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EDITORIAL

ΤΕΥΧΟΣ 94
 IOYΛΙΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μετά από 4 χρόνια, στα δύο εκ των οποίων πρωταγωνίστησαν 

οι περιορισμοί λόγω Covid-19, καταφέραμε να οργανώσουμε 

την καλύτερη Medwood που έγινε ποτέ.

Η πλειάδα των μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας αγοράς 

όπως και ο υψηλού επιπέδου σχεδιασμός των περιπτέρων 

σε συνδυασμό με την θετική ψυχολογία των επισκεπτών 

που με έντονο ενδιαφέρον αποζητούσαν νέα προϊόντα και 

καινοτομίες ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της έκθεσης.

Η οργάνωση των Medwood Talks με υψηλούς καλεσμένους 

ομιλητές από την Ευρώπη έδωσε την ευκαιρία για ενημέρωση 

στα θέματα ξύλινων κατασκευών με σύγχρονα υλικά 

και μεθόδους.

Η επόμενη μέρα, όμως, και το θετικό κλίμα στον τομέα των 

κατασκευών επισκιάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία 

που ειδικά για τον κλάδο έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

προμήθεια ξύλου καθώς σημειώνεται γενικότερη έλλειψη 

υλικών λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα 

και έλλειψη τεχνικού δυναμικού ικανού να επανδρώσει 

τον παραγωγό τομέα.

Η δυναμική όμως που έχει αναπτύξει το επενδυτικό κλίμα

και ο τουρισμός καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό αδυναμίες

και προβλήματα.

Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα με την οργάνωση του 

the Architect Show (10-11 Δεκεμβρίου) όπου, όχι μόνο 

το ξύλο αλλά και όλα τα υλικά απ’ όλο τον κλάδο της 

παραγωγής, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν  

στο απαιτητικό κοινό  αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών 

και κατασκευαστών.

Ευχόμαστε σε όλους ένα ξέγνοιαστο και ήρεμο καλοκαίρι.
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NEA EΛΛΑΔΑ

Οι νέες επεξεργασίες μεταμορφώνουν τις επιφάνειες 
των φυσικών πετρωμάτων, δίνουν νέα διάσταση στα 
υλικά, δημιουργούν νέες υφές και αισθητικές προτά-
σεις, που θα επικρατήσουν στις τάσεις της αρχιτε-
κτονικής και διακόσμησης. 
Η Stonetech, πρωτοπόρος στην επεξεργασία φυσικών 
πετρωμάτων και αναγνωρίζοντας την ανάγκη του αρχι-
τεκτονικού κλάδου για νέες υφές στα πετρώματα, 
επενδύει σε τεχνολογικό εξοπλισμό, μέσα από τον 
οποίο εφαρμόζει πολλές νέες επεξεργασίες που μετα-
μορφώνουν τα φυσικά πετρώματα, δημιουργώντας 
μοναδικές αισθητικές προτάσεις. 
Έτσι βλέπουμε στα μάρμαρα έντονες ρίγες σε ποικιλία 
βάθους, καμπύλων και αποστάσεων, σε διαγώνιες, 
κάθετες και οριζόντιες κατευθύνσεις, επιφάνειες που 
θυμίζουν πλέγμα και ύφασμα, ανάγλυφες υφές με 
έντονο βούρτσισμα και πολλές άλλες επεξεργασίες 
που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε εφαρμογές 
δαπέδων όσο και σε διακοσμητικές εφαρμογές και 
ορθομαρμαρώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Οι επιφάνειες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν και 
συνδυαστικά δημιουργώντας μοναδικά κολλάζ – έργα 
τέχνης. 
Είναι εντυπωσιακό πώς ένα φυσικό πέτρωμα μετα-
μορφώνεται χρωματικά και αισθητικά από τις επεμ-
βάσεις και τις επεξεργασίες αυτές και πως τα χαρα-
κτηριστικά κάποιων πετρωμάτων παραμένουν άθικτα 
σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες το 
υλικό παίρνει καινούργια μορφή. 

Η Stonetech εμπνευσμένη από τη 
γη και τον τρόπο που μεταμορ-
φώνει τα φυσικά της πετρώματα, 
παρουσιάζει τη νέα σειρά επιφα-
νειών #metamorphosis.

#metamorphosis από την Stonetech

Γραφεία – Showroom: Ηριδανού 16-18 11528 Αθήνα | T: +30 210 9945011 | E: info@stonetech.gr | W: stonetech.gr

Η σειρά των νέων επιφανειών της 
Stonetech #Metamorphosis περιλαμβάνει 
5 βασικές υφές οι οποίες μπορούν να 
τροποποιηθούν περαιτέρω με βάση τις 
απαιτήσεις του κάθε έργου και του αισθη-
τικού αποτελέσματος που επιδιώκεται.

mailto:info@stonetech.gr
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ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε.
Νέα στρατηγική συνεργασία της με τη HANSTONE 
χαλαζιακές επιφάνειες της Hyundai L&C!

NEA EΛΛΑΔΑ

Η ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ 
Α.Ε., αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της 
Hyundai L&C στην 
Ελλάδα και στα 
Βαλκάνια, 
προχώρησε σε μία 
νέα συνεργασία 
στρατηγικής 
σημασίας, 
συστήνοντας στην 
ελληνική αγορά τις 
καινοτόμες 
χαλαζιακές 
επιφάνειες 
HANSTONE 
Quartz! 

Η Hyundai L&C είναι κορυφαία εταιρία παγκοσμίως στην παρα-
γωγή επιφανειών φυσικού χαλαζία, με μονάδες στην Κορέα και 
Βόρεια Αμερική, όπου χρησιμοποιεί προηγμένες μεθόδους παρα-
γωγής, φιλικές στο περιβάλλον. 
Με την τεχνολογία Breton, συνδυάζεται φυσικός χαλαζίας, ένα από 
τα πιο σκληρά υλικά της φύσης, με υψηλής ποιότητας πολυμερή 
ρητίνη και χρωστική ουσία για την παραγωγή ανθεκτικών και αισθη-
τικής πολυτέλειας επιφανειών.
Σε μεγάλα έργα όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία αλλά και σε επαγ-
γελματικούς χώρους, κουζίνες και μπάνια οι επιφάνειες Hanstone 
Quartz δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα με διαχρονική 
αξία και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση.
Είναι μη πορώδεις με αντιμικροβιακές ιδιότητες, ανθεκτικές σε 
γρατζουνιές, λεκέδες & οξέα, εύκολες στη συντήρηση με μεγάλη 
διάρκεια ζωής, αντοχή στη ζέστη με επιλογές αποχρώσεων, φιλικές 

στο περιβάλλον και με 10 χρόνια εγγύηση!
Πάντα δίπλα στον κατασκευαστή με καινοτόμες λύσεις, η 
ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. πρωτοπορεί συνεχώς με νέα προϊόντα. 

ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε.
17ο χλμ. Παλαιάς Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη-Καβάλα | Τ: 23940.52410 - 23940.52411 Ε: info@marmouris.gr | W: marmouris.gr

mailto:≈: info@marmouris.gr
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Πλωτό ή κολλητό δάπεδο;

Τι είναι καλύτερο για την περίπτωση σας.
Το ξύλινο δάπεδο ανέκαθεν κυριαρχούσε και κυριαρχεί στις κατασκευές δεδομένου ότι ως 
φυσικό υλικό είναι ζωντανό και φιλικό καθώς καταφέρνει να συγκεντρώνει τα περισσότερα 
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες λύσεις που κατά καιρούς προτείνονται. Το ημιμασίφ δάπεδο 
μάλιστα, έχει επιπλέον και την ευκολία της επιλογής της τοποθέτησης: πλωτό ή κολλητό.

NEA EΛΛΑΔΑ

ΠΛΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ
Πλωτά ονομάζονται τα ξύλινα δάπεδα (ή 
laminate) τα οποία τοποθετούνται κουμπωτά 
επάνω σε ειδικό υπόστρωμα, πάνω στην υπάρ-
χουσα επιφάνεια (τσιμέντο, ξυλο, πλακακι, 
μαρμαρο).
Ένα από τα θετικά που έχει το πλωτό δάπεδο, 
είναι ότι δεν καταστρέφει το ήδη υπάρχον. 
Επίσης είναι πολύ εύκολο στην τοποθέτηση και 
οικονομικότερο σε σχέση με το κολλητό.
Τι πρέπει να προσέξετε:
Να είναι (σχετικά) λεία η κάτω επιφάνεια. 
■ Το υπόστρωμα: Επιλέξτε ένα υπόστρωμα 
που να πληροί τις ανάγκες σας. Αν για παρά-
δειγμα έχετε ενδοδαπέδια θέρμανση, θα πρέπει 
το υπόστρωμα να είναι κατάλληλο και να μην 
εμποδίζει την ζέστη να ανέβει προς τα επάνω. 
Αν θέλετε ηχομόνωση, υπάρχουν στην αγορά 
ηχομονωτικά υποστρώματα που μειώνουν τον 
θόρυβο κατά 21dΒ.
■ Τα κουμπώματα: θα πρέπει να είναι click. 
Ακόμη καλύτερα αν έχουν και 5G (με λάστιχο 
στο σόκορο) 
■ Το πλωτό δάπεδο "κινείται". Γι' αυτό και 
χρησιμοποιούμε αρμούς διαστολής σε όλες 
τις πόρτες και αφήνουμε 1 πόντο κενό γύρω 
στον χώρο για να μπορεί το πάτωμα να κινηθεί.

ΚΟΛΛΗΤΑ ΔΑΠΕΔΑ
Κολλητό ονομάζεται το δάπεδο που κολλιέται 
σε τσιμεντοκονία ή απευθείας σε ήδη υπάρχον 
δάπεδο. Το κολλητό δάπεδο είναι πιο συμπαγές 
και έχει -για πολλούς-καλύτερη αίσθηση στο 
περπάτημα, καθώς απορροφάται ο χτυπογενής 
θόρυβος.
Τι πρέπει να προσέξετε:
Απαραίτητη προϋπόθεση για καλό κολλητό 
δάπεδο, είναι να τοποθετηθεί σε εντελώς 
επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση πρέπει να επέμβουμε διορ-

Εκθεσιακός χώρος: Μιχαήλ Ψελλού 11 & Βιντσέντζου Κορνάρου 22, 54655 Κηφισιά Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 488440 | Ε: info@imperialfloor.gr | W: imperialfloor.gr 

θωτικά με ειδικά αστάρια. Χρησιμοποιούμε κόλλα 
συμβατή με τα αστάρια και προσέχουμε να μην 
απλώνεται πολύ υλικό και σε μεγάλη έκταση κατά 
την τοποθέτηση, για να να υπάρχει καλή 
πρόσφυση με το ξύλο κατά την κόλληση.
Αν επιλέξετε αγυάλιστα δάπεδα, μεταξύ 
κόλλησης και βερνικώματος/λαδώματος θα 
πρέπει να μεσολαβήσει χρόνος τουλάχιστον 
μιας εβδομάδας για να έχει πάρει το κάθε ξύλο 
την οριστική του θέση.
Η κόλλα πρέπει να είναι ελαστική, ώστε να 
απορροφά οποιαδήποτε "κίνηση" του δαπέδου.
Ότι από τα δύο και αν επιλέξετε είναι πολύ 
σημαντικό να θυμάστε τα εξής:
Η επιφάνεια στην οποία θα στρωθεί το ξύλινο 
μας δάπεδο πρέπει να να είναι απόλυτα στεγνή. 
Πολλές φορές τα χρονικά μας περιθώρια είναι 
στενά, όμως η επιτυχημένη επίστρωση είναι 
αυτή που γίνεται σε επιφάνεια χωρίς υγρασία. 
Ειδικά αν πέσει τσιμεντοκονία, θα πρέπει να 
είστε απόλυτα βέβαιοι οτι έχει στεγνώσει καλά 
πριν προχωρήσετε στην επίστρωση των ξύλινων 
δαπέδων, γιατι η υγρασία σταδιακά θα αποκολ-
λήσει ή θα "φουσκώσει" τα δάπεδα. Πολλοί 
τεχνίτες μάλιστα, διαθέτουν και υγρασιόμετρα.
Μετά την παράδοση των ξύλινων σανίδων στο 
χώρο τοποθέτησης, το δάπεδο δεν πρέπει να 
τοποθετηθεί αμέσως. Αντίθετα συνιστάται, η 
παραμονή των υλικών στο χώρο για τουλάχι-
στον 48 ώρες ή και περισσότερο έτσι ώστε η 
υγρασία του ξύλου να ισορροπήσει με την 
υγρασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, οι συνθήκες 
του περιβάλλοντος στον εσωτερικό χώρο 
πρέπει να είναι φυσιολογικές και τα επίπεδα 
υγρασίας να βρίσκονται σε κατάλληλα επίπεδα.
Η ομάδα του IMPERIAL FLOOR GALLERY 
είναι κοντά σας απο την αγορά, μέχρι την τοπο-
θέτηση για να σας καθοδηγήσει και να σας 
συμβουλέψει, ώστε να έχετε το αποτέλεσμα 
που επιθυμείτε.

mailto:info@imperialfloor.gr
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Δύο χρυσά βραβεία κι ένα ασημένιo απέσπασε 
ο όμιλος ALFA WOOD στα Green Awards 
2022 και Wood Awards 2022.

Τριπλή βράβευση για την ALFAWOOD

Πρώτο χρυσό (Gold) βραβείο στην 
κατηγορία Best Green Business / Industry 
Process των Green Awards 2022 που 
αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την 
αριστεία και την καινοτομία σε προϊόντα, 
υπηρεσίες και διαδικασίες ανάπτυξης οι 
οποίες προάγουν την GREEN οικο-
νομία και το Eco Living, διαδικασίες που 
εφαρμόζει ήδη η ALFA WOOD μέσω 
της φιλοσοφίας του Ομίλου για Κυκλική 
Οικονομία – Eco Friendly.

Ο εκθεσιακός χώρος του ομίλου Alfa Wood  Η πρόσοψη του κτιρίου του Ομίλου Alfa Wood

Δεύτερο χρυσό (Gold) βραβείο στην κατηγορία ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ των Wood Awards 2022 που αναδεικνύουν την 
αριστεία στον κατασκευαστικό κλάδο, επιβραβεύοντας καινο-
τόμα και αισθητικά άρτια έργα με δομικό υλικό το ξύλο στο 
σύνολο ή μέρος της κατασκευής, προηγμένες τεχνολογίες που 
αξιοποιήθηκαν, αλλά και «πράσινες» διαδικασίες στην επεξερ-
γασία και χρήση του υλικού. Στην κατηγορία αυτή βραβεύτηκε 
ο νέος επιβλητικός εκθεσιακός χώρος (Showroom) του Ομίλου, 
στον οποίο μπορούν όλοι οι συνεργάτες, οι αρχιτέκτονες, οι 
μηχανικοί κλπ. να ανακαλύψουν τον κόσμο του ξύλου & να 
εμπνευστούν για τα επερχόμενα έργα τους.

Τρίτο ασημένιο (Silver) 
βραβείο στην κατηγορία 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ  των Wood Awards 
2022 για την πρόσοψη του 
κτιρίου της έδρας του Ομίλου, 
που φαντάζει περίοπτη στα 
μάτια των επισκεπτών. Μια 
σύγχρονη κατασκευή του retail 
design που συνδυάζει αρμο-
νικά τα υλικά μέταλλο και ξύλο.

Τα βραβεία Green και Wood Awards, τα οποία διοργανώνονται για 2η συνε-
χόμενη χρονιά στην Ελλάδα και τείνουν να γίνουν θεσμός και στη χώρα μας, 
είναι βραβεία τα οποία στοχεύουν να αναδείξουν την αριστεία και την καινο-
τομία της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που οδηγεί στην ποιοτική  αναβάθ-
μιση του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Στη φετινές διοργανώσεις των Green Awards 2022 και Wood Awards 2022, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 21 Μαρτίου, ο Όμιλος ALFA WOOD 
απέσπασε τρία (3) βραβεία, δύο χρυσά και ένα ασημένιο, τα οποία όπως 
είναι φυσικό, αποτελούν μια εξαιρετική διάκριση και τιμή για τον Όμιλο.

NEA EΛΛΑΔΑ

https://alfawood.gr/eco-friendly/
https://alfawood.gr/eco-friendly/
https://alfawood.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-showroom-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-alfa-wood-group/
https://www.greenawards.gr/
https://www.woodawards.gr/
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Franke Maris Bowl 
Ένας νεροχύτης που 

ικανοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις

Εξαιρετικά κομψός
Οι νεροχύτες Maris bowl δεν είναι απλά όμορφοι εμφανισιακά για την 
κουζίνα σας, αλλά ταιριάζουν απόλυτα. Ανεξάρτητα από το στυλ της κουζίνας 
σας, μαζί μας θα βρείτε το σωστό χρώμα και μέγεθος που θα ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις σας. Ένας minimal νεροχύτης για καθημερινή χρήση και εύκολη 
συντήρηση.

Ταιριαστός με κάθε κουζίνα
Ο γρανιτένιος νεροχύτης Maris Bowl έρχεται για να ολοκληρώσει την κουζίνα 
σας. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από μοντέρνα εμφάνιση, έξυπνες 
λειτουργίες και άφθονο χώρο- καθώς συνδυάζουν το σχεδιασμό με την 
λειτουργικότητα. Με το Maris Bowl έχετε ένα προϊόν που ταιριάζει απόλυτα 
σε κάθε είδους κουζίνα, δημιουργώντας ευχαρίστηση και εργονομία.

Ευρύχωρος, ανθεκτικός, υγιεινός

Ο νέος νεροχύτης Maris Bowl συναντά 
όλες τις απαιτήσεις για μια μοντέρνα 
κουζίνα. Φτιαγμένος από Fragranite 

υλικό, ώστε να κρατήσει για μια ζωή και 
εμπλουτισμένος με την τεχνολογία 

‘’Sanitized’’: ιόντα αργύρου που 
σταματούν την ανάπτυξη βακτηρίων, 

μούχλας και την κακοσμία. Το βασικό-
τερο όμως από όλα αυτά, αποτελεί το 

μεγάλο μέγεθος του νεροχύτη. 
Παρόλο που δεν διαθέτει επιφάνεια 

αποστράγγισης, το πλύσιμο των ταψιών 
και άλλων οικιακών σκευών, είναι πιο 

εύκολο από ποτέ.

Ανακαλύψτε περισσότερα 
στο www.franke.com

Franke Hellas AEBE
1ο χλμ. Λεωφ. Mαρκοπούλου – Καλυβίων, 
Τ.Θ. 127, 19003 Μαρκόπουλο Αττικής
T: 22991 50000
 Instagram: @franke_greece

Για εκείνους που προτιμούν άφθονο χώρο
Όταν πρόκειται για μαγειρική, ψήσιμο, προε-
τοιμασία ή πλύσιμο, όλα γίνονται πιο εύκολα 
όταν υπάρχει άφθονος χώρος. Δίνουμε βαρύ-
τητα για περισσότερο χώρο, περισσότερη 
αποτελεσματικότητα, περισσότερη δημιουρ-
γικότητα στην κουζίνα.

http://www.franke.com/


“ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ” ΝΕΡΟ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ
Το πιο προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος νερού στον 
κόσμο καθαρίζει το νερό πιο απλά, πιο γρήγορα και πιο 
αξιόπιστα από ποτέ. Σχεδιάστηκε από τη φύση, αναπτύχθηκε 
στην Ελβετία. Για το πιο υπέροχο νερό βρύσης που έχετε 
δοκιμάσει ποτέ. Μάθετε περισσότερα www.franke.com
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Από μικρή ηλικία 
ήθελε να γίνει 
ξυλουργός, η 
μυρωδιά του 

ξύλου ήταν 
εκείνη που τον 

έκανε να 
αγαπήσει την 
επεξεργασία 

ξύλου.

Χειροποίητες κατασκευές ψάθας & ξύλου

Έτσι όταν απόκτησε εμπειρία, άρχισε να δημι-
ουργεί πρότυπα αντικείμενα από ξύλο, φτιά-
χνοντας ιδιαίτερες κατασκευές με ανομοιό-
μορφα ξύλα όπως τραπέζια, καρέκλες και άλλα 
χρηστικά αντικείμενα. Αυτό τον ώθησε να 
ανοίξει την έκθεση Kozadinos Art εκθέτοντας 
μοναδικά κομμάτια.
«Επίσης, συνεχίζω την τέχνη του παππού μου 
που έφτιαχνε χειροποίητες πλεκτές ψάθες από 
καλάμια, μία παράδοση που την συνεχίζω και 
διασώζω κάνοντας την χρηστική και στις μέρες 
μας» τονίζει ο Γιάννης Κοζαδίνος.
Στο κατάστημα του θα βρείτε είδη δώρων για 
το σπίτι, χρηστικά και διακοσμητικά από 
διάφορα ξύλα αλλά κυρίως από ξύλο ελιάς.
Αντικείμενα χειροποίητα όπως ποτήρια, μπολ 
σαλατιέρες, τραπέζια, κοσμήματα, είδη ζωγρα-
φικής και οικιακά ξύλινα προϊόντα.

Kozadinos Art

Χώρα Κύθνου, Κυκλάδες 
Τ: 6949 566 961 
Ε: info@kozadinos-art.gr
W: kozadinos-art.gr

mailto:info@kozadinos-art.gr
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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

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ_09_2021_Layout 1  6/9/2021  2:17 μμ  Page 13
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Για την προστασία ξύλινων κατασκευών σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως ξύλινα 
πατώματα, έπιπλα κήπου, 
φράχτες, deck πισίνας 
χρησιμοποιήστε Hydro oil. Τα συστήματα 
απόλυτης προστασίας που προσφέρει 
(UV+), είναι η έξυπνη λύση για την 
βελτίωση της ζωής του ξύλου. 

Απόλυτη προστασία με Hydro oil
Προστατέψτε τα ξύλα, χωρίς τρίψιμο

RENNER HELLAS
Θερμαϊκού 15, Σταυρούπολη Θεσ/κη, 56430 | T: 2310 689051- 2310 689052 | Φ: 2310 689051-2 | Ε: info@rennerhellas.com | w: rennerhellas.com

Το Hydro oil αποκαθιστά την φυσική ομορφιά του ξύλου. Τα βασικά 
του προτερήματα είναι ότι :
·  Δεν διαβρώνεται
·  Δεν χρειάζεται τρίψιμο
·  Προστατεύει από την ηλιακή ραδιενέργεια
·  Αντέχει στο νερό κλ. 
Η σειρά Hydro oil περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊό-
ντων (λάδια, αστάρια, βερνίκια). Όλα τα προϊόντα έχουν ως βάση 
το νερό. Τα Hydro oil είναι προϊόντα υψηλής απορροφητικότητας 
και εφαρμόζονται τόσο σε μαλακά όσο και σε σκληρά ξύλα εξωτε-
ρικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα μερικές ιδέες είναι η χρήση YS M300 
για deck δίπλα σε πισίνες καθώς αναδεικνύει την φυσικότητα του 
ξύλου, το YS M303 για έπιπλα κήπου διότι η σύσταση του είναι 

κατάλληλη για χρωματισμούς και το YS M307 για πατώματα επειδή 
προσφέρει μία έξτρα προστασία από την φθορά σε επιφάνειες με 
συνεχή χρήση.
Τα προϊόντα Hydro oil έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιή-
σεις (UV+protection, Radical block, Self-consuming, Chem-resistant, 
Stack24, Absorb+, HIbuild, HT, BPR, Renewable source, Iron oxide, 
CATAS).
Σε χώρους προσωπικής χρήσης για πισίνες, πατώματα κλπ. Από 
σκληρό ξύλο προτείνεται η χρήση των YM M101/YM M102 
– YS C200 dark – YS M300 light.
Για πατώματα δημοσίων χώρων: YM M101/YM M102 – YS 
C200 dark – YS M307 light. 
Για έπιπλα κήπου : YM M101/YM M102 – YS C200 dark– YS M303 light.

NEA EΛΛΑΔΑ

https://rennerhellas.com/epikoinonia
https://rennerhellas.com/epikoinonia
https://rennerhellas.com/epikoinonia
https://rennerhellas.com/epikoinonia
https://rennerhellas.com/epikoinonia
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ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

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

H σειρά SILENTIA+  
είναι μία ολοκληρωμένη  
σειρά μεντεσέδων για πόρτες  
κάθε μεγέθους και βάρους.  

