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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΕΚΘΕΤΩΝΕΚΘΕΤΩΝ                 20102010

ΑΚΡΙΒΟΣ STONES - ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΣΥΚΗΣ & ΠΗΛΙΟΥ

∆ιεύθυνση: Συκή Πηλίου, 37006 Βόλος
Τηλ: 2423054808, Fax: 2423055662
E-mail: akrivoss@otenet.gr
Website: www.akrivos-stones.gr 

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

∆ιεύθυνση:

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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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΕΚΘΕΤΩΝ        2010

ΑΤΛΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε

∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 120, 15344 Γέρακας

Τηλ: 2106610157, Fax: 2106612682

E-mail: matlas@hol.gr, atlasmar@otenet.gr

Website: www.marmaranestos.gr 

Υποκατάστημα: ∆αγκλή 5, 65110 Καβάλα Τ.Θ.1440

Τηλ: 2510838646, Fax: 2510838646

Προϊόντα: Λευκά μάρμαρα Νέστου και άλλα, ελληνικά και εισαγωγής, 
στρώσεις-σκάλες, επενδύσεις, πάγκοι, τζάκια, κολόνες, 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.

∆ιεύθυνση:

Πλαγιάρι, ΤΘ 110, 57500 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2392061435, Κιν: 6979001514, Fax: 22392063345

E-mail: vamvakas43@hotmail.com

Website: www.shapesurface.gr 

Προφίλ: Η εταιρία Α. Βαμβακά & Σία Ο.Ε., "SHAPE SURFACE", εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη, και είναι εξειδικευμένη στην επικάλυψη δαπέδων.
Για εσωτερικούς χώρους διαθέτει πλούσια συλλογή μοκετών σε ρολό, 
καθώς και  πλακίδια, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και ποιοτήτων, σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές τιμές.
Για πατώματα σπιτιών, γραφείων και εργασιακών χώρων προσφέρει
α) Προ γυαλισμένα συμπαγή ξύλινα δάπεδα εξαιρετικής ποιότητας και 
αντοχής.
β) Παρκέτα LAMINATE AC3, AC4 σε διάφορους τύπους, διαστάσεις και 
σχέδια.
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Η πρότασή μας για εξωτερικούς χώρους είναι το πλαστικοποιημένο ξύλο, 
του οποίου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά το κάνουν ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή, υγρασία, ζέστη, κρύο). Είναι 
μακροβιότατο (τουλάχιστον 20 χρόνια). Και το πιο σπουδαίο είναι ότι σε 
αυτήν την περίοδο ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Έτσι είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για πισίνες, πέργολες, φράχτες, διαδρόμους σε κήπους κλπ.
Τέλος, η μεγάλη ποικιλία σε συνθετικό γκαζόν κάνει εύκολη την επιλογή 
για μια ανάλογη χρήση (γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5, παιδικές χαρές, 
πεζοδρόμια, βεράντες, εξωτερικές επιφάνειες 'ντυμένες΄ στο πράσινο με 
μηδαμινή απαίτηση του πολύτιμου νερού.

∆. ΓΑΛΑΝΗΣ - Γ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

∆ιεύθυνση: Λυγουριό Αργολίδας, 21052 Αργολίδα

Τηλ: 2753023455, Fax: 2753022461

E-mail: fidiasmarble@yahoo.com

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 ∆. 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.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

∆ιεύθυνση: Λυγουριό Αργολίδας

Tηλ: 27530 22557, Κιν: 6936898716-7, Fax: 27530 97360

Website: www.galanismarble.gr, Ε-mail: info@galanismarble.gr
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Προφίλ: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1971 με σκοπό την αποκλειστική 
εκμετάλλευση και εμπορία του μαρμάρου της «ΜΠΕΖ ΛΥΓΟΥΡΙΟY». Η 
επιχείρηση είναι καθετοποιημένη και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, 
επεξεργασία και πώληση ακατέργαστων και κατεργασμένων προϊόντων 
μαρμάρου. Ειδικεύεται στην παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων πέτρας 
και φυσικών πετρωμάτων. Η γήινες αποχρώσεις, η μεγάλη αντοχή στον 
χρόνο καθιστούν τα πετρώματα μας ιδανικά για σύγχρονες και διαχρονικές 
κατασκευές.

ΓΑΡΥΠΙ∆ΟΥ ΛΟΥΪΖΑ - ΚΥΚΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

∆ιεύθυνση: 17η Νοέμβρη 31, 15127 Μελίσσια

Τηλ: 2103616545, Fax: 2103630755

Προϊόντα: Εκδόσεις αρχιτεκτονικής τέχνης και λευκώματα εικαστικού και 
αρχιτεκτονικού περιεχομένου.

GASKLIMA - ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

∆ιεύθυνση: Κεραμέων 10-12, 10436 Αθήνα

Τηλ: 105247466, 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 
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 ∆άπεδο.
Λιώσιμο των χιόνων και πάγων σε δρόμους, ράμπες, υδρορροές.
Προστασία από χαμηλές θερμοκρασίες Σωληνώσεων και ∆εξαμενών 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.
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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.
∆) Θερμοπομποί Νορβηγίας “ADAX” προηγμένης Νορβηγικής Τεχνολογίας 
σε υπέροχο σχεδιασμό και πολύ λεπτή κατασκευή. ∆ιαθέτει 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. ∆ιαθέτουν επίσης ειδικό 
κύκλωμα ασφαλείας για παιδιά και ηλικιωμένους.
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ καλής λειτουργίας.

∆ΑΠΕ∆ΟΝ FLOORS

∆ιεύθυνση: Κλεισθένους 71, 15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ: 2106003814, E-mail: dapedon-floors@live.co.uk

Προϊόντα: Ξύλινα δάπεδα (μασίφ, πλωτά, laminate), Εργαλεία τοποθέτησης 
παρκέτων (καρωτικά)
Βερνίκια δαπέδου (οικολογικά) τοποθετήσεις-συντήρηση δαπέδο

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 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.

Έδρα: Λεώφ. Μαραθώνος 66, 15344 Γλυκά Νερά Αττικής

Τηλ: 2106612106, Fax: 2106612395

E-mail: info@daskalakismarble.com, Website: www.daskalakismarble.com 

Εργοστάσιο: Βαθύ Αυλίδος, Εύβοια.

Τηλ: 2221034888, 2221034890, Fax: 2221034891

Λατομεία: Ριτσώνα Εύβοιας, Αλιβέρι Εύβοιας, Vanilla Εύβοιας.
Προϊόντα: Εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων σε όγκους, πλάκες, 
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τυποποιημένες και ειδικές διαστάσεις. Μάρμαρο Ριτσώνας (κόκκινο, 
τριανταφυλλί, gold, golden river, gray), γκρι Αλιβερίου, Ρενάτα, Vanilla Cream 
και Evia Brown.

DECO - CENTRE
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

∆ιεύθυνση:

1) Πιεριών 5, 59100 Βέροια

Τηλ: 2331067463 Κιν: 6974929545, Fax: 2331067461

2) Μαραθωνοδρόμων 77, 15124 Μαρούσι

Τηλ: 2108065560 

Προφίλ: 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. 

ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ

Κηφισίας 141 & Μαραθονοδρόμου 77, Μαρούσι,

Τηλ: 2108065560, Fax: 2108065560

Ε-mail: info@stoprasinospiti.gr, Website: www.stoprasinospiti.gr

Προφίλ: Τι είναι το πράσινο σπίτι;Λίγα λόγια για εμάςΣτο πράσινο σπίτι 

δουλειά μας είναι η σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας 
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Ασχολούμαστε με την αναβάθμιση του χώρου σας, με πιστοποιημένα 

προϊόντα και άρτιες συνεργασίες με τους καλύτερους κατασκευαστές της 

αγοράς. ∆ιαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε φωτοβολταικα και ηλιοθερμικά 

συστήματα, κουφώματα κ υαλοπετάσματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας 

και εσωτερικές πόρτες, πόμολα και αξεσουάρ, χειροποίητο ξύλινο δάπεδο, 

laminate .Με ποιότητα και με μεγάλη επιλογή προϊόντων, είμαστε προσιτοί 

και ανταγωνιστικοί στις τιμές μας.

∆ΡΥΟΞΥΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΘΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ 

∆ιεύθυνση: Κηφισιάς & Τριανταφυλλιάς, 13677, Αχαρνές.

Τηλ: 2108311333, 2108319840, Fax: 2108325645

Εκθεση: Γ. Νάζου 9, 11145,Αθήνα.

E-mail: info@drioxil.gr, Website: www.drioxil.gr

Προϊόντα: Ξύλινα ∆άπεδα & Σκάλες 

Προφίλ: Ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση 40 ετών, η εταιρεία 
ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο του ξύλου, από τα μέσα του 2010. 
Στόχος η καταξίωση της στην αγορά, με βασικά εφόδια την συνέπεια και την 
αξιοποίηση της κληρονομιάς της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου. ∆ιαθέτει 
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.

