Σχετικά με την εταιρεία
Δεληγιάννης
Η εταιρεία Δεληγιάννης ιδρύθηκε
το 1970 με σκοπό την εισαγωγή,
προμήθεια, επεξεργασία & τοποθέτηση
επιλεγμένων φυσικού μαρμάρου &
πέτρας άριστης ποιότητας από όλες
τις γωνιές του κόσμου ικανοποιώντας
ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη
που την εμπιστεύεται.
Η επωνυμία της είναι συνώνυμη της αξιοπιστίας, της
συνέπειας και της συνοχής σε όλα τα στάδια της
δραστηριότητας της . Η εταιρεία Δεληγιάννης εισάγει
πέτρες από τα καλύτερα λατομεία της παγκόσμιας
αγοράς. Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα μαρμάρου,
γρανίτη, όνυχα, ασβεστόλιθου, ημιπολύτιμων
πετρών ενώ ταυτόχρονα σμιλεύει & σχηματοποιεί
δημιουργικά τη ά ύλη μέσω των εξειδικευμένων
σχεδιαστών και τεχνικών της προσφέροντας λύσεις
σε όλους τους τομείς πιθανής εφαρμογής τους:
κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, κέντρα SPA &
ευεξίας, εκθεσιακούς χώρους, γραφεία, Ιερούς ναούς ,
δημόσιους χώρους παντός τύπου.

Η εταιρεία Δεληγιάννης εξυπηρετεί ένα ευρύ
πελατολόγιο συμπεριλαμβανομένων: Αρχιτεκτόνων,
Κατασκευαστών, Σχεδιαστών, Εργολάβων όπως
επίσης και Μεμονωμένων Ιδιωτών. Η πλειοψηφία των
πελατών μας προέρχεται από συστάσεις υφιστάμενων
συνεργασιών. Τα έργα που πραγματοποιούμε
περιλαμβάνουν τόσο αναδιαμόρφωσεις όσο και νέες
κατασκευές. Εξειδικευόμαστε σε οικιστικά έργα και σε
εμπορικά έργα μεσαίου-μεγάλου μεγέθους.
Η φροντίδα και η προσοχή μας στη λεπτομέρεια μας
χαρακτηρίζουν σε ότι κάνουμε.- από την επιλογή του
υλικού , την προμήθεια του έως την μελέτη του χώρου,
την εγκατάσταση του υλικού και την διαχείριση του
συνολικού έργου.
Καθ‘ όλη την επιτυχημένη μας μέχρι σήμερα πορεία,
έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε τις ίδιες χαμηλές
τιμές σε συνδυασμό με τη συνέπεια , την τεχνογνωσία
και το τέλειο, επιθυμητό αποτέλεσμα των πελατών μας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού , επιθεωρούμε
σχολαστικά όλη την πέτρα μας ως προς την ποιότητα
και την ακεραιότητα της. Λόγω της βαρύτητας της
προσοχής μας στην λεπτομέρεια και των επιμελών
κατασκευαστών μας, πάντα παραδίδουμε ένα τελικό
έργο με πολύ μεράκι και πλήρη ταύτιση στα ζητούμενα
και τις απαιτήσεις όσων μας εμπιστεύονται.
Οι επιχειρηματικές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε
δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι μια δήλωση
της δέσμευσής , της αφοσίωσης και του πάθους
μας για το μέχρι σήμερα έργο μας αλλά και για την
συνέχεια του.
Η εταιρεία μας λειτουργεί στην Αττική εδώ και 50
χρόνια βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες, ενώ
παράλληλα βαδίζουμε μπροστά συνδυάζοντας
καινοτόμες και εκσυγχρονισμένες τακτικές διαχείρισης
& λειτουργίας.
Η εταιρεία μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι
ανάγκες των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας.
Ολόκληρη η ομάδα μας έχει δεσμευτεί στο να
εκπληρώσει τις ανάγκες αυτές. Ως αποτέλεσμα, ένα
υψηλό ποσοστό της επιχείρησής μας προέρχεται από
επαναλαμβανόμενους πελάτες και συστάσεις.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
• Βέλτιστο προϊόν και
ποιότητα υπηρεσιών σε
ανταγωνιστικές τιμές

•Ειδικευμένο,
αποτελεσματικά
εκπαιδευμένο
προσωπικό που
λειτουργεί σε άριστο
εργασιακό περιβάλλον

• Η χρήση σύγχρονου
μηχανολογικού
εξοπλισμού και
μεθόδων παραγωγής
με στόχο τη συνεχή
βελτίωση της
παραγωγικότητας και τη
μείωση του κόστους

