


Το Gennadi Grand Resort είναι
ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Ρόδου.

Μέσα σε έναν χώρο που κυριαρχείται από ουδέτερα 
και ζεστά χρώματα, το φως είναι ο βασικός 

πρωταγωνιστής. 

Η σειρά Stromboli Light είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με αυτό το μεσογειακό περιβάλλον. 
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Mediterrane 
H O T E L  G E N N A D I  ,  R O G H E S ,  G R E E C E .
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Το πλακάκι 
Stromboli Light 
60x60  
συνδιαστικά  
με το επιχείλιο 
HAWAII και τη 
σχάρα RJ67, 
δημιουργούν μία 
ολοκληρωμένη 
αισθητική 
συνέχεια. 
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Οι απλές και ευθείες 
γραμμές των

εδικών τεμαχίων σε 
ίδιο χρώμα και εφέ 

δημιουργούν ένα 
περιβάλλον ενιαίας 

αισθητικής. 
Τα συστήματα μας και 

οι συλλογές μας 
χαρακτηρίζονται από 

αυτή την αισθητική 
δυνατότητα.  
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Με θέα στο Μαρμάρι, μια από 
τις πιο ελκυστικές τοποθεσίες 
στην Κω, το 5 αστέρων D ‘Andrea 
Lagoon All-Suites  φέρνει μια νέα 
διάσταση στην πολυτελή 
ξενοδοχειακή σκηνή του νησιού.
Το κομψό και σύγχρονο ντιζάιν 
του Stromboli Light 45x90 και 
75χ75 αναδεικνύει το φως σε 
έναν εντυπωσιακό χώρο που 
περιβάλλεται από μια τεράστια 
πισίνα σε μέγεθος 
λιμνοθάλασσας.
Ένα ιδανικό χρώμα, σε ένα 
συγκρότημα για επισκέπτες που 
αναζητούν ηρεμία και χαλάρωση 
μέσα σε ένα κομψό περιβάλλον 
με εκλεπτυσμένες επιλογές για 
φαγητό και διασκέδαση.

παράδεισο 
καλώς ήρθες στον
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Ευρύχωρες ήσυχες 
περιοχές, εξωτερικοί 

χώροι, επίπεδα με 
ξαπλώστρες ή 

σκαλοπάτια, είναι 
κατασκευές που 

παρέχουν οι 
ολοκληρωμένες 

λύσεις πισίνας της 
Mayor, σε Stromboli 

light 45x90 και 75x75.



Ανοιχτοί χώροι, με 
διαφορετική 
θεματική 
αισθητική, πλήρως 
προσαρμοσμένοι 
από την ποικιλία 
των διαστάσεων 
μας . 
Stromboli light 
45x90
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μέρη

Το αρχοντικό Μαυρομάτη 
βρίσκεται σε μια υπέροχη 

τοποθεσία και σας δίνει την 
δυνατότητα να απολαύσετε 

μια μοναδική θέα.

Μοναδικά
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Συνδυασμός από τα 
επιχείλια BORA και τις 
σχάρες αποστράγγισης RJ55.
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Το Hotel Presidente  
ανοικοδόμησε πρόσφατα όλες 
τις εγκαταστάσεις και τα 
δωμάτιά του για να αναβαθμίσει 
την κατηγορία του από 
ξενοδοχείο 3ων σε 4ων αστέρων.
Είμαστε περήφανοι που 
συμμετείχαμε σε αυτό το 
υπέροχο βήμα, αναθέτοντάς μας 
με πλήρη εμπιστοσύνη  την 
ανακαίνιση του χώρου πισίνας 
του ξενοδοχείου. 

ο πρωταγωνιστής
Φως,
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Η αλλαγή σε 
Stromboli Light 
37,5x75, έφερε 

ζεστασιά και 
κομψότητα στο 

περιβάλλον.



Χάρη στο σκαλοπάτι
120x33, το επιχείλιο 
Creta και τη σχάρα 
RJ67, η αισθητική 
συνέχεια 
εναρμονίζει τέλεια 
τους χώρους του 
Jacuzzi, του Bar και 
την περιοχή για 
παιδιά. 
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και ζεστασιά 
Κομψότητα
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παράδεισος
Το ξενοδοχείο Heaven Riviera Cancun είναι μία απόδραση  στην πολυτέλεια. Ο αρχιτεκτονικός του 
σχεδιασμός και οι πρωτοποριακές του λεπτομέρειες το τοποθετούν ως ένα σημείο αναφοράς 
συδυασμού άρτιου περιβάλλοντος και των μοναδικών προϊόντων μας. 

Απόλυτος

Το Stromboli Silver σε 
30x60 και το ίσιο 
σκαλοπάτι 
δημιουργούν μεγάλα 
συνεχή επίπεδα 
φέρνοντας φως σε 
αυτό το θέρετρο των 
5 αστέρων. 
Η εξάλειψη των 
αιχμηρών άκρων  
καθώς και το 
επιχείλιο Creta RJ67 
μαζί με τις σχάρες 
αποστράγγισης  
παρέχουν μια 
ολοκληρωμένη λύση  
σε όλους τους 
χώρους του 
συγκροτήματος.
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Η Villa Portokalia βρίσκεται στην ορεινή κοιλάδα της Κεφαλονιάς, με θέα 
το Ιόνιο Πέλαγος.
Light και Silver σκαλοπάτια 33x120 συνδυάστηκαν σε δύο διαφορετικούς 
χώρους με κοινό δάπεδο Stromboli 37x75.

