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3η ιστορία

Το 1985, στα Χανιά της Κρήτης, ιδρύεται η εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με όραμα 
την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες 
λύσεις στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος, των υποστρωμάτων δαπέδων, των 
ασφαλτικών και των λατομικών προϊόντων. 

Το 2008 πρωτοεμφανίζεται η σειρά προϊόντων FINOMIX, καθώς η εταιρία εγκαινι-
άζει το νέο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων στις εγκαταστάσεις της στο 
Χορδάκι Χανίων. Δημιουργείται κέντρο διανομής στον νομό Ηρακλείου προκειμένου να 
καλύπτεται άμεσα οποιαδήποτε ζήτηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Τα προϊόντα FINOMIX 
κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά της Κύπρου εκκινώντας την εξαγωγική δραστη-
ριότητα της εταιρίας.

Το 2009 η εταιρία θέτει σε λειτουργία, στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι, τη νέα 
μονάδα FINOMARM η οποία αφορά στην κοπή και επεξεργασία φυσικών και τεχνη-
τών λίθων, με στόχο την εμπορία προϊόντων μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη τόσο στην 
ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

Το 2014 η εταιρία λειτουργεί το νέο κέντρο διανομής των προϊόντων FINOMIX στον 
νομό Αττικής, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της τόσο στην Αττική 
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προϊόντα FINOMIX ταξιδεύουν πλέον διεθνώς, 
συμμετέχοντας σε σημαντικά κατασκευαστικά έργα.

Σήμερα στον νομό Χανίων, η εταιρία διαθέτει πέντε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυ-
ροδέματος, ειδικές μονάδες παραγωγής υποστρωμάτων δαπέδων, μία μονάδα παρα-
γωγής ασφαλτικών προϊόντων και ένα ιδιόκτητο λατομείο μαρμάρου, ενώ παράλληλα 
συμμετέχει και σε λατομείο αδρανών υλικών στο Χορδάκι Χανίων.

Τα προϊόντα της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχουν κατακτήσει υψηλή θέση στις προτιμήσεις 
των επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο για την άριστη ποιότητά τους, 
όσο και για το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει η εταιρία, εξυπηρετώντας τους 
συνεργάτες και τους πελάτες άμεσα και στοχευμένα, σε κάθε απαιτητικό έργο. Αποτέλε-
σμα αυτού είναι ότι η εταιρία αποτελεί μία ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή δύναμη 
εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς τα προϊόντα της συμμετέχουν σε καινοτόμα έργα και 
εκτός εθνικών συνόρων. 

η ιστορία: διαχρονική παρουσία



Η  Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α



5η εταιρία

Πρωταρχικός στόχος της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσι-
ών υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ενώ η εταιρία δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος, των 
υποστρωμάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και λατομικών προϊόντων, η διάθεση για 
συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την αφοσίωση 
στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό επίπεδο των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών, συντέλεσαν καταλυτικά στην επέκταση της δράσης της και σε άλλους 
κλάδους.

Οι μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στρατηγικά τοποθετημένες σε πέντε πε-
ριοχές του νομού Χανίων, εξασφαλίζουν την άμεση κάλυψη της ζήτησης για τις γνωστές 
αλλά και ειδικές ποιότητες σκυροδέματος. Ταυτόχρονα, υποστρώματα δαπέδων διάφο-
ρων κατηγοριών με εξαιρετικές ιδιότητες και αυξημένες μηχανικές αντοχές, παράγονται 
σε πρότυπες μονάδες της εταιρίας.

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. λειτουργεί μονάδα παραγωγής 
ασφαλτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, η εταιρία διαθέτει ένα ιδιόκτητο λατομείο μαρμά-
ρου και παράλληλα συμμετέχει σε λατομείο αδρανών υλικών στο Χορδάκι Χανίων, τα 
προϊόντα εξόρυξης των οποίων χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παραγωγή 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και κονιαμάτων.

Το πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX, 
διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 
του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ η μονάδα κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τε-
χνητών λίθων FINOMARM, προσφέρει στον καταναλωτή καλαίσθητες λύσεις για τη 
διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρό-
τυπο ISO 9001:2015, ενώ η άψογη εργαστηριακή υποδομή, ο σύγχρονος μηχανολογι-
κός εξοπλισμός και το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχουν συνεχή 
τεχνολογική υποστήριξη και προσφέρουν ιδανικές λύσεις για τις σύγχρονες κατασκευές. 

