Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΑΣ

G & Z ENGINEERS LTD

Η G & Z ENGINEERS Ltd ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1979, με εξειδίκευση στην εισαγωγή και προώθηση εξοπλισμού βαφής στην οδική
βιομηχανία και τη βιομηχανία επίπλων και κατάφερε να καταστεί ο
αποκλειστικός αντιπρόσωπος των SATA, GRACO και ASAHI OCUMA.
Το 1993, η G & Z ENGINEERS Ltd ανέλαβε το 100% της CyPainters
Ltd και ίδρυσε το τμήμα εργολαβίας της. Την ίδια χρονιά, η εταιρεία
πραγματοποίησε τα έργα σήμανσης του αεροδρομίου Λάρνακας, εκ
μέρους της εργοληπτικής εταιρείας Iacovou Bros. Το 1995, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ενέκρινε της εταιρεία μας
ως εργολάβο σήμανσης στα στρατιωτικά αεροδρόμιά του και το 2000
η GIZET πραγματοποίησε επιτυχώς τα έργα σήμανσης του Διεθνούς
Αεροδρομίου Αθηνών στα Σπάτα για την HOCHTIEF GmbH, έναν από
τους κορυφαίους διεθνείς διανομείς στον οικοδομικό τομέα.
Παρέχοντας τις υπηρεσίες της στο Τμήμα Δημοσίων Έργων της
Κυπριακής Κυβέρνησης, τους Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας και
Πάφου και τους μεγαλύτερους εργολάβους ασφάλτου στην Κύπρο
(Iacovou Bros, Cybarco, Nemesis, Medcon), η εταιρεία μας κατέστη
ειδική στον τομέα του οδικού σχεδιασμού.
Το 2006, η GIZET εισήλθε δυναμικά στην αγορά του decking, του
βιομηχανικού εποξικού δαπέδου, του χυτού και του αθλητικού δαπέδου. Εισάγοντας καινοτομίες και νέα υλικά, η εταιρεία σε σύντομο
χρονικό διάστημα ειδικεύτηκε και σε αυτό τον τομέα, προσφέροντας
ασύγκριτη ποιότητα και πολυάριθμες επιλογές.
Εισάγοντας όλα της τα προϊόντα από διεθνώς αναγνωρισμένες Ευρωπαϊκές εταιρείες (Prismo, Limonta, Adbruf, Herculan), η ποιότητα
των προϊόντων της διασφαλίζεται με ελέγχους από δικές της εξειδικευμένες ομάδες ειδικών.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΜΑΣ
Σε μια ανταγωνιστική αγορά, η διατήρηση στην πρώτη θέση είναι μια
συνεχής μάχη· επιλέγοντας τους καταλληλότερους προμηθευτές και
τις σωστές συνεργασίες. Στη GIZET, δεν θυσιάζουμε ποτέ την ποιότητα για την τιμή, γιατί γνωρίζουμε ότι ο καθένας παίρνει αυτό που
πληρώνει. Θεωρούμε ότι με το να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας
προέρχονται πάντα από τους καλύτερους παραγωγούς και εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας στην ανώτατη ποιότητα ως απώτερο σκοπό τους, ικανοποιούμε πάντα τις προσδοκίες σας. Βασιζόμενοι στους
έμπειρους τεχνικούς
μας, προτείνουμε πάντα τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το κτίριό
σας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΑΣ
Να είμαστε πάντα δίπλα σας!

ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ
Αξιοπιστία και ακεραιότητα στον επαγγελματισμό μας
Απόλυτη αφοσίωση στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια
Ομαδική προσέγγιση και δημιουργία στόχων
Ένα ανθρώπινο πρόσωπο στον επιχειρηματικό κόσμο
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ
Ο κήπος μας είναι η ζωή μας. Με ήλιο 10 από τους 12 μήνες, ο χρόνος που περνούμε έξω με τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τα σκυλιά
μας είναι τόσος όσο να αξίζει να τον περνούμε σε ένα περιβάλλον
κατάλληλο. Να μας εκφράζει, να μας αντιπροσωπεύει και να λειτουργεί χωρίς τον κόπο μας. Με τα υλικά της Gizet, ο κήπος μας μπορεί
να διαμορφωθεί σε μια ουτοπία. Μοντέρνα, ευφάνταστα, λεπτομερή
και εξειδικευμένα, τα υλικά στον κήπο μας είναι για να τα ζούμε.
Εφαρμοσμένα στα δικά μας μέτρα, ο κήπος μας θα συνοδεύεται από
γραπτή εγγύηση, πέραν της εγγύησης Gizet…
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

ff Μονολιθικά
ff Συνθετικό
ff Δάπεδα

Δάπεδα

Γρασίδι

Ασφαλείας
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ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniPave
Το UniPave είναι μία σειρά αλειφατικής πολυουρεθανικής ρητίνης ενός συστατικού, για ανάμιξη με πετραδάκι ή χρωματιστές ψηφίδες. Το σύστημα είναι ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV και κατάλληλο για εξωτερικούς
χώρους, ενώ αντέχει και χημικές ή/και ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις. Ιδιαίτερα αντιολισθητικό σύστημα
και υδατοπερατό, που μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη
και σε πισίνες ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού
(αφού πρώτα γίνει στεγάνωση με κατάλληλο υλικό).
Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα σε τελικό πάχος
1 εκ. προσδίδοντας έτσι ένα ομοιογενές μονολιθικό
αποτέλεσμα.
Πάχος συστήματος: 1 εκ
Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους γύρω από πισίνες, σε
λεκάνες δέντρων, σε εισόδους ξενοδοχείων, σε βεράντες
Χρωματολόγιο: 6 χρωματισμοί φυσικού μαρμάρου
Τελείωμα – finish: Gloss
Συντήρηση: Πιεστικό
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια με τσιμεντομόνωση.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%.
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του
υποστρώματος ανά 7 τρ. μ μήκους

UniGrip
Το UniGrip είναι μια σειρά σκληρής εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για εξωτερική χρήση επίστρωσης
δαπέδου. Το UniGrip κατασκευάζεται για χρήση ως
επικόλληση και πρόσφυση του συστήματος σε υφιστάμενο ή νέο υπόστρωμα. Με εφαρμογή της ρητίνης
και επίπαση της πέτρας ακολουθεί καλό σκούπισμα
για ένα τελικό αντιολισθητικό, ανθεκτικό και φυσικό
αποτέλεσμα. Τοποθετείται με εξειδικευμένα εργαλεία
σε τελικό πάχος 3-4 χιλ., αναλόγως του μεγέθους της
πέτρας.
Πάχος συστήματος: 3-4 χιλ
Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις αντιολισθηρότητας
Χρωματολόγιο: 3 χρωματισμοί φυσικού βωξίτη
Τελείωμα – finish: Matt
Συντήρηση: Πιεστικό
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%.
Κατάλληλο για εφαρμογές πάνω σε άσφαλτο.
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του
υποστρώματος ανά 7 τρ. μ μήκους
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniTech flow
Ένα από τα ελάχιστα συστήματα στην αγορά, το Unitech Flow
είναι σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας κατάλληλο για χρήση σε
υγρές περιοχές και μέσα σε πισίνες ή δεξαμενές. Έχει ιδιαίτερα
λεία υφή και εφαρμόζεται τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες. Ενισχύεται με υαλόπλεγμα, ενώ η ανθεκτικότητα
του στα χημικά πισίνας το κάνει κατάλληλο για μόνιμη παρουσία
νερού. Είναι αντιολισθητικό <R9 και διατίθεται σε 86 χρωματισμούς. Με τελικό πάχος 3 χιλ., εφαρμόζεται πάνω από μονωμένες επιφάνειες οποιουδήποτε σχήματος και η τοποθέτηση γίνεται
από τα εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα συνεργεία της Gizet. Το
σύστημα ολοκληρώνεται με την τελική στρώση πολυουρεθανικού
UV resistant βερνικιού.
Πάχος συστήματος: 3-6χιλ
Χρήση: Σε υγρούς χώρους όπως δεξαμένες, πισίνες, λίμνες, μπάνια, χαμάμ, spa, saunas
Χρωματολόγιο: Χρωματολόγιο RAL
Τελείωμα – finish: Gloss
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%.
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του υποστρώματος
ή, αν το επιτρέπει ο σχεδιασμός, περιμετρικά επί των κάθετων
επιφανειών – τοίχων

