
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SIKA 
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIKA



ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ > 100 ΕΤΩΝ

Η ιστορία της Sika ξεκίνησε το 1910, όταν ο  
Kaspar Winkler ανέπτυξε μία εντελώς 
πρωτοποριακή λύση για στεγανοποίηση με 
χημικό τρόπο των τσιμεντοειδών κονιαμάτων και 
σκυροδεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας  
Gotthard που διατρέχει τις Ελβετικές Άλπεις. 
Σήμερα η Sika αποτελεί έναν παγκόσμιας 
παρουσίας κολοσσιαίο όμιλο που εξειδικεύεται 
στα χημικά προϊόντα για την κατασκευή και τη 
βιομηχανία, παρέχοντας προϊόντα και συστήματα 
για απαιτήσεις και εφαρμογές όλων των τύπων.  
Ο Όμιλος της Sika έχει αυτή τη στιγμή στο 
ενεργητικό του πάνω από 25.000 εργαζόμενους, 
θυγατρικές σε 100 χώρες και εργοστάσια 
παραγωγής σε περισσότερες από 200 χώρες 
παγκοσμίως.

SIKA:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η ανοικοδόμηση και η ανακαίνιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη επιχειρηματική 
κατασκευαστική διαδικασία στην οποία η Sika είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης που μπορεί να σας υποστηρίξει με την 
εμπειρία του κάθε βήμα της - από το σχεδιασμό έως την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και από την κατασκευή 
έως τον προγραμματισμό συντήρησης. Χάρις στις υψηλές επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας στα κεντρικά και 
περιφερειακά Τεχνολογικά Κέντρα της, η Sika προσφέρει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις που θα ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα των κτιριακών κατασκευών, προσφέροντας προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ευρύ πεδίο εφαρμογών. 
Η τεχνολογική προσέγγιση της Sika δεν αφορά μόνο προτάσεις και λύσεις για δομητικά και τεχνικά ζητήματα, αλλά 
ικανοποιεί επιπλέον απαιτητικές και καινοτόμες αισθητικές και αρχιτεκτονικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Η Sika 
αποτελεί αρωγό στα έργα σας, ως προμηθευτής για όλες τις κατασκευαστικές λύσεις και υπηρεσίες που θα χρειαστείτε 
για να παρέχετε μοναδικές εμπειρίες στους φιλοξενούμενούς σας.  

SIKA, Ο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



6  SUMMER SENSES LUXURY RESORT, ΠΑΡΟΣ

  Συστήματα Sika για στεγανή κατασκευή και επένδυση κολυμβητικών δεξαμενών  

8  ELECTRA METROPOLIS ATHENS, ΑΘΗΝΑ

  Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika                                                                            

10  EUPHORIA RESORT & SPA, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 

  Ολοκληρωμένα συστήματα Sika από τα θεμέλια μέχρι την οροφή                              

12  NANA PRINCESS RESORT, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ

  Ολοκληρωμένα συστήματα Sika από τα θεμέλια μέχρι την οροφή                              

14  BLUE LAGOON CITY HOTEL, ΚΩΣ

  Αντιρρηγματική προστασία με σύστημα Sika ThermoCoat®                                               

16  VILLA SISSY, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

  Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με σύστημα Sika ThermoCoat®                         

18  PORTO PLATANIAS BEACH LUXURY SELECTION RESORT, 
  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΚΡΗΤΗ

  Συστήματα Sika για θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, στεγανοποίηση,  
  επίστρωση & αρμολόγηση πλακιδίων, υγρομόνωση δώματος                                     

20  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARĪLIO, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ 

  Συστήματα Sika από τα θεμέλια μέχρι την οροφή                                                           

22  ISTORIA HOTEL, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

  Συστήματα Sika για στεγανό σκυρόδεμα, αντιδιαβρωτική προστασία, 
  επίστρωση δαπέδων                      

24  RADISSON BLU HOTEL, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ

  Συστήματα Sika για στεγανοποίηση, σφράγιση, αγκυρώσεις & 
  τον υπόγειο χώρο στάθμευσης                                                                                          

26  CASA COOK HOTEL, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 

  Υγρομόνωση δώματος, στεγανοποίηση και επισκευές με συστήματα Sika                

28  ILION BEACH HOTEL, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 

  Συστήματα Sika για θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, παραγωγή κονιαμάτων,  
  στεγανοποίηση, επίστρωση & αρμολόγηση πλακιδίων, υγρομόνωση δώματος       

30  ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΡΟΙΚΕΑ, ΚΕΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

  Συστήματα Sika για διάστρωση δαπέδου & διακοσμητικές επενδύσεις τοίχων                    

34  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ευρύ φάσμα προϊόντων & συστημάτων αποκατάστασης από τη Sika               

36  WHITE ROCK OF KOS, ΚΩΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  Στεγανοποίηση & προστασία κολυμβητικών δεξαμενών               

38  VILLA DREAMCATCHER, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

  Στεγανοποίηση και προστασία κολυμβητικών δεξαμενών              

40  CHARISMA SUITES, ΟΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

  Σύστημα επίστρωσης δαπέδου Sika Comfortfloor® PS-23               

42  INSULA ALBA RESORT & SPA, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ

  Επικόλληση και αρμολόγηση πλακιδίων με προϊόντα SikaCeram®             

44  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, ΑΘΗΝΑ

  Σύστημα προστασίας δαπέδου επαγγελματικής κουζίνας Sika® DecoQuartz             

46  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK, ΣΚΟΠΙΑ

  Σύστημα πολυουρεθανικών διακοσμητικών δαπέδων Sika Comfortfloor® & 
  διακοσμητικών μικροτσιμέντων SikaDecor®                                

48  BANISHT RESORT & SPA, DEBAR, ΣΚΟΠΙΑ

  Σύστημα διακοσμητικών μικροτσιμέντων SikaDecor®                

50  MAMA LA ROOSA, ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΚΡΗΤΗ

  Σύστημα διακοσμητικών μικροτσιμέντων SikaDecor®              

Κατά το σχεδιασμό για την κατασκευή νέας ή τον προγραμματισμό αποκατάστασης και επανασχεδιασμού υφιστάμενης 
ξενοδοχειακής μονάδας, οι μηχανικοί και σύμβουλοι πωλήσεων της Sika μπορούν να σας προτείνουν συστήματα και 
προϊόντα σε κάθε στάδιο περάτωσης του έργου - από τα θεμέλια μέχρι το δώμα. Εξασφάλιση για το έργο αποτελεί η 
κορυφαία ποιότητα υλικών και η τεράστια εμπειρία της Sika, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Στον παρόν έντυπο παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα αναφοράς ξενοδοχειακών μονάδων στην Ευρώπη, όπου η Sika 
Hellas ήταν πάροχος συστημάτων για κάθε ανάγκη που παρουσιάστηκε, προτείνοντας λύσεις που εναρμονίζονταν με 
την αισθητική σύλληψη της εκάστοτε κατασκευής.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SIKA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Έργα Αναφοράς με συστήματα Sika