DUROSTICK ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΠΑΤΗΜΑ ΚΟΡΟΡΕΜΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τ.Θ. 6

Τηλ: 2105598350 - 2116003500, Fax: 2105599612

E-mail: info@durostick.gr, Website: www.durostick.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕΘ. ΣΙΝ∆ΟΣ, Ο.Τ. 44, Οδός ∆Α 10, Τ.Κ. 57022

Τηλ: 2310795797 – 2310797365, Fax: 2310797367



26

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΕΚΘΕΤΩΝ        2010

Ε

Προφίλ: Η DUROSTICK ABEE ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε αποτελεί σημείο 
αναφοράς της σύγχρονης Ελληνικής βιομηχανίας.
Με σεβασμό στον άνθρωπο το περιβάλλον και τον πολιτισμό, παράγει 
προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας για κάθε οικοδομικό έργο από την 
αρχή έως την ολοκλήρωσή του.
Παρακολουθεί με συνέπεια την εξέλιξη της παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας 
και προτείνει προϊόντα – λύσεις για τους έμπειρους επαγγελματίες αλλά 
και τους δραστήριους ιδιώτες.
Υποστηρίζει με πολυπληθές τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης τα προϊόντα της, 
ακόμη και μετά την πώλησή τους με ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή και επί 
τόπου επικοινωνία και επαφή. 
Με διαχρονικά σταθερή ανάπτυξη στους οικονομικούς της δείκτες, αλλά και 
διαρκή ένταση στην εξαγωγική της δραστηριότητα, η DUROSTICK ατενίζει 
με σιγουριά και αισιοδοξία το μέλλον, επενδύει σε νέες τεχνολογίες και 
ενισχύει την θέση της στην Ελληνική αλλά και τις αγορές του κόσμου.

Ε∆ΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

∆ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 154, 15235 Πάτημα Βριλησσίων

Τηλ: 2108044565, Fax: 2106134804

Προφίλ: Η Ε∆ΡΑ Αρχιτεκτονικής και ∆ιακόσμησης είναι ένας ιδιόκτητος 
χώρος που στεγάζει την επαγγελματική καταξίωση του Μελετητή 
∆ιακοσμητή Έργου Κατοικίας Στέλιου Ναούμη και των συνεργατών του. 
Βρίσκεται στη Λ. Πεντέλης 154 στα Βριλήσσια, με αντικείμενο εργασιών τις 
Αρχιτεκτονικές και ∆ιακοσμητικές 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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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΙΚΤΙΝΟΣ

∆ιεύθυνση: Ιερά Οδός 286 -288, 12243, Αιγάλεω 

Tηλ: 2105726660, Fax: 2105989191

E-mail: info@e-iktinos.com 

Website: www.e-iktinos.com

Προφίλ: Ο ετήσιος οδηγός ALL4DOM κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

ΙΚΤΙΝΟΣ για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2010.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της δόμησης καθώς και 

ιδιώτες.

Παρουσιάζονται εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ή εισάγουν 

υλικά δόμησης, καθώς και εταιρείες που ασχολούνται με την εφαρμογή 

τους και τις υπηρεσίες δόμησης και όχι μόνο. 

Είναι ο μοναδικός οδηγός, που παρουσιάζει τις εταιρείες ανά κατηγόρια, 

περιοχή και γεωγραφικό διαμέρισμα πανελλαδικά.

Συνοδεύεται με ένα αντίστοιχο CD δώρο, το οποίο είναι το πρώτο στη 

κατηγόρια του με συνεχή ενημέρωση, της βάσης δεδομένων (update) καθώς 

και link από το CD-ALL4DOM στο site των επιχειρήσεων που προβάλλονται.

Το περιοδικό ERGON κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2010. 

∆ημοσιεύονται έργα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών εταιρειών. 

Τα έργα παρουσιάζονται ολοκληρωμένα ή σε φωτορεαλισμό (προοπτικά).

Στα θέματα του περιοδικού περιλαμβάνονται διάφορα αφιερώματα για 

interior desing, κατασκευές, νέα υλικά, real estate κ.α.

Η έκδοση είναι τριμηνιαία και συνδρομητική, επίσης το περιοδικό πωλείται 

στα περίπτερα καθώς και σε τεχνικά βιβλιοπωλεία

ECO∆ΟΜΕΙΝ/ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

∆ιεύθυνση: Μαραθώνος 31, 15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ: 2106083970, Fax: 2106085114,

E-mail: info@trace.gr, Website: www.trace.gr, 
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Προφίλ: Η εκδοτική – διαφημιστική εταιρεία Trace advertising,   
δραστηριοποιείται πάνω από πέντε έτη (5)  αποκλειστικά στο χώρο των 
τεχνικών εκδόσεων και διαφημίσεων. Οι δραστηριότητές της στο χώρο αυτό 
περιλαμβάνουν  τα :
ECO∆ΟΜΕΙΝ 
Το ECO∆ΟΜΕΙΝ, είναι το πρώτο περιοδικό στην Ελλάδα, που καλύπτει 
τον χώρο της Ολιστικής Αρχιτεκτονικής, δηλαδή της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής, της οικολογικής δόμησης, και της γεωβιολογίας.
Περιλαμβάνει στην συντακτική του επιτροπή τους πλέον εξειδικευμένους 
επιστήμονες στον τομέα αυτόν στην χώρα μας και εκδίδεται υπό την αιγίδα 
του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής & Οικολογικής ∆όμησης - Σ.ΟΛ.ΑΡ., 
με διεθνείς συνεργασίες από σημαντικούς αρχιτέκτονες και μηχανικούς, 
από όλη την Ευρώπη. To ECO∆ΟΜΕΙΝ  εκδίδεται δυο φορές το χρόνο σε 
15.000 αντίτυπα, διανέμεται σε περίπτερα  και κέντρα διανομής τύπου 
Ελλάδας και Κύπρου, στα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και από το περίπτερο 
της  Trace, σε όλες τις εκθέσεις δομικών υλικών και εκθέσεις οικολογικού 
και βιοκλιματικού ενδιαφέροντος.
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Το ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ είναι τριμηνιαίος Κατάλογος ∆ομικών Υλικών 
και Επαγγελματιών. 
Εκδίδεται δυο φορές το χρόνο σε 15.000 αντίτυπα,  διανέμεται με το 
πρακτορείο Άργος στα περίπτερα όλης της χώρας, σε επιλεγμένα σημεία 
πώλησης της Κύπρου και μοιράζεται δωρεάν από το περίπτερο της Trace 
στις μεγαλύτερες εκθέσεις ∆ομικών Υλικών.  

ΕΛΚΕ∆Ε Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού

∆ιεύθυνση: 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14452 Μεταμόρφωση

Τηλ: 2102855580, Fax: 2102846471

E-mail: elkede@elkede.gr, Website: www.elkede.gr 

Προφίλ: Το ΕΛΚΕ∆Ε Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού είναι ένα πολυ-
κλαδικό, πολυ-τεχνολογικό ινστιτούτο, θυγατρική εταιρεία του Ελληνικού 
Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας(EOMMEX). 
Αποτελεί έναν σύγχρονο οργανισμό, (∆ΕΚΟ εποπτευόμενη από το 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), του οποίου 
οι δραστηριότητες και η τεχνογνωσία εστιάζονται στην έρευνα και την 
τεχνολογική καινοτομία. 
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Το ΕΛΚΕ∆Ε προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς έρευνας 
και τεχνολογίας, ποιότητας, περιβάλλοντος, κατάρτισης, μόδας και 
σχεδιασμού, σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με έμφαση στους ακόλουθους 
κλάδους: δέρματος (υποδήματα, δερμάτινα είδη, επεξεργασία δέρματος), 
πλαστικού, ξύλου/ επίπλου, κλωστοϋφαντουργίας, και ενδύματος. 
Επιπλέον, το ΕΛΚΕ∆Ε έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του μέσω των 
θυγατρικών επιχειρήσεών του ΕΞΥΠΠ ΕΛΚΕ∆Ε (Υπηρεσίες Υγείας και 
ασφάλειας) και KEK ΕΛΚΕ∆Ε (Επαγγελματική Κατάρτιση) με οριζόντια 
δράση και πανελλήνια εμβέλεια. 
Συμπληρώνοντας 20 έτη επιτυχούς λειτουργίας και προσφοράς στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΛΚΕ∆Ε έχει αναπτύξει συνεργασίες με 
άλλους τεχνολογικούς και επιστημονικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Συμμετέχει σε κοινοπραξίες, στοχεύοντας στην ανταλλαγή 
των πληροφοριών και της τεχνογνωσίας, ενισχύοντας την επιστήμη και την 
τεχνολογία στη χώρα. 
Το ΕΛΚΕ∆Ε διαδραματίζει έναν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, 
χρησιμοποιώντας καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις στην 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της εθνικής 

οικονομίας.

