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PIN

Το PIN από τη SALICE είναι το  
πρωτοποριακό και επαναστατικό  
σύστημα αποθήκευσης. Διατίθεται  
σε τέσσερις εκδόσεις, Pin για κρασιά,  
Pin για μαχαίρια, Pin για ράφια & Pin  
για γκαρνταρόμπα .  
 
Η κομψή σχεδίαση του PIN το καθιστά 
ένα προϊόν υψηλής αισθητικής. 
Το PIN από τη SALICE διατίθεται σε δύο 
φινιρίσματα αλουμινίου και τιτανίου. 
 
Οι βραχίονες PIN μπορούν να 
μετακινηθούν εύκολα και γρήγορα  
και να τοποθετηθούν οπουδήποτε με 
ένα έξυπνο σύστημα στερέωσης που 
είναι εξαιρετικά ισχυρό και σταθερό. 
 
Τα προφίλ για τη στερέωση μπορούν 
να τοποθετηθούν σε επιφάνεια ή 
να τοποθετηθούν σε ξύλινα πλαίσια.

ΕΞΑΤΟΜIΚΕΥΣΗ  
& ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞIΑ

MADE IN ITALY

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. | Tηλ.: 210 2888700 www.voyatzogloutrade.gr
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Η καλύτερη σχέση 
ποιότητας | τιμής  
στην αγορά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. | Tηλ.: 210 2888700

www.eurof i t .gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ_EUROFIT_09_2021_Layout 1  6/9/2021  2:49 μμ  Page 1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  |  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021  •  TEYXOΣ 91 κωδικός 6701  |  www.epipleon.com

Μεγάλο Αφιέρωμα

Τάσεις & 
Προτάσεις

Κουζίνα

1 - 4 | 04
2022
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Με θετικές εντυπώσεις και αποτελέσματα ξεκίνησε η 

εκθεσιακή αγορά να επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας.

Σε συνδυασμό με την εκρηκτική δυναμική που εμφανίζει ο 

κατασκευαστικός κλάδος τόσο σε επίπεδο ξενοδοχείων όσο 

και στον τομέα της ιδιωτικής κατοικίας προδιαγράφεται ένα 

ευνοϊκό μέλλον για τους τομείς ξύλου και επίπλου.

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η έλλειψη διαθεσιμότητας 

υλικών και ξυλείας καθώς και η αύξηση των ναύλων για 

μεταφορές από τις ανατολικές χώρες γιατί ανατρέπει τους 

προϋπολογισμούς των έργων και δημιουργεί ανασφάλεια τόσο 

στους παραγωγούς επίπλου όσο και στις κατασκευαστικές 

εταιρίες. 

Η MEDEXPO προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του 

κλάδου για μεγαλύτερη και στοχευμένη προώθηση των 

προϊόντων σε διαφορετικά επίπεδα της αγοράς επαγγελματιών 

αναπτύσσει το www.epipleon.com σε συνδυασμό με την 

έντυπη έκδοση του περιοδικού

Παράλληλα εντείνει και πάλι τις δια ζώσης δράσεις με 

το μεγάλο αρχιτεκτονικό event the Architect Show 

(www.thearchitectshow.com) που θα πραγματοποιηθεί 

στις 11 και 12 Δεκεμβρίου και την κορυφαία έκθεση ξύλου, 

σχεδιασμού και  τεχνολογίας Medwood (www.medwood.gr) 

που θα διεξαχθεί 1 με 4 Απριλίου 2022.

Η επιστροφή μας στην εκθεσιακή εμπειρία σηματοδοτήθηκε  

με την συμμετοχή της MEDEXPO στην EXPO SICAM 

(12-15/10, Πορδενόνε, Ιταλία) και συνεχίζουμε με αισιοδοξία.

C L E V E R  S T O R A G E

KESSEBÖHMER

EXCLUSIVE FOR GREECE AND CYPRUS
www.eleftheriou-sa.gr
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Bright ideas
for beautiful kitchens.
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ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τρία κτίρια συνολικών στεγασμένων χώρων 
7.000m2 με υλικά επιπλοποιίας και εξοπλισμό κουζίνας 
προς άμεση παράδοση σε όλη την Ελλάδα.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Τεμαχισμός επιφανειών
  Συγκόλληση περιθωρίων
  Διάτρηση στοιχείων 

με την υποστήριξη σχεδιαστικού τμήματος 
για υπηρεσίες με εξαιρετικά ποιοτικό αποτέλεσμα.

H STEROPAL είναι μια οικογενειακή εμπορική 
επιχείρηση με όραμα, αδιάκοπη και δυναμική 
παρουσία στην αγορά από το 1985. 

Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης είναι η εισαγωγή και η 
διάθεση βιομηχανικής ξυλείας, υλικών 
επιπλοποιίας και εξοπλισμού κουζίνας.

Συγκεκριμένα εμπορεύεται όλα τα προϊόντα 
που απαρτίζουν ολοκληρωμένα έπιπλα 
κουζίνας, ντουλάπας, μπάνιου, γραφείου και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, εκπροσωπώντας 
κορυφαία brands του χώρου. 

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η 
λειτουργία προς όφελος του πελάτη, 
με ποιότητα και αξιοπιστία, αφού 
ο σεβασμός στον τελικό αποδέκτη 
αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΚΑΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
Πάνω από 300 διαφορετικές επιφάνειες σε 
χρώματα και υφές που καθοδηγούν τις εξελίξεις 
στον χώρο της βιομηχανικής ξυλείας.
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ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗΝ  
ΞΕΧΩΡΙΣΤH ΜΟΡΦH ΤΟΥ  

SWING TRAY τοποθετείται εκεί που η λειτουργικότητα 
συναντά την άνεση. Εντυπωσιακά ευέλικτο, κάνει τέλεια 
χρήση του γωνιακού χώρου στα τυφλά κουτιά κουζίνας 
προσφέροντας την καλύτερη πρόσβαση. Οι δίσκοι  
κινούνται ανεξάρτητα και περιστρέφονται ομαλά, για να 
φέρουν το περιεχόμενο του ντουλαπιού σε καθαρή 
προβολή και εύκολη πρόσβαση. Φιλικό προς τον  
χρήστη στην καθημερινή χρήση. Προσφέρει πολύ  
περισσότερο αποθηκευτικό χώρο από μία μονάδα 
βάσης με συρτάρια που ανοίγουν δίπλα στην τυφλή 
γωνία. Ο μηχανισμός διαθέτει φρένο ως εκ τούτου οι 
δίσκοι κλείνουν αθόρυβα για μεγαλύτερη ευκολία.  
Οι δίσκοι του μηχανισμού περιστρέφονται ομαλά  
προσφέροντας καθαρή προβολή και πρόσβαση σε κάθε 
αποθηκευμένο στοιχείο. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. | Tηλ.: 210 2888700 | www.eurofit.gr

με την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιμής  
στην αγορά!
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Ένας νέος χώρος για να ανακαλύψετε τον 
κόσμο του ξύλου έχει δημιουργηθεί  στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου ALFA WOOD 
στη ΒΙΠΕ Λάρισας.
Οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
δίνουν τη δυνατότητα σε αρχιτέκτονες, 
σχεδιαστές και όλους τους συνεργάτες μας, 
να δουλεύουν και να συνδυάζουν υλικά για 
τα επερχόμενα έργα τους. Στο επιβλητικό 
Show room 500τ.μ., μπορείτε να ενημερω-
θείτε από τους άρτια καταρτισμένους 
πωλητές του ομίλου για να βρείτε όλη τη 
γκάμα των προϊόντων.

Για επισκέψει στο νέο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
T. 2410 561285 ή μπορείτε να στείλετε mail: marketing@alfawood.gr

ALFA WOOD GROUP: Νέο showroom

mailto:marketing@alfawood.gr
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Η ενδοδαπέδια θέρμανση 
έχει ανέβει πολύ στις 
επιλογές του κόσμου τα 
τελευταία χρόνια λόγω των 
πολλών πλεονεκτημάτων 
που έχει.

Ενδοδαπέδια θέρμανση 
και ξύλινο δάπεδο από την 

Imperial Floor Gallery

Ένα απο τα πιο συνηθισμένα όμως ερωτή-
ματα των οπαδών του ξύλου, είναι το κατά 
πόσο το ξύλινο δάπεδο είναι κατάλληλο 
για χρήση σε ενδοδαπέδια θέρμανση. 
Δεδομένου ότι το ξύλο αποτελεί κακο 
αγωγό της θερμότητας, είναι μια απόλυτα 
δικαιολογημένη ερώτηση. Υπάρχουν όμως 
προϋποθέσεις που εφόσον εφαρμοστούν, 
δεν τίθεται κανένα θέμα για την απόδοση 
της θέρμανσης στο δάπεδο μας.

Τι ξύλο να διαλέξω;
Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα 
τα είδη ξύλων είναι κατάλληλα για ενδο-
δαπέδια θέρμανση, με μοναδική εξαίρεση 
την οξιά.
Δρυς, καρυδιά, σφένδαμος iroko, dussie, 
aformosia, merbau, έχουν την ίδια ποιοτική 
απόδοση στην ενδοδαπέδια θέρμανση. Το 
μόνο που χρειαζόμαστε σε πρώτο στάδιο 
είναι να ακούσουμε την επιθυμία μας!

Μασίφ, ημιμασίφ;
Όποια και αν είναι η επιλογή σας, μασίφ ξύλο 
είτε ημιμασίφ που αποτελείται από επάλληλα 
(δύο ή τρία) φύλλα διαφορετικού ξύλου με 
το επιθυμητό ξύλο στην τελική επιφάνεια 
πάχους 3 – 6 mm και τα δυο είδη είναι κατάλ-
ληλα για ενδοδαπέδια.

Κολλητό ή πλωτό;
Και οι δύο τρόποι τοποθέτησης ενδείκνυνται 
για θερμαινόμενο δάπεδο, με την προϋπό-
θεση ότι τηρούνται κάποιοι αναγκαίοι κανόνες:
Μια απο τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις 
είναι το πάχος του ξύλου να μην ξεπερνάει 
τα 15mm. Εξίσου σημαντικό είναι στο πλωτό 
δάπεδο. να χρησιμοποιείται υπόστρωμα 
κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση και όχι 
ένα απλό συμβατικό. Το κατάλληλο 
υπόστρωμα αυξάνει κατά 20% την απόδοση 
της! Ομοίως για το κολλητό ξύλινο δάπεδο, 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό αστάρι και 

κόλλα για ενδοδαπέδια θέρμανση. Πολύ 
σημαντικό είναι κατά την λειτουργία της ενδο-
δαπέδιας θέρμανσης, να αποφεύγεται η υπέρ-
βαση της μέγιστης τελικής θερμοκρασίας 
επιφάνειας του ξύλινου δαπέδου (28 βαθμοί 
κελσίου). Τέλος η επιτυχία του συνδυασμού 
της ενδοδαπέδιας θέρμανσης με το ξύλινο 
δάπεδο εξαρτάται από την υγρασία που έχει 
το υπόστρωμα κατά την τοποθέτηση της 
επίστρωσης. Aυτή θα πρέπει να είναι πολύ 
μικρότερη από την ανεκτή υγρασία του ξύλου 
(6% μέχρι 10%), για να μην επηρεάζει τη 
συμπεριφορά της επίστρωσης (φουσκώματα, 
σκασίματα, αποκόλληση) κατά τη λειτουργία 
της εγκατάστασης.

Και όσον αφορά το laminate;
Στην περίπτωση του laminate η τοποθέτηση 
γίνεται αποκλειστικά πλωτή. Και πάλι με το 
κατάλληλο υπόστρωμα έχουμε εξαιρετική 
απόδοση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Imperial Floor Gallery 
Εκθ. χώρος: Μιχαήλ Ψελλού 11 & Βιντσέντζου Κορνάρου 22, 54655, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 488440 | W: imperialfloor.gr



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 10Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ: 23430 95670
SHOWROOM IMPERIAL FLOOR GALLERY ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ: 2310 488 440

www.kalantzi.gr  |  www.imperialfloor.gr

CREATIVITY
LEADS THE FUTURE

ξύλινα δάπεδα
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EVOLIFT   
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ!
Τα κουμπάσα EVOLIFT είναι διακριτικά, καταλαμβάνουν ελάχιστο από τον  
αποθηκευτικό χώρο του ντουλαπιού. Συνοδεύονται από καλύμματα σε λευκό 
ή χρώμα τιτανίου. Διατίθενται σε δύο δυνάμεις, ελαφρύ και δυνατό, ανάλογα 
με τις διαστάσεις και τα κιλά της πόρτας. Εφαρμόζουν σε ντουλάπια τοίχου, 
με κάθετο ή σπαστό άνοιγμα πόρτας. Με ενσωματωμένο μηχανισμό ελατη-
ρίου, για ευρύ φάσμα ρυθμίσεων στο βάρος. Διατίθενται με σύστημα PUSH 
OPEN ή φρένο. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. | Tηλ.: 210 2888700 | www.voyatzogloutrade.gr
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ENA ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚHΣ,  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο μεντεσές AIR τοποθετείται στο πάνω και κάτω 
μέρος του ντουλαπιού και είναι πρακτικά αόρατος. 
Οι εφαρμογές του είναι πολλές: κουζίνα, μπάνιο, 
έπιπλα καθιστικού, ντουλάπες.  
Κατάλληλος για ξύλινες πόρτες πάχους 18mm και 
για πόρτες αλουμινίου. Διατίθεται με σύστημα push 
open ή φρένο.

ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

AIR

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. | Tηλ.: 210 2888700 | www.voyatzogloutrade.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ_09_2021_Layout 1  6/9/2021  2:20 μμ  Page 11



16  

Η Tsigenis Woodcraft παρουσιάζει νέα projects από βίλες και κατοικίες στην Κρήτη:

Βίλες και κατοικίες από την Tsigenis Woodcraft

Οικισμός Θησέας | Μαδέ
Η ιδιαίτερη κατοικία με θέα 
το απέραντο γαλάζιο και με 
την επιβλητική είσοδο της 
αποτελεί ένα αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα των δυνατοτήτων 
της εταιρείας μας.
Μοναδικά έπιπλα πραγματικά 
έργα τέχνης και ειδικές κατα-
σκευές κοσμούν τον εσωτε-
ρικό χώρο αποδίδοντας 
αίσθηση ηρεμίας και άνεσης.

Tsigenis Woodcraft 
Μάνου Κατράκη 347, 71500, Φοινικιά Ηράκλειο Κρήτης | Τ: 2810 373370 | E: info@tsigenis.gr

Terrazzo Luxury Villas | Ρέθυμνο
Πολυτελείς βίλες στο Ρέθυμνο με πρωτότυπες μεταλλικές κατασκευές 
εξωτερικού χώρου. Στους εσωτερικούς χώρους ποικιλία κατασκευών 

και ειδικές κατασκευές με συνδυασμό υλικών που διαπλέκονται διαμορ-
φώνοντας ευχάριστους χώρους υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.

Kymo Instyle Vill
Κοκκίνη Χάνι
Μια ξεχωριστή βίλα στις 
Γούβες Ηρακλείου με έπιπλα 
και ειδικές κατασκευές με 
υψηλής ποιότητας υλικά και 
έμφαση στην λεπτομέρεια.
Έπιπλα μπάνιου, ντουλάπες, 
κρεβατοκάμαρες καναπέδες 
και ξύλινα διακοσμητικά 
πάνελ τοίχου από δρυς, 
μικροέπιπλα και μεταλλικοί 
καθρέπτες συντελούν σε ένα 
μοναδικό αποτέλεσμα.

NEA EΛΛΑΔΑ



Όμορφο & πρακτικό
Το SPACE TOWER είναι μια τροφοθήκη, με συρτάρια που 
μπορούν να ανοίξουν ανεξάρτητα & είναι προσβάσιμα από όλες 
τις πλευρές. Ευέλικτο πλάτος για οποιαδήποτε ανάγκη χώρου 
αποθήκευσης. 

www.blum.com/ideas
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Ένα απλό σύστημα σύνδεσης
Τα νέα μας προϊόντα για λεπτές επιφάνειες βασίζονται στην 
τεχνολογία EXPANO T. Το μεταλλικό μέρος εξασφαλίζει την ασφαλή 
σύνδεση με σκληρότερες επιφάνειες ενώ το πλαστικό μέρος 
βεβαιώνει την ασφάλεια της σύνδεσης με πιο μαλακά υλικά.Το 
EXPANO T απαιτεί τρύπα διαμέτρου 10mm και βάθους μόνο 6mm.

www.blum.com/ideas
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Διακοσμητικά πάνελ 
για εσωτερική διακόσμηση

 Σχεδιασμός και Κατασκευή στην Ιταλία, ποιότητα 
πρώτων υλών, μεγάλη γκάμα προϊόντων, προσοχή στη 
λεπτομέρεια και ευελιξία παραγωγής είναι τα πλεονε-
κτήματα της εταιρείας που προσφέρει πολλές λύσεις 
για τη δημιουργία οποιουδήποτε χώρου με στυλ και 
αποκλειστικότητα. 
Η συλλογή μας TECHNO VENEERS είναι ένα σαφές 
παράδειγμα αυτού. Μια απίστευτη ποικιλία φινιρισμάτων 
σε εύκαμπτα και άκαμπτα πάνελ με μεγάλες δυνατό-
τητες σχεδίων για τη δημιουργία του τέλειου σύγχρονου, 
μοναδικού και περιζήτητου design.

Διαθέσιμα με MDF κανονικό, μαύρο, άκαυστο, αδιά-
βροχο CARB2 ή με κόντρα πλακέ. Επιπλέον, τα προϊ-
όντα 4Design είναι πιστοποιημένα με FSC® (Forest 
Stewardship Council®). 

ICRO COATINGS S.p.A.
Κοραή 60Β, 183-45 Μοσχάτο, Αθήνα
Τ. 2104924295 | F. 2104930093
info@icro.gr 

Η εταιρεία 4Design προσφέρει 
ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τόσο 
για τον κόσμο της ακουστικής όσο
και για τον κόσμο των διακοσμητικών 
πάνελ για εσωτερική διακόσμηση. 

mailto:info@icro.gr




www.karavco.com

YOUR BEST PARTNER

THESSALONIKI (SKG) 
16th km National Road Thessaloniki - Kavala  

Τ. +30 23944 40940 / F. +30 23940 52659 | email: karavco@karavco.gr

ATHENS (ATH) 
Argirokastrou 4-6, Agios Ioannis Rentis  

T. +30 210 4905619 / F. +30 23940 52659 | email: karavcoath@karavco.gr

FURNITURE ACCESSORIES & FITTINGS

FOAM CENTER

MATERIAL INSPIRATION

UPHOLSTERY ACCESSORIES & ACCESSORIES

ΥΛΙΚΆ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΆΣ  

ΕΞΆΡΤΉΜΆΤΆ & ΜΉΧΆΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΖΙΝΆΣ  

ΣΥΣΤΉΜΆΤΆ ΣΥΡΤΆΡΙΏΝ  

ΜΉΧΆΝΙΣΜΟΙ ΝΤΟΥΛΆΠΆΣ  

ΕΙΔΉ ΚΙΓΚΆΛΕΡΙΆΣ 
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ΆΦΡΟΛΕΞ ΕΠΙΠΛΏΝ & ΣΚΆΦΏΝ

ΜΆΞΙΛΆΡΙΆ ΣΆΛΟΝΙΏΝ & ΕΠΙΠΛΏΝ 
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ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Φως...όπου το χρειάζεστε!

