
...πιάνουν τα χέρια σου!

www.yparxeilysi.gr

www.durostick.gr

http://www.yparxeilysi.gr/


Στη DUROSTICK το ξέρουμε ότι μπορείς. Απλά, μέχρι 
σήμερα ίσως δεν το έχεις δοκιμάσει. Δοκίμασέ το λοιπόν!  
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να φτιάξεις 
μόνος σου. Ξεκίνα με τα απλά.

• Επισκεύασε μία ρωγμή 

στο σοβά. • Κόλλησε 

ένα πλακάκι 

που ξεκόλλησε. 

• Σφράγισε τη μπανιέρα 

ή τον πάγκο της κουζίνας. 

• Βάψε ένα δωμάτιο 

του σπιτιού. 

• Κόλλησε ένα παπούτσι 

που ξεκόλλησε 

η σόλα του. • Επισκεύασε 

ένα βάζο που έσπασε. 

• Στεγάνωσε την 

ταράτσα σου. • Καθάρισε, 

αδιαβροχοποίησε και 

γυάλισε τα μάρμαρά σου. 

• Αδιαβροχοποίησε την 

τέντα της βεράντας. 

• Σφράγισε εξωτερικά 

τα κασώματα 

των παραθύρων του σπιτιού σου.  

• Κόλλησε το πυρότουβλο 

του τζακιού που ξεκόλλησε.
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Μάθε τι μπορείς να φτιάξεις
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• Ξεβούλωσε 

τα υδραυλικά του μπάνιου. 

• Βάψε τα κάγκελα 

της βεράντας. • Επισκεύασε 

τη διαρροή στο σωλήνα 

του καλοριφέρ. 

• Κόλλησε την ξύλινη καρέκλα 

που τρίζει. • Σφράγισε και 

κόλλησε τα σοβατεπί 

στην τραπεζαρία. 

• Φτιάξε τις χειροτεχνίες σου. 

• Κόλλησε την ταπετσαρία του 

αυτοκινήτου σου. 

• Αδιαβροχοποίησε το πέτρινο 

δάπεδο της αυλής. • Φτιάξε τις 

δικές σου μοναδικές χρωματικές 

τεχνοτροπίες. • Φτιάξε τη δική σου 

απόχρωση & βάψε το σαλόνι σου.

• Βάψε ό,τι βάφεται. • Καθάρισε

το air-condition σου. • Περιποιήσου 

το αυτοκίνητό σου. 



2Το κατάλληλο υλικό 
κάνει το μάστορα! 

Αρκεί να ξέρεις ποιο 
είναι, πώς θα το βρεις 

και πού θα το βρεις,
 πόσο κοστίζει, αν είναι 
καλό και πάει λέγοντας. 

Μάθε για τα υλικά που θα χρειαστείς

Συνήθως, ξεκινάς από την ανά-

γκη σου. Αναζητάς τη συμβουλή 

αυτών που … ξέρουν, πληροφο-

ρίες σε έντυπα, στο Internet, ή 

αλλού, σταθμίζεις εναλλακτικές 

επιλογές σε σχέση με το κόστος, 

την αξιοπιστία, την εμφάνιση, 

την αντοχή στο χρόνο και τη 

χρήση και άλλα πολλά.

techical@durostick.gr
Mε επιτόπου αυτοψία 
αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Με το μυαλό μας, την ψυχή μας 
είμαστε δίπλα σας, μαζί σας, 
κοντά σας.  

Βρες τα προϊόντα DUROSTICK στο κατάστημα της γειτονιάς σου!

Επισκέψου το site της DUROSTICK (και τα περιφερειακά του 

sites) ή αναζήτησε έντυπα ή CD/DVD εντελώς δωρεάν στα 

καταστήματα που υπάρχουν τα προϊόντα της ή απευθείας από 

την εταιρεία, για να δεις και να γνωρίσεις υλικά, τι μπορείς να 

κάνεις με αυτά, πού εφαρμόζονται και πού μπορούν να σου είναι 

χρήσιμα εσένα προσωπικά, για τις δικές σου ανάγκες.   