Το ενσωματωμένο φρένο  
στην κεφαλή και οι δύο  
αποσβεστήρες λαδιού  
σιλικόνης που βρίσκονται  
τοποθετημένοι επίσης στην 
κεφαλή του μεντεσέ,  
εγγυώνται τέλειο κλείσιμο 
οποιασδήποτε πόρτας και 
κάτω από οποιαδήποτε  
συνθήκη. 

Ο μεντεσές έχει τη δυνατότητα 
να φρενάρει από τις 10ο ή 30ο 

ανάλογα με την επιλογή μας. 
Αυτό επιτρέπεται γιατί ο  
SILENTIA+ είναι εξοπλισμένος 
με ένα διακριτικό διακόπτη ο 
οποίος ρυθμίζει την ταχύτητα 
κλεισίματος πόρτας. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚH  
ΕΞEΛΙΞΗ,  
ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚH  
ΑΠOΔΟΣΗ, OΛΑ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜEΝΑ 
ΣΕ EΝΑ ΜΕΝΤΕΣE.

+

30°

10°

-

MADE IN ITALY

Silentia+

ΑΦΙΕΡΩΜΑ_SILENTIA+_SALICE_06_2022_Layout 1  18/5/2022  4:07 μμ  Page 1
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Σχεδιαστικά στο πνεύμα της εποχής
Με τη σειρά Edelmatt σας προσφέρουμε ελκυστικές λύσεις, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις σχεδιαστικές απαιτήσεις ακόμα και των πιο 
απαιτητικών πελατών.

Αγγίξτε χωρίς να αφήσετε σημάδια
Τα έπιπλά σας θα έχουν τέλεια αίσθηση, επειδή η soft touch επιφά-
νεια είναι εξαιρετικά ανθεκτική στα γδαρσίματα και χάρη στην τεχνο-
λογία anti-fingerprint παραμένει πάντα καθαρή.

Η συλλογή Edelmatt της REHAU χαρίζει πολυτέλεια στην καθημε-
ρινότητά σας. Μοναδική υφή, μια πολύπλευρη παλέτα χρωμάτων για 
όλα τα σχεδιαστικά στοιχεία και εξαιρετική ευκολία φροντίδας.

REHAU Edelmatt. The touch of beauty.
www.rehau.gr/edelmatt

Νιώστε 
τη διαχρονικότητα, 
κάθε στιγμή.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις
Στη συλλογή Edelmatt συνδυάζουμε όλα τα βασικά προϊόντα από 
τον τομέα επίπλων μας σε ένα ενιαίο σχεδιαστικό σύνολο. Οι δυνα-
τότητες διαμόρφωσης που προκύπτουν ανταποκρίνονται ακόμα και 
στις πιο εξεζητημένες απαιτήσεις. Δημιουργίες που μοιάζουν χυτές 
και πετυχαίνουν ένα αποτέλεσμα υψηλής αξίας.

http://www.rehau.gr/edelmatt
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Η ομορφιά 
είναι υποκειμενική.

edelmatt

Η matt όψη αποτελεί μία από τις μεγάλες σχεδιαστικές 
τάσεις. Ξεχωρίζει κυρίως με τη διακριτική κομψότητά της. 
Τέτοιες επιφάνειες προσδίδουν σε κάθε εσωτερικό χώρο 
μια ιδιαίτερη πολυτέλεια. Η συλλογή Edelmatt της REHAU 
κάνει την πολυτελή σχεδίαση πιο καθημερινή από ποτέ. 
Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε καινοτόμες 
τεχνολογίες και την πολυετή εμπειρία μας ως πάροχος 
συστημάτων.

RAUVISIO noir™
Την καρδιά της οικογένειας Edelmatt αποτελεί η νέα σειρά noir. Σε 
αυτήν κρύβονται όλα τα οπτικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα.

RAUVISIO brilliant edelmatt
Με την επέκταση της συλλογής RAUVISIO brilliant οι επιφάνειες 
edelmatt μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθετες εφαρμογές σε 
οικονομικά πιο προσιτές λύσεις.

RAUVOLET edelmatt
Με τα Roll Top RAUVOLET μπορείτε να αξιοποιήσετε αποτελε-
σματικά τον χώρο, χωρίς συμβιβασμούς στη σχεδίαση. 
Τα τέσσερα διαθέσιμα χρώματα είναι τέλεια προσαρμοσμένα στις 
επιφάνειες edelmatt.

Ταινία περιθωρίου RAUKANTEX edelmatt 
Ειδικά στην ταινία μηδενικών αρμών RAUKANTEX pro σε edelmatt 
δημιουργείται μια ακόμα πιο αρμονική συνολική εικόνα, σαν να ενώνο-
νται ρευστά μεταξύ τους η επιφάνεια και η ταινία περιθωρίου.

Αρμοκάλυπτρο RAUWALON edelmatt 
Η καθαρή σύνδεση μεταξύ πάγκου και τοίχου ονομάζεται: RAUWALON. 
Αυτό ισχύει χωρίς περιορισμούς για την έκδοση edelmatt.

© REHAU M. ΕΠΕ
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 38, 19400, Κορωπί
Τ: 210 6682511-12  | W: rehau.com

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Αν σας ενδιαφέρει αλλά έχετε και άλλες ερωτήσεις, 
στείλτε μας το αίτημά σας μέσω e-mail στη διεύθυνση:
marketing-epiplou@rehau.com

http://rehau.com/
mailto:marketing-epiplou@rehau.com


22  

ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τα PET panels παράγονται με αναβαθμισμένο πυρήνα 
Finsa Superpan (από πυκνό chipboard που συγκρατεί 
κατά την επεξεργασία καλύτερα τη βίδα και στρώση 
άνω & κάτω από mdf 3mm, E1, που δημιουργεί εξαι-
ρετική όψη επιφάνειας).
Το pet foil της γερμανικής Renolit που χρησιμοποιεί 
η ELTOP εγγυάται για εσάς ένα απόλυτα αναβαθμι-
σμένο προϊόν. Στην πίσω πλευρά τα pet επενδύο-
νται με ίδιο χρώμα από μελαμίνη ματ.
Σας προσφέρεται μια οικονομική αλλά απόλυτα αξιό-
πιστη επιλογή, ένα 100% ελληνικό προϊόν κατάλληλο 
για κάθε εφαρμογή. Οι 21 ολοκαίνουργιες αποχρώ-
σεις του συγχρονίζονται με όλα τα interior design 
trends, διατηρούνται σε στοκ & υποστηρίζονται από 
ομοιόχρωμο pvc 22/1mm & όλες τις επεξεργασίες 
συγκόλλησης pvc, laser & pu.

Συλλογή επιφανειών Pet Panels
ELTOP PET • Super Gloss • Extra Mat • 21 Nέα χρώματα • Απόλυτα ανταγωνιστική τιμή

Η συλλογή των 
επιφανειών Pet Gloss 
& Pet Mat που παράγει 
για σας η ELTOP 
τώρα εμπλουτίζεται!

Θέση Πικροδάφνη - Καλιμπάκι, 
19200 Ελευσίνα Αττικής
Τ 210 5565570-9 | F 210 5542195
E info@eltop.gr | www.eltop.gr

 P927  MAT  P908  MAT

 P905  MAT

 P135 GLOSS

 P149 GLOSS

 P907  MAT

 P976  MAT

 P976 GLOSS

 P908 GLOSS

 P909  MAT

 P940  MAT

 P948 GLOSS

 P900 GLOSS

 P912  MAT

 P996  MAT

 P950 GLOSS

 P927 GLOSS

 P969  MAT

 P950  MAT

 P940 GLOSS

 P996 GLOSS
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Aκρυλικές επιφάνειες Senosan από την ELTOP

Η ELTOP επεκτείνει τις συλλογές των 
προϊόντων της με τις αναβαθμισμένες 
ακρυλικές επιφάνειες Senosan 
1800TopX ιδίας παραγωγής.

Θέση Πικροδάφνη - Καλιμπάκι, 19200 Ελευσίνα Αττικής
Τ 210 5565570-9 | F 210 5542195 | E info@eltop.gr | www.eltop.gr

Οι ακρυλικές επιφάνειες ELTOP Senosan 1800TopX 
συνδυάζουν πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά:
• Εξαιρετικά γυαλιστερή επιφάνεια, πιο γυαλιστερή από 

κάθε άλλη ακρυλική επιφάνεια
• Εξαιρετική μηχανική αντοχή σε γρατζουνιές & χτυπήματα
• Αντοχή στον αποχρωματισμό από UV ακτινοβολία
• Ειδική επίστρωση λάκας στο ABS Film
• Εύκολος καθαρισμός των μικροεκδορών
• Προϊόν ανακυκλώσιμο & φιλικό προς το περιβάλλον

Η ELTOP παράγει για εσάς μία ιδιαίτερα γυαλιστερή 
επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στη χρήση κατάλληλη για 
κάθε στυλ εσωτερικής διακόσμησης. 
Τα ακρυλικά πάνελ της ELTOP υποστηρίζονται από ομοι-
όχρωμο PVC 22mm/1mm και επεξεργασίες PVC, Laser 
και PU.

 P198 HIGH GLOSS

 P182 HIGH GLOSS

 P183 HIGH GLOSS

 P194 HIGH GLOSS

 P168 HIGH GLOSS

 P146 HIGH GLOSS

 P184 HIGH GLOSS

 P157 HIGH GLOSS
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Νέα συλλογή 
βακελιτικών 
πορτών & 
επιφανειών
Η ELTOP αναπτύσσει  δράσεις & 
συνέργειες  προκειμένου να συνε-
χίσει με επιτυχία να ανταποκρίνεται 
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των πελατών της και της 
αγοράς. 

Για πάνω από 3 δεκαετίες λειτουργεί με σταθερή & υπεύ-
θυνη εμπορική πολιτική, υλοποιεί μια ξεκάθαρη στρα-
τηγική που εστιάζει στην εξωστρέφεια, δείχνει  παρα-
γωγική ευελιξία & αναβαθμίζει διαρκώς την γκάμα και 
την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ως αποκλει-
στική αντιπρόσωπος του Οίκου Formica® Group Eu, η 
ELTOP σας παρουσιάζει την ολοκαίνουργια  συλλογή 
των βακελιτικών πορτών & επιφανειών ώστε να δημι-
ουργήσετε τα ωραιότερα έπιπλα για κάθε χώρο. Η εταιρία 
Formica® εφηύρε το 1913 το πολυχρηστικό υλικό H.P.L. 
και είναι παγκοσμίως ο παλαιότερος και σπουδαιότερος 
παραγωγός του. Το όνομα Formica® | φορμάικα,  είναι  
συνυφασμένο με πολλές καινοτομίες και στην Ελληνική 
αγορά με την ELTOP.

Θέση Πικροδάφνη - Καλιμπάκι, 19200 Ελευσίνα
Τ 210 5565570-9 | F 210 5542195 | E info@eltop.gr
 www.eltop.gr
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Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 
20123 Milano • Italy
Tel: +39 0286995712 
info@exposicam.it 
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3D CAD Pytha

Η έκδοση v25 του λογισμικού έρχεται με πλήθος 
καινοτομιών σε όλους τους τομείς. 

Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality):
Ανεξάρτητα από το πόσο ευφάνταστο μπορεί να 
είναι ένα σχέδιο, μόνο μια πειστική παρουσίαση στον 
πελάτη διασφαλίζει την παραγγελία.
Ένα σημαντικό στοιχείο στην έκδοση Pytha v25 είναι 
ότι ένας High-End-Raytracer διατίθεται χωρίς επιπλέον 
χρέωση ήδη στο βασικό πακέτο Pytha. Έτσι μπορείτε 
να κάνετε rendering άμεσα τη σκηνή χωρίς να χρει-
αστεί να αλλάξετε πρόγραμμα και στη συνέχεια να 
συνεχίσετε την διαμόρφωση στη σκηνή.
Ο πελάτης μπορεί να κινείται ελεύθερα στο τρισδιά-
στατο μοντέλο και συγχρόνος να κάνει αλλαγές - 
όπως σε ένα παιχνίδι υπολογιστή. 
Με ένα κλικ, ανάβουν φώτα δημιουργώντας σκιές, 
τα ερμάρια, το πάτωμα, αλλάζουν υφές - και όλα 
αυτά σε πραγματικό χρόνο.
Αυτός ο τύπος παρουσίασης είναι ιδιαίτερα ελκυ-
στικός με τα γυαλιά VR "Oculus Quest 2", τα οποία 
μεταφέρουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε πραγματικά 
στο δωμάτιο.

Επεξεργασία ξύλου: 
Pytha Lab παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση για 
όλους τους κλάδους της ξυλουργικής. 
Η έκδοση v25 του λογισμικού Pytha 3D CAD φέρνει 
σημαντικές καινοτομίες και βελτιώσεις κάνοντας την 
εργασία πιο αποτελεσματική και επιτρέπουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας. Μέσα σε λίγα λεπτά, 
π.χ. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια νέων plug-ins 
(Generators: γεννήτριες κουζίνας/ερμαρίων) μπορούν 
να διαμορφωθούν ολόκληρες κουζίνες, ντουλάπες, 
ακόμα και οι πιο σύνθετες και ιδιότροπες κατασκευές. 

Η επαναστατική καινοτομία:
Η Pytha Lab δημιούργησε interface προγραμματι-
σμού στο PYTHA 3D CAD, επιτρέπει σε κάθε χρήστη 
οπουδήποτε στον κόσμο να αναπτύξει τα δικά του 
επιπρόσθετα στοιχεία για το λογισμικό.
Ανάλογα με τις λειτουργικές σας απαιτήσεις, δημι-
ουργείτε και προσαρμόζετε τις δικές σας γεννήτριες, 
π.χ. σχεδιασμό κουζίνας, ειδικές κατασκευές ή 
εξοπλισμό γραφείου: Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρες 
κουζίνες, σχεδιάζονται, διαμορφώνονται και προω-
θούνται άμεσα στην παραγωγή.

PYTHA HELLAS 
T: 2310 688 299 | K: 6980 629 929 | M: info@pytha.gr | www.pytha.gr

Το εύρος του συστήματος 3D CAD Pytha κυμαίνεται από τον 
σχεδιασμό, στην παρουσίαση έως την παραγωγή.

Επικοινωνείστε μαζί μας

www.pytha.gr

...from design to production:

Από το σχεδιασμό στην παρουσίαση μέχρι την παραγωγή, το PYTHA 3D CAD 
με πρωτοφανή ευελιξία του, σας προσφέρει μια καθολική λύση για την 
καθημερινή σας εργασία από ένα ενιαίο και δυναμικό λογισμικό.
Με το εξαιρετικά απλό και εξαιρετικά λειτουργικό σχεδιαστικό περιβάλλον, 
οι χρήστες και πελάτες μας μαθαίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
πως να λειτουργούν το σύστημα με ευκολία και με το δικό τους ρυθμό.

Το PYTHA 3D CAD είναι δομημένο σε Modules, οπότε και προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
Συνοδεύεται με δικά του συμπληρωματικά προγράμματα, όπως:

To κορυφαίο σύστημα 3D CAD με 40-ετή εμπειρία 
στον κλάδο του ξύλου/επίπλου.

• Σχεδίαση / Κατασκευή / Design Επίπλων
• Παραγωγικές Μονάδες / Επεξεργασία Ξύλου 
• Εκθεσιακά Περίπτερα / Εκθέσεις
• Χώρους & Σκηνές Εκδηλώσεων με μελέτη φωτισμού
• Εσωτερική Διακόσμηση / Αρχιτεκτονική
• Σχεδιασμό Καταστημάτων

Με συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου
και 20-ετή παρουσία στην Ελλάδα, ειδικεύεται στους τομείς:

Επικοινωνείστε μαζί μας ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στην
ιστοσελίδα μας για προτάσεις αγοράς ή μίσθωσης του PYTHA 3D CAD:

hps://www.pytha.gr/contact.html

Munich: 
Tel. D: +49 176 45803799

WEB:  www.pytha.gr   •  MAIL: info@pytha.gr 

Θεσσαλονίκη: 
Τηλ.:  +30 2310 688299  •  Κιν.: +30 6980 626929

• PYTHA Viewer, δωρεάν εφαρμογή ελέγχου των τεχνικών σχεδίων σας στο εργοτάξιο, 
• PYTHA Pano, δωρεάν εφαρμογή παρουσίασης των έργων σας για Android & iOS.
• αλλά και PYTHA Planner, εφαρμογή για υποκαταστήματα, πωλητές, συνεργάτες.

H
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Παρουσίαση Σχεδίαση Παραγωγή

ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

mailto:info@pytha.gr
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OPK SPACESHIP                                                                                                                         
ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

* ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
160KG
* ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ      
± 3MM ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
* ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ1527:2013 ΑΠΟ 
ΤΗΝ SGS-CSTC

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ  ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
ΓΙΑ 
ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΩΣ 160KG

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ             
≤ 2.600

ΦΑΡΔΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 
≥ 580

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΝΗΓ ΠΟΡΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΟΡΤΑ

ΦΡΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

GREECE
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ       

Τ.Κ 57008, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ:2310-785708/9 ΦΑΞ: 2310-785177             

info@koulikidis.gr
www.opkgreece.com

www.koulikidis.gr
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Cinque Terre: η νέα συλλογή 
Fantoni για τη βιομηχανία επίπλων

H Cinque Terre Colours&Natural είναι η νέα συλλογή 
διακοσμητικών και φινιρισμάτων που αναπτύχθηκε σε 
συνεργασία με το Studio Rossi&Co για τη βελτίωση της 
εσωτερικής διακόσμησης.

Η Fantoni, ηγετική δύναμη στην παραγωγή πάνελ 
MDF και μοριοσανίδων, και η Lacon, μια εταιρεία 
του ομίλου που ειδικεύεται στον εμποτισμό 
χαρτιών μελαμίνης, το φινίρισμα και την παρα-
γωγή laminate για εσωτερικούς χώρους, ξεκίνησε 
το project Cinque Terre, το οποίο δημιουργή-
θηκε για να σχεδιάσει «συνολικά look» λύσεις με 
επιφάνειες ομοιόμορφες, συνεχείς και συντονι-
σμένες ως προς τα υλικά και την εμφάνιση.
Η συλλογή έχει σχεδιαστεί για τη βιομηχανία 
επίπλων, προσφέροντας μια επιλογή από διακο-
σμητικά και φινιρίσματα με χρώματα αιχμής, υφές 
και εφέ αφής για να ανταποκριθεί στις προσδο-
κίες των τελικών πελατών της. Η Cinque Terre 
βασίζεται στην παραγωγική ικανότητα της Lacon, 
η οποία μπορεί να ικανοποιήσει οποιεσδήποτε 
απαιτήσεις μεγέθους, δημιουργώντας καινοτόμες 
λύσεις που περιορίζουν τα απόβλητα στο ελάχιστο, 
τηρώντας παράλληλα τις ανάγκες παραγωγής και 
τα αισθητικά πρότυπα.
Τα καλύμματα είναι ποικίλα και επιτρέπουν ατελεί-
ωτους συνδυασμούς διακοσμήσεων και φινιρι-
σμάτων, επιτρέποντας στους αρχιτέκτονες και τους 
διακοσμητές εσωτερικών χώρων να δώσουν σχήμα 
σε μοναδικούς χώρους που αντλούν έμπνευση 
από τη γοητεία και την απέραντη ομορφιά της 
φύσης. 

Fantoni spa
via Europa Unita
33010 Osoppo UD, Ιταλία
 T: +39 0432 976
E: info@fantoni.it
 w: fantoni.it

ΑΜΒΡΑ

MOCHA DUNEOLTREMARE

CARAMELLOMOCHA DUNE LIGHT

SELVASCARLATTO

mailto:info@fantoni.it
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.loba.de/en και www.fiba.basketball

Τα προϊόντα φινιρίσματος και φροντίδας της LOBA 
είναι πλέον εγκεκριμένα από τη FIBA

Η έγκριση της FIBA αναγνωρίζεται 
παγκοσμίως ως σήμα κατατεθέν 
της ποιότητας. Το βερνίκια 
δαπέδου υψηλής απόδοσης της 
LOBA, LOBADUR 2K Supra A.T. 
και 2K UltraSport και τα premium 
προϊόντα LOBACARE 
CareCleaner και SportCare 
φέρουν τώρα αυτό το σήμα με 
υπερηφάνεια.

Αυτά τα τέσσερα κορυφαία προϊόντα με βάση το νερό από την LOBA 
πληρούν τα υψηλά πρότυπα της FIBA   (Διεθνής Ομοσπονδία Καλα-
θοσφαίρισης) και είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένα ως εξοπλισμός 
μπάσκετ. Το LOBADUR 2K Supra A.T σε σατινέ και το LOBADUR 
2K UltraSport σε extramatt αναφέρονται τώρα στον Εγκεκριμένο 
Οδηγό Εξοπλισμού της FIBA, παράλληλ α  με τα LOBACARE 
CareCleaner και SportCare.
Και τα τέσσερα αυτά τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας έχουν εγκριθεί 
για τα επίπεδα διοργανώσεων 1 και 2, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για όλους τους τύπους αγώνων έως τις διοργα-
νώσεις της FIBA μεταξύ εθνικών ομάδων και διοργανώσεις μεταξύ 
κλαμπ, καθώς και επαγγελματικούς αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το LOBADUR 2K Supra A.T. είναι ένα βερνίκι πολυουρεθάνης νερού 
ενισχυμένο με κεραμικό που ονομάστηκε Προϊόν LOBA της Χρονιάς 
για το 2021. Είναι το πιο ανθεκτικό βερνίκι με βάση το νερό στις 
γρατζουνιές στην αγορά. Το 2K Supra A.T. παρέχει μακροχρόνια 
προστασία με πολύ καλές ιδιότητες πλήρωσης και εξασφαλίζει ότι οι 
επιφάνειες παραμένουν εξαιρετικά στιβαρές και ανθεκτικές με εξαι-
ρετική αντοχή στις χημικές ουσίες, την τριβή και την φθορά. Επιπλέον, 
η βελτιστοποιημένη φόρμουλα του 2K Supra A.T. έχει εκπληκτικές 
ιδιότητες ροής και ωρίμανσης και είναι έτοιμο για χρήση μετά από 
μόλις 12 ώρες. Αυτό το πολύπλευρο βερνίκι επιτυγχάνει επίσης όλα 
τα στάνταρ όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αφού έχει τοποθετηθεί στην 
κατηγορία EMICODE® EC1 για τις πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων. 
Με συντελεστή τριβής> 0.5, πληροί επίσης το πρότυπο DIN 18032 
για αθλητικές επιφάνειες.
Το βερνίκι πολυουρεθάνης νερού, LOBADUR 2K UltraSport είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικό στα σημάδια της φθοράς, της τριβής, και των 
χημικών, καθιστώντας το προφανή επιλογή για βαριάς χρήσης δάπεδα. 
Μια άλλη ιδιότητα που ξεχωρίζει αυτό το ελαστικό βερνίκι ως το 
ιδανικό προϊόν για γυμναστήρια και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
είναι η ανώτερη αντοχή του στα σημάδια από τακούνια και τα αποτυ-
πώματα παπουτσιών. Είναι ιδανικό για παρκέ, Linoleum και βινυλικά 
δάπεδα. Το 2K UltraSport είναι εντυπωσιακά απλό και ασφαλές στη 

χρήση και πληροί εύκολα τον συντελεστή τριβής που καθορίζεται από 
τα DIN 18032 και EN 14904, τα γερμανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα για 
αθλητικές επιφάνειες.
Το υγρό καθαρισμού CareCleaner με βάση το νερό και ο παράγοντας 
διασποράς SportCare από την οικογένεια προϊόντων LOBACARE είναι 
ιδανικά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση αθλητικών επιφανειών. Το 
CareCleaner έχει σχεδιαστεί για όλους τους τύπους δαπέδων με βερνίκι 
και πληροί το Γερμανικό πρότυπο DIN 18032 για αθλητικές επιφάνειες. 
Αυτό το συμπυκνωμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθα-
ρισμό με το χέρι ή με μηχανές. Χρειάζεται λίγο για να κάνει μια ορατή 
διαφορά. Χάρη στο CareCleaner, τα περιβαλλοντικά επιβλαβή καθα-
ριστικά αποτελούν πλέον παρελθόν. Το SportCare διατηρεί στο μέγιστο 
τις σπορ επιφάνειες σε όψη και λειτουργία, δίνει στο τελικό φινίρισμα 
μακροχρόνια προστασία από τη φθορά και επαναφέρει τη γυαλάδα 
στα φθαρμένα και καταπονημένα δάπεδα. Αποτρέπει επίσης αποτελε-
σματικά τον αποχρωματισμό και καθιστά τις επιφάνειες επιπλέον αντι-
ολισθητικές. Πληροί άνετα το DIN 18032 και το EN 14904, τα Γερμα-
νικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα για αθλητικές επιφάνειες.