ELEGANCE MARBLES - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΗ: Λ. Μαραθώνος 120, 19009 Πικέρμι, 

Τηλ: 2106032768, E-mail: info@elegancemarbles.com 

Website: www.elegancemarbles.com 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1: 7 ον ΧΙΛ. Καρύστου – Χαλκίδας / Εύβοια

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 2: ∆οξατο ∆ράμας /∆ράμα

Προϊόντα: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ / ΧΑΛΑΖΙΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ/
ΣΚΑΛΕΣ, ΨΗΦΙ∆ΩΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ /ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 
ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ, ΠΕΤΡΕΣ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΣΚΑΠΙΤΣΑΡΙΣΤΑ, ∆ΑΠΕ∆Α 
ΑΝΤΙΚΕ, ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΦΑΣΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΛΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ, 
ΣΧΑΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΤΖΑΚΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΕΤΡΑ ΤΗΝΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΕΤΡΑ ΛΕΙΨΩΝ, ΑΡΧΑΙΟ ∆ΑΠΕ∆Ο 
Προφίλ: Η εταιρία ELEGANCE MARBLES έχοντας στη διάθεση της τα πιο 
σύγχρονα εργοστάσια με τις περισσότερες διασφαλίσεις στον τομέα της 
ποιότητας και των υπηρεσιών , σας εξασφαλίζει την σωστήκαι γρήγορη 
προμήθεια μαρμάρων , πετρωμάτων , φυσικών και συνθετικών γρανιτών 
,πλακιδίων , σε δημόσια έργα , ξενοδοχεία , εμπορικά κτίρια, οικοδομές ,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαμβάνοντας όλη την γκάμα των 
εφαρμογών. Προσφέροντας τα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς 
σε συνδυασμό με την ποιότητα και την ταχύτητα καθιστούν την ELEGANCE 
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MARBLES μονόδρομο για τις σύνθετες και υψηλές προδιαγραφές των 
αρχιτεκτόνων , μηχανικών , διακοσμητών , ιδιωτών . Είμαστε στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία χρειαστείτε. 

ELMAG HELLAS LTD

∆ιεύθυνση: 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
Επίδειξη στο χώρο της δουλειάς σας
Επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο.
Προϊόντα: Πετροκοπτικές μηχανές για όλα τα δομικά υλικά, λειαντικά 
μηχανήματα και εργαλεία, σέγες κοπής μαρμάρων-γρανιτών, εργαλεία 
πλακιδίων, ηλεκτρικά εργαλεία,  διαμαντόδισκοι όλων των τύπων.
∆ραστηριότητες: Εμπορία-Service-επίδειξη όλων των αδαμαντοφόρων 
προϊόντων.
Advanced floor technology: με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και 
πρωτοποριακά υλικά ανακαινίσεις δαπέδων από μπετόν, μάρμαρο, γρανίτη, 
μωσαϊκό.

EURO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΑΛΙΑ Ο.Ε.

∆ιεύθυνση: ∆αβάκη 17, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Τηλ: 2310540067, 2310533163, Κιν: 6944204220 Fax: 2310533163

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.
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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.) 

ΕΞΤΡΑ ∆ΙΑΜΑΝΤ ΣΕΡΒΙΣ ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆ιεύθυνση: 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, ∆ίσκοi-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. ∆ιαθέτει 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.
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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  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΨΑΧΝΩ – ΒΡΙΣΚΩ»

∆ιεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 40, 15124, Μαρούσι
Τηλ: 2113001500, Fax: 2113001599
E-mail: mail@psaxno-brisko.gr 

Προφίλ: ΗΗ 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: ∆ευτέρα
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 ∆υτικά 
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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JEROTECH

∆ιεύθυνση: Ορθοδόξου Χριστιανικής Ένωσης 6, 12134 Περιστέρι
Τηλ: 2105750382, Fax: 2105775820
E-mail: info@jerotech.gr, Website: www.jerotech.eu, www.parlafloors.gr, 
www.jerotech.gr 

Προϊόντα: ∆άπεδα laminate της Kronoswiss, Kronotex και Classen floors, 
καθώς επίσης και τα Φιλανδικά ξύλινα δάπεδα της Parla floors.
Προφίλ: Η JEROTECH είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και αντιπροσωπείες δαπέδων laminate 
και προγυαλισμένων πατωμάτων.
H εταιρεία χρησιμοποιεί τις πιο εξελιγμένες τεχνικές, ενώ απασχολεί ένα 
άριστα καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύεται διαρκώς πάνω 
στις εξελίξεις της  αγοράς. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν την γνώση  και την 
εμπειρία που απαιτούνται για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του 
πελάτη.
Η εταιρεία προωθεί μέσω του δικτύου της σε καταστήματα, κατασκευαστικές 
εταιρείες, μηχανικούς και ιδιώτες, τα  δάπεδα laminate της Kronoswiss, 
Kronotex και Classen floors, καθώς επίσης και τα Φιλανδικά ξύλινα δάπεδα 
της Parla floors πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - 
Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ»

∆ιεύθυνση: ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, Γ  ́ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 13677
Τηλ: 2102413000-2, Fax: 2102413015
E-mail: info@igme.gr, Website: www.igme.gr 
«ΛΙΘΟΣ»: ΤΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.
Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» λειτουργεί, υπό τη σημερινή του μορφή, από το 1999 
και προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων, 
ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Από το 
2002, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.∆., κατά EN ISO/IEC 17025 : 2005. 
Επανδρώνεται από τετραμελές εξειδικευμένο προσωπικό, με πολυετή και 
πολύπλευρη εμπειρία στον τομέα των διακοσμητικών πετρωμάτων.
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∆ιαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό, με τη βοήθεια του οποίου 
εκτελούνται αξιόπιστα δοκιμές για τον προσδιορισμό των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών 
πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα. Ο 
εξοπλισμός αυτός συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα μηχανήματα / συσκευές, 
ώστε να διευρύνεται το πεδίο των δοκιμών που μπορούν να εκτελεσθούν.

Για τη διατήρηση της λειτουργίας του σε υψηλό επίπεδο και ως απαίτηση του 
Συστήματος Ποιότητας, το «ΛΙΘΟΣ» συμμετέχει με επιτυχία σε προγράμματα 
∆ιεργαστηριακών ∆οκιμών.

Το Πεδίο ∆ιαπίστευσης του Εργαστηρίου έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει στο σύνολό του δοκιμές κατά τα πρότυπα ΕΝ, ευρισκόμενο σε 
πλήρη εναρμόνιση με τη σύγχρονη πρακτική στην Ε.Ε..

Τα πρότυπα ΕΝ, βάσει των οποίων εκτελούνται οι δοκιμές στο Εργαστήριο, 
διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: (α) σε αυτά που περιγράφουν «Μεθόδους 
∆οκιμής» και (β) σε αυτά που ορίζουν «Προδιαγραφές» για τελικά προϊόντα 
από διακοσμητικά πετρώματα, που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές.

Τα πρότυπα της κατηγορίας (β) περιλαμβάνουν «Παράρτημα ΖΑ», όπου 
περιγράφεται η διαδικασία για την απόδοση της σήμανσης CE στα παραπάνω 
τελικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι, για ορισμένα από αυτά, η σήμανση 
CE έγινε υποχρεωτική και στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2007 (ΚΥΑ 
6310/41/28-03-2006 στο ΦΕΚ 427/Β/07-04-2006).

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των 
υπηρεσιών που προσφέρει, το Εργαστήριο βρίσκεται στη διαδικασία για 
«Κοινοποίησή» του στην Ε.Ε.. Με τον τρόπο αυτό, το «ΛΙΘΟΣ» συμβάλλει 
στην απόδοση της σήμανσης CE και την απρόσκοπτη διακίνηση των 
προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.

Τέλος, συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις, με σκοπό την ανάπτυξη και 
διατήρηση αμφίδρομης ροής πληροφοριών μεταξύ του «ΛΙΘΟΣ» και των 
μελών του κλάδου των διακοσμητικών πετρωμάτων. Επίσης, λαμβάνει μέρος 
με ομιλίες και παρουσιάσεις σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, 
προς ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση επί σχετικών τεχνικών θεμάτων.
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ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

∆ιεύθυνση: Λυκοβρύσεως 7, 14452 Αθήνα

Τηλ: 2102826825, Fax: 2102818574

E-mail: info@iktinos.gr

Website: www.iktinos.gr

Προφίλ: Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε από το 1973 δραστηριοποιείται 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. ∆ιαθέτει επίσης αποκλειστικά στην ελληνική αγορά πλάκες και 
όγκους από το Μαρόκο με την εμπορική ονομασία California Honey καθώς 
επίσης και τα άκρως διακοσμητικά υλικά (πλάκες και ψηφίδες από γυαλί) 
της κορυφαίας ιταλικής εταιρίας TREND SPA, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για πισίνες, 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 ASSOS by IKTINOS, από φυσικά 
πετρώματα (limestone, travertine κλπ) 

 Έχει τρία ιδιόκτητα λατομεία από τα οποία εξορύσσονται 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 
∆ράμα.. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α από το Μάρτιο του 2000 και 
είναι πιστοποιημένη με ISO 9002.
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ISELCO HELLAS ΕΠΕ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΜΟΝΩΤΙΚΑ – ∆ΟΜΙΚΑ – ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

∆ιεύθυνση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 391 & ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 5317910 – 11, Fax: 210 5317912
E-mail: iselco@hol.gr, Website: www.iselco.gr

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
• ΠΛΩΤΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α
• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

• ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ
 ΚΑΙ ΜΠΑΦΛΕΣ

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

• ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

• ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

• ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

• ΗΧΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ

• ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

• ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

• ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

• ΥΛΙΚΑ SIKA
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ΙΩΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ

∆ιεύθυνση: ∆ρόσου 19, 14564 Κηφισιά
Τηλ: 2108078870, 2108001467, 2108076342, Fax: 2108078755
E-mail: ionianm@hol.gr, Website: www.ionianmarble.gr 

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 
Mar keting 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, ∆ιονύσου, Αλιβερίου, Στουραϊτικα, καθώς και 
γρανίτες με επεξεργασία καμμένου. 

ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε.

∆ιεύθυνση: 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. 
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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 ∆. ΚΟΥΚΑΣ

∆ιεύθυνση: Απ. Παύλου 8, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 2106811222, Fax: 2106820812
E-mail: info@koukas-machines.com
Website: www.koukas-machines.com 

Προφίλ: Η εταιρεία ∆ημ. 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 ∆. 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 ∆. 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 ∆. 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 ∆. Κουκάς από το 2005 μέχρι σήμερα παρουσιάζει συνεχώς τα καινοτόμα 
προϊόντα της σε όλες τις εκθέσεις του κλάδου που λαμβάνουν χώρα στην 
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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 ∆. Κουκάς αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει 
τεχνικά δύο διαφορετικούς μαντεμένιους γεφυροκόφτες (φρέζες) με 
διαφορετικά πλεονεκτήματα μεταξύ τους. 

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. ∆ιαθέτει 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 ∆. Κουκάς, ολοκληρώνει η κατασκευή και εμπορία 
ειδικών μηχανημάτων πχ. για την αναστήλωση του Παρθενώνος, του ναού 
της Νίκης, των προπυλαίων του ∆ιονυσιακού θεάτρου και πολλών άλλων 
ειδικών κατασκευών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.
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ΜΑΤΚΟ, ∆. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

∆ιεύθυνση:

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: Μάρμαρο Τρανόβαλτου Κοζάνης

∆ραστηριότητες: 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. ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

∆ιεύθυνση: Μωραγιάννη 38, 12133 Περιστέρι

Τηλ: 2105748698, 2105713655, Fax: 2105748698

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 CNC-
IDEA TOP, ηλεκτρονικό παντογράφο IDEA PLUS, υδροκοπή, έξι τύπους 
φρεζών (γεφυροκόπτες με ή χωρίς CNC), κλπ.
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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.

BATH +

∆ιεύθυνση: ∆ωδεκανήσου 1, 18755 Καμίνια,

Τηλ: 2104100218, Fax: 2104100093

E-mail: info@bathplus.gr, Website: www.bathplus.gr 

Προϊόντα: 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.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑ Α.Ε. – STONECRETE

∆ιεύθυνση: 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 ∆απέδων στην Ελλάδα το 1992. 
Παράλληλα, παράγει χειροποίητες πέτρες, υλικά, ελαστικά καλούπια και 
εργαλεία για Σταμπωτά ∆άπεδα, Σταμπωτό Σοβά και λοιπές εφαρμογές 
όπως Τσιμεντοκονίες, Overlay, Spray Deck, Χτενιστό ∆άπεδο κ.α.. Σήμερα 
είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη Εταιρεία της χώρας στον τομέα αυτό. 
∆ιαθέτει 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 
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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.

OΙΚΟΡΑΜΑ

∆ιεύθυνση: 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 
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.
∆ιανέμεται ∆ΩΡΕΑΝ στο περίπτερό σας. Ζητείστε το! 

ΟΝΥΞ ΕΠΕ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

∆ιεύθυνση: 58Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32009 ΟΙΝΟΗ 

Τηλ: 2262031362, Fax: 2262031562, Kιν: 6944353017

Προφίλ: Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΟΝΥΧ ΕΠΕ», αποτελεί εξέλιξη της 
επιχείρησης «ΟΝΥΧΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ», η οποία δραστηριοποιείται 
στο χώρο του μαρμάρου από το 1979.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης είναι: 
• Η εξόρυξη «όνυχα» και «μαρμάρου» σε όγκους
• Η επεξεργασία των όγκων σε πλάκες και ειδικές διαστάσεις.
• Η εμπορία και εξαγωγή των προϊόντων της, τόσο σε Eυρωπαϊκές όσο και 
σε τρίτες χώρες.
Η εταιρία διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων ΟΝΥΧΑ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ, 



43

2010

Ο

με πολλούς πανέμορφους χρωματισμούς 
και φυσικά σχέδια που παράγονται σε πλάκες μεγάλων διαστάσεων 0,2cm 
& 0.3cm, 
πλακίδια, ειδικές διαστάσεις και είναι 
ιδανικά για εφαρμογές σε:
• ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ
• ΠΑΤΩΜΑΤΑ
• ΣΚΑΛΕΣ
• ΤΖΑΚΙΑ (ΜΟΝΤΕΡΝΑ-ΚΛΑΣΣΙΚΑ) 
• ΚΟΥΖΙΝΕΣ (ΠΑΓΚΟΙ-ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΚΛΠ)
• ΜΠΑΝΙΑ (ΠΑΓΚΟΙ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΛΠ)
• ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
• ∆ΑΠΕ∆Α-ΚΑ∆ΡΕΤΑ
• ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
• ΓΡΑΦΕΙΑ
• ΤΡΑΠΕΖΙΑ (ΚΟΛΩΝΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΠ)
• ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΝΥΧΑ-ΜΑΡΜΑΡΟ
• ΣΟΒΑΤΟΠΙΑ

OPSIS Promotional Devices

∆ιεύθυνση: Κόνωνος 5, 185 45, Πειραιάς
Τηλ./Fax: 2104226670
E-mail: info@opsis-prom.com, opsis_prd@yahoo.com
Website: www.opsis-prom.com

Προϊόντα: πινακίδες εναλλασσόμενων μηνυμάτων (εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων καταστημάτων, αθλητικών χώρων, υπαίθριας διαφήμισης), 
μεταλλικά φωτεινά γράμματα, φωτεινές επιγραφές, περιστρεφόμενες 
φωτεινές επιγραφές, μηχανισμοί περιστροφής, ειδικές διαφημιστικές 
κατασκευές, light boxes, ψηφιακές εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, 
πινακίδες trivision
Προφίλ: Η εταιρία OPSIS Promotional Devices με 15ετή εμπειρία στον 
χώρο των δυναμικών μέσων οπτικής προβολής, δραστηριοποιείται κυρίως 
στην κατασκευή πινακίδων εναλλασσόμενων μηνυμάτων που προσφέρει 
κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά. ∆ιευρύνοντας την λίστα των 
προσφερόμενων προϊόντων, παρέχουμε πληθώρα μέσων οπτικής προβολής 
από απλές φωτεινές επιγραφές με φωτισμό φθορισμού και led έως 
περιστρεφόμενες διαφημιστικές κατασκευές. Επιπλέον, ανταποκρινόμενοι 
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στις απαιτήσεις τις σύγχρονης αγοράς, προσφέρουμε σε συνεργασία με 
εταιρίες του εξωτερικού ψηφιακά μέσα οπτικής επικοινωνίας. Συζητήστε 
μαζί μας οποιοδήποτε project έχετε υπό σχεδιασμό για να σας προσφέρουμε 
την καλύτερη δυνατή λύση.

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

∆ιεύθυνση: Επτανήσου 6, 27054 Αρτέμιδα

Τηλ: 2294083026, 2294087092, Fax: 2294083026

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΠΕ

∆ιεύθυνση: 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη
Τηλ: 2106039362, Fax: 2106039128
E-mail: perrakis@hellasnet.gr 

Website: www.perrakis.eu 

Προφίλ: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1991 ως συνέχεια των επιχειρήσεων 
μαρμάρου του ∆ημήτρη 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.
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∆ραστηριότητες: Εξόρυξη επεξεργασία εμπορία μαρμάρων, γρανιτών, quartz.
Προϊόντα: Μάρμαρα, γρανίτες, quartz.

ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ιεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 20, 41222 Λάρισα

Τηλ: 2410622033, Κιν: 6974819387, Fax: 2410622033

E-mail: petro54@otenet.gr, Website: www.petrotos.gr 

Προφίλ: Ο Γιάννης Πετρωτός το 2004 ίδρυσε την εταιρεία « ΠΕΤΡΩΤΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ» 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 
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ευρύτερο φάσμα σχεδιαστών, ασχολήθηκε με την εισαγωγή και προώθηση 

στην Ελλάδα βιβλίων γραφιστικής- επιγραφών, από διάφορους εκδοτικούς 

οίκους όλου του κόσμου.

PRINT ALL Ε.Π.Ε.

∆ιεύθυνση: Ευμολπιδών 28Α, 11854 Κεραμεικός, 
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), σχεδιασμός 
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 3

∆ιεύθυνση: Μαραθώνος 20, 15343 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Τηλ: 2106006917-6008530, Fax: 2106006981

E-mail: provoli3@otenet.gr, Website: www.provoli3.gr, 

Προφίλ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Η ΠΡΟΒΟΛΗ 3 δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων και των διαφημίσεων 
τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει την ιδιοκτησία, εκδίδει και εκμεταλλεύεται 
διαφημιστικά τον ετήσιο «Ο∆ΗΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ». Εκδίδει, επίσης, και έχει τη διαφημιστική εκμετάλλευση της 
μηνιαίας έκδοσης των ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε «Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και της 
ετήσιας ‘ΕΠΕΤΗΡΙ∆ΑΣ’ και του ‘ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ’ των Ενώσεων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, της μηνιαίας έκδοσης του ∆ελτίου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΥ των ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
«∆ΕΛΤΙΟ Π.Σ.∆.Μ.-Η» καθώς και  της διμηνιαίας έκδοσης της ΠΕΣΕ∆Ε 
«ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ».  Παράλληλα, δραστηριοποιούμενη στο χώρο της 
διαφήμισης που απευθύνεται στους μηχανικούς και στον κατασκευαστικό 
τομέα συνεργάζεται με το εβδομαδιαίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ του ΤΕΕ.