mailto:techical@durostick.gr


www.yparxeilysi.gr
Το ολοκαίνουργιο site της 
DUROSTICK. Βρείτε λύσεις και 
γίνετε μέλος μιας μεγάλης 
κοινότητας, ‘ανεβάστε’ και δείξτε 
τις δουλειές σας, πάρτε μέρος 
σε συζητήσεις, συμμετέχετε σε 
διαγωνισμούς και αναζητήστε τη 
γνώμη και τη συμβουλή ειδικών. 
Επισκεφθείτε το τώρα! 
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Στη διάθεσή σας θα βρείτε έναν 

τεράστιο όγκο πληροφορίας όπου 

με άμεσο, απλό, κατανοητό και 

ευχάριστο τρόπο θα μάθετε τα 

μυστικά της χρήσης των  

προϊόντων και υλικών και πώς 

θα φθάσετε στο αποτέλεσμα που 

θα σας κάνει υπερήφανους και 

θα καλύψει  την ανάγκη σας.  

Πλήρης σειρά 

videos εφαρμογών σε μορφή  

DVD αλλά και στο κανάλι  

της DUROSTICK  

στο YOUTUBE και στο site  

της DUROSTICK 

www.durostick.gr

Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ, ο οδηγός ΕΠΙΣΚΕΎΕΣ 

& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ καθώς και 

πλειάδα τεχνικών εντύπων θα σας 

μάθουν τη δουλειά με απλό και  

κατανοητό τρόπο. Βρείτε τα σε 

έντυπη αλλά και σε ψηφιακή  

μορφή στα sites της DUROSTICK. 
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Μάθε για το πώς γίνεται η δουλειά

Στη DUROSTICK 
δίνουμε τεράστια σημασία 
τόσο για να σας γνωρίσουμε 
με τα προϊόντα μας άλλα 
κύρια, για να εκπαιδεύσουμε 
όσους και όσες το επιθυμούν 
στη σωστή χρήση 
και εφαρμογή τους. 

http://www.yparxeilysi.gr/
http://www.durostick.gr/
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Κάντο τόσο για λόγους ασφά-

λειας όσο και επιτυχίας της 

εφαρμογής και διάρκειάς της 

στο χρόνο και τη χρήση.

Φρόντισε για την προετοιμασία 

των υποστρωμάτων πάνω στις 

οποίες θα πραγματοποιήσεις 

την εφαρμογή. 

Αυτό είναι το πιο σπουδαίο 

μυστικό για την επιτυχία.

Φρόντισε να λάβεις σοβαρά 

υπόψη τις συνθήκες 

π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, αέρας 

κ.ά. που επικρατούν όσο κάνεις 

τη δουλειά, αλλά και μετά.  

Τήρησε τις σχετικές 

οδηγίες  της συσκευασίας.

Πάμε λοιπόν … Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες 

που θα βρεις πάνω στη συσκευασία των 

προϊόντων και φρόντισε να τις τηρείς καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εφαρμογής ή και μετά από αυτή, 

αν υπάρχει τέτοια οδηγία. 

4 Τώρα ξέρεις. 
Έμαθες πώς γίνεται, 

βεβαιώθηκες 
ότι αγόρασες τα 

σωστά υλικά και … 
έφτασε η ώρα  
να ξεκινήσεις. 

Ξεκίνα τώρα! Μη διστάζεις



Είτε πριν αρχίσεις 

είτε κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής ακόμη και μετά από 

αυτή, αν σου δημιουργηθεί η 

οποιαδήποτε αμφιβολία ή 

ερωτηματικό, αναζήτησε την 

απάντηση που θα σε οδηγήσει στο 

καλύτερο αποτέλεσμα. 

5Ξεκίνησες λοιπόν. Από τη 
θεωρία στην πράξη. Και φυσικά 
κάπου … κόλλησες. Δεν είσαι 
σίγουρος. Ρώτα τη DUROSTICK. 
Ρώτα την Τεχνική Υποστήριξη. 
Πάρε τηλέφωνο (210 55 16 500). 
Στείλε e-mail 
(technical@durostick.gr) 

Κάντο μόνος σου με τη βοήθεια που 

σου παρέχει η DUROSTICK, στην οποία ανα-

φερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα, ή κάλεσε 

άμεσα την ΤΕΧΝΙΚΗ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της εταιρείας, 

για να σου προτείνει μια πιο άμεση λύση και να 

σε καθοδηγήσει σωστά προς το επιθυμητό  

και προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Αν κάτι σε προβληματίζει ρώτα, μάθε…
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  Μπράβο Γιάννη!
  Σπουδαία δουλειά. Να μου πεις  
  το μυστικό να το κάνω και εγώ.

