
stone carpet collection 

"Ξεχωριστό δάπεδο, υψη-

λών αντοχών, χωρίς ενώ-

σεις , που εφαρμόζεται με 

σπάτουλα. Είναι ιδανικό για 

σχεδόν όλα τα είδη υπο-

στρωμάτων, όπως σε υ-

πάρχον δάπεδο από πλακά-

κια, μάρμαρα, μωσαϊκά, 

μπετό, τσιμεντοκονίες, 

πλάκες καρύστου.’’ 

πλεονεκτήματα 

 Πολύ γρήγορη εφαρμογή 

 Μικρό πάχος 
5χλστ,ιδανικό για ανακαι-
νίσεις 

 Ξεχωριστό στο περπάτη-
μα  

 Ιδανικό για παιδιά επειδή-
δεν γλυστράει 

 Ανθεκτικό για επαγγελμα-
τικούς χώρους 

Natural quartz  

Πέτρινες Μοκέτες 

Μια ξεχωριστή πρόταση στην διακόσμηση δαπέδων είναι σίγουρα οι 
Πέτρινες Μοκέτες, καθώς δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα 
στον χώρο σας , με εξαιρετική αντοχή αλλά και μεγάλη ποικιλία χρω-
μάτων και σχεδίων, για μέσα αλλά και για έξω. 

Το υλικό 

Το φυσικό μάρμαρο ήταν πάντα ένας από τους πιο επιθυμητούς τρόπους διακόσμησης για πατώματα. 

Μέχρι τώρα η συνηθέστερη μορφή αυτής της διακόσμησης γινόταν με την χρήση πήλινων πλακιδίων, 

αλλά στις μέρες μας είναι διαθέσιμη και με την μορφή κόκκου. Αυτό σημαίνει ότι μάρμαρα ή γρανίτες, 

μπορούν να δημιουργήσουν πλέον ολοκληρωμένες επιφάνειες στο σπίτι σας, ενιαίες , χωρίς αρμούς και 

ενώσεις. 

Κόκκοι μαρμάρου και γρανίτη  από διάφορες φυσικές πηγές και κυρίως από τα περίφημα Ιταλικά Μάρ-

μαρα, κόβονται σε συγκεκριμένο μέγεθος και υφίστανται ένα σημαντικό επίπεδο λείανσης. Το τελευταίο 

στάδιο στην διαδικασία περιλαμβάνει την ανάμιξη  των κόκκων σε μια προστατευτική ρητίνη, έτσι ώστε 

να γίνει πιο εύκολη η επεξεργασία τους και να αυξηθεί η αντοχή τους στην ηλιακή ακτινοβολία αλλά και 

στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι κόκκοι αφού αναμειχθούν με μια διάφανη κόλλα, απλώνονται πάνω 

στο δάπεδο. Αυτό δημιουργεί ένα χαλί από κόκκους το οποίο εκπέμπει φυσικότητα. Η τελική μορφή 

είναι αδιαμφισβήτητα ένα αξιοπρόσεχτο αποτέλεσμα για όλους τους χώρους σας. 

Το χρώμα, η σύνθεση των κόκκων και το φινίρισμα μπορούν να προσαρμοστούν  για κάθε ανάγκη και 

ιδέα. Για κάθε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο, γραφείο ή σπίτι, υπάρχει και η ιδανική επιλογή ενός χαλιού 

από πέτρα. Η ζεστασιά που αναδύεται από αυτά τα πατώματα καθώς και η υψηλή αντοχή τους είναι το 

μυστικό της μοναδικής επιτυχίας τους. Είναι δυνατή η στεγανοποίηση τους με ειδικές διάφανες κόλλες 

εάν απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι το πάτωμα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Όλα τα είδη διακοσμητι-

κών εφαρμογών μπορούν να εφαρμοστούν όπως είναι τα λογότυπα και τα διακοσμητικά περιθώρια. 

Renovation solutions Dalinne imports 



 

η εφαρμογή 
 

Ξεχωριστό δάπεδο, υψηλών αντοχών, που εφαρμόζεται με σπάτουλα. 

Είναι ιδανικό για σχεδόν όλα τα είδη υποστρωμάτων, όπως σε υπάρχον 

δάπεδο από πλακάκια, μάρμαρα, μωσαϊκά, μπετό, τσιμεντοκονίες, αρκεί τα 

υποστρώματα να είναι σταθερά και όχι σαθρά η να κουνιούνται. Εάν για 

παράδειγμα ένα πλακάκι κουνιέται και δεν είναι σταθερό, το βγάζουμε και 

το ξανακολάμε.  