Έξυπνες & πρακτικές λύσεις φωτισμού LED  
για την ντουλάπα, την κουζίνα, τα έπιπλα.

Όλα τα προϊόντα φωτισμού χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής, απόδοσης και μακρο-
χρόνιας αντοχής κατά τη χρήση, προσδίδοντας παράλληλα μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή αισθητική στον 
περιβάλλοντα χώρο. Η προϊοντική σειρά Design Light από την Βογιατζόγλου Systems έχει εμπλουτιστεί 
περαιτέρω με χωνευτά ή ελεύθερα προφίλ κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με υποδοχή για 
ταινία LED, με διακοσμητικά χωνευτά προφίλ γυψοσανίδας σε τρεις τύπους (ίσια, για εσωτερική ή εξω-
τερική γωνία) κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο, με προφίλ φωτισμού για ξύλινη 
μπάζα για διάχυση του φωτός στον χώρο της κουζίνας. 
 
Όλη η σειρά διατίθεται από την Βογιατζόγλου Systems | Tηλ. 210 28 88 700 | www.voyatzogloutrade.gr 

ΠΡΟΦΙΛ LED  
ΖΕΝΟLINE

ΠΡΟΦΙΛ LED  
SKYLINE

ΠΡΟΦΙΛ LED  
SKYLINE

ΠΡΟΦΙΛ LED  
FLOORLINE 
ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  
ΜΠΑΖΑ

ΠΡΟΦΙΛ LED DEOLINE  
ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ_09_2021_Layout 1  6/9/2021  2:31 μμ  Page 1

22 

NEA EΛΛΑΔΑ



ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Φως...όπου το χρειάζεστε!

Έξυπνες & πρακτικές λύσεις φωτισμού LED  
για την ντουλάπα, την κουζίνα, τα έπιπλα.

Όλα τα προϊόντα φωτισμού χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής, απόδοσης και μακρο-
χρόνιας αντοχής κατά τη χρήση, προσδίδοντας παράλληλα μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή αισθητική στον 
περιβάλλοντα χώρο. Η προϊοντική σειρά Design Light από την Βογιατζόγλου Systems έχει εμπλουτιστεί 
περαιτέρω με χωνευτά ή ελεύθερα προφίλ κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με υποδοχή για 
ταινία LED, με διακοσμητικά χωνευτά προφίλ γυψοσανίδας σε τρεις τύπους (ίσια, για εσωτερική ή εξω-
τερική γωνία) κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο, με προφίλ φωτισμού για ξύλινη 
μπάζα για διάχυση του φωτός στον χώρο της κουζίνας. 
 
Όλη η σειρά διατίθεται από την Βογιατζόγλου Systems | Tηλ. 210 28 88 700 | www.voyatzogloutrade.gr 

ΠΡΟΦΙΛ LED  
ΖΕΝΟLINE

ΠΡΟΦΙΛ LED  
SKYLINE

ΠΡΟΦΙΛ LED  
SKYLINE

ΠΡΟΦΙΛ LED  
FLOORLINE 
ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ  
ΜΠΑΖΑ

ΠΡΟΦΙΛ LED DEOLINE  
ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ_09_2021_Layout 1  6/9/2021  2:31 μμ  Page 1

 23 

NEA EΛΛΑΔΑ



24  

«Οι εμπρηστές των δασών και οι ηθικοί αυτουργοί  
της καταστροφής»

Οι άνευ προηγουμένου δασικές πυρκαγιές 
άλλαξαν την Ελλάδα για πάντα και έκρουσαν 

το καμπανάκι του κινδύνου για το μέλλον. 
Ως επιστήμων ξύλου, ο καθηγητής Γιώργος 

Μαντάνης αναλύει το θέμα που στιγμάτισε 
το καλοκαίρι του 2021.

Οι δασικές πυρκαγιές σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου πάντα συνέ-
βαιναν και θα συμβαίνουν. Ωστόσο, η δριμύτητα και η έκταση της 
καταστροφής που προκαλούν έχουν μεγεθυνθεί υπερβολικά. Σε αυτό 
το δραματικό φαινόμενο βοηθούν οι καύσωνες και οι χαμηλές σχετικές 
υγρασίες του αέρα (βλ. κλιματική κρίση), όπως και η παντελής έλλειψη 
προληπτικής προστασίας - έντονων αραιωτικών υλοτομιών των δασών, 
ιδίως της χαλεπίου και της τραχείας πεύκης, ειδών εύφλεκτων με 
εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ρετσίνι. Ιστορικά, έξαρση των 
δασικών πυρκαγιών υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 
και μετέπειτα. Οι πιο πολλές συνέβαιναν ακριβώς τη χρονιά πριν 

από τις εθνικές εκλογές. Τίποτα τυχαίο! Ο εμπρησμός -και πρέπει 
αυτό να κατανοηθεί από την πολιτεία και την ελληνική κοινωνία- 
είναι ο κανόνας. Τα συμφέροντα είναι πολλά.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα από την έλλειψη προστα-
σίας των δασών και από την παντελή απουσία στέρεας δασικής πολι-
τικής. Το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό εμπρησμών που λαμβάνει 
χώρα (ίσως και 70%), υποδηλώνει μία καλά δοκιμασμένη μέθοδο: 
τη χρήση του εμπρησμού από επιτήδειους (πράγματι επαγγελματίες 
εμπρηστές) που «χτυπάνε» όπου και όταν πρέπει με έναν στόχο: 
την αλλαγή χρήσης της δασικής γης. Σε αυτή την εγκληματική οργά-

NEA EΛΛΑΔΑ
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νωση (που δεν είναι ούτε μία, ούτε και ενιαία) δρουν εδώ και χρόνια, 
ιδιώτες, καταπατητές, οικοδομικοί συνεταιρισμοί, φανατικοί ακραίοι 
(κομματικοί ή μη), τοπικοί φορείς, τεχνικά γραφεία, ίσως και άλλοι. 
Όλοι αυτοί σιωπηλά και χωρίς να αφήνουν ίχνη. Δεν το χωράει ο 
νους, ότι σε μια (ευνοϊκή) χρονική στιγμή, σε μία συστάδα ή δασική 
περιοχή ξεσπούν ταυτόχρονα τέσσερις εστίες φωτιάς…
Μετά τις πυρκαγιές, η γη αλλάζει χρήση -σε αρκετές των περιπτώ-
σεων- οπότε τα «ίχνη» αρχίζουν και φαίνονται με τη μορφή νέων 
δομών, τουριστικών επενδύσεων, πολυτελών κατοικιών - βιλών και 
άλλων προσοδοφόρων χρήσεων. Όλοι αυτοί, οι Έλληνες πολίτες, 
με τη συμβολή της εκάστοτε κυβέρνησης και την άγνοια ή ανοχή 
της κοινωνίας, διαπράττουν το διαρκές έγκλημα καταστροφής των 
δασών. Μια ματιά στο νομό Αττικής θα πείσει τον οποιονδήποτε, 
για το πόσες χιλιάδες πολυτελείς κατοικίες έχουν χτιστεί μέσα στα 
δάση και τις δασικές εκτάσεις, κυριολεκτικά μέσα, με τη συνενοχή 
-κατά περίπτωση- και της Δασικής υπηρεσίας. Μια βόλτα στον Εθνικό 
Δρυμό Παρνασσού, στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, σε 
περιοχές που επλήγησαν από φωτιές και πλημμύρες, θα πείσει και 
τον πιο επιφυλακτικό. Το κράτος -παντού- ανύπαρκτο. Η ίδια 
απολύτως πετυχημένη συνταγή έχει εφαρμοστεί στον Υμηττό, στην 
Πεντέλη, στην Πάρνηθα, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο της Αττικής, 
στη Χαλκιδική, στην Πελοπόννησο, σε όλη τη χώρα. Όσο θα εφαρ-
μόζεται στην πράξη αυτή η καταστροφική δασική πολιτική, με κύρια 
ευθύνη των εκάστοτε κυβερνώντων, τα δάση της Ελλάδας θα καίγο-
νται, θα καταπατούνται, θα οικοπεδοποιούνται και θα προορίζονται 
για άλλες χρήσεις. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σήμερα το 2021: 
α) δεν έχει υπάρξει επικύρωση των δασικών χαρτών με τις συνεχείς 

επί δεκαετίες σκόπιμες αναβολές, ούτε υφίσταται δασικό κτηματο-
λόγιο, β) δεν υπάρχει ακόμη εθνικό κτηματολόγιο. Στην πανέμορφη 
χώρα μας, δυστυχώς, ρυμοτομούν και πολεοδομούν και οι καταπα-
τητές και οι εμπρηστές, με την ανοχή των κρατούντων.
Με το δασικό και το εθνικό κτηματολόγιο θα γνωρίζαμε σε ποιον 
ανήκει η οποιαδήποτε έκταση. Τότε η κατάσταση θα ήταν πιο απλή 
και εύκολη και έτσι θα περιορίζονταν οι εμπρησμοί, αυτό το «χρήσιμο» 
εργαλείο για αλλαγή της χρήσης γης. Την ευθύνη για τη συνέχιση 
της δασοκτόνου δασικής πολιτικής την έχουν οι κυβερνήσεις που 
πέρασαν και οι κρατικοί φορείς που δεν προστάτευσαν τα δάση 
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. 
Φέτος, η ελληνική πολιτεία απέτυχε για ακόμη μία φορά (βλ. 
Εύβοια). Τι θα μπορούσε, όμως, να βελτιώσει την κατάσταση και 
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*Ο δρ. Γ. Μαντάνης είναι επιστήμων ξύλου, καθηγητής στο Παν. Θεσσαλίας ∙ email: mantanis@uth.gr web: mantanis.users.uth.gr 
Το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 'Η Καθημερινή', στις 24-08-2021

-έστω- να μειώσει τον αριθμό και το εύρος των δασικών πυρκα-
γιών στη χώρα μας;
1. Καταρχήν, ο εμπρησμός ως ειδεχθής εγκληματική πράξη, στις 
μέρες μας, να χαρακτηριστεί ως ποινικό κακούργημα και να εμπε-
δωθεί στην κοινωνία μας ως ιδιαιτέρως απεχθής πράξη, αφού προκαλεί 
τεράστια κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, με ένα δυσθε-
ώρητο κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι ποινές να αυστη-
ροποιηθούν πολύ από τη ελληνική Δικαιοσύνη.
2. Ευθύνες του κράτους: Όλες οι κρατικές υπηρεσίες που σχετίζο-
νται με τα δάση να συντονίζονται θεσμικά από αρμόδιο Υφυπουργό, 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος, που θα φροντίζει για τα θέματα αυτά. 
Προτεραιότητες να δίνονται στη διαχείριση των δασικών οικοσυ-
στημάτων με ενίσχυση για καθαρισμό των δασών. Πευκοδάσος που 
δεν υφίσταται διαχείριση, αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα». Η χρημα-
τοδότηση της διαχείρισης των δασών έχει εγκαταλειφθεί και συνε-
χίζεται με προκλητικό τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις. Επίσης, όπως 
αποδείχτηκε, η τυφλή εκκένωση οικισμών στην περιφέρεια αποτελεί 
μέγιστο σφάλμα.
3. Ευθύνες της Δασικής Υπηρεσίας: Η υπηρεσία αυτή έχει συρρι-
κνωθεί στις δεκαετίες που πέρασαν. Δεν πρέπει να παραμείνει αμέτοχη. 
Θα πρέπει να ενισχυθεί και να μεριμνά για δύο θέματα: α) για την 
αραίωση των δασικών συστάδων της χαλεπίου και τραχείας πεύκης, 
όπως π.χ. δάση της Εύβοιας, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Ηλείας, Κρήτης 
κ.ά., και β) για το συντονισμό και επιβοήθηση της πυρόσβεσης από 

την Π.Υ., με υποχρεωτική συμμετοχή του δασάρχη και δασολόγων 
που γνωρίζουν -τοπικά- τα δάση καλύτερα σε κάθε περιοχή της 
ελληνικής περιφέρειας.
4. Σε τοπικό επίπεδο, να ενισχυθεί -θεσμικά και κοινωνικά- ο εθελο-
ντισμός, δηλ. να οργανωθούν ομάδες δραστήριων και νέων πολιτών, 
των «εθελοντών πυρόσβεσης», που θα βοηθήσουν όταν παραστεί 
ανάγκη με κάθε τρόπο.
5. Τη δραστική αποκέντρωση στα ζητήματα της από αέρος πυρό-
σβεσης. Κάθε Περιφέρεια στην έδρα της, υποχρεωτικά θα πρέπει 
να διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό εναέριων μέσων πυρόσβεσης 
αποκλειστικά για την περιοχή ευθύνης της.
6. Την ενίσχυση της πρόληψης, με έμφαση στην επιτήρηση των 
δασών, με καθημερινή περιπολία με εναέρια μέσα τις «επικίνδυνες» 
ημέρες του θέρους, καθώς και με πυροφυλάκια σε καίριες κορυφές. 
Τα εναέρια αυτά μέσα μπορούν να αντιληφθούν τη δασική πυρκαγιά 
νωρίτερα και να δράσουν έγκαιρα πριν την εξάπλωσή της.
Τέλος, μη λησμονούμε: η δασική πυρκαγιά είναι «θηρίο» που μπορείς 
να το δαμάσεις στην αρχή, στην έναρξή της, όταν υπάρχει χρόνος 
για άμεση επέμβαση, μετά, όταν γιγαντωθεί -ιδίως σε πυκνά δάση 
πεύκων- είναι σχεδόν αδύνατο να την αντιμετωπίσεις. Κλείνοντας, 
στέκομαι με θλίψη, στην έλλειψη πρόνοιας που υπάρχει σε αυτή τη 
χώρα: ολόκληρη βόρεια Εύβοια, με τόσο πυκνό, αδιάσπαστο και 
αδιαχείριστο πευκοδάσος και δεν είχε καν συντηρημένες αντιπυ-
ρικές ζώνες. Πόσο τραγικό!

mailto:mantanis@uth.gr
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Το Malaysian Timber 
Council επισκέφθηκε 

ελληνικές εταιρείες

Το Μαλαισιανό Συμβούλιο Ξυλείας 
Ευρώπης (MTC Europe)

πραγματοποίησε Επίσκεψη Αγοράς 
στην Αθήνα, από τις 27 Ιουνίου έως 

τις 2 Ιουλίου 2021. Σκοπός της 
επίσκεψης ήταν η προώθηση της 

ξυλείας και προϊόντων ξυλείας της 
Μαλαισίας, η ενίσχυση και η 

επέκταση του δικτύου του MTC 
στην ελληνική αγορά. 

Η επίσκεψη στην αγορά παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία στο MTC Europe 
να συλλάβει και να συζητήσει σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στον ελλη-
νικό κτιριακό και κατασκευαστικό τομέα, καθώς και τις τελευταίες εξελί-
ξεις στην ελληνική αγορά ξυλείας. Η επίσκεψη διοργανώθηκε σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Ένωση Ξυλείας και τη MEDEXPO, διοργανώτρια 
της εμπορικής έκθεσης ξύλου Medwood και εκδότρια του περιοδικού 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ. Το MTC Europe επισκέφτηκε συνολικά 9 εταιρείες ξυλείας, 
που εργάζονται κυρίως με τροπική ξυλεία τόσο από την Ασία όσο και 
από την Αφρική, που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς στη βιομη-
χανία ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης της πριστής ξυλείας, των πλαστι-
κοποιημένων κυψελίδων, των προϊόντων πάνελ και της ξυλουργικής.

Το MTC επισκέφθηκε τον Όμιλο Στασινόπουλος, Παπαναστασίου, 
Teak Rouchotas, Madeira SA, Athens Wood, EPS Wood SA, Kalogridis 
SA, Alfa Wood, Etroxyl SA και φυσικά βρέθηκε και στα γραφεία του 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ. Σύμφωνα με τις εταιρείες, τα είδη ξυλείας της Μαλαι-
σίας έχουν μια μεγάλη ευκαιρία στην ελληνική αγορά ξυλείας. Το 
Meranti έχει μακρά παρουσία και καλά εδραιωμένο είδος στην ελλη-
νική αγορά. Η ποιότητα του Meranti είναι καλά αναγνωρισμένη. Εκτός 
από το Meranti, τα προϊόντα πάνελ θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα 
3-5 χρόνια, αφού η Ελλάδα γίνεται παράδεισος κατασκευών. Υπάρχει 
μεγάλη δυνατότητα για άλλα είδη ξυλείας της Μαλαισίας (Balau, Merbau, 
Kempas, Keruing, κ.λπ.) να εισαχθούν στην ελληνική αγορά. 

Οι εκπρόσωποι του MTC Gopinathan Tanikudy και Βαγγέλης Κούρος 
στα γραφεία της Medexpo με τον Ηλία Αγγελόπουλο 

και την Μαριάντζελα Αγγελοπούλου.