UniGran
Το UniGran είναι το σύστημα ανάμιξης τσιμεντοειδούς συνδετικού με πέτρα για ψηφιδωτό υψηλής αισθητικής και αντοχής. Το
σύστημα είναι κατάλληλο για εξωτερικά δάπεδα ή/και κάθετες
επιφάνειες καθώς χρωματίζεται με ανόργανες χρωστικές και αναμιγνύεται με πληθώρα αδρανών. Ξεπλένοντας την εφαρμοσμένη
επιφάνεια, μετά την αρχική σκλήρυνση, εμφανίζεται και γίνεται
ανάδειξη της ενσωματωμένης πέτρας. Στη διαδικασία μπορεί να
προστεθεί προστατευτικό βερνίκι. Εφαρμόζεται σε τελικό πάχος
1-1,5 εκατοστού, προσδίδοντας έτσι ένα ομοιογενές μονολιθικό
αποτέλεσμα.
Πάχος συστήματος: 1-1,5 εκ αναλόγως χρήσης
Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους όπως χώροι στάθμευσης, γύρω
από πισίνες, πλατείες, πεζόδρομους
Χρωματολόγιο: 9 χρωματισμοί φυσικών πετρωμάτων και οι
αναμίξεις τους
Τελείωμα: Matt
Συντήρηση: Πιεστικό νερού και σκούπα / Βερνίκι αναλόγως της
ηλιοφάνειας και της χρήσης
Υπόστρωμα: Για χρήση ως κίνηση αυτοκινήτων, απαιτείται εφαρμογή πάνω από μπετόν 30/37 πάχους >15χιλ, πάνω από 15εκ
σπαστή κράσερα, πάνω από εξαιρετικά καλά συμπιεσμένο χώμα.
Επίπεδα υγρασίας πριν την εφαρμογή < 4%
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του
υποστρώματος ή ανά 3 τρ. μ μήκους
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΌ ΓΡΑΣΊΔΙ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniGreen
Τα συνθετικά γρασίδια SpringGreen
και SummerGreen είναι ειδικά κατασκευασμένα για τοπιοτέχνηση και
συνοδεύονται από 8 χρόνια εγγύηση.
Με απόλυτη προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες, είναι υποαλλεργικό,
κατάλληλο για παιδιά και κατοικίδια.
Η πυκνότητά του είναι τόση, όσο
να επιτρέπει τη σωστή αποστράγγιση. Το σύστημα συστήνει προσθήκη
χαλαζιακής άμμου, που διατηρεί τη
ζωντάνια της ραφής προσθέτοντας
βάρος για ορθή επαφή του γρασιδιού με το υπόστρωμα. Μπορεί να
τοποθετηθεί τόσο πάνω από σωστά προετοιμασμένο χώμα, όσο και
πάνω από στερεή επιφάνεια μπετόν
ή οποιουδήποτε τύπου δαπέδου.

