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Τα συστήματα Sika Comfortfloor® είναι κάτι 
περισσότερο από διακοσμητικά δάπεδα:  
Σας προσφέρουν λεία επιφάνεια χωρίς αρμούς, με  
άψογη εμφάνιση και ζεστή αίσθηση στη βάδιση 
και βρίσκονται στην κορυφή της πιο μοντέρνας 
και δημιουργικής αισθητικής.
Τα συστήματα Sika Comfortfloor® είναι λεία 
πολυουρεθανικά δάπεδα, χωρίς αρμούς, χωρίς 
διαλύτες, χωρίς οσμές, αντιαλλεργικά και υψηλής 
υγιεινής. 
Επιπλέον, είναι πολύ εύκολα στον καθαρισμό και 
στη συντήρηση, και αρκετά ανθεκτικά ώστε να 
ανθίστανται σε διαρκή καταπόνηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 ˰ Απεριόριστη ελευθερία σχεδιασμού
 ˰ Χωρίς αρμούς
 ˰ Χωρίς οσμές
 ˰ Χωρίς διαλύτες
 ˰ Λεία επιφάνεια, εύκολη στον καθαρισμό
 ˰ Αντιαλλεργικά
 ˰ Ζεστή αίσθηση
 ˰ Ανθεκτικά σε εξάπλωση φωτιάς
 ˰ Καλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία / Δεν 

κιτρινίζουν
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Sika Comfortfloor®
ΝΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΓΙΑ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
σύνθεση ενός χώρου:
Τα συστήματα δαπέδων Sika Comfortfloor® 
προσφέρουν ζεστή αίσθηση στη βάδιση, είναι ανθεκτικά 
και εύκολα στη συντήρηση. Επίσης, είναι διαθέσιμα σε 
μεγάλη ποικιλία χρωματικών αποχρώσεων, για κάθε 
αισθητική απαίτηση.

Είτε πρόκειται για τη μοντέρνα αισθητική ενός καθιστικού, 
είτε για τη ζεστή οικειότητα ενός υπνοδωματίου είτε 
για την ανθεκτικότητα της κουζίνας και του μπάνιου,  
η σειρά Sika Comfortfloor® είναι η πλέον επαγγελματική 
λύση - αγγίξτε την προσβάσιμη τελειότητα. 

Αριστερά: Καθιστικό υψηλής 
αισθητικής και κομψότητας 
(σύστημα Sika Comfortfloor® PS-23).

Επάνω: Μια διαφορετική 
πρόταση αισθητικής για μπάνιο 
(σύστημα Sika Comfortfloor® PS-23).

Επάνω αριστερά: Το σύστημα Sika Comfortfloor® PS-27 αποτελεί 
ιδανική επιλογή για κουζίνες. Προσφέρει επιφάνεια χωρίς αρμούς, με 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κάτω: Μοντέρνος σχεδιασμός σε χώρο γραφείου, χάρις στο 
σύστημα Sika Comfortfloor® PS-65.
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Sika Comfortfloor®
ΑΞΙΟΠΙΣΤIA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sika Comfortfloor® έχουν ευρεία 
εφαρμογή σε εμπορικούς και δημόσιους χώρους. Με 
αποδεδειγμένη μεγάλη διάρκεια ζωής - και υψηλή 
αισθητική - παραμένουν λειτουργικά και διατηρούν τα 
άριστα χαρακτηριστικά τους.

Τα συστήματα Sika Comfortfloor® PS-23, PS-24, 
PS-27, PS-65, PS-66 καλύπτουν συγκεκριμένες  
απαιτήσεις, όπως μείωση κτυπογενούς θορύβου, 
αντοχή σε υγρασία και χημικά ή μεγάλη ανθεκτικότητα 
σε περιοχές με έντονη βατότητα ή σημειακή καταπόνηση.

Επάνω αριστερά: Κέντρο εκπαίδευσης, σύγχρονου αρχιτεκτονικού στυλ (Hasselt, Βέλγιο). 

Επάνω: Δάπεδο με υψηλές αντοχές και εύκολο στη συντήρηση σε σχολικό συγκρότημα (Namur, Βέλγιο). 

Κάτω: Ηχομονωτικό σύστημα δαπέδου σε διάδρομο σχολείου (Weggis, Ελβετία).

