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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
Η ολισθηρότητα των δαπέδων αποτελεί τη σημαντικότερη
μεμονωμένη αιτία ατυχημάτων και κοστίζει στα κράτη εκα-
τομμύρια κάθε χρόνο. Μόνο στην Αγγλία, το κόστος αυτό υπερ-
βαίνει τις £300,000,000.00 ετησίως.

Οι πτώσεις από ολίσθηση  είναι η κύρια αιτία θανάτου στους χώ-
ρους εργασίας, καθώς και η No1 αιτία τραυματισμών λόγω ατυ-
χήματος σε  εστιατόρια,  ξενοδοχεία  και  δημόσια κτίρια.

Σύμφωνα με τον OSHA (Διοίκηση ασφάλειας και υγείας στο χώρο ερ-
γασίας -Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ), είναι η δεύτερη κατά σειρά
αιτία μετά τα τροχαία ατυχήματα όσον αφορά τον αριθμό των θανά-
των που προκαλεί ετησίως. Οι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας οδη-
γούν σε αιτήσεις μεγάλων αποζημιώσεων από τους εργοδότες ή τις
εταιρείες στους χώρους των οποίων προκληθεί κάποιο ατύχημα λόγω
ολισθηρών δαπέδων. Παγκοσμίως, το 30% των δηλωθέντων
τραυματισμών οφείλονται σε ολίσθηση και πτώση.

Στις Η.Π.Α. σημειώνονται ετησίως 540.000 ατυχήματα από ολί-
σθηση και πτώση, που χρήζουν νοσηλείας. Το μέσο κόστος υπε-
ράσπισης κατά ενός τέτοιου ατυχήματος είναι $ 50.000 και η μέση
δικαστική αποζημίωση $ 100.000.Στατιστικά από την Βιβλιοθήκη
Ατομικών Τραυματισμών της Μασαχουσέτης -ΗΠΑ):

Στη Βόρεια Αμερική σημειώνονται 8 εκατομμύρια ατυχήματα ολίσθη-
σης και πτώσης ετησίως, ενώ περίπου 55 άτομα πεθαίνουν κάθε
ημέρα εξαιτίας ατυχημάτων λόγω ολίσθησης και πτώσης. Στην Ελβε-
τία, η ολισθηρότητα των δαπέδων προκαλεί περίπου 290.000 ατυ-
χήματα κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα 1.400 έχουν μοιραίες συνέπειες.
(Πηγή: Ελβετικό Συμβούλιο Πρόληψης Ατυχημάτων, BFU)

Παρά τις στατιστικές, όταν ένα πάτωμα είναι βρεγμένο και ως εκ
τούτου επικίνδυνο, σε χώρους όπως Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδο-
χεία, Πισίνες, ιδιωτικοί χώροι κλπ., εξακολουθεί να χρησιμοποιεί-
ται το ενδεικτικό σήμα "Προσοχή Υγρό Πάτωμα" ως η μόνη
προειδοποίηση για τον κίνδυνο!      Οι αιτήσεις αποζημίωσης έχουν
οδηγήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να λάβουν μέτρα για την πρό-
ληψη τέτοιων ατυχημάτων και η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θα
ορίσει  ελάχιστα πρότυπα για την πρόληψη της ολισθηρότητας σε
δημόσιους χώρους. Κατά συνέπεια, πολύ λίγα εκ των υφι-
στάμενων πλακιδίων δαπέδου θα είναι σε θέση να πληρούν τις
προδιαγραφές χωρίς την αρωγή της εφαρμογής SLIPSTOP.

Στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, τα γυαλισμένα δάπεδα έχουν ήδη
απαγορευθεί σε δημόσια κτίρια. Με την τελευταία, ειδικά εξε-
λιγμένη εφαρμογή μας, μπορούμε πλέον να καταστήσουμε τα
γυαλισμένα δάπεδα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πρόληψης
της ολισθηρότητας.

Η ΛΥΣΗ 
Βασισμένοι σε μια σειρά επαναστατικών χημικών προϊόντων Αν-
τιολισθητικής Επεξεργασίας Δαπέδων, σας προσφέρουμε μια
αποτελεσματική, μόνιμη και αξιόπιστη λύση για τα ολισθηρά πα-
τώματα, την παγκοσμίως γνωστή μέθοδο αντιολισθητικής επε-
ξεργασίας SLIPSTOP!