6 Το τελείωσες. 
Μπράβο σου λοιπόν! 

Έκανες πολύ καλή 
δουλειά. Κάνε ένα  

βήμα πίσω και  
θαύμασέ την. Μ’ένα χα-

μόγελο. Πολύ ωραία! 

Γιατί να μην μοιραστείς την εμπειρία σου 

με άλλους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα; 
Να δείξεις μερικές από τις φωτογραφίες που 

έβγαλες για να καταγράψεις το όμορφο 

αποτέλεσμα. Να πεις δυο λόγια βρε αδερφέ. 

Να ακούσεις μία άλλη άποψη. 

Να βοηθήσεις κάποιον άλλο που τώρα ξεκινά. 

Μοιράσου τώρα την εμπειρία σου

Πώς να τα κάνεις όλα αυτά; 

Εύκολα! Επισκέψου τώρα την 

ψηφιακή κοινότητα 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ της DUROSTICK 

στη διεύθυνση www.yparxeilysi.gr, 

γίνε μέλος και ανάρτησε 

τη δουλειά που έφτιαξες.

Είναι πολύ εύκολο, θα δεις. 

Και θα χαρείς να το δεις 

‘ανεβασμένο’ και να έχεις και 

ανταπόκριση από άλλα μέλη και 

επισκέπτες της κοινότητας. 

Έλα, μη διστάζεις. 

Κάντο τώρα!

    Το έφτιαξες. Μπράβο! 

www.yparxeilysi.gr 

ΤΟ ΕΦΙΑΞΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΎ

http://www.yparxeilysi.gr/
http://www.yparxeilysi.gr/


Τώρα που άρχισες, … δε σε στα-

ματά τίποτε. Ξέρεις ότι μπορείς. 

Έχεις νιώσει τη χαρά και την 

ικανοποίηση της 

ολοκλήρωσης ενός έργου. 

Μπορείς να το φέρεις εις πέρας. 

Και αυτό και άλλα, πιο δύσκολα.  

Όπως και πριν. Μόνο πιο εύκο-

λα αυτή τη φορά. Τώρα έχεις 

την εμπειρία. Τώρα ξέρεις ότι 

μπορείς. Εμείς θα είμαστε δίπλα 

σου σε κάθε βήμα. 

Αυτό είναι μια υπόσχεση. Και θα 

διαπιστώσεις ότι την τηρούμε!  

Οι ανάγκες ενός σπιτιού, 

ενός χώρου, δεν 

τελειώνουν ποτέ. 

Στάθμισέ τις για το δικό σου 

χώρο, βρες ποια είναι η 

επόμενη, η πιο σημαντική και 

ξεκίνα να οργανώνεις το χρόνο, 

τον τρόπο, τα υλικά, 

τη μέθοδο… 

7Η όρεξη για φαγητό 
έρχεται τρώγοντας 
λένε και η όρεξη για …φτια-
ξίματα έρχεται φτιάχνοντας. 
Τώρα ξέρεις ότι μπορείς. 
Κοίτα γύρω σου και πολύ 
γρήγορα θα διακρίνεις 
την επόμενη δουλειά! 

Ποια θα είναι η επόμενη δουλειά; 
Τώρα ξέρεις ότι μπορείς. 
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ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 

Για πάμε να περπατήσουμε τώρα, να δούμε με ένα  

παράδειγμα πώς θα προχωρήσουμε μαζί χέρι-χέρι!

1
3

Οι σφραγίσεις στο 

νιπτήρα και τη μπανιέρα 

έχουν βρωμίσει και 

αποκολληθεί. Υγρασία, 

μούχλα και βρωμιά! 

Μπορώ να το φτιάξω; 

ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ! 

Στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

στη σελίδα του προϊόντος 

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ, 

στην ενότητα ΤΡΟΠΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ έμαθα  

πώς γίνεται. 

Μάθε τι μπορείς να φτιάξεις

2
Στον ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ αλλά και στην 

ιστοσελίδα 

www.yparxeilysi.gr έμαθα 

για το υλικό που θα χρειαστώ 

για να ξανασφραγίσω. Είναι 

η ανθεκτική στη μούχλα 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ της DUROSTICK. 

