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Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΣΕΙΡΑ ΓΗ Χαρτοκιβώτιο 5,00 14,63 € 73,17 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΙΡΑ “ΓΗ”
Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΣΕΙΡΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ Χαρτοκιβώτιο 5,00 16,26 € 81,30 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ
Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον.      

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΣΕΙΡΑ VILLAGE Χαρτοκιβώτιο 5,00 11,38 € 56,91 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΙΡΑ VILLAGE
Η οικονομική σειράς πέτρας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της Tepostone. Διαθέσιμη σε 
πέντε (5) χρωματισμούς για κατασκευές με μοντέρνα ή κλασική σχεδίαση για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΣΕΙΡΑ 1-16 Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 € 65,04 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΣΕΙΡΑ ΧΡ Χαρτοκιβώτιο 5,00 14,63 € 73,17 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΙΡΑ “ΧΡ”
Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Oι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με  τον νόμιμο Φ.Π.Α.
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Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΧΤΕΝΙΣΤΟ Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 € 65,04 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΤΕΝΙΣΤΗ ΠΕΤΡΑ
Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 € 65,04 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ
Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 € 65,04 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ
Η πέτρα TEPOSTONE είναι ένα εύκαμπτο τεχνητό πέτρωμα ιδανικό για τοίχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
TEPOFLOOR Χαρτοκιβώτιο 5,00 14,63 € 73,17 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOFLOOR
Το TEPOFLOOR είναι ένα τεχνητό πέτρωμα, ιδανικό για πάτωμα. Παράγεται σε 4 διαφορετικούς χρωματισμούς 
και σε διάσταση 60x1,20μ. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Κωδικός Συσκευασία m2 / συσκ. Τιμή / m2 Τιμή / συσκ. (5 m2)
Tepostone 

Panel
Χαρτοκιβώτιο 5,00 14,63 € 73,17 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOSTONE PANEL
To TEPOSTONE PANEL είναι ένα τεχνητό πέτρωμα, ιδανικό για επένδυση τοίχων. Παράγεται σε 8 διαφορετικούς 
χρωματισμούς και σε διάσταση 0,60x1,20μ. Κατασκευάζεται από φυσικά ορυκτά υλικά και είναι φιλικό προς 
το περιβάλλον. 

Oι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με  τον νόμιμο Φ.Π.Α.
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Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Διαθέσιμες διαστάσεις

 

 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,5Χ20 ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 2€/Μ2
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Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά - Πιστοποιητικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Tepostone είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας για όλα τα προϊόντα και την παραγωγή, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Όλα τα προϊόντα φέρουν τη σήμανση CE και είναι συμβατά με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας 
και ασφάλειας της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικό Τιμή

Αντοχή σε θλίψη 46 Ν / mm2

Επικίνδυνα υλικά Όχι

Διαστάσεις (μέσο ύψος) 2,01 mm

Θερμική αγωγιμότητα 0,05577 W/m.K

Αντοχή στην κάμψη 9,93 Ν/mm2

Αντοχή στη φωτιά Euroclass A1

Υδατοαπορροφητικότητα 1,4 gr./m2*s

Περιεχόμενη υγρασία 0,66%

Ειδικό βάρος 1,92gr./cm3

Αντοχή στο κρύο -50ο C

APPROVED
EN 771-5
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Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Κωδικός Συσκευασία Τιμή / lt Τιμή / συσκ.
TEPOSIL Δοχείο 1 Lt. 7,72 € 7,72 €
TEPOSIL Δοχείο 5 Lt. 6,91 € 34,55 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOSIL SUPER
Διάφανο σιλικονούχο βερνίκι, απορροφητικό, με διαλύτες μεγάλης διεισδυτικότητας. Δεν επηρρεάζει τους 
χρωματισμούς και δεν δημιουργεί φιλμ.

Κωδικός Συσκευασία Τιμή / lt Τιμή / συσκ.
TEPOCRYL Δοχείο 1 Lt. 6,91 € 6,91 €
TEPOCRYL Δοχείο 5 Lt. 6,50 € 32,52 €

TEPOCRYL
Διάφανο συνθετικό βερνίκι για πέτρες και διακοσμητικά τούβλα. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κωδικός Συσκευασία Χρώματα Τιμή / Kg Τιμή / συσκ. (20 
Kg)

TEPOKOL FLEX
Χαρτοκιβώτιο 20 

Kg 
(Α+Β συστατικό)

Λευκό, μαύρο, 
γκρι,  

μπεζ, καφέ, 
κόκκινο

0,93 € 18,70 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOKOL FLEX
Συγκολλητικό δομικό κονίαμα δύο συστατικών, ιδανικό για συγκόλληση φυσικής ή τεχνητής πέτρας, 
διακοσμητικών τούβλων, κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα.  

Κωδικός Συσκευασία Χρώματα Τιμή / Kg Τιμή / συσκ. (25 Kg)
TEPOKOL Σάκος 25 Kg. Λευκό 0,39 € 9,76 €   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOKOL
Συγκολλητικό δομικό κονίαμα υψηλής ποιότητας, ιδανικό για συγκόλληση φυσικής ή τεχνητής πέτρας, 
διακοσμητικών τούβλων, κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους.

Βερνίκια - Συγκολλητικά

Oι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με  τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Κωδικός Συσκευασία Τιμή / Kg. Τιμή / συσκευασία
TEPOCRYL FLOOR Δοχείο 1 Lt 8,13 € 8,13 €
TEPOCRYL FLOOR Δοχείο 5 Lt     7,39 € 36,59 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOCRYL FLOOR
Το TEPOCRYL FLOOR είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι δαπέδων πέτρας και τεχνητών δομικών υλικών.
Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



7

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Κωδικός Συσκευασία Χρώμα Τιμή / Kg. Τιμή / συσκ. (20 Kg.)

TEPOSTEK
Χαρτοκιβώτιο 20 

Kg 
(Α+Β συστατικό)

Λευκό, μπεζ, γκρι 1,14 € 22,76 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOSTEK
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών με βάση το τσιμένο ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες.

Κονιάματα - Έτοιμοι σοβάδες

Κωδικός Συσκευασία Τιμή / Kg. Τιμή / συσκευασία
TEPOPLASTER Πάστα Κουβάς 20 Kg 1,54 € 30,90 €

TEPOPLASTER
 2 συστατικών Χαρτοκιβώτιο 20 Kg 1,54 € 30,90 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOPLASTER
Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς σε μορφή πάστας ή δύο συστατικών, σε διάφορους χρωματισμούς. Κατάλληλος 
για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Εμφανίζει άριστη πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα και δεν 
ρηγματώνει. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κωδικός Συσκευασία Τιμή / Kg. Τιμή / συσκευασία
TEPOGRANITE Πάστα Κουβάς 25 Kg. 1,63 € 40,65 €    

TEPOGRANITE
 2 συστατικών Χαρτοκιβώτιο 20 Kg 1,63 € 32,52 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEPOGRANITE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς με εμφάνιση γρανίτη σε μορφή πάστας ή δυο συστατικών σε πολλούς 
χρωματισμούς. Περιέχει έγχρωμα αδρανή για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής διακοσμητικής επιφάνειας.

Oι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με  τον νόμιμο Φ.Π.Α.