Τα ελίτ αθλήματα χρειάζονται ελίτ επιφάνειες - επιλέξτε LOBA, 
τώρα πιστοποιημένο από FIB

Προφίλ εταιρείας LOBA
Με έδρα το Ditzingen κοντά στη Στουτγάρδη, η LOBA ιδρύθηκε πριν 
από σχεδόν 100 χρόνια. Η βασική της δραστηριότητα είναι ο σχεδια-
σμός, το φινίρισμα και η συντήρηση του ξύλινου δαπέδου. Διαθέτει επίσης 
εμπειρία και εξειδίκευση στις ελαστικές και τσιμεντένιες επικαλύψεις 
δαπέδων. Με θυγατρικές στη Βραζιλία και την Κίνα καθώς και κοινοπρα-
ξίες με τη Wakol στην Πολωνία και τη Βόρεια Αμερική, ο Όμιλος LOBA 
απασχολεί σήμερα περίπου 130 άτομα, εκ των οποίων τα 100 εργάζονται 
στον τόπο του στο Ditzingen. Από το 1922, η LOBA έχει δημιουργήσει 
το επιτυχημένο Brand name της σε περισσότερες από 60 χώρες, επιδι-
ώκοντας την τεχνική αριστεία, τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και την 
αταλάντευτη αφοσίωση στους πελάτες της. LOBA On Top!
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Aπό τις 12 έως τις 15 Ιουλίου 2022, 
καινοτομίες σε παράθυρα, πόρτες 
και προσόψεις θα εκτίθενται στο 
Εκθεσιακό Κέντρο της 
Νυρεμβέργης και την έκθεση 
FENSTERBAU FRONTALE.

12-14 Ιουλίου 2022

Η κορυφαία έκθεση επιστρέφει στη Νυρεμβέργη

 Όπως πάντα, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη HOLZ-
HANDWERK, για την οποία υπάρχει πρόσβαση χρησιμοποιώντας το ίδιο 
εισιτήριο. 
Η έκθεση θα εστιάσει στην ανακάλυψη και τη δοκιμή προϊόντων και λύσεων. 
Παράλληλα με την έκθεση, το πρόγραμμα υποστήριξης προσφέρει επίσης μια 
ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγοράς, πληροφορίες για τις τελευταίες τάσεις 
του κλάδου και πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Βρείτε τις λεπτο-
μέρειες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.frontale.de/en/events
Η FENSTERBAU FRONTALE αποτελεί κύριο κόμβο για συμπαγή μεταφορά 

γνώσης, δικτύωση και έναν καφέ με συναδέλφους και 
επιχειρηματικούς συνεργάτες, ενώ ταυτόχρονα μετα-
δίδει πρακτικές γνώσεις σε μια σειρά παρουσιάσεων 
από ειδικούς. Τα φετινά θέματα περιλαμβάνουν την 
ενεργειακή απόδοση και την προστασία του κλίματος, 
τον εξαερισμό και τους άνετους χώρους διαβίωσης, 
τα παράθυρα από PVC και πρακτικές συμβουλές από 
εμπόρους για εμπόρους. Το παρακείμενο Job Board 
συνδέει τους εργοδότες με πιθανούς υποψηφίους.

NEA ΚΟΣΜΟΣ

http://www.frontale.de/en/events


Zeta P2
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P-System 
Το σύστημα σύνδεσης που 
εξοικονομεί χρόνο με αγκύρωση 
που κλειδώνει τη φόρμα 
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ITEC: ένα μάθημα για να γυρίσει μία νέα σελίδα
Η ιταλική πολυεθνική Rothoblaas αποτελεί 
σημείο αναφοράς στον κλάδο των κατασκευών 
ξυλείας εδώ και 30 χρόνια. έχει συνηθίσει να 
είναι μπροστά από την εποχή και να βρίσκει 
καινοτόμες λύσεις σε διάφορα επίπεδα. Αυτό 
δεν ισχύει μόνο για τα προϊόντα που σχεδι-
άζει, μελετά και δημιουργεί, αλλά και για τα 
μαθήματα κατάρτισης που προσφέρει στους 
πολλούς επαγγελματίες και μαθητές που 
φοιτούν εδώ και χρόνια στο Rothoschool. 
Άνθρωποι πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων, 
με πολλές διαφορετικές ιστορίες και ανάγκες 
έχουν περάσει από τις πόρτες Rothoblaas, και 
ένα πράγμα που έχουν συνειδητοποιήσει στην 
εταιρεία είναι ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά 
πολύτιμος για όλους. Είτε στο σχεδιασμό, είτε 
στην κατασκευή ή στη μάθηση.
Ο Τεχνικός Διευθυντής, Luca Sestigiani, λοιπόν, 
είχε μια έξυπνη διαίσθηση και μια πολύ καλύ-
τερη ιδέα: γιατί να μην δωθεί στους επαγγελ-
ματίες που δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με 
τον κόσμο της ξυλείας η ευκαιρία να επεκτεί-
νουν τις ευκαιρίες εργασίας τους;
Ας δούμε τι λέει με δικά του λόγια:

Από πού προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας 
του μαθήματος ITEC;
Η ιδέα, η οποία χρονολογείται από το 2019, 
προέκυψε από την ανάγκη ανταπόκρισης στα 
ολοένα και συχνότερα αιτήματα για τεχνική 
υποστήριξη από σχεδιαστές που ήθελαν και 
εξακολουθούν να θέλουν να μαθαίνουν συχνό-
τερα για τον δομικό σχεδιασμό κτιρίων από ξύλο.
Ένας αυξανόμενος αριθμός σχεδιαστών, που 
ήδη εργάζονται στον τομέα και προέρχονται 
από χώρες όπου η ξυλεία είναι ήδη εδραιω-
μένη σε δομικό επίπεδο, χρειάζεται να αντιμε-
τωπίσει σημαντικά ζητήματα σχεδιασμού με 
ειδικούς στον τομέα καθηγητές. Πολλοί άλλοι 
επαγγελματίες, που δεν εργάζονται ακόμα στον 
κόσμο της ξυλείας αλλά θα ήθελαν να μπουν 
επαγγελματικά σε αυτόν, χρειάζονται ειδικούς 
που μπορούν να τους καθοδηγήσουν σε αυτό 
το υπέροχο μονοπάτι.

Σε ποιο target group στοχεύετε; 
Το ITEC είναι ένα εντατικό μάθημα τόσο για 
έμπειρους όσο και για άπειρους επαγγελμα-
τίες. Για το λόγο αυτό το μάθημα χωρίζεται 
σε δύο εντατικές εβδομάδες, η μία το καλο-
καίρι και η άλλη το χειμώνα, με σαφώς διαφο-

ροποιημένο τεχνικό επίπεδο.
Η πρώτη συνεδρία είναι αφιερωμένη σε λιγό-
τερο έμπειρους ανθρώπους που προέρχονται 
από άλλους τομείς, όπως οι κατασκευές από 
σκυρόδεμα και χάλυβας, ή για νεοαποφοιτή-
σαντες σχεδιαστές που έχουν ακολουθήσει 
διαφορετική πορεία εκπαίδευσης. Η δεύτερη 
συνεδρία, αντ' αυτού, έχει σχεδιαστεί για όσους 
ήδη σχεδιάζουν ξύλινες κατασκευές αλλά 
θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα σημα-
ντικά θέματα που θα συζητηθούν ή για όσους 
έχουν παρακολουθήσει το πρώτο μάθημα και 
θέλουν να έχουν πιο εις βάθος γνώση».

Γιατί εντατικό μάθημα;
Όλα τα μαθήματα μηχανικής διαρκούν περίπου 
60 ώρες κατανεμημένες σε πολλές εβδομάδες. 
Εάν το μάθημα ήταν 4 ώρες την εβδομάδα, θα 
χρειαζόταν 15 εβδομάδες για να το ολοκληρωθεί 
ο κυκλος. Μπορείτε να φανταστείτε έναν επαγ-
γελματία που εργάζεται ήδη με πλήρη απασχό-
ληση να παρακολουθεί ένα μάθημα 15 εβδο-
μάδων; Δεν έχουν όλοι τέτοιο χρόνο και ειδικά 
δεν θα μπορούσαν όλοι να παρακολουθήσουν 
διά ζώσης.. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουρ-
γήσουμε αυτό το μάθημα και να δώσουμε στους 
επαγγελματίες την ευκαιρία να έχουν όλη αυτή 
τη γνώση σε μόλις δύο εβδομάδες.

Πώς προχώρησε η δημιουργία του 
μαθήματος;
" Η αρχική σκέψη μεγάλωσε και, μετά από άτυπη 
έγκριση από το δίκτυό μας, προχωρήσαμε στην 
πράξη. Έχουμε καλέσει τους καλύτερους επαγ-
γελματίες του χώρου προκειμένου να δώσουμε 
στην ITEC τον διεθνή και υψηλού επιπέδου 
χαρακτήρα που περιμένει ο κόσμος από εμάς.
Στην αρχή επικοινωνήσαμε με τον Daniele 
Casagrande, ειδικό στον τομέα της σεισμικής 
μηχανικής που εφαρμόζεται σε κατασκευές 

ξύλου, ο οποίος εργάζεται σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, τον Ghasan Doudak, καθηγητή δομικής 
μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα, ο 
οποίος έδωσε επίσης μια ομιλία στο Ted για 
τον αειφόρο σχεδιασμό, και στη συνέχεια με 
τον Andrea Frangi από τη Ζυρίχη, ένα πολύ 
σημαντικό όνομα στην παγκόσμια βιομηχανία 
πυρκαγιάς. Έπειτα ζητήσαμε την παρουσία του 
Roberto Modena, ο οποίος εργάζεται στον 
τομέα του σχεδιασμού και της εκτέλεσης 
ξύλινων κατασκευών από το 1997 και είναι ο 
συγγραφέας, μαζί με τον καθηγητή Maurizio 
Piazza και τον καθηγητή Roberto Tomasi, 
συγγραφέα του βιβλίου "Strutture in legno. 
Materiale, calcolo e progetto secondo le nuove 
normative europee" και δύο από τους μηχα-
νικούς μας: τον Paolo Grossi, ο οποίος έχει 
διδακτορικό στις ξύλινες κατασκευές και έχει 
αναλάβει μεταδιδακτορικό στη διαδικασία 
γήρανσης του βιολογικού υλικού και τον Matteo 
Andreottola, μηχανικό ειδικευμένο στην εκπαί-
δευση και τις κατασκευές ξύλου, με εμπειρία 
στο σχεδιασμό μεγάλων κατασκευών. Θέλαμε 
τους καλύτερους επαγγελματίες του κόσμου.

Ποια είναι τα θέματα του εντατικού 
μαθήματος;
Θα εξετάσουμε μαζί έννοιες που σχετίζονται 
με τους οικοδομικούς κανονισμούς από 
διάφορες απόψεις. Δεν μιλάω μόνο για τον 
Ευρωκώδικα αλλά και για το Καναδικό βορει-
οαμερικανικό πρότυπο και το αμερικανικό NDS, 
για να δώσω μια γενική εικόνα. Τα κύρια θέματα 
θα περιλαμβάνουν: τη δομική σύλληψη στη βάση 
του σχεδιασμού, κωδικούς υπολογισμού, σχεδι-
ασμό δομικών στοιχείων, υπολογισμό παρα-
μόρφωσης, κραδασμούς, συνδέσεις, αλλά και 
αντοχή, σεισμική και πυρκαγιά υπολογισμός 
και μοντελοποίηση. Εν ολίγοις, όλη η γνώση 
που θα ανατρέψει ένα νέο φύλλο για πολλούς 
σχεδιαστές και θα φέρει μια πνοή φρέσκου 
αέρα στην ξύλινη κατασκευή. Οι περισσότεροι 
γνωρίζουν την Rothoblaas ως φορέα καινοτο-
μιών υψηλής τεχνολογίας, αλλά κυρίως ως «λύτη 
προβλημάτων». Αυτό είμαστε και αυτό θέλουμε 
να συνεχίσουμε να είμαστε.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (rothoblaas.com) 
για να ανακαλύψετε το πρόγραμμα ITEC και 
εγγραφείτε εάν θέλετε να αποκτήσετε ολοκλη-
ρωμένη ικανότητα στο σχεδιασμό ξυλείας, 
επεκτείνοντας έτσι τις ευκαιρίες εργασίας σας!

Rothoblaas
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Ενώ ο όμιλος Bauwerk λειτουργεί εργοστάσια παραγωγής στην 
Ελβετία, την Κροατία και τη Λιθουανία, όπου επεξεργάζεται κυρίως 
ευρωπαϊκή ξυλεία, ο νεοεισερχόμενος, ο μεγαλύτερος κατα-
σκευαστής ποιοτικού παρκέ, επικεντρώνεται στην επεξεργασία 
αμερικανικού ξύλου στο Somerset στο Κεντάκι και στο δεύτερο 
εργοστάσιο στο Crossville στο Τενεσί.
Σύμφωνα με τον όμιλο Bauwerk, θα παραμείνουν και οι τρεις 

μάρκες παρκέ. Το εμπορικό σήμα Somerset Hardwood Flooring 
θα συμπληρώσει τις δύο μάρκες Bauwerk, Bauwerk Parkett και 
Boen. Οι μάρκες θα διατηρήσουν επίσης την αντίστοιχη περι-
φερειακή εστίασή τους, αν και το Somerset θα δώσει στον Όμιλο 
Bauwerk πρόσβαση στα κανάλια πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική 
και το Somerset θα επωφεληθεί από την τεχνολογική τεχνο-
γνωσία της Bauwerk στο παρκέ πολλαπλών στρώσεων.

Bauwerk: ενισχύει 
την παρουσία της 

στη Βόρειο Αμερική
Η εταιρεία κατασκευής παρκέ δαπέδων 
Bauwerk ενισχύει την παρουσία της στη 

Βόρεια Αμερική με την εξαγορά της 
Somerset Hardwood Flooring. 

Η ικανότητα της εγχώριας βιομηχανίας μοριο-
σανίδων της Κίνας έχει αυξηθεί πρόσφατα. 
Το 2021 οι εξαγωγές μοριοσανίδων της Κίνας 
ανήλθαν συνολικά σε 574.000 τόνους αξίας 
429 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σημειώ-
νοντας αύξηση 134% σε όγκο και 162% σε 
αξία από έτος σε έτος. Η μέση τιμή CIF για 
τις μοριοσανίδες της Κίνας αυξήθηκε κατά 
12% στα 747 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο σε 
ετήσια βάση. Η Χιλή, το Βιετνάμ και η Ταϊβάν 

P.o.C ήταν οι 3 κορυφαίες αγορές το 2021. 
Η ζήτηση στις περισσότερες από τις κορυ-
φαίες αγορές αυξήθηκε το 2021, εκτός από 
τη Μογγολία και τα ΗΑΕ.

Πτώση στις εισαγωγές μοριοσανίδων το '21
Οι εισαγωγές μοριοσανίδων της Κίνας ήταν 
πολύ ασταθείς. Ο όγκος των εισαγωγών 
μοριοσανίδων της Κίνας το 2021 ανήλθε 
συνολικά σε 735.000 τόνους αξίας 323 

εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μειωμένος 
κατά 5% σε όγκο αλλά αυξημένος κατά 25% 
σε αξία. Η μέση τιμή CIF για τις εισαγωγές 
μοριοσανίδων της Κίνας αυξήθηκε κατά 32% 
στα 439 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο το 2021.
Οι κύριοι προμηθευτές των εισαγωγών μοριο-
σανίδων της Κίνας το 2021 ήταν η Ταϊλάνδη 
(30%), η Ρουμανία (20%) και η Βραζιλία (11%). 
Αυτές οι τρεις χώρες αντιπροσώπευαν το 
61% των συνολικών εισαγωγών το 2021.

Κίνα: αύξηση εξαγωγών 
μοριοσανίδων την τελευταία 4ετία
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών της Κίνας, 
οι εξαγωγές μοριοσανίδων της Κίνας από το 2017 έως το 
2021 αυξήθηκαν εκτός από μια μείωση 4% το 2019. 

Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και υπερα-
ντιστάθμισαν τον αρνητικό αντίκτυπο του υψηλότερου μεταβλητού κόστους.
Η απεργία – που έληξε τον Απρίλιο – στη Φινλανδία επηρέασε τον όγκο παρα-
γωγής και παράδοσης, ιδίως στις επιχειρήσεις χαρτοπολτού, χαρτιού και βιοκαυ-
σίμων, αναφέρει η εταιρεία. Εν τω μεταξύ, τα μετασχηματιστικά σχέδια ανάπτυξης 
στην Ουρουγουάη και στη Γερμανία προχωρούν καλά.

Η UPM αναφέρει αύξηση πωλήσεων κατά 12%
Η UPM (φινλανδική εταιρεία δασικής βιομηχανίας) 
αναφέρει αύξηση των πωλήσεων κατά 12% για το 
πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 2.507 εκατομμύρια ευρώ.





42  

ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ένας ώριμος τομέας που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της 
συνολικής παγκόσμιας παραγωγής επίπλων. Η Ασία και ο Ειρηνικός 
είναι οι κύριες περιοχές παραγωγής.
Η παραγωγή επίπλων γραφείου είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη σε 8 
χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% της συνολικής 
παραγωγής: Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Γερμανία, Ινδία, 
Καναδάς, Ιταλία και Πολωνία. Η παραγωγή επίπλων γραφείου μειώ-
θηκε κατά -10% το 2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 
και παρουσίασε ανάκαμψη +10% το 2021. Η ανάκαμψη της παγκό-
σμιας παραγωγής επίπλων γραφείου ήταν διαφορετική μεταξύ των 
περιοχών.

Η παγκόσμια προοπτική για τα έπιπλα γραφείου
Η παγκόσμια βιομηχανία επίπλων γραφείου έφτασε σε συνολική αξία παραγωγής 52 
δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021. 

Σύμφωνα με την CSIL, 87 από τους 200 κορυφαίους κατασκευαστές 
επίπλων παγκοσμίως βρίσκονται στην Ευρώπη, όπου η κατασκευή επίπλων 
έχει μακρά ιστορία. Αυτό, μαζί με την πολιτιστική κληρονομιά, δίνει στους 
ευρωπαίους κατασκευαστές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευνοεί την 
ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων αναγνωρισμένων παγκοσμίως.

Κορυφαίοι κατασκευαστές επίπλων στην Ευρώπη
Με αξία παραγωγής που αντιπροσωπεύει λίγο 
λιγότερο από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας 
βιομηχανίας επίπλων, η Ευρώπη διαδραματίζει 
βασικό ρόλο και είναι η έδρα ορισμένων από τους 
μεγαλύτερους παγκόσμιους παίκτες επίπλων.

Η Πολωνία και η Γερμανία είναι οι 
κορυφαίες χώρες παραγωγής. Από 
την πλευρά της ζήτησης, η κατα-
νάλωση επίπλων RTA στην Ευρώπη 
κατέγραψε σωρευτική αύξηση 
+20% στο χρονικό διάστημα 2016-
2021. Η Γερμανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία είναι 
οι μεγαλύτερες αγορές για έπιπλα 
RTA στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύ-
οντας πάνω από το ήμισυ της 
συνολικής αγοράς.

Η αγορά των RTA επίπλων στην Ευρώπη
Με αξία που ξεπερνά τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, η βιομηχανία έτοιμων προς συναρμολό-
γηση (RTA) επίπλων σε όλη την Ευρώπη ξεπέρασε την πλήρως συναρμολογημένη, σημειώ-
νοντας ανάπτυξη περίπου 17% (2016-2021).
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Εκτός από τις κυρώσεις, η ρωσική δασική βιομηχανία θα δυσκολευτεί να 
προμηθευτεί ανταλλακτικά, εξοπλισμό και χρηματοδότηση, γεγονός που 
θα αναγκάσει ακόμη και χώρες που δεν επιβάλλουν κυρώσεις, όπως η 
Κίνα, να προσαρμοστούν στις αλλαγές στις εμπορικές ροές.
Η νέα έκθεση WRQ Focus “Ουκρανικές συνέπειες πολέμου – διατα-
ραχές στο παγκόσμιο εμπόριο δασικών προϊόντων” διερευνά τις 
βραχυπρόθεσμες και πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του 
πολέμου και τις επιπτώσεις του στις παγκόσμιες αποστολές ξυλείας, 
πάνελ, σφαιριδίων ξύλου, κορμών, ροκανιδιών, χαρτοπολτού και προϊ-
όντα χαρτιού.
Η ξυλεία από μαλακό ξύλο αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ της 
εξαγωγικής αξίας για τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία 
το 2021. Η διαταραχή στο εμπόριο έχει επηρεάσει σημαντικά τις 
παγκόσμιες αγορές αφού οι τρεις χώρες αντιπροσώπευαν σχεδόν 
το 25% του παγκόσμιου εμπορίου ξυλείας πέρυσι. Η διακοπή των 
αποστολών ξυλείας στην Ευρώπη και σε ορισμένες χώρες της Ασίας 
είχε τον πιο σημαντικό αντίκτυπο. Ωστόσο, το εμπόριο με χώρες 
που δεν επιβάλλουν κυρώσεις είναι επίσης πιθανό να αλλάξει καθώς 
οι ρωσικές και οι λευκορωσικές εταιρείες αγωνίζονται να πραγμα-
τοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές και να εξασφαλίσουν πίστωση, 
και τα δασικά προϊόντα τους χαρακτηρίζονται «ξυλεία σύγκρουσης». 
Επιπλέον, τα ρωσικά πριονιστήρια, τα οποία στο παρελθόν έστελναν 
ξυλεία σε πελάτες στην Ευρώπη, δεν μπορούν να στραφούν γρήγορα 

σε άλλες αγορές βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η αποστολή 
ξυλείας με πλοίο ή σιδηρόδρομο από πριονιστήρια στη βορειοδυ-
τική Ρωσία στην Κίνα ανταποκρίνεται στις υλικοτεχνικές προκλήσεις 
και η περιοχή MENA, η οποία είναι μια αγορά ξύλου χαμηλότερης 
ποιότητας, δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε μια ισχυρή κατάσταση 
επέκτασης.
Η Λευκορωσία, η Ρωσία και η Ουκρανία εξήγαγαν 8,5 εκατομμύρια 
m3 ξυλείας από μαλακό ξύλο στην Ευρώπη το 2021, σχεδόν το δέκα 
τοις εκατό της συνολικής ζήτησης της ηπείρου. Τα ευρωπαϊκά πριο-
νιστήρια θα μπορούσαν βραχυπρόθεσμα να ανακατευθύνουν τις υπερ-
πόντιες αποστολές στην ευρωπαϊκή αγορά, εάν είναι οικονομικά σκόπιμο 
να μετριάσουν τη χαμένη προσφορά από τις τρεις χώρες.
Μακροπρόθεσμα, ορισμένες εταιρείες παραγωγής ξυλείας ενδέχεται 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε νέα παραγωγική 
ικανότητα, αν και η προσφορά κορμών σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης γίνεται πιο περιορισμένη. Επιπλέον, οι μεγάλες υπερπό-
ντιες αγορές (Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία και περιοχή ΜΕΝΑ) διαφέρουν 
ως προς τη ζήτηση προϊόντων, την αποδοχή των τιμών, τη μεταβλη-
τότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πολιτική σταθερότητα 
και τις προοπτικές κατανάλωσης. Αυτές οι ποικίλες συνθήκες αγοράς 
θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα οι ευρωπαίοι εξαγωγείς να 
περιορίσουν την έκθεσή τους στο εξωτερικό σε λιγότερες αγορές 
που ταιριάζουν με το μείγμα προϊόντων τους και την ανοχή κινδύνου.

Ο αντίκτυπος του ρωσοουκρανικού πολέμου 
στην αγορά ξυλείας

Ένας άμεσος αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων από τις δυτικές 
χώρες ήταν η δραματική μείωση των εξαγωγών δασικών προϊόντων από τη Ρωσία, τη 
Λευκορωσία και την Ουκρανία. Οι συνολικές εξαγωγές από αυτές τις τρεις χώρες αποτιμή-
θηκαν συλλογικά σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, αναφέρει το Wood Resource 
Quarterly (WRQ).

ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΣΝΕΑ ΚΟΣΜΟΣ
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Η STEROPAL είναι  
μια διαρκώς αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση με βασικό άξονα 
δραστηριοτήτων την εισαγωγή  
και διάθεση βιομηχανικής 
ξυλείας, υλικών επιπλοποιίας 
και εξοπλισμού κουζίνας.

