


STAMPED CONCRETE



Σο ταμπωτό Δάπεδο, είναι ζνα ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί ωσ βαςικό υλικό το 
ςκυρόδεμα για να επιτφχει πλακοςτρϊςεισ μονολικικζσ, χρωματιςτζσ, καλισ 
αιςκθτικισ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: μακρά διάρκεια ηωισ, χωρίσ 
ιδιαίτερθ ςυντιρθςθ, ανκεκτικό ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςτισ λιπαρζσ 
ουςίεσ, τον παγετό, τα οξζα, τα άλατα, ςτισ υπζρυκρεσ και υπεριϊδεισ ακτίνεσ, 
αδιάβροχο ςε ποικιλία ςχεδίων και χρωμάτων με εφκολθ και γριγορθ καταςκευι. 
Είναι ιδανικό για επιςκευζσ ιςτορικϊν κζντρων, δρόμουσ, πλατείεσ, πεηοδρόμια, 
χϊρουσ ςτάκμευςθσ, αυλζσ, πυλωτζσ, ράμπεσ, γκαράη, ταράτςεσ, εκκεςιακοί 
χϊροι, περίγραμμα πιςίνασ κτλ.

The Stamped Concrete uses  concrete as base material so to obtain monolithic 
pavements, colored and well finished, having these  characteristics : long life also 
without  maintenance, fully resistant to atmospheric agents, resistant to ultraviolet 
and infareds rays, oil, grease, mould and water repellent, different colours and 
pattents, easy and fast implementation. The application fields are many : 
restructuring of historic centers, streets, squares, sidewalks, boulevards, parking , 
cemeteries, internal yards, ramps, barns, terrazzo, swimming pool sides, malls and 
others.
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Σο Bondstone, θ εταιρεία  Πανίκοσ Λοΐηου και Τιοί Λτδ παρουςιάηει το ζτοιμο μείγμα 
για το χυτό βοτςαλωτό δάπεδο. τολίηει και δίνει αρχιτεκτονικζσ λφςεισ ςτθ 
διαμόρφωςθ εξωτερικϊν χϊρων μζςα από μια ποικιλία χρωμάτων και ςχεδίων. Είναι 
ιδανικό για πιςίνεσ, πεηοδρόμια, δθμόςιουσ κιπουσ, πάρκα, πεηοδρόμουσ. το 
Bondstone χρθςιμοποιοφμε μικρζσ φυςικζσ πζτρεσ (βότςαλα) διαφόρων μεγεκϊν και 
ςχθμάτων. Σο δάπεδο αποκτά πολλά αρχιτεκτονικά ςτοιχεία με ςεβαςμό ςτθν 
οικολογικι ιςορροπία. Σο ζτοιμο δείγμα αποτελείται από οξείδια μετάλλων, ίνεσ, ίνεσ 
διαςποράσ, αντιμυκθτιακό και πρόςκετα ςυςτατικά, τα οποία αναμιγνφονται με 
ειδικζσ γόμεσ και διαφόρων χρωμάτων και διαςτάςεων βότςαλα.

Our company presents Panikos Loizou & Sons Stamped Concrete Ltd ready mix for the 
Bonstone. Is an architectonic stone washed effect floor that furnish and personalize 
outside areas trough a variety of colours and drawings. Its ideal for pool, sidewalks, 
public gardens, theme parks, pedestrian area etc. Using small natural stones of 
different sizes we can obtain several architectonic and chromatic effects respecting the 
ecologic environmental balance. The ready- made Bonstone is a product based upon 
fibers, pigments, dispersants, products anti-efflorescence and additives which , mixed 
with resin and gravel of different colours, shapes and dimensions.
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PEBBLE FLOOR



Βοτςαλωτό Δάπεδο
Η εταιρεία μασ παρουςιάηει το ζτοιμο μείγμα για το χυτό βοτςαλωτό δάπεδο. τολίηει και
δίνει αρχιτεκτονικζσ λφςεισ ςτθ διαμόρφωςθ εξωτερικϊν και εςωτερικϊν χϊρων μζςα από
μια ποικιλία χρωμάτων και ςχεδίων. Είναι ιδανικό για πιςίνεσ, δρόμουσ, πεηοδρόμια, 
δθμόςιουσ κιπουσ, πάρκα, πεηοδρόμουσ, χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ςκάλεσ εςωτερικζσ και
εξωτερικζσ. το βοτςαλωτό δάπεδο χρθςιμοποιοφμε μικρζσ φυςικζσ πζτρεσ (βότςαλα) 
διαφόρων μεγεκϊν και ςχθμάτων. Σο δάπεδο αποκτά πολλά αρχιτεκτονικά ςτοιχεία με
ςεβαςμό ςτθν οικολογικι ιςορροπία. Σο ζτοιμο δείγμα αποτελείται από οξείδια μετάλλων, 
ίνεσ, ίνεσ διαςποράσ, αντιμυκθτιακό και πρόςκετα ςυςτατικά, τα οποία αναμιγνφονται με
τςιμζντο και διαφόρων χρωμάτων και διαςτάςεων βότςαλα. τρϊνεται ςε 2-4cm πάχοσ ςε
υφιςτάμενο δάπεδο ι ςε φρζςκια υπόβαςθ ςκυροδζματοσ.