Η πιο συνήθης εφαρμογή είναι αυτή που ονομάζεται ανοιχτής δομής, όπου 

απλά αφού εφαρμόσουμε το κατάλληλο αστάρι στο υπόστρωμα, ανακα-

τεύουμε τους κόκκους με την διάφανη κόλλα, και το απλώνουμε. Το απο-

τέλεσμα όταν στεγνώσει, είναι να μπορούμε να διακρίνουμε τους κόκκους 

του υλικού μαζί με τα μικροσκοπικά κενά ανάμεσα τους. Αυτό το αποτέλε-

σμα ονομάζεται ανοιχτής δομής. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που χρειάζεται μια επιφάνεια ενιαία, χωρίς 

κενά ανάμεσα στους κόκκους. Τότε υπάρχει μια ειδική κόλλα που απλώνε-

ται στην πέτρινη μοκέτα και κλείνει όλους τους πόρους, και αυτό ονομάζε-

ται κλειστής δομής.  

Οι ρύσεις πρέπει να προϋπάρχουν στο δάπεδο έκτος και γίνει στεγανοποί-
ηση από πάνω και δημιουργηθούν οι ρύσεις με το υλικό. 

 

To Stone Carpet μπορεί εύκολα 

να γίνει καμβάς για λογότυπα, 

καθώς επίσης μπορούν να δη-

μιουργηθούν διαφορετικοί χρω-

ματικοί συνδυασμοί (χάραξη 

πορείας, διαχωρισμός χρήσης 

χώρου, ακόμα και δημιουργία 

διαφορετικών χρωματικών συν-

δυασμών στο ίδιο επίπεδο, με 

καθαρά διακοσμητικό χαρακτή-

ρα). 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

του υλικού , είναι η καταλληλό-

τητα του για εφαρμογή σε δά-

πεδα με ενδοδαπέδια θέρμαν-

ση. Ο αέρας που διαπερνά τους 

κόκκους του χαλαζία η μαρμά-

ρου είναι καλός αγωγός της 

θερμότητας και η απόδοση  

του συστήματος ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης αυξάνεται στο μέγι-

στο.  

bardiglio 



η συντήρηση 

Στην περίπτωση που 
είναι σε εξωτερικό 
χώρο, πλένεται με το 
λάστιχο η και με πιε-
στικό και φυσικά εάν 
χρειάζεται με οποιο-
δήποτε καθαριστικό.  

Σε εσωτερικό χώρο, 
με ηλεκτρική σκούπα, 
με σφουγγαρίστρα, 
με σκούπα κανονική, 
με σκούπα ατμού και 
φυσικά κάθε δυο η 
τρία χρόνια μπορεί κα 
καθαριστεί και από 
συνεργείο καθαρι-
σμού χαλιών.  Στους 
δύσκολους λεκέδες 
χρησιμοποιείτε και τα 
πιο δυνατά καθαρι-
στικά, όπως στα μάρ-
μαρα και στις πέτρες. 

Natural brown grey 

overall 
Εφαρμόζεται σε πλακάκια, μάρμαρα, μωσαϊκά, μπετό, τσιμεντο-

κονίες και ότι επιφάνειες είναι σταθερές και συμπαγείς και μέσα 

και έξω 

Πάχος μόνο 5 χιλιοστά, ιδανικό για ανακαινίσεις. 

Ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

Ιδανικό για ενδοδαπέδια θέρμανση. 

Ιδανικό για αυλές , μπαλκόνια ,γύρω από την πισίνα, λόγω της 

αντιολισθηρότητας  του. 

Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, εστιατόρια 

διότι φαίνεται     πάντα   καθαρό. 

Μεγάλη επιλογή χρωμάτων. 

Ανθεκτικό στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Δυνατή και η στεγανοποίηση του . 

Πολύ γρήγορη εφαρμογή, χωρίς σκόνες και θόρυβο. 



Τα χρώματα 

Μια ξεχωριστή δυνατό-
τητα που δίνει αυτό το 
δάπεδο είναι η επιλογή 
των χρωμάτων. Εκτός 
των αποχρώσεων που 
υπάρχουν στην παλέτα, 
μπορούμε να διαλέξου-
με από τους κωδικούς 
των χρωμάτων , 2 και 
3 διαφορετικούς κωδι-
κούς και να ορίζουμε τα 
ποσοστά που θέλουμε 
από κάθε κωδικό. Έτσι 
προσαρμόζουμε το 
χρώμα του δαπέδου 
εκεί που θέλουμε. 

 


