


Η εταιρεια ΔελΗγιαννΗς ιΔρύθΗκε 
το 1970 με ςκοπο τΗν ειςαγωγΗ, 
προμΗθεια, επεξεργαςια & τοποθετΗςΗ 
επιλεγμενων φύςικού μαρμαρού & 
πετρας αριςτΗς ποιοτΗτας απο ολες 
τις γωνιες τού κοςμού ικανοποιωντας 
ακομα και τον πιο απαιτΗτικο πελατΗ 
πού 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.

Σχετικά με την ετάιρειά 
ΔεληγιάννηΣ



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.



•  Βέλτιστο προϊον και 
ποιοτητα υπηρέσιών σέ 
ανταγώνιστικέσ τιμέσ

• έιδικέυμένο, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
έκπαιδέυμένο 
προσώπικο που 
λέιτουργέι σέ αριστο 
έργασιακο πέριΒαλλον 

•  η χρηση συγχρονου 
μηχανολογικου 
ΕξΟΠΛΙΣΜΟύ ΚΑΙ 
μέθοδών παραγώγησ 
μέ στοχο τη συνέχη 
Βέλτιώση τησ 
παραγώγικοτητασ και τη 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟύ ΚΟΣΤΟύΣ

•  σέΒασμοσ στο 
κοινώνικο συνολο και 
το φυσικο πέριΒαλλον

Οι ΒάΣικεΣ άρχεΣ μάΣ



το έταιρικο μασ οραμα έιναι να γινουμέ 
μια έταιρια προτυπο στο κλαδο μασ, 
ικανοποιώντασ πληρώσ ολα τα μέρη που 
έπένδυουν σέ έμασ: πέλατέσ, έργαζομένουσ 
και προμηθέυτέσ. να έπένδυουμέ διαρκώσ σέ 
συγχρονο έξοπλισμο, τέχνολογια, μαρκέτινγκ, 
έρέυνα και αναπτυξη, δημιουργια σέ ολα τα 
σταδια έπέξέργασιασ μαρμαρου-πέτρασ, να 
συμΒαλλουμέ στη δημιουργια μιασ έταιριασ 
προτυπου μοντέλου, που ποτέ δέν σταματαέι 
να δοκιμαζέι τον έαυτο τησ στα δυσκολα και να 
έπινοέι λυσέισ.

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.

άρχεΣ κάι Οράμά



• υψηλη ποιοτητα

•  δημιουργια σχέσησ έμπιστοσυνησ μέ 
τουσ πέλατέσ μέ διαρκέια στο χρονο

• μέγαλη γκαμα προϊοντών 

•  έγγυημένη ικανοποιηση και του πιο 
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟύ ΠΕΛΑΤΗ

• πρώτοποριακα έξέιδικέυμένο προσώπικο

•  συντομοσ χρονοσ μέλέτησ και έγκυρη 
παραδοση

• ανταγώνιστικέσ τιμέσ

•  έπαγγέλματικη έξυπηρέτηση πέλατών & 
Βέλτιστο after sales service

Οι ΒάΣικεΣ μάΣ άΞιεΣ



οι τρέισ Βασικοι αξονέσ πανώ στουσ οποιουσ ιδρυθηκέ η έταιρια μασ έιναι:

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 ΦιλΟΣΟΦιά μάΣ



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.

η άΦΟΣιωΣη τηΣ ΟμάΔάΣ μάΣ

η ΟμάΔά μάΣ  
εινάι ικάνη  
νά ΔημιΟυργηΣει  
κάι νά ΣχεΔιάΣει 
άπΟκλειΣτικά  
ΣυμΦωνά  
με τιΣ ΔικεΣ ΣάΣ  
άνάγκεΣ  
& πρΟτιμηΣειΣ.



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 αλληλεπί-
δραση και επικοινωνία μεταξύ των μελών της, και τονίζοντας 
τον επαγγελματισμό και την εμπειρία κάθε μέλους της.

«ΟλΟι γιά ενάν, ενάΣ γιά ΟλΟυΣ»
ικάνΟτητά, επάγγελμάτικΟτητά κάι πρΟΣΟχη ΣτιΣ λεπτΟμερειεΣ



να διακοσμούμε κάθε χώρο με μεγαλοπρέπεια, φινέτσα και μοναδική ποιότητα, 
παραμένοντας παντοτινά αληθινοί στις αρχές στις οποίες βασίζεται η εταιρία μας.

η υπΟΣχεΣη μάΣ ΣτΟυΣ πελάτεΣ μάΣ

Η επικοινωνια και 
Η οργανωςΗ ειναι 
τα Δύο πιο ιςχύρα 
χαρακτΗριςτικα 
μας πού φερούν 
τΗν επιτύχια ςτΗν 
εταιρεια μας. 
ειμαςτε ύπερΗφανοι 
για τΗν Δούλεια 
μας και εχούμε ενα 
αλΗθινο παθος πού 
εκφραζεται απο τΗν 
αρχικΗ εξύπΗρετΗςΗ 
των πελατων μας 
εως και τΗν τελικΗ 
μας εγκαταςταςΗ.



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.

κεντρΟ επεΞεργάΣιάΣ 



πρΟΪΟντά ειΔικων 
πάράγγελιων 
(προσαρμοσμένών στισ απαιτησέισ 
ΤΟύ 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.

συνέργαζομαστέ στένα μέ 
τουσ αρχιτέκτονέσ, τουσ 
κατασκέυαστέσ, τουσ έργολαΒουσ 
και τουσ διακοσμητέσ για να 
έξασφαλισουμέ την ποιοτητα 
κατασκέυησ και την προσοχη 
στη λέπτομέρέια. η έκτέταμένη 
έμπέιρια και η δημιουργικοτητα 
μασ, έχουν οδηγησέι σέ 
έκατονταδέσ ικανοποιημένουσ 
πέλατέσ κατα τη διαρκέια τών 
50 χρονών λέιτουργιασ τησ 
έπιχέιρησησ μασ.



