40.000 copies per week.
Branch: 4 G. Vouri str., 11524, Ampelokipi, Athens
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SKARLIS MARBLE
Address: National Road Halkidos-Lepouron 51st km., 34500 Aliveri Evias
Tel: +30 2223023815, Fax: +30 2223024118
E-mail: skarlis@otenet.gr, info@,skarlismarble.com
Website: www.skarlismarble.com

S

Products: Quarry of Skyros marble, blocks, slabs, tiles, cut to size, stairs,
special dimensions.

S-PLASTICON
Address: 18 Nafpliou str., 14452 Metamorfosi
Τel: +30 2102850555, +30 2102855385-6, Fax: +30 2102855384
E-mail: info@s-plasticon.gr, Website: www.s-plasticon.gr

STEPWOOD
Address: 171 Liosion str., 10445 Athens
Τel: +30 2108310628, Fax: +30 2108313850
E-mail: info@stepwood.gr
Website: www.stepwood.gr

STONE & GROUND
Address: 8 Amarilidos str., 13671 Acharne
Τel: +30 2102466224, Fax: +30 2102466224, Mob: +30 6976611236
E-mail: info@stoneandground.gr
Website: www.stoneandground.gr
Profile: Stone & Ground is specialized in the construction of Stamped Concrete
floors and Walls, Industrial floors, Epoxy floors.
Also we manufacture color hardeness and moldes for the Concrete Stamped
floors.

STONE & BUILDING LTD
Address: Aliveri, 34500 Evia
Τel: +30 2223024196 Mob: +30 6932461244, Fax: +30 2223024480
E-mail: gdiamond93@gmail.com
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ATHENS TECHNICA
Address: 18 Sonierou str., 10438 Athens
Tel: +30 2105202866, Fax: +30 2105202869
E-mail: info@athenstechnica.gr, Website: www.athenstechnica.gr

T

Products: Delegations-importing-consultants mechanical engineers, cutting
and processing machinery of marble-granite, tools and marble-granite
processing consumables.

DIM. SAMARAS - TECHNIKA LTD
Address: 7o klm Chalkida – Artaki, 34600 Chalkida
Τel: +30 2221041193, +30 2221081977, Fax: +30 2221081977
e-mail: tehnikaepe@yahoo.gr

TECHNOMARM
Address: 52o klm Athens - Lamia, 19011 Avlona
Τel: +30 2295041507, Fax: +30 2295041498
E-mail: info@technomarm.gr, Website: www.technomarm.gr
Profile: Our company is since 1970 in the production and application (sales,
wholesale, fabrication, installation and setting) of marble, granite and other
decorative stones for housings and commercial buildings. In 2000 we moved
to our new factory located in Avlona (north of Athens) with modern machinery
equipment and eager do follow the latest trends in design, decoration and
architecture, we have considerably enrichened our range of products and use
carfully selected stone materials from Greece and from all over the world.
We deliver perfect finished products and complete solutions for your most
demanding jobs.
Activities:
Commercialisation and transformation of marble, granite and decorative
stones from all over the world.
Installation of stone for interior decoration & application (floorsbathrooms, kitchens, stairs…) and exterior areas (garden, courts,
verandas, pools, cladding…) for housing and commercial buildings.
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TEMNON LTD - STAMPED FLOORS
Serres: 24 29th Iouniou str., 62123, Tel: +30 2321097720
Fax: +30 2321097729
Serres: 10ο klm Serron - Thessalonikis Avenue, 62100
Tel: +30 2321075300
Thessaloniki: 10 Megalou Alexandrou str., Kato Scholari
Tel: +30 2392092104
Athens: 27 Amarilidos str., 13671, Acharne
Tel: +30 2102464419, Mob: +30 6948462375
E-mail: info@temnon.com, Website: www.temnon.com

T

Profile: TEMNON is one of the first companies in Greece to deal with the
technology of stamped floors. We possess the expertise and all the materials
and tools for the fast construction of floors. Our products are remarkable for their
resistance, high standard of craftsmanship and low cost. Thanks to our wide
range of patterns and colours we can satisfy your needs and caters for all taste.

TRAGOUSTIS N. EVAGGELOS
Address: Thesi Potamia, 19300 Aspropyrgos
Τel: +30 2105570534, +30 2105981428, +30 2105989271
Mob: +30 6974793197, Fax: +30 2105989271
E-mail: tragoustis@netone.gr, Website: www.marblemachinery.com
Profile: Marble Machinery Manufacturers, Marble Cutters , Tile Cutters,
Slab Trolley, Discs: wet and dry cut, Disc molding for cutters, Stones, Glues,
Polishing liquids etc.

