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ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Η φωτιά του ξύλου είναι ένας τρόπος για θερµότητα

πολύ παλιός αλλά και µοντέρνος, γεννηµένος από

την ζωή και εξελίσσεται µε τον άνθρωπο. Σήµερα η

φωτιά του ξύλου από τα προϊόντα µας, είναι ένα

µοντέρνο σύστηµα θερµότητας: πολυλειτουργικό,

εύκολο στην εγκατάσταση, οικολογικό, οικονοµικό,

και άψογα συνδεδεµένο µε αισθητική άποψη.
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ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΟΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η λογική στην οποία στηρίζεται η εταιρεία ""ΤΤζζάάκκιιαα  ΛΛααζζάάρροουυ""
και η φιλοσοφία της είναι να διατηρήσει:
11.. Εξαιρετική ποιότητα σε όλα τα προϊόντα της µε ορθολογική
κατασκευή και αισθητική τελειότητα.
22.. Να σχεδιάζει και να ανανεώνει συνεχώς τα προϊόντα της,
δίνοντας στον πελάτη την δυνατότητα να επιλέξει εύκολα και
µε σιγουριά αυτό που του ταιριάζει.
33.. Παρέχει υπηρεσίες προκειµένου η επιλογή του τζακιού
να είναι ανάλογη µε αυτό που χρειάζεται ο πελάτης, µε την
µελέτη του χώρου και την φωτογράφηση, στον οποίο θα το-
ποθετηθεί το τζάκι ώστε να λυθούν τυχόν προβλήµατα που
υπάρχουν πριν την τοποθέτησή του.
44.. Εξυπηρέτηση τυχόν προβληµάτων µετά από τη χρόνια
χρήση του τζακιού επιδιώκοντας να νιώθει ο πελάτης ότι βρί-
σκεται πάντα δίπλα τους ο κατασκευαστής.
55.. Κύριος στόχος και επιδίωξη είναι να απολαµβάνεται κάθε
στιγµή που σχετίζεται µε τη χρήση ενός τζακιού.
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ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ
Το ξύλο εάν χρησιµοποιηθεί και καεί σωστά, κάτι
που επιτυγχάνεται µε τις εστίες (διπλής καύσης στο
eco energy), παρέχει την ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα που απορροφά το δέντρο στον ζωτικό
κύκλο, και επίσης εκπέµπει στην φωτοσύνθεσή του.
Τα πάντα ευνοούν το περιβάλλον.

Το ξύλο αποτελείται από άνθρακα 
& είναι προϊόν της φωτοσύνθεσης.

Απαραίτητος κύκλος για
κάθε µορφή ζώης.

Φωτοσύνθεση των φυτών: τα φύλλα απορροφούν 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα.

Η καύση του ξύλου συνδυάζει διοξείδιο µε
οξυγόνο και εκπέµπουν την ίδια ποσότητα
διοξειδίου του άνθρακα που χρειάζεται το
δέντρο για να αναπτυχθεί και να µεγαλώσει.

Τα πάντα ευνοούν το περιβάλλον και το οικο-
σύστηµα, το ξύλο, το λίπασµα του διοξειδίου,
και η διαδικασία της φωτοσύνθεσης εκπέµπουν
οξυγόνο απαραίτητο για κάθε µορφή ζωής.
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ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
Το νέο σύστηµα θέρµανσης EEccoo  EEnneerrggyy είναι µία συ-

σκευή λειτουργικά σχεδιασµένη µε ορθολογικό

τρόπο και κατασκευασµένη µε τα καλύτερα υλικά για

την εξασφάλιση τίτλου πιστοποίησης και µεγάλης

διάρκειας ζωής. Τα ""ΤΤζζάάκκιιαα  ΛΛααζζάάρροουυ"" έχοντας την

φωτιά ως σηµείο εκκίνησης κάνουν το τζάκι αναπό-

σπαστο µέρος της επίπλωσης του σπιτιού για πάντα.
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ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Οι συνεργάτες µας βρίσκονται στους περισσότερους