S-PLASTICON

∆ιεύθυνση: 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. ∆ιάφανα, 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.
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STONE & GROUND TOMANI ANDREA

∆ιεύθυνση: 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 ∆απέδων, Σταμπωτό τοίχου και Ράμπες.
Επίσης κατασκευάζουμε και διαθέτουμε Σκληρυντικά χρώματα και καλούπια 
για τα Σταμπωτά ∆άπεδα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ιεύθυνση: Λακωνίας 40-44, 11523 Αμπελόκηποι
Τηλ: 2106912984, 2106928144, Fax: 2106912984

TECHNIKA Ε.Π.Ε. - ∆ΗΜ. ΣΑΜΑΡΑΣ 

∆ιεύθυνση: 7o χλμ Χαλκίδας – Αρτάκης, 34600 Χαλκίδα
Τηλ: 2221041193, 2221081977, Fax: 2221081977
E-mail: tehnikaepe@yahoo.gr

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.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Σ. ΤΡΙΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆ιεύθυνση: Σωνιέρου 18, 10438 Αθήνα
Τηλ: 2105202866, Fax: 2105202869
E-mail: info@athenstechnica.gr, Website: www.athenstechnica.gr 

Προϊόντα-∆ραστηριότητες: Αντιπροσωπείες-εισαγωγές μηχανημάτων 
κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου-γρανίτη GASPARI MENOTTI, 
λειαντικά MAPELLI,  λειαντικές μηχανές δαπέδου KLINDEX, στιλβωτικά-
αδιαβροχοποιητικά-καθαριστικά-προστατευτικά graffiti-στόκοι-κόλλες 
BELLINZONI, δίσκοι κοπής μαρμάρου-γρανίτη-πέτρας-κεραμικού 
WORKDIAMOND, διαμαντόχαρτα-φρεζάκια-αεροτροχοί SORMA, εργαλεία 
καλλιτεχνίας GIORGI, μουρελομηχανή OMA SYS TEM, διαμαντόχαρτα 
ΝANIWA, βούρτσες αντικέ MASTER TRE. Σύμβουλοι Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί Ετος Ιδρύσεως: 1970

TEXNOMARM

∆ιεύθυνση: 52o χλμ Αθηνών - Λαμίας, 19011 Αυλώνα
Τηλ: 2295041507, Fax: 2295041498
E-mail: info@technomarm.gr, Website: www.technomarm.gr 

Προφίλ: Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας – 
επεξεργασίας και εφαρμογής μαρμάρου – γρανίτη και άλλων διακοσμητικών 
πετρωμάτων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους από το 1970. Τα 
τελευταία χρόνια (από το 2000) 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.
∆ραστηριότητες: 
Εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων – γρανιτών και διακοσμητικών 
πετρωμάτων από όλο τον κόσμο.
Εφαρμογές μαρμάρων και άλλων πετρωμάτων σε εσωτερικούς (∆άπεδα-
μπάνια-κουζίνες-σκάλες) και εξωτερικούς χώρους (αυλές-βεράντες-
πισίνες-επενδύσεις) σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Ειδικές εργασίες-∆ιακοσμητικά στοιχεία-Παλαίωση-Βότσαλα-Αντικέ μάρμαρα.
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ΤΕΠΟ Μ. ΕΠΕ

∆ιεύθυνση: 7ο Χλμ Λεωφ. Λαυρίου – Κερατέας, Θέση Σπηλιά Ζέζα – Κερατέα
Τηλ.: 2292069650, Fax: 2292069852
E-mail: info@tepo.gr, Web-site: www.tepo.gr 

Προϊόντα: Mονωτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών και υλικά επένδυσης 
οικοδομής
Προφίλ: Η εταιρία ΤΕΠΟ Μ.ΕΠΕ είναι Ελληνική και χάρη στη διαρκή έρευνα 
με περιβαλλοντική Ευαισθησία, ανέπτυξε και δημιούργησε Σύγχρονα 
– Ευκολόχρηστα – Αξιόπιστα – προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που 
προορίζονται για την Κατασκευή – Επισκευή – Συντήρηση – Προστασία – 
Μόνωση και Επένδυση της  οικοδομής

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

∆ιεύθυνση: 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. ∆ιαλέξαμε 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 
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.
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ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

∆ιεύθυνση: Πολύστυλο Καβάλας, 64003 Καβάλα

Τηλ: 2510391179, 2510391969, Fax: 2510391968

E-mail: intertrade@kav.forthnet.gr 

Προφίλ: Η εταιρία ιδρύθηκε το 1979 από τους αδερφούς ∆ημήτρη 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 ∆ιεθνώς.
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.

ΧΕΙΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

∆ιεύθυνση: Τατοΐου 181, 13671 Αχαρναί

Τηλ: 2106204449, Fax: 2108001037

E-mail: cheiraki@yahoo.gr 

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. 
∆ραστηριότητες: Κατασκευή αδαμαντοφόρων εργαλείων.
Προϊόντα: ∆ίσκοι υγρής κοπής, διαμορφωτικά, ποτήρια, ειδικές κατασκευές 
για την κοπή μαρμάρων, πέτρας, γρανίτου, ασφάλτου, μπετού. 
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ΠΕΤΡΑ - ΠΛΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΙΝΑΣ

∆ιεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 21, 19007 Γραμματικό Αττικής

Τηλ: 2294061562, Fax: 2294061562

E-mail: alex_xry@yahoo.gr

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 ∆ημόσια 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) καθώς και μια καινούρια πέτρα χρώματος 
μπεζ (όνομα Καναλίων)

ΧΤΙΖΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ - ∆ΙΑΚΟΣΜΩ
ΟΝΕ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

∆ιεύθυνση: Θράκης 55, 15235 Βριλήσια

Τηλ: 2106984280-1, Fax: 2106993954

E-mail: oneadv@otenet.gr 

Προφίλ:Τα γνωστά περιοδικά: «ΧΤΙΖΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ» και «ΧΤΙΖΩ-∆ΙΑΚΟΣΜΩ» 

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: «∆ΙΑΚΟΣΜΩ» , «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», «CUCINE-BAGNO», «ΑΛΛΑΖΩ» 

που επίσης αφορούν το σπίτι.
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Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ

∆ιεύθυνση: Λεωφ.Λαυρίου 101-103, 15354 Γλυκά Νερά,
Τηλ: 2106047582-4, Fax: 2106047581
Ε-mail: Skalkot2@otenet.gr

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1975 με την επωνυμία Ε.ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ 
ΑΕΒΕ έχει έδρα επί της λ. Λαυρίου 101-103 Γλυκά Νερά Αττικής.
Ασχολείται με προκατασκευασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα εκ λευκού 
τσιμέντου όπως κολονάκια ζαρντινιέρες κάγκελα περιφράξεως οστεοθυρίδες 
κλπ. 
Παράλληλα δε επεξεργάζεται το μάρμαρο και τον γρανίτη (φυσικό και τεχνητό) 
σε ιδιαίτερα απαιτητικές και εξειδικευμένες εργασίες.(κατασκευή μαρμάρινων 
κολονακίων και κολονών, επενδύσεις τζακιών, προσόψεων κτιρίων, δαπέδων, 
λουτρών, πάγκων κουζίνας, κατασκευή νιπτήρων κλπ.) 
Λόγω της πολυετούς απασχόλησης με τα ανωτέρω αντικείμενα και κατόπιν των 
επιτευγμάτων μας στο χώρο των τεχνικών εργασιών, μας έχουν απονεμηθεί 
κατά καιρούς διπλώματα τα ευρεσιτεχνίας όπως:
1.∆ίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την προκατασκευή μετοπών εξωστών κτιρίων.
2.∆ίπλωμα ευρεσιτεχνίας προκατασκευασμένου τοιχίου.
3.Πιστοποιητικό χρησιμότητας του Ο.Β.Ι. (Οργανισμός Βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας) για τις προκατασκευασμένες οστεοθυρίδες (οστεοφυλάκια).