SpringGreen

SummerGreen
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ΔΆΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniPlay
Το σύστημα UniPlay είναι χυτό δάπεδο ασφαλείας για παιδότοπους και αυλές σε σχολεία ή νηπιαγωγεία. Η ευελιξία του επιτρέπει σχεδιασμούς σε
έντονα χρώματα που προκαλεί τη φαντασία των
παιδιών, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον για εξερεύνηση και παιχνίδι. Το τελικό πάχος
διαφέρει αναλόγως της χρήσης και του επικίνδυνου
ύψους των υφιστάμενων παιχνιδιών (Height Injury
Criteria). Εφαρμόζεται τόσο πάνω από στερεή επιφάνεια, τύπου μπετόν, όσο και πάνω από σωστά
σχεδιασμένες και συμπιεσμένες στρώσεις χωμάτων
και άμμου.
Πάχος συστήματος: Αναλόγως απαιτήσεων
Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους όπου απαιτείται
η ασφάλεια των παιδιών αλλά και η μοναδικότητα
του χώρου
Χρωματολόγιο: Χρωματολόγιο σε 6 χρωματισμούς
Τελείωμα – finish: Matt
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά με
χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του
υποστρώματος ή, αν το επιτρέπει ο σχεδιασμός,
καθόλου

Safety Tiles
Πλάκες ασφαλείας διαστάσεων 50εκ*50 σε πάχος
αναλόγως των απαιτήσεων του χώρου και των παιγνιδιών. Διατίθεται σε 2 χρωματισμούς και πληροί
όλες τις απαιτήσεις ΕU.
Πάχος συστήματος: Αναλόγως απαιτήσεων
Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους όπου απαιτείται
η ασφάλεια των παιδιών αλλά και η μοναδικότητα
του χώρου
Χρωματολόγιο: Πράσινο και κόκκινο
Τελείωμα – finish: Matt
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά με
χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Αρμολόγηση: Πλακίδια
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ
Το χυτά δάπεδα είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος δαπέδων στο εξωτερικό και κατακλείνει γρήγορα και την κυπριακή αγορά.
Με ελάχιστους ή καθόλου αρμούς, τα χυτά, μονολιθικά δάπεδα προσθέτουν στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, επεκτείνοντας τις γραμμές
του σχεδίου. Εκτελεί σε διαχρονικές, μοντέρνες, ελάχιστες, φουτουριστικές, πολυτελείς δομές. Δεδομένου ότι είναι χειροποίητο, σίγουρα είναι και κατά παραγγελία. Η μοναδικότητα του κτηρίου αντανακλάται τόσο στο υλικό που χρησιμοποιείται όσο και στο σχεδιασμό:
προσθέστε υλικά, διαφοροποιηθείτε με χρωματισμούς και κερδίστε
ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα. Τα μονολιθικά, χυτά δάπεδα, επιτρέπουν επίσης τη διατήρηση της αισθητικής του ομοιόμορφου δαπέδου, επισημαίνοντας το σχεδιασμό, τις αποχρώσεις με την αντανάκλαση του περιβάλλοντος χώρου. Εξαιρετικά εύκολο στη συντήρηση,
δεν απορροφά και καθαρίζεται εύκολα, επομένως είναι μια επένδυση
εύχρηστη. Είναι κατάλληλα για χρήση σε υπόγειο θέρμανση και δοκιμασμένα τόσο σε οικίες όσο και σε εμπορικούς χώρους (γραφεία,
καταστήματα, τραπεζαρία και ψυχαγωγία κ.λπ.) δίνοντας την ευκαιρία
να εκφράσετε το γούστο σας.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