Επάνω: Ένα ελκυστικό δάπεδο σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στη 
Στουτγκάρδη, Γερμανία. 

Κάτω: Ένα μοντέρνο δάπεδο μεγάλης ανθεκτικότητας σε χώρο 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Παρίσι, Γαλλία).

KΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Sika Comfortfloor®: 
 ˰ Γραφεία

 ˰ Καταστήματα

 ˰ Νοσοκομεία

 ˰ Κλινικές

 ˰ Ξενοδοχεία και εστιατόρια

 ˰ Μουσεία

 ˰ Βιβλιοθήκες

 ˰ Σχολεία

 ˰ Παιδικοί σταθμοί

 ˰ Κολέγια και Πανεπιστήμια

 ˰ Αθλητικές εγκαταστάσεις

 ˰ Θέατρα και κινηματογράφοι
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Επάνω αριστερά: Κομψό και μοντέρνο δάπεδο σε χώρο μουσείου (Hiorring, Δανία). 

Επάνω δεξιά: Σύστημα Sika Comfortfloor® υψηλής ανθεκτικότητας σε κινηματογράφο (Μόναχο, Γερμανία). 

Κάτω: Δάπεδο υψηλής αντοχής, ανθεκτικό σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτεινής απόχρωσης, στο αθλητικό κέντρο IISPA 
(Almelo, Ολλανδία).

Επάνω: Σύστημα υψηλών αντοχών Sika Comfortfloor® σε φαρμακείο (Schoeftlan, Ελβετία). 

Κάτω αριστερά: Απόλυτα κατάλληλο για εφαρμογή σε εμπορικά καταστήματα: Καφετέρια στο Βέλγιο (Waterloo). 

Κάτω δεξιά: Η έντονη καταπόνηση δεν αποτελεί πρόβλημα για το κατάστημα Krause (εμπορικό κέντρο Sihlcity, Ζυρίχη, Ελβετία).

Sika Comfortfloor®
ΑΞΙΟΠΙΣΤIA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
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Επάνω: Σύστημα υψηλής 
ανθεκτικότητας, κατάλληλο για σχολικά 
συγκροτήματα (Weggis, Ελβετία).

Κάτω: Δάπεδο σε χώρο 
αποδυτηρίων, ανθεκτικό σε υγρασία 
(Morschwill, Ελβετία).

Επάνω αριστερά: Δάπεδο σε χώρο 
εντατικής παρακολούθησης, εύκολο 
στον καθαρισμό, για χώρους υψηλού 
βαθμού καθαρότητας (York, Αγγλία).

Επάνω δεξιά: Τέλεια λύση υψηλής 
απόδοσης σε χώρο βιβλιοθήκης 
(Dusseldorf, Γερμανία).

Αριστερά: Ψυχιατρική κλινική 
(Pfafers, Ελβετία).

((leisure: film studio))

Sika Comfortfloor®
ΑΞΙΟΠΙΣΤIA ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
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Sika Comfortfloor®
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ελαστικό & ηχομονωτικό σύστημα Sika Comfortfloor® PS-65 χαμηλών εκπομπών πτητικών 
οργανικών ενώσεων, σε χώρο ιατρείου  
Κέντρο Γονιμότητας & Ογκολογίας WOMAN CENTER (Αθήνα)

Αντικραδασμικό, ανθεκτικό σε υγρασία, υψηλής υγιεινής σύστημα 
Sika Comfortfloor® PS-65 σε κέντρο HOT YOGA (Γλυφάδα, Αθήνα)

Υψηλής αισθητικής, πιστοποιημένο σύστημα σύστημα 
Sika Comfortfloor® PS-23 με ευκολία στον καθαρισμό για το ξενοδοχειακό 
συγκρότημα Charisma Suites (Σαντορίνη, Κυκλάδες)



 ˰ Έγχρωμη τελική στρώση
 ˰ Βασική στρώση

 ˰ Αστάρι

 ˰ Διάφανη τελική στρώση
 ˰ Έγχρωμες φολίδες
 ˰ Βασική στρώση

 ˰ Στρώση σφράγισης
 ˰ Ελαστικός τάπητας
 ˰ Συγκολλητική στρώση

ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΗΤΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ (ΜΕ ΕΠΙΠΑΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΟΛΙΔΩΝ)

ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sika Comfortfloor®:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τα συστήματα Sika Comfortfloor® είναι άοσμα κατά την εφαρμογή 
και κατά τη χρήση και πληρούν όλες τις απαιτήσεις ποιότητας αέρα 
εσωτερικού χώρου σχετικά με εκπομπές πτητικών οργανικών 
ενώσεων (VOC), που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία του 
ανθρώπου και για το περιβάλλον.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Τα συστήματα Sika Comfortfloor® PS-65 και PS-66 περιλαμβάνουν 
ελαστικό τάπητα για την απόσβεση κτυπογενών θορύβων. Τα 
συστήματα Sika Comfortfloor® PS-23, PS-24, PS-65 και PS-
66 περιλαμβάνουν ελαστικές επιστρώσεις οι οποίες περιορίζουν 
τη μετάδοση ήχων, καθώς και τον ενοχλητικό θόρυβο από το 
περπάτημα και την πτώση αντικειμένων. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερα κατάλληλο για εμπορικούς χώρους (εμπορικά κέντρα, 
νοσοκομεία κ.τ.λ.), τα συστήματα Sika Comfortfloor® είναι 
ανθεκτικά σε έντονη καταπόνηση από βατότητα ή σημειακή φόρτιση 
σε εισόδους κτιρίων ή σε διαδρόμους κατοικιών. Τα συστήματα 
παρέχουν ανθεκτική τελική επιφάνεια, χωρίς αρμούς, απολύτως 
στεγανή και ανθεκτική σε κοινά καθαριστικά. Τοπικές φθορές 
και γρατζουνιές μπορούν να αντιμετωπιστούν με καθαριστικά ή 
επαναβαφή της τελικής λεπτής στρώσης.

Τα συστήματα Sika Comfortfloor® εφαρμόζονται χωρίς στρώση 
εξομάλυνσης, συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος συγκριτικά με συμβατικές επιστρώσεις δαπέδων.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Sika Comfortfloor®

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sika Comfortfloor® διαθέτουν μεγάλο εύρος διαφορετικών χαρακτηριστικών 
όπως ηχομόνωση, ανθεκτικότητα, αντοχή σε φθορά και ελαστικότητα. Παρακάτω μια επισκόπηση του 
κάθε συστήματος:

Sika Comfortfloor®
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ PS23 PS24 PS65 PS66 PS27

Ενιαίας απόχρωσης

Διακοσμητικό 

Με τάπητα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Καθιστικό *** *** * * *

Υπνοδωμάτιο *** *** *** *** *

Κουζίνα ** ** * * ***

Μπάνιο ** ** *** *** ***

*ΕΠΑΡΚΕΣ **ΚΑΛΟ ***ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ GREEN BUILDING

Τα συστήματα Sika Comfortfloor® συνεισφέρουν πόντους στα συστήματα πιστοποίησης βάσει Green Building και στην κατάταξη βάσει 
LEED. Τα συστήματα δαπέδων Sika Comfortfloor® PS-65 και PS-66 μειώνουν το θόρυβο και βελτιώνουν την ακουστική του κτιρίου 
σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά συστήματα πιστοποίησης HQE (Γαλλία) και DGNB (Γερμανία). Τα συστήματα Sika Comfortfloor® 
εφαρμόζονται χωρίς στρώση εξομάλυνσης, συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος συγκριτικά με συμβατικές 
επιστρώσεις δαπέδων όπως ελαστικά δάπεδα PVC.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια 
παγκοσμίου εμβέλειας εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι 
προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, καθώς και στις 
βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, λεωφορείων, 
φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών 
πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους 
τομείς της σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας 
φερουσών κατασκευών. Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής 
ποιότητος πρόσμικτα σκυροδέματος, εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά 
και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης δονήσεων, συστήματα 
δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα μόνωσης 
δωμάτων και υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες 
επιλογές του Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. 
Η εισαγωγή στην αγορά πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των 
προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της 
εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην επίλυση τεχνικών προκλήσεων 
την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της στενής συνεργασίας 
με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas επιτυγχάνει 
να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο 
εργοτάξιο.

SIKA HELLAS ABEE

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452
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