Ταυτόχρονα λειτουργεί τμήμα 
επεξεργασίας με σύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό για  
τεμαχισμό επιφανειών με 
σύστημα βέλτιστης κοπής, 
διάτρηση - CNC και 
συγκόλληση περιθωρίων.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

STEROPAL 37 χρόνια 
ποιότητας & πρωτοπορίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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H STEROPAL δεν είναι 
μια απλή εμπορική 
επιχείρηση. Επιλέγει 
κορυφαία υλικά 
επιπλοποιίας, παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
επεξεργασίας ξύλου, ενώ 
παράλληλα καθοδηγεί 
και εκπαιδεύει τους 
συνεργάτες της στις νέες 
σχεδιαστικές τάσεις,  
τις καινοτομίες  
και τις τεχνολογικές  
εξελίξεις του κλάδου.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΚΑΜΑ 
ΥΛΙΚΩΝ
Πάνω από 300 διαφορετικές  
επιφάνειες σε σχέδια και υφές  
που καθοδηγούν τις εξελίξεις στον  
χώρο της βιομηχανικής ξυλείας.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
Τρία κτίρια συνολικών στεγασμένων  
χώρων 8.000m2 με υλικά επιπλοποιίας  
και εξοπλισμό κουζίνας προς άμεση  
αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Τεμαχισμός επιφανειών
• Συγκόλληση περιθωρίων
• Διάτρηση στοιχείων - CNC
με υποστήριξη σχεδιαστικού τμήματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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VIRUTEX 
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EVOLUTION
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ASTURO
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STAR  
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info@crisco.gr
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homehotel hotelgarden

Επισκεφθείτε μας!

privacy shade design decorationDIY crafts patio fence gardengarden

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

www.outdeco.gr facebook.com/outdecogr

Δεκάδες ευχαριστημένοι πελάτες,
ιδιώτες, επαγγελματίες και ξενοδόχοι

εχουν στολίσει τον χώρο τους με OUTDECO!

Αν και εσείς χτίζετε, ανακαινίζετε, διακοσμείτε, 
μη χάσετε την ευκαιρία να τα δείτε απο κοντά στην

MEDWOOD  1-4 Απριλίου στο  METROPOLITAN EXPO CENTER

ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑ
ΑΛΛΑ!

MAGIO - MG 12/50 FASCO - F20A GN-50 CRISCO - CR 90-40HDT

CRISCO
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ – ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ – ΠΡΟΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

LIGNOLOC
ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΡΦΙΑ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πρωτοπόρα σειρά 
εξειδικευμένων 
προϊόντων για 
ξύλο και μέταλλο

Basic - Barpimo

Η BASIC MON. E.Π.Ε. είναι 
εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας βερνικιών και 
χρωμάτων για ξύλο και για 
μέταλλο.

Με ενεργή παρουσία στον χώρο από το 2009, 
έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό για την ποιότητα και την καινοτομία 
των προϊόντων της. Προσφέρει μια ευρεία 
γκάμα προϊόντων για χρήση τόσο σε εσωτε-
ρικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.
Τα προϊόντα της εταιρίας απευθύνονται κυρίως 
σε επαγγελματίες επιπλοποιούς και ξυλουργούς.
Με την πολυετή εμπειρία, την τεχνογνωσία 
και τις γνώσεις των στελεχών της, η Basic 
βοηθά τον επαγγελματία να διαμορφώσει 
καλές πρακτικές και να εφαρμόσει δοκιμα-
σμένες λύσεις, με συνέπεια και οικονομική 
ανταποδοτικότητα για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο των συνεχόμενων ερευνών και 
της διαρκούς εξέλιξης, από τα τέλη του 2021 
και σε συνεργασία με τον Ισπανικό Όμιλο 
BARPIMO S.A., η Basic προωθεί στην Ελλη-
νική αγορά μια νέα πρωτοπόρα σειρά εξειδι-
κευμένων προϊόντων για ξύλο και μέταλλο.
Η BARPIMO S.A. είναι μια από τις σημαντι-
κότερες εταιρείες στην Ισπανία που ειδικεύ-
εται στην κατασκευή επιχρισμάτων ξύλου. Ξεκί-
νησε πριν από 60 χρόνια με το χάρισμα του 
ιδρυτή της, κ. Juan Ros, ο οποίος ξεκίνησε την 
επιχείρηση με την κατασκευή και την εμπορία 
μιας σειράς επίστρωσης ξύλου και σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα κατέλαβε ηγετική 
θέση στην ισπανική αγορά.
Σήμερα, ο Όμιλος Barpimo, με εγκαταστά-
σεις άνω των 75.000 m2, εξυπηρετεί περισ-
σότερους από 5.000 πελάτες παγκοσμίως και 
έχει τζίρο άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως. Είναι ένας συμπαγής όμιλος με μεγάλη 
προσφορά στην αγορά χρωμάτων, προσαρ-

BASIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Νεοχωρούδα, Θεσσαλονίκη - Βιομηχανικό Πάρκο, 54500, Θεσ/νικης
T: 2310784100 | Φ: 2310784102 | Ε: info@basic-color.gr | W: basic-color.gr

μοσμένος στις νέες προκλήσεις του μέλλο-
ντος, που αποτελείται από μια ομάδα 
ανθρώπων σε συνεχή εκπαίδευση, προσφέ-
ροντας μια σειρά από προϊόντα υψηλής τεχνο-
λογίας που ανταποκρίνονται στις διαφορε-
τικές ανάγκες της αγοράς και με παγιωμένη 
και συνεχώς αναπτυσσόμενη διεθνή θέση, με 
παρουσία και στις 5 ηπείρους.
Η συνεργασία αυτή μεταξύ της BASIC MON. 
E.Π.Ε. και της BARPIMO S.A. έρχεται να πλαι-
σιώσει και να εισάγει στην Ελληνική αγορά μια 
νέα, πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη πρόταση 
που θα καλύψει τις πολύπλευρες ανάγκες του 
επαγγελματία, με μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και σε ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικές τιμές. Αποστολή μας, να παρέχουμε 
τις καλύτερες δυνατές λύσεις και να διατη-
ρούμε πάντα την άμεση επαφή με τον πελάτη.

mailto:info@basic-color.gr
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Tο  αυθεντικό ασανσέρ ντουλάπας  είναι που κάνει τη διαφορά!  
100% ιταλικής προέλευσης.  

Οργανώνει τέλεια το εσωτερικό κάθε τύπου ντουλάπας. 
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Μόνιμα σε στοκ υπάρχουν:
• Πάνω από 60 ντεκόρ μελαμίνης
• 30 ντεκόρ σε πάνελ PVC – PET, σε γυαλιστερές & ματ επιφάνειες
• 30 ντεκόρ σε πάγκους κουζίνας
• Πάνελ finger joint, σε δρυς, οξιά, πεύκο και έλατο
• Τροπική ξυλεία–Iroko, Merandi, Niagon, Dabema, Frake, κέδρος 

Λιβάνου
• Αμερικάνικη Ξυλεία- Δρυς Κόκκινο και Λευκό, Poplar, Δεσποτάκι
• Ευρωπαϊκή Ξυλεία – Δρυς, Οξιά, Φλαμούρι, Δεσποτάκι, Javor, Καρυδιά
• Μαλακή Ξυλεία, Λευκή και Κόκκινη
• Deck – Πεύκο Εμποτισμένο, Balau, Dabema
• 9 είδη διαφορετικών κόντρα πλακέ για να καλύψουν την κάθε 

ανάγκη

Από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες εισαγωγής 
και εμπορίας ξυλείας 
στην Β. Ελλάδα.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Οι ρίζες της εταιρίας ξεκινούν το 1978 
με την ίδρυσή της από τον Αλέξανδρο 
Παπουλίδη και αντικείμενο εργασιών 
την επεξεργασία κορμών λεύκης
και το λιανικό εμπόριο ξυλείας.

Φιλοδοξώντας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, ξεκινάει το 1996 
την εισαγωγή ξυλείας και το χοντρικό εμπόριο.
Κριτήρια της επιτυχημένης λειτουργίας της είναι η ποιότητα των προϊ-
όντων της, το μεγάλο στοκ, η τεράστια γκάμα και η άμεση εξυπηρέ-
τηση των πελατών της.
Διαθέτει συνεχώς και απεριόριστα ολόκληρο το φάσμα ημικατεργα-
σμένων και βιομηχανικών προϊόντων, όπως κόντρα πλακέ (9 διαφο-
ρετικά είδη), μελαμίνη, νοβοπάν, MDF, πριστή ξυλεία, πατώματα laminate, 
mdf λακαριστό κ.α. Σε σωστή ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.
Πραγματοποιεί εισαγωγές από τα πλέον επιλεγμένα εργοστάσια ανά 
τον κόσμο.
Διενεργεί πωλήσεις και παραδόσεις σε λιανική και χονδρική βάση, 
ανάλογα με τις ποσότητες και την περίσταση. Το άμεσο service είναι 
από τα σημαντικότερα πράγματα για την εταιρία, με εκτελέσεις παραγ-
γελιών που φτάνουν τις 50 ανά ημέρα.
Η Μεσογειακή ΑΕ, δείχνοντας άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τις 
αγοράς, εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους μεγαλύτερους διανο-
μείς μελαμίνης και πάγκου κουζίνας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 
τους μεγαλύτερους παραγωγούς των προϊόντων αυτών στον κόσμο.
Από το 2016, σε συνδυασμό με την δυνατότητα τεμαχισμού και συγκόλ-
λησης περιθωρίων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις απέναντι σε οποια-
δήποτε επιθυμία των πελατών της.

15ο χλμ Θεσ/κης - Κιλκίς | Λητή Θεσσαλονίκης
Τ: 23940 32295,  23940 32770 | Ε: info@messogiakisa.gr
W: www.messogiakisa.gr | FB: Μεσογειακη ΑΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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POLISTUC WOOD: Εμπειρία και ποιότητα στα βερνίκια ξύλου.
Οι προτάσεις προϊόντων Polistuc Wood χωρίζονται σε πολλαπλές 
κατευθύνσεις και απευθύνονται τόσο στην βιομηχανία παραγωγής 
ξύλινων κατασκευών, όπως έπιπλα και αξεσουάρ, πόρτες, πάνελ, 
προφίλ, κουζίνες, παρκέ, φέρετρα, καρέκλες, πόρτες και παράθυρα, 
deck και κατασκευές εξωτερικού χώρου, έως την επαγγελματική 
μεταπώληση των προϊόντων.
Στην γκάμα προϊόντων Polistuc Wood, οι συνεργάτες μας μπορούν, 
να επιλέξουν από μια ευρεία επιλογή αποχρώσεων σε βαφές και 
λάκες, υποστρωμάτων, τελειωμάτων και self-sealer, τόσο σε υδατο-
διαλυτή βάση, όσο και σε βάση διαλύτη και τα προϊόντα αυτά είναι 
εφάμιλλα από άποψη απόδοσης και αντοχής. Τα προϊόντα χωρίζο-
νται σε ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και σε CONVERTER, τα οποία είναι 
προσαρμόσιμα με το χρωματομετρικό σύστημα COLORPASSION, 

το σύστημα χρωματομετρίας της POLISTUC COATINGS για τη 
σύνθεση και την παραγωγή χρωματιστών υποστρωμάτων & τελειω-
μάτων, κατάλληλα για διάφορα περιβάλλοντα και επιφάνειες: έπιπλα, 
δάπεδα, deck, κουφώματα και γενικά κατασκευές σε ξύλο.

POLISTUC METAL: Η υπεροχή στα χρώματα μετάλλου.
Οι προτάσεις προϊόντων Polistuc Metal απευθύνονται τόσο στην 
βιομηχανία παραγωγής μεταλλικών κατασκευών, όπως μεταλλικά 
αξεσουάρ διακόσμησης, κιγκλιδώματα, κιόσκια, ελαφριά και βαριά 
βιομηχανία μετάλλου, ναυπηγική βιομηχανία, χωματουργικά και γεωρ-
γικά μηχανήματα, εμπορικά οχήματα, βιομηχανικά δάπεδα και εν 
γένει στη βιομηχανία της αντισκωριακής προστασίας, έως την επαγ-
γελματική μεταπώληση των προϊόντων, με μεγάλη γκάμα πιστοποι-
ημένων κύκλων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI EN ISO 12944.

ITALKROM | POLISTUC COATINGS

Παραγωγή υψηλής ποιότητας 
βερνικιών ξύλου και μέγιστης 
αντοχής χρωμάτων μετάλλου 

σε μία ενιαία βιομηχανική 
πραγματικότητα.

Η POLISTUC COATINGS ιδρύθηκε το 1972 στην περιοχή του Friuli-
Veneto της Βόρειας Ιταλίας και με εμπειρία και τεχνογνωσία 50 ετών 
στο κλάδο των βερνικιών ξύλου κα χρωμάτων μετάλλου είναι παρούσα 
σε περισσότερες από 80 χώρες στον κόσμο και διαθέτει δίκτυο περισ-
σοτέρων των 100 σημείων διανομής, καθημερινά προσπαθεί να ικανο-
ποιήσει κάθε ανάγκη της αγοράς, προωθώντας ταυτόχρονα την ιδέα 
μίας βιώσιμης και πράσινης παραγωγής. Η POLISTUC COATINGS 
του 21ου αιώνα δίνει έμφαση σε νέες τεχνολογικές λύσεις, μελετώντας 
και παράγοντας νέα και περισσότερο παραγωγικά προϊόντα, χωρίς 
συμβιβασμούς στην ποιότητα, την αντοχή και την διαχρονικότητα των 
κατασκευών, ενώ συμβαδίζουν απολυτά με τις πιο πρόσφατες τάσεις 
του design και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.



 55 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στην γκάμα προϊόντων Polistuc Metal, οι συνεργάτες μας 
μπορούν, να επιλέξουν από μία ευρεία επιλογή σε αστάρια, 
primers, smalti, τελικά χρώματα, DTM & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 
τόσο σε υδατοδιαλυτή βάση, όσο και σε βάση διαλύτη. Επιπλέον, 
υπάρχει η επιλογή προϊόντων 1Κ ή 2Κ και σε διάφορες βάσεις, 
όπως εποξικά, πολυουρεθανικά, ακρυλικά, νίτρο, αλκυδικά, κ.α. 
Τα προϊόντα χωρίζονται σε ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και σε 
CONVERTER, τα οποία είναι προσαρμόσιμα με το χρωματο-
μετρικό σύστημα COLORPASSION. Τα προϊόντα Polistuc Metal 
είναι κατάλληλα για διάφορες επιφάνειες, όπως: σίδερο, ατσάλι, 
γαλβανιζέ λαμαρίνα, αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, plexiglass, 
τσιμέντο, μπετόν αρμέ, πίσσα, κεραμικά, πλακίδια, κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 
Η προστιθέμενη αξία της εταιρίας.
Η μελέτη και ο καθορισμός του καλύτερου κύκλου παραγωγής 
με βάση τις ανάγκες του πελάτη, η επαλήθευση της επεξερ-
γασίας μιας επιφάνειας, η σωστή εφαρμογή των προϊόντων ή 
απλώς η παροχή συμβουλών, είναι μερικά μόνο από τα καθή-
κοντα ενός τεχνικού service. Η τεχνική υποστήριξη αποτελεί 
βασικό στοιχείο για τον συνεργάτη και συνεπώς αποτελεί προστι-
θέμενη αξία της εταιρίας, καθώς έτσι διαθέτει την τεχνογνωσία 
και την εμπειρία της και του τεχνικής ομάδας, για να υποστη-
ρίξει τον πελάτη και να τον βοηθήσει να λύσει τα πιθανά προβλή-
ματα που μπορεί να προκύψουν κατά την καθημερινή εργασία. 
POLISTUC COATINGS, ο ιδανικός συνεργάτης σας!
Την POLISTUC COATINGS αντιπροσωπεύει αποκλειστικά 
για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία η εταιρία ITALKROM. 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο www.italkrom.gr και στα social media της εταιρίας στο Facebook (Italkrom), 
στο Instagram (italkrom_coatings) & στο YouTube (Italkrom Coatings).

http://www.italkrom.gr
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Medwood 2022 
Εντυπωσιακή επιστροφή
Η μεγαλύτερη Medwood σε επισκεψιμότητα με ποιοτικό κοινό, 
πανηγυρική ατμόσφαιρα και εκπληκτικές παρουσίες

8.500 επισκέπτες βρέθηκαν στην Medwood

Στο Hall 4 παρουσιάστηκαν όλα τα κορυφαία μηχανήματα
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Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Medwood δεν επιβεβαίωσε 
απλά τις προσδοκίες αλλά τις ξεπέρασε καθώς ολοκληρώθηκε με 
ρεκόρ επισκεψιμότητας ενώ ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση καλύπτο-
ντας εκθεσιακή επιφάνεια 15.000 τ.μ.
Το τετραήμερο 1-4 Απριλίου, 8.500 επισκέπτες προσήλθαν στο 
Metropolitan Expo προκειμένου να δουν από κοντά τις καινοτομίες 
και τα νέα προϊόντα των εκθετών της Medwood, να έρθουν σε επαφή 
μαζί τους, να συνομιλήσουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους και να 
κλείσουν επικερδής συμφωνίες.
Κάνοντας ένα πρώτο απολογισμό, η 8η διοργάνωση αποτέλεσε 
πόλο έλξης εμπορικών επισκεπτών για τον κλάδο της βιομηχα-
νίας ξύλου και επίπλου, αλλά και από ένα ευρύ φάσμα καθώς 
προήλθαν από διάφορους νευραλγικούς χώρους όπως της αρχι-
τεκτονικής, των κατασκευών και του developing δίνοντας προστι-

θέμενη αξία στις εμπορικές συναλλαγές που σύναψαν.
Δυναμική παρουσία είχαν και οι εκτός Ελλάδος επισκέπτες καθώς 
είχαμε αφίξεις από Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία, Αίγυπτο, Ισραήλ και Μέση Ανατολή.
Στην εντυπωσιακή αυτή απήχηση συνετέλεσε η παρουσία των κορυ-
φαίων διεθνών brands είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για ακόμα μια φορά κατά την διάρκεια 
λειτουργίας της έκθεσης, διοργανώθηκαν με επιτυχία ενημερωτικά 
σεμινάρια (Medwood Talks) για τις ξύλινες κατασκευές, τα κουφώ-
ματα όπως και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα που 
αφορούν τον κλάδο. 
Η Medwood είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση στον κλάδου του 
ξύλου, υλικών, επιφανειών και εφαρμογών που αφορούν στην δόμηση. 
H Μedwood θα επιστρέψει το 2024.

Τα Medwood Talks αποτέλεσαν πόλο έλξης
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Medwood Talks

Με την παρουσία εγνωσμένων εισηγητών τόσο 
από την Ελλάδα όσο κι από το εξωτερικό, 
πραγματοποιήθηκαν τα φετινά Medwood Talks. 
Στην διήμερη παράλληλη εκδήλωση, παρουσιάστηκε 
μία σειρά σεμιναρίων καθώς 
και ενημερωτικών ομιλιών που κέντρισαν τον 
ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων.

Η αρχή έγινε το Σάββατο 2 Απριλίου με το σημαντικό 
σεμινάριο, διάρκειας 3,5 ωρών, Building With Wood 
τον συντονισμό του οποίου είχε ο Αρχιτέκτονας Μηχα-
νικός Υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (KAAF Architects) Αλέξαν-
δρος Κιτρινιάρης. Το σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε τρεις 
ενότητες. 
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Η συνεισφορά του ξύλου 
ως φυσικό δομικό ανακυκλώσιμο υλικό» ο Παναγιώτης 
Τουλιάτος (Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πανεπιστήμιο 
Frederick) μίλησε για το μέλλον της ξύλινης κατασκευής 
και η συνεισφορά της χρήσης του ξύλου στην μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα ενώ ο Ζαννής Κοντέας (Πολι-
τικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, Msc Αναστηλωτής Ε.Μ.Π.) για 
την συμπεριφορά του ξύλου στην φωτιά και τον σεισμό.
Η τεχνολογία του ξύλου και τα υλικά κατασκευής ήταν 
το βασικό θέμα της δεύτερης ενότητας όπου ο Albino 
Angeli (XLAM Dolomiti) μίλησε για την τεχνολογία παρα-
γωγής του CLT ως δομικό σύστημα προκατασκευασμένων 
στοιχείων και ακολούθησε ο Franco Piva (Ergodomus 
Timber Engineering) που εστίασε στην τεχνολογία εφαρ-
μογής BIM & DfMA στις ξύλινες κατασκευές.
Στην τρίτη και τελευταία ενότητα, με θέμα τις εφαρ-
μογές του ξύλου μέσα από διεθνή παραδείγματα, τον 
λόγο πήραν οι Fernando Ibanez (πρώην αρχιμηχανικός 
στο Santiago Calatrava) και Helmut Dietrich (Managing 
Partner στην Dietrich I Untertifaller Architects).
Μετά την ολοκλήρωση του Building With Wood seminar 
την σκυτάλη πήρε ο Χρυσόστομος Παπαγεωργίου (Sales 
Manager / Henkel Hellas S.A) ο οποίος αναφέρθηκε 
στην συμβολή των κολλών στην υγιεινή & ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας αλλά και στην αειφορία μέσω της μείωσης 
των εκπομπών Co2 και της συμμετοχής στην κυκλική 
οικονομία.
Τις ομιλίες της ημέρα έκλεισε η Κλειώ Γκέκα (Interior 
Designer, Trend Analyst και CEO / Gekko Concepts) 
η οποία έκανε παρουσίαση της τέχνης του ξυλότορνου 
και της διασύνδεσης της με το σύγχρονο design.
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Πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομιλίες 
της δεύτερης ημέρας είχε το ξύλινο 
κούφωμα με 5 εισηγήσεις γύρω από 
τις νέες τεχνολογίες παραγωγής, τα 
πλεονεκτήματα καθώς και το ρόλο 
του στις προκλήσεις στην εποχή της 
πράσινης ενεργειακής μετάβασης. 
Πιο συγκεκριμένα μίλησαν οι:
Δρ. Γεώργιος Νταλός (Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) για ανάγκη 
για πιστοποίηση των ξύλινων κουφω-
μάτων στη σημερινή ευρωπαϊκή πραγ-
ματικότητα.
Δρ. Ανδρομάχη Μητάνη (Δασολό-
γος-Τεχνολόγος Ξύλου-Ερευνητής, 
Εξωτερικός συνεργάτης Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας) για τη νανοτεχνο-
λογία στην υπηρεσία της προστασίας 
των κουφωμάτων.
Δρ. Κωνσταντίνος Νινίκας (Μηχανολόγος Μηχανικός Διδακτικό προσω-
πικό, Ερευνητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) για την ενεργειακή συμπε-
ριφορά σύγχρονων κουφωμάτων.
Δρ. Δημήτριος Κουτσιανίτης (Δασολόγος – Επιστήμων Ξύλου, Ερευ-
νητής, Εξωτερικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) για τα 
πλεονεκτήματα ξύλου έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων στην κατα-
σκευή σύγχρονου κουφώματος.
Tan Leong Lok (Chairman of Sim Seng Huat Timber Industries Sdn 
Bhd) για την βιωσιμότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα των Μαλαι-
σιανών προϊόντων.
Ακολούθησαν τρεις ιδιαίτερα χρηστικές εισηγήσεις. Η Νεκταρία 
Κανελλοπούλου (Scheme Manager FSC Management System) εστίασε 
στην προστιθέμενη άξια που δίνει η πιστοποίηση στον τομέα της 
ξυλείας, ενώ η Αικατερίνη Θεοδωρούδη (Τεχνολόγος ξύλου, Software 
specialist / Μανζιέρι Νίνο – Τεχνικός CNC αυτοματισμών, Machining 
specialist) αναφέρθηκε στα σύγχρονα λογισμικά και η χρησιμότητα 
τους σε ένα μοντέρνο κατασκευαστή επίπλων.
Τέλος οι Βασίλης Μανζιέρι (Ειδικός τεχνολογιών κατεργασίας, Tool 
specialist) και Νίνο Μανζιέρι (Τεχνικός αυτοματισμών, Machining 
specialist) αναφέρθηκαν στις τεχνολογίες κοπής σύγχρονων υλικών 
όπως στις μελαμίνες από ανακυκλώσιμα υλικά, hpl, μασίφ ξυλεία και 
κόντρα πλακέ.
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Η δυναμική επιστροφή και η 
εδραίωση της Medwood ως 
η κορυφαία στον κλάδο της 
αποτυπώνεται και μέσα από 

τα λόγια των εκθετών της.