ένα βήμα μπροστά



Υ Π Ο Δ Ο Μ Η



7υποδομή

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει πέντε σύγχρονες μονάδες παραγωγής 
έτοιμου σκυροδέματος σε καίρια γεωγραφικά σημεία του νομού Χανίων 
(Χορδάκι, Γαλατάς, Φρες, Ταυρωνίτης και Κάνδανος) καθώς και πρότυπες 
μονάδες παραγωγής υποστρωμάτων δαπέδων και ελαφρο-σκυροδέματος.

Η μεγάλη δυναμικότητα παραγωγής που συνολικά ξεπερνάει τα 500 m3/
ώρα, η στρατηγική τοποθέτηση των μονάδων παραγωγής, τα συστήμα-
τα κεντρικής παραγγελιοληψίας και κεντρικού ελέγχου της διάθεσης των 
προϊόντων με τη χρήση G.P.S. που εφαρμόζει η εταιρία, εξασφαλίζουν την 
άμεση και αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης του νομού. Παράλληλα 
διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του προϊόντος, ο άριστος συντονισμός 
των διαδικασιών και ο βέλτιστος χρόνος παράδοσης.

τεχνολογία & τεχνογνωσία



Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορ-
δάκι Χανίων, σε ένα σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής, Γερ-
μανικής τεχνολογίας, δυναμικότητας 500 τόνων ημερησίως. Το εργοστάσιο έχει σχεδια-
στεί σε κατακόρυφη διάταξη, για αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένη κατανάλωση 
ενέργειας.

Στις εγκαταστάσεις της FINOMARM, στο Χορδάκι Χανίων, πραγματοποιείται η καθε-
τοποιημένη διαδικασία κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων με 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας CNC, με παραγωγική 
δυναμικότητα που ανέρχεται στα 15.000 m2 μηνιαίως.



9υποδομή

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει έναν υπερσύγχρονο στόλο οχημάτων για να καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες ζήτησης των προϊόντων που παρέχει:
■ 15 αντλίες σκυροδέματος (πρέσες) με μήκος ιστού από 16 έως 52 μέτρα
■ 30 αυτοκινούμενους αναμικτήρες (βαρέλες) χωρητικότητας από 6m3 έως 10m3

■ 10 επικαθήμενα φορτηγά
■ 10 μηχανήματα δομικών έργων
■ Διάφορα μηχανήματα και αυτοκίνητα υποστήριξης.



Ο Ι  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι



11οι άνθρωποι

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διακρίνεται για τη συνέπεια και τη σοβαρότητά της στον χειρι-
σμό θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού. Προωθώντας κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας, 
επιτρέπει την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, αρμονικής συνεργασίας και πρωτοβουλίας, 
ενώ ενισχύει τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Η εταιρία λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδι-
κοτήτων τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Η συνεχής 
εκπαίδευση και επιμόρφωση αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης των εργαζομένων, ενώ 
κοινός γνώμονας της δουλειάς τους είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και η επιδίωξη συνεχούς προόδου για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Επιπλέον, η ασφάλεια των εργαζόμενων σε όλους τους χώρους εργασίας αποτελεί κα-
θημερινή μέριμνα και καθήκον της εταιρίας κι εξασφαλίζεται με τη χρήση των πλέον 
σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων, καθώς και με τη συνεχή επιφυλακή και κατάρτιση 
όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία.

μαζί πετυχαίνουμε



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η



13τεχνική υποστήριξη

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, αποτελεί 
για τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έναν από τους καταλυτικούς παράγοντες εταιρικής ανά-
πτυξης και επιτυχίας. Διαθέτοντας έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, είναι σε θέση 
να παρέχει συμβουλές στον τελικό καταναλωτή, ανεξαρτήτως εύρους και μεγέθους του 
έργου.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας παρέχει οδηγίες αλλά και τη δυνα-
τότητα εκπαίδευσης των συνεργείων σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής των 
υλικών της, καθώς και την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων εφαρμογής που διαθέτει.