The Pebble Floor 
Our company presents ready mix for the cast pebble floor. Is an architectonic stone washed 
effect floor that furnish and personalize outside and inside areas trough a variety of colours
and drawings. Its ideal for pool, streets, sidewalks, public gardens, theme parks, pedestrian 
area, parking lands etc. Using small natural stones of different sizes we can obtain several 
architectonic and chromatic effects respecting the ecologic environmental balance. The 
Ready- made Pebble Floor (product based upon fibers, pigments, dispersants, products anti-
efflorescence and additives) which, mixed with cement and gravel of different colours, 
shapes and dimensions, makes a mixing that is placed with a thickness from 2 to 4 cm up on 
both fresh or dry concrete.



ΠΟΣΑΜΙΙΟ ΚΑΦΕ 

ΜΕ ΑΠΡΟ ΣΙΜΕΝΣΟ RIVER STONE 1-3 mm
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RIVER STONE 1-3 mm ΠΟΣΑΜΙΙΟ ΚΑΦΕ



RIVER STONE 10 mm YELLOW STONE 2-5 mm



DECO WALLS



Η εταιρεία μασ ςε ςυνεχείσ αναηιτθςθ για καινοφργια είδθ ςταμπωτϊν και διακοςμθτικϊν 
δαπζδων, παρουςιάηει το Deco walls είναι μια λφςθ για επενδφςεισ τοίχων με τθ μορφι 
διακοςμθτικοφ ςταμπωτοφ ςοβά. Σο Deco walls είναι ζνασ ζτοιμοσ διακοςμθτικόσ ςοβάσ, 
που διατίκεται ςε ποικιλία χρωμάτων και ςχεδίων, με εξαιρετικι ςυμπεριφορά, για τθν 
προςταςία τόςο των εξωτερικϊν όςο και των εςωτερικϊν τοίχων. Εφαρμόηεται απϋευκείασ
ςε υφιςτάμενο ςοβά, τοιχοποιία, γυψοςανίδα κλπ, και αφοφ ςταμπαριςτεί με τα ανάλογα 
καλοφπια δίνει τθν αίςκθςθ πζτρασ, τοφβλου, ξφλου κλπ. Για τθν καταςκευι του 
ςταμπωτοφ ςοβά απαιτείται ο ειδικόσ ςοβάσ, Deco walls (ζτοιμο μίγμα 25kg), ςτάμπεσ ςε 
ποικιλία ςχεδίων και το ειδικό υδατοδιαλυτό χρϊμα DECOCHROM, που διατίκεται ςε 8 
βαςικά χρϊματα, με δυνατότθτα μίξθσ αυτϊν, που χρωματίηει και προφυλάςςει το Deco 
Walls.

Deco Walls:
Our company for the research and production of stamped concrete, sprayed and acidified 
floors, deco pebble floors has prepared the Deco Walls, which is a vertical stamped 
covering. It is a transpiring impermeable mortar, provided in various colours, with excellent 
adherence for the protective covering of external and internal walls. Directly place on 
plasters, concrete bricks, bricks or drywalls and subsequently imprinted to obtain a perfect 
imitation of stones, bricks, wood, rocks etc. It consists of a plastic material, called Deco 
Walls, protected with DECOCHROM, a waterbased coloured paint, provided in various 
colours. It can be finished smooth, raised, orange skin, roller or stamped.
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COLOURED CONCRETE



Σο Χρωματιςτό & Φυςικό μπετόν, εφαρμόηεται για ζμμεςθ, γριγορθ και 
οικονομικι λφςθ ςε διάφορουσ χϊρουσ όπωσ πλατείεσ, δρόμουσ, χϊρουσ 
ςτάκμευςθσ, ςε κιπουσ ξενοδοχείων και ςπιτιϊν, επιςκευζσ ιςτορικϊν κζντρων, 
πεηοδρόμια, αυλζσ, πυλωτζσ, ράμπεσ, γκαράη, ταράτςεσ, εκκεςιακοί χϊροι, 
περίγραμμα πιςίνασ κτλ. Μπορεί να παραμζνει ςτο φυςικό του χρϊμα ι ςε 
οποιοδιποτε άλλο χρϊμα. Επίςθσ μποροφμε με ζξυπνουσ ςυνδυαςμοφσ να 
προςφζρουμε ιδανικζσ και πανζμορφεσ λφςεισ.

The Natural Colored & concrete, applied for indirect, quick and affordable 
solution to various places such as squares, streets, parks, gardens hotels and 
houses, repairs of historic centers, sidewalks, patios, pilotis, ramps, garages, 
terraces, galleries, pool contour, etc. may remain in its natural color or any 
other color. Also we can with clever combinations to offer beautiful and ideal 
solutions.
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