Παπαναστασίου Γιώργος, Gopinathan Tanikudy, Παπαναστασίου Χρήστος 
(Παπαναστασίου Α.Ε)

Gopinathan Tanikudy, Βασίλης Ρουχωτάς (Αφοι Ρουχωτά)
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Ωστόσο, απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση για την προώθηση σε 
συνδυασμό με πλήρη τεχνικά δεδομένα για να αποδειχθεί η αξιοπι-
στία και η ποιότητα των επιλεγμένων ειδών ξυλείας. Το Συμβούλιο 
της Ξυλείας της είναι ο κύριος οργανισμός που εξελίσσει τη βιομη-
χανία ξυλείας της Μαλαισίας σε παγκόσμιο ηγέτη στην κατασκευή 
και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της 
βιομηχανίας ξυλείας της Μαλαισίας βελτιώνοντας την ανταγωνιστι-
κότητά της, ενισχύοντας την πρόσβαση στην αγορά και δημιουργώ-
ντας εμπορικές ευκαιρίες καθώς και την παροχή υπηρεσιών πληρο-
φόρησης στη βιομηχανία ξυλείας και την ενίσχυση της παγκόσμιας 

Αντώνης Δαπόλας (EPS Wood), Gopinathan Tanikudy
Gopinathan Tanikudy, Μπάμπης Καλογρίδης (Εφαρμογές Ξύλου)

Βασιλική Ιωαννίδου (Madeira), Gopinathan Tanikudy

Gopinathan Tanikudy, Μπάμπης Καλογρίδης (Εφαρμογές Ξύλου) Κώστας Ξένος (Ετροξύλ), Gopinathan Tanikudy

Gopinathan Tanikudy, Γιάννης Δελφός (Alfawood)

αξιοπιστίας της βιομηχανίας ξυλείας της Μαλαισίας παγκοσμίως.
Το MTC Europe θα διοργανώσει την Malaysian Wood Expo (MWE) 
τον Νοέμβριο του 2022, τη μοναδική εμπορική έκθεση στη Μαλαισία 
αφιερωμένη στα μηχανήματα ξύλου και ξύλου. Η MWE είναι μια 
διεθνής έκθεση μηχανημάτων ξυλείας και ξυλουργικής, η οποία θα 
συγκεντρώσει σημαντικούς παράγοντες, αγοραστές και εκθέτες της 
βιομηχανίας όλοι κάτω από μια στέγη, καθώς αφορά την αγορά 
ξυλείας, τις τάσεις, τα νέα προϊόντα και μέρος όπου θα ανακαλυ-
φθούν οι τάσεις του αύριο!
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Τεχνολογία ξύλου κι επίπλου: Ένα εξαιρετικό εξάμηνο

Η πανδημία έχει σίγουρα επηρεάσει όλες τις οικονομικές 
τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, των εργα-
λείων και του εξοπλισμού για την επεξεργασία ξύλου και την 
παραγωγή επίπλων. Αυτή η τάση έχει κάποιες «ιδιαιτερό-
τητες» που εντοπίστηκαν σαφώς στην ανάλυση από το 
Γραφείο Μελετών της Acimall, της ένωσης εταιρειών του 
κλάδου, περίπου το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, οι παραγγελίες μηχα-
νημάτων και εργαλείων ξύλινης επίπλωσης αυξήθηκαν κατά 100,3 % 
σε σύγκριση με το ίδιο εξάμηνο του 2020. Η ζήτηση από τις διεθνείς 
αγορές-επιβεβαιώνοντας την παραδοσιακή εξαγωγή του κλάδου-ση-
μείωσε αύξηση 88,7 %, με τις παραγγελίες να αυξάνονται κατά 190,8 
%. Αυτά τα αποτελέσματα είναι αρκετά σημαντικά, αλλά πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι συγκρίνονται με το πρώτο εξάμηνο του 2020, 
δηλαδή την περίοδο κατά την οποία η πανδημία «Covid 19» είχε 
τον ισχυρότερο αντίκτυπό της σε ολόκληρο το οικονομικό και παρα-
γωγικό σύστημα του κόσμου. Παρ 'όλα αυτά, αυτή η τάση ανάπτυξης 
είναι σημαντική, όχι μόνο μια απλή "ανάκαμψη" αλλά μια σημαντική 
διαρθρωτική επέκταση.
Σε επίπεδο εξαμήνου, το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε 
θετική τάση σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες, από 
τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, με τις παραγγελίες να αυξά-
νονται κατά 42,2 % (συν 31,9 % για τη διεθνή ζήτηση, συν 49,2 % 
στην Ιταλία).
«Αυτά τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και μας βοηθούν να ξεχά-
σουμε τα προβλήματα που έχουμε περάσει στη βιομηχανική και 

οικονομική μας ζωή», δήλωσε ο Luigi De Vito, πρόεδρος της Acimall. 
«Αν συνυπολογίσουμε ότι η περίοδος Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 κατέ-
γραψε αύξηση 40,2 % σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
δεν μπορούμε να λέμε ότι πρόκειται μόνο για μια «ανάκαμψη» αλλά 
για μια οργανική και διαρθρωτική τάση. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα 
μερικές αμφιβολίες για το εγγύς μέλλον, κυρίως λόγω της έλλειψης 
πρώτων υλών, συστατικών και αδρανών. Αυτή η κατάσταση επηρε-
άζει αρνητικά τον χρόνο παράδοσης των προμηθειών υλικού, ένα 
πρόβλημα που πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό για να σταμα-
τήσει η ανοδική τάση των τιμών », κατέληξε ο De Vito.
 Η βιομηχανία μηχανημάτων επίπλων ξύλου και η βιομηχανία επίπλων 
έχουν ξεπεράσει αυτήν την πολύ δύσκολη σεζόν χάρη σε ισχυρά 
μηχανικά, βιομηχανικά, χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά ιδρύ-
ματα για να υποστηρίξουν το ράλι των τελευταίων μηνών. Αυτό το 
αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε επίσης από τα κίνητρα του νέου ιταλικού 
σχεδίου 4.0 Μετάβαση, και παρόμοια μέτρα που θεσπίστηκαν σε πολλές 
χώρες. Η ιταλική βιομηχανία προσφέρει συνεχώς πολύ προηγμένη 
τεχνολογία, ως αποτέλεσμα της ικανότητάς της να καινοτομεί και να 
κάνει επιχειρήσεις, η οποία πάντα διακρίνει τους "made in Italy" παίκτες.
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Φεβρουάριο η επιστροφή της Dach+Holz International

Homag Treff: από 25 Οκτωβρίου μέχρι 19 Νοεμβρίου

Νέα events στον ορίζοντα για τον γερμανικό 
κολοσσό Homag. Οι Homag Treff και 
Weinmann Treff θα πραγματοποιηθούν από 
τις 25 Οκτωβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου, και 
θα περιλαμβάνουν μια σειρά υβριδικών εκδη-
λώσεων (φυσικών και ψηφιακών) με επίκεντρο 
τις καινοτομίες που παράγει η Homag για το 
εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυ-
ακών σεμιναρίων, βίντεο και ζωντανών παρου-

σιάσεων. Μια εκδήλωση σε “νέα” μορφή, αλλά 
που συνεχίζει την παράδοση των εσωτερικών 
εκδηλώσεων της Homag, τα Treffs, τα οποία 
έφτασαν στην 28η διοργάνωση τους φέτος.

Αυτοματισμός
Ο αυτοματισμός είναι σίγουρα ένα από τα πιο 
«καυτά» θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν 
τα Treffs. Συγκεκριμένα, θα ξεχωρίσουν τα 

πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως 
το κελί διαίρεσης «Sawteq B-320 flexTech» 
για παραγωγή «παρτίδας 1» ή τα αυτόνομα 
κελιά της Weinmann για την αυτοματοποιη-
μένη παραγωγή δομικών στοιχείων με ρομπότ. 
Θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά την απόδοση 
και την ευελιξία.
Επιπλέον και ο «έξυπνος» αυτοματισμός θα 
έχει άφθονο χώρο και μεταξύ αυτών το 
σύστημα επιστροφής πύλης «Loopteq O-600» 
ως συμπλήρωμα των ακροδεκτών της σειράς 
«Edgeteq S-500».

Εξοπλισμός
Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης θα είναι 
επίσης οι νέες παραλλαγές «έξυπνου» 
εξοπλισμού και βοηθών λογισμικού που αυξά-
νουν την αποδοτικότητα και δημιουργούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια στην παραγωγή, όπως 
η τελευταία έκδοση του συστήματος διαχεί-
ρισης αποθήκης, “woodStore8” και το νέο 
εναλλάξιμο δοχείο ειδικά σχεδιασμένο για 
γρήγορη και μη ανάμειξη μεταξύ οξικού αιθυ-
λενίου-βινυλίου και συγκολλητικών θερμής 
τήξης πολυουρεθάνης σε μηχανές συγκρά-
τησης άκρων.

Από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022, 
η Dach+Holz International θα πραγματο-
ποιηθεί δια ζώσης στην Κολωνία. Πολλοί 
κορυφαίοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας 
έχουν ήδη εγγραφεί για την κορυφαία εμπο-
ρική έκθεση για ξυλουργούς, στέγες και 
υδραυλικούς.
«Οι εκθέτες και οι ξυλουργικές εργασίες, 
οι κατασκευές στέγης και οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, οι ενώσεις της βιομηχανίας 
και εμείς ως διοργανωτές ανυπομονούμε 
να συναντηθούμε προσωπικά, να ανταλλά-
ξουμε ιδέες και να βιώσουμε τη βιομηχανία 
από κοντά στην Dach+Holz International 
2022», δήλωσε ο διευθυντής της έκθεσης 
Robert Schuster. Η λαχτάρα για συναντή-
σεις με πραγματικούς ανθρώπους και εμπει-
ρίες είναι μεγάλη. Αυτό δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί ψηφιακά, γι 'αυτό και η κορυ-
φαία προτεραιότητά μας είναι να προσφέ-
ρουμε μια έκθεση πρόσωπο με, που 
γοητεύει με τη συνηθισμένη καλή ατμό-
σφαιρα και ανοίγει μοναδικές ευκαιρίες για 

ειδήσεις, δικτύωση και επιχειρήσεις". 
Ένα άλλο σημαντικό σημείο του κλάδου είναι 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κατασκευής 
Ξυλείας 2022, το οποίο λαμβάνει χώρα 
παράλληλα με το Dach+Holz International 
στην αίθουσα 7 και είναι προσβάσιμο σε 

όλους τους επισκέπτες της εμπορικής 
έκθεσης. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 
ημερών της εμπορικής έκθεσης, νέοι 
ξυλουργοί από όλη την Ευρώπη θα επιδεί-
ξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες 
χρησιμοποιώντας το ξύλο ως δομικό υλικό.
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Προσαρμοσμένο 
σύστημα τοίχου 
από ξύλο μπαμπού
από την BamCore

Το σύστημα τοίχου BamCore Prime 
αντικαθιστά το παραδοσιακό δομικό 
πλαίσιο που βασίζεται σε μη βιώσιμα 
ξύλινα στηρίγματα με ένα ισχυρό-
τερο και πιο βιώσιμο σύστημα βάσης 
από μπαμπού για εσωτερικούς τοίχους

Το BamCore Prime Wall System χρησιμοποιεί πράσινα μηχανικά 
υβριδικά δομικά πάνελ από μπαμπού είναι ισχυρά και υψηλής 
απόδοσης ενώ παρέχουν το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα 
άνθρακα.
Το πάνελ με σύστημα Prime Wall εξαλείφει πάνω από το 80% των 
καρφιών, των κεφαλών και των στύλων ξύλου για να μειώσει τη 
θερμική γεφύρωση και τη διαρροή αέρα. Αυτή η λύση πλαισίωσης 
με διπλό πάνελ είναι κατάλληλη για κοινόχρηστους εσωτερικούς 
τοίχους σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία, γραφεία κ.λπ. καθώς η απλή 
εξάλειψη των συμβατικών ξύλινων πλαισίων των πάνελ βελτιώνει 
σημαντικά το ακουστικό περιβάλλον. Επιπλέον, το Prime Wall System 
της BamCore με βάση το μπαμπού μειώνει τον κίνδυνο μούχλας.
«Στην BamCore αλλάζουμε τόσο τα υλικά με τα οποία κατασκευά-
ζουμε όσο και τις μεθόδους που κατασκευάζουμε. 
Μόνο κάνοντας και τα δύο μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε τις παγκόσμιες κρίσεις στέγασης και κλιμα-
τικής αλλαγής », δήλωσε ο Χαλ Χίνκλ, Διευθύνων 
Σύμβουλος της BamCore.
Πρώτον, το στρογγυλό κοίλο μπαμπού ξυλείας 
υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μια κατοχυρωμένη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χαμηλή ενσωματωμένη 
ενεργειακή διαδικασία που δεν χρησιμοποιεί θερμό-
τητα, χημικά ή νερό. Στη συνέχεια, κατασκευάζο-
νται υβριδικά δομικά πάνελ από μπαμπού και άλλα 
κατασκευαστικά στοιχεία. 
Δεύτερον, τα πάνελ BamCore κατασκευάζονται κατά 
παραγγελία για την εργασία κάθε πελάτη σε ακρί-
βεια χιλιοστών χρησιμοποιώντας προηγμένο λογι-

σμικό μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα λιγότερα απόβλητα και απλή και γρήγορη τοποθέτηση στον 
τοίχο. Το ιδιόκτητο λογισμικό επιτρέπει στην BamCore να ενσωμα-
τώνει τις διαδικασίες σχεδιασμού, προσφοράς και κατασκευής. Τα 
τελικά προϊόντα περιλαμβάνουν τυπωμένα μοτίβα καρφιών σε κάθε 
πίνακα και κινούμενα σχέδια που καθοδηγούν την εγκατάσταση 
μέσω smart phones. 
Τρίτον, ενσωματώνοντας το σχεδιασμό, την προσφορά και την 
κατασκευή, η BamCore εξορθολογίζει επίσης τις ηλεκτρικές/υδραυ-
λικές ακαθαρσίες, την εγκατάσταση θυρών και παραθύρων, τα 
διακοσμητικά και το ντουλάπι και μειώνοντας την ανάγκη για εξει-
δικευμένο εργατικό δυναμικό σε πολλά επαγγέλματα. Οι κατοχυ-
ρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εικονογραφικοί χάρτες MEPI 

μπορούν ακόμη και να εκτυπωθούν στους πίνακες 
για να υποδείξουν ακριβώς πού πρέπει να στερε-
ωθεί κάθε τραχιά γραμμή.
Το σύστημα τοίχου BamCore Prime παραδίδεται 
αριθμημένο και προκαθορισμένο στο εργοτάξιο για 
κάθε πόρτα, παράθυρο, διακόπτη και άνοιγμα εξόδου. 
Μόλις τοποθετηθεί η κάτω πλάκα, μεμονωμένα πάνελ 
πλάτους 4 τοποθετούνται στη θέση τους ανάλογα 
με τον αριθμό που εκτυπώνεται σε αυτά και καρφώ-
νονται μεταξύ τους. Χρειάζεται ελάχιστη ή καθόλου 
περικοπή θέσης εργασίας.
Η BamCore αγοράζει μπαμπού μόνο από προμηθευτές 
πρώτων υλών βιώσιμης συγκομιδής κυρίως από λιγό-
τερο ανεπτυγμένες χώρες και προσπαθεί για υψηλή 
βιωσιμότητα καθ 'όλη τη διαδικασία παραγωγής.

ΝΕΑ KOΣΜΟΣ
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Διαφωνίες ως 
προς την δασική 

στρατηγική της 
ΕΕ με φόντο την 
κλιματική αλλαγή

Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 
αναγνωρίζει το ρόλο του ξύλου 

στις κατασκευές ως βασική λύση 
για την κρίση της κλιματικής 

αλλαγής, αλλά στερείται ολοκλη-
ρωμένης προσέγγισης για τα 

δάση, τονίζει η Ευρωπαϊκή Συνο-
μοσπονδία Βιομηχανιών Ξυλουρ-

γικής, CEI-Bois μέσα από την 
ακόλουθη ανακοίνωση της:

«Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ξυλουργικής υποστηρίζουν εδώ και 
πολύ καιρό για μια αυξημένη αναγνώριση του ρόλου των προϊόντων 
με βάση το ξύλο για την απο-ανθρακοποίηση των βασικών τομέων 
της οικονομίας, όπως η κατασκευή και η ανακαίνιση. Ο άνθρακας 
που απορροφάται από την ατμόσφαιρα αποθηκεύεται στα δέντρα 
και κατά συνέπεια στα προϊόντα, και αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυ-
ασμό με την αντικατάσταση δομικών υλικών με βάση ορυκτά και 
έντασης ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στη δραστική μείωση του 
συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του κτιριακού αποθέματος.
Σε μια ευπρόσδεκτη και έγκαιρη κίνηση, η στρατηγική της ΕΕ για τα 
δάση, που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αναγνωρίζει αυτήν τη βασική συμβολή και τον ρόλο της βιομηχα-
νίας ξυλουργικής. Η αναφορά της Στρατηγικής στο σημαντικό δυνα-
μικό αύξησης του ποσοστού των προϊόντων ξύλου που χρησιμο-
ποιούνται στην κατασκευή και ανακαίνιση ως υποκατάστατο των 
«ενεργειακών εντάσεων και επί του παρόντος ορυκτών καυσίμων με 
βάση υλικά» είναι μια πολύ εκτιμώμενη και ορθή παρατήρηση.
Η CEI-Bois, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Ξυλουργικής, 
χαιρετίζει συγκεκριμένα την πρόταση για καθιέρωση μιας τυποποι-
ημένης, στιβαρής και διαφανούς μεθοδολογίας για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό των κλιματικών οφελών των προϊόντων δομικής ξυλείας 
και άλλων οικοδομικών υλικών ως κίνητρο για βιώσιμους σχεδια-
σμούς και επιλογές κατασκευής. Οι λύσεις με βάση το ξύλο προσφέ-
ρουν ένα πράσινο οικοδομικό υλικό που είναι ανανεώσιμο, ανακυ-
κλώσιμο και έχει αποτύπωμα χαμηλού ορυκτού άνθρακα.
Επιπλέον, η Στρατηγική ορθώς υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και εξουσιοδότησης των ανθρώπων να εμπλακούν με 
επιτυχία στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιοοικονομίας που βασίζεται 
στα δάση, η οποία ήδη ωφελεί τόσο τις αγροτικές όσο και τις αστικές 
περιοχές της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανία εκφράζει ανησυχίες για τη συνολική προσέγ-
γιση της στρατηγικής, η οποία ενδέχεται τελικά να εμποδίσει τη συμβολή 
του δασικού τομέα στο σύνολό του στη μετάβαση σε μια ανταγωνι-
στική και ουδέτερη από το κλίμα οικονομία. Η στρατηγική δεν διαθέτει 
ολοκληρωμένη άποψη για τα δάση και τον δασικό τομέα, δεδομένου 
ότι παραβλέπει την έννοια της αειφόρου διαχείρισης των δασών ως 
λύση για την εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών πτυχών και για τη διατήρηση του πολυλειτουργικού ρόλου 
των δασών δίνοντας υπερβολική έμφαση στην παθητική προστασία 
των δασικών περιοχών. Απαιτείται βιώσιμη και ενεργή διαχείριση χρησι-
μοποιώντας κατάλληλες και μεταβλητές μεθόδους διαχείρισης των 
δασών για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων διαταραχών που προκα-
λούνται από την κλιματική αλλαγή, όπως πυρκαγιές, ξηρασίες και καται-
γίδες, καθώς και εστίες παρασίτων και ασθενειών, ενώ αυξάνεται η 
ποσότητα του αποθηκευμένου άνθρακα και η παροχή πρώτων υλών 
για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας.
Θεωρώντας ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στο δασικό 
τομέα είναι απαραίτητη για την επίτευξη του κοινού στόχου να διασφα-
λιστεί ότι τα ευρωπαϊκά δάση θα παραμείνουν υγιή, ανθεκτικά και 
παραγωγικά τώρα και στο μέλλον, η CEI-Bois καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει πλήρως τη βιομηχανία ξυλουργικής το πλαίσιο διακυ-
βέρνησης των δασών που δημιουργήθηκε σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ 
άλλων μέσω των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
βιομηχανίες που βασίζονται στα δάση.
Οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες ξυλουργικής και τα αειφόρα διαχει-
ριζόμενα δάση αλληλοσυνδέονται σε μεγάλο βαθμό: και οι δύο είναι 
απαραίτητες για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του τομέα στην 
κλιματική ουδετερότητα και οι ανησυχίες από τον δασικό τομέα 
πρέπει να ακουστούν εάν η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει την επιτυχία 
της νέας στρατηγικής».



H FESTOOL διαθέτει το κατάλληλο σύστημα απορρόφησης 
για κάθε κατηγορία σκόνης ανάλογα την εφαρμογή.

