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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ  

ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η πολύχρονη παρουσία της Dapeda Hellas  

στον χώρο των δομικών κατασκευών, την καταξίωσαν,  

ως τον πιο αποτελεσματικό, οικονομικό, γρήγορο και αξιόπιστο συνεργάτη σας 

 



 

  

Η Dapeda Hellas αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές Διακοσμητικών 

Δαπέδων στην Ελλάδα.  

Το όνομα μας είναι συνώνυμο με την 

Υπευθυνότητα, την Ταχύτητα, την Αξιοπιστία, 

την Συνέπεια, την Οικονομία, την Καινοτομία, 

την Εξειδίκευση και την Τεχνογνωσία. 

 

Με Σεβασμό στον Άνθρωπο & το Περιβάλλον, 

σας προσφέρουμε την υψηλότερη ποιότητα 

υπηρεσιών, με την μεγαλύτερη εγγύηση και στο 

λιγότερο δυνατό οικονομικό κόστος ! 

 

Η Dapeda Hellas διαθέτει πολυάριθμο και 

έμπειρο προσωπικό συνεργείων που 

επιμορφώνεται διαρκώς στις Νέες Τεχνολογίες 

και Τεχνικές δόμησης. 

Βασικό μας μέλημα αποτελεί η άψογη 

εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Dapeda Hellas 
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 1. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

Σύγχρονες Τεχνοτροπίες ! 

Εξελίξαμε & σας Προσφέρουμε τις πιο 

Σύγχρονες Τεχνοτροπίες Αρχιτεκτονικής  

και Διακοσμητικής δόμησης. 

 

Πρωτοποριακές τεχνικές & ολοκληρωμένες 

λύσεις στην κατασκευή εξωτερικών & 

εσωτερικών σταμπωτών δαπέδων, τοίχων,  

αντιολισθηρών ραμπών,  

πατητής τσιμεντοκονίας,  

βιομηχανικών & εποξειδικών δαπέδων, κ.α., 

κορυφαίας ποιότητας και εξαιρετικής 

αισθητικής ! 

 

www.dapedahellas.com 



  

  

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Σας προσφέρουμε κορυφαίες κατασκευές σε όλα τα χρώματα και τα μοτίβα της 

φυσικής υφής του ξύλου, του τούβλου και της πέτρας.  

Τα σταμπωτά δάπεδα που σας δημιουργούμε, συνδυάζουν την μεγάλη αντοχή, την 

φυσική αισθητική,  την τελειότητα στο φινίρισμα και την αντιολισθηρότητα. 

 

Η ταχύτητα κατασκευής και το οικονομικό τους κόστος, είναι ασύγκριτα μικρότερα 

σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους κατασκευής. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Dapeda Hellas 
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 2. ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Τα σταμπωτά δάπεδα κατασκευάζονται από μονολιθικό σκυρόδεμα εμποτισμένο με 

σκληρυντικά χρώματα και ειδικά βερνίκια. Υπερέχουν σε απεριόριστη διάρκεια ζωής  

και προσφέρονται σε αμέτρητους σχεδιασμούς και αποχρώσεις.  



  

  

Dapeda Hellas 
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 2a. ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Τα σταμπωτά δάπεδα της Dapeda Hellas εναρμονίζονται πλήρως με την 

αρχιτεκτονική του τοπίου και τα παραδοσιακά ή μοντέρνα χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

Κατασκευάζονται βάσει μίας μεγάλης γκάμας σχεδίων και των συνδυασμών τους, 

προφέροντας την απόλυτη μεταμόρφωση των χώρων. 

Η λειτουργικότητα και η αισθητική παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του 

χρόνου, αποτελώντας διαχρονικά προστιθέμενη αξία για την ιδιοκτησία. 