ff Αρχιτεκτονικά
ff Βιομηχανικά

Δάπεδα

Δάπεδα
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΆ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniSound+
Μονολιθικό ελαστικό δάπεδο που απορροφά κραδασμούς.
Τα πολυουρεθανικά δάπεδα για εσωτερικούς χώρους είναι
1 σύστημα 5-7 διαδοχικών στρώσεων. Το απόλυτα λείο τελείωμα, σε matt μορφή, αφήνει ένα δάπεδο που καθαρίζει
εξαιρετικά εύκολα, δεν γδέρνεται, δεν ριγματώνει και απορροφά κραδασμούς και ήχους. Με ελαστικότητα στα σημεία
(point elastic) είναι κατάλληλα τόσο για αθλήματα, όσο και
για ιδιωτικά γραφεία, εκθεσειακούς χώρους, βιβλιοθήκες ή/
και ιδιωτικά γυμναστήρια. Σε πληθώρα χρωμάτων, το δάπεδο προμηθεύεται με παραγγελία, αναλόγως των αναγκών.
Πάχος συστήματος: 6-14χιλ αναλόγως απαιτήσεων
Χρήση: Σε εσωτερικούς χώρους όπου απαιτείται η αίσθηση λιτότητας, ομοιομορφίας και ησυχίας
Χρωματολόγιο: Χρωματολόγιο RAL, κατά παραγγελία
Τελείωμα – finish: Ματτ
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του υποστρώματος ή, αν το επιτρέπει ο σχεδιασμός, περιμετρικά επί των
κάθετων επιφανειών – τοίχων
Υποδαπέδια Θέρμανση: Κατάλληλο

UniTech
Το Unitech είναι σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας με απεριόριστες δυνατότητες, είτε πρόκειται για σπίτια, εξοχικές
κατοικίες, μουσεία, ξενοδοχεία, γραφεία, γκαλερί ή εμπορικά καταστήματα. Δημιουργεί λείες επιφάνειες με υψηλές
αντοχές σε δάπεδα (>60Ν/μμ²), τοίχους και οροφές, σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με αφθονία χρωματικών αποχρώσεων και τεχνοτροπιών. Με δυνατότητα
εφαρμογής σε υφιστάμενες επιφάνειες και τελικό πάχος
που δεν ξεπερνά τα 3-4 χιλ., είναι ιδανική λύση για ανακαινίσεις.
Πάχος συστήματος: 3-4 χιλ.
Χρήση: Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Χρωματολόγιο: Χρωματολόγιο RAL, κατά παραγγελία
Τελείωμα – finish: Mat, Semi-Mat, High Gloss
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του υποστρώματος ή, αν το επιτρέπει ο σχεδιασμός, περιμετρικά επί των
κάθετων επιφανειών – τοίχων
Υποδαπέδια Θέρμανση: Κατάλληλο
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniTerra
Το UniTerra είναι το κλασικό και ευρέως γνωστό
σύστημα «μωσαϊκού» με εξειδικευμένα πλέον πρόσμικτα στο μπετόν, μάρμαρο, πετραδάκι και εξαιρετικά δυνατά βερνίκια για σφράγιση του δαπέδου. Με μια διαδικασία εξειδικευμένη, το UniTerra
προσφέρει μία μοντέρνα διαμόρφωση ενός κλασικού δαπέδου που αφήνει απεριόριστες επιλογές
χρωματισμών και σχεδιασμών στον χρήστη.
Πάχος συστήματος: 1,5 εκ.
Χρήση: Σε εσωτερικούς χώρους
Χρωματολόγιο: 2 χρωματισμοί μπετόν και 9
χρωματισμοί χαλικιού μαρμάρου
Τελείωμα – finish: Semi-Mat, High Gloss
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά
με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%
Αρμολόγηση: Ανά 3 τρ.μ. μήκους και περιμετρικά
επί των κάθετων επιφανειών – τοίχων
Υποδαπέδια Θέρμανση: Κατάλληλο

UDisign
Το UDisign είναι το αυτοεπιπεδούμενο σύστημα
ρητίνης, το οποίο έχει την απαιτούμενη δύναμη
ενός δαπέδου με την απαραίτητη λεία επιφάνεια.
To συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει ενιαίες επιφάνειες, οι οποίες μπορούν να επικαλύψουν τις
υφιστάμενες, διατηρλωντας ταυτόχρονα όλα τα
χαρακτηριστικά των επικαλύψεων με αντοχή ακόμη και σε βαριά βιομηχανική χρήση.
Πάχος συστήματος: Αναλόγως απαιτήσεων
Χρήση: Σε εσωτερικούς χώρους όπου απαιτείται
η αίσθηση λιτότητας και ομοιομορφίας
Χρωματολόγιο: Χρωματολόγιο RAL, κατά παραγγελία
Τελείωμα – finish: Gloss
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά
με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του
υποστρώματος ή, αν το επιτρέπει ο σχεδιασμός,
περιμετρικά επί των κάθετων επιφανειών – τοίχων
Υποδαπέδια Θέρμανση: Κατάλληλο
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