Καταρτισμένοι μηχανικοί της εταιρίας ενημερώνουν τακτικά μελετητές, εργολήπτες και 
επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, για τα νέα υλικά και τις εφαρμογές τους, 
ενώ προσφέρουν ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις σε εξειδικευμένα και ιδιαίτερα απαι-
τητικά έργα.

πάντα δίπλα στον πελάτη



Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν



15περιβάλλον

Η μέριμνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φι-
λοσοφίας της εταιρίας, που αναλαμβάνει την εταιρική της ευθύνη, συμμορφώνοντας 
τις δραστηριότητές της πλήρως στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Παράλληλα, 
εφαρμόζει πρακτικές λειτουργίας που συντελούν στη μείωση του περιβαλλοντικού της 
αποτυπώματος.

Για τον σκοπό αυτό η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.:
■  Επενδύει συνεχώς σε σύγχρονα μηχανήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για όλες 

τις μονάδες παραγωγής.
■  Έχει τοποθετήσει ειδικά φίλτρα στους κλειστούς χώρους αποθήκευσης και ανάμειξης 

των πρώτων υλών, ενώ αποτρέπει την αποβολή αποβλήτων στο περιβάλλον μέσω 
ειδικών μονάδων ανακύκλωσης και δεξαμενών καθίζησης.

■  Εφαρμόζει συστήματα περιστολής της εκπεμπόμενης σκόνης από τις δραστηριότητές 
της, όπως σύστημα αυτόματης διαβροχής οχημάτων και δρόμων καθώς και ειδικά 
σκέπαστρα όλων των οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών.

■  Συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα της ΕΕΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης Α.Ε.).

■  Έχει προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις τόσο σε όλες τις μονάδες παραγωγής, σε μία 
προσπάθεια αισθητικής βελτίωσης και εναρμόνισης με τον περιβάλλοντα χώρο, όσο 
και στους λατομικούς χώρους, στοχεύοντας στην πλήρη αποκατάσταση και ανάπλασή 
τους, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αειφορία.

Η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης και προγραμμάτων συστηματι-
κών ελέγχων, η σωστή συντήρηση και ανανέωση του σταθερού και κινητού εξοπλισμού, 
η χρήση προληπτικών μέτρων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, συμβάλλουν τόσο 
στην προστασία του εργατικού δυναμικού της εταιρίας, όσο και των τοπικών κοινοτήτων, 
στις οποίες λειτουργεί.

Η προσφορά και η μέριμνα για τον τόπο, αφορά τόσο την παρούσα όσο και τις μελλο-
ντικές γενιές, γι’ αυτό και στη συνείδηση του καταναλωτή, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 
κατατάσσεται στις εταιρίες που εφαρμόζουν πρακτικές εξοικονόμησης των φυσικών 
πόρων του πλανήτη.

φροντίδα για το αύριο



Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ 
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ



17ποιοτικός έλεγχος

Για τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος 
αποτελεί απαράβατη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό η εταιρία εφαρμόζει σύστημα 
διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 σε όλους 
τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται:
■  Παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος
■  Παραγωγή και διάθεση ασφαλτομιγμάτων
■  Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση έτοιμων κονιαμάτων
■  Κοπή, επεξεργασία και διάθεση προϊόντων μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη
■  Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών.

Ο συνεχής έλεγχος και η εποπτεία στην εφαρμογή του ISO 9001:2015 διασφαλίζουν:
■  Τη σταθερή ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων
■  Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης.

Επίσης, χρησιμοποιούνται μόνο πιστοποιημένες με CE πρώτες ύλες:
■  Τσιμέντα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 197
■  Υδράσβεστος υψηλής καθαρότητας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 459
■  Αδρανή που φέρουν σήμανση CE για τη χρήση τους σε έτοιμο σκυρόδεμα (ΕΝ 12620), 

ασφαλτικά (ΕΝ 13043) και κονιάματα (ΕΝ 13139)
■  Χημικά πρόσμικτα πιστοποιημένα με CE από τους μεγαλύτερους παραγωγούς  

διεθνώς.