VOTSALOTA

Τηλ: 2102824348, Κιν: 6977760585, Fax: 2102824348
E-mail: info@votsalota.gr, Website: www.votsalota.gr 

Προϊόντα: Επίστρωση δαπέδων με βότσαλα 
Προφίλ: Υπογράφει ευφάνταστες, ποιοτικές δημιουργίες με βότσαλα. 
Ο λόγος για τη Votsalota, εταιρία η οποία αναλαμβάνει την επίστρωση 
δαπέδων με βότσαλα.
Η ποιότητα κατασκευής, η πληθώρα επιλογών σε μεγέθη και χρωματισμούς, 
η ταχύτατη υλοποίηση και παράδοση των έργων και η υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση, πριν και μετά την πώληση, έχουν καθιερώσει την εταιρία, η 
οποία αποτελεί κορυφαία επιλογή και στην ξενοδοχειακή αγορά.
Ο βοτσαλοτάπητας ένα απόλυτα φυσικό προϊόν βρίσκει άριστη εφαρμογή 
σε εξωτερικούς χώρους, όπως λόγου χάρη, σε περιβάλλοντα χώρο πισίνας, 
αλλά και γενικότερα σε εξωτερικές επιφάνειες, δημιουργώντας το ιδανικό 
σκηνικό. Το προϊόν είναι η πλέον κατάλληλη λύση για πολλούς λόγους.
Για παράδειγμα απαιτείται μικρό διάστημα για την κατασκευή του, είναι 
ιδιαίτερα οικονομικό, αντιολισθητικό, αδιάβροχο, ανθεκτικό, φιλικό προς το 
περιβάλλον, δεν λερώνει, ενώ μεταξύ άλλων, η εταιρία παρέχει δέκα χρόνια 
εγγύηση.
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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 

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.

ATHENS TECHNICA

Address: 18 Sonierou str., 10438 Athens
Tel: +30 2105202866, Fax: +30 2105202869
E-mail: info@athenstechnica.gr, Website: www.athenstechnica.gr

Products: Delegations-importing-con sultants me chanical engineers, cutting 
and processing machinery of marble-granite, tools and marble-granite 
processing consumables.

BATH +

Address: 1 Dodekanisou str., 18755 Kaminia Piraeus
Τel: +30 2104100218, Fax: +30 2104100093
E-mail: info@bathplus.gr, Website: www.bathplus.gr 

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.
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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 in tro 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 Overlay, Spray Deck, Combed Flooring etc. To day our company is the 
largest and oldest in the country spe cializ ing in the certain field and has an 
organized network of tens of rep re sentatives 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 col ours, and can furthermore construct moulds in 
new designs according to the needs of each project.

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.
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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

DAPEDON FLOORS

Address: 71 Klisthenous str., 15343 Agia Paraskevi
E-mail: dapedon-floors@live.co.uk

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.

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 

D
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DRIOXIL CHRISTINA MANTHOU LTD.

Address: Kifissias & Triantafilias , 136 77, Aharnai, Greece.
Tel: +30 2108311333, +30 2108319840, Fax: +30 2108325645
Show Room: 9, G. Nazou str., 111 45, Athens, Greece
E-mail: info@drioxil.gr, Website: www.drioxil.gr

Products: Wooden Flooring & Staircases.
Profile: Following the family tradition of 40 years, the company started to 
operate in the field of wood, by mid-2010. The Aim of prestige in the market, 
with basic supplies the consistency and the heritage of deep knowledge of the 
object. The company has a wide variety of products and provides customers 
with high quality materials and services. 
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.

DUROSTICK S.A.
PAINT MORTAR & ADHESIVE INDUSTRY

Address: Aspropyrgos Pc. 19300 
Tel: +30 2105598350, +30 2116003500, Fax: +30 2105599612
E-mail: info@durostick.gr, Website: www.durostick.gr

Profil: DUROSTICK SA has been founded in year 1988 and to this 
day it is seen as a successful benchmark of modern Greek industry.
With respect to the environment and culture, it produces certified quality 
products for use in construction projects, from their birth to their completion. 
It consistently monitors the advancements and developments of the global 
chemical industry; and it puts to the market new products and innovative 
solutions for use with experienced professionals and energetic individuals. It 
employs a fully manned Technical Support Department for effective pre and 
after-sales service which in addition to telephone, fax, e-mail, and web site 
support, it offers on situ visits when necessary. DUROSTICK SA has shown 
steady financial growth of most economic & financial indicators - over time. It 
also puts its efforts and focus in exports activity. DUROSTICK SA looks at the 
future with optimism, it invests heavily in new technologies and R&D activities, 
continuously strengthening its position to the Greek and world markets.
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EDRA

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

ECODOMEIN/ OLA GIA THN OIKODOMΙ

Address: 31 Marathonos Street 15343 Ag, Paraskevi Athens Greece 
Tel: +30 2106083970, Fax: +30 210 6085114
E-mail: info@trace.gr, Website: www.trace.gr 

Profil: Trace publishing - advertising company has been contacting business 
in Greece for the last 5 years specializing exclusively in technical publications 
concerning general and specific constructions and building, with the following 
publications:
ECODOMEIN
ECODOMEIN is the first magazine in Hellas, which was created to cover 
the area of Holistic architecture, by the means of bioclimatic architecture, 
ecological building and geobiology. Within its editorial board you can find the 
best qualified scientists in the subject. It is published under the auspices of 
S.OL.AR (Association of Holistic Architecture and Ecological Building) with 
international partnerships with distinguished architects and civil engineers 
from all around Europe. ECODOMEIN magazine is published twice a year in 
15.000 copies, is distributed through kiosks and press points throughout 
Hellas and Cyprus, in Papasotiriou bookstores and from Trace’s exhibition 
kiosks in the majority of building orientated and ecological and bioclimatic 
interest Hellenic exhibitions.
S.OL.AR (Association of Holistic Architecture and Ecological Building) www.s-
ol-ar.gr
ECODΟΜΕΙΝ www.ecodomein.gr,www.trace
OLA GIA THN OIKODOMΙ
OLA GIA THN OIKODOMΙ quarterly published Catalog for Building Materials and 
Construction Professionals
Distributed by Argos agency, to kiosks throughout the country and selected 
press agencies in Cyprus, it is also passed on free of charge, in the most 
important exhibitions concerning construction, from the Trace’s exhibition 
kiosk. 
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ELKEDE Technology & Design Centre SA 

Address: 12ο Klm. National Road, 144 52 Μetamorfosi

Τel: +30 2102855580, Fax: +30 2102846471

E-mail: elkede@elkede.gr, Website: www.elkede.gr

Profil:

Vision: Our vision is our continuous progress as a Multi-sectorial Technology 
& Design Centre, acting as an arm of the State, providing support to the 
enterprises belonging to the sectors we are active in and contributing to their 
development. 

Target: Our target is the effective improvement of the competitiveness of our 
clients enterprises and our contribution to the improvement of our national 
economy.

Philosophy: The philosophy of our company is included into the idea of “Adding 
value to quality” with the multidimensional concept of quality (raw materials, 
final products, design, hygiene and safety, education and training etc). This 
kind of philosophy can be accomplished if we take into consideration the 
services that ELKEDE can provide and which they also consist of the basic 
elements of the overall quality.

SERVICES

Quality control: We offer fully equipped laboratories in order to operate physic-
mechanical and chemical tests. Upon completion of tests, our clients receive a 
test report. Furthermore we provide our clients with technical support aiming 
at the improvement of their products.

The tests are carried out according to the International, European and National 
Standards, are more than 300, and the laboratory sets a Reservation Quality 
System according to the standard ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025. 

Fashion and Design: Having developed a co-operation with foreign couturiers, 
as well as by conducting researches and visiting exhibitions, we have managed 
to transmit information and foresee the trends of fashion that will follow. We 
also provide services that concern the design of the final product.

Research and technology: We deal with communal and national programs 
carrying the results of the research to the SME. We also co-operate with 
international associations and technologies centers.

Development of software programs: We have designed and developed software 
programs relevant to footwear sector. Our aim is to expand this activity to all 
of our sectors.
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Environment: Waste water analysis, desalination, color recapture and recapture 
of recycled water which has been used are the most common tests we provide 
with the support of fully integrated and innovative laboratory equipment.

Hygiene and Safety: Through the subsidiary EXYPP ELKEDE we provide 
services of hygiene and safety at work. Mostly, it is about the services a 
technician of safety and a doctor of hygiene and safety provide as well as a 
written estimation of the dangers at work.

Education and Training: Through our subsidiary KEK ELKEDE we organize 
training seminars concerning the personnel of the enterprises in new 
technologies, informatics, design, hygiene and safety etc.

SECTORS 

The major sectors we are active in include Footwear, Leather, Textiles, Apparel, 
Furniture – Wood and Plastics.

SUBSIDIARIES

EXYPP ELKEDE: is active in the field of health and safety at work providing 
services to all kinds of enterprise, all over Greece.

KEK ELKEDE: is active in the fields of education and vocational training.

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: SStone cutting machines, Stone-Jigsaws, polishing and grinding 
machines, floor cleaning machines, diamond cleaning pads, diamond cutting 
discs, angle grinders, all types of diamond tools.

Advanced floor technology.

ELEGANCE MARBLES – PNEVMATIKOS

OFFICES: 120 Marathonos Av., Pikermi, 19 009 Attiki, Greece 
Tel: +30 2106032768, 
Email: info@elegancemarbles.com
Website: www.elegancemarbles.com
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Products: SYNTHETIC GRANITE, MARBLE FOR FLOORING AND STEPS, 
MOSAIC FLOOR/BATHROOM LINING, NATURAL GRANITE FOR KITCHENS 
AND BATHROOMS, CONSTRUCTION STONE, NATURAL STONES, AGED 
FLOORS, IRREGULAR, TILES, POOL BORDERS, POOL COPING, POOL GRATES, 
FIREPLACES, ARTISTIC, ALPINHEMIE

Profile: ELEGANCE MARBLES specialises in trade and import of tiles as well 
as processing raw and unprocessed marble and natural stone from Greece and 
abroad, selecting the best materials both in colour and quality, ensuring high 
aesthetics for your projects.
ELEGANCE MARBLES provides wholesale products to technical works 
companies and engineers, as well as to individuals at the best prices on the 
market.
Do not hesitate to ask us for samples and an offer for any natural material or 
tile that interests you, Greek or not, and we will respond as quickly as possible 
by offering the best material at the best prices.
We are at your disposal for any further information you may need.