Το έργο αφορά στην κατασκευή ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 100 δωματίων, επιμερισμένα σε 10 
κτίρια στην περιοχή Πούντα-Μάρπησσας στην Πάρο. Η μονάδα διαθέτει κεντρικό κτίριο (κοινόχρηστων 
λειτουργιών), εστιατόριο, κουζίνα, πλυντήρια, γυμναστήριο, χώρους ευεξίας, υπαίθριο χώρο στάθμευσης, 
ιδιωτικές και κοινόχρηστες πισίνες, καθώς και υπαίθριο θεματικό εστιατόριο  σε περιβάλλοντα χώρο 
24 στρεμμάτων. Συνολικά το ξενοδοχείο διαθέτει 6 πισίνες, συνολικής επιφάνειας 1.312m2. Για όλη 
την επιφάνεια των κολυμβητικών δεξαμενών απαιτήθηκε σύστημα διασφάλισης μακροπρόθεσμης 
στεγανότητάς τους, καθώς οι πισίνες εκτός της καταπόνησης λόγω χρήσης και χημικών καθαρισμού 
των πισινών, είναι εκτεθειμένες και στις καιρικές επιδράσεις (επιβαρυμένες συνθήκες παραθαλάσσιου 
περιβάλλοντος με χλωριόντα). Η απαίτηση ήταν όχι μόνο η εφαρμογή μίας τεχνικά άρτιας λύσης, αλλά 
και μίας λύσης εύκολα υλοποιήσιμης, διασφαλισμένης αποδοτικότητας και ταχύτητας εφαρμογής, λόγω 
της ανάγκης της ταχείας παράδοσης του έργου σε χρήση. Επιπλέον, καθώς επιλέχθηκε επένδυση της 
τελικής επιφάνειας με πλακίδια, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν υλικά με αντοχή σε χημικά (χλώριο, χημικά 
καθαρισμού) και καιρικές επιδράσεις (επιθετικό περιβάλλον στις νησιωτικές περιοχές).

Ως ταχεία και αποτελεσματική μέθοδος για τη στεγανοποίηση της πισίνας προτάθηκε η λύση του 
Συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος Sika. To Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika προσφέρει 
ενδογενή στεγανοποίηση σε ολόκληρη τη μάζα του σκυροδέματος κι όχι επιφανειακά με τη μορφή 
επίστρωσης. Το σημαντικότερο στην περίπτωση της παραγωγής μείγματος Στεγανού Σκυροδέματος 
Sika είναι το ότι η Sika προτείνει μεθόδους αξιολόγησης του επιπέδου στεγανότητας που επιτυγχάνεται, 
με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για την επένδυση της τελικής επιφάνειας των κολυμβητικών δεξαμενών χρησιμοποιήθηκε το 
Σύστημα Στεγανής Επικόλλησης Πλακιδίων Sika. Το πρώτο βήμα ήταν η εφαρμογή του εύκαμπτου 
τσιμεντοειδούς στεγανοποιητικού κονιάματος σειράς Sikalastic®-1Κ και ακολούθησε επικόλληση & 
αρμολόγηση των πλακιδίων με κόλλα και αρμόστοκο της σειράς SikaCeram®.

SUMMER SENSES LUXURY RESORT, ΠΑΡΟΣ
Συστήματα Sika για στεγανή κατασκευή και επένδυση κολυμβητικών δεξαμενών

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - GR

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - EN



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SIKA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Έργα Αναφοράς με συστήματα Sika

ΈΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - GR

ΈΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - EN

ELECTRA METROPOLIS ATHENS, ΑΘΗΝΑ
Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika 

8

Το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens άνοιξε τις πύλες του το Σεπτέμβριο του 2016. Σε 
μόλις 13 μήνες, το κτίριο που είναι έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού και στέγασε 
για δεκαετίες το υπουργείο Παιδείας, μεταμορφώθηκε σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Αθήνα. 
Το 5* δεκαόροφο ξενοδοχείο διαθέτει 216 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και σουίτες, με θέα στην 
Ακρόπολη και τη γειτονιά της Πλάκας, ένα εντυπωσιακό αίθριο στο κέντρο του ξενοδοχείου, πλαισιωμένο 
με εστιατόρια, cafe, συνεδριακές αίθουσες, αίθουσες συσκέψεων, διαλέξεων και spa και ένα μοναδικό 
στο είδος του Roof Garden με θέα προς τον Παρθενώνα και όλη την Αθήνα. Μια από τις ωραιότερες 
εμπειρίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης του ξενοδοχείου είναι μια βουτιά στην ιδιαίτερη πισίνα 
του 10ου ορόφου με το γυαλί να κυριαρχεί ως στοιχείο κατασκευής, προσφέροντας μαγευτική θέα στο 
Λυκαβηττό και την Ακρόπολη. Σε συνδυασμό με το M bar, που βρίσκεται στον ίδιο όροφο είναι το ιδανικό 
μέρος για χαλάρωση.

Στα πλαίσια όλων των εργασιών επανα-διαμόρφωσης της κτιριακής κατασκευής έπρεπε να λάβουν 
χώρα εργασίες επισκευής και διασφάλισης της μακροπρόθεσμης στεγανότητας της εξωτερικής πισίνας 
στον τελευταίο όροφο, η οποία εκτός της καταπόνησης λόγω χρήσης, είναι εκτεθειμένη και στις καιρικές 
επιδράσεις. Η απαίτηση ήταν όχι μόνο η εφαρμογή μίας τεχνικά άρτιας λύσης, αλλά και μίας λύσης 
εύκολα υλοποιήσιμης, διασφαλισμένης αποδοτικότητας και ταχύτητας εφαρμογής, λόγω της ανάγκης 
της ταχείας παράδοσης του έργου σε χρήση.

Ως ταχεία και αποτελεσματική μέθοδος για τη στεγανοποίηση της πισίνας προτάθηκε η λύση του 
Συστήματος Στεγανού Σκυροδέματος Sika. To Σύστημα Στεγανού Σκυροδέματος Sika προσφέρει 
ενδογενή στεγανοποίηση σε ολόκληρη τη μάζα του σκυροδέματος κι όχι επιφανειακά με τη μορφή 
επίστρωσης. Το σημαντικότερο στην περίπτωση της παραγωγής μείγματος Στεγανού Σκυροδέματος 
Sika είναι το ότι η Sika προτείνει μεθόδους αξιολόγησης του επιπέδου στεγανότητας που επιτυγχάνεται, 
με μετρήσιμα αποτελέσματα.



10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SIKA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Έργα Αναφοράς με συστήματα Sika

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - GR

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - EN

Το Euphoria Resort & Spa αποτελεί ένα νέο 5* ξενοδοχείο που εκτείνεται σε παραθαλάσσια έκταση 60 
στρεμμάτων, στην περιοχή Σκουτελώνας Κολυμπαρίου Χανίων, σε μία αμιγώς τουριστική περιοχή που 
προσελκύει επισκέπτες παγκοσμίως. Το νέο ξενοδοχείο διαθέτει 287 δωμάτια, 3 εστιατόρια, πλήρως 
εξοπλισμένο spa, εσωτερική & εξωτερική πισίνα, δωρεάν υδάτινο πάρκο, γυμναστήριο και παιδική χαρά. 