• Σεβασμός στο
κοινωνικό σύνολο και
το φυσικό περιβάλλον

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ
Το εταιρικό μας όραμα είναι να γίνουμε
μια εταιρία πρότυπο στο κλάδο μας,
ικανοποιώντας πλήρως όλα τα μέρη που
επενδύουν σε εμάς: πελάτες, εργαζόμενους
και προμηθευτές. Να επενδύουμε διαρκώς σε
σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνολογία, μάρκετινγκ,
έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία σε όλα τα
στάδια επεξεργασίας μαρμάρου-πέτρας, να
συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας εταιρίας
πρότυπου μοντέλου, που ποτέ δεν σταματάει
να δοκιμάζει τον εαυτό της στα δύσκολα και να
επινοεί λύσεις.

Οι τέσσερις κύριοι άξονες πάνω στους οποίους έχει θεμελιωθεί το
όραμά μας είναι:
• Η παροχή αξιόπιστων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, με
συνέπεια επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των πελατών μας και
στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης.
• Δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει και
αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαζομένων καθώς και συνεχής
επένδυση στη γνώση και την εξέλιξή τους
• Συνεχής παροχή δημιουργικών προτάσεων αναφορικά με τη χρήση
και το συνδυασμό της φυσικής πέτρας με τα σύγχρονα υλικά.
• Σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ
• Υψηλή ποιότητα
• Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με
τους πελάτες με διάρκεια στο χρόνο
• Μεγάλη γκάμα προϊόντων
• Εγγυημένη ικανοποίηση και του πιο
απαιτητικού πελάτη
• Πρωτοποριακά Εξειδικευμένο προσωπικό
• Σύντομος χρόνος μελέτης και έγκυρη
παράδοση
• Ανταγωνιστικές τιμές
• Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών &
βέλτιστο after sales service

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Οι τρεις βασικοί άξονες πάνω στους οποίους ιδρύθηκε η εταιρία μας είναι:

Μία φιλοσοφία «φυσική» ώστε
να δημιουργηθούν υγιέστεροι
και ασφαλέστεροι χώροι: οι
φυσικές πέτρες δεν φορτίζονται
ηλεκτροστατικά, δεν είναι εύφλεκτες,
δεν ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
βακτηρίων και μυκητών και επίσης
βελτιώνουν την ακουστική ποιότητα
οποιουδήποτε περιβάλλοντος.

Μία φιλοσοφία «πράσινη» επειδή
ο σχεδιασμός της πέτρας είναι για
πάντα: η εταιρεία μας συμμετέχει
σε μια συνεχή έρευνα για το πώς
να δημιουργήσει έξυπνες λύσεις με
ελάχιστη σπατάλη υλικού και μέγιστο
σεβασμό για αυτόν τον πολύτιμο και
ανθεκτικό φυσικό πόρο. Επιπλέον, οι
τεχνικές επεξεργασίας μας σέβονται
τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Μία φιλοσοφία «ενέργειας», καθώς
η φυσική πέτρα και οι επενδύσεις
μαρμάρου βοηθούν επίσης στη
βελτιστοποίηση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων λόγω των
καλών θερμικών ιδιοτήτων των υλικών.

Η αφοσίωση της ομάδας μας

Η ομάδα μας
είναι ικανή
να δημιουργήσει
και να σχεδιάσει
αποκλειστικά
σύμφωνα
με τις δικές σας
ανάγκες
& προτιμήσεις.
Κάτω από μία στέγη η μονάδα παραγωγής μας, το τμήμα
σχεδίασης έργων, το τμήμα πωλήσεων, τα γραφεία
λογιστηρίου και διεύθυνσης. Ως αποτέλεσμα έχουμε επιτύχει
μια αδιάκοπη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και μια
γρήγορη και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, που επιτρέπει
στην εταιρεία Δεληγιάννης να ξεχωρίζει στην άμεση και

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ομάδα
της εταιρείας Δεληγιάννης προσφέρει μια εξειδικευμένη
πελατοκεντρική συμβουλευτική υπηρεσία στα πλαίσια τη
βέλτιστης επιλογής των υλικών που ταιριάζουν καλύτερα σε
κάθε έργο.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

«όλοι για έναν, ένας για όλους»
Κάθε μέλος της ομάδας στην εταιρεία Δεληγιάννης διαθέτει
υψηλή κατάρτιση και συνεχή επανεκπαίδευση. Δεδομένου
του σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με
την τεχνογνωσία του προσωπικού μας, μας επιτρέπουν να
δημιουργούμε προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η εργασία της ομάδας μας βελτιώνεται από το ομαδικό
πνεύμα που την διέπει, στοχεύοντας στη θετική αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μελών της, και τονίζοντας
τον επαγγελματισμό και την εμπειρία κάθε μέλους της.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Να διακοσμούμε κάθε χώρο με μεγαλοπρέπεια, φινέτσα και μοναδική ποιότητα,
παραμένοντας παντοτινά αληθινοί στις αρχές στις οποίες βασίζεται η εταιρία μας.