Μάθε για τα υλικά που θα χρειαστείς

Μάθε για το πώς γίνεται η δουλειά

4
6

http://www.yparxeilysi.gr/
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4
6

Αφού διάβασα καλά και 

είδα και εικόνες εφαρμογής 

ξεκίνησα και πολύ σύντομα 

και εύκολα, έβγαλα την  

παλιά σφράγιση και έβαλα 

νέα με το πιστόλι φύσιγγας 

της DUROSTICK. 

Έκανα καλή δουλειά. 

Τη χάρηκα. Τη φωτογράφισα 

σε όλα της τα στάδια και τώρα 

μοιράζομαι την εμπειρία και 

τη χαρά μου δημοσιεύοντάς τη 

στην ενότητα ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 

DIY του www.yparxeilysi.gr. 

Ξεκίνα τώρα! Μη διστάζεις

5
7

Είχα μία απορία, αν θα έπρεπε 

με κάποιο τρόπο να καθαρίσω 

τη μούχλα από τις επιφάνειες 

πριν τοποθετήσω  τη νέα  

σιλικόνη. Πήρα τηλέφωνο την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της 

DUROSTICK και μου 

την έλυσαν αμέσως. 

Ναι θα καθαρίσω 

τις επιφάνειες! 

Τώρα που βρήκα 

τον τρόπο και τη μέθοδο 

θα κάνω κι άλλα. 

Το σπίτι έχει πολλές 

ανάγκες. Κι εμένα τώρα 

μου άνοιξε η όρεξη…

Αν κάτι σε προβληματίζει ρώτα, μάθε …

 Σφραγίσεις

Σφραγίσεις στο νιπτήρα  
και τη μπανιέρα

Τώρα ξέρεις ότι μπορείς.

Ποια θα είναι η επόμενη δουλειά;

Το έφτιαξες. Μπράβο!

Μοιράσου τώρα την εμπειρία σου...

http://www.yparxeilysi.gr/


12

Αρμόστοκοι 
(Τσιμεντοειδείς,  

εποξειδικοί)

Kόλλες πλακιδίων 
(Τσιμεντοειδείς, ρευστές)

Σφραγιστικά 
(Ακρυλικά πολυμερή, 

τσιμεντοειδή,  
πολυουρεθανικά, 

σιλικόνες)

Tα προϊόντα
της DUROSTICK



Βερνίκια 
(Νερού, διαλύτου)

Στεγανωτικά 
(Τσιμεντοειδή,  
ελαστομερή, 

πολυουρεθανικά)

Συγκολλητικά 
(Ξυλόκολλες, 

βενζινόκολλες, 
εποξειδικές κόλλες κ.ά.)

Χρώματα 
(Πλαστικά, ακρυλικά,

ελαστομερή 
στεγανοποιητικά, 

βερνίκια, ριπολίνες)

     www.durostick.gr

http://www.durostick.gr/


14

Στόκοι 
σπατουλαρίσματος 

(Για σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα,  

τσιμεντοσανίδα, 
άλλες επιφάνειες)

Σοβάδες (έτοιμοι) 
(Πρώτης στρώσης, 
τελικής στρώσης, 

μίας στρώσης, 
έγχρωμοι, εύκαμπτοι)

Επισκευαστικά 
(Σοβάδων, σκυροδέματος 

και άλλα πολλά)

Καθαριστικά 
(Βιοδιασπώμενα, ειδικών 

εφαρμογών) 
 

Τεχνοτροπίες 
(Χρώματα, στόκοι, 

πούδρες) 

Tα προϊόντα
της DUROSTICK



Εποξειδικά 
υλικά & 
χρώματα

Καθαριστικά 
(Βιοδιασπώμενα, ειδικών 

εφαρμογών) 
 

Αυτοκίνητο 
(Καθαρισμός, φροντίδα, 

περιποίηση)

     www.durostick.gr

15
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www.yparxeilysi.gr 

Η πρώτη διαδικτυακή κοινότητα με αντικείμενο που αφορά στη νέα κατασκευή, την επι-

σκευή, τη συντήρηση, την ανακαίνιση, τη διακόσμηση, τη φροντίδα κτιρίων και οικιών, 

είναι γεγονός. Στόχος και σκοπός του εγχειρήματος είναι η διαμόρφωση ενημερωμένων, 

σωστά πληροφορημένων, εκπαιδευμένων και κυρίως ικανοποιημένων καταναλωτών.  