Συστήματα απορρόφησης

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ | Δρυάδων 4, 14122 Νέο Ηράκλειο 
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Μετά από μια μακρά παγκόσμια αποχή από τις live διορ-
γανώσεις, η επιστροφή στις δια ζώσης εκθέσεις, αποτελεί 
σημαντικό γεγονός για όλους τους επαγγελματικούς 
κλάδους. Η 8η Medwood, το τετραήμερο 1 με 4 Απρι-
λίου, θα είναι η πρώτη έκθεση με μηχανήματα ξυλείας 
στην Ευρώπη στην μετά covid εποχή, και αυτό, κόντρα 
στην ημερομηνία έναρξης της, είναι μία μεγάλη αλήθεια. 
Οι ετοιμασίες ήδη έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται με 
αμείωτους ρυθμούς. Όπως ακριβώς επιβάλλεται για μια 
από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου και μάλιστα 
σε διεθνές επίπεδο!
Συνυπολογίζοντας το γεγονός πως το ξύλο, πέρα από 
διαχρονικό υλικό, σήμερα θεωρείται και κορυφαία τάση 
λόγω της «πράσινης» στροφής που σημειώνεται στους 
περισσότερους κλάδους και τομείς της καθημερινότητας, 
γίνεται σαφές το πόσο σημαντική και κομβική θα είναι 
η Medwood.

Η επιστροφή στις δια ζώσης 
εκθέσεις είναι γεγονός

Medwood: 
1-4 Απριλίου 2022 

Η έκθεση θεσμός για τον 
κλάδο του ξύλου επιστρέφει για 
ακόμα μια χρονιά στο υπερσύγ-

χρονο εκθεσιακό κέντρο, 
Metropolitan Expo, συνδέοντας 
τους επαγγελματίες του χώρου 

με τη νέα, μετά covid, εποχή.

ΞΑΝΑ-
ΚΟΙΤΑΖΟΜΑΣΤΕ 

ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

MEDWOOD

Οι νέες τάσεις του κλάδου
Η Medwood μέσα από τις 7 προηγούμενες διοργανώσεις της 
κατάφερε να καθιερωθεί ως το ιδανικό πεδίο για τον κάθε επαγ-
γελματία που θέλει να εκθέτει σε ένα ευρύ και στοχευμένο κοινό, 
όλα τα νέα προϊόντα του, αλλά και τις νέες τάσεις του κλάδου 
του ξύλου και του επίπλου. 
Έτσι και στην 8η Medwood θα πρωταγωνιστήσουν όλες οι τάσεις, 
που πλέον θα έχουν και τα νέα χαρακτηριστικά τα οποία και 
απαιτεί η νέα εποχή στην οποία βαδίζουμε. Γνωρίζοντας πολύ 
καλά το τοπίο που διαμορφώνεται, η έκθεση στοχεύει να αποτε-
λέσει μια παγκόσμια πλατφόρμα για την άμεση επικοινωνία μεταξύ 
των εταιρειών για τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής, του σχεδι-
ασμού και οτιδήποτε αφορά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις 
νέες τάσεις στις τεχνικές δόμησης με ξυλεία. Για ακόμα μια 
χρονιά, η MEDWOOD αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
μεγάλων κατασκευαστικών οίκων τόσο του εξωτερικού, όσο και 
της εγχώριας αγοράς!
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Τελευταίες θέσεις περιπτέρων. Για κράτηση καλέστε στο:

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 210 2931011

MEDWOOD

Μία covid Shield έκθεση
Ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν νοείται. Λαμβάνοντας, λοιπόν, 
πολύ σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες της σημερινής 
εποχής, όλη η διοργάνωση (από την προετοιμασία μέχρι 
και την αποξήλωση) θα σεβαστεί απόλυτα όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλά, προκειμένου να επισκέπτες, εκθέτες 
και εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς. Σημαντικός αρωγός 
σε αυτή την προσπάθεια είναι και ο εκθεσιακός χώρος 
του Metropoltian Expo που έχει πιστοποίηση Covid Shield.

Με έμφαση στην εξωστρέφεια
Σε πολλούς κλάδους της οικονομίας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
αύξηση των εξαγωγών. Μέσω της Medwood, οι ελληνικές επιχειρή-
σεις θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους εμπορικούς ορίζο-
ντες τους καθώς θα δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δίαυλοι επικοινω-
νίας μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου, μέσω των οργανωμένων 
επισκέψεων δυνητικών αγοραστών και επενδυτών

Ξενοδοχειακή αγορά & τουρισμός οι πυλώνες της οικονομίας
Μετά από μία κακή – σε παγκόσμια κλιμάκα- τουριστική σεζόν (2020) 
και μία με αρκετές ελλείψεις (2021) ως αποτέλεσμα των χειμερινών 
lockdowns, το καλοκαίρι του 2022 αναμένεται να σηματοδοτήσει τη 
νέα αρχή. Έχοντας αυτό το ως γνώμονα, η Medwood θα να δώσει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και προβολή του ξενοδοχει-
ακού κλάδου μέσω εκτεταμένων συνεργασιών με φορείς του τουρι-
σμού και της φιλοξενίας.
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Σύγχρονη      τεχνολογία κουφωμάτων

Προϊόντα
Η Ευρωτεχνική συνεργάζεται με τις κορυφαίες  Ευρωπαϊκές εταιρίες τόσο 
στον τομέα των μηχανισμών ξύλινων κουφωμάτων και πορτών όσον και σε 
αυτόν της βαφής και προστασίας τους. Η πληρότητα του προγράμματος, σε 
συνδυασμό με τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ικανοποιούν 
με τον καλύτερο τρόπο κάθε σύγχρονη λειτουργική και αισθητική απαίτηση.

Τεχνική Υποστήριξη
Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης  στελεχωμένο με τεχνικό 
προσωπικό υψηλής και σε βάθος κατάρτισης αλλά και 
πολυετούς  εμπειρίας εξασφαλίζει στους πελάτες της 
εταιρίας πλήρη και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη για 
την σωστή και γρήγορη εφαρμογή των διαφόρων προϊόντων.

Εξυπηρέτηση
Οι άρτια οργανωμένες και στελεχωμένες εγκαταστάσεις της 
Ευρωτεχνικής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα  εξασφαλίζουν στους   
πελάτες της εταιρίας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου τόσο με την 
έγκαιρη και σωστή εκτέλεση των παραγγελιών τους όσο και με τις 
έγκυρες και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε κάθε απορία τους. 

n  Μηχανισμοί κουφωμάτων
n  Μηχανισμοί παντζουριών - ανοξείδωτοι
n  Κλειδαριές - Κύλινδροι ασφαλείας
n  Λάστιχα για πόρτες και παράθυρα
n  Νεροσταλλάκτες αλουμινίου
n  Βίδες
n  Γυαλόχαρτα
n  Χερούλια - Πόμολα - Λαβές 
n  Βερνίκια - Λάκες για εξωτερική χρήση
n  Βερνίκια - Λάκες για εσωτερική χρήση
n  Ξυλόκολλες
n  Μηχανισμοί συρόμενων εσωτερικών πορτών
n  Μηχανισμοί συρόμενων πορτών ντουλάπας
n  Σούστες επαναφοράς
n  Παράθυρα στέγης
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προσωπικό υψηλής και σε βάθος κατάρτισης αλλά και 
πολυετούς  εμπειρίας εξασφαλίζει στους πελάτες της 
εταιρίας πλήρη και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη για 
την σωστή και γρήγορη εφαρμογή των διαφόρων προϊόντων.

Εξυπηρέτηση
Οι άρτια οργανωμένες και στελεχωμένες εγκαταστάσεις της 
Ευρωτεχνικής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα  εξασφαλίζουν στους   
πελάτες της εταιρίας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου τόσο με την 
έγκαιρη και σωστή εκτέλεση των παραγγελιών τους όσο και με τις 
έγκυρες και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε κάθε απορία τους. 

n  Μηχανισμοί κουφωμάτων
n  Μηχανισμοί παντζουριών - ανοξείδωτοι
n  Κλειδαριές - Κύλινδροι ασφαλείας
n  Λάστιχα για πόρτες και παράθυρα
n  Νεροσταλλάκτες αλουμινίου
n  Βίδες
n  Γυαλόχαρτα
n  Χερούλια - Πόμολα - Λαβές 
n  Βερνίκια - Λάκες για εξωτερική χρήση
n  Βερνίκια - Λάκες για εσωτερική χρήση
n  Ξυλόκολλες
n  Μηχανισμοί συρόμενων εσωτερικών πορτών
n  Μηχανισμοί συρόμενων πορτών ντουλάπας
n  Σούστες επαναφοράς
n  Παράθυρα στέγης
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Τάσεις και προτάσεις 
για το σημαντικότερο 

μέρος μίας οικίας
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Μία κουζίνα οφείλει να συνδυάζει 
δύο βασικά χαρακτηριστικά: πρακτικότητα 
και αισθητική. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το 
ότι από μόνη της μπορεί να απογειώσει την 
όψη ενός σπιτιού. Σε αυτό το τεύχος αναζητούμε 
τις νέες τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν 
και οι κορυφαίες εταιρείες του χώρου 
παρουσιάζουν τις δικές τους προτάσεις.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
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Οι κουζίνες έχουν αλλάξει πολύ κατά τη διάρ-
κεια των δεκαετιών και ο σωστός σχεδιασμός 
τους είναι πολύ σημαντικός. Η τεχνολογική 
πρόοδος και η νέα κοινωνική δυναμική συνέ-
βαλαν σημαντικά στην διαμόρφωση της 
σύγχρονης κουζίνας. Όπως σε κάθε τάση 
μοντέρνου σχεδιασμού, το καθαρό και απλό 
design έχει γίνει δημοφιλές, με το φυσικό φως 
να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνο-
λική εμφάνιση και λειτουργία του χώρου της 
κουζίνας. Ο Δημήτρης Ζάγκος, που γνωρίζει 
σε βάθος την Ιταλική αγορά επίπλων κουζίνας, 
μας παραθέτει τις top five νέες τάσεις στον 
σχεδιασμό της κουζίνας:

1. Το λευκό υποχωρεί, έρχονται τα σκούρα χρώματα
Παρόλο που το λευκό χρώμα είναι μια κλασική επιλογή που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε είδους στυλ κουζίνας, αναμέ-
νουμε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μειώνεται σε δημοτικότητα. Προο-
δευτικά μια άλλη παλέτα χρωμάτων μπαίνει στην κουζίνα - σκούρα 
κοσμήματα: μαύρο, μπλε, σμαραγδένιο πράσινο. Θα σας εκπλήξει 
πόσο καλά τα σκούρα ντουλάπια κουζίνας μπορούν να λειτουργή-
σουν και να ενισχύσουν έναν χώρο κουζίνας με μια πολυτελή αίσθηση. 

Τα σκούρα έπιπλα κουζίνας απεικονίζουν την κομψότητα και μια 
πολυτελή ατμόσφαιρα, που οι άλλες επιλογές απλά δεν κάνουν. 
Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να μην κατακλύζουν το 
δωμάτιο, κάνοντάς το να φαίνεται διαρκώς σκοτεινό. Γι’ αυτό, μπορείτε 
να κάνετε ένα ιδανικό συνδυασμό με αποχρώσεις ανοικτού δρυς. 
Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιού γίνονται πιο τολμηροί και 
επιλέγουν μια κουζίνα με σκούρα χρώματα.

2. Νησίδες με πολλαπλές χρήσεις
Οι νησίδες έχουν γίνει το κέντρο της κουζίνας. 
Μία από τις αλλαγές που έρχονται είναι το πολύ 
μεγαλύτερο μέγεθος τους, ειδικά επειδή αφιερώ-
νουμε λιγότερο χώρο για ντουλάπια τοίχου στο 
σύγχρονο σχεδιασμό της κουζίνας. Οι νησίδες 
εξυπηρετούν πολλαπλές χρήσεις. Διαθέτουν ντου-
λάπια με λύσεις αποθήκευσης και είναι εξοπλι-
σμένες με διάφορες συσκευές, ενώ θα παρέχουν 
επίσης καθίσματα, χρησιμεύοντας ως ένα μπαρ 
για φαγητό και ποτό. Για να προσαρμόσουμε το 
αυξημένο μέγεθος, βλέπουμε μια τάση η νησίδα 
της κουζίνας να επεκτείνεται σε χώρους καθι-
στικών σε σπίτια με σχεδιασμό open plan. Αυτό 
διασφαλίζει ότι η νησίδα μπορεί να είναι πολύ 
λειτουργική χωρίς να δεσμεύει χώρο στην κουζίνα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

5 νέες τάσεις στον σχεδιασμό κουζίνας
Πριν από δεκαετίες, η κουζίνα ήταν κρυμμένη στο πίσω μέρος του σπιτιού. Ήταν εκεί όπου 
ετοιμάζονταν γεύματα και πλένονταν βρώμικα πιάτα. Σήμερα, η κουζίνα είναι το κέντρο του 
σπιτιού, το σημείο που φέρνει όλους μαζί στην αρχή της καινούργιας ημέρας ή στο τέλος 
μιας κουραστικής ημέρας.

Δημήτρης Ζάγκος
Ανάπτυξη Δικτύου επίπλων κουζίνας

dzagos@yahoo.com
'Ολες οι φωτογραφίες είναι από το ιταλικό εργοστάσιο

DI IORIO CUCINE https://www.diioriocucine.com/

Mod: TRACCIA, DI IORIO

Mod: VOLEE, DI IORIO
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3. Απλές γραμμές

Ένα περιβάλλον χωρίς άγχος είναι αυτό που θέλουμε όλοι όταν 
επιστρέψουμε στο σπίτι για να ξεφύγουμε από τα καθημερινά άγχη 
της ζωής. Αυτό συνήθως σημαίνει απλότητα. Και απλότητα σημαίνει 
μοντέρνες καθαρές γραμμές. Θα συνεχίσουν να έχουν τεράστια 
επιτυχία και στο άμεσο μέλλον. 
Η αφαίρεση των ντουλαπιών τοίχου έχει γίνει μια αυξανόμενη τάση 

τα τελευταία χρόνια, αφού ανοίγει τον οπτικό χώρο κάνοντας την 
κουζίνα να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη και φωτεινότερη. Για να μην 
αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν 
αυτό που υπάρχει στα επάνω ράφια των ντουλαπιών, ούτως ή άλλως. 
Τα ανοιχτά ράφια είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για χώρο 
αποθήκευσης.

Mod: INOX, DI IORIO

Mod: TYA, DI IORIOMod: CITY, DI IORIO

4. Προσωποποιημένη διακόσμηση
Με τις γυάλινες κουζίνες καθένας μας έχει την ευκαιρία 
να κάνει την κουζίνα του μοναδική και ανεπανάληπτη.
Χρησιμοποιώντας μια εξαιρετικά υψηλή τεχνολογική διαδι-
κασία, σχέδια, εικόνες ή ακόμα και έργα τέχνης μεταφέ-
ρονται σε ειδικά επεξεργασμένο γυαλί και γίνονται πορτάκια 
και πλαϊνά κουζίνας. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό και 
έχει μόνο ένα όριο: Τη φαντασία σας.

5. Στους πάγκους εργασίας ο χαλαζίας είναι βασιλιάς
Για τους πάγκους κουζίνας υψηλής ποιότητας, ο χαλαζίας εξακολουθεί να 
κυριαρχεί. Το υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, μπορεί να διαρκέσει σχεδόν 
για πάντα, είναι εύκολο στη συντήρηση και είναι αντιμικροβιακό. Ο γρανίτης, 
ο κύριος ανταγωνιστής στην κατηγορία high-end, απαιτεί ελαφρώς περισσό-
τερη συντήρηση. Σήμερα, υπάρχει για τους πάγκους μια αξιοσημείωτη τάση 
προς πιο απαλά και ουδέτερα χρώματα. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν 
χρώματα όπως: ανοικτό γκρι, μπεζ, κρεμ ή λευκό.
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«Η πανδημία δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία του κλάδου»
Νίκος Σωτηρόπουλος – Eliton

Θα θέλαμε την άποψη σας για το παρόν και το μέλλον της παρα-
γωγής επίπλου κουζίνας.
Μετά από αρκετά χρόνια, δυσκολιών βρισκόμαστε σε μία θετική 
καμπή για την ιστορία του κλάδου μας. Μέσα σε ένα αδύναμο οικο-
νομικό σύστημα, ακολουθώντας την ροπή του κατασκευαστικού 
τομέα, είμαστε πλέον σε τροχιά ανάπτυξης. 
Η κρίση της πανδημίας, ενώ στην αρχή δημιούργησε πολλά προβλή-
ματα δεν κατάφερε να ανακόψει την ανοδική πορεία του κλάδου. 
Αντιθέτως, οδήγησε πολλούς ιδιώτες να ανακαινίσουν τον χώρο 
τους με αποτέλεσμα τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ζήτησης.

Ποια είναι η πρόβλεψη μας για το μέλλον;
Βασιζόμενοι στο παρελθόν μας, όντας ανταγωνιστικοί στις αγορές 
του εξωτερικού και στην ελληνική αγορά και παρά τη δύσκολη περίοδο 
της οικονομικής κρίσης, απορροφήσαμε τους κραδασμούς και προχω-
ράμε σε ανοδική πορεία, με αισιοδοξία προς το μέλλον. Οφείλουμε 
να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εποχής ώστε  να συμβάλλουμε 
με θετικό τρόπο, μετατρέποντας τις κατασκευαστικές μονάδες φιλι-
κότερες προς το περιβάλλον. Στην Εliton έχουμε μελετήσει, ότι στο 
πενταετές μας πλάνο (έως το 2026) θα βελτιώσουμε το οικολογικό 
μας αποτύπωμα κατά 25%.
Η παραγωγή των επίπλων γίνεται σε μία υπερσύγχρονη εγκατά-
σταση στον Ασπρόπυργο έκτασης 10.000 τετραγωνικών μέτρων, το 

εργοστάσιο ακολουθεί τα τελευταία διεθνή πρότυπα. 
Βασικό πλεονέκτημα της παραγωγικής διαδικασίας μας είναι η εξει-
δίκευση στις ειδικές κατασκευές του σύγχρονου design προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες του καταναλωτή με δυνατότητες ευελιξίας με 
τα υψηλότερα standards ποιοτικού ελέγχου, βασιζόμενοι στο άρτια 
εξειδικευμένο προσωπικό μας. 
Η γραμμή παραγωγής έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε μεγάλο 
όγκο ζήτησης σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 
Το εργοστάσιο,λειτουργεί με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, χρησι-
μοποιεί μηχανήματα τελευταίας γενιάς και σύγχρονα προγράμματα 
και εργαλεία σχεδιασμού.
 κατέχουμε ψηφιακό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρα-
γωγής και επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η οργάνωση και συνοχή μεταξύ των μελών 
της εταιρείας με σκοπό να επιταχύνονται οι διαδικασίες
Η eliton βασισμένη στα παγκόσμια πρότυπα design καταφέρνει και 
πρωτοπορεί στον κλάδο με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για το 
ευρύτερο κοινό δημιουργώντας νέες τάσεις στην αγορά.