Η επικοινωνία και
η οργάνωση είναι
τα δύο πιο ισχυρά
χαρακτηριστικά
μας που φέρουν
την επιτυχία στην
εταιρεία μας.
Είμαστε υπερήφανοι
για την δουλειά
μας και έχουμε ένα
αληθινό πάθος που
εκφράζεται από την
αρχική εξυπηρέτηση
των πελατών μας
έως και την τελική
μας εγκατάσταση.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δυνατότητα να σας
παρέχουμε προϊόντα
βέλτιστης ποιότητας οφείλεται
στην προηγμένη τεχνολογία
μας σε συνδυασμό με τις
απαράμιλλες δεξιότητες της
ομάδας μας.
Η εταιρεία Δεληγιάννης είναι
περήφανη για την διαρκώς
καλά εξοπλισμένη της
αποθήκη, ικανή να καλύψει
όλες τις απαιτήσεις για
συνεπή προμήθεια άριστων
προϊόντων και υπηρεσιών σε
ανταγωνιστικές τιμές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ)

Το τεχνικό τμήμα μας φροντίζει
για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την εκτέλεση μεγάλων έργων:
σε αυτό το τμήμα, η γνώση
των ακατέργαστων υλικών, η
εξειδικευμένη χειροτεχνία και η
εμπειρία συνδυάζονται με τον
πλήρη έλεγχο τεχνικά εξελιγμένων,
προηγμένων και τελευταίας γενιάς
μηχανημάτων.
Συνεργαζόμαστε στενά με
τους αρχιτέκτονες, τους
κατασκευαστές, τους εργολάβους
και τους διακοσμητές για να
εξασφαλίσουμε την ποιότητα
κατασκευής και την προσοχή
στη λεπτομέρεια. Η εκτεταμένη
εμπειρία και η δημιουργικότητά
μας, έχουν οδηγήσει σε
εκατοντάδες ικανοποιημένους
πελάτες κατά τη διάρκεια των
50 χρόνων λειτουργίας της
επιχείρησης μας.

ΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΞΕΤΑΣΗ
Το προσωπικό μας περιλαμβάνει καταρτισμένους επαγγελματίες εκτιμητές με εξειδικευμένες γνώσεις στο να
προσφέρουν συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού πάσης τεχνικής φύσεως.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Είμαστε εξοπλισμένοι με
σύγχρονα μηχανήματα
με σημαντική δυνατότητα
παραγωγής μεγάλου
όγκου έργων έτσι ώστε
να καλύπτουμε ακόμη
και τις πιο απαιτητικές
ανάγκες των πελατών μας.
Με την ολοκλήρωση της
εκάστοτε κατασκευής,
πραγματοποιούμε λεπτομερή
ελέγχο σε όλα τα έργα πριν
φύγουν από την αποθήκη μας.
Οι κατασκευαστές μας είναι
περίφημοι για την προσοχή
τους στη λεπτομέρεια και την
εξαιρετική δεξιοτεχνία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Όλοι οι εξειδικευμένοι
τεχνίτες μας ελέγχονται
καθόλη τη διάρκεια
του χρόνου ως προς
τη διεκπαιρέωση της
εργασίας τους. Θέλουμε
όλοι οι πελάτες μας να
αισθάνονται σίγουροι και
ασφαλείς ως προς την
επιλογή τους. Οι επίσημοι
εγκαταστάτες-τεχνίτες μας
είναι επαγγελματίες και στην
ώρα τους. Είναι εξαιρετικά
ευγενικοί και κάνουν άψογη
δουλειά. Αντιμετωπίζουν
κάθε πελάτη με σεβασμό
και δίνουν προσοχή στη
λεπτομέρεια.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέσος όρος παράδοσης
από την μέτρηση στην
τοποθέτηση είναι έως δύο
εβδομάδες. Δεδομένου της
επιλογής του εκάστοτε υλικού,
ο χρόνος ολοκλήρωσηςπαράδοσης μπορεί να
διαφέρει. Προσπαθούμε να
ικανοποιήσουμε τον πελάτη
όσο το δυνατόν γρηγορότερα
χρησιμοποιώντας κάθε
δεξιότητα που διαθέτουμε.
Όλα τα προϊόντα μας
ελέγχονται προτού
διατεθούν στη αγορά

ΠΕΤΡΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Χάρη στην ικανότητα του
τεχνικού / λειτουργικού
προσωπικού μας και της
εδραιωμένης εμπειρίας μας,
στην εταιρεία Δεληγιάννης
έχουμε ειδικευτεί σε υψηλού
επιπέδου ποιότητα εργασίας
τόσο στην προμήθεια
τυποποιημένων προϊόντων όσο
και στη δημιουργία πρόσθετων
αρχιτεκτονικών έργων
καλλιτεχνικής αξίας από τους
δικούς μας γλύπτες.
Κάθε εργασία που διεξάγεται
καθορίζει διαδικασίες που
επιτρέπουν τον ποιοτικό έλεγχο
όλου του κύκλου παραγωγής, από
τη αξιοποίηση των ακατέργαστων
υλικών μέχρι τις τελικές δοκιμές
κατά την εγκατάσταση του
τελικού προϊόντος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το τεχνικό προσωπικό μας έχει πολύ μεγάλη
εμπειρία και μπορεί να βελτιστοποιήσει το
σχεδιασμό και την παραγωγή έργων, σε
συνεργασία με τους αρχιτέκτονες που είναι
υπεύθυνοι για κάθε έργο.
Το προνόμιό μας είναι η ανάπτυξη της
παραγωγής μέσω της έρευνας και της
χρήσης νέων και πολύτιμων υλικών που θα
προσφέρουμε σε μια εντελώς αποκλειστική
βάση, καθώς και μέσω της κάλυψης των
απαιτήσεων μεγίστης λεπτομέρειας,
προσφέροντας ποιότητα και εξαιρετικές τιμές
για μεγάλης κλίμακας έργα.
Μεταξύ των αποκλειστικών υλικών μας, οι
αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές μπορούν να
βρουν κάθε είδος χρώματος και τεχνικές
απαιτήσεις που μπορεί να χρειαστούν.
Η ακριβής επεξεργασία πέτρας, η προσοχή
στη λεπτομέρεια, η κομψότητα στη
διαμόρφωση, η επιλογή των φινιρισμάτων
και τα χαρακτηριστικά των μαρμάρων μας,
καθιστούν κάθε χώρο ξεχωριστό και μοναδικό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Kensho boutique hotel Myconos

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

“Τα προϊόντα μας εμπνέουν συναισθήματα.” Αυτό που
κάνει η φυσική πέτρα είναι μία δήλωση του ποιοί είμαστε
και που βρίσκομαστε στη ζωή. Η φυσική πέτρα δεν είναι
μαζικής παραγωγής ούτε συμμετρική. Υπάρχει μόνο μία
από κάθε είδος, από κάθε πλάκα, εκπληρώνοντας την
επιθυμία του ιδιοκτήτη για μοναδικότητα. Αυτή είναι η
φύση. Αληθινή Φύση στη ζωή κάποιου.
Η εταιρεία Δεληγιάννης χρησιμοποιεί κατ΄αποκλειστικότητα
μόνο φυσικές πέτρες και μάρμαρα και δεν χρησιμοποιεί
συνθετικά ή βιομηχανικά επεξεργασμένα υλικά.
Ανάμεσα στις πολυάριθμες φυσικές πέτρες που
διατίθενται, ξεχωριστά υλικά προσφέρονται αποκλειστικά
από την εταιρεία, ως πρόσθετη εγγύηση της
μοναδικότητας μεταξύ των προϊόντων ά ποιότητας της
εταιρείας Δεληγιάννης για έργα και εγκαταστάσεις μεσαίας
και μεγάλης κλίμακας, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η εφαρμογή των προϊόντων μας περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, κουζίνες, μπάνια, τζάκια, χώρους δαπέδου
και τοίχου, έπιπλα ειδικής κατασκευής, ρεσεψιόν,
σκαλοπάτια, πατώματα, πισίνες, μπαρ καταστημάτων,
επενδύσεις μαρμάρων, υπαίθριες, αίθριες κατασκευές ,
ορθομαρμαρώσεις κάθε μορφής επένδυσης μαρμάρου.
Συνώνυμη με την τελειότητα στον
τομέα του φυσικού μαρμάρου-πέτρας για
σχεδόν 50 χρόνια, η εταιρεία Δεληγιάννης
επεξεργάζεται και εμπορεύεται φυσικές πέτρες,
αναδεικνύοντας την έμφυτη ομορφιά
τους μέσα από έναν έξυπνο συνδυασμό
δεξιοτεχνίας και τεχνολογικής καινοτομίας.
Στην εταιρεία Δεληγιάννης, επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη μας με ευέλικτο
και επαγγελματικό τρόπο. Ποτέ δεν κάνουμε συμβιβασμούς
στην ποιότητα και προσφέρουμε στους πελάτες μας
προϊόντα άριστου σχεδιασμού.