νοµούς της Ελλάδος, µπορούν να σας καθοδηγή-

σουν και να σας συµβουλεύσουν για την καλύτερη

επιλογή συσκευής θέρµανσης. Ερωτήµατα όπως το

τι είναι λειτουργικό για εσάς,καθώς προτάσεις και

λύσεις για την καλύτερη εγκατάσταση του τζακιού

σας, είναι το πρωταρχικό µας µέληµα.
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Η θερµότητα που παράγεται από την καύση των ξύλων µέσα στις

εστίες eeccoo  eenneerrggyy µεταδίδεται στον αέρα των θαλάµων και µπο-

ρεί µέσω µονωµένων αεραγωγών να θερµάνει µια σειρά από

παρακείµενους χώρους σε απόσταση έως και 10 µέτρα σε έξι

διαφορετικές κατευθύνσεις.
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ECO ENERGY
Μια εστία κατασκευασµένη
προκειµένου να θερµάνει τον
χώρο του σπιτιού σας.

ΟΟ  ΛΛόόγγοοςς  γγιιαα  νναα  ττοο  εεππιιλλέέξξεεττεε
Η Σειρά eeccoo  eenneerrggyy  είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε

τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές που σκοπό

έχει την οικολογική καύση, την οικονοµία και την

µέγιστη θερµική απόδοση.

ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς
Μπορούν να εγκατασταθούν σε µικρούς ή µεγάλους

χώρους και διαµερίσµατα µε µία απλή διαδικασία το-

ποθέτησης όπως οποιασδήποτε οικιακής συσκευής,

προκειµένου να θερµάνουµε το σπίτι σας.
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Tο σύστηµα διπλής καύσης επιτρέπει την εκ νέου
ανάφλεξη των άκαυστων σωµατιδίων δηλαδή το
διοξείδιο του άνθρακα, µε αποτέλεσµα την αύξηση
των επιδόσεων και την καθαρότητα των καπναερίων. 

Είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα θέρµανσης,
καθώς εξασφαλίζει λειτουργικότητα και οικονοµία.
Η εστία του µπορεί να εγκατασταθεί και να ζεστά-
νει από µικρούς έως και µεγάλους χώρους, επιλέ-
γοντας πάντα το κατάλληλο µοντέλο.

Η κατασκευή της eeccoo  eenneerrggyy  δείχνει σεβασµό πρός
το περιβάλλον καθώς χρησιµοποιεί µια ανανεώ-
σιµη πηγή ενέργειας, το καυσόξυλο.

Είναι σχεδιασµένες ώστε να επιτρέπει την οπτική
εικόνα τους από πολλά σηµεία του σπιτιού.

Τα µηχανικά µέρη του για οµαλή κίνηση είναι
αθόρυβα καθώς αποτελείτε από χρωµιοµένους
χάλυβες και αυτολιπενώµενα δαχτυλίδια που εξα-
σφαλίζουν µεγάλη διάρκεια ζωής.

Με ηλεκτρονικό τηλεχειριστήριο, µπορείτε να ρυθ-
µίσετε την ταχύτητα του µηχανήµατος προώθησης
του αέρα µε άνεση από το κάθισµά σας.

Ε Ξ Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε   E C O  E N E R G Y
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ΙΣΙΟ Β80
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ 19 KW 16.340 Kcal/h 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 74 %
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 452 m3 / 161 m2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ 6.1 Kg/h*
∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ Φ120 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Φ250 
ΚΙΛΑ 285Kg
*Η κατανάλωση και η αυτονοµία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος ,το µέγεθος και την
υγρασία του ξύλου που χρησιµοποιείται. 

ΕΣ
ΤΙ

ΕΣ
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ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ Α90
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ 18 KW 15.480 Kcal/h
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 72 %
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 428 m3 / 153 m2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ 5,9 Kg/h*
∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ Φ120 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Φ250 
ΚΙΛΑ 335 Kg
*Η κατανάλωση και η αυτονοµία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος ,το µέγεθος και την
υγρασία του ξύλου που χρησιµοποιείται. 
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∆ΥΟ ΟΨΕΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΡΗ DL-90/∆ΕΞΙΑ DR-90 
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ 18.5 KW 15.910 Kcal/h 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 72 %
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 440 m3 / 157 m2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ 6.1 Kg/h*
∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ Φ120 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Φ250  
ΚΙΛΑ 285 Kg

HH  εεσσττίίαα  δδιιααττίίθθεεττααιι  σσεε  ααρριισσττεερρήή  κκααιι  δδεεξξιιάά  όόψψηη..
*Η κατανάλωση και η αυτονοµία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος, το µέγεθος και την
υγρασία του ξύλου που χρησιµοποιείται. 