Έχουμε δημιουργήσει για όλους 

εμάς, επαγγελματίες 

της οικοδομής, τα καταστήματα 

που την εξυπηρετούν, 

μηχανικούς, αρχιτέκτονες, 

εργολήπτες, 

τεχνίτες, ιδιοκτήτες και 

ενοικιαστές κτιρίων και 

κατοικιών, ερασιτέχνες με 

δημιουργικές ανησυχίες και 

κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ένα 

χώρο συνάντησης και 

συνύπαρξης, μία κοινότητα, 

την πρώτη στο ελληνικό 

Internet με αυτό το αντικείμενο. 

 Να πλοηγούνται στο πλούσιο 

περιεχόμενο της διαδικτυακής 

πύλης, να βρίσκουν λύσεις σε 

προβλήματα που τους απασχο-

λούν, να γνωρίζουν υλικά και 

εφαρμογές, να διερευνούν 

νέες, ενίοτε καινοτόμες, ιδέες. 

 Τα μέλη και οι επισκέπτες της  πύλης-κοινότητας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ έχουν τη δυνατότητα:

Να αποτείνονται για πιο 

εξειδικευμένη βοήθεια στις 

Τεχνικές Ύπηρεσίες της πύλης 

(DUROSTICK).

www.yparxeilysi.gr 
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 Τα μέλη και οι επισκέπτες της  πύλης-κοινότητας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ έχουν τη δυνατότητα:

Να συνομιλούν στα forums της 

κοινότητας μεταξύ τους και με 

τους διαχειριστές, 

να ανταλλάσσουν απόψεις και 

προβληματισμούς, να αναζη-

τούν τη γνώμη και την άποψη 

άλλων μελών, να εκφράζουν 

ελεύθερα τη δική τους. 

Να δημιουργούν ομάδες ει-

δικού ενδιαφέροντος για να 

ανταλλάσσουν πληροφορία, 

γνώση και εμπειρία, αλλά και 

να προσελκύουν άλλα μέλη που 

πιθανόν  χρήζουν της παροχής 

των υπηρεσιών που τα μέλη 

(ως επαγγελματίες) παρέχουν. 

Να αναδεικνύουν το έργο τους 

με κείμενα, φωτογραφίες, 

videos και να το μοιράζονται 

με όλα τα μέλη της κοινότητας 

ή των ομάδων στις οποίες θα 

έχουν επιλέξει να ανήκουν. 

‘Ανέβασέ’ το  
δικό σου έργο ! 

Να έχουν το δικό τους 

μοναδικό χώρο 

στην πύλη όπου θα 

καταγράφουν και θα 

αποθηκεύουν τη 

δραστηριότητά τους σε αυτή. 

Να απευθύνονται 

για πιο εξειδικευμένη 

βοήθεια στην 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

της πύλης (DUROSTICK).

     Μάθετε περισσότερα! 

 Επισκεφθείτε μας ΤΩΡΑ!

Να αναρτούν 

αρθρογραφία γενικό-

τερου ή ειδικότερου 

ενδιαφέροντος- 

για οικοδομικά-

τεχνικά θέματα. 
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ü 530 σελίδες
Περιηγηθείτε στο έντυπο και 

πληροφορηθείτε για πιστοποιήσεις 

και πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

 Ένωσης σύμφωνα με τα οποία 

κατατάσσονται τα προϊόντα 

DUROSTICK. Ενημερωθείτε από 

τους πίνακες εφαρμογής γρήγορα 

και εύκολα για τις χρήσεις τους.

Μάθετε για τις ιδιότητες, τις εφαρμογές, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, τον τρόπο χρήσης κ.ά. στην εκτενή 

παρουσίαση των επτά κατηγοριών και των  

υποκατηγοριών τους για το σύνολο των προϊόντων  

της εταιρείας που υπερβαίνουν τα 300. 

 •  Ακολουθήστε τη ‘ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ’ 
διαδικασία για την κατασκευή 
μιας νέας οικοδομής και μάθετε 
για τα προϊόντα που εμπλέκονται 
σε κάθε της στάδιο. 

•    Διαβάστε προσεκτικά τις λύσεις 
που προτείνονται για την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει ένα 
σπίτι ή ένα κτίριο στην ενότητα 
‘ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΑΙΤΙΑ - ΛΎΣΗ’. 