Ο Νίκος Σωτηρόπουλος, συνεχιστής στο 
τιμόνι της Eliton (τρίτη γενιά) και την 
οικογενειακή παράδοση, μιλάει για τους 
στόχους της εταιρείας και το αύριο στον 
κλάδο της κουζίνας.

Eliton | Θέση Αγίου Γεωργίου, 193 00, Ασπρόπυργος | Τ. 210 5578067-70 | F. 210 5595285 | www.eliton.gr | info@eliton.gr
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ELITON ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 21 0604 8611
ΛΕΩΦΌΡΌΣ ΜΑΡΑΘΩΝΌΣ 97
ΓΕΡΑΚΑΣ 15344

ELITON ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. 210995 6532, 210995 6533
ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΌΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 32
ΓΛΥΦΑΔΑ 16675

ELITON ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210625 1130, 210625 1131, 
210625 1132
17Ό ΧΛΜ. ΕO ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΌΙΝΙΚΌΣ 30 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΌΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 92 & 
ΠΕΤΡΑΚΗ, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ. 210 5559088

ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΗΤΗΡΙ, 37005 ΑΛΛΌΝΗΣΌΣ
ΤΗΛ. 24240 65210

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΤΌΥ Θ. ΑΦΌΙ ΌΕ
3O XΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ
(ΓΌΡΓΌΠΌΤΑΜΌΥ & ΝΙΚΗΣ 1)
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 26510 43142

ΠΑΞΟΙ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΌΛΑΌΣ & ΣΙΑ Ό.Ε.
ΛΑΚΚΑ,  49082 ΠΑΞΌΙ
ΤΗΛ. 26620 31128

ΣΠΑΡΤΗ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΑΚΌΣ ΝΙΚΌΣ ΌΡΘΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΌΣ 29, 23100 ΣΠΑΡΤΗ
ΤΗΛ. 27310 23058

ΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΛΜΑΣ Α.Ε
ΜΕΣΣΑΡΙΑ, 84500 ΑΝΔΡΌΣ
ΤΗΛ. 22820 23511 – 22820 24209

ΠΑΡΟΣ
ΜΠΡΌΥΣΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΓΚΑΙΡΙΑ, 84400 ΠΑΡΌΣ
ΤΗΛ. 22840 91585

ΣΥΡΟΣ
ΡΌΥΣΣΌΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΌΣ & ΣΙΑ ΌΕ
ΣΤΑΜ. ΠΡΩΙΌΥ 87, 84100 ΣΥΡΌΣ
ΤΗΛ. 22810 80748

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΡΑΥΜΌΝΔΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 43, 49100
ΤΗΛ. 26610 41905

ΠΑΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥΠΌΛΕΩΣ 82, 
26223 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610432929

ΤΗΝΟΣ
ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Α.Ε
Ζ. ΑΛΑΒΑΝΌΥ & Ι.ΒΌΥΛΓΑΡΗ 1, 
84200 ΤΗΝΌΣ
ΤΗΛ. 22830 22855

ΚΥΠΡΟΣ
MCF FURNITURE LTD
ΑΓΙΌΥ ΝΕΌΦΥΤΌΥ 7, ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΗΛ. 0035799752190

ΑΓΓΛΙΑ 
LONDON 
TΗΛ  0044771974 9266

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
IRIX
ROTTERDAM  AZALEASTRAAT 18A, 
3051TG 
TΗΛ. 0031627169060

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
EGY – GREEK
12 SAYEID ABDEL WEHEID, 
HELIOPOLIS, CAIRO
TΗΛ. 0020224539133

KOYBEIT
KUWAITI AHLI ALUMINIUM MFG CO
SHUWAIKH 70654, KUWAIT 42392
TΗΛ. 009654747741, 009654747742, 
009654747743

ΝΤΟΥΜΠΑΙ
KITCHENLAND L.L.C
P.O. BOX 120921, DUBAI, UAE
TΗΛ. 042946007
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Νέα συλλογή χρωμάτων σε ακρυλικές επιφάνειες Hanex

Οι ακρυλικές επιφάνειες της Hanex διατίθενται σε μια ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων και έχουν εφαρμογή: 
• Ως εξωτερική επένδυση κτιρίων, ξενοδοχείων, καταστημάτων
• Για διαρρύθμιση ή επένδυση εσωτερικών χώρων (επιφάνειες εργα-

σίας, πάγκοι υποδοχής, διαχωριστικά, επένδυση τοίχων)
• Για εξοπλισμό χώρων προετοιμασίας τροφίμων (πάγκοι εργασίας, 

τραπέζια, νεροχύτες) οικίας ή δημόσιων χώρων.
• Για εξοπλισμό μπάνιων οικίας, ξενοδοχείων ή άλλων δημόσιων 

χώρων (πάγκοι, επιφάνειες, νιπτήρες, επενδύσεις)
Οι κατασκευές από ακρυλικές επιφάνειες Hanex, σας προσφέρουν 
υγιεινό περιβάλλον, ευκολία στο καθάρισμα και τη συντήρηση και 
ομορφιά χωρίς εμφανείς αρμούς.  Το υλικό και η τεχνολογία κατα-
σκευής εγγυώνται την φυσική αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηρι-
δίων και μούχλας. Για το 2021 η Hanex ανακοίνωσε μία νέα σειρά 
χρωμάτων – υφών σύμφωνα με τις τάσεις που κυριαρχούν στην 
αγορά. Venato ονομάζονται δύο σχέδια της νέας σειράς ακρυλικών 
επιφανειών που παρουσιάζει η Hanex και δεν είναι απλά μία απομί-
μηση ενός φυσικού μαρμάρου αλλά μία «ερμηνεία», μία ελεύθερη 
απόδοση της υφής και των «νερών» του Calacatta ενός από τα 
σπανιότερα και ακριβότερα φυσικά μάρμαρα στον κόσμο.
Τώρα η Hanex προσφέρει έναν νέο τρόπο εκτίμησης της αξίας 
ενός ευγενούς μαρμάρου.

Επιφάνειες:
■ Venato Sparkle VM-001
 Λευκή με χρυσαφένια νερά που λαμπυρίζουν
■ Venato Snow VM-002
 Λευκή σαν χιόνι με γκρι νερά.

Η Hyundai L & C είναι ένας από τους 
παγκόσμιους ηγέτες στην κατασκευή 
κορυφαίων οικοδομικών υλικών. Μία από τις 
θυγατρικές του Κορεάτικου κολοσσού είναι 
η Hanex η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή 
ανώτερης ποιότητας ακρυλικών επιφανειών.

Τις ακρυλικές επιφάνειες Hanex μπορείτε να τις βρείτε στον 
επίσημο αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα:
Μαρμούρης Α.Ε. 17ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας
Τηλ. 2394052410-11 | www.marmouris.gr | info@marmouris.gr

http://www.marmouris.gr
mailto:info@marmouris.gr
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REHAU: Καινοτομία μέσα από την πρόοδο!

Καθώς η ψηφιακή τεχνολογία 
συνεχίζει να μεταμορφώνει 
πολλές πλευρές της ζωής 

μας, έχει αυξηθεί η ανάγκη 
για νέο περιβάλλον στο 

οποίο μπορούμε να 
εργαζόμαστε και να 

ενεργούμε με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. 

Η Rehau για να ανταποκριθεί 
στην υπόσχεσή της για 

«Μηχανική πρόοδο, 
βελτίωση του τρόπου ζωής», 

στόχος της είναι να 
δημιουργήσει σήμερα αυτό 

που οι πελάτες της θα 
χρειάζονται αύριο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

Λύσεις Επίπλων
Η REHAU προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών και εξαρτημάτων σε χώρους κατα-
στημάτων, χώρους εστίασης και κατοικίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της μεταμορ-
φώνουν τα τολμηρά οράματα των πελατών σε πραγματικότητα.

Roll Top RAUVOLET
Έξυπνο γυαλί σε Roll Top 
Crystal Line 
Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος. 
Ποιοτική εμφάνιση. Σύγχρονη 
εικόνα. Όλα αυτά και ακόμα περισ-
σότερα συνδυάζονται στο 
σύστημα Roll Top RAUVOLET 
Crystal Line, διότι έχει τα πλεονε-
κτήματα τόσο του γυαλιού όσο 
και των πολυμερών υλικών, δηλαδή 
είναι ανθεκτικό στη θραύση, στις 
χαρακιές, και είναι πιο ελαφρύ από 
το γυαλί. Ταυτόχρονα όμως έχει 
κομψή όψη και σχεδίαση. Ένας 
δυνατός συνδυασμός για τη 
σύγχρονη διαμόρφωση εσωτε-
ρικών χώρων, στην κουζίνα, στο 
σαλόνι ή στον επαγγελματικό 
χώρο.
• Έξυπνος χρωματικός συνδυ-

ασμός με τις επιφάνειες 
RAUVISIO Crystal. 

Roll Top RAUVOLET Vetro Line 
Μια λύση εξοικονόμησης χώρου με σχεδι-
ασμό από πραγματικό γυαλί (tempered 
glass), το οποίο προσδίδει ασφάλεια, αντοχή 
και design.
Σε τρία χρώματα: Λευκό, Μαύρο, Satinato 
(Ημιδιάφανο)

• Διατίθεται σε Bianco, Magnolia και Piano 
ενδείκνυται τέλεια για τις τάσεις της σημε-
ρινής κουζίνας. 

https://www.rehau.com/gr-el/rauvisio-crystal
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Roll Top RAUVOLET Noble Matt
Εξοικονόμηση χώρου με μέγιστη αποθηκευτική 
ικανότητα και μοναδικό σχεδιασμό - ακούγεται 
σχεδόν σαν παραμύθι με σύγχρονο τρόπο.
Και στη REHAU συνηθίζουν να κάνουν τα παρα-
μύθια πραγματικότητα!
Tα Roll Top RAUVOLET Noble Matt, αποτελούν 
μια έξυπνη λύση αποθήκευσης με ελάχιστες απαι-
τήσεις χώρου που εναρμονίζεται τέλεια με τις επιφά-
νειες της νέας συλλογής RAUVISIO Noble Matt. 
Επιφάνεια απαλής αφής που δεν αφήνει δακτυλικά 
αποτυπώματα (antifingerprint)
Σε τέσσερα χρώματα: Casa Bianca (Λευκό Ματ), 
Silver Lake (Γκρι ανοιχτό ματ), Gaslit Alley (Γκρι 
σκούρο ματ), After Dark (Μαύρο ματ)

Το πιο εντυπωσιακό Roll Top της Rehau είναι το Flipdoor: 
Εάν θέλετε κάτι παραπάνω από ένα απλό ντουλάπι κουζίνας, 
τότε δείτε το νέο FLIPDOOR, ή όπως το ονομάζουν στη 
Rehau «Η τέχνη της αποθήκευσης» (The Art of Storage).Η 
γραμμική σιλουέτα – χωρίς ορατούς οδηγούς– εμπνέει με 
την πρώτη ματιά, αλλά και όταν ανοίγει το FLIPDOOR 
μαγνητίζει το βλέμμα. Πείθει επίσης με την εξαιρετική του 
πρακτικότητα σε όλα τα επίπεδα : από τον ιδιαίτερο ομαλό 
μηχανισμό μέχρι την ολοκληρωμένη λύση τοποθέτησης, 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό RAUVISIO CRYSTAL, το 
FLIPDOOR αποτελεί μία καινοτομία από μόνη της. Οι 
πρωτοποριακές λύσεις Rehau βρίσκουν αρμονική χρήση 
όχι μόνο σε κουζίνα ή μπάνια, αλλά και σε επαγγελματι-
κούς χώρους γραφείων και σε μονάδες υγείας.
Σε 10 χρωματισμούς: Bianco High Gloss/ Bianco Matt, Perla 
High Gloss/ Perla Matt, Nebbia High Gloss/ Nebbia Matt, 
Piano High Gloss/ Piano Matt. 

Επιφάνειες RAUVISIO 
Δημιουργήστε αγαπημένα έπιπλα στο σπίτι με επιφάνειες από τη REHAU. 
Τα καινοτόμα υλικά επιφανειών RAUVISIO συνδυάζουν τη λειτουργι-
κότητα με την εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και απεριόριστες σχεδι-
αστικές δυνατότητες. Επιφάνειες επίπλων για την κουζίνα, το μπάνιο, το 
σαλόνι ή για εσωτερικές εφαρμογές σε γραφεία, εστιατόρια και κατα-
στήματα. Με τις επιφάνειές μας μπορείτε να υλοποιήσετε ιδέες και να 
δημιουργήσετε αγαπημένα σημεία για τους πελάτες σας.
Για τους πιο απαιτητικούς πελάτες της Rehau υπάρχει το Rauvisio Νoir. 
Νoir σημαίνει μαύρο αλλά… όχι σε  αυτό το πλαίσιο. Το στυλ Noir, το 
οποίο προσαρμόστηκε και άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, ενέπνευσε 
τους σχεδιαστές και τους αρχιτέκτονες της REHAU να δημιουργήσουν 
τη σειρά νουάρ/ RAUVISIO Noir. Η νέα συλλογή προσφέρει στους 
σχεδιαστές 12 κομψές αποχρώσεις για να δημιουργήσουν τολμηρούς 
και εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους! Εκτός από τα εκπληκτικά βαθιά 
χρώματα, οι νέες επιφάνειες είναι ευχάριστες στην αφή, αντιβακτηρι-
ακές, ανθεκτικές στο φως, στις γρατζουνιές, στα χτυπήματα, στην υγρασία 
και στα δακτυλικά αποτυπώματα, και επίσης κατάλληλες για οριζόντια 
χρήση. Είναι σίγουρο ότι οι πρακτικοί και κομψοί πάγκοι θα γίνουν 
αναπόσπαστο χαρακτηριστικό κάθε δωματίου.



54  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

RAUVISIO BRILLIANT NOBLE MATT 
Όταν η κομψότητα συναντάει την ομορφιά! 
Με τη συλλογή Noble Matt της REHAU αποκτάται το πολυτελές 
Design στην καθημερινότητα. Οι επιφάνειες, οι ταινίες περιθω-
ρίου και οι αποθηκευτικές λύσεις συνδυάζονται αρμονικά,
αφήνοντας μια μοναδική αίσθηση αφής, καθώς δεν παραμένουν 
δαχτυλιές στις επιφάνειες. Επιλογή μεταξύ 8 διαφορετικών 
αποχρώσεων. Επιπλέον χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή σε 
γρατζουνιές και χτυπήματα.
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά για τον πελάτη
• Εύκολος καθαρισμός
• Υψηλή αντοχή σε χαρακιές
• Σταθερότητα χρώματος και προστασίας από την υπεριώδη 

ακτινοβολία
• Χαμηλή αντανάκλαση φωτός ακόμη και σε επίπεδη γωνία
• Προστασία από δαχτυλιές και απαλή υφή
• Δυνατότητα γραφής με μαρκαδόρο πίνακα

• Δυνατότητα επεξεργασίας με εργαλεία κατεργασίας ξύλου
• Έως 60% χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συγκριτικά με τη λάκα

Αρμοκάλυπτρα RAUWALON 
Η καθαρή σύνδεση μεταξύ πάγκου και τοίχου ονομάζεται 
Rauwalon: Τα αρμοκάλυπτρα της εταιρείας μας θέτουν νέα 
πρότυπα στον τομέα της διακόσμησης. Έτσι τα αρμοκάλυ-
πτρα και το design γίνονται ένα. Χάρη στο μεγάλο στοκ η 
Rehau εγγυάται για κάθε αρμοκάλυπτρο σύντομους χρόνους 
παράδοσης ακόμα και σε μικρές ποσότητες παραγγελίας.

Μπάζα  RAUBASE 
Το RAUBASE αποτελείται από την μπάζα, τα τέρματα και 
εσωτερικές –εξωτερικές γωνίες (90ο & 135ο) Ένα τέλειο 
λειτουργικό, ποιοτικό και ταυτόχρονα διακοσμητικό στοι-
χείο σε κάθε κουζίνα. Το πλαίσιο βάσης έχει ένα μαλακό, 
αόρατο χείλος στεγανοποίησης, το οποίο αποτελεί μια αξιό-
πιστη ανασταλτική λύση για την υγρασία και τη βρωμιά στην 
κουζίνα. Η Μπάζα διατίθενται σε ύψη 100, 125, 150 και 225mm.

Σε αυτό το επετειακό έτος η Rehau γιορτάζει ένα προϊόν που 
συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο στον τομέα των επίπλων και ευχα-
ριστεί τους πελάτες και συνεργάτες της για την εμπιστοσύνη που 
της δείχνουν. Πριν από 50 χρόνια, οι πρώτες ταινίες περιθωρίου 
μπήκαν στη γραμμή παραγωγής της Rehau. To Raukantex, το 
όνομα του προϊόντος, το οποίο κατοχυρώθηκε ως εμπορικό σήμα 
ήδη από το 1970, εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια επιτυχία στη 
διεθνή βιομηχανία επίπλων και ταυτόχρονα αποτελεί παράδειγμα 
για το τι σημαίνει να επιδιώκεις την καινοτομία των προϊόντων για 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Βrand Νame Raukantex στον 
κόσμο των επίπλων, είναι συνώνυμο με τις πολυμερείς ταινίες περι-
θωρίου και η Rehau το έχει κατακτήσει αυτό με επιμονή και αξίες.

REHAU  Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 38, 19400 Κορωπί  |  Τ. 210 6682500  |  www.rehau.com/gr-el  |  athens@rehau.com

50 χρόνια ταινία περιθωρίου Raukantex: Έχοντας ένα πλεονέκτημα στην καινοτομία!  
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Ομογενείς επιφάνειες 
από την CORITOP
Πρωτοποριακό Προϊόν! 
Είναι υλικό με μεγάλη αντοχή και ιδιαίτερη 
αισθητική και αποτελεί την πιο σύγχρονη 
πρόταση στο χώρο του Design.

Design
Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα χωρίς 
ορατούς αρμούς και ενώσεις, προσφέρο-
ντας απόλυτη αίσθηση ελευθερίας και 
έκφρασης στο σχεδιασμό.

Αντιβακτηριδιακό
Η παντελής έλλειψη πόρων στην επιφάνεια 
του διασφαλίζει άριστη υγιεινή και αντιβα-

κτηριακή προστασία και έτσι δεν επιτρέπει 
σε βρωμιά και υπολείμματα τροφίμων να 
εισχωρήσουν και να δημιουργήσουν εστίες 
ανάπτυξης βακτηριδίων

Πολλές Εφαρμογές
Αυτό το καθιστά ιδανική λύση για εφαρ-
μογή σε κουζίνες, μπάνια και επαγγελματι-
κούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και είναι πιστοποιημένο από τον Διεθνή 
Ανεξάρτητο Οργανισμό NSF για τη χρήση 
του σε μέρη όπου παρασκευάζονται 
τρόφιμα.

Εύκολο Καθάρισμα 
Το υλικό καθαρίζεται εύκολα, δεν 
επηρεάζεται από την UV ακτινοβολία και 
διατηρεί τη λάμψη και το φινίρισμά του 
σε βάθος χρόνου.

