
Το ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟ σκυρόδεμα :  



2 CONCRETE 2 

Τι είναι το HYDROMEDIA ; 

• Σκυρόδεμα πολύ υψηλής υδατοπερατότητας.  

• Απορροφά το νερό της βροχής και διευκολύνει τη φυσική 

απορροή του στο έδαφος, επιτρέποντας την ομαλή τροφοδοσία 

των υπόγειων υδάτων και την ταχύτερη διαχείριση των 

ομβρίων.  

• Είναι ιδιαίτερα εργάσιμο, αλλά πολύ σταθερό και συμπαγές 

μετά τη συντήρησή του.  

• Έχει την δυνατότητα επεξεργασίας με χρώμα κ συνεπώς 

μπορεί να «βγει» σε διάφορες αποχρώσεις 

HYDRO – MEDIA 

To υδάτινο στοιχείο (φυσικό 

ή τεχνητό) 

Το «μέσο» εκμετάλλευσης 

του υδάτινου στοιχείου 



3 CONCRETE 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΜΕΣΑ 

Οφέλη: Το σκυρόδεμα μαζί με την 

υπόβαση των αδρανών συμπεριφέρονται 

ως μέσα απορρόφησης όταν η βροχή 

είναι πολύ δυνατή και βοηθούν στη 

μείωση της συγκέντρωσης μολυσματικών 

στοιχείων στο νερό 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΕΙ 

ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Οφέλη: Χάρη στην υψηλή διαπερατότητα 

του υλικού και στο διαθέσιμο 

«αποθηκευτικό» χώρο που δημιουργούν 

τα υποκείμενα αδρανή, το νερό της 

βροχής εκτρέπεται μακριά από το αστικό 

σύστημα διοχέτευσης ομβρίων υδάτων. 

Η επιφάνεια παραμένει προσβάσιμη και 

ασφαλής και το δίκτυο απομάκρυνσης 

- αποστράγγισης ομβρίων υδάτων δεν 

υπερφορτώνεται. 

ΤΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ 

Οφέλη: Το υπέδαφος «αναπνέει» και 

διατηρεί μία κανονική υγρασία. Με 

αυτό τον τρόπο παραμένει ικανό να 

απομακρύνει τη μόλυνση από το νερό 

που το διαπερνά. Σε αστικό περιβάλλον, 

αυτό το υπέδαφος διατηρεί την 

ικανότητα του να απορροφά φορτία, 

ενώ αντίθετα όταν «στεγνώσει» μπορεί 

να αποδειχθεί επικίνδυνο για τα κτίρια. 



4 CONCRETE 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ειδικό βάρος χαμηλότερο από το συμβατικό σκυρόδεμα 

(~30%) 

Εργασιμότητα 90 λεπτών 

Ελάχιστη θλιπτική αντοχή 10 ΜPa 

Εφελκυστική αντοχή 1,5 – 3 MPa 

Ελάχιστο πορώδες 20% 

Μέγιστη διάμετρος κόκκου αδρανούς  14 – 16 mm  



5 CONCRETE 5 

Εφαρμογές ;  

Μεγάλο εύρος εφαρμογών : 

 Πεζοδρόμια  

 Οικιστικοί δρόμοι  

 Εξωτερικές θέσεις παρκαρίσματος  

 Ποδηλατόδρομοι και δρόμοι περιπάτου  

 Αυλές 

 Γήπεδα τέννις, μπασκετ κλπ (και ως υπόβαση) 

 Περιμετρικοί διάδρομοι πισίνων  

 Δρομάκια - διάδρομοι 

 Αυτοκινητόδρομοι χαμηλής κυκλοφορίας  

 Υποδομή υπονόμων και πεζοδρομίων 



6 CONCRETE 6 

Οφέλη για τον τελικό χρήστη 

Προσφέρει βιώσιμη λύση στο θέμα της διαχείρισης υδάτων σε αστικές 

περιοχές & ελαχιστοποιεί την πιθανότητα πλημμυρών 

 Το Hydromedia μειώνει το συνολικό κόστος ενός έργου, λόγω:  

