
Τηλεφωνήστε τώρα για Δωρεάν επίσκεψη από τους τεχνικούς μας,
ώστε να εκτιμήσουμε την ανάγκη σας και να σχεδιάσουμε την κατασκευή που επιθυμείτε,

στην χαμηλότερη τιμή και στην καλύτερη ποιότητα!

Σταμπωτά, Βιομηχανικά & Εποξειδικά Δάπεδα  
Αντιολισθηρές Ράμπες

Σταμπωτά Τοίχου
Πατητή Τσιμεντοκονία

www.DapedaHellas.com

Δευκαλίωνος 28 Αχαρνές 136 74 Αττική

(+30) 699 313 4860 - (+30) 694 580 7650

dapedahellas@gmail.com - dapedastabota@yahoo.com

Customer Service Zone: Greece - Cyprus - Europe
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Dapeda Hellas
Δ ά π ε δ α  &  D e s i g n

www.DapedaHellas.com 



Η άισθητική και η Ποιότητα 
δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια!
Η Dapeda Hellas είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές Διακοσμητικών Δαπέδων στην Ελλάδα.

Σχεδιάζουμε και Διαμορφώνουμε οποιαδήποτε κατασκευή Σταμπωτών, Βιομηχανικών, Υγειονομικών και Εποξειδικών Δαπέδων.

Επίσης κατασκευάζουμε Αντιολισθηρές Ράμπες, Χτενιστά Δάπεδα, Διαγραμμίσεις, Σημάνσεις, Σταμπωτά Τοίχου και επιφάνειες 

από Πατητή Τσιμεντοκονία.

Σας καλωσορίζουμε στην Yψηλή Αισθητική
της Dapeda Hellas!

www.dapedahellas.com

Στην Dαpedα Hellαs η εμπειρία και η οικονομία συναντούν την τεχνογνωσία και την ποιότητα.

Σε εμάς θα ανακαλύψετε την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην τιμή που θέλετε.

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από συνεργεία έμπειρων τεχνικών και διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.



Αξεπέραστη
Ποιότητα & Αισθητική

Τα δάπεδα που κατασκευάζουμε διαθέτουν μεγάλη 
δυνατότητα συνδυασμών σχεδίων και χρωμάτων και 

είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Είναι ιδανικά για όλους τους χώρους και αποτελούν 

δημιουργίες υψηλής αισθητικής!

Ταχύτητα
στην Αποπεράτωση

Η ταχύτητα κατασκευής τους είναι ασύγκριτα μικρότε-
ρη σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους κατασκευής.
Ο μικρός χρόνος αποπεράτωσης και παράδοσης του 
κάθε έργου λειτουργεί πάντα σε οικονομικό όφελος 

του πελάτη!

Ανθεκτικότητα
και Αντοχή

Τα Δάπεδα που κατασκευάζουμε έχουν μεγάλη αντο-
χή στο χρόνο και στις καταπονήσεις. 

Είναι αδιάβροχα με μεγάλη αντοχή στις ακραίες και-
ρικές συνθήκες, στα χτυπήματα, στους κραδασμούς 

και στην ρύπανση. 

Οικονομία Κατασκευής
& Συντήρησης

Προτείνουμε, Σχεδιάζουμε και Κατασκευάζουμε 
για εσάς, με τις πιο σύγχρονες τεχνικές, τα οικονο-
μικότερα δάπεδα που θα ανταποκριθούν σε κάθε 
διακοσμητική σας απαίτηση και με μηδενικό κόστος 

συντήρησης!



Τα Σταμπωτά Δάπεδα Dapeda Hellas αποτελούν την ιδανικότερη, την γρη-

γορότερη και την οικονομικότερη λύση κατασκευής δαπέδων, που συν-

δυάζει τον μεγάλο χρόνο ζωής με τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Στη Dαpedα Hellαs δημιουργούμε Έργα Τέχνης!

Dαpedα Hellαs
Σχέδια & Τεχνοτροπίες

Ξύλο ΕπίδαυροςCanvas

Πήλιο

Italian

ΔελφοίΑκρόπολη

ΒεργίναΠλακάκι



Βυζαντινό

ΟλυμπίαΝυμφαίοΝαύπλιο

Χορτιάτης

Λαδάδικα

ΑρκαδίαΆφυτος ακανόνιστοΕύβοια

Καλντερίμι Μπορντούρα Νο3Μπορντούρα Νο2Μπορντούρα Νο1

Πυρότουβλο ΚρήτηΠυρότουβλο λοξό



Dαpedα Hellαs
Βασικό Χρωματολόγιο Σταμπωτών

Τα Σταμπωτά Δάπεδα Dαpedα Hellαs είναι μία τεχνολογία υψηλής 

αισθητικής , με κύριο υλικό το μπετόν, το οποίο είναι αδιάβροχο 

και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στην 

ρύπανση.