EURO ISAGOGIKI GAVALIA BROS CO

Address: 17 Davaki str., 57009 Kalochori, Thessaloniki
Τel: +302310540067-+302310533163, 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
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-steel-
cast iron construction.  We keep in stock a large variety of those products 
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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

FTIAXTO MONOS SOU

Address: 9 Tavoulari str., 11141 Patisia
Τel: +30 2102282534, Fax: +30 2102284653
E-mail: info@ftiaxtomonosou.gr
Website: www.ftiaxtomonosou.gr 

D. GALANIS-G. KOSTAKIS 

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

GALANIS MARBLES

Address: Lygourio Argolidas
Tel.: +30 2753022557, Mob: +30 6936898716-7, Fax: +30 2753097360
E-mail: info@galanismarble.gr, Website: www.galanismarble.gr

Profile: The company was founded in 1971 having as a main commercial 
activity the distribution and sale of marble “Beize Ligourio”. The company 
is vertically integrated and active in mining, processing and sale of raw and 
finished marble products. He specializes in the production and processing of 
products of stone and natural stone. The earthy tones and the high durability 
make the rock ideals for modern and timeless constructions.
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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 

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.
Branches: In the city of Thessaloniki is working a branch and in Korinthos a 
deposit branch for the needs of the southern Greece.

INSTITUTE OF GEOLOGY & MINERAL EXPLORATION
DEPT. OF ECONOMIC GEOLOGY

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

Profil: «LITHOS»: THE ACCREDITED ORNAMENTAL STONES QUALITY 
CONTROL LABORATORY OF I.G.M.E.
LITHOS Laboratory has been established in 1999, in the frame of the EU “2nd 
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Community Support Programme” funding scheme. They are active in offering 
services to the Ornamental Stones Sector, as well as in participating in various 
joint research projects. Their premises are privately owned by I.G.M.E. and are 
located in Acharnai, Attica (Spyrou Loui 1, Entrance C, Olympic Village, EL - 
13677). In the Organization Chart of I.G.M.E., the Laboratory stands under the 
Marble and Aggregates Department of the Economic Geology Division.
LITHOS are accredited by the official State accreditation organization, the 
“Hellenic Accreditation System” (“E.SY.D.”), without interruption since 2002, 
according to the appropriate Standards. Their current “Accreditation Certificate 
No. 70 (4)” complies with ELOT EN ISO/IEC 17025:2005.
The Laboratory personnel consist of two Geologists, one Mining Engineer, and 
one Mining Technician, all of them highly experienced in the field of ornamental 
stones. Two of them are current members of the “Technical Committee 77 
- Natural Stones” (“TE 77”) of the Hellenic Organization for Standardization 
(EL.O.T.). TE 77 is the Hellenic equivalent of the EU’s CEN/TC 246, 178, and 
128. They also participate in relevant Fairs, Meetings, Conferences, etc., where 
they present scientific papers and/or the Laboratory’s activities to all interested 
parties.
LITHOS are well equipped with up-to-date certified testing machines and 
apparatuses, this being an important factor for carrying out high quality testwork 
according to the European (EN) and/or other international Standards.
For maintaining reliability in the process of determining the various physical 
mechanical properties of ornamental stones, LITHOS participate successfully 
in Round Robin Tests together with other relevant European laboratories.
The Laboratory’s “Scope of Accreditation” includes “Test Methods” solely 
according to EN Standards, being fully harmonized with the current practice 
in EU Member-States.
Some EN Standards determine “Requirements” for various ornamental stone 
final products, aiming at assigning the CE marking on them, in relation to their 
potential application. For certain types of those final products and applications 
(Natural Stone Products for External Paving), CE marking has recently 
(April 2007) become obligatory in Hellas, via Common Ministerial Decision 
6310/41/28-03-2006 (Official Journal, Issue 427/B/07-04-2006). Furthermore, 
via Common Ministerial Decision 10976/244/24-05-2007 (Official Journal, 
Issue 973/B/18-06-2007), the obligatory CE marking in Hellas will be extended 
to additional products (i.e. “slabs for cladding”, “modular tiles”, “slabs for floors 
and stairs”, “slate and stone products for discontinuous roofing and cladding”) 
from June 2008. Thus, without the CE marking, these products will not be able 
to face competition in the European and international markets.
 Although the Laboratory’s activities are mainly related with natural ornamental 
stones, where the existing equipment permit, other types of relevant materials 
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(i.e. aggregate concrete masonry units, concrete paving flags, agglomerated 
stones, etc.) are also being tested.
Through the joint endeavour of the personnel, in conjunction with a positive 
attitude from the Administration of I.G.M.E., LITHOS will continue to meet 
successfully their objective, offering high quality services and contributing in 
strengthening the competitiveness and increasing the share of the Hellenic 
Ornamental Stones in the European and international markets.

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, since 1973 
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 granite and also a big variety of composite marbles, granites and 
quartz of the ITALIAN COMPANY QUARELLA SPA.
 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 especially for pools, for internal 
decoration (flooring, cladding) and kitchen vanities, with high decorative 
design. 
Also the new decorative proposal from IKTINOS is the mosaics ASSOS by 
IKTINOS 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. 

ISELCO HELLAS LTD
MODEL CENTER SOUND INSULATION APPLICATIONS & MATERIALS 
SOUND INSULATE – INSULATE – CONSTRUCTIVE – DECORATIVE 
GOODS

391, ATHINON AVE & ZOSIMADON STR., GR – 12243 EGALEO ATHENS
Tel: +30 210 5317910 – 11, Fax: + 30 210 5317912
E-mail: iselco@hol.gr, Website: www.iselco.gr
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• ADVANCED TECHNOLOGY SOUND INSULATING AND SOUND
 ABSORBENT PRODUCTS
• ANTIVIBRATION PRODUCTS FOR FLOORS 
• ECOLOGIC AND BIOLOGIC MATERIALS FOR BUILDING- 
• SOUND ABSORBENT FACINGS
• SOUND PROOF PARTITIONS AND SUSPENDED CEILINGS
• FLOATING AND SOUND INSULATING FLOORS
• ACOUSTIC DOORS AND WINDOWS
• ACOUSTIC SCREENS FOR TRAF FIC AND INDUSTRIAL NOISE
 AND BAFFLES
• NOISE PROTECTIVE CURTAINS AND MAGNETIC FOILS
• ANTIVIBRATION HANGERS AND MOUNTINGS
• SOUND INSULATING FOR TUBES AND SOIL PIPES
• ANTI DRUM PAINTS SOUND ATTENUATORS AND ACOUSTIC LOUVRES
• ACOUSTIC STUDIES AND CONSTRUCTIONS
• ACOUSTIC MEASUREMENTS
• HEAT INSULATING AND WATER PROOFING MATERIALS
• CONSTRUCTIVE AND DECORATIVE MATERIALS
• IMPROVING AND STRENGTH-ENΙNG MATERIALS FOR CONCRETE
 AND MORTARS
• SIKA PRODUCTS 

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

Profile: Our activity in the marble field, started at the 80s with basic object 
of ex porting our products to the USA market. By the end of this decade and 
up to now, our com pany has achieved in ex porting marble all over the world.
The con tinuous im provement in quality and enriched collection of mar ble, as 
well as the dynamic com petitive prices, ena bled us to supply ma te rials to large 
projects abroad also in local market. Taking under con sid eration the long ex pe-
rience in the field plus the fact that we fulfil all the necessary low re quirements 
for participating on governmental tenders and purchases.
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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 

AN. 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 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.

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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NEWSPAPER “PSACHNO – VRISKO”

Address: 40 Ag. Konstantinou str., 15124, Marousi
Τel: +30 2113001500, Fax: +30 2113001599
E-mail: desoft@freemail.gr 
Branch: 4 G. Vouri str., 11524, Ampelokipi, Athens

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.

ΟΝΕ ADVERTISING-PUBLISHING

Address: 55 Thrakis str., 15235 Vrilisia
Τel: +30 2106984280-1, Fax: +30 2106993954
E-mail: oneadv@otenet.gr

OPSIS Promotional Devices

Address: 5 Kononos Str., 185 45, Pireas
Tel./Fax: 210 4226670
E-mail: info@opsis-prom.com, opsis_prd@yahoo.com
Website: www.opsis-prom.com

Products: scrolling signs(in-store and out-store use, sport fields, outdoor 
advertising), channel letters, illuminated signs (indoor and outdoor), illuminated 
rotating signs, rotation mechanisms, special advertising structures, light 
boxes, digital applications of visual communication, , trivision signs

Profile: OPSIS Promotional Devices has been operating in the visual 
communication industry in the last 15 years, especially in the field of scrolling 
signs. In parallel to the scrolling signs that our company offer exclusively 
to the Greek market, we are also supplying a wide range of means of visual 
communication from illuminated signs to rotating advertising constructions. 
Taking into consideration the evolving demands of the market, we are offering 
digital applications in visual communication in cooperation with well-respected 
foreign companies. Feel free to contact us and discuss any project under 
planning to assist you in any possible way.