UniPoxy
Το UniPoxy είναι ένα πολυμορφικό εποξειδικό σύστημα
- βάση δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, το οποίο
διατίθεται σε RAL χρωματισμούς (RAL 7035 και RAL
7047 διατίθενται σε stock).
Ως βαφή σε στρώσεις ή ως
αυτοεπιπεδούμενο με προστιθέμενα χαλαζιακά, μπορεί να
εφαρμοστεί άμεσα. Απαιτείται
έλεγχος του επιπέδου υγρασίας του
υποστρώματος ώστε να μην
ξεπερνά το 4%, ενώ για νέο
μπετόν πρέπει να επιτραπούν
25 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωση του δαπέδου πριν την εφαρμογή του
UniPoxy.

UniPoly
Το UniPoly είναι ένα πολυουρεθανικό σύστημα - βάση δύο
συστατικών, χωρίς διαλύτες ή
νερό, το οποίο διατίθεται σε
RAL χρωματισμούς. Ως βαφή
σε στρώσεις ή ως αυτοεπιπεδούμενο σε θιξοτροπική
μορφή, μπορεί να εφαρμοστεί
άμεσα. Απαιτείται έλεγχος
του επιπέδου υγρασίας του
υποστρώματος ώστε να μην
ξεπερνά το 4%, ενώ για νέο
μπετόν πρέπει να επιτραπούν
25 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του δαπέδου πριν την εφαρμογή του
UniPoly.
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ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ
Ο αθλητικός κόσμος ανά το παγκόσμιο κάνει έναν κύκλο για όλα τα
αθλήματα. Οι κύκλοι των αγώνων αυτών επιβάλλεται να διεκπεραιώνονται σε επιφάνειες όπου ο χρήστης/αθλητής είναι ασφαλής. Πέραν
αυτού, η απόδοσή του είμαι μετρημένη και απαιτούμενη σύμφωνα
με τις προπονήσεις και την προετοιμασία του. Επομένως, η επιφάνεια στην οποία αγωνίζεται, πρέπει να είναι ιδίων προδιαγραφών με
την επιφάνεια στην οποία προπονείται. Εξ΄ ου και για κάθε άθλημα υπάρχει η αντίστοιχη Διεθνής Ομοσπονδία η οποία, εκτός άλλων,
προδιαγράφει και έχει απαιτήσεις, ακριβώς για να διασφαλίζει τα πιο
πάνω. Πολλοί πόροι δαπανώνται από Πανεπιστήμια και οργανισμούς
για έρευνα και ανάπτυξη αθλητικών δαπέδων. Και είτε αυτά τα δάπεδα ανήκουν σε δημόσια σχολεία, είτε σε συλλόγους ή ομοσπονδίες,
πρέπει να ικανοποιούν κάποιες απαιτήσεις ώστε η αναπήδηση της
μπάλας, η ελαστικότητα του δαπέδου για απορρόφηση κραδασμών,
η αντοχή του δαπέδου στην τριβή, η αντιολισθηρότητα και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά, να εξυπηρετούν το αγώνισμα και τον αθλητή. Σε
μια προσπάθεια να αναπτυχθεί στην Κύπρο η αθλητική κουλτούρα και
συμμετοχή, είναι υποχρέωση των εμπλεκομένων να θέτουν σωστές
προδιαγραφές δαπέδων, αναλόγως του κάθε αθλήματος. H Gizet,
σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς προμηθευτές των υλικών και
κατασκευαστές των αθλητικών συστημάτων, έχει τις απαιτούμενες
γνώσεις αλλά και τους πόρους, ώστε να καθοδηγήσει τους ενδιαφερομένους στις πιο πάνω σωστές λύσεις και να πληρούνται όλα τα
προαναφερθέντα.
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ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ

ff Εσωτερικά

Αθλητικά

Δάπεδα
ff Εξωτερικά

Αθλητικά

Δάπεδα
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΆΠΕΔΑ

UniSound+
Μονολιθικό ελαστικό δάπεδο που
απορροφά κραδασμούς. Τα πολυουρεθανικά δάπεδα για εσωτερικούς χώρους είναι 1 σύστημα 5-7
διαδοχικών στρώσεων. Το απόλυτα λείο τελείωμα, σε matt μορφή,
αφήνει ένα δάπεδο που καθαρίζει
εξαιρετικά εύκολα, δεν γδέρνεται,
δεν ριγματώνει και απορροφά κραδασμούς και ήχους. Με ελαστικότητα στα σημεία (point elastic) είναι
κατάλληλα τόσο για αθλήματα, όσο
και για ιδιωτικά γραφεία, εκθεσειακούς χώρους, βιβλιοθήκες ή/και
ιδιωτικά γυμναστήρια. Σε πληθώρα
χρωμάτων, το δάπεδο προμηθεύεται με παραγγελία, αναλόγως των
αναγκών.
Πάχος συστήματος: 6-14χιλ αναλόγως απαιτήσεων
Χρήση: Σε εσωτερικούς χώρους
όπου απαιτείται η αίσθηση λιτότητας, ομοιομορφίας και ησυχίας
Χρωματολόγιο:
Χρωματολόγιο
RAL, κατά παραγγελία
Τελείωμα – finish: Matt
Συντήρηση: Καθιερωμένα οικιστικά καθαριστικά με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Οποιαδήποτε στερεή
επιφάνεια.
Απαιτείται κατάλληλη προεργασία.
Επίπεδα υγρασίας < 4%
Αρμολόγηση: Ακολουθείται η αρμολόγηση του υποστρώματος ή, αν
το επιτρέπει ο σχεδιασμός, περιμετρικά επί των κάθετων επιφανειών
– τοίχων
Υποδαπέδια Θέρμανση: Κατάλληλο
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΆΠΕΔΑ

Συνθετικό γρασίδι
Σύστημα συνθετικού γρασιδιού που πληροί όλες
τις προδιαγραφές! Εξειδικευμένα σχεδιασμένο
για τη χρήση που απαιτείται (futsal, αντισφαίριση, ποδόσφαιρο, πολλαπλής χρήσης), έχει την
ομορφιά και την ελαστικότητα του φυσικού γρασιδιού. Με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, κατασκευάζεται από την Limonta Ιταλίας, και έχει
ήδη τοποθετηθεί στα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα γήπεδα παγκοσμίως. Όλα τα συστήματα συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά (FIFA,
ITF) και οι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας για μελέτη του έργου.