Η Medwood μέσα από τα λόγια των εκθετών της

«Μία ακόμα MEDWOOD έφτασε στο τέλος 
της, με τη συμμετοχή της Blum Hellas να 
βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος. 
Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό 4ημερο για την 
ελληνική θυγατρική του Ομίλου Blum, γιατί 
όχι μόνο σηματοδότησε την επιστροφή της 
σε μία κλαδική έκθεση -μετά από μία υποχρε-
ωτική περίοδο εσωστρέφειας λόγω της 
πανδημίας- αλλά συνέπεσε και με τη συμπλή-
ρωση των 10 χρόνων ζωής και εξέλιξής της, 
γεγονός που γιορτάστηκε στο πλευρό των 
συνεργατών της.
Στο διάστημα 1-4 Απριλίου, η εταιρεία παρου-
σίασε πολυάριθμες νέες καινοτομίες, όπως το 
πρωτοποριακό συρταρωτό σύστημα REVEGO, 
την απίστευτα λειτουργική πλατφόρμα συρτα-
ριών MERIVOBOX, το «αόρατο» σύστημα 
ανύψωσης AVENTOS HKi, το καινοτόμο μηχά-
νημα διάτρησης MINIPRESS top και πολλά 
άλλα, ενώ μοίρασε συνολικά 4.000 τσάντες 
που έντυσαν στα πορτοκαλί τις εγκαταστά-
σεις του Athens Metropolitan Expo. 
Παράλληλα, τις εντυπώσεις κέρδισε το 
εορταστικό ψηφιακό puzzle για τα 10 χρόνια 
Blum Hellas, με τη συμπλήρωση του οποίου 
κάθε επισκέπτης της έκθεσης προσέφερε 
από 1€ στο έργο της φιλανθρωπικής οργά-
νωσης AURORA, για την καταπολέμηση των 
αιματολογικών νοσημάτων. Αξίζει μάλιστα 
να σημειωθεί πως μετά το τέλος της έκθεσης, 
η Blum Hellas αποφάσισε να πενταπλασι-
άσει το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε, 
δωρίζοντας συνολικά 10.000€ στην 
AURORA, ως επιστέγασμα των εορτασμών 
για τα 10 χρόνια της εταιρείας.
Μετά το τέλος της έκθεσης, η Blum Hellas 
ανανέωσε το ραντεβού της με τους συνερ-

BLUM HELLAS

γάτες της για τη MEDWOOD 2024, με την υπόσχεση να μείνει για μία ακόμα φορά πιστή 
στη διαχρονική της δέσμευση για ακόμα περισσότερες ιδέες που… κινούνται!»
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«Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
παρουσία της Bostik στην Medwood 
2022. 4 ήμερες, πάνω από 2.000 τσάντες, 
500 smart box και περισσότερες από 20 
προγραμματισμένες ζωντανές επιδείξεις 
από το νέο concept Bostik ACADEMY 
με την βοήθεια ειδικών τεχνικών από το 
εξωτερικό για να παρουσιάσουμε όλες 
τις καινοτομίες που προσφέρει η Bostik 
σε εφαρμογές δαπέδων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα 
της Bostik Hellas που βοήθησε να έχουμε 
ένα πολύ πετυχημένο event! Θα θέλαμε 
όμως να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς 
που επισκεφτήκατε το περίπτερό μας στην 
medwood και μας στηρίξατε στην 
προσπάθειά μας.
Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα.
Η ομάδα μας είναι η δική σας ομάδα».

Bostik
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«Με μεγάλη επιτυχία, έντονο 
ενδιαφέρον και υποσχέσεις για 
το μέλλον ολοκληρώθηκε η 
παρουσία της «CARVE  -ΑΦΟΙ 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΡΓΟΥ ΟΕ» στην 
8η MEDWOOD 2022. 
Η έκθεση μας έδωσε τη δυνα-
τότητα να συναντηθούμε μετά 
από καιρό με τους συνεργάτες 
μας αλλά και νέους ενδιαφερο-
μένους που θέλησαν να γνωρί-
σουν τα προϊόντα μας.
Η εταιρία μας είχε τη δυνατό-
τητα να παρουσιάσει:
• τα υφιστάμενα μοντέλα ξύλινων 
πορτών και αξεσουάρ.
• τρία νέα μοντέλα πόρτας 
καθώς και το ανανεωμένο 
χρωματολόγιο για τις βαφές
• ολοκληρωμένες εφαρμογές για 
κουζίνες και ντουλάπες
Ευχαριστούμε όλους τους συνερ-
γάτες και ενδιαφερομένους που 

CARVE

«Με αφορμή την παρουσία μας στην πρόσφατη Medwood θέλουμε 
να σας ευχαριστήσουμε που επισκεφτήκατε το περίπτερό μας και 
μοιραστήκατε μαζί μας τις ιδέες και τα σχέδιά σας για το μέλλον. 
Η εταιρία μας ειδικεύεται στην εμπορία και επεξεργασία καινοτόμων 
υλικών όπως οι ομογενείς, οι χαλαζιακές και οι κεραμικές επιφά-
νειες και ήδη έχει μια μεγάλη εμπειρία στο χώρο που της επιτρέπει 
την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου με ταχύτητα και συνέπεια. 

Στην CORITOP διαθέτουμε ξεχωριστό τμήμα με σχεδιαστές και 
μηχανολόγους που σας υποστηρίζει ενεργά με στόχο την καλύ-
τερη αξιοποίηση αυτών των καινοτόμων υλικών.

Η τεχνογνωσία, η καθετοποιημένη διάρθρωση της παραγωγής, το 
εξειδικευμένο προσωπικό, η μακρόχρονη εμπειρία και το πελατο-
λόγιό μας, αποτελούν εγγύηση για την αρτιότερη εξυπηρέτηση». 

CORITOP

επισκέφτηκαν το περίπτερό μας στην πρόσφατη MEDWOOD 
2022. Δεσμευόμαστε η εταιρία μας να είναι πάντα δίπλα 
σας, προσφέροντάς ποιοτικά, ιδιαίτερα και υψηλής προστι-
θέμενης αξίας προϊόντα για τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την παρουσία μας στην 
Medwood καθώς και για οποιοδήποτε νέο προϊόν μέσω της 
ιστοσελίδας μας www.carve.gr».



Η καλύτερη σχέση  
ποιότητας | τιμής  
στην αγορά.
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ALFASOLID 
SOLIDWORKS

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η 
συμμετοχή της Alfasolid SolidWorks στην 8η 
Έκθεση MEDWOOD 2022, η οποία διεξήχθη 
στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN 
EXPO 1-4 Απριλίου.

Η Alfasolid SolidWorks συμμετείχε στην έκθεση MEDWOOD με 
το λογισμικό SWOOD της Eficad, την πιο ολοκληρωμένη λύση στη 
Βιομηχανία Ξύλου που καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη τη δημι-
ουργία κατασκευαστικών σχεδίων παραγωγής!
Στην έκθεση παρευρέθησαν οι κ.κ. Antoine Blondel - International 
Business Developer at EFICAD και Kunal Bhasin - B2B Marketing 
Specialist at SWOOD by EFICAD οι οποίοι μαζί με τον Γενικό Διευ-
θυντή της Alfasolid SolidWorks κ. Δημήτρη Μανώλη, μίλησαν για 

το SWOOD και ανέλυσαν τα πλεονεκτήματά του για την Ελληνική 
Αγορά της Βιομηχανίας Ξύλου. Η Alfasolid SolidWorks παρουσίασε 
επίσης case studies μεγάλων πελατών της δείχνοντας έτσι στο κοινό 
ότι συνεχίζει δυναμικά την ανοδική της πορεία. 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια και 
δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις καλύ-
τερες και πιο καινοτόμες λύσεις της αγοράς καλύπτοντας οποιαδή-
ποτε ανάγκη σας!»

NEA EΛΛΑΔΑ

«Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθει η έκθεση Synthesis υπό την στέγη της Medwood 2022! 
Για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο παρουσιάστηκαν έργα κατασκευασμένα με κοινό 
πρόσημο τον ξυλότορνο σε τόσο υψηλό επίπεδο! 
Στην έκθεση παλιοί και νέοι καλλιτέχνες του κλάδου μαζεύτηκαν για να προσφέρουν 
στο κοινό της Medwood αυτή την μοναδική εμπειρία! 
Η διορατικότητα και η αγάπη για το καινούριο που έχει ο κύριος Ηλίας Αγγελόπουλος 
σε συνεργασία με τον Κώστα Αννίκα Δευτεραίο και τα μέλη τηs synthesis άνοιξαν νέους 
ορίζοντες σε διακοσμητές και designers που έως τώρα στρέφονταν στο εξωτερικό για 
αντικείμενα υψηλής αισθητικής!
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη με νέες ιδέες και συνθέσεις!»

SYNTHESIS
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Μακροχρόνια δοκιμασμένα αστάρια, βαφές 

προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, λάκες 

και λάδια για χρήση σε ξύλινες επιφάνειες 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - για 

εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.



68  

8η

ΑΦ Ι E Ρ Ω Μ Α

«Η Armonia Flooring ως μια επιχείρηση που ακολουθεί τις εξελί-
ξεις στο κτίριο, συμμετείχε στην MEDWOOD. 
Βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές 
εταιρίες, ξυλουργεία, επιχειρήσεις εμπορίου ξυλείας μεταξύ άλλων.
Πρωταρχικό ρόλο στην παρουσίαση της Armonia Flooring είχαν τα 
προϊόντα φελλού. Παρουσιάστηκαν τα παρακάτω:
•Δάπεδα φελλού, οι σειρές Green flow και ezcork, της CORKSRIBAS, 
εργοστάσιο προϊόντων φελλού από την Πορτογαλία, από το 1980.
•Μαύρος φελλός για μόνωση (Insulation Corkboard) από την 
CORKSRIBAS, με πολλούς τρόπους εφαρμογής, στο δάπεδο, στη 
σκεπή, στον τοίχο (εσωτερικά και εξωτερικά).
•Υποστρώματα φελλού από την CORKSRIBAS, κάτω από δάπεδα 
βιομηχανοποιημένα (ημιμασίφ), laminate, LVT, SPC.
•Ψεκαζόμενος φελλός για ταράτσες, κεραμοσκεπές, μεταλλικές 
στέγες (τραπεζοειδης ή απομίμιση κεραμιδιού), προσόψεις κτιρίων 
από την KOLMER (εργοστάσιο στην Ισπανία).
Παρουσιάστηκαν, επιπροσθέτως, δάπεδα LVT και SPC με ενσωμα-
τωμένο υπόστρωμα, με υψηλή ποιότητα, σε εξαιρετικές τιμές.

ARMONIA FLOORING

«Η 8η Medwood ήταν η πρώτη στην οποία η Atim συμμετείχε ως εκθέτης. Η 
ιταλική εταιρεία, ηγέτης στην παραγωγή μετασχηματιζόμενων λύσεων επίπλων, 
κέντρισε την περιέργεια των επισκεπτών, που συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο για 
να ανακαλύψουν τι κρύβεται μέσα σε κάθε συρτάρι: έναν επιπλέον πάγκο κουζίνας; 
Μια πολυλειτουργική σανίδα κοπής; Ή ακόμα και μια ολόκληρη τραπεζαρία!
Η έκθεση στο Medwood σηματοδοτεί επίσημα την παρουσία της Atim στην 
ελληνική αγορά, όπου η εταιρεία μπορεί πλέον να προσφέρει, ακόμη και 
στους πιο απαιτητικούς πελάτες και κατασκευαστές, πολλές εκπληκτικές λύσεις 
επίπλων της υψηλότερης ποιότητας Made in Italy - και με αυτή την επιπλέον 
πινελιά Design».

ATIM 

Ο φελλός είναι ένα υλικό που έχει να δώσει στον κατασκευαστικό 
τομέα. Φυσικό, οικολογικό προϊόν, το οποίο με τις εξαιρετικές μονω-
τικές του ιδιότητες, δίνει “έξυπνες”, βιώσιμες λύσεις για κάθε σπίτι.
Είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία με επιχειρήσεις σε όλη την χώρα 
όσον αφορά στην προμήθεια προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο ιστότοπός μας: 
www.armoniaflooring.gr»



 69 

BESIOSWOOD «Η 8η Medwood στο Metropolitan Expo πραγματοποιήθηκε 
τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα, δημιουργώντας ένα 
κλίμα ασφάλειας και αλληλοσεβασμού προς το κοινό. 
Μέσω της έκθεσης δόθηκε η δυνατότητα, μετά από πολύ καιρό, 
λόγω της πανδημίας, να παρουσιάσουμε τις νέες τάσεις που θα 
επικρατήσουν στο εγγύς μέλλον.
Η εταιρία BESIOSWOOD πήρε μέρος στην έκθεση με απόλυτη 
επιτυχία εντυπωσιάζοντας για άλλη μια φορά με το περίπτερό 
της. Είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τα προϊόντα της, δημι-
ουργώντας εξαιρετικές εντυπώσεις στους επαγγελματίες ξύλου, 
επίπλου, αρχιτεκτονικής, διακόσμησης, σχεδιασμού και ξενοδο-
χείων. Τα προϊόντα της τράβηξαν όλα τα βλέμματα, παρουσιά-
ζοντας τα brands που έχει σε αποκλειστική διάθεση για την 
Ελλάδα. Η BESIOSWOOD είναι μια από τις μεγαλύτερες ελλη-
νικές επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας βιομηχανικής ξυλείας. 
Αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρ-
τιση στον τομέα του ξύλου με δραστηριοποίηση σε διαφορετι-
κούς κλάδους και τομείς».
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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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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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ROUCHOTAS
«Η εταιρία ROUCHOTAS, πιστή στο ραντεβού με 
τον κλάδο, συμμετείχε στην MEDWOOD 2022 για 
μια ακόμη χρονιά παρουσιάζοντας μοναδικά είδη 
ξυλείας όπως το teak, ο κέδρος κ.α. αλλά και πιο 
κοινά όπως το niangon, το iroko κτλ. 
Επίσης παρουσιάστηκαν και οι νεότερες τάσεις 
ξύλινων δαπέδων της HKS που η ROUCHOTAS 
εκπροσωπεί αποκλειστικά. Οι επισκέπτες του περι-
πτέρου ενημερωθήκαν αναλυτικά για όλα τα είδη 
ξυλείας και δαπέδων, τοποθετήσεις πέργκολας, 
ξύλινων επενδύσεων, deck κ.α. Το ενδιαφέρον όπως 
ήταν αναμενόμενο ήταν ζωηρό και οι επισκέπτες 
έμειναν ευχαριστημένοι από την διαθεσιμότητα, την 
ποιότητα αλλά περισσότερο από όλα, την εξυπηρέ-
τηση από τους εξειδικευμένους ανθρώπους της εται-
ρίας ROUCHOTAS. Κρίνοντας από την απουσία 
της μεγαλύτερης κλαδικής έκθεσης τα τελευταία 
χρόνια λόγω covid, την υψηλή αισθητική των περι-
πτέρων, την παρουσίαση καινοτόμων αλλά και παρα-
δοσιακών υλικών, το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό 
και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε δυο χρόνια».

«H παρουσία της ΒASIC M. E.Π.Ε. σε συνερ-
γασία με τον Ισπανικό όμιλο BARPIMO SA, 
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην 
φετινή Medwood 2022. 
Η BASIC M. E.Π.Ε. παρουσίασε την νέα καινο-
τόμα σειρά υποστρωμάτων και βερνικιών του 
οίκου BARPIMO SA μεταξύ άλλων, καθώς 
και την νέα σειρά ακρυλικών βαφών για ξύλο 
καρυδιάς.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους 
όσους μας επισκέφτηκαν στο περίπτερό μας 
και μας στήριξαν στην προσπάθειά μας αυτή. 
Με επισκέπτες από τον χώρο της επιπλο-
ποιίας, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, διακο-
σμητές οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και ενημερώθηκαν από την ομάδα μας 
για τις νέες μας προτάσεις και προϊόντα. 
Επίσης, ευχαριστούμε τη διοργάνωση 
Medexpo και ευελπιστούμε να ξανασυνα-
ντηθούμε σύντομα!» 

ΒASIC M. E.Π.Ε.
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Στασινόπουλος 
Wood Experts

SENTRY DOORS

«Η συμμετοχή της Στασινόπουλος Wood Experts στην 
Medwood 2022 στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στην 
έκθεση παρουσιάστηκαν οι κύριοι τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, όπως είναι οι επιφά-
νειες μελαμινών και κόντρα πλακέ και η μασίφ ξυλεία. 
Παρουσιάσαμε ταυτόχρονα και τις παροχές μας όπως 
είναι ο τεμαχισμός και η συγκόληση περιθωρίων σε επιφά-
νειες, η δυνατότητα παραδόσεων με γερανοφόρα 
οχήματα και οι ειδικές επεξεργασίες σε μασίφ ξυλεία. 
Η παρουσία όλων των επισκεπτών ήταν ιδιαίτερη τιμή 
για εμάς και ήταν χαρά μας που είχαμε την ευκαιρία να 
συνομιλήσουμε με υφιστάμενους αλλά και νέους συνερ-
γάτες. Αισθανθήκαμε ακόμα μια φορά την έμπρακτη 
εμπιστοσύνη των συνεργατών μας όπως όλα αυτά τα 
χρόνια της δημιουργικής πορείας που έχει διανύσει η 
εταιρεία μας.
Η Στασινόπουλος Wood Experts δεσμεύεται να συνε-
χίσει να παρέχει τα καλύτερα πιστοποιημένα υλικά για 
κάθε κατασκευή. Δεσμεύεται επίσης ότι με την έμπειρη 
ομάδα της θα είναι πάντα δίπλα σας για να σας παρέχει 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας».

«Η εταιρεία Sentry Doors σας ευχαριστεί που επισκεφτήκατε το 
περίπτερο με τα προϊόντα μας στην Medwood και ευελπιστούμε 
να έχετε θετικές εντυπώσεις σχετικά με την παρουσίασή μας. Ελπί-
ζουμε η γνωριμία μας, να μας οδηγήσει σε νέους επαγγελματι-
κούς ορίζοντες.  Για δεύτερη φορά, η Sentry Doors στηρίζει τη 
διοργάνωση της Medwood η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να 

εκθέσουμε τις πόρτες 
ασφαλείας που κατα-
σκευάζει η εταιρεία μας 
ενώ παράλληλα ο 
επισκέπτης περιηγήθηκε 
στο χώρο με σκοπό τη 
γνωριμία του με νέες 
επιχειρησιακές μονάδες.
Δεσμευόμαστε ότι θα 
είμαστε ξανά κοντά σε 
νέες μελλοντικές εκθέ-
σεις με σκοπό να σας 
παρουσιάζουμε τα 
προϊόντα μας καθώς και 
τις ανανεωμένες επαγ-
γελματικές προτάσεις».
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«Για μια ακόμα χρονιά οι επισκέπτες μας 
είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν από 
κοντά και να ανακαλύψουν την πληθώρα 
των καινοτόμων προϊόντων μας. 
Ανάμεσα σε αυτά που ξεχώρισαν, ήταν το 
πρωτοπόρο σύστημα Ξύλινων καρφιών 
LIGNOLOC® της FASCO, το σύστημα 
πλήρωσης ρωγμών της WOOD REPAIR, 
η Νέα σειρά εργαλείων Μπαταρίας αλλά 
και το ρούτερ Κρυφών μεντεσέδων της 
VIRUTEX, ο Κόφτης πατούρας έως 60mm 
της MAFELL, η Νέα σειρά Σφιγκτήρων και 
Τριβείων χειρός της CRISCO, αλλά και όλα 
τα νέα μοντέλα της EVOLUTION.
Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα 
επαναστατικά και εντυπωσιακά διακοσμη-
τικά πάνελ της Outdeco® από 100% φυσική 
και βιώσιμη σκληρή ξυλεία ευκαλύπτου, για 
την κατασκευή φρακτών, διαχωριστικών, 
επενδύσεων κ.λπ. με 10 χρόνια εγγύηση σε 
εξωτερικούς χώρους.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ 
ΑΕΒΕ 

«Η εταιρία DATAWOOD συμμετείχε για 
ακόμη μια φορά με επιτυχία στην MEDWOOD. 
Παρουσίασε όπως πάντα καινοτόμα προϊόντα 
όπως διακοσμητικές επιφάνειες από φελλό και 
γνήσιο Burma Teak.
Εντυπωσίασαν τα νέα σχέδια μελαμίνης της 
KASTAMONU ROMANIA σε διαστάσεις 
280χ207 αλλά και την κλασσικη σειρα 366χ183.
Τα εξαιρετικης ποιοτητας προιοντα WPC 
(decking, επενδυσεις, περιφραξεις, κολωνες, 
δοκαρια) καθώς και οι επιφάνειες από συγκολ-
λητό ξύλο αλλά και μονοκόμματο κορμό.
Η DATAWOOD συνεχίζει την πορεία 
εξέλιξης με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου 
εκθεσιακού χώρου προϊόντων ξύλου 1100m2 
στην Θεσσαλονίκη. Εκεί μπορεί ο επισκέπτης 
να δει τα προϊόντα της εταιρίας σε μεγάλες 
επιφάνειες όπως τα laminate, τα προγυαλι-
σμένα δάπεδα και φυσικά τα κλασικά μασίφ 
και decking πατώματα».

DATAWOOD

Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
των επισκεπτών μας, αποτελεί 
για εμάς δύναμη και η κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών τους 
πηγή έμπνευσης. Έτσι θα 
συνεχίσουμε να στεκόμαστε 
δίπλα τους, όντας το “επαγ-
γελματικό χέρι βοηθείας». 
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DECOPROFIL

«Η εταιρία μας συμμετείχε στη Medwood 
2022 και παρουσίασε ολοκληρωμένες λύσεις 
σε εξοπλισμό εκτυπωτικών μηχανημάτων 
κατάλληλα για ξύλα και για άλλες επίπεδες 
επιφάνειες (όπως ξύλο, plexiglass, πέτρα, 
χαρτόνι, κ.α.) καθώς και laser μηχανημάτων 
κοπής και χάραξης κατάλληλα για οργανικά 
υλικά (όπως ξύλο, plexiglass, κ.α.).
Η Dataworks διαθέτει μόνιμους εκθεσιακούς 
χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Περισσότερα για την dataworks θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα www.dataworks.gr».

DATAWORKS

«H Decoprofil ξεκινώντας τη νέα δεκαετία, αναπτύσσει 
και εμπλουτίζει την γκάμα προϊόντων που διαθέτει 
στην ελληνική αγορά και την παρουσίασε μέσα από 
την Medwood. 
Έχοντας εδραιωθεί στο χώρο των ταινιών περιθω-
ρίου τα τελευταία χρόνια, λόγω της ποιότητας και 
της ποικιλίας των χρωμάτων, ανοίγει μία νέα σελίδα 
στα υλικά επιπλοποιίας. 
Θέτοντας πάντα σαν προϋπόθεση την άριστη ποιό-
τητα των προϊόντων που εμπορεύεται, είναι σε θέση 
να προσφέρει πλέον περισσότερες επιλογές στην 
κατασκευή επίπλων. Ο στόχος είναι να προσφέρει 
στην αγορά μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων σε 
άριστη ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Προϊόντα 
όπως οι μεντεσέδες, οι οδηγοί συρταριών, οι κρυφές 
χειρολαβές GOLA, τα συστήματα συρόμενης ντου-
λάπας έρχονται να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα προϊ-
όντα της εταιρίας και να την εδραιώσουν πλέον ως 
μία καταξιωμένη παρουσία στον χώρο των υλικών 
επιπλοποιίας. 
Παράλληλα, συνεχίζει να εμπλουτίζει το χρωματο-
λόγιο των ταινιών περιθωρίου ώστε να καλύψει τις 
νέες ανάγκες που συνεχώς δημιουργούνται από την 
έλευση νέων μελαμίνων στην αγορά».
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«H εταιρεία DESIGN IDEAS συνδυάζει: ποιό-
τητα, εμπειρία, παράδοση, τεχνογνωσία, φιλι-
κότητα, ταχύτητα και εξυπηρέτηση. Λειτουργεί 
πάνω απ όλα ανθρωποκεντρικά, δίνοντας 
ιδέες και λύσεις για κάθε περίπτωση και είναι 
κοντά στον πελάτη ακόμη και μετά την 
πώληση. 

