Απεριόριστες
Εφαρμογές
του Όνυχα
Unlimited
applications
of Onyx
• Σύννεφο

κολλητό με σκούρο τακάκι
onyx with dark spuare

• Ριγωτό ανοιχτό και
σκούρο σε συνδυασμό
• Combination of
banded onyx in light
and dark

Print All : 210 3845 344

• Cloudy

• Δάπεδο

σύννεφο - Αστέρι σκούρο ριγωτό
- Τζάκι με φωτιζόμενο όνυχα

• Cloudy

floor - Dark banded star
- Fire place with illuminated onyx
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Όνυχας

Μάρμαρα & Όνυχας Ζαφειράκη

Ένα μοναδικό, σπάνιο,
όμορφο διακοσμητικό υλικό.

Η εταιρία, έχοντας το ιδιόκτητο λατομείο καθώς και σύγχρονη
μονάδα επεξεργασίας, έχει τη δυνατότητα να διαθέτει σήμερα
αυτό το μοναδικό υλικό και στην ελληνική αγορά σε προσιτές τιμές.

Όνυχας

Έτσι ο Όνυχας χρησιμοποιείται σήμερα σε όλες τις απαιτητικές
αρχιτεκτονικές εφαρμογές σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς
χώρους, μοντέρνου ή και κλασικού χαρακτήρα συνδυάζοντας
αντοχή, ομορφιά και επιβλητικότητα.

•

Onyx

• Φωτιζόμενος
• Lighted

Όνυχας
Onyx

Επίσης η εταιρία μας διαθέτει πλήρη γκάμα μαρμάρων.

The company with its privately owned quarry and a modern
processing unit, has the possibility to dispose of this unique material at reasonable prices to the Greek and international market.
Onyx is been used today at all the demanded internal and
external architectural applications of modern or classic style,
combining resistance, dignity and beauty.

• Συνδυασμός

σύννεφου με ριγωτό K21-K22
• Combination of cloudy and banded Onyx K21-K22

Our company can supply a full range of marble.

Ήλις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ειδικό βάρος: 2760 kg/m3
• Υδατοαπορροφητικότητα: 0,04 wt%
• Αντοχή στη φθορά: (gr/50cm2)=53
• Σκληρότητα: 1134/100=11,34

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Apparent Specific Weight: 2760 kg/m3
• Absorption Coefficient: 0,04 wt%
• Abrasion Resistance: (gr/50cm2)=53
• Hardness: 1134/100=11,34

•

Helis

Onyx
A unique, rare, beautiful
decorative material.