 

 

 

 

 

 

 
Ξύλο  Canvas  Επίδαυρος  Βυζαντινό  

Πήλιο  

Ολυμπία  

Ακρόπολη  Δελφοί  I tal ian  

Πλακάκι  

  

 

Βεργίνα  Νυμφαίο  

Πυρότουβλο  Πυρότουβλο λοξό  Κρήτη  
Δρόμος του 

Μεταξιού  

Ναύπλιο  Λαδάδικα  Κυκλάδες  Χορτιάτης  

Λίνδος  Εύβοια  
Άφυτος  

Ακανόνιστο  
Αρκαδία  

Καλντερίμι  Μπορντούρα Νο1  Μπορντούρα Νο2  Μπορντούρα Νο3  

Τα Σταμπωτά Δάπεδα αποτελούνται από μονολιθικό σκυρόδεμα C16/20 και C20/25,  

πάχους τουλάχιστον 8 -10 cm, οπλισμένο με δομικό πλέγμα και ενδυναμωμένο με ίνες 

πολυπροπυλενίου (για την αποφυγή ρηγματώσεων).  



  

  

 2b. ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ  ΔΑΠΕΔΩΝ 

Τα σταμπωτά δάπεδα της Dapeda Hellas εφαρμόζονται σε κάθε είδους επιφάνεια 

όπως χώμα, τσιμέντο, παλαιά άσφαλτο ή οποιοδήποτε άλλο υπόστρωμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνδυασμοί χρωμάτων ταιριάζουν άψογα με την νησιωτική, την μεσαιωνική, 

την μοντέρνα και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Δεν επηρεάζονται από τις 

καιρικές συνθήκες και οι αποχρώσεις τους παραμένουν αναλλοίωτες στο 

πέρασμα του χρόνου. 

 

 

Dapeda Hellas 
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 3. ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

Τα σταμπωτά δάπεδα 

αποτελούν την πιο συμφέρουσα 

λύση για την κατασκευή 

δρόμων, πεζόδρομων, 

πεζοδρομίων και πλατειών. 

 

 

Είναι αντιολισθηρά και 

αυτοπλενόμενα, αφού αρκεί ένα 

σκούπισμα με νερό ή μια βροχή 

για να καθαρίσουν εντελώς από 

λάσπες και χώματα.  

 

 

 Τα σταμπωτά δάπεδα δεν παρουσιάζουν καθιζήσεις, δεν 

αποκολλούνται και δεν κάνουν σκασίματα και ρηγματώσεις.  

 Υπερέχουν σε αισθητική, λειτουργικότητα, ταχύτητα 

κατασκευής και οικονομία. Προσφέρονται σε πολλά μοτίβα 

και αποχρώσεις.  

 

 Η Dapeda Hellas καινοτομεί και συνδυάζει σε ένα έργο 

ταυτόχρονα, προηγμένες τεχνικές σταμπωτών, χτενιστών 

και βιομηχανικών δαπέδων, προσδίδοντας μοναδικές 

δημιουργίες αξεπέραστης αισθητικής και ποιότητας.  

Dapeda Hellas 
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 4. ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ, ΑΥΛΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα σταμπωτά δάπεδα αποτελούν την 

ιδανικότερη λύση για αυλές, 

περιβάλλοντα χώρο σε πισίνες, 

πυλωτές πολυκατοικιών, πρασιές 

καταστημάτων, κ.α.  

Τα σταμπωτά δάπεδα συνδυάζουν 

χαμηλό οικονομικό προϋπολογισμό, 

αισθητική υπεροχή και μηδενικό 

κόστος συντήρησης . 

Dapeda Hellas 
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Dapeda Hellas 
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 5. ΜΠΟΡΝTΟΥΡΕΣ & DECOR 

Τα σταμπωτά δάπεδα μπορούν να 

διακοσμηθούν με σχέδια ντεκόρ και 

μπορντούρες που δημιουργούν 

ατμόσφαιρα, στολίζουν και αφήνουν την 

δική τους προσωπική σφραγίδα στα 

δάπεδα σας. 

 

Η Dapeda Hellas σας προσφέρει πολλές 

και ενδιαφέρουσες εικαστικές προτάσεις για 

κάθε γούστο και αρχιτεκτονικό στυλ, που 

κάνουν τα δάπεδα σας να ξεχωρίζουν.  