Μεγάλη Γκάμα Χρωμάτων
Οι δεκάδες διαθέσιμοι χρωματικοί συνδυ-
ασμοί του υλικού, αναδεικνύουν την αισθη-
τική σας πρόταση με τον καλύτερο τρόπο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

CORITOP | Κυπραίου 77, Ελευσίνα 19200 | Αττικής, Τ.Κ.Τ: 210 559 9223, F: 210 554 8380 | www.coritop.gr | info@coritop.gr
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4 προτάσεις για την κουζίνα από την I.K. Κατσαράς
Πριν από δεκαετίες, η κουζίνα ήταν κρυμμένη στο πίσω μέρος του σπιτιού. Ήταν εκεί όπου 
ετοιμάζονταν γεύματα και πλένονταν βρώμικα πιάτα. Σήμερα, η κουζίνα είναι το κέντρο του 
σπιτιού, το σημείο που φέρνει όλους μαζί στην αρχή της καινούργιας ημέρας ή στο τέλος 
μιας κουραστικής ημέρας.

Η σειρά Polaris σε thin HPL 
(φορμάικα ) και Compact HPL είναι 
η πρόταση της Abet Laminati σε 
τέσσερις σύγχρονες αρχιτεκτονικές 
απαιτήσεις
• Απαλά χρώματα με super matt 

επιφάνεια και μεταξένια υφή
• Ιδιότητες Antiscratch και Anti-

fingerprint
• Αντιβακτηριακή προστασία βάση 

του ISO 22196:2011
• Ανθεκτικά προϊόντα με εύκολη και 

γρήγορη κατεργασία
• Όλα τα χρώματα διαθέσιμα σε 

περιθώριο ABS

H υψηλής ποιότητας λακαριστές 
επιφάνειες Primeboard της Pfleiderer 
με τεχνολογία πολλαπλών στρώσεων:
• Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
• Υφή super matt και super gloss
• Ιδιότητες antiscratch και 

antifingerprint
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Homapal SRM ( Scratch - Resistant Matt )
Η επανάσταση στο design της κουζίνας.
Μεταλλικές HPL φορμάικε, super matt, antifingerprint, antiscratch, 
κατάλληλες για οριζόντια χρήση (πάγκοι εργασίας – τραπέζια)

Οι Πάγκοι εργασίας Duropal ClassicBoard P2 με μοριοσανίδα ΕΝ 
312 και επενδυμένοι με High Pressure Laminate Duropal EN 438 
αποτελούν την ιδανική επιλογή για εφαρμογές σε χώρους κουζίνας 
χάρη στην ανθεκτικότητα και τις εξαιρετικές ιδιότητες υγιεινής.

Ι.Κ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ | Ευκαλύπτων 39, 104 47 Βοτανικός | Τ. 213 0413685 | F. 210 3410171 | www.katsaras.gr | info@katsaras.gr
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e-mail: info@katsikeros.gr - www.katsikeros.gr
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Κ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ -  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΑΤΣΊΚΕΡΟΣ A.E .

διαρκής στήριξη
Νέα προϊόντα 

ΜΕGABOX

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SOFT-CLOSE ΓΙΑ...
-συρμάτινα αξεσουάρ  
επίπλων κουζίνας

-συρμάτινα και άλλα  
αξεσουάρ ντουλάπας

-μηχανισμούς συρόμενης 
ντουλάπας

-μηχανισμούς συρταριών

ΦΟΡΜΆΙΚΕΣ
ABET Ιταλίας

ΠΆΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΆΣ 
Ιταλίας πάχους 4cm 
άνθυγροι V70

ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ PET 
HIGH GLOSS
SUPER MAT 
SYNCRO
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Η κουζίνα είναι ένας χώρος δημιουργίας, απόλαυσης, συνά-
ντησης και επικοινωνίας.  Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός της θα 
πρέπει να προσφέρει έμπνευση, άνεση και λειτουργικότητα 
συνδυάζοντας την τεχνολογία των σύγχρονων υλικών με την 
υψηλή αισθητική.
Τα νέα υλικά επικεντρώνονται στην ποιότητα του εσωτερικού 
περιβάλλοντος, την ανθεκτικότητα των επιφανειών, την ευκολία 
στον καθαρισμό, τη λειτουργικότητα του χώρου αλλά και στη 
διαμόρφωση ιδιαίτερων ντεκόρ και εντυπωσιακών υφών.
Η AKRITAS ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο σχεδιασμό της 
κουζίνας, συνεχίζει να παράγει την καινοτόμο μοριοσανίδα 
AKRIPAN® κλάσης Ε1 με τεχνικά χαρακτηριστικά που υπερκαλύ-
πτουν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εμπλουτίζει 
διαρκώς τις συλλογές της σε πάνελ μελαμίνης και πάγκους.

Νέα ντεκόρ σε μελαμίνες και πάγκους
Απομιμήσεις μαρμάρου, πέτρας, μωσαϊκού, υφάσματος. Απομι-
μήσεις ξύλου με ρουστίκ ύφος, διαχρονικά δρύινα και εντυπω-
σιακές καρυδιές. Νέα μονόχρωμα ντεκόρ σε γήινες και θερμές 
αποχρώσεις.

Νέα υφή  Ήφαιστος Π14
Η επιφάνεια αυτή συνδυάζει το απαλό ματ φινίρισμα με ένα 
διακριτικό, κομψό ανάγλυφο με φαρδύβενα νερά ξύλου που 
προσδίδει μία πιο σκούρα απόχρωση στα βαθιά του σημεία.
Η υφή αυτή κάνει τα μονόχρωμα decor να φαίνονται σαν 
βαμμένο μασίφ ξύλο. Στις απομιμήσεις ξύλου, ζωντανεύει την 
εικόνα των σχεδίων και αναδεικνύει τη φυσικότητα τους.

Νέα ντεκόρ
σε μελαμίνες και πάγκους

Νέα υφή 
Ήφαιστος Π14
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

Σωκράτη Οικονόμου 3, 68 100 Αλεξανδρούπολη |  Τ: 2551089810
F: 2551032038  |  www.akritas.gr  |  info@akritas.gr

http://akritas.gr/
mailto:info@akritas.gr


64  

To AvanTech You εντυπωσιάζει!
Με στυλ αντισυμβατικά λείο, με πλάτος μόλις 13mm, με καινοτομία στον μηχανισμό που 
εξαφανίζεται στο πλαινό συρταριού χωρίς καπάκια ή τρύπες για αψεγάδιαστη εμφάνιση. 

Η ιδέα της πλατφόρμας προσφέρει τεράστιες 
επιλογές στα χρώματα  και υλικά με πολλά προτε-
ρήματα και καινοτομίες:
• Κατακόρυφη, πλευρική ρύθμιση και ρύθμιση κλίσης
• Ασφαλής απόσπαση μπροστινού πάνελ και εγκα-

τάσταση χωρίς εργαλεία.
• Ο μηχανισμός που γίνεται «αόρατος» στο πλαϊνό 

του συρταριού
• Με ένα κλικ τα σχεδιαστικά καπάκια μεταμορφώ-

νουν τα πλαϊνά
• Επιλογή δύο οδηγών Quadro & Actro You για 

καλύτερη ικανότητα φόρτωσης (30-70kg)
• Τα κομψά πάνελ για πλαϊνά εσωτ. συρταριών 

δίνουν την επιλογή να χρησιμοποιήσεις 
• ότι υλικό θέλεις αρκεί να έχει πάχος 10mm!  (Γυαλί, 

ξύλο, πέτρα, σχιστόλιθο)
• Έλεγχος συγχρονισμού

Διανομή: ESTIA | Λ. Βουλιαγμένης 36Α, 166 75 Γλυφάδα Αττικής | Τ. 2109630133 | info@estiatrade.gr | www.estiatrade.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

mailto:info@estiatrade.gr
http://www.artmaker.gr/
http://estiatrade.gr/
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

Με 50 χρόνια 
εμπειρία

Η NIKOLIDAKIS GROUP, 
είναι μία ελληνική εταιρεία 
παραγωγής επίπλων 
κουζίνας, ντουλάπας και 
living, που ιδρύθηκε το 1972. 
Μετά από 50 χρόνια 
εμπειρίας, έχει εξελιχθεί σε 
μια εταιρεία που κατέχει 
ηγετική θέση στον ελληνικό 
κατασκευαστικό κλάδο του 
επίπλου κουζίνας.

NIKOLIDAKIS GROUP

Δημιουργώντας το δικό της εμπορικό σήμα 
CENTRO, έχει στόχο τη μεταφορά της 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που αποκτή-
θηκε μετά 4 δεκαετίες σε B2B δραστηριό-
τητες, απ’ ευθείας στον τελικό πελάτη. 
Καλύπτοντας όλα τα στάδια της δημιουργίας 
του επίπλου κουζίνας (ιδέα, σχεδιασμό, παρα-
γωγή, συναρμολόγηση, B2B, λιανική), η 
NIKOLIDAKIS GROUP μπορεί να προσφέρει 
μια εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, custom 
made λύσεων, και εγγυήσεις πρώτων υλών. 
Έχει καταφέρει με την ποιότητα αλλά και με 
την ακρίβεια των μηχανημάτων τεχνολογίας 
αιχμής που χρησιμοποιεί, να εδραιωθεί στο 
χώρο ως μία πρωτοπόρος εταιρεία που αξιο-
ποιεί τις νέες τεχνολογίες και προσαρμόζεται 

σχεδιαστικά στις ανάγκες είτε πελατών οικι-
ακής χρήσης είτε σε επαγγελματίες του χώρου, 
αναλαμβάνοντας κάθε είδους project.
Διαθέτοντας πιστοποίηση κατά ISO 9001: 
2008,  FSC, το πρότυπο αειφορικής δασικής 
διαχείρισης FSC Chain of Custody,  αλλά και 
χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες που φέρουν 
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και 
χαρακτηριστικά που ορίζουν τα διεθνή 
πρότυπα ποιότητας κατηγορίας P2 E1 (χαμηλή 
περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης) & CARB2 

(πιστοποιητικό που απαιτείται στις χώρες της 
Αμερικής το οποίο διασφαλίζει ακόμα χαμη-
λότερα όρια εκπομπών φορμαλδεΰδης, από 
αυτά που ορίζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα), η 
εταιρεία ενισχύει διαρκώς το οικολογικό της 
αποτύπωμα.
Αναπτύσσοντας ένα δίκτυο 25 καταστημάτων 
στην Ελλάδα και έχοντας παρουσία σε 20 
χώρες σε όλο τον κόσμο, έχει ως στόχο την 
εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των ανθρώπων 
που την επιλέγουν καθημερινά.

Περιοχή Χαραϊντίνι, 322 00 Θήβα | Τ. +30 22620 81440-1 | F. +30 22620 81442 | www.nikolidakisgroup.gr | info@nikolidakisgroup.gr

mailto:info@nikolidakisgroup.gr
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Η Corpus παρουσιάζει 
την δική της ματιά 
στις νέες τάσεις

Σύνθεση με ισοζυγισμένους όγκους και 
χρώματα που αγκαλιάζονται αρμονικά 
προσφέροντας απόλυτα εργονομικές 

περιοχές εργασίας.

Λειτουργικότητα και στυλ με συρόμενες μονάδες υ ψηλής 
τεχνικής υπεροχής και αισθητικής που μεταμορφώνουν 
τον χώρο σας με μοναδικό τρόπο. 
Tο στυλ ενισχύει την αρμονία των αντιτασσόμενων στοι-
χείων. Όγκοι συμπλέκονται για να αναδείξουν τις λειτουρ-
γικές περιοχές σε μια ακολουθία από έξυπνα διανεμη-
μένους πλήρεις μεν – αλλά ταυτόχρονα κενούς χώρους.
Ο λειτουργικός σχεδιασμός επαναπροσδιορίζει τον 
παλαιό χώρο ζωής δίνοντας προσοχή στην ποιότητα 
κατασκευής και στην δημιουργία καινοτόμων γραμμών.

Corpus | Παπαφλέσσα 1, Παλαμάς, 43200, Καρδίτσα | T. 2444 023100 | www.crps.gr | info@corpus-epiplo.gr

http://www.crps.gr
mailto:info@corpus-epiplo.gr


Τα έπιπλα κουζίνας Danelis χαρακτηρίζονται από 
μέγιστη εργονομία, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και 
επιμονή στη λεπτομέρεια. Για κάθε σας ανάγκη έχουμε 
ολοκληρωμένες προτάσεις σε μοντέρνο αλλά και σε 
κλασσικό σχεδιασμό. Διαλέξτε πορτάκια πάγκους από μια 
τεράστια γκάμα υλικών και σχεδίων και φτιάξτε την κουζίνα 
που ταιριάζει απόλυτα στο γούστο και τις ανάγκες σας. 
Έχουμε χωρίσει τα προϊόντα μας σε 3 σειρές. Η Economy 
επικεντρώνεται σε οικονομικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες της εποχής χωρίς όμως να γίνεται καμία έκπτωση 
σε ποιότητα και σχεδιασμό. Η σειρά Premium περιλαμβάνει 
πορτάκια με διάφορους καπλαμάδες όπως δρυς, ανιγκρέ, 
οξιά, σε πολλά χρώματα και σχέδια δίνοντας μια άλλη 
αισθητική στην κουζίνα σας. Και τέλος η Εxlusive αποτελείται 
από κουζίνες φτιαγμένες με ημιμασίφ και μασίφ πορτάκια 
και είναι κατασκευασμένες με τις καλύτερες πρώτες ύλες 
φτιαγμένες ώστε να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Εργοστάσιο: Βατώντας Ν. Αρτάκης |  Έκθεση: Ληλαντίων & Ματσούκα, Χαλκίδα 
T: 22210 41701 | www.danelis.gr | email: info@danelis.gr 

facebook.com/daneliswood        @danelis_wood

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στις κουζίνες μας τοποθετούμε πάγκους κατασκευασμένους από 
κορυφαίες εταιρίες του χώρου, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε άριστη 
ποιότητα, μεγάλη αντοχή και υψηλή αισθητική στις καλύτερες τιμές. 
Προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα υλικών σε διαφορετικές τιμές, έχουμε 
πετύχει να διαθέτουμε μια λύση για κάθε σπίτι. Πάγκους βακελίτη για πιο 
οικονομικές λύσεις, ξύλινους μασίφ πάγκους, για κουζίνες που θέλουμε 
να βγάζουν ζεστασιά, μάρμαρο για όσους επιλέγουν την αρχοντιά αυτού 
το διαχρονικού υλικού, χαλαζία ή γρανίτη για εξαιρετικά αποτελέσματα και 
στην αισθητική αλλά και στην ποιότητα. Corian για πάγκους με έντονες 
καμπύλες σε αμέτρητα σχήματα και Lapitec για ένα στιβαρό ομοιογενές 
και ανθεκτικό  αποτέλεσμα.

Διαθέτουμε όλους τους σύγχρονους μηχανισμούς και τα 
εξαρτήματα για την οργάνωση μιας εργονομικής οικιακής 
κουζίνας με πρωτοποριακούς μηχανισμούς, σκευοθήκες 
ή μπουκαλοθήκες και βαγονέτα είναι μόνο κάποιες από 
τις λύσεις που προσφέρουμε ώστε να διευκολύνουμε 
την χρήση και την αποθήκευση στον χώρο της κουζίνας. 
Συστήματα ανύψωσης, διαχωριστικά συρταριών κ 
ντουλαπιών,τροφοθήκες, βαγονέτα και άλλοι έξυπνοι 
μηχανισμοί για κάθε γωνιά και ύψος της κουζίνας σας 
ώστε να αξιοποιούν κάθε εκατοστό αποθηκευτικού 
χώρου κάνοντάς την εργονομική και άνετη.
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 Η Cleaf παρουσιάζει τη νέα τάση στα έπιπλα κουζίνας 
και στην εσωτερική διακόσμηση

Η υφή της Ρίγας είναι 
εμπνευσμένη από τις 

παράλληλες γραμμές που 
βρίσκονται στην 

αρχιτεκτονική και τη 
φύση.  Η εναλλαγή του 

αρνητικού και του θετικού 
ρυθμού εκφράζει την 

τρισδιάστατη διάσταση, ο 
πόρος δίνει μια κλασική 

εμφάνιση.  Σε συνδυασμό 
με τα σταθερά χρώματα 

αποκαλύπτει τη σύγχρονη 
προσωπικότητά του.

Cleaf & kanelli & Kitchen & Surfaces plus Trends 

CLEAF Via Bottego 15, 20851 Lissone MB Italy | T: +39 039 2074 F:+39 039 2017820 | www.cleaf.it | info@cleaf.it

mailto:info@cleaf.it


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. | Tηλ.: 210 2888700 www.voyatzogloutrade.gr

Ματ... η νέα τάση!
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maico.com

Η MAICO είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου MACO,  η έδρα 
του οποίου, βρίσκεται στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Οι 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Αυστρία και την Πολωνία 
παράγουν μηχανισμούς για περίπου 30 εκατομύρια κουφωμάτα 
σε ολόκληρο τον κόσμο.   

H MAICO, Ιταλική θυγατρική του ομίλου, διανέμει τους 
μηχανισμούς για πόρτες - παράθυρα, εξώπορτες, συρόμενα 
συστήματα και πατζούρια, στις χώρες της νότιας Ευρώπης.

Για τα κουφώματα σας
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MAICO

Made in Italy

UV

ICRO LAB

ICRO COATINGS HELLAS
ΔΟΥΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
Κοραή 60Β, 183-45 Μοσχάτο, Αθήνα
Τ. 2104924295 | F. 2104930093  |  info@icro.gr 

mailto:info@icro.gr


Made in Italy

UV

ICRO LAB

ICRO COATINGS HELLAS
ΔΟΥΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
Κοραή 60Β, 183-45 Μοσχάτο, Αθήνα
Τ. 2104924295 | F. 2104930093  |  info@icro.gr 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Βερνίκια βάσεως νερού για εξωτερικές επιφάνειες ,σχεδιασμένα για να 
προστατεύουν το ξύλο από τις ακτίνες UV, τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τις 
αλλαγές θερμοκρασίας και την υγρασία. Πλούσια σε πρόσθετα απορρόφησης 
UV και ειδικές χρωστικές που προστατεύουν από την φθορά καθυστερώντας 
σημαντικά το γκριζάρισμα, διατηρώντας την ζωντάνια και ομορφιά του ξύλου.

 Η ICRO είναι μια εταιρεία αναφοράς για την παραγωγή και προμήθεια  
χρωμάτων και συστημάτων βαφής, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες 
και μεγάλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ξύλου,  
του μετάλλου και του πλαστικού.
Η λέξη-κλειδί μας είναι η καινοτομία: Δεσμευόμαστε καθημερινά στην έρευνα, 
ανάπτυξη και στις δοκιμές εφαρμογών νέων προϊόντων και συνταγών που χα-
ρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα απόδοσης, υψηλά πρότυπα ποιότητας με τον 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, που εγγυάται η made in Italy ταυτότητα τους. 

