
Το πληρέστερο 
κατάστημα 
Δομικών Υλικών

Άμεση παράδοση 
σε όλη την Ελλάδα

eshop

Το επίσημο eshop του ομίλου εταιρειών Μαθιός Πυρίμαχα

4.000 προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών

Εξειδικευμένη 
Τεχνική 
Υποστήριξη

1.000.000
ευχαριστημένοι 
πελάτες



Πώς αγοράζω;
Ποτέ πριν η επιλογή και αγορά 
δομικών υλικών δεν ήταν πιο εύκολη! 

Με ένα κλικ από τον υπολογιστή, 
το tablet ή το κινητό. 

Με ένα τηλεφώνημα. 
Επικοινωνείτε μαζί μας στο  

210 55 80 120-1
μας δίνετε τους κωδικούς προϊόντων 
που επιθυμείτε και εμείς προχωράμε 
με την παραγγελία τους. 

Άμεση τεχνική υποστήριξη και 

live chat

Πώς 
παραλαμβάνω;
Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται 
σε όλη την Ελλάδα και εσείς ορίζετε 
την ημερομηνία που σας εξυπηρετεί.  
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα 
Express αποστολής με παράδοση 
σε 24 ώρες. 

Το κατάστημά μας
17ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου. 
τκ. 193 00 Ασπρόπυργος, 

Δυνατότητα παραλαβής και από την 
έκθεσή μας κατόπιν συνεννόησης
Επιδαύρου 5, Αγ.Ι.Ρέντης 
τκ. 182 33, Πειραιάς

eshop

Πυρότουβλα
Πυρόπλακες
Πυρότουβλα
Πυρόπλακες
Για επαγγελματικούς, 
ερασιτεχνικούς φούρνους, 
τζάκια, BBQ 

Στεγάνωση, Στεγάνωση, 
ΥγρομόνωσηΥγρομόνωση

Υαλότουβλα
Δώστε φως στο χώρο σαςΔώστε φως στο χώρο σας

Για σύγχρονο & βιομηχανικό στιλΓια σύγχρονο & βιομηχανικό στιλ

Τουβλάκι επένδυσης
Masterbrick
Τουβλάκι επένδυσης
Masterbrick

Τεχνητό Φύλλωμα
Πράσινη όαση όλο το χρόνο

Συνθετικό Γρασίδι
Γρήγορη εγκατάσταση
Μηδενική συντήρηση

Ναυτιλιακά

Υλικα 

DIY

Στέγες
Κεραμοσκεπές

Περισσότερα από 150 είδη για Περισσότερα από 150 είδη για 
κάθε ύφος & κάθε χώροκάθε ύφος & κάθε χώρο

Οικολογική πέτρα
επένδυσης 
Mathios Stone

BAUMARKET
Το πληρέστερο κατάστημα δομικών προϊόντων για τον ιδιώτη και 
τον επαγγελματία, με μια πλήρη σειρά από εξειδικευμένα και μη 
υλικά, για εκ νέου κατασκευή, ανακαίνιση, διακόσμηση ή 
επισκευή. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκολο να βρείτε με ένα 
κλικ περισσότερα από 4.000 προϊόντα υψηλών προδιαγραφών 
και απαιτήσεων από τα κορυφαία εργοστάσια και τις πιο 
αξιόπιστες εταιρίες. Επωφεληθείτε από τις ασυναγώνιστες τιμές 
και τις συνεχείς προσφορές. Επισκεφθείτε το τώρα και διαλέξτε 
αυτό που σας ταιριάζει. 

Ξηρά Δόμηση 

Συστήματα
Σκίασης

ΘέρμανσηΘέρμανση

Εργαλεία

Επισκευές
Βαφές-Χρώματα
Επισκευές
Βαφές-Χρώματα

Δάπεδα Laminate
Βιομηχανικά Δάπεδα

Ηχοαπορρόφηση, 
Αντικραδασμικά

Ηχομόνωση

Συστήματα εξωτερικής
Θερμομόνωσης 



Παντού δίπλα σας 210 55 80 120-1

Συνεχείς 
προσφορές

Κατασκευή  Ανακαίνιση  Συντήρηση  Επισκευή  Διακόσμηση

Το επίσημο eshop του ομίλου εταιρειών Μαθιός Πυρίμαχα