DESIGN IDEAS 

«Η Medwood ως η καλύτερη έκθεση στο 

τομέα του ξύλου καθώς και των μηχανημάτων 

που αφορούν την κατεργασία του ξύλου είναι  

η δυναμικότερη έκθεση στην Ελλάδα. 

Η ELVIAP παρουσίασε τα νέα καινοτόμα 

προϊόντα της, με νέες τεχνολογίες σε συστή-

ματα ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 

ΒΑΦΗΣ.

Επισκέπτες από το χώρο του επίπλου μας 

τίμησαν με την παρουσία τους στο περίπτερό 

μας και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες  

που υπάρχουν σε κάθε είδους απαιτήσεις 

της παραγωγικής τους μονάδας στα συστή-

ματα εξαερισμού.

Η ELVIAP ευχαριστεί τους συνεργάτες καθώς 

και όλους τους επαγγελματίες που επισκέ-

φτηκαν το περίπτερό μας και τον κ. Ηλία 

Αγγελόπουλο για την άρτια οργάνωση της 

έκθεσης».

ELVIAP

Δραστηριοποιείται στο χώρο των υλικών επιπλοποιίας τέσσερις δεκαετίες και παράλληλα 
τα τελευταία 12 χρόνια ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανισμών συρόμενης ντουλάπας αλου-
μινίου, ελαφριού και βαρέως τύπου καθώς και άλλων  επιμέρους υλικών αλουμινίου (πορτάκια, 
χερούλια – golla, βάσεις για led, σωλήνας αρτοποιίας, κ.α.) τα οποία βρίσκουν εφαρμογή 
στο τομέα της κουζίνας και της ντουλάπας».
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«Οι εξαιρετικές σε ποιότητα και αισθητική Μελαμίνες 
του Ιταλικού οίκου SAIB SpA, μέσω των συλλογών 
Diplos & Istanti, σε εκπληκτικά χρώματα και υπέροχες 
υφές, πραγματικά ενθουσίασαν τους επισκέπτες μας 
και έδωσαν σε αυτούς ιδέες για νέες δημιουργίες. 
H SAIB συνεχίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία της, 
πιστή πάντα στην διαδικασία ανακύκλωσης, εδώ και 
αρκετά χρόνια παράγει 100% ανακυκλώσιμες και οικο-
λογικές μελαμίνες διαθέτοντας όλα τα πιστοποιητικά 
που απαιτεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο σεβα-
σμός στο περιβάλλον που ζούμε.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης είχαμα την τιμή να 
φιλοξενήσουμε τα στελέχη της SAIB, κα Alessandra 
Aguggini και τον κ. Vito Catalanotto όπου μας ενημέ-
ρωσαν για τις νέες τάσεις και τα νέα προϊόντα της 
SAIB σε μία ξεχωριστή και πολύ ουσιαστική ενημέ-
ρωση που παρείχαν στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας μας. 
Παράλληλα είχαν την ευκαιρεία να γνωρίσουν συνερ-
γάτες μας και να συνομιλήσουν μαζί τους για τις νέες 
τάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο».

«Χρώματα, υφές, συνθέσεις, νέα προϊόντα, όμορφες 
παρουσίες, ήχοι, εδέσματα και κυρίως η δική σας 
ξεχωριστή παρουσία, έδωσαν πνοή και ζωντάνια στο 
περίπτερο μας, μέσω της παρουσίας της εταιρείας 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε. στην έκθεση MEDWOOD 2022 
στο METROPOLITAN EXPO. Σε ένα χώρο 230 τ.μ. 
είχαμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα προϊ-
όντα μας, δημιουργώντας έναν άρτια αρχιτεκτονικά 
σχεδιασμένο περίπτερο από τον Αρχιτέκτονα κ. 
Παναγιώτη Πασχαλίδη. 
Τις τέσσερις αυτές υπέροχες ημέρες της παρου-
σίας μας στην έκθεση, είχαμε την ευτυχία να αντα-
μώσουμε με παλιούς φίλους και συνεργάτες, είχαμε 
την τιμή να γνωρίσουμε νέους και την μεγάλη χαρά 
και ικανοποίηση να ενημερώσουμε και να παρου-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε. 

SAIB S.p.A

σιάσουμε σε επαγγελματίες του χώρου, Αρχιτέκτονες και Διακοσμητές όλα τα 
προϊόντα μας μέσα από το σύνολο των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε».
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« Συλλογή ακρυλικών, αντιβακτηριδιακών & anti-finger print επιφανειών σε μοντέρνα 
χρώματα από τον οίκο GIZIR, ξύλινων επιφανειών σε διάφορα σχέδια της συλλογής 
Madera του ίδιου οίκου, καθώς και επιφανειών POLYLAC που προσομοιάζουν 
σε μάρμαρα και πετρώματα έδωσαν ξεχωριστή εικόνα στο περίπτερο μας. 
Το περίπτερό μας, τίμησε με την παρουσία του κατά την διάρκεια της έκθεσης 
ο ίδιος ο κ. ISA GIZIR που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με συνεργάτες μας 
και να παρουσιάσει και να εξηγήσει και ο ίδιος όλο το φάσμα των προϊόντων 
Gizir που εδώ και 55 χρόνια προμηθεύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού με 
πίστη στην ποιότητα και τις υπηρεσίες.  
Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και για το νέο προϊόν, που αφορά ξύλινες 
επιτοίχιες ανάγλυφες διακοσμητικές επιφάνειες (SLATS) του ομώνυμου οίκου 
GIZIR σε διάφορα χρώματα και σχέδια».

«Οι μοναδικές ξύλινες 
ανάγλυφες επιφάνειες του 
Γερμανικού οίκου VD HOLZ 
IN FORM κέντρισαν το ενδι-
αφέρον πλήθους επισκεπτών, 
ζητώντας ολοένα και περισ-
σότερες πληροφορίες για τις 
πραγματικά αυτές εξαίρετες 
ξύλινες επιφάνειες, που 
δίνουν λύσεις στους πιο απαι-
τητικούς αρχιτεκτονικούς και 
διακοσμητικούς σχεδια-
σμούς. Με εμπειρία πάνω 
από 50 χρόνια ο Γερμανικός 
οίκος παράγει, καινοτομεί και 
δημιουργεί αυθεντικές 
ξύλινες επιφάνειες που 
κοσμούν δημιουργίες σε όλα 
τα μέρη του κόσμου».

VD HOLZ IN FORM

GIZIR Wood Products
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SIBU DESIGN

«Υπέροχες Ακρυλικές επιφάνειες από τον Ιταλικό οίκο  MAKE σε χρώματα 
της σειράς SKY, σε High-gloss και Matt  επιφάνειες καθώς και της σειράς 
MAKE Fashion Metallics  σε μοναδικούς μεταλλικούς χρωματισμούς.
Από το 2013 η MAKE σχεδιάζει και παράγει υψηλής ποιότητας ακρυλικά panels 
για τοποθέτηση και διακόσμηση σε επαγγελματικούς χώρους, εκθέσεις και 
επιδείξεις μόδας, αλλά και για εφαρμογή επίπλων σε οικιακούς χώρους, ειδικά 
σε κουζίνες, μπάνια, σαλόνια και ντουλάπες».

MAKE Fashion panels 

«Η SIBU DESIGN είναι κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής 
ποιότητας, συνθετικών πάνελ σχεδιασμού που έχουν 
αναπτυχθεί ειδικά για σκοπούς εσωτερικών χώρων, επίπλων, 
καταστημάτων, μόδας, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και 
διακόσμησης.  Ως αποτέλεσμα τριάντα ετών εμπειρίας, η 
SIBU Design έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της αγοράς. Τα 
προϊόντα της πείθουν τόσο λόγω του σχεδιασμού τους, 
όσο και της ευκολίας χειρισμού τους. Τα φύλλα SIBU είναι 
απλά στην επεξεργασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με σχεδόν απεριόριστο αριθμό τρόπων. 
Ο αριθμός των προϊόντων αποτελείται από περισσότερα 
από 300 σχέδια. Ωστόσο, η ομάδα της SIBU είναι συνεχώς 
έτοιμη στα αιτήματα των πελατών και αναπτύσει και σχεδι-
άζει ολοένα και νέα προϊόντα». 
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«Ο όμιλος KESSEBOHMER για πρώτη φορά εντυπω-
σίασε μέσω της παρουσίας του με ξεχωριστό περίπτερο 
στην έκθεση της MEDWOOD 2022. Η KESSEBOHMER 
από το 1954 διοικείται από την ίδια γενιά της ιδρυτικής 
οικογένειας και παραμένει σήμερα ο μεγαλύτερος προμη-
θευτής λειτουργικών εξαρτημάτων για μονάδες κουζίνας 
αλλά και ντουλαπών. 
Τα προϊόντα της, είναι πάντα συνώνυμα της ποιότητας 
και της καινοτομίας, κάτι που την καθιστά ηγέτιδα δύναμη 
σε όλον τον κόσμο. 
Την KESSEBOHMER εκπροσώπησε και τίμησε με την 
παρουσία του στην έκθεση, ο κ. Heinz Isfort ο οποίος 
είχε την δυνατότητα να συνομιλήσει με πολλούς επισκέ-
πτες της έκθεσης και να αφουγκραστεί τις ανάγκες των 
επαγγελματιών του χώρου. Επίσης στο τριήμερο της 
παρουσίας του είχε την ευκαιρία να ενημερώσει & εκπαι-
δεύσει τα στελέχη της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε. για μία σειρά 
νέων προϊόντων της KESSEBOHMER και τον δυνατο-
τήτων τους. 
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε. από το 2018 συνεχίζει και ενδυ-
ναμώνει συνεχώς την συνεργασία της με την 
KESSEBOHMER κάνοντας ολοένα και πιο δυναμική την 
παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο».

KESSEBOHMER 

«Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε. είχε την χαρά να παρουσιάσει μία σειρά νέων 
προϊόντων στους επισκέπτες της έκθεσης που πραγματικά ενθου-
σίασαν και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά.

 
Ανάγλυφα διακοσμητικά panels MDF
Μία σειρά από όμορφα σχέδια ανάγλυφων διακοσμητικών panels 
από MDF, για επένδυση τοίχου, κατασκευή επίπλου, κουζίνας κλπ. 
Τα panels δίδονται χωρίς βαφή και κατόπιν συνεννόησης μπορεί να 
δημιουργηθεί και σχέδιο της επιλογής σας, δίνοντας αρχιτεκτονικές 
και διακοσμητικές λύσεις.

Panels επένδυσης τοίχου με πηχάκι
Τα panels μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορα υλικά, όπως 
MDF, τις μελαμίνες της SAIB, αλλά και από ξύλο Δρύς. 
Η χρήση τους είναι κυρίως για επενδύσεις τοίχων αλλά και επίπλων, 
δίνοντας πολλές λύσεις στους κατασκευαστές, στους αρχιτέκτονες 
& διακοσμητές.
Η εταιρεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε. αισθάνεται την ανάγκη και την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους όσου συνέβαλαν για την δημι-
ουργία του περιπτέρου, αλλά και για την λειτουργία του κατά την 
διάρκεια της έκθεσης. 
Ευχαριστεί θερμά για την κατασκευή του, την εταιρεία ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ, 
τον κ. Τάσο Πολυζωίδη και τους συνεργάτες του, καθώς επίσης και 
την εταιρεία ZISIS WOOD Design, τον κ. Ζήση Τριανταφύλλου και 
τους συνεργάτες του, που συνετέλεσαν καθοριστικά για την δημι-

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.Ε.
ουργία του όμορφου αυτού χώρου στην έκθεση κάτω από τις οδηγίες 
τους αρχιτέκτονα κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη. 
Τέλος, θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την MEDEXPO, τον κ. Ηλία 
Αγγελόπουλο και την κα Μαριάτζελα Αγγελοπούλου, για την καθο-
ριστική τους συμβολή στην δημιουργία αυτής της υπέροχης έκθεσης 
και της βοήθειας που παρείχαν καθόλη την διάρκεια της. 
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην επόμενη MEDWOOD και σας 
ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ θερμά».



82  

8η

ΑΦ Ι E Ρ Ω Μ Α

«Η ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ συμμετείχε για άλλη 
μια χρονιά στην διεθνή έκθεση MEDWOOD 
με επιτυχία αφού το περίπτερο της εταιρίας 
εμφάνισε μεγάλη επισκεψιμότητα. 
Οι επισκέπτες και επαγγελματίες του 
κλάδου της δόμησης είχαν την δυνατό-
τητα να ενημερωθούν από τα στελέχη της 
εταιρίας μας για την πλήρη γκάμα των προϊ-
όντων της. Η 40χρονη εμπειρία της και η 
επιτυχημένη πορεία της στην κατασκευή 
πρωτοποριακών ξύλινων κουφωμάτων 
(παραθύρων, μπαλκονοπορτών, εξωπορτών, 
παντζουριών και ειδικών ξύλινων κατα-
σκευών) την καθιστούν την κορυφαία βιομη-
χανία στην Ελλάδα. Με γνώμονα πάντα τις 
ανάγκες των πελατών μας, η εταιρία τα 
τελευταία χρόνια προχώρησε και εμπλού-
τισε την γκάμα των προϊόντων της με την 
κατασκευή κάθε λογής επαγγελματικών 
επίπλων για τον ξενοδοχειακό κλάδο δίνο-

ΕΣΤΙΑ 
ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ

ντας την καλύτερη λύση στην κάθε μοναδική κατασκευή.
Για όλες τις κατασκευές των προϊόντων της προμηθεύεται ξυλεία και επιλεγμένα υλικά, τα 
οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σύμφωνα με την 
ειδική σήμανση CE και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, η εταιρία είναι 
πιστή στην Πολιτική Ποιότητας της και στην δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση όλων των 
διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων της».
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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!
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«Η εταιρία Roto-Eurotechnica στα πλαίσια της στήριξης κάθε προσπάθειας του κλάδου για εξωστρέ-
φεια αλλά και στην συνεχή προσπάθεια της για ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου συμμε-
τείχε στην έκθεση MEDWOOD 2022 όπου και παρουσίασε τον νέο μηχανισμό ανοιγομένων – 
ανακλινομένων κουφωμάτων Roto NX. Ο μηχανισμός Roto NX καλύπτει έως και 150 Kg βάρος 

ROTO-EUROTECHNIKA

«Η εταιρία μας με την συμμετοχή 
της στην MEDWOOD είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει σε 
παλιούς και νέους πελάτες τα 
προϊόντα της στην πριστή και 
επεξεργασμένη ξυλεία από εγχώ-
ριους κορμούς της Πίνδου. 
Με την 50 ετή παρουσία μας στο 
χώρο της επεξεργασίας του ξύλου 
η εταιρία μας έχει καθετοποιήσει 
επιπλέον την παραγωγή της τα 
τελευταία 7 χρόνια με μια μονάδα 
παραγωγής πέλλετ. Με συνέπεια, 
ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές 
εξυπηρετούμε τους συνεργάτες 
μας στην Ελληνική Επικράτεια αλλά 
και σε τρίτες χώρες. Με Υγεία, 
Ειρήνη και ευημερία θα χαρούμε 
να ξανασυναντηθούμε στην 
επόμενη MEDWOOD».

EYXYLON

φύλλου και είναι πιστοποιημένος 
για υψηλό επίπεδο ασφαλείας RC 
2. Επιπλέον, έχει αντισκωριακή 
προστασία κλάσης 6 και αποτελεί 
ιδανική επιλογή για την Ελληνική 
αγορά με τις αυξημένες απαιτή-
σεις αντισκωριακής προστασίας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι 
επισκέπτες της έκθεσης για την 
νέα γενιά σε λάκκες της Γερμα-
νικής εταιρίας SIKKENS WF 3311 
που εξασφαλίζουν την αποτελε-
σματική προστασία αλλά και υψηλή 
αισθητική στις εφαρμογές ξύλου 
για εξωτερική χρήση».
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«H Medwood 2022 ολοκληρώθηκε και 
όλοι εμείς στην FINE LINE θέλουμε να 
σας ευχαριστήσουμε που επισκεφτή-
κατε το περίπτερό μας και μοιραστή-
κατε μαζί μας τις σκέψεις και την αισι-
οδοξία σας για το μέλλον του κλάδου 
μας. Ειδικά για την εταιρεία μας ήταν 
μια ιδιαίτερη έκθεση γιατί είχαμε την 
ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια σειρά 
νέων και ξεχωριστών προϊόντων που 
προσθέσαμε πρόσφατα στην γκάμα 
μας και τα οποία ανοίγουν νέους 
δρόμους στον σύγχρονο επαγγελματία.
Βασικός στόχος της FINE LINE είναι 
να παρέχει στους συνεργάτες της 
πρωτότυπες και ποιοτικές λύσεις που 
θα αναβαθμίσουν την εργασία τους 
και θα τους διαφοροποιήσουν από τον 
ανταγωνισμό. 
Με τα νέα προϊόντα που παρουσιά-
σαμε στο περίπτερό μας σχετικά με 
την κατασκευή και οργάνωση συρό-
μενων ντουλαπών, τους μηχανισμούς 
συρόμενων πορτών και διαχωριστικών 

FINE LINE

«Αξιότιμοι συνεργάτες, όλοι εμείς στην 
PROTECH - HAFELE σας οφείλουμε 
ένα θερμό ευχαριστώ που επισκεφτή-
κατε το περίπτερό μας στην πρόσφατη 
MEDWOOD και χαρίσατε δυναμισμό 
και ζωντάνια στην παρουσία μας. H 
PROTECH - HELLAS, ως επίσημος 
συνεργάτης των προϊόντων HAFELE 
στην Ελλάδα, παρέχει ευέλικτες και 
αξιόπιστες λύσεις για κάθε σας κατα-
σκευή, μέσα από την τεράστια γκάμα 
αρχιτεκτονικών μηχανισμών και υλικών 
επιπλοποιίας της εταιρείας. Άλλωστε 
η στενή συνεργασία μας με την 
HAFELE ήταν που μας επέτρεψε να 
φιλοξενήσουμε στο περίπτερό μας το 
Φορτηγό / Εκθετήριο των προτάσεων 
φωτισμού της εταιρείας, προσφέρο-
ντας έτσι στην έκθεση ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα event. 
Για περισσότερα προϊόντα και προτά-
σεις, σας περιμένουμε στην έκθεσή μας 
(www.protech-helllas.com)».

HAFELE

χώρου, τα συστήματα σύνθεσης ραφιών για κατοικίες, βεστιάρια, γραφεία, καταστήματα και τις 
διακοσμητικές επιφάνειες τοίχου, είμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά κοντά σε αυτό που 
θέλουμε να σας προσφέρουμε».
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«Η H.Q.F ELEFTHERAKIS MIKE με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλή-
ρωση της 8ης MEDWOOD ευχαριστεί θερμά όλους όσους μας 
επισκέφτηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Σας ευχαρι-
στούμε για τα καλά σας λόγια, που αποτελούν δέσμευση για να γινό-
μαστε ολοένα και καλύτεροι. 

Συνεχίζουμε δυναμικά να υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας παρέ-
χοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις τις εποχής. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.hqfeleftherakis.com και ακολουθείστε μας στο facebook 
hqfeleftherakis για να μένετε ενήμεροι».

H.Q.F ELEFTHERAKIS MIKE

«Οι εταιρείες Icro Coatings & Maico θέλουν 
να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσους τις 
επισκέφθηκαν στην 8η Medwood 2022. 
Συνολικά η έκθεση προσέλκυσε 8.500 
επισκέπτες σε 15.000 τ.μ. με εκθέτες από 
τον χώρο της επεξεργασίας ξύλου και 
υλικών επιπλοποιίας. 
H Icro Coatings παρουσίασε τις νέες σειρές 
προϊόντων Soft Matt με αντιχαρακτικές 

ICRO COATINGS - MAICO
ιδιότητες και το απόλυτο 
ματ φιν ίρισμα σε 
βερνίκια και λάκκες 
καθώς και πολλά ακόμα 
καινοτόμα προϊόντα.
Η Μaico παρουσίασε 
τους νέους περιμετρι-
κούς μηχανισμούς με 
την νέα επικάλυψη Evo 
effect η οποία έχει αντι-
σκωρική προστασία 
καθώς επίσης ιδιότητες 
αυτό επούλωσης σε 
τυχόν χτυπήματα και 
αυτό λίπανσης των 
κινητών μερών. 
Επισκέπτες από το χώρο 
της επιπλοποιίας αλλά 
και αρχιτέκτονες, διακο-

σμητές, μηχανικοί και κατασκευαστές 
τίμησαν τις εταιρείες Icro Coatings & 
Maico με την παρουσία τους και ενημε-
ρώθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα 
τεχνικών - πωλητών για τις νέες της 
προτάσεις. 
Ευχαριστούμε τη διοργάνωση Medexpo 
για την άρτια διοργάνωση και ευχόμαστε 
μια επιτυχημένη πορεία σε όλους».



 87 

«Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της infowood 
technologies στην Medwood 2022. 
Το περίπτερο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 800 επισκέπτες και 
συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν από τα στελέχη της εταιρείας για νέα 
προϊόντα και καινοτομίες καθώς και να εκπαιδευτούν από το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης. 
Στο περίπτερο μας πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των νέων 

εκδόσεων 1992Enterprise version 13, 3D Render και Cubes καθώς 
και των νέων πακέτων Modular Shelving Systems και Connect for 
1992. Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσίαση του νέου πακέτου εικο-
νικής πραγματικότητας “VR system” που συνοδευόταν από ζωντανή 
περιήγηση στον χώρο…! 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδίας που μας τιμήσατε 
με την παρουσία τους στη φετινή έκθεση Medwood 2022.
Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας στο μέλλον…».

INFOWOOD

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της XYLOKAT, στη έκθεση 
υλικών επιπλοποιίας και μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου, 
MEDWOOD που διεξήχθη στην Αθήνα. 

Οι νέες 3D ανάγλυφες επιφάνειες της σειράς προϊόντων GEOMETREE, 
καθώς και η σειρά επενδυμένων φύλλων με ειδικούς καπλαμάδες, 
παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία στους επαγγελματίες του χώρου 
του επίπλου. Βιοτέχνες, έμποροι και διανομείς α’ υλών επιπλοποιίας 
και διακόσμησης καθώς επίσης και αρχιτέκτονες και διακοσμητές 
από όλη την Ελλάδα, επισκέφθηκαν το περίπτερό μας δείχνοντας 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας. Την παράσταση έκλεψαν 
οι δύο νέες 3D ανάγλυφες επιφάνειες ΡΟΜΒΟΣ και ΣΧΙΣΤΟ, οι 
οποίες αποτελούν ιδανικές προτάσεις για την διακόσμηση χώρου 
και την κατασκευή επίπλων. Την πλήρη γκάμα των προϊόντων μας, 
μπορείτε να δείτε στο showroom στην έδρα της εταιρείας, καθώς 
και στην ιστοσελίδα μας».