 Χαμηλού κόστους συντήρησης (επισκευές, επεξεργασία) 

 Μη ανάγκης ιδιαίτερης αντιπλημμυρικής υποδομής ( π.χ. λούκια, 

σχάρες) 

 Χαμηλότερου κόστους φωτισμού (ανοιχτό χρώμα αντανακλά 

θερμότητα & φως) 

 

 

 

 

 

 

Επιτρέπει στους κατόχους γης να εκμεταλλευτούν μεγαλύτερη επιφάνεια 

με μικρότερο κόστος (δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης 

συστημάτων άρδευσης & λιγότερες κατασκευές αποστράγγισης) 

Καλύτερη αισθητική υφή 

Μεγαλύτερη Ασφάλεια 

όταν χρησιμοποιείται στην 

οδοποιία (αντιολισθηρό & 

με ευκολία καθαρισμού) 

 



7 CONCRETE 

Διαχείριση Όμβριων Υδάτων    

Hydromedia 

To υδατοπερατό σκυρόδεμα που 

επιτρέπει τη διέλευση του νερού 

μέσα από τη μάζα του. 

Εξοικονομεί το κόστος 

κατασκευής αντιπλημμυρικών 

έργων (σχάρες, φρεάτια, κλπ) και 

προσφέρει εξαιρετικό αισθητικό 

αποτέλεσμα 



Απελευθερώστε τη φαντασία σας 
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Πλήρης Σειρά Διακοσμητικών Σκυροδεμάτων  

 

• Υψηλή Αισθητική / Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός 

• Ποικιλία Υφών & Χρωμάτων 

• Χαμηλό συνολικό κόστος & κόστος συντήρησης  

• Υψηλή ανθεκτικότητα  

• Αντιολισθηρότητα 

• Βιωσιμότητα 

• Ευελιξία και ταχύτητα εφαρμογής 

• Προσαρμοστικότητα 

• Πρωτοτυπία 

• Μονολιθική κατασκεύη 

 

Επιπρόσθετη Αξία σε κάθε έργο… 

../../../stassie/New%20Folder/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO
../../../MALLID/Desktop/Aget%20Semnar/Artevia/video/New%20Folder/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO
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Artevia Έγχρωμο: Ειδική σύνθεση σκυροδέματος 

με χρωστικές στη μάζα 

Artevia Desactive: Ανάγλυφη επιφάνεια με βότσαλο 

ή ψηφίδα 

Artevia Σταμπωτό: Όψη φυσικών υλικών με 

χαμηλό κόστος 

Artevia Stone: Σφυρήλατη επιφάνεια με εμφανή 

αδρανή 

Artevia Polish: Λεία επιφάνεια για υψηλή αισθητική 

Artevia Sand: Φυσική άμμος με σταθερότητα 



Desactive 
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• Διακοσμητικό δάπεδο από σκυρόδεμα με ανάγλυφα αδρανή, με   

βότσαλο ή ψηφίδα 

• Με ομοιόμορφη κατανομή των αδρανών στην επιφάνεια 

• Χυτό υλικό που προσαρμόζεται σε κάθε σχήμα  

• Σε πλούσια γκάμα χρωμάτων 

Artevia Desactive 



13 

 

Εφαρμογές  

 

 Περιβάλλοντες χώροι κατοικιών 

 Περιβάλλοντες χώροι πισίνας 

 Πεζόδρομοι - Πλατείες 

 Πάρκα αναψυχής 

 Ράμπες 

 Χώροι Στάθμευσης  

 Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας 

 Κατακόρυφα στοιχεία (πχ περιφράξεις) 

 Προκατασκευασμένα στοιχεία 
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Ακαδημία θηλέων Oprah Winfrey - 

Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική 
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Ακαδημία θηλέων              

Oprah Winfrey - 

Γιοχάνεσμπουργκ, 

Ν.Αφρική 
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Εκπτωτικό Χωριό – Smart Park (Σπάτα) 

Εκπτωτικό Χωριό στα Σπάτα Αττικής 
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Artevia Desactive 
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Artevia Desactive 



Polish 
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• Διακοσμητικό δάπεδο από σκυρόδεμα με λεία υφή, απαλό στο 

άγγιγμα και με την κομψότητα του μαρμάρου 

• Με βότσαλο ή ψηφίδα, σε πλούσιο συνδυασμό χρωμάτων. 

• Ενδείκνυται για χρήση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό 

χώρο 

• Η επεξεργασία της επιφάνειας βασίζεται στην τεχνική της 

«Λείανσης», με ειδικές μηχανές, αποκαλύπτοντας τους κόκκους των 

αδρανών που υπάρχουν σε όλη τη μάζα του σε βάθος μερικών 

χιλιοστών 

 

 

 

Artevia Polish 
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Εφαρμογές 

 

•  Μουσεία  

•  Ξενοδοχεία 

•  Εστιατόρια και σταθμοί 

•  Περιβάλλοντες χώροι πισίνας 

•  Εκθέσεις 

•  Εμπορικά Κέντρα 

•  Κάθε δάπεδο εσωτερικού χώρου 

•  Βεράντες και ταράτσες κτιρίων 

 

Polish 
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Artevia Polish 
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Artevia Polish 



24 
Artevia Polish 



Έγχρωμο 
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Artevia Έγχρωμο 

•  Αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα με χρώμα σε όλη τη μάζα του τόσο για 

δάπεδα όσο και για κατακόρυφα δομικά στοιχεία  

•  Χάρη στους πολλαπλούς διαθέσιμους συνδυασμούς 

χρωμάτων, προσφέρει καλαίσθητες επιφάνειες σε κάθε περιβάλλον  

•  Είναι χυτό υλικό που προσαρμόζεται σε κάθε σχήμα  

•  Παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στο χρόνο χωρίς να απαιτεί 

επεμβάσεις συντήρησης 

•  Η τελική επιφάνεια, ανάλογα, με το επιθυμητό αισθητικό 

αποτέλεσμα, μπορεί να επεξεργαστεί ανάλογα (σταμπωτό, 

χτενιστό, acid stain, ράμπα, λείανση με ελικόπτερο κτλ) 

..  
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Εφαρμογές 

 Προσόψεις κτιρίων 

 Δάπεδα  

 Τοιχεία και περιφράξεις 

 Δομικά στοιχεία 

 Σκυρόδεμα με διάφορες υφές επιφάνειας 

 Προκατασκευασμένα στοιχεία 

 Σε κάθε κατασκευή από σκυρόδεμα 

 Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες  

 Προκατασκευασμένα στοιχεία 

Έγχρωμο 
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Παραλία Durban - Νότια Αφρική 
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Artevia Έγχρωμο 
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Artevia 

Έγχρωμο 



Sand 
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Artevia Sand 

• Mια ειδική σύνθεση σταθεροποιημένης άμμου, η οποία βασίζεται 

στην προσθήκη συνδετικού υλικού σε μίγμα άμμου και νερού 

• Προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα, 

αντικαθιστώντας τα φυσικά χωμάτινα εδάφη με μία πιο σταθερή και 

καλαίσθητη λύση 

• Μια πρόταση για κατασκευές που σέβονται το περιβάλλον 



Stone 
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Artevia Stone 

• Διακοσμητικό δάπεδο από σκυρόδεμα, με σφυρήλατη επιφάνεια στην 

οποία εμφανίζονται τα αδρανή που περιέχονται και σε όλη τη μάζα του 

κατόπιν ειδικής επεξεργασίας 

• Είναι χυτό υλικά και προσαρμόζεται στο σχήμα του 

χρησιμοποιούμενου καλουπιού.  Έτσι, προσαρμόζεται στις αισθητικές 

απαιτήσεις κάθε έργου, καθιστώντας το μοναδικό 

•  Μία λύση με υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά, χωρίς την απαίτηση 