Η αντιολισθητική επεξεργασία SLIPSTOP 
είναι αποτελεσματική σε:
Πλακάκια Κεραμικά, Ενυαλωμένα, Πορσελάνης, 
Ψηφιδωτά και ακατέργαστα. 

Μωσαϊκό, Μάρμαρο, Γρανίτη.

Τσιμέντο, Πέτρα.

Τα οφέλη της μεθόδου SLIPSTOP :
Εξάλειψη ατυχημάτων ολίσθησης σε βρεγμένες επιφάνειες.
Άμεσα αντιολισθητικά αποτελέσματα με μία μόνο εφαρμογή.

Αποτελεσματική σε στεγνές ή βρεγμένες επιφάνειες καθώς 
και σε δάπεδα με γράσα και λίπη..

Γρήγορη εφαρμογή, καμία διακοπή λειτουργίας της επιχείρη-
σης, καμία παρεμπόδιση στις εργασίες του πελάτη.

Μία και μόνο εφαρμογή με εγγύηση για 5 χρόνια!

Αν νομίζετε 
πως η ασφάλεια κοστίζει ακριβά… 
δοκιμάστε το κόστος ενός ατυχήματος…!
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SLIPSTOP GOLD MEDAL 
for  "The most innovative chemical and technology" 
from HI-TECH  International Exhibition 2008 
in St. Petersburg.

Recommended by

the Swiss Society for Prevention of Accidents

Η SLIPSTOP ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η SLIPSTOP ΕΙΝΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ  ME ISO9001:2008  &  HACCP

Η SLIPSTOP  ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ BS5395.

Η  SLIPSTOP ΕΙΝΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ &  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFE CONTRACTOR

Η SLIPSTOP ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ.

Η SLIPSTOP ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CERAM

RESEARCH

ΠΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

SLIPSTOP is the winner of the 2014 Business Success Award

in the flooring industry, in Holland Η SLIPSTOP ΚΕΡΔΙΣΕ 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ BUSINESS SUCCESS AWARD 2014 ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
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Η ιστορία  
Ο πρόδρομος της μεθόδου SLIPSTOP αρχικά επινοήθηκε στην
Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του '60 για λογαριασμό της Boe-
ing Air Industries, για την πρόληψη της ολίσθησης των αεροσκα-
φών εκτός του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης.

Μετά την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος εισήχθη στην
αγορά  των  ΗΠΑ  στις αρχές της δεκαετίας του '70. Χρησιμοποι-
ήθηκε με επιτυχία σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, super markets,
εστιατόρια McDonalds , Pizza Hut κλπ.

Το 1981 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή εταιρεία SLIPSTOP Ltd στην Αγ-
γλία και απέκτησε την παγκόσμια αποκλειστικότητα των προϊόν-
των SLIPSTOP. Στο στάδιο αυτό, τα προϊόντα SLIPSTOP ήταν
κατάλληλα μόνο για πλακάκια και τσιμέντο. Σύντομα κατέστη
προφανές ότι η αγορά στην Αγγλία για αντιολισθητικη επεξεργα-
σία δαπέδων ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Στην κατεύθυνση αυτή,
συνεχίστηκε η έρευνα και η ανάπτυξη και το 1986 ξεκίνησε μια
νέα σειρά προϊόντων.

Με τη κυκλοφορία των νέων προϊόντων, το 1986 η μέθοδος SLIP-
STOP εισήχθη στη Σκανδιναβία και το 1988 στην Ευρώπη. Μέχρι
το 1989 η ευρωπαϊκή επιχείρηση είχε επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό
που συστάθηκε κεντρικό γραφείο διαφήμισης και προώθησης, με
έδρα το Λουξεμβούργο. Από τότε το δίκτυο των διανομέων μας
έχει αυξηθεί  ραγδαία  και καλύπτει πλέον 36 χώρες σε όλο τον
κόσμο, μέσω πλέον των 60 ανεξάρτητων διανομέων.

Στο τέλος του 2000 παρουσιάστηκε η τελευταία γενιά των προ-
ϊόντων SLIPSTOP.

Κατέχουμε πλέον  τα προϊόντα και τις  γνώσεις  ώστε να  κατα-
στήσουμε σχεδόν κάθε πέτρινη ή κεραμική επιφάνεια απόλυτα
αντιολισθητική.