ΕΣ
ΤΙ

ΕΣ
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Έξοδοι θερµού αέρα.
Καθιστούν την σειρά EEccoo  EEnneerrggyy
έτοιµη να διανέµει τον αέρα στο χώρο.

Μεταλλικό κάλυµα που προστατεύει
τα  µηχανικά µέρη της εστίας.

Εισαγωγή αέρα στο πάνω µέρος του
κρυστάλλου ώστε να εξασφαλίζει τη
διατήρηση του για περισσότερο χρόνο
καθαρό.

Ηλεκτρικό φυγόκεντρο 
µοτέρ µε διπλή αναρρόφηση 

και αθόρυβο.

Σηµείο πρόσβασης στα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

µέρη της εστίας.

Κεραµικό κρύσταλλο αντοχής
800 ° C. που εγγυάται 
τη µέγιστη ασφάλεια.

∆ευτερεύουσα ροή  αέρα.
Μειώνει τα κατάλοιπα των καυ-

σαερίων στο περιβάλλον και αυ-
ξάνει την απόδοση της εστίας.

Χρωµιοµένος άξονας για εύκολη
και οµαλή ροή της πόρτας.

Τριπλός συλλέκτης 
κυκλοφορίας  θερµού αέρα.

Αυτόµατος µηχανισµός 
για το άνοιγµα και το 
κλείσιµο του κλαπέ.

Μηχανισµός κύλισης
πόρτας. Εξασφαλίζει 
την οµαλή ροή της. 

Πόµολο µε αντιθερµική λαβή.

∆οχείο συλλογής στάχτης.

Ηλεκτρονικός θερµοστάτης-ροοστάτης.

Εισαγωγή ρυθµιζόµενου αέρα που κα-
τευθύνεται προς το δοχείο της στάχτης
και στο µπροστινό κάτω µέρος της 
πόρτας για καθαρισµό του κρυστάλλου.

∆ΟΜΗ ΕΣΤΙΑΣ

Ρόδες που διευκολύνουν 
την µεταφορά.   
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η Σειρά EECCOO  EENNEERRGGYY είναι από τις πιο ποιοτικά κατασκευασµένες εστίες της
αγοράς . Περιλαµβάνει µαζί µε την αγορά της τα παρακάτω εξαρτήµατα και µη-
χανικά µέρη τα όποια διευκολύνουν την λειτουργία και την εύκολη τοποθέτηση
της εστίας.

641:2 Αλουµινίου σωλήνες
φ120 για εκτόνωση θερµού
αέρα προς τον χώρο και 1
αλουµινίου σωλήνα φ150 για
απορρόφηση αέρα προς το
βεντυλατέρ.

646:4 Σφικτήρες φ120 για
σύσφιξη των αεραγωγών και 2
σφικτήρες φ150 για το βεντυ-
λατέρ.

658:1 Περσίδα εξωτερική
23χ23cm για την κάλυψη  ει-
σαγωγής του εξωτερικού αέρα.

679:2 Ρυθµιζόµενες περσίδες
15χ16cm αλουµινίου µε βάσεις
από γαλβανισµένο χάλυβα φ120.

684:  Αλουµινίου περσίδα
24χ12cm για εκτόνωση θερµό-
τητας των µεταλλικών στοι-
χείων.

Βεντυλατερ: Ηλεκτρικό φυ-
γόκεντρο µοτέρ 605 m3/h έως
805 m3/h.

786: Hλεκτρονικός θερµο-
στάτης - ροοστάτης εγκατε-
στηµένος στην βάση της εστίας
για την ηλεκτρονική ρύθµιση
του βεντυλατέρ

732: Κλειδι Άλεν 
για το άνοιγµα της πόρτας.

Ποδαρικό: Για οµαλή κύλιση και
µεταφορά της εστίας στην θέση
τοποθέτησης. Eσωτερική ευθυ-
γράµµιση της εστίας και σταθερο-
ποίησης σε ελαστικά πέλµατα.