Η παροχή υψηλής ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών για ιδανικές οικογενειακές διακοπές βρίσκεται 
στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Euphoria Resort & Spa, δίνοντας έμφαση στη φιλοξενία, στην ευεξία, 
στην αναζωογόνηση, αλλά και στη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Με γνώμονα αυτά τα κριτήρια, έγινε 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της σύλληψης.

Κατά την κατασκευή του ξενοδοχείου απαιτήθηκαν υλικά και συστήματα κυριολεκτικά από τα θεμέλια 
μέχρι την οροφή. Πρόσμικτα παραγωγής σκυροδέματος διαφόρων κατηγοριών και τύπων, παραγωγή 
στεγανού σκυροδέματος, συστήματα στεγανοποίησης υπογείων και πισινών, συστήματα υγρομόνωσης 
δωμάτων, επισκευαστικά υλικά, προϊόντα επίστρωσης δαπέδων, υλικά ελαστικής σφράγισης & 
συγκόλλησης αποτελούν ενδεικτικά τις βασικές κατηγορίες εφαρμογών για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
συστήματα προϊόντων Sika που ικανοποιήσαν τις απαιτήσεις της μελέτης σχεδιασμού. 

EUPHORIA RESORT & SPA, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 
Ολοκληρωμένα συστήματα Sika από τα θεμέλια μέχρι την οροφή 



12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SIKA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Έργα Αναφοράς με συστήματα Sika

ΈΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - GR

ΈΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - EN

Το 6* θέρετρο Nana Princess Resort, με 112 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, αποτελεί μια νέα προσθήκη στον 
Όμιλο Καράτζη. Επισκέπτες, ταξιδιώτες και τουρίστες που αναζητούν πολυτελή διαμονή και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες περιποίησης σε μία από τις καλύτερες τοποθεσίες της Ευρώπης, στην παραδεισένια Χερσόνησο 
της Κρήτης, μπορούν να απολαύσουν όλες τις ανέσεις ενός κορυφαίου ξενοδοχείου που προσφέρει τις πιο 
σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και σπα σε ένα υπέροχο περιβάλλον. 

Ένα θέρετρο 6* που στοχεύει στην παροχή ύψιστου επιπέδου υπηρεσιών απαιτεί κατά την κατασκευή του 
προϊόντα και συστήματα υψηλής ποιότητας, κυριολεκτικά από τα θεμέλια μέχρι την οροφή. Η στεγανοποίηση 
υπογείων και κολυμβητικών δεξαμενών, η παροχή συστημάτων υγρομόνωσης δωμάτων, υλικά επισκευής και 
αποκατάστασης, προϊόντα διάστρωση δαπέδων αποτελούν ενδεικτικές βασικές κατηγορίες εφαρμογών για 
τις οποίες έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το βέλτιστο σύστημα προϊόντων προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής.

Κονιάματα στεγανοποίησης για κάθε απαίτηση, συστήματα σφράγισης και στεγανοποίησης αρμών, μεμβράνες 
για πράσινα δώματα, συστήματα επίστρωσης δαπέδων και επισκευαστικά κονιάματα Sika χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την κατασκευή αυτής της πολυτελούς μονάδας.

NANA PRINCESS RESORT, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ
Ολοκληρωμένα συστήματα Sika από τα θεμέλια μέχρι την οροφή 
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BLUE LAGOON CITY HOTEL, ΚΩΣ
Αντιρρηγματική προστασία με σύστημα Sika ThermoCoat®

Ο Όμιλος Blue Lagoon δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλοξενίας, διαθέτοντας ξενοδοχεία 4* & 5* 
στην Κω και στη Χαλκιδική. To πρόσφατα, 100% ανακαινισμένο ξενοδοχείο Blue Lagoon City Hotel στην 
πόλη της Κω θα είναι και το πρώτο ξενοδοχείο του Ομίλου που θα λειτουργεί όλο το χρόνο. Περιλαμβάνει 
133 μοντέρνα δωμάτια και σουίτες και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5 λεπτών από το λιμάνι και την 
κεντρική αγορά του νησιού. Διαθέτει εστιατόριο, κοκτέιλ και σνακ μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, 
σύγχρονο γυμναστήριο, εσωτερική & εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, καθώς και υπηρεσίες spa.

Καθώς η πρόσοψη ενός ξενοδοχείου αποτελεί ίσως τη βάση της πρώτης εντύπωσης για τον επισκέπτη, 
αντικατοπτρίζοντας την αισθητική και τη δυναμική που θέλει να αποτυπώσει στη συνείδηση των 
φιλοξενούμενων, ήταν πολύ λογικό οι εργασίες εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης του ξενοδοχείου να 
περιλαμβάνουν και την επισκευή της πρόσοψής του. Υπήρχε συνεπώς απαίτηση για συνολική ανακαίνιση 
όλων των όψεων του κτιρίου, με χρήση συστήματος αντιρρηγματικής προστασίας συνολικά στο κέλυφος 
της κατασκευής. Η συνολική επιφάνεια του κτιριακού κελύφους που έπρεπε να ανακαινιστεί ήταν 
6.700m2.

Για την ανακαίνιση της πρόσοψης προτάθηκε και εφαρμόστηκε σύστημα αντιρρηγματικής προστασίας 
Sika ThermoCoat®.
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VILLA SISSY, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με σύστημα Sika ThermoCoat®

Η βίλα Sissy αποτελεί μία νεόδμητη κατασκευή στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, συνολικής επιφάνειας 
300m2. Διαθέτει 4 υπνοδωμάτια, 4 μπάνια, 1 WC, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, μπάρμπεκιου και βρίσκεται 
σε απόσταση 150 m από την παραλία παραλία Πλατανιά. Η βίλα Sissy διαθέτει ιδιωτική πισίνα 100m2 
με υδρομασάζ στο κέντρο του μεγάλο κήπου, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στις άνετες 
ξαπλώστρες κάτω από την σκιά των δέντρων ή της ομπρέλας, σε ιδιωτικό κήπο, σε οικόπεδο συνολικής 
έκτασης 800 m2.

Για το εξωτερικό κτιριακό κέλυφος επιλέχθηκε χρήση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Οι 
θερμές κλιματολογικές συνθήκες, το ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι και η έντονη ηλιοφάνεια της περιοχής 
θέτουν απαιτήσεις χρήσης συστήματος που να προσφέρει αυξημένη ενεργειακή εξοικονόμηση και 
βελτιστοποίηση του συστήματος ψύξης, αλλά και θέρμανσης.