Η Παγκόσμια έδρα μας βρίσκεται στο Coolville της Αγγλίας και στο
Λουξεμβούργο.

Η παραγωγή, η διοίκηση πωλήσεων, η τεχνική υπηρεσία, η απο-
θήκη και η έδρα εξαγωγής βρίσκονται στα γραφεία μας στο
Coolville, ενώ το γραφείο διαφήμισης και προώθησης, οι διεθνείς
πωλήσεις και το λογιστήριο έχουν έδρα το γραφείο του Λου-
ξεμβούργου.

Στις ΗΠΑ η έδρα μας βρίσκεται στο Μαϊάμι της Φλόριντα, και ανα-
λαμβάνει τόσο την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας κρουαζιερό-
πλοιων, όσο και το  αναδυόμενο  δίκτυο  των εμπορικών
συνεργατών στις ΗΠΑ.

Η έδρα μας για Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία, Βαλκάνια και Μέση Ανα-
τολή, βρίσκεται στην  Ελλάδα,  στην Αθήνα.

Πως λειτουργεί 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΑΠΕΔΩΝ:
Η μέθοδος Slipstop δεν ειναι επίστρωση κάποιου υλικού και συνεπώς
δεν αλλοιώνεται ούτε ξεφλουδίζει με το πέρας του χρόνου. Μέσω ει-
δικής χημικής επεξεργασίας, ημέθοδος     SLIPSTOP     δημιουργεί    μια
μικρο-δομή     στην     επιφάνεια     (εκατομμύριαμικροσκοπικοί πόροι
σχήματος "U", κάθε ένας σφραγισμένος εσωτερικά), και αφήνει  το
δάπεδο μονωμένο και απόλυτα αντιολισθητικό σε  κάθε  επαφή  με
νερό,  λίπη,  γράσα  κλπ. Κατά την επαφή του ποδιού με  την  επε-
ξεργασμένη  επιφάνεια,  απομακρύνονται  υγρά  και λίπη, ενώ οι πόροι
της επιφάνειας λειτουργούν ως μικροσκοπικές βεντούζες, εμποδίζον-
τας το πόδι να γλιστρήσει.

Οι εφαρμογές SLIPSTOP έχουν επανειλημμένως αποδειχθεί ως η
καλύτερη και πλέον συμφέρουσα λύση αντιμετώπισης της ολι-
σθηρότητας των δαπέδων.

Μία μόνο εφαρμογή είναι αρκετή για να μετατρέψει τα ολισθηρά
πατώματα σε αντιολισθητικά μέσα σε λίγες ώρες.

Οι εφαρμογές  SLIPSTOP πραγματοποιούνται  από  το  ειδικά  εκ-
παιδευμένο προσωπικό, σε ώρες που εξυπηρετούν τον πελάτη.
Τα μικρότερα συμβόλαια συνήθως ολοκληρώνονται σε λίγες
ώρες, χωρίς να απαιτείται χρόνος στεγνώματος. Αυτό εξαλείφει
την ανάγκη για διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και
συνεπάγεται μηδέν  απώλεια κερδών και ελάχιστη ενόχληση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ:
Ιδιαίτερα στα δάπεδα από μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα ή άλλα πο-
ρώδη υλικά, πλέον της αντιολισθητικής επεξεργασίας γίνεται και
ειδική επεξεργασία με Impregnator, ένα προϊόν το οποίο μονώνει
και προστατεύει το δάπεδο από οποιονδήποτε λεκέ από νερό,
ποτό, σκουριά κ.λ.π, καθώς δεν επιτρέπει σε καμία ουσία να εμπο-
τίσει το δάπεδο, χωρίς ταυτόχρονα να εμποδίζει την φυσική ανα-
πνοή των πετρωμάτων.

Η μόνωση είναι διαφανής, ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες UV,
στην όξινη βροχή και δεν κιτρινίζει κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες. Είναι εξίσου αποτελεσματική για εσωτερικές και για εξω-
τερικές εφαρμογές.