Στην πλούσια γκάμα των τεχνικών και άλλων εντύπων της DUROSTICK 

θα βρεις τη γνώση και την πληροφορία που θα σου ενισχύσει την 

αυτοπεποίθηση για να δημιουργείς, να φτιάχνεις, να γνωρίζεις 

πώς γίνεται το κάθε τι!

ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Τα έντυπα της DUROSTICK

Κοίτα, διάβασε, μάθε, φτιάξτο μόνος σου!



Για κάθε χρήση υπάρχει λύση!

Ναι, ΎΠΑΡΧΕΙ ΛΎΣΗ 

και αυτή γίνεται δυνατή 

αν κατ’ αρχήν κάποιος είναι σε 

θέση να διατυπώσει 

το πρόβλημα που την απαιτεί, 

με ακρίβεια και σαφήνεια!

ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΎΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ü 248 σελίδες
ü Σε έντυπη & ψηφιακή μορφή

ü  Πλούσιο φωτογραφικό υλικό  

με προβλήματα της οικοδομής

ü Όλοκληρωμένη ενότητα λύσεων

ü    Ανακαινίσεις για κάθε χώρο  

του σπιτιού και της οικοδομής

Ο οδηγός ‘ΕΠΙΣΚΕΎΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ’ τοποθετεί 

και συνδέει έξυπνες λύσεις με προϊόντα ή 

συνδυασμούς ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες  

για να φθάσει κανείς στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο οδηγός ‘ΕΠΙΣΚΕΎΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ’ είναι 

στη διάθεσή σας τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή 

μορφή, για να τον αποκτήσετε, να τον ‘κατεβάσετε’, να τον 

αποθηκεύσετε, να τον τυπώσετε, να τον στείλετε σε φίλους και 

γνωστούς. Κάντε τη σωστή κίνηση! Κάντε τη τώρα!

Με λόγια, με 

φωτογραφική 

απεικόνιση πραγματικών 

προβλημάτων, με 

τρισδιάστατη απεικόνιση 

πληθώρας 

οικοδομικών 

επιφανειών και χώρων.
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ΎΓΡΑΣΙΑ: Το γενεσιουργό αίτιο των περισσότερων δει-

νών μας όσον αφορά στο σπίτι και την οικοδομή. 

Της αφιερώσαμε εξαιρετικά ένα ολόκληρο έντυπο. 

Την παρουσιάσαμε, την αναλύσαμε, 

…τη λύσαμε με προϊόντα DUROSTICK! 

Σας την παρουσιάζουμε σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 

προσδοκώντας να σας φέρουμε πιο κοντά στο θέμα και πιο 

μακριά από τα προβλήματα που σας έχει δημιουργήσει. 

Ταξιδέψτε στο όνειρο με 

όχημα το νέο έντυπο για τα 

ΧΡΩΜΑΤΑ που μας περιβάλ-

λουν. Bρείτε αυτό που 

ταιριάζει απόλυτα στο γούστο 

και το χώρο σας...από την 

ολοκαίνουργια  βεντάλια  

χρώματος της DUROSTICK.

Μάθετε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για την 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. 
Ενημερωθείτε για τη 
θερμομόνωση των εξωτερικών κάθετων 
επιφανειών με το πιστοποιημένο στην 
πρώτη κλάση κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ETAG 004 σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης THERMOSEAL. 

ΠΑΤΗΤH
 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙA

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

Ν Ε Ε Σ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ  

Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ

Διαβάστε τα έντυπα που 

έχουμε δημιουργήσει 

ειδικά για την ΠΑΤΗΤΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ. 

Πάρτε ιδέες για 

εφαρμογές και 

τεχνοτροπίες. Διαλέξτε 

τους χρωματισμούς που 

ταιριάζουν στο γούστο σας. 
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Μάθετε για χρωματικές & 

άλλου τύπου 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ, γνωρίστε 

υλικά, γνωρίστε 

τον τρόπο.

 Δημιουργήστε το δικό  σας 

μοναδικό έργο! 

Είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχουν οι κατάλληλες 

ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ 

στα εξωτερικά ανοίγματα του 

σπιτιού αλλά και στο μπάνιο, 

την κουζίνα και αλλού. 

Μάθετε για όλα! 

Βιβλιοθήκη  
durostick.gr

Βιβλιοθήκη  
yparxeilysi.gr

μ’ ένα ‘κλίκ’ στην οθόνη σου!