 6. ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΤΟΙΧΟΥ 

Dapeda Hellas 
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Τα σταμπωτά τοίχου χρησιμοποιούνται τόσο σε εξωτερικούς 

όσο και σε εσωτερικούς χώρους προσφέροντας διακόσμηση 

και αισθητική αναβάθμιση σε υφές του τούβλου, της φυσικής 

πέτρας, του μαρμάρου, του ξύλου κ.α. 

 

Το κόστος κατασκευής τους 

είναι ιδιαίτερα προσιτό,  

ο χρόνος αποπεράτωσης 

πολύ μικρός και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στο χρόνο και τις 

ακραίες καιρικές συνθήκες.  

Προσφέρονται σε πλούσια γκάμα σχεδίων και αποχρώσεων. 



  

  

Dapeda Hellas 
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 7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ &  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 

ΗΗ  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ττοουυ  ββιιοομμηηχχααννιικκοούύ  δδααππέέδδοουυ  εείίννααιι  

μμίίαα  δδοοκκιιμμαασσμμέέννηη  μμέέθθοοδδοοςς  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  

δδάάππεεδδαα  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ααυυξξηημμέέννηη  ααννττοοχχήή  σσττιιςς  

κκρροούύσσεειιςς  κκααιι  ττηηνν  κκααττααππόόννηησσηη..  

  

ΣΣττηηνν  DDaappeeddaa  HHeellllaass  εεξξεελλίίξξααμμεε  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  ττοουυ  

ββιιοομμηηχχααννιικκοούύ  δδααππέέδδοουυ  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγήήσσααμμεε  ττοονν  

ππρρωωττοοπποορριιαακκόό  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττοουυ  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  

ΔΔααππέέδδοουυ  μμεε  ττηηνν  ττεεχχννοοττρροοππίίαα  ττηηςς  ΠΠααττηηττήήςς  

ΤΤσσιιμμεεννττοοκκοοννίίααςς..  

ΗΗ  μμέέθθοοδδοοςς  ααυυττήή  ααννέέββαασσεε  κκααττάά  πποολλλλάά  εεππίίππεεδδαα  ττηηνν  ααιισσθθηηττιικκήή  κκααιι  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα  

κκααιι  χχααίίρρεειι  μμεεγγάάλληηςς  ααππήήχχηησσηηςς  ααππόό  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  εεννθθοουυσσιιαασσμμέέννοουυςς  ππεελλάάττεεςς  μμααςς..    

ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ΚΚοορρυυφφααίίαα  ΑΑιισσθθηηττιικκήή,,  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΔΔααππέέδδοουυ  μμεε  

ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  ΠΠααττηηττήήςς  ΤΤσσιιμμεεννττοοκκοοννίίααςς  ππρροοσσφφέέρρεειι::  

  5500%%  ππεερριισσσσόόττεερρηη  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττιιςς  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  !!  

  5500%%  ππεερριισσσσόόττεερρηη  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττιιςς  κκρροούύσσεειιςς  !!  

  5500%%  ππεερριισσσσόόττεερρηη  οοιικκοοννοομμίίαα  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  έέρργγοουυ  !!  

ΗΗ  εεφφααρρμμοογγήή  ααυυττήήςς  ττηηςς  ννέέααςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ααππααιιττεείί  πποολλύύ  λλιιγγόόττεερροο  χχρρόόννοο  κκαατταασσκκεευυήήςς  

σσυυγγκκρριιττιικκάά  μμεε  ττηηνν  κκλλαασσιικκήή  ππααττηηττήή  ττσσιιμμεεννττοοκκοοννίίαα  εεννώώ  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  εείίννααιι  εεφφάάμμιιλλλλοο  

((ίίσσωωςς  κκααιι  ααννώώττεερροο))  ααιισσθθηηττιικκάά..  

