ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η εταιρία ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ είναι μια σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας φυσικών πετρωμάτων απ’
όλο τον κόσμο.
Επενδύοντας σε ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η σύγχρονη τεχνολογία σήμερα σε μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας φυσικών
πετρωμάτων αλλά και σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση των ανθρώπων της, η ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, έχει καταφέρει να
διεκδικεί ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που συνεχώς αυξάνεται, προσφέροντας την
καλύτερη δυνατή ποιότητα προϊόντων με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.
Η καθετοποιημένη οργάνωση του εργοστασίου της αλλά και η τεχνογνωσία των ανθρώπων της ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, της δίνει
το πλεονέκτημα να μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλα έργα και να συνεργάζεται με τις πλέον μεγαλύτερες κατασκευαστικές και
τεχνικές εταιρίες του χώρου.
Η ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, παράγει ποικιλία φυσικών προϊόντων σε κάθε μέγεθος και σχήμα από πάγκους κουζίνας και πλακίδια
μέχρι τεμάχια «ειδικών διαστάσεων», προσαρμοσμένα πάνω στίς σύνθετες ανάγκες του κάθε έργου.
Τα βασικά μας προϊόντα είναι:
> Πλακίδια μαρμάρου και γρανίτη όλων των διαστάσεων
> Σκαπιτσαριστό και κυβόλιθοι
> Ειδικές διαστάσεις για ορθομαρμαρώσεις
> Καλλιτεχνικές εργασίες με σκαλίσματα
> Τζάκια
> Πισίνες
> Ειδικές εργασίες με CNC όπως κολώνες, μετώπες, φουρούσια κλπ.
> Χαλαζιακά.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
Τα μεγάλα και σύνθετα έργα για να μπορούν να αποδώσουν το επιδιωκόμενο αισθητικό και πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά και
την μοναδική υπογραφή των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί στην υλοποίηση τους, απαιτούν επαγγελματική οργάνωση,
μελέτη, ανάλυση, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ροής εργασιών και σωστή χρωματική και διαστασιολογική επιλογή των
προδιαγραφόμενων υλικών.
Η ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, λόγω της μεγάλης της εμπειρίας, μπορεί να προσφέρει αυτή την πολύτιμη υποστήριξη στον σύγχρονο
Έλληνα επαγγελματία αρχιτέκτονα, μηχανικό, και διακοσμητή, σε όλο αυτό το ανωτέρω φάσμα εργασιών υλοποίησης ενός
μεγάλου έργου.
Η επιστημονική και πρακτική κατάρτιση των ανθρώπων της εταιρίας που εμπλέκονται στα έργα, τους δίνει την δυνατότητα να
μπορούν να προβλέπουν ή να επισημαίνουν όλα τα προβλήματα που είναι μοιραίο να εμφανιστούν σε ένα έργο, αντιμετωπίζοντάς
τα με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο.
Τα επαγγελματικά οργανωμένα συνεργεία μας, με την μεγάλη τους εμπειρία σε συνεργασία με τους μηχανικούς και επαγγελματίες
project managers της εταιρίας μας, μπορούν να διασφαλίσουν την άψογη τοποθέτηση των επιλεγμένων υλικών στο απαιτητό
χρονοδιάγραμμα.

ΟΡΑΜΑ
> Εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service)
> H κορυφαία ποιότητα όλων των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
> Να χτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, θέτοντας ως προτεραιότητα την ικανοποίησή τους

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, είναι σε θέση να υλοποιεί έργα που διασφαλίζουν την ποιότητα
και την εφαρμογή της σύγχρονης αισθητικής.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Dionyssos

Volakas

Thassos

Pirgon

Naxos

Sivec

Afyon

Arabescato

Aliveri

Delta Grey

Pietra Serena

Molosson

Ioannina Special

Skyros

Lygourio Light

Nestos

Didyma

Travertino

Boticcino Royal

California

Rosa Portogalo

Emperador

Dematiou

Tinos
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•Archimedes and Heraclitus
•Profarta - Industrial Zone Koropi
•Athens - Greece
•Τ +30 210 6620 281
•F +30 210 6620 282
•E info@deltamarmara.gr

•Αρχιμήδους & Ηρακλείτου
•Προφάρτα
•Βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου
•Τ 210 6620 281
•F 210 6620 282
•E info@deltamarmara.gr