Τα σταμπωτά της Dapeda Hellas εφαρμόζονται τόσο σε επιφάνειες 

εξωτερικών όσο και εσωτερικών χώρων, όπως: 

Εισόδους κτιρίων, αυλές σπιτιών, κήπους, καταστήματα, πλατείες, 

πεζόδρομους, πεζοδρόμια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, ράμπες, 

πυλωτές, πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, σαλόνια εκθέσεων, 

λιμάνια & αποβάθρες, δρόμους κ.α.

Τα σταμπωτά δάπεδα Dαpedα Hellαs αποτελούνται από μονολιθικό σκυρόδεμα C16/20 και C20/25, πάχους τουλάχιστον 

8-1 0 cm, οπλισμένο με δομικό πλέγμα και ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου (για την αποφυγή ρηγματώσεων).

Διαθέτουν απεριόριστες επιλογές χρωμάτων και σχεδίων και σφραγίζονται με ειδικά βερνίκια που προσδίδουν αποχρώσεις 

και αντιλεκιαστικές ιδιότητες.

Τα σταμπωτά δάπεδα Dapeda Hellas υπερέχουν σε:

• Ταχύτητα κατασκευής , αφού είναι δεκαπλάσια όλων των άλλων μεθόδων δαπεδοστρώσεων.

• Ποιότητα και Προδιαγραφές αφού εφαρμόζονται πιστοποιημένα υλικά τεχνολογίας αιχμής.

• Γκάμα σχεδίων, Χρωμάτων και Τεχνοτροπιών από τον πλούσιο κατάλογό μας.

• Υψηλή Αισθητική και Εμφάνιση γιατί το κάθε Έργο είναι μοναδικό στον σχεδιασμό και την απόδοση.

Τα σταμπωτά δάπεδα της Dapeda Hellas εφαρμόζονται σε κάθε είδους επιφάνεια, όπως χώμα, τσιμέντο, παλαιά άσφαλτο ή 

ό,τι άλλο υπόστρωμα υπάρχει, δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και οι αποχρώσεις τους παραμένουν αναλλοί-

ωτες στο πέρασμα του χρόνου.

Είναι αντιολισθηρά και αυτοπλενόμενα, αφού αρκεί ένα σκούπισμα με νερό ή μια βροχή για να καθαρίσουν εντελώς από 

λάσπες και χώματα.

Επίσης δεν παρουσιάζονται καθιζήσεις, δεν αποκολλούνται και δεν κάνουν σκασίματα - ρηγματώσεις.

Δείτε στην ιστοσελίδα μας www.dapedahellas.com, βήμα - βήμα τα στάδια κατασκευής των σταμπωτών δαπέδων, καθώς και 

την νέα τεχνολογία χυτού σταμπωτού.



Τα Σταμπωτά Δάπεδα Dαpedα Hellαs συνδυάζονται άψογα σε κάθε αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος 

που ανήκουν, όπως την νησιωτική, την μεσαιωνική, την μοντέρνα και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

KOOL WHITE ADOBE BUFF HARVEST SAND PEACH SAFETY YELLOW

MISTY MAUVE CORAL SUN BUFF SAND BUFF DESERT TAN

WHITE ANTIQUE WHITE MAPLEWOOD AUTUMN BROWN RUST BROWN

PLUM BRICK RED TERRA COTTA TILE RED REDWOOD

SABAL PEWTER SUN GREY GRAY CHARCOAL

SKY BLUE TEAL SEAFOAM GREEN SLATE PHILLY BLUE



Dαpedα Hellαs 
γιατί η λεπτομέρεια, κάνει την διαφορά!

H Dapeda Hellas σας προσφέρει ολοκληρωμένη Εξυπηρέ-

τηση και εξειδικευμένες Υπηρεσίες όπου και αν βρίσκεστε.

Τα συνεργεία μας κ αλύπτουν όλη την Ελλάδα και την Κύ-

προ, σε όλο το φάσμα των Εφαρμογών και των Κατασκευών, 

όπως: Πεζοδρόμια, Ξενοδοχεία, Γήπεδα, Βιομηχανίες, Ψυ-

κτικούς Θαλάμους, Κατοικίες, Κήπους, Πλατείες, Εμπορικά 

Κέντρα, Καταστήματα, Εστιατόρια, Καφετέριες, Πισίνες, Πυ-

λωτές, Ράμπες, Πεζόδρομους, Ποδηλατοδρόμους, Χώρους 

Φορτοεκφόρτωσης, Parking, κ.α.