εργασιών συντήρησης σε βάθος χρόνο 

•  Το χρώμα της βάσης μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε μεγάλη γκάμα 

χρωμάτων, ενώ τα αδρανή ποικίλουν σε μέγεθος και αποχρώσεις 
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Εφαρμογές Sand 
 Κήποι ιδιωτικών κατοικιών 

 Πάρκα, πλατείες και πεζόδρομους 

 Ποδηλατοδρόμους 

 Παιδικές χαρές 

 Γενικά εφαρμογές ελαφριάς κυκλοφορίας 

 

 

Εφαρμογές Stone 
• Περιβάλλοντες χώροι κατοικιών 

• Περιβάλλοντες χώροι πισίνας 

• Κήποι  

• Πάρκα αναψυχής 

• Πλατείες 

• Κάθε δάπεδο εξωτερικού χώρου 

• Βεράντες και ταράτσες κτιρίων 

• Ράμπες 

• Χώροι στάθμευσης  
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Πέτρινη 

παραδοσιακή 

κατοικία -  

Craponne,             

ΝΑ Γαλλία 

Artevia Sand 
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Artevia Sand 
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Artevia Sand 
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Artevia Stone 
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Artevia Stone 



Σταμπωτό 
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Artevia Σταμπωτό 

• Διακοσμητικό δάπεδο, το οποίο έχει 

την δυνατότητα να αποτυπώσει 

ανάγλυφα σχήματα με χρήση 

ειδικών ελαστικών καλουπιών 

• Ποικιλία χρωμάτων & σταμπών. 

Εφαρμογές 

• Σε κάθε δάπεδο από σκυρόδεμα 

• Πεζοδρόμια  

• Ράμπες 

• Αυτοκινητόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας 

• Χώροι στάθμευσης 

• Περιβάλλοντες χώροι κτιρίων 

• Κήποι - Αυλές 

• Δάπεδα Εσωτερικών Χώρων 

• Περιβάλλοντες χώροι πισίνας  
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Artevia 

Σταμπωτό 
Artevia Σταμπωτό 
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Artevia 

Σταμπωτό 
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Εμφανή Σκυροδέματα    

Artevia                              

Έγχρωμο σκυρόδεμα με χρώμα 

σε όλη τη μάζα για εμφανή 

στοιχεία χωρίς την ανάγκη 

σοβατίσματος και βαψίματος. 

Μειωμένο κόστος κατασκευής και 

υψηλή ανθεκτικότητα χρώματος 

χωρίς ανάγκη συντήρησης 

Δάπεδα 

Εσωτερικών 

Χώρων 

Artevia Polish   

Διακοσμητικό δάπεδο 

από σκυρόδεμα με λεία 

επιφάνεια και κομψότητα 

μαρμάρου που 

αντικαθιστά το σύστημα 

γέμισμα – πλακάκι, 

εξασφαλίζοντας 

αποτελέσματα υψηλής 

αισθητικής και 

ανθεκτικότητας, με 

εξαιρετικά χαμηλό κόστος 

κατασκευής που δεν 

απαιτεί συντήρηση 

Δάπεδα 

Εξωτερικών 

Χώρων    

Artevia                                             

Διακοσμητικά δάπεδα από 

σκυρόδεμα σε ποικιλία χρωμάτων 

και υφών, για καλαίσθητο 

αποτέλεσμα. Με μεγάλη 

ανθεκτικότητα και ελάχιστο κόστος 

συντήρησης. Ιδανικό επίσης για 

εφαρμογές υψηλής κυκλοφορίας  