Περιηγήσου, βρες αυτό  

που θέλεις, τύπωσέ το, 

αποθήκευσέ το, μοιράσου 

το με φίλους!

Όι βιβλιοθήκες μας...

http://durostick.gr/
http://yparxeilysi.gr/


Αναλυτική παρουσίαση της DUROSTICK και του συνόλου των προϊόντων 

της. Δυνατότητα να μάθετε για προβλήματα και τη λύση τους, αλλά και 

να μας στείλετε το δικό σας για να σας προτείνουμε λύσεις. 

Βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη στη διάθεσή σας για να…. 

γίνετε εσείς οι ειδικοί! 

O ιστότοπος της DUROSTICK

Ύγρασία

Ρηγματώσεις

Αποκολλήσεις

Μούχλα

Σκουριά

Βαμμένες επιφάνειες

Δύσκολοι λεκέδες

Φωτογράφισε, περιέγραψε 

και στείλε το πρόβλημα του 

σπιτιού ή της οικοδομής σου 

στη DUROSTICK !

Πρόβλημα
               Αιτία 

Λύση

Kαταχώρηση 
προβλήματος 

(Ειδική εφαρμογή)

www.durostick.gr
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http://www.durostick.gr/
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Διαβάστε τα,  

κατεβάστε τα, τυπώστε τα, 

αρχειοθετήστε τα, 

όπως εσείς κρίνετε ότι θα 

εξυπηρετήσουν

τις αναζητήσεις   

και τις ανησυχίες σας.

Τώρα έχετε τη δυνατότητα,

για μια μεγάλη γκάμα

καινοτόμων προϊόντων 

αιχμής, να δείτε 

την εφαρμογή τους

βήμα - βήμα σε video.

Στείλε μας το πρόβλημά σου 
και οι ειδικοί μας θα σου προτείνουν άμεσα λύση!

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη/
ταινιοθήκη της DUROSTICK



Επιλέξαμε κάποιες πολύ σημαντικές λύσεις με προϊόντα DUROSTICK 

και κινηματογραφήσαμε την εφαρμογή τους βήμα-βήμα για να 

βοηθήσουμε όσους θελήσουν να δοκιμάσουν να το κάνουν μόνοι 

τους αλλά και για όσους θέλουν απλά να γνωρίζουν.

για να την κάνεις κι εσύ! 

Δεκάδες videos 

εφαρμογών που δίνουν 

λύσεις και σας μαθαίνουν 

ακόμη και να εφαρμόσετε 

υλικά-αν πιάνουν 

τα χέρια σας...

Δείτε ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ,  

στη λεπτομέρειά της την 

εφαρμογή 

κάθε προϊόντος ή λύσης 

και φτιάξτε το μόνοι σας!

&

VIDEOS: Δες πώς γίνεται η δουλειά



Πατητές  
Τσιμεντοκονίες

για κάθε λύση διακόσμησης! 

DS-254  IRON

DS-250

DS-256 FLEX VELVET

DS-252  FLEX

DS-256 FLEX VELVET

        DS-252  FLEX

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με την 

Τεχνική Ύποστήριξη της DUROSTICK  
στο 210 55 16 500 ή με e-mail 
στο technical@durostick.gr

Προτάσεις αισθητικής μοναδικότητας 

ΠΑΤΗΤH
 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙA

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

Ν Ε Ε Σ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ  

Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ

mailto:technical@durostick.gr


Για κάθε χρήση υπά ρχει λύση!

Πάνω από 300 προϊόντα
α για την κατασκευή, τη συντήρηση,  

την επισκευή, την ανακαίνιση 
και τη διακόσμηση 

του σπιτιού και της οικοδομής!

Για κάθε χρήση υπάρχει λύση     προϊόντα



Για κάθε χρήση υπά ρχει λύση!

 
E-mail: technical@durostick.gr 

                yparxeilysi@durostick.gr

Για κάθε χρήση υπάρχει λύση     προϊόντα

mailto:technical@durostick.gr
mailto:yparxeilysi@durostick.gr


DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00,  Τηλ: 211 60 03 500-599, 
210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22 , 
Τηλ: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367 

E: info@durostick.gr, technical@durostick.gr

www.durostick.gr

http://??.??/
mailto:info@durostick.gr
mailto:technical@durostick.gr
http://www.durostick.gr/