Για την ανακαίνιση της πρόσοψης προτάθηκε και εφαρμόστηκε το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης Sika ThermoCoat®. Η εξωτερική θερμομόνωση είναι ένας από τους οικονομικότερους 
τρόπους αναβάθμισης της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου χάρις στην εξαιρετική ισορροπία 
που προσφέρει μεταξύ κόστους και οφέλους. Το σύστημα Sika ThermoCoat® αποτελείται από προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητα τους και την αντοχή τους στο χρόνο. 
Το σύστημα Sika ThermoCoat® πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποιήσεων 
(Εuropean Οrganisation for Τechnical Αpprovals - EOTA).
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PORTO PLATANIAS BEACH LUXURY SELECTION RESORT, 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΚΡΗΤΗ
Συστήματα Sika για θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, στεγανοποίηση, επίστρωση & αρμολόγηση πλακιδίων, 
υγρομόνωση δώματος 

Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5* Porto Platanias Beach Luxury Selection βρίσκεται στο θέρετρο του 
Πλατανιά, 10km δυτικά των Χανίων. Το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε πλήρως το 2019 και επανασχεδιάστηκε 
ως πολυτελές θέρετρο με κομψά δωμάτια και φροντισμένο περιβάλλον. Τα 93 διαθέσιμα δωμάτια του 
ξενοδοχείου είναι διαφόρων τύπων, όπως δίκλινα δωμάτια, μεζονέτες, οικογενειακά δωμάτια, σουίτες 
και σουίτες με κοινόχρηστη ή ιδιωτική πισίνα.

Η ανακαίνιση μίας ξενοδοχειακής μονάδας όμως αποτελεί εκ φύσεως μία πολύπλοκη και απαιτητική 
διαδικασία. Η νέα σχεδιαστική προοπτική επέβαλλε δημιουργικότητα και φαντασία, αλλά και πολύ συχνά 
ριζική αναθεώρηση της λειτουργικότητας της μονάδας, με προσανατολισμό σε ανέσεις, αισθητική, 
ευχρηστία, αλλά και διάρκεια ζωής και απαιτήσεις συντήρησης. Συνολικά, πρέπει πάντα να συνδυάζεται 
ο προϋπολογισμός του έργου, με την αισθητική θεώρηση και τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα.

Καθ’ όλη τη διαδικασία της ανακαίνισης απαιτήθηκε πλειάδα προϊόντων για διάφορες κατασκευαστικές 
ανάγκες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της σχεδιαστικής σύλληψης στην πράξη.

Μία από τις βασικότερες απαιτήσεις ήταν η θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, για την οποία 
επιλέχθηκε εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης απαιτήθηκαν συστήματα για 
επικόλληση πλακιδίων ποικίλων τύπων σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους, αλλά και προϊόντα 
για στεγανοποίηση και υγρομόνωση δωμάτων. Τα συστήματα Sika εφαρμόστηκαν όπου υπήρχε 
κατασκευαστική ανάγκη.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARĪLIO, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ 
Συστήματα Sika από τα θεμέλια μέχρι την οροφή 

Το ξενοδοχείο Parīlio στην Πάρο διαθέτει 33 σουίτες και άνοιξε τον Ιούλιο του 2019. Βρίσκεται στη 
βόρεια ακτή του νησιού και χαρακτηρίζεται από τη διαχρονική απλότητα της Πάρου. Ο σχεδιασμός του 
ξενοδοχείου εμπνεύστηκε από και βασίστηκε στη μοναδική αρχιτεκτονική και τοπολογία του νησιού, με 
το απαλά κυλιόμενο τοπίο, τις παρθένες παραλίες, τα μαγευτικά χωριά και τους αρχαίους θησαυρούς. 
Το καταφύγιο των 33 σουιτών χαρακτηρίζεται από την επικρατούσα αρχιτεκτονική του νησιού και οι 
εσωτερικοί χώροι του οριοθετούνται από μια καταπραϋντική χρωματική παλέτα και φυσικά υλικά. Το 
ξενοδοχείο Parīlio είναι μέλος του κορυφαίου Ομίλου Design HotelsΤΜ Group.

Συνολικά, για να μετατραπεί ένα ξενοδοχείο 55 δωματίων της δεκαετίας του ’80 σε ένα σύγχρονο, 
πολυτελές συγκρότημα 33 σουιτών, απαιτήθηκε πλειάδα προϊόντων για αποκατάσταση, προστασία, 
στεγανοποίηση, υγρομόνωση, θερμομόνωση και διάφορες άλλες ποικίλες κατασκευαστικές ανάγκες 
που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της σχεδιαστικής σύλληψης στην πράξη.

Για κάθε απαίτηση προτάθηκε και εφαρμόστηκε ένα προϊόν ή σύστημα Sika. Τα προϊόντα της Sika 
συνδυάζουν τη βέλτιστη αποδοτικότητα με την αισθητική, κάνοντας απτή με αρμονικό τρόπο την 
αρχιτεκτονική σύλληψη.
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ISTORIA HOTEL, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
Συστήματα Sika για στεγανό σκυρόδεμα, αντιδιαβρωτική προστασία, επίστρωση δαπέδων 

Στην πανέμορφη παραλία του Περίβολου, εκεί που η ηφαιστειακή άμμος συναντά τα γαλάζια νερά του 
Αιγαίου Πελάγους, βρίσκεται το νέο ξενοδοχείο Istoria Hotel στη Σαντορίνη. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 
12 σουίτες και σχεδιάστηκε για να προσφέρει ένα νέο είδος φιλοξενίας στο νησί. Η αισθητική του έχει 
στόχο να δημιουργήσει ένα νέο κεφάλαιο στην μοναδική αρχιτεκτονική αφήγηση του νησιού. Στόχος 
του Istoria Hotel είναι η προσφορά γνήσιας φιλοξενίας, με εφαλτήριο την πολιτιστική βάση και την 
αρχιτεκτονική αιχμής, έχοντας διαμορφώσει ένα κατάλυμα που συνδυάζει την βιωματική εμπειρία της 
διαμονής σε ένα νησί μοναδικής ομορφιάς όπως η Σαντορίνη, με τις κορυφαίες ανέσεις, σε ταξιδιώτες 
που αποζητούν το ταξίδι τους να είναι μία αξέχαστη ανάμνηση.

Η μοναδική αισθητική και ο σχεδιασμός των σουίτων, αλλά και των κοινόχρηστων χώρων μιας 
ξενοδοχειακής μονάδας που προσφέρει υπηρεσίες αυτού του επιπέδου επέβαλλε τη χρήση συστημάτων 
που να εναρμονίζονται μεταξύ τους, αλλά και με το τοπίο. Το ξενοδοχείο έπρεπε να συνδυάζεται με 
επιβλητικό τοπίο της παραλίας του Περίβολου με τη μαύρη άμμο. Συνεπώς τα υλικά και τα συστήματα 
προς επιλογή έπρεπε να προσφέρουν όχι μόνο κορυφαία ποιότητα, αλλά και να ταιριάζουν με το χώρο.