Τηλεχειριστήριο:
για την ρύθµιση λειτουργίας
του βεντυλατέρ σε χειροκί-
νητο-αυτόµατο και αναλογικό.
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 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1. Ο παραγωγικός κύκλος
προγραµµατίζεται στο σχε-
διαστικό τµήµα.

2. Αυτοµατοποιηµένη κοπή
λαµαρίνας.

3. Μορφοποίηση κοµµατιών
από µηχάνηµα C.N.C.

4.∆ιαδικασία συγκόλλησης
και συναρµολόγησης.

5.Παραγωγή και αποθήκευση.

6.Ολοκληρωµένη 
κατασκευή eeccoo  eenneerrggyy.

7. Σχεδιασµός για την 
επιλογή διακόσµησης µε
υψηλή αισθητική.

8. Σύγχρονα µηχανήµατα
επεξεργασίας µαρµάρου.

9. Εστιάζωντας 
στη λεπτοµέρεια.

10.Η πραγµατοποίηση κάθε
σχεδιαστικής απαίτησης.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΝΝέέαα  σσχχήήµµαατταα,,  ννέέαα  χχρρώώµµαατταα,,  ννέέαα  οορράάµµαατταα

ττηηςς  φφωωττιιάάςς  κκααιι  ττοο  ττζζάάκκιι  γγίίννεεττααιι  µµέέρροοςς  ττηηςς

δδιιαακκόόσσµµηησσηηςς,,  ττηηςς  έέκκφφρραασσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ππρροο--

σσωωππιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  σσππιιττιιοούύ..

ΤΤαα  πποολλλλάά  σσχχέέδδιιαα  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσααςς  εεξξαα--

σσφφααλλίίζζοουυνν  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη  άάπποοψψηη  γγιιαα  ττιιςς

ττάάσσεειιςς  ττηηςς  µµόόδδααςς  σσττοο  ττζζάάκκιι..

ΜΜπποορρεείίττεε  όόµµωωςς  νναα  αανναακκααλλύύψψεεττεε  ππεερριισσσσόόττεερραα  σσχχέέδδιιαα  σσττηηνν  ιισσττοο--

σσεελλίίδδαα  µµααςς::  wwwwww..ttzzaakkiiaallaazzaarroouu..ggrr
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543 | Σιδερένιο πλαίσιο – Ταπετσαρία
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.70 x 0.70 m
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518 | Star Galaxy γρανίτης µε πλαίσιο inox σατινέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.00 x 1.00 m, επιτοίχιο 1.15 x 0.60 m

704 | Τεχνογρανίτης Aurora drift & Emperador dark
∆ιαστάσεις: επιτοίχιο 2.20 x 0.82 m
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544 | Τεχνοµάρµαρο Λευκό
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.50 x 0.80 m
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214 | Πωρόλιθος γυαλισµένος
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.50 x 0.90 m
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563 | New Cream
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.35 x 1.35 m, επιτοίχιο 2.20 x 0.90 m

54 | Πωρόλιθος Σκαπιτσαριστός/ Γυαλισµένος & Ξύλο
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.35 x 1.35 m, επιτοίχιο 1.57 x 0.90 m
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28 | Πωρόλιθος γυαλισµένος
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.15 x 1.15 m, επιτοίχιο 1.26 x 0.80 m

702 | Βράτσα & Τεχνογρανίτης Mercury drift 
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.40 x 1.40 m, επιτοίχιο 2.20 x 0.82 m
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536 | Βράτσα αντικέ µάρµαρο η κορνίζα µε ποδιά και λεπτοµέρειες
κάθετες από Emperador dark
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.70 x 0.75 m

556 | Emperador Light – Inox
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.00 x 1.00 m, επιτοίχιο 1.15 x 0.62 m
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42 | Μάρµαρο Sylvia yellow
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.40 x 1.40 m, επιτοίχιο 4.00 x 0.90 m



524 | Ατσάλι inox σατινέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.30 x 0.73 m
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554 | Τεχνοµάρµαρο λευκό
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.32 x 1.32 m, επιτοίχιο 1.60 x 0.93 m

