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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

1/2/2022                                       

 

Η STONETECH ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - 3.500ΤΜ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ 

 

Η Stonetech, κορυφαία εταιρεία στο χώρο των φυσικών πετρωμάτων, μαρμάρων και τεχνητών επιφανειών, 

ανοίγει νέο στεγασμένο εκθεσιακό χώρο συνολικής έκτασης 3.500τμ. στην Οινόη. 

Επαγγελματίες από τον κλάδο των φυσικών πετρωμάτων, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, επιχειρηματίες και 

διακοσμητές μπορούν να δουν από κοντά και να επιλέξουν τις πλάκες και τα υλικά που επιθυμούν. Ο χώρος 

λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 8:00-16:00, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 

και φέρνοντας μία νέα αισθητική και αντίληψη στον κλάδο.  

Η εταιρεία στο νέο χώρο εκθέτει πλάκες φυσικών πετρωμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και 

προϊόντα από τις αποκλειστικές αντιπροσωπείες τεχνητών επιφανειών που εκπροσωπεί στη χώρα μας, 

Neolith και Quarella.  

Στον εκθεσιακό χώρο λειτουργεί και φωτογραφικό Studio μέσα από το οποίο ψηφιοποιείται όλη η αποθήκη 

των υλικών, αλλά και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να έχουν άμεσα οπτικό υλικό από τα προϊόντα που 

τους ενδιαφέρουν.  

Τα υλικά που διατίθενται στην Οινόη είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ηλεκτρονικό showroom 

stonetechb2b.com, μέσα από το οποίο, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της, σε Ελλάδα και εξωτερικό, 

προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. 

Με αφορμή της έναρξης λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου, o Διευθύνων Σύμβουλος της Stonetech, 

Νίκος Γωνιανάκης δήλωσε: «Ο νέος χώρος στην Οινόη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία μας. 

Επενδύουμε και εξελισσόμαστε με σταθερά βήματα για να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και υλικά 

στους πελάτες μας, που μας τιμούν με τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα επεκτείνουμε 

συνεχώς το πελατολόγιό μας και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλοι οι 
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συνεργάτες μας. Ο χώρος της Οινόης είναι το κομβικό σημείο της χονδρικής δραστηριότητας της Stonetech, 

ένας τόπος που χαρτογραφεί τα υλικά του κλάδου μας, είτε αυτά προέρχονται από τα λατομεία μας, είτε από 

τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, είτε από συνεργασίες μας στο εξωτερικό». 

 

Σημείωση προς συντάκτες 

Η Stonetech ιδρύθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης, με όραμα να ταξιδέψει το ελληνικό μάρμαρο σε όλο τον κόσμο. 

Πρόκειται για μία καθετοποιημένη εταιρία που εξειδικεύεται στην επεξεργασία και το εμπόριο φυσικών πετρωμάτων – 

μαρμάρων και τεχνητών επιφανειών. Διαθέτει 2 μονάδες παραγωγής σε Κρήτη και Θήβα, 2 στεγασμένους εκθεσιακούς 

χώρους συνολικής έκτασης 5.000τμ, έχει την αποκλειστική πρόσβαση και εκμετάλλευση σε 5 ελληνικά λατομεία, ενώ είναι 

ο αποκλειστικός διανομέας των εταιριών Neolith και Quarella στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία εξωστρεφή εταιρία που 

εξάγει ελληνικά μάρμαρα σε όγκους και πλάκες, με την εξαγωγική δραστηριότητα να αγγίζει το 40% του κύκλου εργασιών 

της, αναλαμβάνοντας παράλληλα ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος της εταιρίας είναι να 

προσφέρει στην αγορά κορυφαία προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ικανοποιώντας τις ανάγκες επαγγελματιών και 

επιχειρήσεων όλων των μεγεθών. Έχει έδρα σε Αθήνα, Σχηματάρι και Ηράκλειο, απασχολεί 100 εργαζομένους και 

επενδύει με συνέπεια στην παραγωγή, επεξεργασία και καινοτομία στον χώρο των φυσικών πετρωμάτων – μαρμάρων 

και τεχνητών επιφανειών, έχοντας στο ενεργητικό της επιτυχίες και συνεργασίες σε σημαντικά έργα, όπως ξενοδοχεία 

(Astir Palace Four Seasons, The Carlton Ritz Maui, AmanZoe - Πόρτο Χέλι, One and Only - Κέα, Grand Resort Lagonisi, 

Euphoria Retreat – Μυστράς) και κορυφαίες διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις (HQ της LG στην Αυστραλίας), το 

«Μητέρα» - Αθήνα, το, Ίδρυμα Γουλανδρή κ.α..  

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ.  
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