Οι ανάγκες της κατασκευής ήταν ποικίλες. Για κάθε απαίτηση προτάθηκε και εφαρμόστηκε σύστημα 
προϊόντων Sika. Τα υλικά Sika συνδύαζαν τη βέλτιστη αποδοτικότητα με αισθητική που υλοποιούσε 
αρμονικά την αρχιτεκτονική σύλληψη.
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RADISSON BLU HOTEL, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Συστήματα Sika για στεγανοποίηση, σφράγιση, αγκυρώσεις & τον υπόγειο χώρο στάθμευσης

Τοποθετημένο στον κεντρικό οδικό κόμβο της Λάρνακας, δίπλα στο λιμάνι και σε απόσταση 10 λεπτών 
από το Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας, το Radisson Blu Hotel προσφέρει διαμονή με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές ποιότητας. Διαθέτει 106 μοναδικής αισθητικής, ευρύχωρα δωμάτια με θέα τη θάλασσα 
και πανοραμικά τη Λάρνακα. Στη βασική του κατηγορία έχει τα μεγαλύτερα σε μέγεθος δωμάτια στην 
Κύπρο, αλλά και γυμναστήριο, σάουνα, εξωτερική πισίνα με μπαρ, ολοήμερο εστιατόριο, lounge bar 
και gin bar στο υψηλότερο σημείο της πόλης, με θέα το θαλάσσιο ορίζοντα. Επιπρόσθετα, προσφέρει 
πολλαπλές επιλογές επαγγελματικών συναντήσεων, εξοπλισμένες με τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 
Διαθέτει επίσης συνεδριακό χώρο στην κορυφή του ξενοδοχείου, πανοραμικά κοιτώντας το λιμάνι της 
Λάρνακας, επιλογές που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 450 άτομα συνολικά.

Η σημαντική αυτή επένδυση σκοπό είχε να φέρει πραγματική αλλαγή στο επιχειρηματικό τοπίο της 
Λάρνακας, αυξάνοντας την επενδυτική δυναμική της πόλης. Κατά την κατασκευή μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας που προσδοκά να παρέχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών σε μία τουριστική περιοχή 
μεγάλου ενδιαφέροντος, η οποία προσελκύει επισκέπτες παγκοσμίως, απαιτήθηκαν υλικά και συστήματα 
για πολλές και διαφορετικές εφαρμογές, όπως για στεγανοποίηση επιφανειών & μάζας σκυροδέματος, 
για αγκύρωση, σφράγιση αρμών, επισκευές, αλλά και για επίστρωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης 
επιφάνειας 8.500m2 με το εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο σύστημα Sikafloor® MultiDur ES-24.
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CASA COOK HOTEL, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 
Υγρομόνωση δώματος, στεγανοποίηση και επισκευές με συστήματα Sika 

Το Casa Cook Chania αποτελεί ένα καινούργιο ξενοδοχείο στα Χανιά της Κρήτης, που είναι το πρώτο της 
κατηγορίας μπουτίκ, lifestyle ξενοδοχείων της αλυσίδας Thomas Cook, που απευθύνεται σε οικογένειες. 
Το θέρετρο, που μοιάζει με ένα μικρό χωριό και βρίσκεται σε μια πλαγιά με θέα την απάτητη Κρητική ακτή, 
έχει χτιστεί βασισμένο στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του σήματος Casa Cook, ενώ προσαρμόζεται 
απόλυτα στην αισθητική της τοποθεσίας του, τα περίχωρα της ιστορικής, παραθαλάσσιας πόλης των 
Χανίων. Τα bungalows του ξενοδοχείο φτιαγμένα από σφυρήλατο σκυρόδεμα, ξύλο και κοκκινωπό 
φυσικό λίθο από την Κρήτη, δημιουργούν μια γήινη, χαλαρή και πλήρως αρμονική συνύπαρξη με το 
τοπίο. Βασισμένο στην ελληνική ιδέα της «παρέας», αυτό είναι ένα μέρος όχι μόνο για τουρισμό, αλλά 
κυρίως για αναμνήσεις, όπου ο ταξιδιώτης μπορεί να γοητευθεί από τον πολιτισμό και το χαρακτήρα 
των κρητικών παραδόσεων.

Η μοναδική αισθητική και ο σχεδιασμός των bungalows επέβαλλε τη χρήση συστημάτων που 
να εναρμονίζονται μεταξύ τους, αλλά και με το τοπίο. Το δώμα όλων των bungalows έπρεπε να 
στεγανοποιηθεί με σύστημα υψηλής ποιότητας και μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας, καθώς οι 
συνθήκες έκθεσης και οι καταπονήσεις της επιφάνειας των δωμάτων είναι ιδιαίτερα έντονες στο 
νησιωτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Η συνολική επιφάνεια δωμάτων που έπρεπε να στεγανοποιηθούν 
ήταν περίπου 6.000m2.

Επιπλέον, απαιτήθηκε σύστημα στεγανοποίησης της επιφάνειας υπόγειων τμημάτων, κολυμβητικών 
δεξαμενών, μπάνιων κι εξωτερικών χώρων. Πλέον αυτών, για την εξασφάλιση του απόλυτου 
γεωμετρικού σχεδιασμού των κατασκευών και τη διαμόρφωση ακμών και σχημάτων απόλυτης ακρίβειας 
απαιτήθηκε χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων.

Για κάθε απαίτηση προτάθηκε και εφαρμόστηκε σύστημα προϊόντων Sika.  
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ILION BEACH HOTEL, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 
Συστήματα Sika για θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, παραγωγή κονιαμάτων, στεγανοποίηση, επίστρωση & 
αρμολόγηση πλακιδίων, υγρομόνωση δώματος 

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - GR

ΕΡΓΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ - EN

Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 4* Ilion Beach Hotel βρίσκεται στον Πύργο Ψηλονερού, 3km από το 
θέρετρο του Πλατανιά και 15km από την πόλη των Χανίων. 
Το ξενοδοχείο χτίστηκε το 2019 και διαθέτει 45 δωμάτια, επιμερισμένα σε 37 στούντιο, 6 δίχωρα 
διαμερίσματα και 2 μεζονέτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει εσωτερικό μπαρ, μπαρ πισίνας, εστιατόριο, 
ταβέρνα παραλίας και μίνι μάρκετ.

Με φιλική προσέγγιση προς τις οικογένειες, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να χαλαρώσουν στην 
κοινόχρηστη εξωτερική πισίνα επιφάνειας 600m2 και στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, που 
εκτείνεται σε επιφάνεια 23,5 στρεμμάτων.

Η κατασκευή μίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας εκ φύσεως αποτελεί μία πολύπλοκη και απαιτητική 
διαδικασία. Η εκάστοτε σχεδιαστική προοπτική επιτάσσει χρήση συγκεκριμένων υλικών και συστημάτων 
που ικανοποιούν τις στοχευμένες ανέσεις, αισθητική, ευχρηστία, αλλά και διάρκεια ζωής και απαιτήσεις 
συντήρησης της μονάδας. Συνολικά, πρέπει να συνδυάζεται ο προϋπολογισμός του έργου, με την 
αισθητική θεώρηση και τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα.