89 | Sylvia yellow γυαλισµένο µάρµαρο
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.70 x 0.90 m
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527 | Μάρµαρα, Rain Forest Green & Βράτσα Αντικέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.85 x 0.90 m, επιτοίχιο 2.10 x 0.90 m
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56 | Mάρµαρο Βράτσα αντικέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.22 x 1.22 m, επιτοίχιο 1.44 x 0.80 m
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559 | Rainforest – Inox
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.32 x 1.32 m, επιτοίχιο 1.45 x 0.85 m
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519 | Μεταλλική κορνίζα µε ανοξείδωτες λεπτοµέρειες
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.66 x 0.75 m



540 | Γυψοσανίδα επενδυµένη µε ταπετσαρία
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.72 m
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538 | Μεταλλικη µαύρη, βαµµένη κορνίζα µε επένδυση από γυαλί
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.55 x 1.55 m, επιτοίχιο 2.30 x 0.70 m
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171 | Amasia µάρµαρο γυαλισµένο
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.35 x 1.35 m, επιτοίχιο 1.66 x 0.90 m

562 | Imperial Brown – Inox
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.64 x 0.85 m
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521 | Ατσάλι inox σατινέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.45 x 0.70 m
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545 | Inox
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.50 x 0.72 m
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170 | Πωρόλιθος γυαλισµένος
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.17 x 1.17 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.85 m

560 | New Cream
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m
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705 | Μάρµαρα Χίου & Βράτσα αντικέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.22 x 1.22 m, επιτοίχιο 1.65 x 0.90 m

550 | Emperador Dark – Βράτσα γυαλισµένο
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.22 x 1.38 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m
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52 | Μάρµαρο Sylvia Beige αντικέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.15 x 1.15 m, επιτοίχιο 1.50 x 0.85 m

164 | Μάρµαρα Polaris & Petra Serena
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.17 x 1.17 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.85 m



45

55 | Πωρόλιθος αντικέ & Μάρµαρο Sylvia Yellow
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.15 x 1.15 m, επιτοίχιο 1.50 x 0.85 m

46 | Μάρµαρο Θάσου & γρανίτης Fantasia Juparana
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.20 x 1.20 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m
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555 | Γρανίτης, Inox & Πέτρα Σερένα
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.28 x 1.28 m, επιτοίχιο 1.60 x 0.95 m



47

73 | Πωρόλιθος αντικέ & πέτρα σκαπιτσαριστή
∆ιαστάσεις: γωνιακό 117 x 1.17 m, επιτοίχιο 1.50 x 0.85 m

15 | Μάρµαρο Βράτσα
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.20 x 1.20 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m
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531 | Ψηφίδα βαµβακόφυτη – κολώνες/Τρίεστε µάρµαρο – ρίχτης -  
ποδιά - µετώπη - εταζέρα
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.28 x 1.18 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.85 m

99 | Πωρόλιθος γυαλισµένος Notce & Ψηφίδα
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.20 x 1.20 m, επιτοίχιο 1.57 x 0.90 m
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40 | Μάρµαρο Νew Cream & γρανίτης Giallo California
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.20 x 1.20 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m

701 | Trieste µάρµαρο & Τακάκι ζαχαρί
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.17 x 1.17 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m
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515 | Samaha Aντικέ – Red Beige, Μάρµαρο New Cream
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.22,5 x 1.22,5 m, επιτοίχιο 1.67 x 1.01 m

53 | Μάρµαρο New Cream & Rosa Espana
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.18 x 1.18 m, επιτοίχιο 1.70 x 0.85 m
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61 | Πωρόλιθος γυαλισµένος
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.15 x 1.15 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.85 m
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202 | Πωρόλιθος γυαλισµένος
∆ιαστάσεις: γωνιακό 0.97 x 1.17 m

557 | Samaha Aντικέ – Red Beige
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.30 x 1.30 m, επιτοίχιο 1.60 x 0.85 m
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513 | Nero Africa γρανίτης - ποδιά - κολώνες και µε µετώπη
Βράτσα µάρµαρο γυαλισµένο - ρίχτη
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.02 x 1.19 m

57 | Πωρόλιθος γυαλισµένος + Ιnox + Camel Brown
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.20 x 1.20 m, επιτοίχιο 1.57 x 0.90 m
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534 | ∆ρύινη ξύλινη επένδυση σε ατσάλινο inox σατινέ / Emperador
dark – ποδιά / Βράτσα µάρµαρο γυαλισµένο - ρίχτης
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.10 x 1.10 m, επιτοίχιο 1.30x 0.85 m