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει ενσωματώσει στις παραγωγικές της διαδικασίες ένα πλή-
θος ελέγχων και κανόνων προκειμένου να διασφαλίσει την σταθερή και υψηλή ποιότητα 
των τελικών παραγόμενων προϊόντων της, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πελάτες της.

Όλες οι μονάδες παραγωγής διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα, πλήρως αυτοματοποιημένα 
συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για αυτόματη καταγραφή της παραγωγικής 
διαδικασίας. Όλοι οι αυτοκινούμενοι αναμικτήρες διανομής έτοιμου σκυροδέματος και 
υποστρωμάτων δαπέδων είναι εφοδιασμένοι με ανεξάρτητο σύστημα δοσολογίας χημι-
κών προσμίκτων με στόχο την αποφυγή χρήσης επιπλέον νερού στο εργοτάξιο ώστε να 
διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και οι έλεγχοι των πρώτων υλών γίνονται στο 
πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου στο Χορδάκι Χανίων, ενώ πραγμα-
τοποιούνται πυκνοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι των πρώτων υλών και όλοι οι απαιτούμε-
νοι έλεγχοι ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς



Ε Ρ Ε Υ Ν Α  
&  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η



19έρευνα & ανάπτυξη

Η εταιρία, εκτός των επενδύσεων που έχει διαθέσει στις παραγωγικές μονάδες, επενδύει 
σημαντικά στην έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την πρωτοπορία και την κατοχύ-
ρωση ηγετικής θέσης στον κλάδο της κατασκευής. 

Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
στελεχωμένο από έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, με σκοπό 
τον σχεδιασμό προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Εκτός της επιστημονικής έρευνας, το εν λόγω τμήμα ενημερώνεται τακτικά για θέματα 
που αφορούν στις νέες νομοθεσίες των δομικών υλικών αλλά και τις νέες τάσεις, με 
σκοπό να παρέχει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις με ευκολόχρηστα και ανθεκτικά στο 
χρόνο προϊόντα, σύμφωνα πάντα με τα προτύπα και τους κανονισμούς που θέτει η Ε.Ε. 
και το Τ.Ε.Ε.

πρωτοπορία & καινοτομία



Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει έτοιμο σκυρόδεμα καλύπτοντας τις βασικότερες 
κατηγορίες έκθεσης που θέτει ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 
2016) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: X0 (C12/15, C16/20), XC1 (C20/25), 
XC2/XC3 (C25/30) και XC4/XS1/XS2/XD1/XA1 (C30/37), καθώς και σκυροδέματα σχε-
διασμένα να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις έργων ή σύμφωνα με ειδική σύν-
θεση του πελάτη. 

Οι σύγχρονες, αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, τα άρτια 
εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευμένου 
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, παρέχουν στην εταιρία τη δυνατότητα να εξυ-
πηρετεί κάθε απαίτηση των πελατών της. Παράλληλα, η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων 
επεξεργασίας αδρανών (αεροταξινομητές) επιτρέπει την παραγωγή ειδικών ποιοτήτων 
σκυροδέματος για εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα.

έτοιμο σκυρόδεμα

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ
Υ Ψ Η Λ Ω Ν
Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν
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Η σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος επιτρέπει στη  
ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. να αναπτύσσει λύσεις και πέρα από τα καθιερωμένα. Με τις 
σειρές Αρχιτεκτονικών και Τεχνικών σκυροδεμάτων διαφοροποιεί τη θέση της στην 
αγορά του έτοιμου σκυροδέματος και παρέχει εξειδικευμένες λύσεις αναβαθμίζοντας 
ποιοτικά και αισθητικά τις κατασκευές. 

Η σειρά Αρχιτεκτονικών σκυροδεμάτων αποτελείται από το έγχρωμο σκυρόδεμα 
υψηλών προδιαγραφών, ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη αντοχή στο χρόνο χωρίς να 
ξεθωριάζει, καθώς και τα διακοσμητικά σκυροδέματα δαπέδων με εκτεθειμένα αδρανή 
(βοτσαλωτό) και με όψη μωσαϊκού, διαχρονικής αισθητικής και υψηλής ανθεκτικότητας.