Η μεγάλη γκάμα υλικών που προσφέρουμε χωρίζεται
σε συλλογές όπου ένα σημαντικό τμήμα της φέρει τη
σφραγίδα της αποκλειστικότητας.
• Μάρμαρο- Πολυτελή μάρμαρα
• Εξωτικοί γρανίτες
• Ασβεστόλιθος
• Travertine
• Όνυχας
• Open book
• Ημιπολύτιμες πέτρες
• Φινιρίσματα

Collections
Μάρμαρο
DEMATI GREY

GALALA BEIGE

PIETRA GREY

ATHENS GREY

DIONYSSOS WHITE

KORINTHIAN DARK

PIGES WHITE

BRECCIA BEIGE

EMPERADOR BROWN

NAXOS WHITE

ROSA PORTOGALO

BROWN SYMPHONY

EMPERADOR LIGHT

NESTOS WHITE

ROSSO ALLICANTE

CALIFORNIA HONEY

FOREST BROWN

OASIS GREEN

ROYAL BROWN

CREMA MARFIL BEIGE

FOREST GREEN

PIETRA BROWN

ROYAL GOLD

Collections

ROYAL RED

VERDE RAJASTAN

GASCOIGNE BEIGE

PIETRA SERENA

SIVEK WHITE

VOLAKAS WHITE

GASCOIGNE BLUE

PIETRA-ETRUSCA

SKYROS GOLD

WENGE

GOHARA BEIGE

SANDWAVE

MOCA CREAM

SANTAFIORA

Ασβεστόλιθος
SKYROS WHITE

SUNNY CREAM

BRAVO EXTRA

MOLEANOS BEIGE

TEAK RAINBOW

THASSOS EXTRA WHITE

EPIRUS GREY

PALOMA

VRASTA

Collections
Travertine
AAAA

ROMANO CLASSICO

AZUL MACAUBA

GIALLO SIENA

CREAM

ROSSO

BLACKSILVER

MICHAELANGELO

GIALLO

SILVER

BLUE BAHIA

NERO IMPALA

CARRARA STATUARIO

NERO MARQUINA

Πολυτελή
μάρμαρα
NAVONA

NOCHE

AZUL BAHIA

FLAMED LAVA BLACK LIGHT

NERO PICASSO

ROMANO BLUE

AZUL CIELO

FLAMED LAVA

SILVER DRAGON

Collections
Εξωτικοί γρανίτες
SODALITE BLUE

SANDBLASTED

Φινιρίσματα

GOLD

Όνυχας
GOLDEN VIOLET

AZUL BAHIA

ANTIQUE

BIANCO

GREEN

BLACK FUSION

BUSHAMMERED

BLACK BACK LIGHT

GREY

BLUE LUISE

COMBED

BLACK

NUGA

BRASS BLUE DREAM

FLAMMED

BLUE

RED

COSMIC BLACK

Collections

DARK BROWN

NERO ASOLLUTO

AZUL BAHIA BOOKMATCHED

AMETHYST

ECLIPSE

ROMA IMPERIALE

CARRARA STATUARIO BOOKMATCHED

BLUE AGATE

FUSION

TITANIUM GOLD

CARRARA STATUARIO OPEN BOOK

BLUE TIGER EYE

INDIAN BLACK

TROPICAL BLACK

MONT BLANC BOOKMATCHED

GREY AGATE

LEMURIAN BLUE

WHITE VINTAGE

ROSA PORTOGALO OPENBOOK

GREY AGATE

open book
MASCARELLO

Ημιπολύτιμες
πέτρες
ααααα

PETRIFIED WOOD

Collections

PORFYRO

TIGER EYE

WHITE QUARZITE

“ Το πάθος
για τη δουλειά μας
είναι χαραγμένο
βαθιά μέσα μας”

Θα χαρούμε πολύ να σας παρουσιάσουμε & να σας διαθέσουμε
τις συλλογές των προϊόντων μας ενώ σε συνδυασμό
με την τεχνογνωσία μας, να δημιουργήσουμε απο κοινού
το επιθυμητό συνάμα διαχρονικό για εσάς αποτέλεσμα
του έργου σας συνδυάζοντας μοντέρνα σύγχρονα στοιχεία
με παραδοσιακές αξίες.
Ευχαριστούμε!

1ο χλμ. Λ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου
Kορωπί 19400
+30 210-6620072
info@mdeligiannis.com
mdeligiannis.com