Η επεξεργασμένη επιφάνεια διατηρεί τη φυσική της εμφάνιση,
καθώς τα προϊόντα SLIPSTOP IMPREGNATORS είναι υλικά διαπό-
τισης και όχι επίστρωσης επιφάνειας. Η επιφανειακή βρωμιά αφαι-
ρείται εύκολα με  τις  συνηθισμένες  μεθόδους  συντήρησης.Τα
προϊόντα  SLIPSTOP  IMPREGNATORS   εμποδίζουν  την  ανάπτυξη
μούχλας, βακτηρίων  καιμυκήτων σε νοτισμένες και υγρές επι-
φάνειες. Ανεξάρτητες Εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι τα
προϊόνταSLIPSTOPIMPREGNATORS έχουν σαφώς υψηλότερες
επιδόσεις από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
SLIPSTOP Προιόντα Αντιολισθητικής Επεξεργασίας Δαπέδων:
(S100, S200, S400, S600, S900 & S050, S150, 
S250, S450, S650 & S850)
Τα εξειδικευμένα προιόντα αντιολίσθησης SLIPSTOP, είναι διαφορε-
τικά για κάθε τύπο δαπέδου και για διαφορετικές βαθμίδες αντιολί-
σθησης. Μετατρέπουν τα ολισθηρά πατώματα σε αντιολισθητικά μέσα
σε λίγες ώρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλακάκια κάθε
τύπου, μάρμαρο, γρανίτη, μωσαικό, τσιμέντο, πέτρα.

SLIPSTOP Προίόντα Προστασίας – Μόνωσης  Δαπέδων: 
(S155, S155C & S255)

Τα προϊόντα SLIPSTOP Impregnators, είναι μοναδικά πο-
λυμερισμένα σκευάσματα σιλικόνης, σχεδιασμένα ειδικά για την
μόνωση και προστασία όλων των δαπέδων  από πορώδη υλικά
όπως μάρμαρα, γρανίτες και πέτρινες επιφάνειες. Προστατεύουν
τα δάπεδα αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν την φυσική αναπνοή της
επιφάνειας και διατηρούν τον υψηλό δείκτη αντιολίσθησης της
επεξεργασίας SLIPSTOP.

SLIPSTOP Προϊόντα Καθαρισμού & Συντήρησης Δαπέδων: (S085,
S015 και S055)

Τα ειδικά προιόντα καθαρισμού SLIPSTOP, έχεουν σχεδιαστεί για
να λύνουν τα προβλήματα καθαρισμού με ελάχιστη προσπάθεια.
Σε απάντηση της ζήτησης από τους πελάτες που συνειδητοποι-
ούν ότι το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού είναι υψηλότερο
από αυτό των προϊόντων καθαρισμού υψηλής ποιότητας, ανα-
πτύξαμε μια σειρά προϊόντων καθαρισμού, τα οποία συμβάλουν
και στην διατήρηση του βαθμού αντιολίσθησης των δαπέδων που
επιτυγχάνεται με την αντιολισθητική επεξεργασία SLIPSTOP

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
Το μηχάνημα FSC 2000  παρέχει γρήγορη και ακριβή μέτρση του
συντελεστή τριβής όλων των δαπέδων.

Ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχουμε, μετράμε πάντα την ολι-
σθηρότητα του δαπέδου πριν και μετά την εφαρμογή SLIPSTOP
και παραδίδουμε σχετική έκθεση που μπορεί να διατηρηθεί στο
αρχείο των πελατών μας.

Οι επεξεργασμένες με SLIPSTOP επιφάνειες συμμορφώνονται με
τα υψηλότερα κριτήρια/ πρότυπα   ασφάλειας δαπέδων.

Ενδεικτικά αποτελέσματα μέτρησης με το FSC2000 σε δάπεδο πελάτη:
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Θα πρέπει να κλείσω την επιχείρησή μου 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής?
Οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες της εταιρείας SLIPSTOP έχουν συ-
νεργαστεί με επιχειρήσεις με μηδενική δυνατότητα νεκρού χρόνου.
Αργά το βράδυ, απογεύματα ή το Σαββατοκύριακο, η εφαρμογή θα
οργανωθεί  έτσι  ώστε  να  αποφευχθεί  οποιαδήποτε διαταραχή στις
εργασίες της επιχείρησής σας..