Η σειρά Τεχνικών σκυροδεμάτων περιλαμβάνει το υδατοστεγανό σκυρόδεμα με ικα-
νότητα ανάπτυξης κρυσταλλικών δομών στη μάζα του σκυροδέματος για την ενεργή 
προστασία των κατασκευών από τη διείσδυση νερού, το σκυρόδεμα υψηλής υδατοπε-
ρατότητας με μεγάλη αποστραγγιστική ικανότητα, το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και το 
σκυρόδεμα για δάπεδα αεροδρομίων.
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Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει τα ακόλουθα προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος και 
ελαφρο-σκυροδέματος για τη δημιουργία δαπέδων και υποστρωμάτων δαπέδων με 
εξαιρετικές ιδιότητες, αυξημένες μηχανικές αντοχές και άριστη εργασιμότητα:
■  FINOSTROM - Έτοιμο σκυρόδεμα για την επίστρωση δαπέδων & υποστρωμάτων
■  FINOTHERM - Έτοιμο σκυρόδεμα για την επικάλυψη ενδοδαπέδιας θέρμανσης
■  FINOSTEROL - Θερμομονωτικό ελαφρο-σκυρόδεμα με κόκκους διογκωμένης 

πολυστερίνης
■  Τσιμεντοκονία με θραυστή άμμο λατομείου.

Από την εταιρία διατίθενται επίσης τα ακόλουθα συσκευασμένα κονιάματα δαπέδων 
FINOMIX:
■  FS 100 - Ημι-αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης δαπέδων
■  FLOW 110 - Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων
■  FLOW 540 RAPID - Ταχείας πήξης ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα 

εξομάλυνσης δαπέδων
■  HT 250 HARD TOP - Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων  

σε 6 αποχρώσεις.

υποστρώματα δαπέδων
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έτοιμα κονιάματα

Το σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων 
FINOMIX, δυναμικότητας 500 τόνων ημερησίως, λειτουργεί από το 2008 στις εγκα-
ταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων.

Τα προϊόντα FINOMIX διατίθενται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό μέσω των 
κέντρων διανομής της εταιρίας στα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα, και ενός 
πυκνού δικτύου ενημερωμένων συνεργατών και σημείων πώλησης, επιτυγχάνοντας την 
άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ζήτησης. 

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με σκοπό την πα-
ροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, αλλά και δυνα-
τότητα εκπαίδευσης σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής των προϊόντων και την 
ορθή λειτουργία των μηχανημάτων εφαρμογής τους.



Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της FINOMIX, στελεχωμένο από έμπειρο και πλή-
ρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, δημιουργεί προϊόντα σύγχρονα, ποιοτικά 
και εύχρηστα, που αποτελούν ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στον 
χώρο των δομικών υλικών. Η εταιρία συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργα-
σίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια της χώρας αλλά και κορυφαία ερευνητικά κέντρα 
ανάπτυξης δομικών χημικών στην Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Κατηγορίες προϊόντων:
■  Επισκευαστικά υλικά
■  Στεγανωτικά & σφραγιστικά υλικά, στόκοι σπατουλαρίσματος
■  Κόλλες & αρμόστοκοι
■  Κονιάματα δαπέδων
■  Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων
■  Διακοσμητικά κονιάματα
■  Κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες
■  Βελτιωτικά πρόσμικτα
■  Καθαριστικά.
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Τα προϊόντα FINOMIX διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τον Κα-
νονισμό (ΕΕ) 305/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα: 
ΕΝ 1504 (κονιάματα για την επισκευή και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα), ΕΝ 
12004 (κόλλες πλακιδίων), ΕΝ 13888 (αρμόστοκοι), ΕΝ 13813 (κονιάματα δαπέδων), 
ETAG 004 (συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης όψεων κτιρίων), ΕΝ 998-1 (επιχρί-
σματα) και ΕΝ 998-2 (κονιάματα δόμησης).

Παράλληλα, εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊό-
ντων FINOMIX.



Στις εγκαταστάσεις της FINOMARM, στο Χορδάκι Χανίων, πραγματοποιείται η καθε-
τοποιημένη διαδικασία κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τεχνητών λίθων, προσφέ-
ροντας ιδανικές λύσεις για τη σύγχρονη οικοδομή και τη διακόσμηση εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.

Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, η υψηλή τεχνογνωσία, το έμπειρο τεχνικό 
προσωπικό και οι αυστηροί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, εγγυώνται ποι-
ότητα κατασκευής, συνέπεια και ταχύτατη εξυπηρέτηση, ικανοποιώντας και τις πλέον 
υψηλές απαιτήσεις.

Εφαρμογές σε μικρά και μεγάλα έργα, με άριστη ποιότητα υλικών, άρτια εκτέλεση, 
σημασία στη λεπτομέρεια, τέλειο φινίρισμα και εναρμόνηση με το περιβάλλον, αποτε-
λούν την πρόταση της FINOMARM για ανυπέρβλητη αισθητική και κομψότητα τόσο 
σε ιδιωτικές όσο και σε επαγγελματικές κατασκευές. 

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρό-
τυπο ISO 9001:2015.

εμπορία & επεξεργασία 
φυσικών & τεχνητών λίθων
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Κατηγορίες πετρωμάτων:
■  Ελληνικά μάρμαρα: ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας σε συνεργασία με τα μεγα-

λύτερα λατομεία
■  Μάρμαρα εισαγωγής: μεγάλη ποικιλία από όλο τον κόσμο για την απόλυτη αίσθηση 

πολυτέλειας
■  Πωρόλιθοι - αμμολιθικά: υψηλή αισθητική στις οικονομικότερες λύσεις
■  Γρανίτες: ιδιαίτεροι χρωματισμοί, εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή για μια ξεχωριστή 

έκφραση εκλεπτυσμένου γούστου
■  Τεχνογρανίτες: έντονοι χρωματικοί συνδυασμοί για εφαρμογές σε χώρους σύγχρονης 

αρχιτεκτονικής.
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Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής ασφαλτικών προ-
ϊόντων στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων με δυναμικότητα 
παραγωγής που ανέρχεται στους 120 τόνους/ώρα.

Παράγονται οι παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:
■  Ασφαλτομίγματα τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 και ΑΣ 31,5
■  Αντιολισθηρό ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 τύπου Ι και ΙΙ  

(κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
■  FINOMIX COLD•PATCH (συσκευασμένο έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα για επισκευές 

οδοστρώματος σε σάκους και δοχεία των 25kg, πιστοποιημένο από το ΚΕΔΕ).

Τα προϊόντα που παράγονται από τη μονάδα φέρουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13108.01 και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04:2009.

ασφαλτικά προϊόντα
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Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει λατομικά προϊόντα (άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, σκύρα, 
εξειδικευμένα αδρανή κ.ά.), προϊόντα εξόρυξης από το ιδιόκτητο λατομείο μαρμάρου 
και το λατομείο αδρανών υλικών στο οποίο συμμετέχει, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν 
πρώτες ύλες για την παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και κονιαμάτων και 
καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών έργων.

Όλα τα λατομικά προϊόντα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, EN 13043 και EN 13242, όπως επιβάλλεται υποχρεωτικά με την ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 386) για να διασφαλίζεται η ποιοτική υπεροχή τους.

λατομικά προϊόντα



ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία 
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά Κρήτης 

τηλ. 28210 27000, fax 28210 27005

Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος
Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63349
Γαλατάς, Χανιά, τηλ. 28210 33400

Φρες, Χανιά, τηλ. 28250 51987
Ταυρωνίτης, Χανιά, τηλ. 28210 62530 
Κάνδανος, Χανιά, τηλ. 28230 22520

Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτικών
Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63127

info@finobeton.gr

FINOMIX

Εργοστάσιο Παραγωγής Έτοιμων Κονιαμάτων 
Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63050

Κέντρο Διανομής Ηρακλείου  
Λεωφ. Ειρήνης & Φιλίας 150, ΒΙΟ.ΠΑ. Μαλάδων, Ηράκλειο 

τηλ. 2810 545580, fax 2810 545581

Κέντρο Διανομής Αθηνών  
28ης Οκτωβρίου 40, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 

τηλ. 210 4915140, fax 210 4915141

info@finomix.gr

FINOMARM

Μονάδα Επεξεργασίας Φυσικών & Τεχνητών Λίθων 
Χορδάκι, Χανιά, τηλ. 28210 63215

info@finomarm.gr
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