XYLOKAT
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ITALSIT
«Η εταιρεία ITALSIT πραγματοποιώντας την 5η παρουσία της στην 
έκθεση ξύλου MEDWOOD θέλει να ευχαριστήσει τους εκατοντάδες 
επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους και την στήριξή 
τους στο βήμα μας αυτό. 
Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να δούμε από κοντά τους πελάτες 
μας, να γνωρίσουμε νέους επαγγελματίες κατασκευαστές, να συζη-
τήσουμε και να παρουσιάσουμε τα συστήματα σήτας που διαθέ-
τουμε στην αγορά αλλά και να αναδείξουμε τις καινοτόμες λύσεις 
που προωθούμε στην αγορά και λειτουργούν ως καταλύτης για τον 
επαγγελματία κατασκευαστή κουφωμάτων. Η ITALSIT είναι μια καινο-
τόμα εταιρεία που δίνει λύση σε κάθε ανάγκη του επαγγελματία με 
τα ολοκληρωμένα συστήματα σήτας που προσφέρει στην αγορά. 
Καθώς σήμερα, η εντομοπροστασία αποτελεί καίριο ζήτημα για την 
ασφάλεια και υγεία όλων μας, η εταιρεία μας αφοσιώνεται στην κατα-
σκευή συστημάτων σήτας με τις καλύτερες προδιαγραφές και όλες 
τις εξειδικευμένες πιστοποιήσεις. 
Ευχαριστούμε τέλος, τους διοργανωτές της MEDEXPO, οι οποίοι 
ήταν αφοσιωμένοι στο εγχείρημα αυτό και το αποτέλεσμα που 
προέκυψε από αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, αναμφισβήτητα 
ξεπέρασε τις προσδοκίες και ικανοποίησε όχι μόνο τους ίδιους 

τους διοργανωτές αλλά και όλους τους συμμετέχοντες. Έπειτα 
από 4 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η 8η ΈΚΘΕΣΗ MEDWOOD 
2022 στο METROPOLITAN EXPO προσέφερε σε όλους τους 
κατασκευαστές και εμπόρους αλλά και τους ερασιτέχνες μεγάλη 
ποικιλία στα εκθέματα και τις καινοτόμες ιδέες που μετά από 
τόσα χρόνια οι επαγγελματίες είχαν να επιδείξουν στο κοινό. Η 
άρτια οργάνωση, η αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη ανάδειξη 
των εκθετών και η διασφάλιση της προστασίας όλων των συμμε-
τεχόντων με την τήρηση των μέτρων ενάντια στον COVID19 δημι-
ούργησαν το ιδανικό πλαίσιο για μια έκθεση με σοβαρές προτά-
σεις αφενός και την παρουσία επισκεπτών με πραγματική προσή-
λωση στην απασχόλησή τους.
Η εταιρεία μας βρίσκεται πάντα στο πλευρό του επαγγελματία 
ξυλουργού κατασκευαστή και εμπόρου ξυλείας, με σκοπό να δώσει 
λύσεις και ιδέες για κάθε τους ανάγκη. Είμαστε πάντα στη διάθεση 
των πελατών μας για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή διευκρί-
νηση. Ευχόμαστε μια δημιουργική και αποδοτική καλοκαιρινή σεζόν 
για όλους τους επαγγελματίες κατασκευαστές και εμπόρους και 
ανυπομονούμε η πραγμάτωση της επόμενης Έκθεσης Ξύλου να είναι 
το ίδιο και περισσότερο εντυπωσιακή και αποτελεσματική!»
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ITALKROM
«Στην φετινή της παρουσία η ITALKROM έδωσε έμφαση σε 
νέα, καινοτόμα και παραγωγικά βερνίκια ξύλου POLISTUC 
WOOD COATINGS και πρότεινε στους κατασκευαστές, 
σύγχρονες παραγωγικές τεχνολογικές λύσεις, συνδυάζοντας 
την απόδοση παραγωγής με το εξαιρετικό τελικό αισθητικό 
αποτέλεσμα.
Επιπλέον, τόσο οι κατασκευαστές, όσο και οι αρχιτέκτονες και 
οι designers, είχαν τη δυνατότητα, να δουν τις προτάσεις μας 
σε ειδικά εφέ και τεχνοτροπίες για ξύλο και μέταλλο ITALKROM 
EFFETTI SPECIALI, τα χρώματα μετάλλου POLISTUC METAL 
COATINGS, το νέο χρωματολόγιο μεταλλικών αποχρώσεων 
EXCLUSIVE METALLIC COLLECTION, τις αντλίες και πιστόλια 
βαφής FALCIONI POMPE, τα συγκολλητικά και σφραγιστικά 
προϊόντα τεχνολογίας MS POLYMERS της FRATELLI ZUCCHINI, 
τις κόλλες για τη βιομηχανία ξύλου STARKEM, όπως επίσης 
και άλλα συμπληρωματικά και βοηθητικά προϊόντα.
Η MEDWOOD ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία, ώστε να συνα-
ντηθούμε και να συζητήσουμε με τους συνεργάτες μας και 
τους επισκέπτες, για τον κλάδο της βαφής ξύλινων και μεταλ-
λικών κατασκευών και για τις νέες εξελίξεις στον χώρο του 
επίπλου, των ξύλινων & μεταλλικών κατασκευών, των υλικών 
και του design.
Επισκεφτείτε το site μας www.italkrom.gr και βρείτε μας στα 
social media. Στο Facebook: Italkrom στο Instagram: italkrom_
coatings και στο YouTube: Italkrom Coatings».

http://www.italkrom.gr
https://www.facebook.com/Italkrom-250502008403859/
https://www.instagram.com/italkrom_coatings/
https://www.instagram.com/italkrom_coatings/
https://www.youtube.com/channel/UCF0UQSvXQJuaZnULn2tBnpw
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Η KARAVCO SA εκφράζει θερμές ευχαριστίες 
σε όλους τους πελάτες, συνεργάτες, 
συντελεστές, επισκέπτες καθώς και σε όλους 
όσους εργάστηκαν για την άκρως επιτυχημένη 
παρουσία της εταιρίας στην έκθεση Med-
wood 2022 που για φέτος συνδυάστηκε, 
εκτός από τα φυσικά εκθέματα και με την 
εικονική παρουσίαση (VR) του κορυφαίου οίκου 
μηχανισμών και εξαρτημάτων επιπλοποιίας 
SAMET, τον οποίο αντιπροσωπεύει η εταιρία 
μας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. 

Η KARAVCO SA πρώτη στον κλάδο των 
υλικών, μηχανισμών και εξαρτημάτων επίπλου 
εισήγαγε την μοναδική εμπειρία της εικονικής 
πραγματικότητας, την οποία βελτιώνει 
συνεχώς.
 
Για την εταιρία μας είναι η δεύτερη φορά 
στην οποία παρουσίασε στους πελάτες και 
επισκέπτες της εκθέσεως πληροφορίες, 
εικόνες και video, μέσω εικονικής παρουσίασης 
αποδεικνύοντας έτσι την διάθεση της να 
επεκτείνει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα 
στοχεύοντας στο moto της KARAVCO NEW 
GENERATION ASSECCORIES & FITTINGS 
με μια πρωτοπόρα κίνηση που δημιουργεί 
νέα πλαίσια δυνατοτήτων προκειμένου ο 
πελάτης να έρθει σε επαφή με τα προϊόντα 
χάρη στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.      

Μέσα από τον εικονικό κόσμο (VR) της KAR-
AVCO/SAMET, οι επισκέπτες είχαν την 
δυνατότητα να περιηγηθούν σε ένα εικονικό 
σπίτι και να εξερευνήσουν τους μηχανισμούς 
και τα αξεσουάρ του οίκου με «πραγματική 
αίσθηση» και σίγουρα να νιώσουν για κάποιες 
στιγμές ότι βρισκόταν εκεί!

Αναμφισβήτητα, η KARAVCO ΑΕΒΕ αποτελεί 
έναν δυναμικό συνεργάτη για κάθε 
ενδιαφερόμενο όσον αφορά τις πολυάριθμες 
απαιτήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο του 
επίπλου, των ιδιαίτερων διακοσμητικών και 
αρχιτεκτονικών εφαρμογών, καθώς και τις 
πολύπλευρες ανάγκες του οικιακού καθώς και 
του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

Η εταιρία στοχεύει στον συνεχή εμπλουτισμό 
της γκάμας της με καινοτόμα προϊόντα, τα 
οποία συμβαδίζουν με την πρόοδο και εξέλιξη 
της τεχνολογίας και της διεθνούς αγοράς, 
ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την χαρά και το 
ενδιαφέρον που δείξατε και σας υποσχόμαστε 
ότι στο σύντομο μέλλον θα συνεχίσουμε να 
αναπτύσσουμε όλες τις δυνατότητες ψηφιακής 
και ηλεκτρονικής ενημέρωσης σας μέσω της 
εικονικής πραγματικότητας παρουσιάζοντας 
την επόμενη γενιά KARAVCO προϊόντων!! 

Η  KARAVCO SA ΣΤΗΝ MEDWOOD 2022

90  



www.karavco.com  -  www.karavco.gr

ATHENS (ATH) THESSALONIKI (SKG)

Κεντρικά: Αργυροκάστρου 4-6  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης - P.C.: 182 33
Τ. +30 210 4905619 - F. +30 2394052659
karavcoath@karavco.gr - frontdeskath@karavco.gr

Κεντρικά: 16ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –  
Καβάλας - P.O.Box: 93 – P.C. 572 00, Λαγκαδάς
Τ. +30 2394052656 -  F. +30 2394052659 
karavcoath@karavco.gr - frontdeskath@karavco.gr
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όσους εργάστηκαν για την άκρως επιτυχημένη 
παρουσία της εταιρίας στην έκθεση Med-
wood 2022 που για φέτος συνδυάστηκε, 
εκτός από τα φυσικά εκθέματα και με την 
εικονική παρουσίαση (VR) του κορυφαίου οίκου 
μηχανισμών και εξαρτημάτων επιπλοποιίας 
SAMET, τον οποίο αντιπροσωπεύει η εταιρία 
μας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. 

Η KARAVCO SA πρώτη στον κλάδο των 
υλικών, μηχανισμών και εξαρτημάτων επίπλου 
εισήγαγε την μοναδική εμπειρία της εικονικής 
πραγματικότητας, την οποία βελτιώνει 
συνεχώς.
 
Για την εταιρία μας είναι η δεύτερη φορά 
στην οποία παρουσίασε στους πελάτες και 
επισκέπτες της εκθέσεως πληροφορίες, 
εικόνες και video, μέσω εικονικής παρουσίασης 
αποδεικνύοντας έτσι την διάθεση της να 
επεκτείνει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα 
στοχεύοντας στο moto της KARAVCO NEW 
GENERATION ASSECCORIES & FITTINGS 
με μια πρωτοπόρα κίνηση που δημιουργεί 
νέα πλαίσια δυνατοτήτων προκειμένου ο 
πελάτης να έρθει σε επαφή με τα προϊόντα 
χάρη στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.      

Μέσα από τον εικονικό κόσμο (VR) της KAR-
AVCO/SAMET, οι επισκέπτες είχαν την 
δυνατότητα να περιηγηθούν σε ένα εικονικό 
σπίτι και να εξερευνήσουν τους μηχανισμούς 
και τα αξεσουάρ του οίκου με «πραγματική 
αίσθηση» και σίγουρα να νιώσουν για κάποιες 
στιγμές ότι βρισκόταν εκεί!

Αναμφισβήτητα, η KARAVCO ΑΕΒΕ αποτελεί 
έναν δυναμικό συνεργάτη για κάθε 
ενδιαφερόμενο όσον αφορά τις πολυάριθμες 
απαιτήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο του 
επίπλου, των ιδιαίτερων διακοσμητικών και 
αρχιτεκτονικών εφαρμογών, καθώς και τις 
πολύπλευρες ανάγκες του οικιακού καθώς και 
του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

Η εταιρία στοχεύει στον συνεχή εμπλουτισμό 
της γκάμας της με καινοτόμα προϊόντα, τα 
οποία συμβαδίζουν με την πρόοδο και εξέλιξη 
της τεχνολογίας και της διεθνούς αγοράς, 
ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την χαρά και το 
ενδιαφέρον που δείξατε και σας υποσχόμαστε 
ότι στο σύντομο μέλλον θα συνεχίσουμε να 
αναπτύσσουμε όλες τις δυνατότητες ψηφιακής 
και ηλεκτρονικής ενημέρωσης σας μέσω της 
εικονικής πραγματικότητας παρουσιάζοντας 
την επόμενη γενιά KARAVCO προϊόντων!! 

Η  KARAVCO SA ΣΤΗΝ MEDWOOD 2022

 91 



92  

8η
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«Η KOKOWOOD  παρουσίασε στο κοινό τα προϊόντα της σε ένα 
περίπτερο άρτιο στην έκθεση ξύλου που ολοκληρώθηκε το τριή-
μερο στην Expo αεροδρομίου.
Η συμμετοχή της kokowood σε μία από τις μεγαλύτερες ολοκλη-
ρωμένες εκθέσεις στο κλάδο του ξύλου,τη Medwood στέφθηκε με 
μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση όπου έδωσε 
την ευκαιρία τα μεγαλύτερα brand name του ξύλου να παρουσιά-
σουν μία πλήρη ενημέρωση, σχετικά με τις τάσεις,τα νέα υλικά,τις 
τεχνικές και τα νέα προϊόντα!
Ο ιδρυτής της εταιρίας Παναγιώτης Κοσμαδάκης αλλά και οι 
συνεργάτες του απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία τους 
στην έκθεση είχαν μπαράζ επαφών τόσο με εμπόρους εντός 
όσο και εκτός Ελλάδας.

KOKOWOOD

Έμποροι που ενδιαφέρθηκαν τόσο για τα προϊόντα της εταιρίας όσο 
και για τις καινοτομίες που προσφέρουν στο ξύλο και στις κατασκευές».
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«Ολοκληρώνοντας μία επιτυχή πορεία 41 χρόνων, θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε θερμά όλους εσάς που μας στηρίξατε με την παρου-
σίας σας στην 8η Medwood. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στις 
επαφές που είχαμε μαζί σας επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά πως 
η Α.Κουλικίδης & Υιοί Α.Ε αποτελεί τον σημαντικότερο συνεργάτη 
σας. Σας ευχαριστούμε για αυτό και σας διαβεβαιώνουμε πως μία 
από τις βασικές μας αξίες πρώτα ως άνθρωποι και στη συνέχεια ως 
επαγγελματίες είναι να βρισκόμαστε διαρκώς στο πλευρό σας. Οι 

διευρυμένες απαιτήσεις του κλάδου αλλά και η επιθυμία μας να τις 
υπερκαλύψουμε, μας οδήγησαν στη δημιουργία ενός περιπτέρου 
όπου παρουσιάσαμε όλα τα νέα προϊόντα των αποκλειστικών μας 
εταιριών FGV, Compagnucci, Scilm, OPK, AGB, Durasein και Opera.   
Ευχαριστούμε όλους εσάς αλλά και τους διοργανωτές  για την εμπι-
στοσύνη και δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα 
σας με συνέπεια, εμπιστοσύνη και ακεραιότητα,  καλύπτοντας οποια-
δήποτε ανάγκη σας!»

ΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ

«Ευχαριστούμε όλους τους επαγγελματίες που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους στο περίπτερό μας στην πρόσφατη MEDWOOD.
Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για ζωντανή επικοινωνία που τόσο μας 
είχε λείψει το τελευταίο διάστημα και για δημιουργική ανταλλαγή 
απόψεων που μας βοηθάει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
H MEDO είναι μια σύγχρονη εμπορική εταιρία που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο του Ξύλου και Επίπλου και κατέχει ηγετική 
θέση στην Ελληνική αγορά χάρη στην μεγάλη γκάμα ετοιμοπα-

ράδοτων κωδικών στα προϊόντα που διαθέτει, όπως:
• Ταινίες Περιθωρίου PVC/ABS
• Ξύλινες ταινίες περιθωρίου
• Ξύλινα πηχάκια & Κόλλες
Η μεγάλη παρακαταθήκη εμπορευμάτων, οι γνωστοί οίκοι που αντι-
προσωπεύουμε, η εμπειρία στον χώρο και η σωστή εξυπηρέτηση είναι 
οι βασικοί λόγοι που έκαναν το περίπτερό μας πόλο έλξης πολλών 
επαγγελματιών και μας γέμισαν δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον».

MEDO
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ΑΦ Ι E Ρ Ω Μ Α

«Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην 
MEDWOOD 2022 και μας δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσι-
άσουμε από κοντά τα ιδιαίτερα υλικά και επιφάνειες της εταιρίας 
μας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εντυπωσιακές  κατα-
σκευές. 
Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν οι κορυφαίες παγκοσμίως λακαριστές 
Gloss και Supermat επιφάνειες της ALVIC, με υπερτριπλάσια αντοχή 
σε γρατζουνιές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη γυαλιστερή και ματ 
επιφάνεια κυκλοφορεί στην αγορά. Άλλωστε όλοι είχαμε την εμπειρία 
να τις περπατήσουμε, αφού ήταν το δάπεδο του περιπτέρου μας, 

και να διαπιστώσουμε την αντοχή τους. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα HPL, HPL compact interior 
και exterior και οι καπλαμάδες πέτρας της MERINO GROUP, από 
τους μεγαλύτερους παραγωγούς HPL παγκοσμίως. Ενώ οι ανάγλυφες 
διακοσμητικές επιφάνειες της VOICETEC έκλεψαν την παράσταση 
και όχι άδικα! Τα εντυπωσιακά σχέδια σε συνδυασμό με τον τρόπο 
βαφής της επιλογής σας, δημιουργούν μοναδικά αποτελέσματα!
Ο ενθουσιασμός και η στήριξη που λάβαμε από όλους τους επισκέ-
πτες μας, έκαναν την πρώτη μας συμμετοχή στη MEDWOOD μια 
πολύ όμορφη εμπειρία».

ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

«Η συμμετοχή μας στην Medwood 2022 ήτανε πολύ επιτυχής, η 
εταιρεία μας έμεινε αρκετά ευχαριστημένη από την προσέλευση 
του επαγγελματία στο περίπτερο μας. Εκδηλώθηκε αρκετό ενδια-

φέρον για την μεγάλη γκάμα συγκολλητικών προϊόντων που διαθέτει 
η εταιρεία μας Ms holz mitreapel Hellas. Ευχαριστούμε την Medwood 
για την άψογη διοργάνωση που παρείχε για να γίνει η έκθεση».

MS HOLZ
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«Στο μεγαλύτερο σταντ μηχανημάτων της έκθεσης, η εταιρία NIMAC 
GROUP παρουσίασε την πληρέστερη γκάμα μηχανημάτων και λογι-
σμικών παραγωγής για την βιομηχανία και βιοτεχνία ξύλου.
Η φετινή παρουσία της εταιρίας στην MEDWOOD θεωρείται ιδιαί-
τερα επιτυχημένη με τους επισκέπτες να γεμίζουν ασφυκτικά το 
σταντ της NIMAC όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Η 
εταιρία ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και ήρθε σε 
συμφωνία με νέους πελάτες από Ελλάδα και Κύπρο.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά:
Tο νέο τεμαχιστικό μοντέλο HERMES 70 CNC. Το ελληνικό μηχά-
νημα με εξαγωγές σε 15 χώρες. Το νέο μοντέλο εντυπωσίασε τόσο 
για τις τεχνολογικές του προδιαγραφές όσο και για την πληρότητα 
του λογισμικού του. Επιπλέον η έξυπνη σχεδίαση σε συνδυασμό με 

την ασυναγώνιστη τιμή του, κατατάσσουν το HERMES 70 CNC ώς 
ιδανικό τεμαχιστικό για όλες τις επιχειρήσεις.
Όλη η γκάμα συγκολλητικών μηχανών και μηχανημάτων CNC του 
κορυφαίου Αυστριακού εργοστασίου FELDER GROUP.  H συνερ-
γασία FELDER και NIKOLAIDIS MACHINES παρέχει ολοκληρω-
μένες προτάσεις εξοπλισμού και επαγγελματική υποστήριξη. Τα λογι-
σμικά παραγωγής και σχεδίασης επίπλων της HEXAGON, του παγκό-
σμιου ηγέτη στα CAD/CAM λογισμικά. Με το CABINET VISION 
και ALPHACAM επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή 
εποχή. Οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοκληρωμένο έλεγχο της παρα-
γωγής τους και μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τα cnc μηχα-
νημάτα τους. Η NIMAC GROUP ευχαριστεί όλους τους πελάτες, 
συνεργάτες και συναδέλφους που την επισκέφτηκαν κατά την διάρ-
κεια της έκθεσης».

NIMAC GROUP
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«H εταιρεία μας θέλει να ευχαριστήσει όλους 
εσάς που επισκεφτήκατε το περίπτερό μας στην 
πρόσφατη Medwood. Η παρουσία σας μετά από 
τόσο καιρό απομόνωσης, μας «γέμισε» με δύναμη, 
αισιοδοξία και ελπίδες για το μέλλον του κλάδου 
μας. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι το 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ θα συνεχίσει με την ίδια συνέ-
πεια να προσφέρει σε όλους εσάς, τους επαγ-
γελματίες του χώρου, καινοτόμα προϊόντα όπως:
Ολοκληρωμένα συστήματα συρόμενης ντου-
λάπας, βιτρίνες, πλαίσια και εφαρμογές από 
προφίλ αλουμινίου.
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα 
υλικά και εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους, ώστε 
να διαφοροποιείται από την αγορά και να δημι-
ουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συνερ-
γάτες της.
Η ευελιξία της παραγωγής, τόσο σε χρόνους 
όσο και σε εξειδικευμένες λύσεις που μπορούμε 
να δώσουμε, σε συνδυασμό με τα ανταγωνιστικά 
κοστολόγια, αποτελούσαν και θα συνεχίσουν 
να αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τη 
συνεργασία μας».

ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ

«Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη συμμετοχή της 
Porta Nova στην έκθεση Medwood τον περασμένο Απρίλιο. Η εται-
ρεία παρουσίασε τμήμα της νέας της συλλογής 2022 με ιδιαίτερα 
υλικά, καπλαμάδες και τεχνοτροπίες, που ενθουσίασαν το κοινό της 
έκθεσης. Τη νέα συλλογή της εταιρίας έχει επιμεληθεί η διακεκριμένη 
αρχιτέκτων Helena Brasinika με υλικά που θα αποτελέσουν το μέλλον 

στην οικιστική δόμηση και έμφαση στη λεπτομέρεια. Η ανταπόκριση 
των επαγγελματιών του κλάδου ήταν πέρα του αναμενόμενου και 
εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για ποιοτικές πόρτες ασφα-
λείας με προδιαγραφές και πιστοποιήσεις αλλά και υψηλή αισθητική. 
Η Porta Nova παράγει εδώ και 50 χρόνια χειροποίητες - πιστοποιη-
μένες πόρτες ασφαλείας και πυρασφάλειας για κάθε εφαρμογή».

PORTA NOVA
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«"Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του να χτίζεις 
και να ζεις σε ένα ξύλινο κτίριο;"
"Γιατί να χτίσω ένα κτίριο με ξυλεία CLT;"
"Πού μπορώ να βρω δομικό μηχανικό για CLT 
στην Ελλάδα;"

Αυτές και άλλες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις μου 
έκαναν κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και μηχα-
νικοί κατά τη διάρκεια της Medwood 2022», 
βεβαιώνει ο Σπύρος Μητσάκος, διευθυντής 
πωλήσεων Ελλάδας και Κύπρου της Rothoblaas.

«Η SANITEC ABEE, μια από τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες Ειδών 
Υγιεινής στην Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη, συμμετείχε και 
εφέτος στην Έκθεση MEDWOOD 2022. Πρόκειται για μια έκθεση 
του ευρύτερου κλάδου της βιομηχανίας ξύλου & εξοπλισμού κουζίνας 
& επίπλων. Σε ένα νέο περίπτερο, η εταιρεία μας παρουσίασε αντι-

προσωπευτικά μοντέλα και χρώματα από τις δυο σειρές νεροχυτών 
“ULTRA GRANITE” & “CLASSIC”. Οι νεροχύτες αυτοί είναι δημο-
φιλείς στην αγορά λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας, της μεγάλης 
ποικιλίας χρωμάτων και των οικονομικών τιμών τους σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό.
Η εταιρεία παράλληλα παρουσίασε δείγμα της νέας παραγωγής Νερο-
χυτών MONOBLOC, καθώς και των νέων ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 
με τους εξαιρετικούς νιπτήρες που παράγει σε πληθώρα σχεδίων & 
χρωμάτων, για οικιακή και για ξενοδοχειακή χρήση.
Η SANITEC υποδέχθηκε στο περίπτερό της παλαιούς πελάτες και 
νέους ενδιαφερόμενους επισκέπτες, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για όλα τα εκθέματα, για την ποιότητα της κατασκευής τους, 
τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους και την μεγάλη ποικιλία διαστά-
σεων και χρωμάτων που διατίθενται».

ROTHOBLAAS

SANITEC

Φυσικά, μας επισκέφτηκαν κατασκευαστές 
σκεπών, Pergola και Deck για να δουν τις 
τεχνολογικές μας λύσεις για κατασκευές 
εξωτερικού χώρου που αφορούν πολύ την 
ελληνική αγορά. Φέτος όμως η ζήτηση 
των επισκεπτών επικεντρώθηκε στην κατα-
σκευή κτιρίων με κύριο δομικό υλικό το 
ξύλο, είτε αυτό αφορά οικία είτε πολυώ-
ροφο ξύλινο κτίριο. Σήμερα μπορούμε να 
κατασκευάσουμε πολύ περισσότερα με 
δομική ξυλεία χάρη στις τεχνολογικές 
εξελίξεις όπως το CLT (Cross Laminated 
Timber) που έχει αναπτυχθεί τα τελευ-
ταία 15 χρόνια, αλλά και με πιο παραδο-
σιακούς τρόπους όπως το Timber Frame 
που τα τελευταία 5 χρόνια έχει πάρει πολύ 
μεγάλο κομμάτι των νέων κατοικιών αφού 
συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα.
Μπορούμε να παρέχουμε όχι μόνο τις 
σωστές, ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις 
για κάθε είδους έργα ξυλείας, αλλά επίσης, 
στηρίζουμε και μοιραζόμαστε τις αξίες και 
το όραμά σας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον 
του κατασκευαστικού κλάδου. 
Περισσότερο ξύλο, λιγότερο CO2!».
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«Αισθητή παρουσία στη MEDWOOD 2022 
έκανε η STEROPAL, μια εμπορική επιχείρηση 
με όραμα και αδιάκοπη, δυναμική παρουσία στην 
αγορά από το 1985. 
Κατασκευαστικές εφαρμογές με καινοτόμα υλικά 
υψηλών προδιαγραφών και έξυπνες λύσεις 
επιπλοποιίας κέρδισαν τις εντυπώσεις επαγ-
γελματιών του κλάδου, διακοσμητών και αρχι-
τεκτόνων.