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

μετρηΣη / εΞετάΣη



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.

κάτάΣκευη



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.

εΦάρμΟγη



Ο μέσος όρος παράδοσης 
από την μέτρηση στην 
τοποθέτηση είναι έως δύο 
εβδομάδες. Δεδομένου της 
επιλογής του εκάστοτε υλικού, 
ο χρόνος ολοκλήρωσης-
παράδοσης μπορεί να 
διαφέρει. Προσπαθούμε να 
ικανοποιήσουμε τον πελάτη 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
χρησιμοποιώντας κάθε 
δεξιότητα που διαθέτουμε.

ολα τα προϊοντα μασ 
έλέγχονται προτου 
διατέθουν στη αγορα

χρΟνΟΔιάγράμμά 
πάράΔΟΣηΣ



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.

πετρά-επεΞεργάΣιά



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.

ΣχεΔιάΣμΟΣ εργΟυ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
Kensho boutique hotel Myconos



“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. ύπάρχει 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.

Οι ΣυλλΟγεΣ των πρΟιΟντων μάΣ



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 μέ την τέλέιοτητα στον 
τομέα του φυσικου μαρμαρου-πέτρασ για 
σχέδον 50 χρονια, η έταιρέια δέληγιαννησ 
έπέξέργαζέται και έμπορέυέται φυσικέσ πέτρέσ, 
αναδέικνυοντασ την έμφυτη ομορφια 
τουσ μέσα απο έναν έξυπνο συνδυασμο 
δέξιοτέχνιασ και τέχνολογικησ καινοτομιασ.   

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
• έξωτικοί γρανίτες 
• ασβεστόλιθος
• travertine
• Όνυχας
• Open book
• ημιπολύτιμες πέτρες
• φινιρίσματα        



BrOWN sYMPHONY

Breccia BeiGe

creMa Marfil BeiGe

califOrNia HONeY

DeMati GreY

atHeNs GreY DiONYssOs WHite

μαρμαρο

eMPeraDOr liGHt NestOs WHite rOssO allicaNte

eMPeraDOr BrOWN NaXOs WHite rOsa POrtOGalO

fOrest GreeN Pietra BrOWN rOYal GOlD

fOrest BrOWN Oasis GreeN rOYal BrOWN

Galala BeiGe Pietra GreY

KOriNtHiaN DarK PiGes WHite

collections



rOYal reD

siveK WHite

sKYrOs WHite

sKYrOs GOlD

tHassOs eXtra WHite

sUNNY creaM

verDe raJastaN

vOlaKas WHite

WeNGe

BravO eXtra

GascOiGNe BeiGe

ePirUs GreY

GascOiGNe BlUe

GOHara BeiGe

ασΒέστολιθοσ

MOleaNOs BeiGe

MOca creaM

Pietra sereNa

PalOMa

Pietra-etrUsca

saNDWave

teaK raiNBOW

saNtafiOra

vrasta

collections



NOcHe

NavONa

AAAA rOMaNO classicO

rOMaNO BlUe

creaM rOssO

GiallO silver

travertiNe

aZUl BaHia flaMeD lava BlacK liGHt NerO PicassO

carrara statUariO NerO MarQUiNa

aZUl MacaUBa GiallO sieNa

aZUl cielO flaMeD lava silver DraGON

BlacKsilver MicHaelaNGelO

BlUe BaHia NerO iMPala

ΠΟΛύΤΕΛΗ 
μαρμαρα

collections



sODalite BlUe

aNtiQUe

BUsHaMMereD

φινιρισματα

flaMMeD

cOMBeD

saNDBlasteD

BiaNcO

BlacK

BlacK BacK liGHt

BlUe

GOlD

ονυχασ

GreeN

GOlDeN viOlet

NUGa

GreY

reD cOsMic BlacK

BlacK fUsiON

aZUl BaHia

BlUe lUise

Brass BlUe DreaM

έξώτικοι γρανιτέσ 

collections



DarK BrOWN NerO asOllUtO

MascarellO

fUsiON titaNiUM GOlD

ecliPse rOMa iMPeriale

iNDiaN BlacK trOPical BlacK

leMUriaN BlUe WHite viNtaGe

carrara statUariO BOOKMatcHeD

aZUl BaHia BOOKMatcHeD

MONt BlaNc BOOKMatcHeD

carrara statUariO OPeN BOOK

rOsa POrtOGalO OPeNBOOK

OPeN BOOK

BlUe aGate

aMetHYst

GreY aGate

BlUe tiGer eYe

GreY aGate

ΑΑΑΑΑ PetrifieD WOOD

ΗΜΙΠΟΛύΤΙΜΕΣ 
πέτρέσ

collections



collections

“ το παθος 
για τΗ Δούλεια μας 

ειναι χαραγμενο 
βαθια μεςα μας” 

tiGer eYe

POrfYrO

WHite QUarZite



θα χαρουμέ πολυ να σασ παρουσιασουμέ & να σασ διαθέσουμέ 
τισ συλλογέσ τών προϊοντών μασ ένώ σέ συνδυασμο  

μέ την τέχνογνώσια μασ, να δημιουργησουμέ απο κοινου 
το έπιθυμητο συναμα διαχρονικο για έσασ αποτέλέσμα 

του έργου σασ συνδυαζοντασ μοντέρνα συγχρονα στοιχέια 
μέ παραδοσιακέσ αξιέσ.

εύχαριςτούμε!



1ο χλμ. Λ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου 
Kορωπί 19400

+30 210-6620072 
info@mdeligiannis.com 

mdeligiannis.com