ΗΗ  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΔΔααππέέδδοουυ  μμεε  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ΠΠααττηηττήήςς  ΤΤσσιιμμεεννττοοκκοοννίίααςς,,  ττηηςς  

DDaappeeddaa  HHeellllaass  ππρροοσσδδίίδδεειι  ααίίσσθθηησσηη  πποολλυυττέέλλεειιααςς  σσττοονν  χχώώρροο,,  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  νναα  κκοοσσττίίζζεειι..  



  

  

Dapeda Hellas 
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 8. ΨΗΦΙΔΩΤΑ, ΧΑΛΙΚΩΤΑ &  ΣΑΓΡΕ ΔΑΠΕΔΑ 

Dapeda Hellas 
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 9. ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

Πρόκειται για δάπεδα με σαγρέ ή 

ανάγλυφη επιφάνεια η οποία μπορεί 

να επιτευχθεί με την προσθήκη 

χαλικιού ή μικρόκοκκων χαλαζιακών 

υλικών.  

Συνδυάζουν την όμορφη εμφάνιση, 

την πρόσφυση και την αντοχή. 

Η πατητή τσιμεντοκονία αποτελεί τεχνοτροπία της παραδοσιακής Αιγαιοπελαγίτικης 

αρχιτεκτονικής και προσφέρει επιφάνειες λιτές, απέριττες, επίπεδες με μίνιμαλ 

χαρακτηριστικά.  

Η πατητή τσιμεντοκονία από την Dapeda Hellas διατίθεται σε πλούσια χρωματική 

συλλογή και εφαρμόζεται σε παραδοσιακά ή σύγχρονα κτίσματα που θέλουν να 

μονοπωλούν τα βλέμματα με την μοναδικότητα της χειροποίητης κατασκευής τους. 
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 10. ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ & 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ  

Τα εποξειδικά, αυτοεπιπεδούμενα και υγειονομικά δάπεδα εφαρμόζονται στις εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, καθώς και σε 

ιατρικές - νοσοκομιακές υπηρεσίες.   

Τις περισσότερες φορές εφαρμόζουμε αυτοεπιπεδούμενο σύστημα με υγειονομικές 

γωνίες κατάλληλο για πιστοποίηση ISO και HAACP. 

  

  

Τα Εποξειδικά Δάπεδα της Dapeda Hellas έχουν μοναδικά πλεονεκτήματα αφού 

διαθέτουν: 

 Υψηλή αντοχή 

 Είναι αντιστατικά και πολύ εύκολα στον καθαρισμό τους 

 Είναι λεία, ενιαία και χωρίς αρμούς 

 Πληρούν όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις 

 Κατασκευάζονται ανά τμήματα και σε ελάχιστο χρόνο 

 Έχουν μοναδική ανθεκτικότητα σε οξέα, λάδια, γράσα, χημικά, πετρελαιοειδή 

και ακραίες θερμοκρασίες από –30 έως +100 βαθμούς Κελσίου 

 Διατίθενται σε πολλά χρώματα 

 Είναι οικονομικά 
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 11. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΡΑΜΠΕΣ  & ΡΑΒΔΩΤΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ 

Η Dapeda Hellas δίνει τη λύση, σε κάθε κλίση ! 

Οι αντιολισθηρές ράμπες αποτελούν μια κατηγορία δαπέδων με ιδιαιτερότητες και 

αυστηρές προδιαγραφές. Οι αντιολισθηρές ράμπες κατασκευάζονται με τα τελευταία 

standards και συνδυάζουν την μέγιστη μηχανική αντοχή, την μακρά διάρκεια ζωής και την 

άψογη αισθητική. 