Ποιος εφαρμόζει τη μέθοδο SLIPSTOP?
Η γνώση του ποιά είναι η κατάλληλη εφαρμογή για το κάθε πάτωμα
χρειάζεται πολλά χρόνια εμπειρίας για να αποκτηθεί. Ο σωστός χρό-
νος εφαρμογής κάθε υλικού είναι επίσης κρίσιμος για την επιτυχία της
μεθόδου. Η εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους
υπαλλήλους και εργολάβους της εταιρείας SLIPSTOP.

Η εφαρμογή SLIPSTOP 
θα μεταβάλλει την εμφάνιση των δαπέδων μου?
Οι αντιολισθητικές εφαρμογές δαπέδων SLIPSTOP συνήθως δεν επη-
ρεάζουν την εμφάνιση των δαπέδων σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να παρατηρηθεί μια ελάχιστη απώλεια λάμψης, το σημαντικό
σημείο εδώ είναι πως η λάμψη είναι που προκαλεί  την ολισθηρή επι-
φάνεια. Υπάρχει μικρή πιθανότητα ελάχιστης αλλαγής στο χρώμα. Η
SLIPSTOP προτείνει να γίνεται η εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια
για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας, αντί εφαρμογής μόνο στο
τμήμα της επιφάνειας που  δέχεται  την  περισσότερη κίνηση.

Για πόσο ισχύει η εγγύηση της μεθόδου SLIPSTOP?
Η εγγύηση SLIPSTOP ισχύει για 5 χρόνια εφ’όσον τηρηθούν οι βασικές
Οδηγίες Καθαρισμού που εχουν δοθεί στον πελάτη. Εγγυάται ότι το
πάτωμά σας θα έχει ελάχιστο συντελεστή τριβής 0,5 διαφορετικά ή
SLIPSTOP θα επεξεργαστεί ξανά το  πάτωμα  χωρίς κόστος.

Πρέπει να αγοράζω καθαριστικά 
προϊόντα  SLIPSTOP μετά την εφαρμογή?
Δεν είσαστε υποχρεωμένος να αγοράσετε καθαριστικά προϊόντα από
την SLIPSTOP. Πολλά εμπορικά καθαριστικά δαπέδου αφήνουν ένα
φιλμ στην επιφάνεια των δαπέδων. Με τη πάροδο του χρόνου αυτό
οδηγεί σε υδρολίσθηση και σε αύξηση των ατυχημάτων λογω ολί-
σθησης και πτώσης. Για να ισχύει η εγγύηση SLIPSTOP δεν επιτρέ-
πονται προϊόντα που αφήνουν ολισθηρό υπόλειμμα. Ο συνεργάτης
σας SLIPSTOP μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με την αποτε-
λεσματικότητα των προϊόντων δαπέδου της επιλογής σας ή και να σας
προμηθεύσει με καθαριστικά SLIPSTOP.

Οι εφαρμογές SLIPSTOP έχουν αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα?

Η τεχνολογία SLIPSTOP είναι αποτελεσματική στις  περισσότερες  επι-
φάνειες δαπέδου, εκτός από τα πατώματα από φελλό, καουτσούκ,
ξύλο, βινύλιο και εποξιδικό.

Οι  εφαρμογές  SLIPSTOP  είναι  ιδανικές  για  επιφάνειες  από  κε-
ραμικά  πλακίδια,μάρμαρο, τσιμέντο και πέτρα. Κάθε επιφάνεια ανα-
λύεται εξονυχιστικά και στη συνέχεια εφαρμόζεται η κατάλληλη
εφαρμογή. Καλέστε μας για μια δωρεάν γνωμάτευση για την αντιο-
λισθητική προστασία του δαπέδου σας.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
...συναντώνται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανόμενων των
ιδιωτικών κατοικιών.

Η πλειοψηφία του πελατολογίου μας ωστόσο εξακολουθεί να

συνίσταται σε ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους & κτίρια, επαγ-

γελματικές κουζίνες, εργοστάσια τροφίμων & ποτών, εστιατό-

ρια, εμπορικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ενώ

αυξάνεται ραγδαία το πελατολόγιο που αποτελείται από ζυθο-

ποιίες & πυροσβεστικές υπηρεσίες, μέχρι φαρμακευτικές και

πολλές πολυεθνικές εταιρείες.