05 | Πωρόλιθος γυαλισµένος & Γρανίτης
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.20 x 1.20 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.90 m
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533 | Μεταλλική επένδυση / Star Galaxy γρανίτης ποδιά
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.15 x 1.15 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.87 m

539 | Sylvia yellow αντικέ – κολώνες - ποδιά/ Βράτσα µάρµαρο  
γυαλισµένο - ρίχτης - µετώπη
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.40 x 0.95 m, επιτοίχιο 1.40 x 0.72 m
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119 | Πωρόλιθος σκαπιτσαριστός & γρανίτης Giallo California.
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.37 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.57 x 0.90 m

195 | Μάρµαρο Bράτσα χτυπητό και γυαλισµένο
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.46 x 0.90 m, επιτοίχιο 1.65 x 0.90 m
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  549 | Βράτσα µάρµαρο γυαλισµένο, ποδιά - σιρίτι / Γκρι ψηφίδα - ρίχτης
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.46 x 0.90 m, επιτοίχιο 1.65 x 0.90 m
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532 | Spatsulato µάρµαρο / λεπτοµέρειες inox
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.10 x 0.66 m, επιτοίχιο 1.16 x 0.66 m

566 | Μάρµαρο Χίου
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.22 x 0.74 m, επιτοίχιο 1.35 x 0.74 m
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517 | Βράτσα µάρµαρο γυαλισµένο, ποδιά - σιρίτι / Γκρι ψηφίδα - ρίχτης
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.48 x 0.90 m, επιτοίχιο 1.78 x 0.90 m
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546 | New Cream
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.90 x 0.90 m, επιτοίχιο 2.20 x 0.90 m

83 | Μάρµαρο Βράτσα αντικέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.95 x 0.84 m, επιτοίχιο 2.25 x 0.85 m
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591 | Μάρµαρα, Rain Forest Green & Βράτσα Αντικέ
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.25 x 1.25 m, επιτοίχιο 1.70 x 0.75 m
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551 | Emperador Dark – ∆έρµα αποµίµηση
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.23 x 0.72 m, επιτοίχιο 1.35 x 0.72 m

514 | Metalico γρανίτη
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.50 x 0.90 m, επιτοίχιο 2.10 x 0.90 m
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547 | Inox-Γυαλί µε σχέδιο
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.23 x 0.72 m, επιτοίχιο 1.35 x 0.72 m

541 | New Cream
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.55 x 0.90 m, επιτοίχιο 1.75  x 0.90 m
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50 | Πωρόλιθος γυαλισµένος + Inox
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.24 x 0.84 m, επιτοίχιο 1.24 x 0.84 m

107 | Μάρµαρα βράτσα αντικέ πέτρα σερένα & ταπετσαρία
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.50 x 0.85 m, επιτοίχιο 1.80 x 0.85 m
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31 | Πωρόλιθος σκαπιτσαριστός & µάρµαρο Ivory Antico
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.35 x 0.85 m, επιτοίχιο 1.55 x 0.85 m

703 | Τεχνοµάρµαρο λευκό & Γρανίτης Veins 
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.90 x 1.90 m, επιτοίχιο 2.10 x 0.90 m
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302 | Πωρόλιθος γυαλισµένος Light & Notce
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.35 x 0.90 m, επιτοίχιο 2.00 x 0.85 m

88 | Ψηφίδα Ηλιάνα –κολώνες, ρίχτη/πωρόλιθος νότσε- ποδιά.    
∆ρύινο ξύλο µε νερά- εταζέρα
∆ιαστάσεις: γωνιακό 1.45 x 0.90 m, επιτοίχιο 1.70 x 0.90 m
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564 | Rain Forest & Βράτσα Αντικέ
∆ιαστάσεις: επιτοίχιο 1.70 x 0.90 m

529 | Galaxy µάρµαρο – ρίχτης – ποδιά /  Star Galaxy 
γρανίτης – κολώνες
∆ιαστάσεις: επιτοίχιο 1.60 x 0.85 m



168 | Μάρµαρο Bράτσα γυαλισµένο
∆ιαστάσεις: επιτοίχιο 1.80 x 0.95 m
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