TSOUKALAS DIMITRIOS & CO
Address: 315 Megalou Alexandrou str., 13144 Ano Liosia, Zofria
Τel: +30 2102475524, Fax: +30 2102482021
E-mail: info@cementoceramica.gr, Website: www.cementoceramica.gr

SHAPE SURFACE
Α. VAMVAKA & CO Ο.Ε.
Address:
Show Room - Head Office - Warehouse: Playiari, P.C. 57500 Thessaloniki
Τel: +30 2392061435 Mob: +30 6979001514, Fax: +30 2392063345
E-mail: vamvakas43@hotmail.com, Website: www.shapesurface.gr
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Profile: SHAPE SURFACE, A. Vamvaka & CO O.E., a company which is
specialized in flooring is proposing for outside use the SHAPE SURFACE DECK,
the perfect solution for swimming pools, corridors, fences, kiosks, pool bars
etc. For too many years looks as bright new, and the most important it is free
of maintenance.
For internal use we offer real wood, and Laminated flooring. Also, innumerable
designs of wall to wall carpet.

W

WOODLAND
Address:
Amarousion Hall: 1 Pan. Tsaldari str. & 4 Aristidou str., 15122 Maroussi
Τel: +30 2106148280, +30 2106148281,
30 2106144033, Fax: +30 2106148282
Chalandriou Hall: 117 Ag. Paraskevis str., 15234 Chalandri
Τel: +30 2106855011, +30 2106855019, Fax: +30 2106821210
E-mail: xpatiris@woodland.net.gr ,Website: www.woodland.net.gr
Profile: In Woodland we are investing in high aesthetics and quality, indicating
a particular course of success.Perfect line, pioneering design , with importance
in the detail, high and ergonomic aesthetics are always combined with respect
in personal taste.
Quality is applied with persistence of perfection that wears in time and beats
competition!
In Woodland we are distinguished for :
big variety of products
quality of high specifications
punctuality regarding the delivery time
offers by admeasurement
placement and services from our specialized technicians
competitive prices in all the economic categories with great emphasis in the
relation of «high quality and low price».
Woodland golden guarantee for 30 years regarding the maintenance of our
Wooden floors are placed nailed-down, glued-down and floating.
Solid, pre-lacquer, but also laminate floors of high resistance to scratches and
impacts. We stock floorings of veneer and laminate that cover all the categories
of domestic and professional applications with anti-static, non -allergic and
non-slip features.
Wooden stairs of high aesthetics that wear in time. The varnishes are watersoluble and as said above non-toxic and non-allergic even for the most
sensitive skin of children. Stairs come in standard sizes and shapes , however
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can be adapted in the particularities of space, solid-lining hovering, but also
concrete lining with pre-lacquered floors of high resistance, laminate, or even
solid steps.
In Woodland you will also find :
Synthetic frames according to the German Kommerling profile , with core from
thermo galvanized steel. Frames with high quality elements , make them unique
in the Greek market; that we can offer guarantee for 20 years for our products
that we want to call them ‘authentic’.
Aluminium frames of strict specifications of the bigger brands, combining the
experience and the know-how that we have acquired in our brilliant course
through time , gives us the ability of high requirements production.
Wooden frames Greek and imported , designed with respect to the tradition ,
are manufactured in the most modern units by particularly capable craftsmen,
which gives us the right to call the
Doors, armored external for outside safety, inside doors, garage doors, all fire
proof and also doors for special requirements.
Kitchen furnitures, both imported and Greek designs, drawn by the most
advanced architectural and electronic programs regarding the space
particularities , in classic or modern lines, ‘light’ or trendy! Together with the
client we create an ergonomic space where the daily work is combined with
the enjoyment of creation in the most pleasant and comfortable space, shaped
regarding the personal taste of the householder.
Wardrobes for bedrooms and other rooms of the house are ergonomically
designed with experience and care so that they adopt to the real needs of the
family.
Roof and Wall panels suitable for covering surfaces in renovations or new
buildings. High aesthetics of prompt German panels but also special designs
that add splendour to the wood in an architectural application , easy, fast and
economic for more particular spaces.
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ZACHOS NIKOLAOS
Address: Agiou Orous 23, 15123 Marousi
Τel: +30 2106834691, Fax: +30 2106834681
E-mail: zachos@otenet.gr
Profile: Our company, for over fifteen years, acts in the market of abrasives and
electric and diamond tools for marble and granite. Our goal is the continuous
and always better service of our clients, with special tools and the supply of up
to date solutions, in the cutting and abrasiving of marble and granite.

96