Το είδος των έργων επίσης ποικίλει σε μεγάλο βαθμό, από έργα

για εφαρμογές σε βουνά της Ελβετίας, μεταφέροντας τα προϊόντα

και τον εξοπλισμό πρώτα με ελικόπτερο και στη συνέχεια

με έλκηθρα, μέχρι έργα της   SLIPSTOP Αυστραλίας, τα οποία πε-

ριλάμβαναν πτήσεις με μικρά αεροσκάφη για να φτάσουν τους

πιο απομακρυσμένους πελάτες.

ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Η ευρεία γκάμα των αντιολισθητικών λύσεων και η ποιότητα των

υπηρεσιών που παρέχονται από τη SLIPSTOP παραμένει ασυνα-

γώνιστη σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικά εξε-

λιγμένα και καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την

εμπειρία και τον επαγγελματισμό μας.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, κάθε εφαρμογή SLIPSTOP

είναι εγγυημένη για 5 χρόνια.

Η SLIPSTOP έχει καθιερώσει ένα πρότυπο που όλοι οι υπόλοιποι

είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν, παρότι δεν έχουν την τε-

χνολογία να το πράξουν. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ένα απλό

όξινο καθαριστικό βρίσκονται πολύ γρήγορα σε δύσκολη θέση,

καθώς  η αρχική  αντιολισθητική επίδραση εξαφανίζεται μέσα  σε

3-9 μήνες. Για το λόγο αυτό καμία από αυτές τις εταιρείες δεν έχει

επιβιώσει για περισσότερο από 2 χρόνια.

Όπως διαβάσατε στην ενότητα "ΙΣΤΟΡΙΑ", ο πρόδρομος της μεθό-

δου SLIPSTOP εφευρέθηκε στην Αμερική. Υπάρχουν ακόμα εται-

ρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που πωλούν προϊόντα με το όνομα

Slip Stop, αλλά καμία από τις εν λόγω εταιρείες δεν προμηθεύει τα

ίδια προϊόντα με εμάς.
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Στα 33 χρόνια που λειτουργεί η SLIPSTOP
σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως
έχουμε συγκεντρώσει μια μακρά 
και διακεκριμένη λίστα πελατών.

Οι διάσημες αυτές εταιρείες θεωρούν 
πως έχουν ανάγκη την SLIPSTOP…εσείς?

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τα Κρουαζιερόπλοια αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο 
ατυχημάτων λόγω ολίσθησης σε απρόβλεπτες 
καιρικές συνθήκες
Μερικοί από τους πελάτες μας που χρησιμοποιούν αντιολισθητι-
κές εφαρμογές SLIPSTOP:

Seabourn Cruise Lines Ships: Seabourn pride seabourn spirit se-
abourn legend seabourn odyssey seabourn sojourn seabourn-
quest

Norwegian Cruise Line Ships: Norwegian Dawn Norwegian Sea
Norwegian Majesty Norwegian Star Norwegian Sun Norwegian
Wind Norwegian Dream Norwegian Spirit

Cunard Line Cruises Ships: Queen Mary 2 Queen Victoria Queen
Elizabeth

Disney Cruise Line Ships: Disney Magic Disney Wonder Disney
Dream Disney Fantasy

Royal Caribbean Cruise Line Ships: Grandeur of the Seas Legend
of the Seas Vision of the Seas Splendour of the Seas Mariner of
the Seas Majesty of the Seas Voyager of the Seas Enchantment
of the Seas Rhapsody of the Seas Explorer of the Seas Radiance
of the Seas Adventure of the Seas Navigator of the Seas

Princess Cruises Ships: Caribbean Princess  Sapphire Princess Is-
land Princess Diamond Princess  Dawn Princess  Sun Princess  Pa-
cific Princess

Holland America Line Ships: ms Amsterdam ms Eurodam ms
Nieuw Amsterdam ms Noordam ms Oosterdam ms Prinsendam
ms Rotterdam ms Ryndam ms Statendam ms Veendam ms Vo-
lendam

P&O Cruises SHIPS: Adonia Arcadia Aurora Azura Oceania Oriana
Ventura

Star Cruises SHIPS: SuperStar Virgo SuperStar Libra SuperStar
Aquarius Star Pisces Holiday Recommender Cruise Calendar