Για να κατασκευαστεί εκ θεμελίων μία ξενοδοχειακή μονάδα και να μετατραπεί σε συγκρότημα 45 
κλινών, απαιτήθηκε πλειάδα προϊόντων για διάφορες κατασκευαστικές ανάγκες που προέκυψαν κατά 
την εφαρμογή της σχεδιαστικής σύλληψης στην πράξη. Μία από τις βασικότερες απαιτήσεις ήταν η 
θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, για την οποία επιλέχθηκε εφαρμογή συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης. Επίσης απαιτήθηκαν συστήματα για επικόλληση πλακιδίων ποικίλων τύπων σε 
εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους, αλλά και προϊόντα για στεγανοποίηση και υγρομόνωση δωμάτων, 
παραγωγή κονιαμάτων και σφράγιση αρμών.

Για κάθε απαίτηση προτάθηκε και εφαρμόστηκε ένα προϊόν ή σύστημα Sika.
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ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΡΟΙΚΕΑ, ΚΕΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
Συστήματα Sika για διάστρωση δαπέδου & διακοσμητικές επενδύσεις τοίχων 

ΕΡΓΟ
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Σε ένα μοναδικό κυκλαδίτικο περιβάλλον, ο ξενώνας ΑΓΡΟΙΚΕΑ βρίσκεται σε ιδιόκτητο αγρόκτημα 
συνολικής έκτασης 9 στρεμμάτων, σε μια πλαγιά της πολύ όμορφης και παραδοσιακής νήσου Κέας, 
με φόντο το Αιγαίο πανοραμικά -από βορρά μέχρι δύση-. Συνδυάζοντας τη γοητεία του φυσικού 
περιβάλλοντος το αγρόκτημα ΑΓΡΟΙΚΕΑ βρίσκεται ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς 
αναψυχής και διασκέδασης του νησιού.

Ο χώρος του αγροκτήματος είναι διαμορφωμένος σε πεζούλες, με αυτοφυείς βελανιδιές και αμυγδαλιές, 
αποτελώντας φυσική συνέχεια από τα δάση της Κέας, όπου κυριαρχούν οι μεγαλοπρεπείς βελανιδιές, 
(Quercus ithaburensis, ssb. macrolepis), που καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις στο εσωτερικό του νησιού. 
Από την ΑΓΡΟΙΚΕΑ οι φιλοξενούμενοι μπορούν να εξορμήσουν στη φύση, να κολυμπήσουν στη πισίνα 
και απολαύσουν το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, από την περιοχή Ρούκουνας.

Κατά το σχεδιασμό του ξενώνα ΑΓΡΟΙΚΕΑ, στόχος ήταν να αποτελέσει επιλογή χαλάρωσης και να 
παρέχει παράλληλα γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα κοσμοπολίτικα σημεία του νησιού. Ο ξενώνας 
σχεδιάστηκε να διαθέτει 7 χώρους διαμονής, που να προσφέρουν στους φιλοξενούμενους το αίσθημα 
της ηρεμίας της αγροικίας, με τις ανέσεις ενός boutique hotel.

Για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης αισθητικής επιφανειών του ξενώνα, προτάθηκε και εφαρμόστηκε 
ένα προϊόν ή σύστημα Sika. Ανάλογα με τη χρήση του χώρου, επιλέχθηκε ένα σύστημα επίστρωσης 
δαπέδου και διαμόρφωσης επιφάνειας, που συνδύασε βέλτιστη αποδοτικότητα με την αισθητική, 
κάνοντας απτή με αρμονικό τρόπο τη σχεδιαστική σύλληψη. 
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Το Μακεδονία Παλλάς αποτελεί μία από τις πλέον φημισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στη Θεσσαλονίκη, 
επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, με θέα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, το Λευκό Πύργο και το Θερμαϊκό 
Κόλπο. Το Μακεδονία Παλλάς είναι βασικά ένα ξενοδοχείο πόλεως, το οποίο, όμως, λόγω της θέσης 
του στην παραλία, προσφέρεται και για διακοπές, ενώ, παράλληλα, είναι το σημαντικότερο ξενοδοχείο 
συνεδριακού τουρισμού στην πόλη. Σήμερα διαθέτει 276 δωμάτια και σουίτες, έχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες εστίασης -εστιατόριο και pool bar-, υπηρεσίες spa, ενώ στις αίθουσές του μπορούν να λάβουν 
χώρα κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. 

Το 2016 το σημείο αναφοράς της φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη μπήκε σε διαδικασία συνολικής 
ανακαίνισης, με πρόβλεψη ολοκλήρωσης του έργου το Μάιο του 2017 μέσω του REMAKE PROJECT. Ο 
προϋπολογισμός των εργασιών ήταν της τάξης των €12,4 εκ., καθιστώντας το έργο αυτό ως ένα από 
τα μεγαλύτερα έργα ανακαίνισης ξενοδοχείου που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Το μεγαλόπνοο 
σχέδιο της αναδημιουργίας του ξενοδοχείου έχει ως στόχο να ενισχύσει όχι μόνο τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Κοινός παρονομαστής, σε όλους 
τους νέους χώρους του, θα είναι ο συνδυασμός λιτής πολυτέλειας και αισθητικής σχεδιασμού που θα 
το καθιστά ταυτόχρονα σύγχρονο, λειτουργικό, αρμονικό και διαχρονικό. Λόγω της φύσης του έργου, 
απαιτήθηκε πλειάδα υλικών που αφορούσαν σε προϊόντα και συστήματα ενίσχυσης & επισκευής, 
επικόλλησης και αρμολόγησης πλακιδίων, καθώς επίσης και υγρομόνωσης δώματος (9ος όροφος και 
δώμα 10ου ορόφου). Προϊόντα της Sika προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν για όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ευρύ φάσμα προϊόντων & συστημάτων αποκατάστασης από τη Sika 
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Σκαρφαλωμένο στο ψηλότερο σημείο της γραφικού Κέφαλου, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, το 
νεόδμητο ξενοδοχείο White Rock of Kos είναι ένα ολοκαίνουριο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Κω. Διαθέτει 
41 πολυτελή δωμάτια, κεντρική πισίνα, εστιατόριο, γυμναστήριο και υπηρεσίες σπα, τζακούζι, σάουνας, 
μασάζ, ενώ έχει και εγκαταστάσεις τούρκικων λουτρών (χαμάμ). Το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό ύφος και οι 
αρχές διακόσμησης του White Rock of Kos χαρακτηρίζονται από εκλεπτυσμένη κομψότητα με σύγχρονη 
αισθητική.

Μία ξενοδοχειακή μονάδα παροχών αυτού του επιπέδου, σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς 
τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, που προσελκύει τόσο εγχώριους, όσο και ξένους τουρίστες, 
δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει πισίνες στις παροχές της. Το ξενοδοχείο White Rock of Kos διαθέτει 
συνολικά 17 πισίνες: Την κεντρική – κοινόχρηστη και 16 signature pool suites. Η συνολική επιφάνεια 
όλων των πισινών ήταν ~1.500m2. Για όλες αυτές τις πισίνες απαιτήθηκε σύστημα στεγανοποίησης και 
προστασίας, το οποίο να διαθέτει αφενός υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας στις έντονες καταπονήσεις της 
ίδιας της κατασκευής, όσο και της τοποθεσίας της ξενοδοχειακής μονάδας (παραθαλάσσιο περιβάλλον) 
και αφετέρου να εναρμονίζεται με το ύφος και την αισθητική του ξενοδοχείου (ενιαία, λευκή επιφάνεια, 
χωρίς αρμούς και ενώσεις, σε πλήρη εναρμόνιση με το σχεδιασμό και το ύφος της συνολικής κατασκευής).