Αντιολισθηρές ράμπες και ραβδωτά δάπεδα για τέλεια πρόσφυση
Ραβδωτές αντιολισθηρές ράμπες, τύπου ψαροκόκαλο με σκληρυντικό 2 επιστρώσεων υψηλής πρόσφυσης και με δυνατό-

τητα χρωματισμού. Άριστη προσαρμογή σε όλες τις κλίσεις.
Η Dapeda Hellas σχεδιάζει και κατασκευάζει από μικρές έως και πολύ μεγάλες αντιολισθηρές ράμπες σε ελάχιστο χρόνο.

Dapeda Hellas - Δίνουμε τη λύση, σε κάθε κλίση!



Βιομηχανικά δάπεδα με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
στην αντοχή και την εμφάνιση
Δάπεδα ιδιαιτέρων απαιτήσεων και ανθεκτικότητας στην τριβή, την κρούση και 

την κυκλοφορία, προσφέρουν αυξημένη επιπεδότητα και λεία επιφάνεια.

Χτενιστά ή 
σκουπιστά δάπεδα
Δάπεδα ιδιαίτερα ανθεκτικά στις 

καιρικές συνθήκες, στην ρύπανση, 

ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν υψηλή 

πρόσφυση.

Εποξειδικά και 
υγειονομικά δάπεδα
Παρέχουν αντιμικροβιακή και 

αντιμυκητιακή δράση, είναι εξαι-

ρετικά ανθεκτικά στην θερμότητα, 

την υπεριώδη ακτινοβολία και τη 

ρύπανση.

Διαγραμμίσεις Parking & σημάνσεις
Επιμέτρηση και σχεδιασμός των χώρων για την διαγράμμιση του έργου, με σύγ-

χρονα σχεδιαστικά προγράμματα και αποτύπωση των σχεδίων τους σε μακέτα.

Χρησιμοποιούμε τα τελευταίας γενιάς Ψυχροπλαστικά, Ακρυλικά και Θερμο-

πλαστικά χρώματα και υλικά.

Πατητή τσιμεντοκονία
Επαναφέρουμε στο προσκήνια την 

αίγλη της παραδοσιακής Αιγαιοπε-

λαγίτικης αρχιτεκτονικής και σας 

προσφέρουμε αξεπέραστο στυλ, 

εναρμονισμένο με τις σύγχρονες 

τάσεις της διακόσμησης.



Dαpedα Hellαs
Αξεπέραστη Ποιότητα & Αισθητική!

Στην Dαpedα Hellαs ο μοναδικός μας σκοπός είναι να σας 

προσφέρουμε την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, με την 

μεγαλύτερη εγγύηση και στο λιγότερο δυνατό οικονομικό 

κόστος!

Σας προσφέρουμε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές χωρίς την 

παραμικρή έκπτωση στην ποιότητά μας.

Σταμπωτά τοίχου Dapeda Hellas 
Η απόλυτη τέχνη στους τοίχους σας!

Τα σταμπωτά τοίχου χρησιμοποιούνται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους και δίνουν την αίσθηση του 
τούβλου, της φυσικής πέτρας, του μαρμάρου, του ξύλου κ.α.

Εφαρμόζονται σε κάθετες επιφάνειες και αποτελούνται από τσιμέντο Portland, άμμο και ειδικά πολυμερή συστατικά που 
προσδίδουν αξεπέραστη ποιότητα και αισθητική.

Ανακαίνιση καταστήματος πριν τα σταμπωτά Μετά την κατασκευή σταμπωτών



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.dapedahellas.com  
και συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για προσφορά

ή
καλέστε μας στο 699 313 4860  

για να προγραμματίσουμε το ραντεβού μας

Τα σταμπωτά τοίχου Dapeda Hellas υπερέχουν στο κό-

στος κατασκευής και στην συντήρηση.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υλικά τοιχοποιίας, 

τα σταμπωτά τοίχου Dapeda Hellas έχουν καλύτερη 

δομική συμπεριφορά και πολύ χαμηλότερο κόστος 

κατασκευής.

Τα πλεονεκτήματα που συνδυάζουν είναι:

% Η υψηλή αισθητική τους

% Οι θερμομονωτικές και υγρομονωτικές τους ιδιότητες

% Η μεγάλη αντοχή τους στο χρόνο

% Η μη αναγκαιότητα για συντήρηση

% Η αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

% Η μεγάλη γκάμα σε επιλογές σχεδίων και χρωμάτων

% Ο εντυπωσιακά μικρός χρόνος κατασκευής



#1 Flooring Experts
Η Dapeda Hellas διαθέτει 12 χρόνια εμπειρία και εξει-
δίκευση στην κατασκευή δαπέδων και σας υπόσχεται 
αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής σε ασυναγώνιστες 
τιμές!

O 699 313 4860

Σας δημιουργούμε τα δάπεδα που ονειρεύεστε!

Dapeda Hellas
Δ ά π ε δ α  &  D e s i g n