Θάλασσα 
και βουνό 
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Στην πόλη της Denia, κατασκευάστηκε αυτό 
το εντυπωσιακό έργο από σκαλοπάτια 
τύπου Completo 120x33, τα οποία, σε 

συνδυασμό με το πλακάκι 31x83, 
δημιουργούν ενα ομοιόμορφο αποτέλεσμα 

σε ολόκληρη την επιφάνεια.

αρμονία
Φυσική 
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Το πέτρινο φινίρισμα της 
σειράς Sea Rock συνδυάζεται 
τέλεια με το ρουστίκ στιλ της 
βίλας. Το έργο ξεχωρίζει για την 
αντίθεση μεταξύ του πέτρινου 
φινιρίσματος της πισίνας και 
των εξωτερικών χώρων με το 
μοντέρνα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία. 



project
Ευέλικτα 

Τα χρώματα  
πλημμυρίζουν αυτό το 

τουριστικό συγκρότημα 
που βρίσκεται στις ακτές 

της Μεσογείου.
Οι φυσικοί τόνοι της 

συλλογής Stromboli και η 
γκάμα τόνων της παλέτας 
facade Tempio παρέχουν 

χρωματική ευελιξία, 
προσφέροντας ουδέτερο 

στυλ, χωρίς να μειώνεται η 
οπτική ομοιομορφία.  

Η έξυπνη χρήση 
της συλλογής μας Stromboli 

σε  ίδιες εσωτερικές και 
εξωτερικές αποχρώσεις, 
κάνει τους εξωτερικούς 

χώρους του συγκροτήματος 
να φαίνονται ακόμα 

μεγαλύτεροι, εφόσον το ίδιο 
δάπεδο μπαίνει στο κτίριο.
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Τα ειδικά τεμάχια 
πισίνας και τα 
δάπεδα μας έχουν 
χρησιμοποιηθεί για 
να καλυφθεί
το ευρύ εξωτερικό 
τμήμα. 
Ο συνδυασμός τους 
με τα περιμετρικά 
τεμάχια BO-160x50, 
των οποίων ή 
τοποθέτηση 
επιτρέπει τη 
δημιουργία 
διαπερατών από το 
φως περιοχών,  
προσφέρει 
ενδιαφέρουσες 
αλλαγές στην 
αίσθηση του 
περιβάλλοντος.



ηλιοβασιλέματα
Ειδυλλιακά 

Μεταφερόμαστε σε μία ονειρική τοποθεσία, 
η οποία φιλοξενεί το ξενοδοχείο 

Lindos Grand Resort & Spa.
 Με μια εντυπωσιακή θέα στη Ρόδο, το 
θέρετρο βασίστηκε σε εμάς για να του 

παρέχουμε με την καλύτερη και πιο άρτια 
κατασκευαστική ποιότητα.
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Οι περιοχές διέλευσης και 
πρόσβασης στη μεγάλη 
περιοχή κολύμβησης 
αναδιαμορφώθηκαν με 
Stromboli light 60x60.
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Λύσεις 
αποστράγγισης με 
την σχάρα RJ67 σε 

συνέχεια του 
επιχειλίου HAWAII 
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πολυτέλεια 
Αυτή η υπέροχη βίλα, 
που βρίσκεται στο νησί 
της Ρόδου, μας καλεί να 
απολαύσουμε τη φύση 
και με τις 5 αισθήσεις. 
Η καθαρότητα του 
χρώματος Stromboli Light 
τονίζει τα μπλέ του 
περιβάλλοντος . Οι 
ομαλές γραμμές του 
συστήματος Creta με τη 
σχάρα RJ67 δημιουργούν  
ένα αίσθημα  
ομοιομορφίας και 
απλότητας.
Ιδανικό περιβάλλον για 
μια χαλαρωτική μέρα 
μπροστά στη θάλασσα. 
Αυτή η όμορφη βεράντα 
αναδεικνύεται από το 
δάπεδο Stromboli Light 
60x60. Η χρήση του τόσο 
έξω όσο και μέσα στην 
πισίνα καθιστά δυνατή 
τη συνέχεια της 
αισθητικής.

Ιδιωτική 
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15

ολοκληρωμένη 
Αισθητική 

Οι ουδέτεροι τόνοι και η 
απαλή υφή φυσικής 
πέτρας κάνουν τη σειρά 
Stromboli πολύ ευέλικτη 
και προσαρμόζεται σε όλα 
τα περιβάλλοντα.
Ο συνδυασμός του 
συστήματος HAWAII και 
της ουδετερότητας του 
Stromboli Light επιτυγχάνει 
ένα καθαρό και 
εκλεπτυσμένο φινίρισμα, 
με ευθείες γραμμές και 
ουδέτερους τόνους, 
ιδανικό για ένα μοντέρνο 
και μινιμαλιστικό στιλ 
όπως το περιβάλλον της 
Gran Playa Palma.
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www.ceramicamayor.com
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