STEROPAL 

Οι νέες βραβευμένες Λακαριστές Επιφάνειες PerfectSense Feelwood ενθουσίασαν 
τους επισκέπτες, αφού διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των κορυφαίων προϊόντων της 
EGGER: τη ματ, βελούδινη επιφάνεια PerfectSense με προστασία από δακτυλικά αποτυ-
πώματα, σε συνδυασμό με τις συγχρονισμένες υφές Feelwood που εναρμονίζονται 
πλήρως με την όψη του σχεδίου.
Οι μοντέρνες αποχρώσεις, η μεταξένια λακαριστή αίσθηση, οι ιδιότητες κατά των 
γρατζουνιών και των δακτυλικών αποτυπωμάτων έκαναν τις επιφάνειες Supramat να 
ξεχωρίσουν. Τεράστιο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα νέα προφίλ τοίχου AGT με τα 
ξεχωριστά σχέδια και την εύκολη τοποθέτηση.
Παρουσιάστηκαν επίσης εφαρμογές με επιφάνειες Feelwood, ταινίες περιθωρίου End 
Grain και Accent, οι λεπτοί πάγκοι Topmatt και Compact της EGGER, δάπεδα laminate 
AGT, η σειρά μηχανισμών κουζίνας HYPER της ΙΝΟΧΑ, το σύστημα συρταριών SADO 
και άλλα επιλεγμένα υλικά υψηλής ποιότητας που καλύπτουν κάθε κατασκευαστική ανάγκη».
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Αύριο θα την 
μετατρέψω στο 
σωστό μέγεθος

17o χλμ. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Μελισσοχώρι | Τ.Θ.: 68 Τ.Κ.: 570 18 Θεσσαλονίκη
Τ 23940 32222 | F 23940 33003 | Ε info@steropal.gr | www.steropal.gr

3 κτίρια
8000m2

100+
παραδόσεις

/ημέρα

300+
επιφάνειες

στοκ

Ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες

επεξεργασίας 
ξύλου με 

υπερσύγχρονο 
εξοπλισμό

ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 37

& ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ  | ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ |  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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«Η εταιρεία technodomi.ltd ιδρύθηκε το 1964 
και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία 
κατασκευή και εμπορία προϊόντων ξύλου. 
Με την παρουσία της στην Medwood έδειξε 
πως διαθέτει στην Ελληνική αγορά ολοκλη-
ρωμένες σειρές σε έπιπλα κουζίνας, ντου-
λάπες υπνοδωματίων, μεσόπορτες, έπιπλα 
ξενοδοχείου και πάσης φύσεως ειδικές κατα-

σκευές υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας.
Η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται στην 
ταχύτητα εκτέλεσης της παραγγελίας στη συνέ-
πεια και στη σωστη τιμολογιακή πολιτική.
Ο σχεδιασμός των προϊόντων μας η υψηλή 
ποιότητα κατασκευής τα επιλεγμένα και πιστο-
ποιημένα υλικά των μεγαλύτερων οίκων του 
εξωτερικού μας κατατάσσουν σε ικανοποι-

ητική θέση στον υπάρχοντα ανταγωνισμό. 
Απευθυνόμαστε σε 
• Αρχιτέκτονες  • Κατασκευαστές  • Ξενο-
δοχειακούς χώρους • Ιδιωτικές κατοικίες  
• Showrooms επίπλων κουζίνας».

TECHNODOMI LTD

«Η συμμετοχή της Thermofoil στην Διεθνή 
Έκθεση Medwood στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 
Μετά από δύο χρόνια αποχής των δια ζώσης 
διοργανώσεων, μας δόθηκε για πρώτη φορά η 
ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας 
στους επαγγελματίες του κλάδου. 
Είχαμε την χαρά να συναντήσουμε παλιούς 
φίλους και συνεργάτες, να κάνουμε νέες γνωρι-
μίες με αξιόλογους ανθρώπους και να συνο-
μιλήσουμε μαζί τους για όσα μας απασχολούν 
και μας προβληματίζουν. Στην ιδιαίτερη αυτή 
περίοδο που διανύουμε, η σύσφιξη σχέσεων 
σε επαγγελματικό αλλά κυρίως σε προσωπικό 
και ανθρώπινο επίπεδο ήταν το κυριότερο 
μέλημά μας.
Ευχαριστούμε λοιπόν την καθεμία και τον καθένα 
σας ξεχωριστά! H παρουσία, ο χρόνος και το 
ενδιαφέρον σας μας τιμούν ιδιαίτερα και μας 
οπλίζουν με περισσότερη δύναμη για το μέλλον. 
Εμείς από την πλευρά μας θα επιμένουμε με θετική 
ενέργεια, αποβλέποντας πάντα στην συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας. 
Ανανεώνουμε από τώρα το ραντεβού μας για 
το 2024!».

THERMOFOIL

O Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, 
Τριαντάφυλλος Σιλβέστρος
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Μόλας 8, 13672 Αχαρνές | 210 2463048 | info@thermofoil.gr |  www.thermofoil.gr

Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη μας 
Παναγιώτη Αθανασόπουλο (www.oikiaset.gr) 

για την φωτογραφία.Η THERMOFOIL δραστηριοποιείται 

στον χώρο της κατασκευής πολυμερικών 

πορτών κουζίνας, ντουλάπας και μπάνιου. 

Με χαρακτηριστικό πλεονέκτημα 

την απουσία ενώσεων στα σόκορα, 

δημιουργούμε προϊόντα ανθεκτικά στην 

υγρασία που αντέχουν στον χρόνο. 

Σκοπός μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση 

και η αποτελεσματική επικοινωνία. 
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«Για ακόμη μια χρονιά η «ΞΥΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ήταν σταθερή στο ραντεβού των επαγγελματιών του 
ξύλου, στην MEDWOOD 2022. Με καλαίσθητο τρόπο παρουσίασε τη μεγάλη γκάμα εμπορευμάτων 
και έκλεψε τις εντυπώσεις ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του περιπτέρου. 
Η «ΞΥΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ιδρύθηκε το 1908, και δραστηριοποιείται στον τομέα της ξυλείας, των εξαρ-
τημάτων στέγης και των δομικών κατασκευαστικών. Βρίσκεται μόνιμα σε ανοδική πορεία γιατί η φιλο-
σοφία της είναι:
• Η συνεχής έρευνα για καινούργια, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα. Κάθε χρόνο τα στελέχη της 

ΞΥΛΕΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
επιχείρησης επισκέπτονται τις 
μεγαλύτερες και πιο εξειδικευμένες 
εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη.
• Η πολύχρονη συνεργασία με 
τους μεγαλύτερους και καταξιω-
μένους -στον τομέα τους- οίκους 
του εξωτερικού.
• Η άμεση κάλυψη των αναγκών 
του πελάτη με μόνιμο και συνεχές 
απόθεμα εμπορευμάτων.
• Η άμεση εξυπηρέτηση και 
αποστολή των εμπορευμάτων σε 
όλη την Ελλάδα με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος.
• Εργαζόμενοι και συνεργάτες με 
τεχνογνωσία, εμπειρία και επαγ-
γελματική νοοτροπία.
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση 
για συνεργασία με την «ΞΥΛΕΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» αποτελεί επένδυση. 
Γιατί στις μέρες μας λόγω της γενι-
κότερης δύσκολης κατάστασης της 
αγοράς είναι βασικό να συνεργά-
ζεσαι με επιχειρήσεις που μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες σου 
άμεσα, αξιόπιστα και με χαμηλό 
κόστος.
Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε όλους όσους επισκέφτηκαν 
το περίπτερό μας και ανανεώνουμε 
το ραντεβού μας για τη 
MEDWOOD 2024».
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«Σε συνέχεια της φετινής παρουσίας της εταιρείας μας στην 
MEDWOOD 22 θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέ-
πτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους και το ενδιαφέρον που 
έδειξαν στα προϊόντα μας. 
Στη φετινή μας συμμετοχή είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε 
τις επενδεδυμένες επιφάνειες που κατασκευάζουμε, τις δυνατότητες 

για custom made τεχνοτροπίες στους καπλαμάδες και τις υφές, 
καθώς και τις νέες τάσεις της αγοράς στον τομέα του καπλαμά. 
Επίσης, μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώσουμε για την νέα ιστο-
σελίδα της εταιρείας μας www.jvrettos.gr στην οποία οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα προϊ-
όντα και τις υπηρεσίες μας».

VRETTOS

«Η Medwood 2022 ήταν μία μεγάλη γιορτή! 
Μετά από χρόνια απουσίας εκθέσεων ήρθε 
να ανακουφίσει τη δίψα του κόσμου για 
ενημέρωση και ουσιαστική επαφή. Η πλειο-
ψηφία των επισκεπτών είχε ουσιώδη ερωτή-
ματα δείχνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον 
του κόσμου για καινοτομίες και νέες τεχνο-

λογίες. Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε 
παλιούς και νέους πελάτες και τους ενημε-
ρώσαμε σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολο-
γίες κοπής και τα software σχεδιασμού και 
οργάνωσης της παραγωγής. 
Ο γενικός απολογισμός της παρουσίας μας 
στην έκθεση ήταν εξαιρετικά θετικός. Τόσο 

από επαγγελματική άποψη μέσω της γνωρι-
μίας νέων πελατών/συνεργατών, όσο και από 
προσωπική άποψη με το αντάμωμα με 
παλιούς και νέους φίλους. 
Αναμένουμε την επόμενη Medwood!».

WOODNIMAC
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«Απευθύνουμε ένα θερμό «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
στους πελάτες της και στους επισκέπτες 
μας στην Έκθεση MEDWOOD 2022. 
Η μεγάλη επιτυχία της παρουσίας μας, 
επιβεβαιώνει την εκτίμηση και την εμπι-
στοσύνη των επαγγελματιών του κλάδου 
του ξύλου προς την εταιρεία μας.
Τα νέα μοντέλα μικρών αλλά με μεγάλες 
δυνατότητες και ταυτόχρονα οικονομικών 
Συγκολλητικών μηχανών που παρουσιά-
σαμε, αποτέλεσαν μοναδικό γεγονός για 
τον κλάδο των μηχανημάτων και συγκέ-
ντρωσαν τεράστιο ενδιαφέρον.
Διάφορα μοντέλα Συγκολλητικών, που 
απευθύνονται σε κάθε μεγέθους βιοτε-
χνία ξύλου, εξασφαλίζουν άριστο αποτέ-
λεσμα παραγωγής συνδυάζοντας πάντα 
το μικρό μέγεθος με την εντυπωσιακά 
προσιτή τιμή. 
Ξεχάστε τις ατέλειες της επεξεργασίας, 
την επιδιόρθωση με το χέρι, το χάσιμο 
χρόνου, την εξάρτηση σας από την διαδι-
κασία του φασόν κλπ.
Μειώστε το κόστος σας απολαμβάνο-
ντας παράλληλα τέλειο παραγωγικό 
αποτέλεσμα.
Το διαπιστώσατε κατά την επίσκεψη σας 
στην Έκθεση».

ERGOTEC
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«Η Μεσογειακή ΑΕ, πιστή στο 
ραντεβού της για άλλη μια φορά, 
παρουσίασε στην 8η Medwood τα 
προϊόντα για τα οποία θεωρείται 
μια οργανωμένη εταιρεία στον 
χώρο της προμήθειας ξυλείας. 
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν 
Ευρωπαϊκή σκληρή ξυλεία και η 
καινούρια σειρά με ντεκόρ μελα-
μίνης και MDF PET - PVC, σε 
συνδυασμό με προϊόντα όπως τα 
πάνελ ξυλείας και τους πάγκους 

κουζίνας. Τα νέα χρώματα έτυχαν αρίστης αποδοχής από τους 
επισκέπτες και δημιούργησαν προσδοκίες για ακόμα πιο μοντέρνα 
και καινοτόμα πρϊόντα, που σε συνδυασμό με το μασίφ ξύλο και τις 
γυαλιστερές και ματ επιφάνειες δίνουν μία ολοκληρωμένη γκάμα 
που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Το website της εταιρείας 
(www.messogiakisa.gr) ενημερώνεται συνεχώς για νέες αφίξεις και 
νέα είδη, ενώ κάθε καινούρια παραλαβή παρουσιάζεται στο Facebook 
page της εταιρείας.
Η Μεσογειακή ΑΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους πελάτες 
που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, καθώς και 
όλους τους νέους επισκέπτες που σταμάτησαν στο stand της για 
να δουν και να μιλήσουν με τους εκπροσώπους μας».

Μεσογειακή ΑΕ

«Η έκθεση Medwod 22 απετέλεσε το 
γεγονός στον κλάδο του ξύλου, μάλιστα 
με μεγάλη επιτυχία. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την φιλο-
ξενία την διοίκηση και προσωπικά τον κ. 
Ηλία Αγγελόπουλο για την εμπιστοσύνη 
και την συμπαράσταση που έδειξε στον 
σύλλογο μας "Ελληνική Λέσχη Ξυλοτορ-
ναδόρων" ούτως ώστε να μπορέσουμε να 
παρουσιάσουμε στο κοινό την τέχνη μας.
Τα εκθέματα μας προσέλκυσαν το ζωηρό 
ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική ξυλοτόρ-
νευση η οποία είναι μια παραδοσιακή τέχνη 
που ο σύλλογος μας οφείλει να την 
αναδείξει στο βάθρο που της αξίζει. 
Επίσης, η ζωντανή δημιουργία έργων επάνω 
στον ξυλότορνο από μέλη μας, αποτέλεσε 
την έκπληξη της έκθεσης και έδωσε την 
ευκαιρία στο κοινό να εκτιμήσει την τέχνη 
μας και τις προσπάθειές μας.
Τέλος, θέλουμε να αναφέρουμε το γεγονός 
της άψογης διοργάνωσης και λειτουργίας 
της έκθεσης. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!»

Ελληνική Λέσχη Ξυλοτορναδόρων
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ΑΦ Ι E Ρ Ω Μ Α

«Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας επισκεφτήκατε 
στην πρόσφατη ΜEDWOOD, μετά από ένα μεγάλο διάστημα απομόνωσης και μας δώσατε τη χαρά 
να μιλήσουμε από κοντά για όλα αυτά που μας ενώνουν στον κλάδο. 

ΛΥΓΝΟΣ
Στο περίπτερό μας παρουσιάσαμε 
τα νέα χρωματολόγια των εται-
ρειών που συνεργαζόμαστε αλλά 
και ένα μέρος της πλουσιότατης 
ποικιλίας προϊόντων μας που είναι 
πάντα στην υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα, μιας και παρακολου-
θούμε από κοντά τις διεθνείς 
τάσεις ώστε να παρέχουμε 
ολοκληρωμένα πακέτα προσαρ-
μοσμένα ξεχωριστά στις ανάγκες 
του κάθε πελάτη μας.
Η ΑΦΟΙ ΛΥΓΝΟΥ Ο.Ε. με περισ-
σότερα από 40 χρόνια στο ενερ-
γητικό της, εξακολουθεί την 
ανοδική πορεία της συνεχούς 
ανάπτυξης και της προόδου, με 
κεντρικό άξονα το προσωπικό 
ενδιαφέρον και τις εκσυγχρονι-
στικές αντιλήψεις των ιδρυτών της 
με στόχο την καλύτερη και πληρέ-
στερη εξυπηρέτηση του πελατο-
λογίου της».

«Την σταθερή παρουσία 
της στην μεγάλη έκθεση 
MEDWOOD έδωσε η 
εταιρεία SAVVAKIS για 
ακόμη μια φορά. Οι 
επισκέπτες από Ελλάδα 
και Κύπρο είχαν την 
ευκαιρία να δούν από 
κοντά τις νέες τεχνολο-
γικές εξελίξεις στην 
επεξεργασία μελαμίνης 
και ξύλου.
Ο όμιλος HOMAG, ως 
ηγέτης της παγκόσμιας 
αγοράς, προσφέρει 
λύσεις που καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα της 

παραγωγής επίπλου. Από την βιοτεχνία στην βιομηχανία.
Η ποικιλομορφία των τύπων πάνελ και περιθωρίων συνεχώς αυξάνο-
νται – όπως και οι απαιτήσεις της σημερινής παραγωγής επίπλου. Με 
γνώμονα τις ανάγκες αυτές, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της 
HOMAG δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να βρίσκονται στην 
αιχμή της τεχνολογίας.
Στην έκθεση παρουσιάστηκε η συγκολλητική περιθωρίων HOMAG 

EDGETEQ S-380. Πλήρως αυτόματη, σε όλες τις ρυθμίσεις, για 
μοναδικό φινίρισμα και βέλτιστη ταχύτητα επεξεργασίας. To σύστημα 
εφαρμογής κόλλας έχει την δυνατότητα γρήγορης αλλαγής κόλλας 
(EVA & PUR) ή/και διαφορετικών χρωμάτων κόλλας σε μορφή κόκκων 
ή και τάκου. 
Εξοπλισμένη με μονάδα γκινησιάς σε ξεχωριστή καμπίνα, με αερο-
δυναμικά μελετημένη απορρόφηση για την μέγιστη καθαριότητα της 
επεξεργασίας. Η υψηλής τεχνολογίας μονάδα ελέγχου powerTouch 
κατασκευασμένη για εύκολη πλοήγηση και διαισθητική λειτουργία 
της μηχανής».

SAVVAKIS
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«Με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκθεσης 
Μedwood 2022, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά 
που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ελπίζουμε, με τη βοήθεια 
της ομάδας μας, να δημιουργήθηκε ένα οικείο κλίμα, προσφέ-
ροντας μία ευχάριστη εμπειρία σε όσους παρευρέθηκαν στο 
περίπτερο μας. Μάς δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε 
στους επαγγελματίες του κλάδου τα νέα προϊόντα της KBC, 
τις νέες σειρές της ΙΝΟΧΑ, την γαλλική SFL και πολλά ακόμα. 
Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στην αισθητική των προϊ-
όντων μας και ικανοποιώντας τις προσδοκίες των επισκεπτών 
μας, ενισχύθηκε η άμεση επαφή μαζί τους για μία ουσιαστική 
και εποικοδομητική συνεργασία. 
Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα!».

ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ Α.Ε.

«Η εταιρεία μας Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ 
εδρεύει στο Πέραμα από το 1985 και μέχρι 
σήμερα έχει καταφέρει να καθιερωθεί και να 
καταξιωθεί στο χώρο του εμπορίου μηχανη-
μάτων βαφής – αμμοβολής και υδροβολής. 
Βρείτε τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα αμμο-
βολής, μηχανήματα βαφής, μηχανήματα 
βαφής airless και μηχανήματα υδροαμμο-
βολής που ανταποκρίνονται στις δικές σας 
απαιτήσεις.
Η Α. Ζησιμόπουλος ΑΒΕΕ από την Παρα-
σκευή 1/4 έως και την Δευτέρα 4/4 του 2022 
συμμετείχε στην έκθεση MEDWOOD που 
έλαβε χώρα στο διεθνών προδιαγραφών 
εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo». Η 
έκθεση MEDWOOD τα τελευταία χρόνια 
αποτελεί ιδανικό πεδίο επικοινωνίας και 
συνεργασιών στην βιομηχανία του ξύλου και 
του επίπλου όντας ιδιαιτέρως σημαντική τόσο 
για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέ-
πτες της. 
Στο περίπτερο της εταιρείας μας στην έκθεση 
είχατε την δυνατότητα να έρθετε σε επαφή 
με τους υπεύθυνους πωλήσεων μας καθώς 

και είδατε από κοντά μηχανήματα και πιστόλια 
βαφής τα οποία η εταιρεία μας εμπορεύεται.
Επίσης, κάθε επισκέπτης στο περίπτερο έλαβε 
μέρος στον διαγωνισμό μας για την απόκτηση 
ενός πιστολιού βαφής Anest Iwata W-400 
Bellaria Classic συμπληρώνοντας το κουπόνι 
που του δόθηκε. Ο νικητής έγινε γνωστός 
την τελευταία μέρα της έκθεσης».

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
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«Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας επισκέφθηκαν στη 8η 
Medwood 2022! 8.500 επισκέπτες σε 15.000 τ.μ. με εκθέτες από τον 
χώρο της επεξεργασίας ξύλου και υλικών επιπλοποιίας. 
H Μαρμούρης Α.Ε. παρουσίασε τα νέα συστήματα δομής της Volpato 
LINEA & Stili, νέους μηχανισμούς συρταριών, ντουλαπιών & ντου-
λάπας της DTC καθώς και τις επιφάνειες HANSTONE (χαλαζιακές) 
& HANEX (ακρυλικές) της Hyundai L&C, λύσεις φωτισμού της L&S 
Lighting Intelligence, προφίλ για LED της TOPMET καθώς και πολλά 

ακόμα καινοτόμα προϊόντα.
Επισκέπτες από το χώρο της επιπλοποιίας αλλά και αρχιτέκτονες, 
διακοσμητές, μηχανικοί και κατασκευαστές μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και ενημερώθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα 
πωλήσεων για τις νέες μας προτάσεις.
Είναι τόσο σημαντικό να σας βλέπουμε από κοντά, να μοιραζόμαστε 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Ευχαριστούμε τη διοργάνωση 
Medexpo και ευχόμαστε μία επιτυχημένη πορεία σε όλους!»

Μαρμούρης Α.Ε





Η νέα συνεργασία με την καινοτόμο ιταλική 
Verinlegno και την εταιρεία ΑΦΟΙ Βενέτη, κρίθη-
κε απαραίτητη για την ελληνική αγορά, καθώς 
όλο και περισσότερες βιομηχανίες επίπλου του 
εξωτερικού χρησιμοποιούν τα καινοτόμα και 
αρίστης ποιότητας προϊόντα της, που αναβαθ-
μίζουν αισθητικά τις οποιεσδήποτε κατασκευές 
ξύλου και επίπλου.
Μια καινοτόμος εταιρεία που έχει αλλάξει διε-
θνώς το φινίρισμα στις βαφές ξύλου και επίπλου 
από την ίδρυση της το 1975.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ • ΕΡΕΥΝΑ • ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Μία νέα συνεργασία που 
φέρνει ιταλικό άρωμα στις 
βαφές ξύλου και επίπλου

ΑΦΟΙ ΒΕΝΕΤΗ: Αντιπρόσωποι Ελλάδος  |  Λάκμωνος και Ηπείρου, 42100 Τρίκαλα
Τηλ: (+30) 24310 79990, (+30) 24310 39932  |  E-mail: alconpaint@gmail.com

www.venetis-xromata.grα





Συγκολλητικές μηχανές EDGETEQ S-500 Optimat. 
Συγκολλητικές μηχανές της σειράς EDGETEQ S-500 Optimat. Οι μονές συγκολλητικές μηχανές EDGETEQ S-500 
προσφέρουν μοναδική ακρίβεια στην συγκόλληση και άψογο φινίρισμα απο τις μονάδες επεξεργασίας, με διάρκεια 
στον χρόνο. Έχουν την δυνατότητα συγκόλλησης με κόλλα EVA, PUR, με σύστημα θερμού αέρα - airTec καθώς και 
με τεχνολογία laser - laserTec. Η σειρά S-500 προσφέρεται με ταχύτητες επεξεργασίας 16-20, 25 και 30 μέτρων/
λεπτό, καλύπτωντας τις ανάγκες της βιοτεχνίας καθώς και της βιομηχανίας. Με μεγάλη γκάμα πρόσθετου εξοπλισμού 
και αυτοματισμών.

Μοναδική 
αξιοπιστία 
και ευελιξία. 
Για υψηλές 
απαιτήσεις.

www.savvakis.eu

Λεωφ. Τραπεζούντος 24, Άγιος Στέφανος, Αττική 14565 Τηλ: 210 2801308 info@savvakis.eu
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