73

20102010

P

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.

ΑGHIA MARINA MARBLE LTD 

Address: 19th klm Marathonos, 15351 Pallini
Tel: +30 2106039362, Fax: +30 2106039128
E-mail: perrakis@hellasnet.gr
Website: www,perrakis.eu 

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 

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 



74

EXHIB ITOR'SEXHIB ITOR'S  INDEX  INDEX   

P

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.

PROVOLI 3 
Publications – Advertising 

Address: 20 Marathonos street, 15343 Ag. Paraskevi, Athens

Tel: +30 2106006917, +30 21060008530, Fax: +30 2106006981

E-mail: provoli3@otenet.gr, Website: www.provoli3.gr

Profil: The company Provoli 3 is active in the field of publication and advertising 

for the last 25 years. The company owns, publishes and promotes the annual 

“GUIDE OF CONTRACTOR COMPANIES AND CONSULTING FIRMS”.

Provoli3 also publishes and promotes the monthly edition of the magazine 

“KATASKEVI”- Construction,  the annual “EPETIRIDA”- Year Book and 

“IMEROLOGIO”- Calendar of Panhellenic Association of Engineers Contractors 

of Public Works (PEDMEDE) – Panhellenic Association of Mechanicals 

Electricians of Public Works (PEDMIEDE).

The company also promotes and publishes the monthly edition of Magazine 

of National Association of Certificated Mechanical and Electrical Engineers as 

well as the bimonthly edition of PESEDE – Panhellenic Union of Associations of 

Contractors Of Public Works. 

Furthermore, the company being active in the field of advertising and having 

issues important to mechanics, civil engineers and architects is  collaborating 

with the weekly NEWSLETTER OF TEE (Technical Chamber Of Greece).

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 
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SHAPE SURFACE
Α. VAMVAKA & CO Ο.Ε.

Address: Playiari, P.C. 57500, Thessaloniki

Τel: +30 2392061435, Mob: +30 6979001514, Fax: +30 2392063345

E-mail: vamvakas43@hotmail.com, Website: www.shapesurface.gr 

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.

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.

TECHNIKA LTD - DIM. SAMARAS 

Address: 7o klm Chalkida – Artaki, 34600 Chalkida
Τel: +30 2221041193, +30 2221081977, Fax: +30 2221081977
E-mail: tehnikaepe@yahoo.gr
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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 (floors-
 bathrooms, kitchens, stairs…) and exterior areas (garden, courts, 
 verandas, pools, cladding…) for housing and commercial buildings.

ΤΕPΟ Μ. LTD

Address: 7th Klm Lavriou-Kerateas, Thesi Spilia, Zeza-Keratea
Τel: +30 2292069650, Fax: +30 2292069852
E-mail: info@tepo.gr, Web-site: www.tepo.gr 

Products: Constructions products 
Profile: The TEPO M. LTD company is Greek and through incessant research 
with Environmental Sensitivity, develop and create Modern – Easy To Use 
– Trustworthy and high standard products for the Construction – Repair – 
Maintenance – Protection – Insulation and Coating (facing, tilling etc…) of the 
contemporary buildings.

T
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ΑΕΜΕΞ Α.Ε. 

∆ιεύθυνση: Αθηνών - Σπατών 19 χ.λ.μ, Σπατα,19004
Τηλ: 210 66.30.293, Fax: 210 66.34.338
Ε-mail: info@aemexsa.gr 

Προφίλ: Η ΑΕΜΕΞ α.ε. λειτουργεί με την επωνυμία Solo advertising από 
το 1994. Στο ξεκίνημα της δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της παραγωγής 
δημιουργικού, των εκτυπώσεων offset, την παραγωγή ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών  προγραμμάτων διαφήμισης την ψηφιακή εκτύπωση και με την 
outo-door προβολή. To 2003 άλλαξε τον διακριτικό της τίτλο και την νομική 
μορφή σε ΑΕΜΕΞ Α.Ε.  
Από το ξεκίνημα της διατηρεί στο πελατολόγιο της κάποια από μεγαλύτερα 
brands της ελληνικής αγοράς και με τα περισσότερα εξ αυτών συνεργάζεται 
πάνω από 15 χρόνια.
Η ΑΕΜΕΞ ειναι μια κάθετη και σύγχρονη μονάδα παροχής ολοκληρωμένων 
διαφημιστικών λύσεων για τον σύγχρονο επιχειρηματία, χωρίς ενδιάμεσους 
παραγωγούς, επιτυγχάνοντας έτσι την οικονομικότερη τιμή, στο καλύτερο 
ποιοτικό αποτέλεσμα και πάντα on time.
Σκοπός της ΑΕΜΕΞ είναι η παροχή ολοκληρωμένων, διαφημιστικών 
υπηρεσιών με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, αξιοποιώντας πάντα 
τεχνολογίες αιχμής και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό έτοιμο να τις 
καλύψει.

∆ΟΜΕΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

∆ιεύθυνση: Λαγκαδά 7, 15343 Αγ.Παρασκευή, Αθήνα

Τηλ: 2106008530, 2106006917, Fax: 2106006981

E-mail: info@domes-architecture.com 

Προφίλ: Οι ∆ΟΜΕΣ είναι ένα περιοδικό αφιερωμένο στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, νοούμενο σε όλες του τις κλίμακες, από το μικρό κτίσμα 
ως τον αστικό χώρο. Εξ ολοκλήρου δίγλωσσες, συνιστούν ένα σημείο 
επαφής της ελληνικής με τη διεθνή αρχιτεκτονική πραγματικότητα. 
Χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα των παρουσιαζόμενων έργων, που 
προέρχονται από όλο τον κόσμο, και με την ερμηνευτική συμβολή σύντομων 
θεωρητικών κειμένων γραμμένων από διακεκριμένους αρχιτέκτονες 
και άλλους ειδήμονες, διατηρούν προσήλωση στο συγκεκριμένο και το 
ρεαλιστικό, επιδιώκοντας να συμβάλουν στην ουσιαστική ενημέρωση 
του επαγγελματία, του δημόσιου λειτουργού, του φοιτητή, αλλά και κάθε 



παράρτημα
ενδιαφερόμενου για την αρχιτεκτονική και την ποιότητα του περιβάλλοντος, 
πέρα από την επικαιρότητα, το lifestyle ή τον ρηχό εντυπωσιασμό.
Οι ∆ΟΜΕΣ παρουσιάζουν όψεις της σύγχρονης διεθνούς αρχιτεκτονικής 
μέσα από μια λογική αφιερωμάτων. Τα τεύχη, αφιερωμένα το καθένα 
σε ένα συγκεκριμένο θέμα, φιλοξένησαν έργα αστέρων της διεθνούς 
σκηνής, αλλά και μη διάσημων ταλαντούχων αρχιτεκτόνων, ώριμων και 
νέων,  Ελλήνων και ξένων. Ειδικότερα, κυκλοφόρησαν τεύχη σχετικά με 
την Ελληνική Αρχιτεκτονική 1951-1963 (το πρώτο μέρος ενός ‘αρχείου’ 
της ελληνικής αρχιτεκτονικής της περιόδου 1951-2001, που καταρτίζουν 
οι ∆ΟΜΕΣ, με στόχο την διεθνή προβολή της), τεύχη αφιερωμένα στην 
κατοικία, τα γραφεία, τα μουσεία, τα στάδια, αλλά και άλλες τυπολογίες 
κτηρίων, καθώς επίσης τεύχη αφιερωμένα σε διαγωνισμούς που οι ∆ΟΜΕΣ 
συνδιοργάνωσαν από κοινού με ιδιωτικούς φορείς όπως η ΓΕΚ Α.Ε. η 
ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.και η ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε. Οι τρεις διαγωνισμοί των ∆ΟΜΩΝ ήταν 
οι μόνες ίσως αφορμές, που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, 
για την αρχιτεκτονική διερεύνηση του ζητήματος της κατοικίας, μόνιμης και 
παραθεριστικής. Υπήρξαν αφορμή δημιουργίας για 153 ομάδες 601 συνολικά 
αρχιτεκτόνων, φοιτητών αρχιτεκτονικής, συνεργατών και συμβούλων 
διαφόρων ειδικοτήτων. Οι προτάσεις τους, φτιαγμένες με πραγματικούς 
εργοδότες και υπό πραγματικές συνθήκες, αλλά χωρίς περιορισμούς στη 
δημιουργικότητα, δείχνουν τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής και των 
αρχιτεκτόνων για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος, όπου ζούμε, και την 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας

DOMES

Address: 7 Lagada str., 15343 Ag. Paraskevi, Athens

Τel.: +30 2106008530, +30 2106006917, Fax: +30 2106006981

E-mail: info@domes-architecture.com 

Profil: Domes publications and its contents are a function of the current 
situation of architecture, the circumstances under which it is practiced, and 
the editors’ perception.
It seeks to constitute a platform of international discourse, of colloquy and 
dialogue ideally, whilst based in Athens. There are prospects, and also 
restrictions posed by all that is local, just as there are inevitable ’glocal’ 
considerations -an interplay between global and local, general and particular, 
that is, after all, a hallmark of architecture.
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