Οι αντιολισθηρές ράμπες αποτελούν την ιδανική λύση για parking, για υπόγεια και γενικά 

για κεκλιμένες επιφάνειες στις οποίες κινούνται τροχοφόρα και πεζοί, και συνδυάζουν 

αμέτρητα πλεονεκτήματα όπως: 

 Δεν κάνουν ρηγματώσεις 

 Έχουν ταχεία κατασκευή 

 Είναι οικονομικές 

 Αποτελούν την μοναδική λύση για κεκλιμένα επίπεδα  

Οι ραβδωτοί δρόμοι κατασκευάζονται σε δρόμους με κλίση, που επιβάλλεται καλή 

πρόσφυση και υψηλή αντιολίσθηση. Η Dapeda Hellas κατασκευάζει με τα υψηλότερα 

Ευρωπαϊκά standards ραβδωτές επιφάνειες που παρέχουν κορυφαίες προδιαγραφές 

αντιολίσθησης και αισθητικής ! 
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 12. ΧΤΕΝΙΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ  ΗΠΙΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ 

Τα χτενιστά ή αλλιώς τσουγκρανιστά δάπεδα, συνδυάζουν την μεγάλη αντοχή με την 

ήπια τραχύτητα και κατασκευάζονται σε πολλές αποχρώσεις. Είναι ιδανικά για 

εξωτερικούς χώρους που χρειάζονται πρόσφυση, όπως πεζοδρόμια, αυλές, ράμπες 

φορτοεκφόρτωσης, κ.α. 
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 13. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Η Dapeda Hellas χρησιμοποιεί ειδικά επαλειφόμενα ελαστομερή μονωτικά υλικά για  

τις ταράτσες και τα δώματα που έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε στεγανότητα και 

υδρομόνωση. 

ΤΤαα  μμοοννωωττιικκάά  εεππααλλεειιφφόόμμεενναα  υυλλιικκάά  σσυυννδδυυάάζζοουυνν  ννααννοοσσφφρρααγγιισσττιικκήή  ττεεχχννοολλοογγίίαα  πποουυ  

δδηημμιιοουυρργγεείί  μμίίαα  σσττεεγγααννήή,,  εελλαασσττιικκήή  κκααιι  σσττεεγγααννοοπποοιιηηττιικκήή  μμεεμμββρράάννηη,,  χχωωρρίίςς  ααρρμμοούύςς  κκααιι  

εεννώώσσεειιςς  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοσσκκοολλλλάάττααιι  σσττηηνν  εεππιιφφάάννιιαα  εεφφααρρμμοογγήήςς  ααδδιιααββρροοχχοοπποοιιώώννττααςς  ττηηνν..    

ΠΠααρρέέχχοουυνν  άάρριισσττηη  ππρρόόσσφφυυσσηη  σσττοο  υυππόόσσττρρωωμμαα  κκααιι  ιικκααννόόττηητταα  γγεεφφύύρρωωσσηηςς  ττωωνν  ρρωωγγμμώώνν  

σσεε  όόλλαα  τταα  δδοομμιικκάά  υυλλιικκάά..      

ΠΠρροοσσφφέέρροουυνν  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  ααννττοοχχήή  αακκόόμμαα  κκααιι  σσττιιςς  ππιιοο  αακκρρααίίεεςς  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκέέςς  

σσυυννθθήήκκεεςς..  
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 14. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η Dapeda Hellas αναλαμβάνει την ορθή χάραξη των διαγραμμίσεων σε χώρους 

στάθμευσης, βιομηχανικών χώρων, χώρων φορτοεκφόρτωσης και δρόμων.  

Χρησιμοποιούμε τελευταίας γενιάς και υψηλής ποιότητας υλικά σήμανσης, όπως: 

 Ακρυλικά χρώματα διαγραμμίσεων. 

 Υδατοδιαλύτα χρώματα διαγραμμίσεων. 

 Ψυχροπλαστικά υλικά διαγραμμίσεων και Σήμανσης. 

 Θερμοπλαστικά υλικά διαγραμμίσεων και Σήμανσης. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό, της Dapeda Hellas και η υψηλής ποιότητας υλικών που 

χρησιμοποιούμε, διασφαλίζουν το άριστο αποτέλεσμα στην διαγράμμιση χώρων. 



 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.dapedahellas.com 

και συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για 

προσφορά 

ή 

καλέστε μας στο 693 844 8494 

για να προγραμματίσουμε το ραντεβού μας 