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους, προτάθηκε και επιλέχθηκε το λευκής απόχρωσης 
τσιμεντοειδές κονίαμα SikaTop®-129 Sunshine για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της πισίνας, 
το οποίο προσέφερε ταυτοχρόνως προστασία, στεγανοποίηση και δυνατότητα διαμόρφωσης ενιαίας 
τελικής επιφάνειας υψηλών αντοχών.

WHITE ROCK OF KOS, ΚΩΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Στεγανοποίηση & προστασία κολυμβητικών δεξαμενών
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VILLA DREAMCATCHER, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
Στεγανοποίηση και προστασία κολυμβητικών δεξαμενών

H βίλα Dreamcatcher βρίσκεται στο χωριό Ατσιπόπουλο, ένα εξαιρετικά διατηρημένο παραδοσιακό 
χωριό, σε απόσταση μόλις 3Km από την πανέμορφη πόλη του Ρεθύμνου με την βενετσιάνικη ακρόπολη 
της Fortezza, το ενετικό λιμάνι και την παλιά πόλη. Πρόκειται για μία σύγχρονη βίλα 300m2 που με την 
αισθητική της καταφέρνει να συνδυάσει την αίσθηση της ανανέωσης που έχει ανάγκη ο ταξιδιώτης, με 
το αίσθημα της απόλυτης οικειότητας του χώρου.

Μία κατασκευή παροχών αυτού του επιπέδου, σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς τουριστικούς 
προορισμούς της Ελλάδας, που προσελκύει τόσο εγχώριους, όσο και ξένους τουρίστες, δεν μπορεί 
παρά να περιλαμβάνει πισίνα στις παροχές της. 

Για τις πισίνες απαιτήθηκε σύστημα στεγανοποίησης και προστασίας, το οποίο να διαθέτει αφενός υψηλό 
βαθμό ανθεκτικότητας στις έντονες καταπονήσεις της ίδιας της κατασκευής, όσο και της τοποθεσίας της 
βίλας (νησιωτικό περιβάλλον) και αφετέρου να εναρμονίζεται με το ύφος και την αισθητική του χώρου 
(ενιαία, λευκή επιφάνεια, χωρίς αρμούς και ενώσεις, σε πλήρη εναρμόνιση με το σχεδιασμό και το ύφος 
της συνολικής κατασκευής).

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους, προτάθηκε και επιλέχθηκε το λευκής απόχρωσης 
τσιμεντοειδές κονίαμα SikaTop®-129 Sunshine για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της πισίνας, 
το οποίο προσέφερε ταυτοχρόνως προστασία, στεγανοποίηση και δυνατότητα διαμόρφωσης ενιαίας 
τελικής επιφάνειας υψηλών αντοχών

https://www.cretevillas4u.com/en/Crete/Rethymno/Dreamcatcher

https://www.cretevillas4u.com/en/Crete/Rethymno/Dreamcatcher
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CHARISMA SUITES, ΟΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
Σύστημα επίστρωσης δαπέδου Sika Comfortfloor® PS-23

Το ξενοδοχείο Charisma Suites, βρίσκεται στην Οία της Σαντορίνης. Διαθέτει μόνο σουίτες και είναι 
χτισμένο μέσα στους βράχους (υπόσκαφο), αποτελώντας την επιτομή του σχεδιασμού, καθώς συνδυάζει 
εκπληκτικές παροχές, σεβόμενο την αισθητική του ιδιαίτερου τόπου στο οποίο βρίσκεται. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει την καταπληκτική θέα της Καλντέρας, ενώ κατά τις απογευματινές ώρες μπορεί κανείς 
να θαυμάσει το φημισμένο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Κάθε σουίτα διαθέτει ιδιωτικό μπαλκόνι με 
πανοραμική θέα, ενώ υπάρχουν και σουίτες με ιδιωτικό εξωτερικό Jacuzzi.

Η υψηλή αισθητική και ο σχεδιασμός των σουίτων μιας ξενοδοχειακής μονάδας που προσφέρει 
υπηρεσίες αυτού του επιπέδου επέβαλλε τη χρήση συστήματος δαπέδου που να συνδυάζει άνεση, 
φιλικότητα προς τον χρήστη, ευκολία καθαρισμού και προπαντώς να εναρμονίζεται με το κυκλαδίτικο 
τοπίο, στο οποίο κυριαρχεί το απόλυτο λευκό με το μπλε της θάλασσας. Συνεπώς η απόλυτη λευκότητα 
ήταν βασική απαίτηση για την επιλογή του συστήματος, καθώς το δάπεδο έπρεπε να εναρμονίζεται με 
την τοιχοποιία των χώρων και την αρχιτεκτονική του νησιού.

Το σύστημα Sika Comfortfloor® PS-23 αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και χρησιμοποιήθηκε εσωτερικά στα δάπεδα όλων των σουίτων. Το σύστημα Sika Comfortfloor® PS-23 
δημιουργεί μία τελική επιφάνεια δαπέδου αντικραδασμική, ηχομονωτική, που προσφέρει ευκολία 
στον καθαρισμό, ενώ διαθέτει πολλές ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις σε ό,τι αφορά την εκπομπή πτητικών 
και σωματιδίων. Για την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος με την αισθητική του χώρου, αλλά και το 
αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, επιλέχθηκε η απόχρωση RAL 9016 (απόλυτο λευκό).
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Το θέρετρο Insula Alba είναι ένα νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Είναι ένα πολυτελέστατο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο με δυναμικότητα 140 δωματίων και σουιτών. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει επίσης επτά πισίνες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εστιατόριο και κοκτέηλ 
μπαρ, χώρο υπηρεσιών spa καθώς επίσης καθιστικό και χώρους αναψυχής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, 
το ξενοδοχείο περιλαμβάνει εκτενείς και τεχνικά απαιτητικές περιοχές με επένδυση πλακιδίων. Η επιλογή 
του σχεδιαστή ήταν πλακίδια συνθετικού γρανίτη για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και 
ειδικής κατασκευής πλακίδια για τις πισίνες.

Κάθε χώρος & επιφάνεια επέβαλλαν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Περιοχές με έντονη κυκλοφορία, όπως 
η υποδοχή και το καθιστικό έπρεπε να παρέχουν επιφάνεια ανθεκτική στην έντονη καταπόνηση. Στις 
πισίνες η διαμορφούμενη επιφάνεια θα έπρεπε να διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή ανθεκτικότητα σε μηχανικές 
και χημικές καταπονήσεις. Όμως σε ένα έργο όμως αυτού του τύπου, η αισθητική έχει επίσης κυρίαρχο 
ρόλο. Οι αρμόστοκοι, που είναι και ορατοί, θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή μηχανική και χημική αντοχή 
σε υπεριώδη ακτινοβολία και χημικά καθαρισμού, αντιβακτηριακές ιδιότητες, ενώ το χρώμα και η λάμψη 
τους να αντέχει στο χρόνο.