Heathrow Airport, London Gatwick Airport, London

Schiphol Airport, Holland        Munich Airport, Germany
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Unique Airport, Zurich Disneyland Paris

Barclays Bank Bank Credit Suisse

Budapest Airport, Hungary Sydney Airport, Australia

Bank of Greece Bank of England

HAyden Ferry LAkeside Tempe AZ South Community Bank OrlandoAmerican Express UBS Bank Switzerland

British Parliament Buckingham PalaceLondon Underground Budapest Metro

MI5 U.K. Intelligence Norwegian ParliamentItalian Parliament Swedish Parliament

Four Seasons Hotels Hilton hotelsBrande Bretagne Hotel, Athens Hyatt Regency Hotels
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Sheraton Hotels Marriott Hotels

BBC Novotel Hotels

Intercontinental Hotels Holiday Inn Hotels

Danubius Hotels Savoy Hotel, London

Aquaworld Budapest Aquarena SwitzerlandVillage Entertainment Centers Davos Congress Center

Olympic Catering Greece Marks & SpencerSerge Blanco Thalasso & Spa France AthensHeart Shopping Center, Greece

Williams Island Spa, Miami IBMWestfield Shiopping Centers, Australia IKEA

Larissa University Hospital, Greece Universital Hospital, ZurichMitsis Group Hotels, Greece Queen Elizabeth Hospital
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Virgin Brisbane Airport The Star Casino, SydneyIaso Children’ s Hospital Greece Iaso Medical Center, Greece

Club Med Cancun, Mexico Delano Hotel MiamiGateway Building Sydney Louis Vuitton
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ Η.Π.Α.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS  HILTON
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  HAYATT REGENCY
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
EUROBANK
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΟΥΔΑΣ
VILLAGE CINEMAS
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ‘ΥΓΕΙΑ’
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙA  ‘ΙΑΣΩ’
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ  ‘ΡΕΑ’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
VIVARTIA ABEE
ΟΠΑΠ ΑΕ
BIC VIOLEX ΑΕ
ALLOU FUN PARK
AB  SUPER MARKETS
SUPER MARKETS ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
TITAN AE ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
MAKRO CASH & CARRY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣOY
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΤΥΠ ΑΕ
ATHENS HEART  SHOPPING CENTER
VILLAGE SHOPPING CENTER
PANTHEON PLAZA SHOPPING CENTER
GOODY’S - FLOCAFE
OLYMPIC  CATERING
KENTUCKY FRIED CHIKEN

ΛΟΥΜΙΔΗΣ  ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ
CADBURY HELLAS
ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
MODA BAGNO AE
H&M  - HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε.
L'ORÉAL PARIS
MITSIS HOTELS
ROBINSON CLUB HOTELS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΕΞΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS CRETA PRINCESS
ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΟΥ AE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GEE DEE’S AE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TANGO EΠE
ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΗ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΙΣΣΑΡΑΣ AE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ AE
ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΗ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Χ.ΞΕΝΟΣ ΑΤΕΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND HOTEL ΡΟΔΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CORFU PALMA BOUTIQUE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RAMIRA BEACH
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING RESORT
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SERITA BEACH
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ZANTE MARIS
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARION PALACE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ZORBAS VILLAGE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MITSIS FAMILY VILLAGE
52ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ
150ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
2ο Τ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΩΘΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Α.Ε.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΧΑΛΚΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ SPORTY'S
COPA COPANA WATER PARK
ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΚΑΛΗ CLUB AE
EDEN HEALTH CLUB
WARNER  ROADSHOW GREECE S.A.
TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE S.A.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ «MINI CHAMPIONATO»
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ''
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Α.Ε.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ GB CORNER
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MOORINGS AE
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙA DIM SUM PALACE
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙA ΑΛ ΤΑΡΤΟΥΦΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙA L'ARTIGIANO
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΠΕΓΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ  ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΛΦΑ
ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε.
BIOMHXANIA BIO-ERGEX ABEE
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΤΖΗΣ – ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ
DORECO  ATEE
CAFEPOLIS
COWA HELLAS AE FACILITIES MANAGEMENT
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΤΩΡ  FACILITIES MANAGEMENT
COFELY HELLAS AE FACILITIES MANAGEMENT
CORE CONSTRUCTIONS

Ενδεικτικό πελατολόγιο στην Ελλάδα
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