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ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΛΙΑ ΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Η πιο ζεστή και φιλόξενη διακόσµηση
δαπέδου Ιερών Ναών.



Άγιος Λουκάς

Ανθεκτικά &
πανέµορφα χαλιά που
κοσµούν το δάπεδο των ναών



      εταιρία μας διαθέτει τα περίφημα χαλιά Ανατόλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα χαλιά Ανατόλια αποτελούν για δεκαετίες «το πρώτο όνομα στα   

    χαλιά» διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα κατασκευής. Τα χαλιά Ανατόλια, είναι ιδιαίτερα προσεγμένα τόσο στην κατασκευή όσο και στο φινίρισμα, από  

  άριστα υλικά κορυφαίας ποιότητας με χρώματα ανεξίτηλα και αντισκωρικά και προσαρμόζονται ώστε να κοσμούν τους Ιερούς Ναούς. 

Η εταιρία Ανατόλια διαθέτει για τους Ιερούς Ναούς ειδικές σειρές των χαλιών Ανατόλια. Η άνω των 40 ετών εμπειρία μας, ο σεβασμός μας στους 

εκκλησιαστικούς κανόνες και η δημιουργία και παραγωγή χαλιών που συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της εκκλησίας, μας καθιέρωσαν στην κορυφή των 

προμηθευτών χαλιών για τους Ιερούς Ναούς. 

Η μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων που διαθέτουμε εκτός από τα χαρακτηριστικά χαλιά με τον Δικέφαλο Βυζαντινό Αετό, επιτρέπει τη δημιουργία 

συγκεκριμένου μοναδικού ύφους που επιθυμεί να έχει η κάθε Εκκλησία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ
Τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την καταμέτρηση των χώρων του Ιερού Ναού που πρέπει να καλυφθούν. Ακολουθεί η 

δημιουργία σχεδίου και η κατασκευή χαλιών ειδικών διαστάσεων.

Στη συνέχεια οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την τοποθέτηση των χαλιών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό 

αποτέλεσμα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η οργάνωση της εταιρίας και ο εξοπλισμός που διαθέτουμε μας επιτρέπει να είμαστε κοντά σας σε κάθε σας ανάγκη είτε για συντήρηση και επιδιόρθωση 
είτε για καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών σας.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Εκτός από την τοποθέτηση η εταιρία μας διαθέτοντας ειδικό Τμήμα Συντήρησης αναλαμβάνει οποιαδήποτε προσθήκη, επισκευή ή τροποποίηση απαιτηθεί. 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Το Τμήμα Καθαρισμού είναι πάντα στη διάθεσή σας για να παραλάβει, καθαρίσει και τοποθετήσει τα χαλιά στον Ιερό Ναό. 

H

Ανατόλια. Η πιο ζεστή και φιλόξενη διακόσµηση δαπέδου των εκκλησιών.

Ανατόλια. Το πρώτο όνοµα στα χαλιά

Διαθέτουµε εξειδικευµένα 

τεχνικά συνεργεία τοποθέτησης. Σας υποστηρίζουµε 

µε ειδικό Τµήµα Καθαρισµού για οποιοδήποτε θέµα.



Άγιος Νικόλαος - Νίκαια

Κορυφαία ποιότητα
που αναδεικνύει το 
δάπεδο των Ιερών Ναών 



Άγιοι Θεώδωροι - Aνάβυσσος

Σηµασία στη λεπτοµέρεια 
& δηµιουργία χαλιών 

στις αντίστοιχες διαστάσεις του κάθε ναού



Άγιοι Θεώδωροι - Aνάβυσσος

Ειδική ένθεση χαλιού
µε τον βυζαντινό αετό
για ειδικά σηµείια των Ιερών Ναών 



Άγιος Λουκάς

Σηµασία στη λεπτοµέρεια 
& στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κάθε σηµείου του ναού



Επαγελµατική
& προσεκτική τοποθέτηση
για άριστα αποτελέσµατα

Άγιος Νικόλαος - Νίκαια



Προσεκτική µελέτη
των χώρων του Ιερού Ναού

& αντίστοιχη δηµιουργία της πρότασης

Άγιος Νικόλαος - Νίκαια



Ειδικές διαµορφώσεις
για Αγία Τράπεζα, Δεσποτικό,
Ψαλτήρια & το κυρίως σαλόνι

Κοίµηση Θεοτόκου - Νίκαια



Κοίµηση Θεοτόκου - Νίκαια

Συνεχής υποστήριξη 
µε κατά παραγγελία δηµιουργίες

και αναγκαίες τροποποιήσεις-επισκευές



Άγιοι Θεώδωροι - Aνάβυσσος

Διαθέτουµε εξειδικευµένα τεχνικά 

συνεργεία τοποθέτησης. Σας υποστηρίζουµε 

µε ειδικό Τµήµα Συντήρησης για οποιοδήποτε θέµα.



Άγιος Νικόλαος - Χαλάνδρι Άγιος Νικόλαος - Χαλάνδρι

Διαθέτουµε την κορυφαία µάρκα 

στην Ελλάδα µε την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιµής.

Αναλαµβάνουµε την καταµέτρηση των χώρων της εκκλησίας.



Προφήτης Ηλίας - Παγκράτι

Πανοραµική άποψη όπου 
διακρίνεται η µεγαλοπρέπεια του Ιερού Ναού 
µε το δάπεδο ντυµένο µε χαλιά Ανατόλια



ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
Η εταιρία μας διαθέτει ειδικό Τμήμα Συντήρησης το οποίο αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε προσθήκη, επισκευή ή τροποποίηση απαιτηθεί. 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Το Τμήμα Καθαρισμού είναι πάντα στη διάθεσή σας 
για να παραλάβει, καθαρίσει και τοποθετήσει τα χαλιά 
στον Ιερό Ναό. 

Επιλογή από µεγάλη
ποικιλία σχεδίων & χρωµάτων

ειδικά σχεδιασµένων για Ιερούς Ναούς



Συνεχής υποστήριξη
µε εξεικευµένα τµήµατα
τοποθέτησης, συντήρησης & καθαρισµού

ΕΔΡΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 
Λεωφ. Κορωπίου - Αγίας Μαρίνας 17, Κορωπί,

τηλ.: 210 2771000, 210 6021258, e-mail: info@siderina.gr, www.anatolia.gr