Η Sika παρείχε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου από τη σειρά 
συγκολλητικών πλακιδίων και αρμόστοκων SikaCeram®.

INSULA ALBA RESORT & SPA, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
Επικόλληση και αρμολόγηση πλακιδίων με προϊόντα SikaCeram® 
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Το ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, μόλις λίγα βήματα 
από το κέντρο της πόλης. Είναι εντυπωσιακό στις λεπτομέρειές του, μελετημένο σοφά για διαμονή, 
εστίαση και διοργάνωση εκδηλώσεων, αναδύοντας μια απαράμιλλη αίσθηση ευζωίας. Διαθέτει 553 
δωμάτια, 40 αίθουσες επαγγελματικών συναντήσεων και προσωπικών εκδηλώσεων, τη μεγαλύτερη 
συνεδριακή αίθουσα στην Αθήνα, καφέ, μπιστρό και spa.

Το δάπεδο κουζίνας επαγγελματικής χρήσης του ξενοδοχείου έχρηζε ανακαίνισης. Ένα δάπεδο 
τέτοιας χρήσης αυτονόητα θα πρέπει να αντέχει έντονες καταπονήσεις, συμπεριλαμβάνοντας την 
έκθεση σε μηχανικά φορτία, χημικά και θερμικά σοκ, αλλά και επιπλέον να παρέχει το κατάλληλο 
επίπεδο αντιολισθηρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον ο χώρος προετοιμασίας 
των γευμάτων θα πρέπει να είναι λειτουργικός και σύμφωνος με HACCP.

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sika® DecoQuartz, ένα διακοσμητικό δάπεδο, με 
αντιολισθητικές ιδιότητες και καλή χημική & μηχανική αντοχή που βρίσκει χρήση σε βιομηχανικούς 
χώρους, δημόσιους χώρους  έντονης κυκλοφορίας, εμπορικά κέντρα, κ.α. Είναι διαθέσιμο σε ποικίλες 
αποχρώσεις, έχει χαμηλό περιεχόμενο σε πτητικά, έχει αντοχή σε πολλά χημικά και είναι ανθεκτικό σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. Το συνολικό πάχος του συστήματος φτάνει τα 2-3mm.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, ΑΘΗΝΑ
Σύστημα προστασίας δαπέδου επαγγελματικής κουζίνας Sika® DecoQuartz
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Το ξενοδοχείο Park Hotel 5* αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Park Residence. Βρίσκεται εντός μιας 
περιοχής 7.000 m2, στο κέντρο της πόλης των Σκοπίων, σε μικρή απόσταση από το πάρκο της πόλης, 
κοντά στον ποταμό Βαρδάρη. Το ξενοδοχείο διαθέτει 80 δωμάτια και προσφέρει επίσης επιπλέον 
παροχές, όπως εστιατόριο, αίθουσα συνεδριάσεων, σπα, πισίνα, γυμναστήριο, κ.τ.λ. Η αισθητική του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού υπαγόρευσε μια πολύ συγκεκριμένη όψη για τα μπάνια των δωματίων, 
τα οποία έπρεπε να είναι μοναδικά και να συνδυάζουν άνεση και μοντέρνο σχεδιασμό. Το γενικό 
περιβάλλον που θα διαμόρφωνε ο χώρος θα έπρεπε να παρέχει μια αίσθηση οικειότητας συνδυαστικά 
με νεωτεριστική προοπτική.

Για τους τοίχους και τα δάπεδα των μπάνιων (ντουζιέρες) χρησιμοποιήθηκε το διακοσμητικό σύστημα 
μικροτσιμέντων SikaDecor®, ενώ για το υπόλοιπο δάπεδο στους χώρους των μπάνιων το σύστημα 
Sika Comfortfloor®.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK, ΣΚΟΠΙΑ
Σύστημα πολυουρεθανικών διακοσμητικών δαπέδων Sika Comfortfloor® & 
διακοσμητικών μικροτσιμέντων SikaDecor® 
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Το θέρετρο Banisht Resort & Spa βρίσκεται σε υψόμετρο 880 μέτρων, στην περιοχή Banjisht, σε 
γεωγραφική τοποθεσία πλούσιας βλάστησης. Η γαλήνια ατμόσφαιρα των κήπων του είναι ιδανική 
για χαλάρωση, ενώ οι υπηρεσίες υγείας με τα θερμικά μεταλλικά νερά προσφέρουν μια ευρεία 
επιλογή δραστηριοτήτων για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και την αναγέννηση της υγείας. 
Το θέρετρο διαθέτει κέντρο σπα και ευεξίας, υδροθεραπεία και εσωτερικές πισίνες και προσφέρει μια 
μοναδική σειρά περιποιήσεων.

Το Banisht Resort & Spa, ως ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία στην περιοχή, απαιτούσε μερική 
ανακαίνιση. Η αισθητική του εστιατορίου έπρεπε να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε νέα αισθητική. 
Έτσι, το δάπεδο από πλακάκια γρανίτη έπρεπε να ανακαινιστεί, αλλά με την ελάχιστη δυνατή 
διαταραχή και τον ελάχιστο «νεκρό» χρόνο.

Στο δάπεδο του χώρου του εστιατορίου του ξενοδοχείου χρησιμοποιήθηκε το διακοσμητικό σύστημα 
μικροτσιμέντων SikaDecor®.

BANISHT RESORT & SPA, DEBAR, ΣΚΟΠΙΑ
Σύστημα διακοσμητικών μικροτσιμέντων SikaDecor® 
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Το Mama La Roosa είναι μια πολυτελής boutique βίλα, που βρίσκεται στην κορυφή του γραφικού 
χωριού της Αγίας Πελαγίας, με θέα στο εκθαμβωτικό Αιγαίο και το εντυπωσιακό περιβάλλον τοπίο. 
Προσφέροντας αυθεντικότητα και σύγχρονες παροχές, αυτή η μοντέρνα βίλα μπορεί να φιλοξενήσει έως 
5 άτομα. Κατασκευασμένη σε μοντέρνο αρχιτεκτονικό στιλ σε συνδυασμό με την ηρεμία της περιοχής, 
προσφέρει ευχάριστη ποιότητα διαμονής και αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία.

Τα δάπεδα σε όλους τους χώρους της βίλας (master υπνοδωμάτια, μπάνια, αποθήκες, καθιστικό, κουζίνα) 
επιστρώθηκαν με σύστημα διακοσμητικών δαπέδων SikaDecor®.

MAMA LA ROOSA, ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Σύστημα διακοσμητικών μικροτσιμέντων SikaDecor® 
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ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας εται-
ρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και των 
κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, λε-
ωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών πρόσοψεων 
κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της σφράγισης, συ-
γκόλλησης, 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 δομη-
τικής 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 πρω-
τοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική υποστή-
ριξη 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 συ-
νεργασίας 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
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