“Για να κάνουμε τις εφαρμογές μας πιο όμορφες και αισθητικά πιο ικανοποιητικές, καταφεραμε και ολοκληρώσαμε μια σημαντική 
έρευνα για έναν νέο τύπο εμποτισμού, με υψηλή απόδοση και καλυπτικο ρητά, το οποίο θα έχει το προνόμιο να διατηρεί τον ίδιο 
χρωματικό τόνο πάντα ομοιόμορφο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε επιφάνειες ξύλου με διαφορετικες αποχρώσεις”

Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας προκαλούν συνεχείς κινήσεις αρο ξύλου, 
συνεπώς το φιλμ βαφής πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις κινήσεις χωρίς να σπάσει ή να 
αποσπαστεί από το υπόστρωμα. Η ICRO έχει αναπτύξει μια πλήρη γκάμα προϊόντων εμποτισμού, 
προστατευτικών βερνικιών και χρωματων για εξωτερικούς χώρους που προκύπτουν από συνδυασμό 
ελαστικότητας και αντοχής, ικανών να προστατεύουν και να διακοσμούν ξύλινα κουφώματα 
πέργκολες και έπιπλα εκτεθειμένα σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.
Χάρη στην εμπειρία πάνω από 70 χρόνων έρευνας και ανάπτυξης, η ICRO προσφέρει μια πλήρη 
γκάμα εξωτερικών προϊόντων υψηλής απόδοσης, πλήρως αναπτυγμένων και παραγόμενων στην 
Ιταλία. Όλα τα εξωτερικά προϊόντα ICRO έχουν περάσει τις πιο αυστηρές δοκιμές αντοχής: στο 
φως μέσω του Xeno Test, στα χημικά υγρά για να αντιμετωπίσουμε τις πιο ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες και προστατεύουν τα ξύλινα αντικείμενα από τη φθορά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

ΦΊΛΤΡΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ UV

Ειδικά απορροφητικά 
φίλτρα UV που 
περιορίζουν την 
φθορά του ξύλου

Η ελαστικότητα 
εγγυάται τη μεγιστη 
αντοχή στις συστολές 
διαστολές των ξύλων

Αποτρέπει την υγρασία
για να διείσδυσει στην 
επιφάνεια

Ο παγετός, η θερμότητα 
και οι ατμοσφαιρικοί παρά-
γοντες δεν καταστρέφουν 
τις επιφάνειες

ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΊΣ ΑΤΜΟΣΦΑΊΡΊΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΛΑΣΤΊΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΊΚΟΤΗΤΑ

maico.com

Η MAICO είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου MACO,  η έδρα 
του οποίου, βρίσκεται στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Οι 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Αυστρία και την Πολωνία 
παράγουν μηχανισμούς για περίπου 30 εκατομύρια κουφωμάτα 
σε ολόκληρο τον κόσμο.   

H MAICO, Ιταλική θυγατρική του ομίλου, διανέμει τους 
μηχανισμούς για πόρτες - παράθυρα, εξώπορτες, συρόμενα 
συστήματα και πατζούρια, στις χώρες της νότιας Ευρώπης.

Για τα κουφώματα σας
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MAICO

mailto:info@icro.gr
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2 ξεχωριστές 
προτάσεις από τη 
Μαριόγλου

Η ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ 
προσφέρει λύσεις για την κουζίνα 
και όχι μόνο από το 1953 οπότε 
και ιδρύθηκε. Τώρα μας παρουσι-
άζει τις δικές της προτάσεις για 
συρτάρια και υλικά.

HARN
Το RITMA CUBE ALUNAN είναι ένα νέο συρόμενο συρτάρι που 
προσφέρει απλές και καθαρές γραμμές που συνδυάζονται αρμονικά 
με τα έπιπλα. Οι ίσιοι κάθετοι τοίχοι συρταριών και στις δύο πλευρές 
σε πάχος μόλις 13mm επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση του χώρου 
αποθήκευσης μέσα στο συρτάρι.
Το RITMA CUBE ALUNAN θα συνδυαστεί με τα προφίλ του ντου-
λαπιού Ritma Cube σε 35kg. βαθμολογίες φορτίου. Ο αποδεδειγμένος 
σχεδιασμός I-Channel με φωλιές κυλίνδρων ρουλεμάν προσφέρει 
σταθερή, ομαλή και αθόρυβη ολίσθηση σε ένα πλήρως βαμμένο συρτάρι. 
Το ενσωματωμένο μαλακό κλείσιμο Sylent εξασφαλίζει ένα τέλειο μη 
απότομο κλείσιμο κάθε φορά με τον προσαρμοστικό μηχανισμό απορ-
ρόφησης των κραδασμών στο συρτάρι.

NEW PRODUCT
ALUNAL STOCK ΕΛΛΑΔΑΣ
Χρώμα: Γραφίτης (Umbre Grey)
S: 88mm                  T: 120mm 
KS: 170mm(88mm+ένα ρέλι)  HT: 202mm(120mm+ένα ρέλι)
Μηχανισμός: είναι ακριβώς ο ίδιος που χρησιμοποιείται και στο συρτάρι 
RITMA
Πλεονέκτημα: ένας μηχανισμός χρησιμοποιείται και για τα δύο profile 
ALUNAN & RITMA

KAINDL
OPTIMATT ANTI-FINGER
Ανακαλύψτε KAINDL OPTIMATT & OPTIBOARD.
Το πρωτοποριακό υλικό για τον εσωτερικό σας σχεδιασμό με 
την τελευταία τεχνολογία Anti-Fingerprint. Η χαμηλότερη δυνατή 
αντανάκλαση φωτός και βελούδινο απαλό άγγιγμα. Ειδικά σχεδι-
ασμένο για οριζόντια και κάθετη χρήση. Μετά από ένα χρόνο 
εμπειρίας στη διεθνή αγορά και ενθαρρυντικές συζητήσεις με 
τους πελάτες, η γκάμα διακοσμήσεων Optimat αναβαθμίστηκε 
με επτά επιπλέον σχέδια. Ανυπομονούμε να σας βοηθήσουμε 
στην υλοποίηση των έργων σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
με τα προϊόντα Kaindl.
Décor overview –Kaindl Anti-Fingerprint, OPTIMATT
Τα 14 decors που είναι διαθέσιμα:
2171 OM Agate Grey, 2166 OM Basalt, 22192 OM Black Blue, 
1570 OM Diamond White, 2162 OM Graphite Grey, 27018 OM 
Crystal White & 2190 Om Black.

Επίσης τα νέα decors:25726 OM Cameroon Brown, 25727 
OM Acai Red, 25735 OM Black Green, 27045 OM 
Champagne, 27049 OM Kashmir, 27166 OM Taupe & 2507 
OM Magnolia.

Μερικές αιτίες χρησιμοποίησης
1. Επιφάνεια ματ
2. Ελαχιστοποίηση των δακτυλικών αποτυπώμάτων. 
3. Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή χάρη στο ειδικό στρώμα 
μεμβράνης.
4. Ελαφρύ, εύκολο στη φροντίδα και ανθεκτικό
5. Υγιεινός ασφαλές σε επαφή με τρόφιμα.

Διατίθεται στις ακόλουθες μορφές:
1. Laminate, διαμήκης σε μέγεθος 3050x1320x0.8mm
2. ABS περιθώριο στο ίδιο ίδιο decor, διάσταση 1.0x 23mm
3. Πίνακας OPTIBOARD, διάσταση: 2790 x 1300 19mm

5ο χλμ Θεσ/κης-Θέρμης, Νέες αποθήκες: 3ο χλμ Ν. Ραιδεστού-Ταγαράδων (12η Οδός) | Τ. 2310 474084 | www.marioglou.gr | info@marioglou.gr



 

Thermowood

Πατώματα /δάπεδα | Μελαμίνες

Πάγκοι | Βιομηχανική ξυλεία

Επενδεδυμένα

Panel  | Πριστή ξυλεία

Stassinopoulos SA
10, Aeschilou Str., 105 54 | Athens, Attica, GREECE

Τ: + 30 210 3218188  | Fx: +30 210 3210547

www.stassinopoulos.gr | https://flooring.stassinopoulos.gr
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Το μέλλον στους οδηγούς συρταριών  
από την Α. ΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε

Στην εταιρεία Α. ΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ 
& ΥΙΟΙ Α.Ε, μετά από 41 χρόνια 

στο χώρο των ειδών 
επιπλοποιίας, αξιοποιώντας την 
πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις 

και μελετώντας καθημερινά τις 
ανάγκες των πελατών μας, αλλά 
και της αγοράς, έχουν συνάψει 
αποκλειστικές συνεργασίες με 

τις κορυφαίες εταιρίες του 
κλάδου, προκειμένου να 

καλύψουν ακόμα και τις πιο 
απαιτητικές σας ανάγκες!

Το μέλλον στους οδηγούς συρταριών είναι εδώ! Ο νέος μηχανι-
σμός FGV UNILUX είναι ένας οδηγός slim με φρένο και dual-
synchro. Είναι διαθέσιμος σε ύψος από 8,5 έως και 20cm και σε 
βάθος από 30 έως 55cm. Έρχεται σε δύο υπέροχα χρώματα λευκό 
και ανθρακί. Με μέγιστο φορτίο έως 45kg και διαθέσιμα όλα τα εξαρ-
τήματα, για ποίκιλες μετατροπές, όπως μετώπες, προεκτάσεις, μπράκετ, 
γυάλινα πλαϊνά κι άλλα αξεσουάρ, είναι σίγουρο ότι θα εξοπλίσει 
την επόμενη κουζίνα σας. Την κουζίνα του αύριο!

Λύσεις αποθήκευσης αποκλειστικά από τον Ιταλικό οίκο 
COMPAGNUCCI, όπως τον νέο μηχανισμό GIRASOLO, διαθέ-
σιμο για κουτί από 40-60cm, με καλάθια ανθρακί και λευκά και 
μέγιστο βάρος τα 20kg. Επιπλέον, το νέο MAGIC CORNER για 
χρήση από αριστερά και δεξιά, διαθέτει τρείς ρυθμίσεις προσαρ-
μογής στην πόρτα, για καλύτερη εφαρμογή και ευκολότερη εγκα-
τάσταση. Διατίθεται για κουτί από 40 έως 60cm με μηχανισμό φρένου, 
τόσο στο άνοιγμα, όσο και στο κλείσιμο της πόρτας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,57008 | Τ. 2310-785708/9 | www.koulikidis.gr - opkgreece.gr | info@koulikidis.gr



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ADLER

Εμείς στην ADLER, εξειδικευμένοι στα χρώματα και στην προστασία ξύλου, προσφέρουμε λύσεις 
ειδικά σχεδιασμένες για τους αρχιτέκτονες σε όλες τις περιοχές εφαρμογής. Συζητάμε μαζί για 
το έργο σας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και επιθυμίες σχεδιασμού. Σε συνεργασία με το 

εσωτερικό τεχνικό τμήμα από την ADLER, έχετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο από μία μόνο πηγή. 
Αυτό θα σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και χρήμα καθώς θα σας λύσει και πολλά προβλήματα.

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.  |  Λ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 42, 1423, 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ: + 30 210-2710884, +30 210-2757354 | adlergr@otenet.gr | www.adler-lacke.com

Το χρώμα κυλάει στις φλέβες μας!



ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 167, 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5817319
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και για πρώτη φορά στην Ευρώπη...

Μοναδικά αρθρωτά πάνελ, από 100%
βιώσιμo Αυστραλιανo ξύλo ευκαλύπτου!

Μεταμορφώστε οποιονδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μοναδικό οριο...τη φαντασία σας!

Επισκεφθείτε μας!
www.outdeco.gr

facebook.com/outdecogr
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

Μηχανισμοί κουφωμάτων 
Roto NT

Η πολυετής παρουσία των 
μηχανισμών κουφωμάτων Roto NT 

στην αγορά εδραίωσε στους 
Έλληνες κατασκευαστές την 

πεποίθηση της υψηλής ποιότητας, 
της αξιοπιστίας και της άψογης 
λειτουργίας σε βάθος χρόνου.

Η πληρότητα του προγράμματος δίνει την δυνατότητα υλοποίησης 
κάθε λειτουργικού τύπου κουφώματος όπως 
• Μονόφυλλα 
• Δίφυλλα 
• Τρίφυλλα
• Κυκλικά
• Ορθογώνια τραπέζια 
• Ορθογώνια τρίγωνα 

Επιπλέον η πλήρης σειρά περιφερειακών εξαρτημάτων δίνει την 
δυνατότητα να ενσωματωθούν στα κουφώματα με μηχανισμούς Roto 
NT, εφαρμογές για την ικανοποίηση σύγχρονων απαιτήσεων 
• Ασφάλειας 
• Εύκολης χρήσης ακόμη και από ηλικιωμένα άτομα
• Άνεσης  
• Ελέγχου πρόσβασης 
• Απομακρυσμένης λειτουργίας

Η τεχνογνωσία της Roto σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία των 
στελεχών του τμήματος έρευνας και εξέλιξης και με την χρήση 
υψηλής τεχνολογίας στον σχεδιασμό και την παραγωγή είχε σαν 
αποτέλεσμα ο μηχανισμός Roto NT να διακρίνεται για την 
• Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση του 
• Ευελιξία στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας

Την εύκολη, γρήγορη και πλήρη ρύθμιση σε τρεις διευθύνσεις -3D- 
Η εταιρία Roto-Eυρωτεχνική αποκλειστικός αντιπρόσωπος για πάνω 
από 30 χρόνια της Roto για την Ελλάδα και την Κύπρο με άρτια 
οργανωμένες και στελεχωμένες εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των παραγ-
γελιών των πελατών της με τον καλύτερο τρόπο.
Επιπλέον το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στελεχωμένο με, υψηλής 
κατάρτισης και μεγάλης εμπειρίας τεχνικούς εξασφαλίζει την πλήρη 
τεχνική υποστήριξη των πελατών της εμπεδώνοντας σε αυτούς το 
αίσθημα της σιγουριάς και ασφάλειας σε τεχνικά θέματα γεγονός 
πολύ σημαντικό για τους κατασκευαστές.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Οδός Α7 Αριθμ. 34, 57022 
Σίνδος 
Τ. 2310 796 950 
Φαξ. 2310 796 783 
info@eurotechnica.gr

ΑΘΗΝΑ
Λεωφόρος Σπάτων 151, 153 51 Παλλήνη 
Τ. 210 9953623 
Φ. 210 9959398 
E: euroath@otenet.gr

mailto:info@eurotechnica.gr
mailto:euroath@otenet.gr
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Οι διάδρομοι ή τα χολ καταργούνται και 
δίνουν τη θέση τους σε έναν μεγαλύτερο 
χώρο. Οι κατόψεις των μικρών χώρων δεν 
φαίνονται πια στριμωγμένες. Η κουζίνα μετα-
φέρεται στο κέντρο της προσοχής και γίνεται 
το βασικό μέρος συνάντησης και επικοινω-
νίας. Η STEROPAL διαθέτει ετοιμοπαράδοτες 
πάνω από 300 διαφορετικές επιφάνειες (επεν-
δεδυμένες με μελαμινικό φιλμ, φορμάικες, 
πάγκους εργασίας, ακρυλικές επιφάνειες, 
δάπεδα laminate) κορυφαίων εργοστασίων 
που καλύπτουν όλες τις σχεδιαστικές και κατα-
σκευαστικές ανάγκες κουζίνας ή επίπλου.

Δυναμική μονολιθική εμφάνιση
Ένας μονόλιθος είναι ένα φυσικώς σχηματι-
σμένο ή διαμορφωμένο κομμάτι βράχου. Αυτή 
η αισθητική αρχίζει να γίνεται τάση στην 
κουζίνα και της χαρίζει έναν πολύ μοντέρνο 
χαρακτήρα. Ο συνδυασμός του πάγκου, των 
προσόψεων και των πλαϊνών επιφανειών σε 
ένα μόνο σχέδιο δημιουργεί αυτή την ομοι-
όμορφη, μονολιθική εμφάνιση. Η STEROPAL 
διαθέτει ποικιλία σχεδίων της EGGER που σας 
εξασφαλίζουν αυτή την αισθητική. 

Προσόψεις χωρίς πόμολα
Αν το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι μια μινι-
μαλιστική και μοντέρνα σχεδίαση στην 
κουζίνα, οι προσόψεις χωρίς πόμολα είναι 
η τέλεια επιλογή. Η STEROPAL προσφέρει 
ποικιλία επιλογών, όπως gola αλουμινίου 
OPES, συρτάρια LEGRABOX ΤΟΒ, οδηγούς 
MOVENTO ΤΟΒ, συστήματα ανύψωσης ΗΚ 
ΤΟΒ της BLUM, καθώς και έτοιμα πορτάκια 
με λαβή J σε οποιοδήποτε σχέδιο της 
EGGER. Όλα αυτά αντικαθιστούν τα παλαι-
ότερα ορατά πόμολα και δημιουργούν πολυ-
τελείς κουζίνες με ομοιόμορφη και καθαρή 
εμφάνιση.

Λεπτό ίσον κομψό
Οι λεπτοί πάγκοι γίνονται ολοένα και πιο 
δημοφιλείς χάρη στη μινιμαλιστική και απλή 
όψη τους. Με τους νέους πάγκους Compact 
και τους πάγκους PerfectSense Topmatt με 
ταινία περιθωρίου της EGGER από τη 
STEROPAL, έχετε στη διάθεσή σας δύο νέες 
ελκυστικές λύσεις. Οι πάγκοι Compact 
Laminate διατίθενται σε τέσσερα σχέδια. Οι 
πυρήνες των πάγκων σε μαύρο ή στο ίδιο 
χρώμα με την επιφάνεια των πάγκων δημι-
ουργούν την αίσθηση ομοιόμορφης πλάκας. 

Με πάχος μόλις 12mm συνδυάζουν εξαιρε-
τική στιβαρότητα, αντοχή στην υγρασία και 
κομψή εμφάνιση. Οι λεπτοί πάγκοι Topmatt, 
είτε πρόκειται για λευκά, μαύρα ή σχέδια 
μαρμάρων - οι λεπτοί πάγκοι Topmatt είναι 
ιδανικοί για τη δημιουργία ενός εκλεπτυ-
σμένου σχεδίου κουζίνας. Παρέχουν βελού-
δινη αίσθηση, καθαρίζονται εύκολα και έχουν 
μεγάλη αντοχή.

Σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης
Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εκατοστού 
είναι αναμφισβήτητα προτεραιότητα στον 
σχεδιασμό μιας κουζίνας. Η STEROPAL 
προτείνει αποθηκευτικά συστήματα INOXA, 
η οποία με 30 χρόνια εμπειρίας στα μεταλ-
λικά εξαρτήματα ενσωματώνει υπέροχα τα 
υλικά της σε μια σύγχρονη κουζίνα με πρακτι-
κότητα και λειτουργικότητα και υψηλή αισθη-
τική. Η νέα σειρά HYPER με οδηγούς 
πλήρους ανάπτυξης και μαλακό κλείσιμο 
προσφέρει λύσεις για γωνιακά και τυφλά ντου-
λάπια, τροφοθήκες και βαγονέτα, σε μια ελκυ-
στική μοντέρνα εμφάνιση. 