Ακρυλικά
UniACRYL
Εξειδικευμένες ακρυλικές ρητίνες αναμεμιγμένες
με στέρεα υλικά που τοποθετούνται σε ασφαλτικό υπόστρωμα για την τέλεια επιφάνεια διοργάνωσης αγώνων αντισφαίρισης. Σε επιλογές
χρωμάτων, συμπληρώνεται με την εφαρμογή 5-6
στρώσεων. Το σύστημα αυτό, έχει βάση από ελαστικό υλικό cushion από καουτσούκ, το οποίο ρίχνει την ταχύτητα του παιγνιδιού. Αυτό το καταστεί το πλέον κατάλληλο σύστημα για προπόνηση
σε Medium/Slow ή Medium/Fast ταχύτητα και
διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF Certificate).
Πάχος συστήματος: 3-4χιλ
Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους για προπόνηση ή
επαγγελματικά παιγνίδια αντισφαίρισης (tennis)
Χρωματολόγιο: Χρωματολόγιο κατά παραγγελία
Τελείωμα – finish: Matt
Συντήρηση: Καθιερωμένα καθαριστικά με χαμηλό pH
Υπόστρωμα: Άσφαλτος
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ΟΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ
Η οδική σήμανση χρησιμοποιείται υποσυνείδητα σε καθημερινή βάση
από δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Κάτι που ο καθένας
θεωρεί δεδομένο, αλλά μια διαδικασία που απαιτεί εξειδίκευση και
ευθύνη όπως η οδική ασφάλεια. H Gizet ειδικεύεται σε αυτό από το
1998 και από τότε είναι ηγέτης της αγοράς. Εκτελώντας έργα για το
Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,
των Βρετανικών Στρατιωτικών Βάσεων στην Κύπρο καθώς και των
Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας, Πάφου και Αθήνας, η Gizet ξέρει
πώς να εκτελέσει απαιτητικά έργα με μεγάλη επιτυχία.
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ΟΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ

ff Οριοθετική
ff Αστική

Σήμανση

Σήμανση
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ΟΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ

Τα θερμοπλαστικά και κρυοπλαστικά συστήματα επιδεικνύουν ανώτερη ανθεκτικότητα με εξαιρετική
προσκόλληση και διατήρηση της
αντανακλαστικότητας. Μια βιώσιμη
επιλογή όταν συγκρίνεται το κόστος
κύκλου ζωής.
Η εκτεταμένη ανθεκτικότητα προκύπτει από:
ff Κατάλληλα υλικά αναλόγως του
υποστρώματος και της χρήσης:
Θερμοπλαστικό για άσφαλτο και
κρυοπλαστική για άσφαλτο ή
μπετόν
ff Ανακλαστικά σφαιρίδια με ανάμεικτη ανάμειξη τα οποία εμφανίζονται με την πάροδο του
χρόνου για διατήρηση της αντανακλαστικότητας
ff Ευέλικτο πάχος εφαρμογής
Τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα
είναι απόδοσης EN 1436.
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ΟΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ

Η σήμανση ενός οδικού δικτύου,
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για
τη μετάδοση μηνυμάτων προς τον
οδηγό (χρήστη), της οδού. Ο σκοπός της σήμανσης, είναι:
ff Η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για την κίνηση πεζών και
οχημάτων
ff Η ρύθμιση – οργάνωση της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται ο
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ)
ff Η μετάδοση μηνυμάτων προς
τους οδηγούς, που σχετίζονται
με προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα τμήματα του
δικτύου, την οργάνωση των κυκλοφοριακών ρευμάτων, τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, την
επιλογή κατεύθυνσης κλπ.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΆ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ
ff Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
ff OVAL
ff 3CX
ff Radisson Blu Hotel
ff Land Rover Showroom (Λευκωσία)
ff Ayia Napa Marina
ff Limassol Marina
ff Mall of Cyprus
ff Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa
ff Amara Hotel

ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΔΆΠΕΔΑ
ff Δημοτικό Γήπεδο Δ. Αγλαντζιάς (FIFA

certified)
ff Κοινοτικό γήπεδο Μουττάλλου (FIFA
certified)
ff Δημοτικό Γήπεδο Δ. Πάφου (FIFA certified)
ff ELEON Tennis Centre (UniAcryl)
ff Κεραυνός Στροβόλου Futsal
ff Ελληνική Ιδιωτική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ
ff PASCAL Λευκωσίας (γήπεδα ΑΠΟΕΛ)

ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΣΉΜΑΝΣΗ
ff Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ε. Βενιζέλος»
ff Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας «Γ. Κληρίδης»
ff Διεθνής Αερολιμένας Πάφου
ff Αγγλικές Στρατιωτικές Βάσεις Ακρωτηρίου

και Δεκέλειας
ff Περιοδικές Συντηρήσεις Αυτοκινητοδρόμων