Καινοτόμος εξοπλισμός κουζίνας
Οι νεροχύτες της PLADOS διαθέτουν μονα-
δική τεχνολογική καινοτομία ARIAPURA που 
καθαρίζει την ατμόσφαιρα του σπιτιού! Δεν 
λεκιάζουν, δεν χαράσσονται, αντέχουν στη 
θερμοκρασία και στα χτυπήματα, δεν 
αποχρωμα  τίζονται, εξασφαλίζουν υγιεινή και 
ευκολία στο καθάρισμα, είναι κατάλληλοι για 
επαφή με τρόφιμα, είναι θερμομονωτικοί και 
ηχομονωτικοί. Διατίθενται ετοιμοπαράδοτοι 
σε μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωματισμών 
από τη SΤEROPAL.

Σχεδίαση ανοιχτών εσωτερικών χώρων από τη Steropal
Ο ρόλος της κουζίνας αλλάζει. Παρατηρείται μια αυξανόμενη επιθυμία για ανοιχτούς χώρους 
που εναρμονίζονται οπτικά και παρέχουν τη δυνατότητα πολυλειτουργικής διαβίωσης.

17ο χμ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Μελισσοχώρι, Τ.Κ. 570 18  |  Τ. 23940 32222. | F. 23940 33003  |  www.steropal.gr  |. info@steropal.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ

http://www.steropal.gr


84  

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το εναρμονισμένο 
πρότυπο πυρασφάλειας 

EN 16034 
και η Σήμανση CE

Η Σήμανση CE μπήκε στη ζωή μας, αλλά 
δυστυχώς πολλοί δεν γνωρίζουν τον σκοπό 
και τα οφέλη που μπορεί να μας προσκομίσει.
Για τη σωστή κατανόηση θα πρέπει αρχικά 
να διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι η Σήμανση 
CE στα δομικά υλικά, σε τι αποσκοπεί, πως 
την «αποκτά» ο κατασκευαστής και ποιοι 
είναι οι κανόνες!

Το ift Rosenheim μπορεί να ελέγξει ανεξάρτητα 
και σύμφωνα με το αμερικάνικο UL-Standard.
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Με τη Σήμανση CE δεσμεύεται ο παραγωγός δομικών προϊόντων, 
ότι εκπληρώνει δυο βασικές απαιτήσεις. Αφενός τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 305/2011 και των προσαρμογών του, αφετέρου αυτές 
του εκάστοτε Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου (hEN) για 
κάθε κατηγορία/είδος προϊόντος, όπως και τα άλλα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα, που απορρέουν από αυτά. Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα για τα δομικά προϊόντα είναι αυτά που έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις εντολές της Ε.Ε..
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι δομικές κατασκευές στο σύνολό 
τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι κατάλληλες για 
τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαί-
τερα την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών. Με την προϋπόθεση 
ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρού-
νται οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις αφορούν 
για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής: 
1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
2. Πυρασφάλεια
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4. Ασφάλεια χρήσης
5. Προστασία κατά του θορύβου
6. Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας
7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.
Η Σήμανση CE αποσκοπεί στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς σήμανση δεν επιτρέπεται να 
διακινείται το δομικό προϊόν, εφ’ όσον υπάρχει εναρμονισμένο 
πρότυπο. Σε κάθε εναρμονισμένο πρότυπο αναγράφεται για ποιες 
ιδιότητες/χαρακτηριστικά πρέπει να ενημερωθεί ο καταναλωτής. Ο 
καθορισμός των ελάχιστων επιδόσεων ανά ιδιότητα είναι αρμοδιό-
τητα της εκάστοτε χώρας. 
Όλα τα δομικά προϊόντα που απαιτείται να έχουν Σήμανση CE, 
πρέπει να συνοδεύονται με τη Δήλωση Επίδοσης, στην οποία αναγρά-
φονται τα στοιχεία του τύπου του προϊόντος (βασικός και μονα-
δικός κωδικός), το όνομα και η διεύθυνση επικοινωνίας του κατα-
σκευαστή, πληροφορίες για τη χρήση που προβλέπεται, το σύστημα 
ή τα συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας 
της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, 
τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης του εναρμονι-
σμένου προτύπου, που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κάθε 

ουσιώδους χαρακτηριστικού, τον κατάλογο των ουσιωδών χαρα-
κτηριστικών που αναγράφονται στο αντίστοιχο εναρμονισμένο 
πρότυπο και τουλάχιστον μια επίδοση αυτών, αν δεν υπάρχουν 
περαιτέρω απαιτήσεις από το κράτος που θα διακινηθεί, καθώς και 
σε ποιο κοινοποιημένο εργαστήριο έγιναν οι αρχικές δοκιμές τύπου 
(ΙΤΤ). Επίσης το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται συνήθως με πληρο-
φορίες για τοποθέτηση (αν δεν τοποθετηθεί από τον παραγωγό), 
χρήση και συντήρηση. Και όλα αυτά πάντα στην επίσημη γλώσσα 
της ευρωπαϊκής χώρας που διακινούνται.
Η σήμανση είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει για το προϊόν εναρμο-
νισμένο πρότυπο! Προϊόντα που δεν φέρουν τη σήμανση, ο κατα-
ναλωτής έχει το δικαίωμα να μην τα αποδεχτεί, οπότε και να μη τα 
πληρώσει! Η Σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα, εκτός αν δεν 
είναι δυνατόν. Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση επιδόσεων από τον 
κατασκευαστή, η Σήμανση CE δεν τοποθετείται. H Σήμανση CE 
τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο 
προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή σε στερεωμένη στο 
προϊόν ετικέτα. Ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους 
κατά το οποίο έγινε για πρώτη φορά η σήμανση, το όνομα και την 
καταχωρημένη διεύθυνση του κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποί-
ησης που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ονόματος και της διεύ-
θυνσης του κατασκευαστή εύκολα και με σαφήνεια, τον μοναδικό 
κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, τον αριθμό της 
δήλωσης επίδοσης, το επίπεδο ή την κατηγορία της δηλωθείσας 
επίδοσης (μια είναι υποχρεωτική και δεν αναγράφεται npd), το στοι-
χείο αναφοράς της σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής 
και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού. 
Ανάλογα την επικινδυνότητα που μπορεί να έχει το προϊόν στον 
καταναλωτή, ανήκει στο αντίστοιχο σύστημα συμμόρφωσης [Αξιο-
λόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP)], 
που καθορίζεται στο παράρτημα ΖΑ του εκάστοτε εναρμονισμένου 
προτύπου. Επίσης ανάλογα με το σύστημα συμμόρφωσης διαφέρει 
και η εμπλοκή του κοινοποιημένου φορέα (αναγνωρισμένος από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμός που εκτελεί τα καθήκοντα που 
έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι 
οποίες αναφέρονται στις εφαρμοστέες οδηγίες νέας προσέγγισης, 
όταν είναι απαραίτητη η παρουσία τρίτου). Στον πίνακα 1 αναγρά-
φονται οι υποχρεώσεις/καθήκοντα του κατασκευαστή και του κοινο-
ποιημένου φορέα.

Σύστημα 
συμμόρ-
φωσης

Αρμοδιότητες του Κατασκευαστή Αρμοδιότητες του κοινοποιημένου φορέα

Έλεγχος 
παραγωγής 

(FPC)

Αρχικός 
Έλεγχος 

Τύπου (ITT)

Δειγματοληπτικός 
έλεγχος

Πρώτη επιθεώρηση 
της εργασίας και 

ελέγχου παραγωγής

Αρχικός 
Έλεγχος Τύπου 

(ITT)

Συνεχής έλεγχος από 
εξωτερικό φορέα

Δειγματοληπτικός 
έλεγχος 

1+ X Χ X X X X

1 X X X X

2+ X X X X X

3 X X

4 X X

Πίνακας 1  Συστήματα συμμόρφωσης και διαδικασίες απόδειξης

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ενδεικτικά τα κουφώματα και οι γκαραζόπορτες (πύλες) ανήκουν στην 
κατηγορία 3, ενώ παντζούρια, ρολά, σήτες και τέντες στην κατηγορία 
4. Τα πυράντοχα προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία 1, που σημαίνει 
τουλάχιστον ετήσια επιθεώρηση του κατασκευαστή! Η επιθεώρηση 
στον κατασκευαστή περιλαμβάνει το Σύστημα Ελέγχου της Παρα-
γωγής (FPC), το οποίο είναι λεπτομερειακό με οδηγίες εργασίας και 
τεκμηριώνει την παραγωγή εφάμιλλου προϊόντος με το δοκιμασμένο 
και ότι χρησιμοποιούνται τα ίδια υλικά. Προϊόντα που επιθεωρούνται 
από κοινοποιημένα φορέα φέρουν κάτω από το CE τον τετραψήφιο 
κωδικό του φορέα ο οποίος είναι συνυπεύθυνος για την τήρηση του 
κανονισμού και του εναρμονισμένου προτύπου. Αν η αγορά δίνει 
βαρύτητα μια φορά στο ποιος φορέας έκανε τις αρχικές δοκιμές 
τύπου (ΙΤΤ), τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνει στο ποιος ελέγχει την 
επιχείρηση και τη σήμανση!
Για τη Σήμανση CE είναι απαραίτητες τουλάχιστον μερικές δοκιμές 
(Αρχικές Δοκιμές Τύπου «ΙΤΤ») και η εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου 
Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC), με σκοπό να μπορεί να αποδείξει 
ο Κατασκευαστής, ότι παράγει τα προϊόντα που διαθέτει με τα υλικά 
και τον τρόπο που είχε παραχθεί το προϊόν που δοκιμάστηκε. 
Πολλά δομικά προϊόντα/υλικά παράγονται στην Ελλάδα αλλά και πολλά 
εισάγονται. Και στα εισαγόμενα ισχύουν ότι ισχύουν και στα εγχώρια 
και αντίστροφα. Με τον κανονισμό είναι υποχρεωμένοι και οι διανο-
μείς (π.χ. εισαγωγείς ή έμποροι) πριν καταστήσουν προϊόν του τομέα 
των δομικών κατασκευών διαθέσιμο στην αγορά, να εξασφαλίζουν 
ότι φέρει, εφόσον απαιτείται, την απαιτούμενη Σήμανση CE και συνο-
δεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται από τον κανο-
νισμό, τις οδηγίες και τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, στην 
επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κράτους μέλους και να είναι ευκόλως 
κατανοητή από τους χρήστες. Οι διανομείς εξασφαλίζουν επίσης ότι 
ο Κατασκευαστής και ο Εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαι-
τήσεις που προβλέπονται. Έτσι κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα μπορεί να 
διαχειρίζεται καλύτερα την εισαγωγή ανεξέλεγκτων προϊόντων και θα 
υποχρεώνει τους εμπόρους να μη βλέπουν τα προϊόντα μόνο εμπο-
ρικά αλλά και για λογαριασμό του τελικού καταναλωτή.
Ο κανονισμός επιβάλλει και στα μέλη κράτη να κάνουν τεκμηριωμένους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους σχετικά με τη Σήμανση CE. Οι χρήστες 
των δομικών προϊόντων ή και οι καταναλωτές πρέπει να ευαισθητοποι-
ηθούν και να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο τι αγοράζουν και αν αληθεύουν 
τα υποσχόμενα. Αν υπάρχει υποψία παραπλάνησης να μη διστάσουν 
να το καταγγείλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Προστασίας του Κατα-
ναλωτή, η οποία αναλαμβάνει την υπόλοιπη διαδικασία. 
Η Σήμανση CE για παράθυρα και εξώπορτες χωρίς χαρακτηριστικά 
πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού είναι υποχρεωτική από το Φεβρου-
άριο του 2010. Από την 1η Νοεμβρίου 2016 ισχύει πλέον το εναρμονι-
σμένο πρότυπο EN 16034 για αντοχή στη φωτιά ή/και ελέγχου καπνού.
Επίσης αλλάζει ριζικά η διαδικασία έγκρισης. Ένας κοινοποιημένος οργα-
νισμός πιστοποίησης προϊόντων, ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευ-
μένος και κοινοποιημένος για το EN 16034, αναλαμβάνει την τεχνική 
"εποπτεία" για τις δοκιμές, ταξινομήσεις και την παρακολούθηση. Για το 
σκοπό αυτό, απαιτείται μια εκτεταμένη γνώση για το προϊόν και εμπειρία, 
γιατί οι δηλώσεις και οι πληροφορίες πρέπει να είναι ανθεκτικές σε περί-
πτωση βλαβών ή σχετικές επερωτήσεις της εποπτείας αγοράς. Μετά την 
επιτυχή δοκιμή και αξιολόγηση του προϊόντος και την αρχική επιθεώ-
ρηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) του κατασκευ-
αστή, ο κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων μπορεί 
να εκδώσει το "πιστοποιητικό επιβεβαίωσης της σταθερής απόδοσης», 
το οποίο είναι η βάση για τη δήλωση επίδοσης και Σήμανση CE.

Το πρότυπο προϊόντος EN 16034 
"Παράθυρα, πόρτες και πύλες - με 
ιδιότητες πυραντίστασης ή/και 
ελέγχου καπνού» εγκρίθηκε από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Έτσι οι κατασκευ-
αστές από τις 01/11/2016 μπορούν 
και από τις 01/11/2019 πρέπει να 
διακινούν τα ανωτέρω αναφερθέντα 
προϊόντα ως εναρμονισμένα, με 
Σήμανση CE προϊόντα πυραντίστασης 
και προστασίας καπνού σ’ όλη την 
Ευρώπη. 

Για το σχεδιασμό και τη χρήση των στοιχείων πυραντίστασης θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις κατηγοριοποίησης συμπε-
ριλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης. Για τους αρχιτέκτονες, 
κατασκευαστές και τοποθετητές σημαίνει ότι οι προκηρύξεις, διαγω-
νισμοί και τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντος. Στην έκθεση ταξι-
νόμησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-2, περιγράφεται το 
επιτρεπόμενο εύρος διακύμανσης του συστήματος, συμπεριλαμβα-
νομένου του επεκταμένου πεδίου εφαρμογής και τη λεγόμενη έκθεση 
EXAP. Σ’ αυτή ρυθμίζονται οι δυνατότητες μεταβίβασης των μεγεθών 
και η εναλλαξιμότητα των εξαρτημάτων, υλικών και αποδεδειγμένων 
κατασκευαστικών προδιαγραφών. 
Η εναλλαγή των εξαρτημάτων και αξεσουάρ είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές. Τα δεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 16034 πρέπει να 
συμπληρωθούν με πρόσθετες πληροφορίες, εάν χρησιμοποιηθεί ως 
εξωτερική πόρτα (EN 14351-1), εσωτερική πόρτα (EN 14351-2, το 
οποίο δεν έχει εναρμονιστεί ακόμα σας πρότυπο), αυτόματη πόρτα 
(EN 16361) ή ως πύλη (EN 13421). Για τις εσωτερικές πόρτες όπου 
δεν υπάρχει ακόμα εναρμονισμένο πρότυπο ισχύουν οι απαιτήσεις 
σχετικά με δοκιμές, ταξινόμηση και σήμανση του κάθε κράτους 
ξεχωριστά με βάσει την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Πηγή: ift Rosenheim
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Δοκιμές και μετρήσεις αποτελούν τη βάση της επιτυχούς ανάπτυξης 
του προϊόντος και της ποιότητας του, καθώς και των πωλήσεων και 
του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης των δοκιμών των οικοδομικών 
προϊόντων σύμφωνα με την κατασκευαστική νομοθεσία. Στη διάρκεια 
μιας περιόδου 50 ετών το ift Rosenheim έχει εγκαταστάσεις στις 
οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ένας μεγάλος αριθμός δοκιμών. 
Οι εξειδικευμένες τεχνικές δοκιμών, μέτρησης και ελέγχου είναι 
σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα και προσφέρουν υψηλής ποιό-
τητας ελέγχους.

Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas
Το ift Rosenheim Hellas είναι εταίρος του ift Rosenheim, ένας πανευ-
ρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστο-
ποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 
17025. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, ολοκληρωμένη και γρήγορη 
δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων παραθύρων, πετασμάτων, 
θυρών, πυλών, γυαλιού και δομικών υλικών. Στόχος είναι η διαρκής 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ο σχεδιασμός και η τεχνολογία 
καθώς και το έργο τυποποίησης και έρευνας. Η πιστοποίηση από το ift 
Rosenheim εξασφαλίζει μία πανευρωπαϊκή αποδοχή. Το ift έχει δεσμευτεί 
στη μετάδοση γνώσεων και απολαμβάνει ως ουδέτερος θεσμός, ως εκ 
τούτου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα ιδιαίτερο καθεστώς - οι 
δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνικής.

Δείγμα 
σήμανσης 
CE

Δοκιμή πυροπροστασίας ενός παραθύρου

Ο νέος φούρνος δοκιμής πυρός 8 m x 5 m του ift Rosenheim

Το ift Rosenheim μπορεί να ελέγξει ανεξάρτητα και σύμφωνα με το 
αμερικάνικο UL-Standard.

Βασικά κριτήρια του ευρωπαϊκού προτύπου πυροπροστασίας
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Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

Smart EVO Series

Master Series

Fast Series

Jet Smart

Jet Master T

Αντιπρόσωπος Νοτίου Ελλάδος.

Easy Jet



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

Smart EVO Series

Master Series

Fast Series

Jet Smart

Jet Master T

Αντιπρόσωπος Νοτίου Ελλάδος.

Easy Jet F255

Xenia 70

Libra 65PFS 520

Αντιπρόσωπος Νοτίου Ελλάδος.

AXO 400 T
Matrix 230X

ΓΡΑΒΙΑΣ 137  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  164 51 | Τ. 210 9913815, 210 9938124  F. 210 9952380



Ελληνικά  
σπάνια ξύλα!

Η εταιρεία εμπορεύεται ελληνικά σπάνια 
ξύλα, ιδανικά για κατασκευές αντοχής, όπως 
ελληνική καρυδιά, καστανιά, καραγάτσι, δρυς, 

μουριά κ.α. Επίσης προσφέρει ρίζες από 
καρυδιά, καραγάτσι & αργυρόλευκα!

  Η εταιρεία διαθέτει ξύλα σε όλες τις ποιότητες και 
σε όλα τα πάχη (3, 5, 6, 9 και 10 εκατοστά) και σε 
όλα τα φάρδη, από 10 εκ. έως και 130 εκ. 

  Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει ξύλα για κατασκευές 
όλων των ειδών τραπεζιών, όπως και στρογγυλά 
τραπέζια με διάμετρο από 30 εκ. έως και 180 εκ.

  Διαθέσιμα για τους πελάτες της είναι και ιδιαίτερα 
ξύλα για κατασκευή τραπεζιών με γυαλί.  

  Κατασκευή σκαμπό από όλα τα είδη του ξύλου! 
Φ40x45 εκ., Φ40x75 εκ., αλλά κι ότι ειδική παραγ-
γελία θέλει ο πελάτης.

Λυγαριά Τρικάλων   |  Tηλ.: 24310 61977,  κιν.: 6983 057539  |  Viber 6974 990540

Πώληση Χονδρική - Λιανική

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ
 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ!





Η καλύτερη σχέση 
ποιότητας | τιμής  
στην αγορά.
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