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Η μεγάλη συνάντηση 
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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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EDITORIAL

ΤΕΥΧΟΣ 96
IANOYAΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 Η Medexpo και η συντακτική ομάδα του Epipleon εύχεται 

Καλή και Δημιουργική Χρονιά σε όλους τους αναγνώστες και 
συνεργάτες μας!

Αφήνοντας πίσω το δημιουργικό 2022 και μια μεγάλη επιτυχία 
σε Medwood και Architect Show, καθώς επιβεβαιώθηκε η 
ηγετική τους θέση στην Ελληνική αγορά.

Το 2023 αναμένεται να κινηθεί εξίσου σε υψηλά επίπεδα, με 
γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από τις επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας και αφορούν 
τον κατασκευαστικό κλάδο.

Εμείς αρωγοί στην προσπάθεια μας να καλύπτουμε τις ανάγκες 
του κλάδου μας, συνεχίζουμε με αμείωτο ενδιαφέρον να 
παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, τόσο μέσα από 
το περιοδικό όσο και από τις εκθέσεις και τα event που 
οργανώνουμε ξεκινώντας ήδη τις ετοιμασίες για την 5η διοργάνωση 
του Architect Show το 2023 αλλά και την 9η διοργάνωση της 
Medwood το 2024.
 

                                                  Καλή Χρονιά
MEDEXPO AE

ΕΚΔΟΤΗΣ
MEDEXPO A.E.
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* το περιεχόμενο των άρθρων
εκφράζει το συντάκτη και όχι απαραίτητα

τη διεύθυνση του περιοδικού

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ  

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

www.kalantzi.gr  |  www.imperialfloor.gr
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LEADS THE FUTURE
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NEA EΛΛΑΔΑ

ALFAXILO by ALFA WOOD

H L’arte del legno  λανσάρει την παραδοσιακή τεχνοτροπία  στον 
τομέα του καπλαμά, όπου ο όμιλος με μεγάλη εμπειρία παρουσιάζει 
μία γκάμα σχεδίων μαρκετερί, που αποτελούνται από το σύμπλεγμα 
γεωμετρικών σχημάτων φυσικού καπλαμά και δημιουργούν την ανεπαί-
σθητη ψευδαίσθηση κίνησης με τρισδιάστατα μοτίβα. Ο σωστός 
αρχικός σχεδιασμός αποτυπώνεται στην τελική υλοποίηση του  με 
χειροποίητο τρόπο. Το αποτέλεσμα αποζημιώνει με την αισθητική 
του τελειότητα και την χειρονακτική του αξία.
Τα σχέδια εμπνέονται από την όμορφη γεωμετρία συνδυάζοντας 
χρώματα φυσικού ξύλου σε δισδιάστατο επίπεδο. Στις επιφάνειες 
αποτυπώνονται απλές, γεωμετρικές μορφές, που αποδομούνται με 
περιστροφή ή μερική διαγραφή και οργανώνονται στο ανάπτυγμά 
τους. Με αυτό τον τρόπο ο θεατής βρίσκεται σε «διαλογική» σχέση 

με το σχέδιο, καθώς η οπτική του το τοποθετεί στον χώρο.
Η συλλογή INTARSIO αποτελεί την κατηγορία των χειροποίητων 
μαρκετερί σε διάφορες ποιότητες καπλαμά και σχέδια, με επίκεντρο 
την απλότητα, τις λιτές γραμμές και την ανάδειξη της φυσικής ομορ-
φιάς του ξύλου.
Μία collection που αντιπροσωπεύει κλασικά σχέδια της παραδοσι-
ακής διακοσμητικής τέχνης  του μαρκετερί. Με σχολαστική επιλογή 
του φυσικού καπλαμά και το σωστό σχεδιασμό, εστιάζοντας ιδιαίτερα 
στα νερά του ξύλου, αναδεικνύεται το επιθυμητό χειροποίητο σχέδιο.
Η τέχνη του μαρκετερί απαιτεί φαντασία και μεράκι, στοιχεία τα 
οποία διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου ALFA WOOD 
και μαζί σας μπορεί να σχεδιάσει ευφάνταστα σχέδια με τις δικές 
σας επιλογές καπλαμάδων.

Τα πάνελ με επένδυση μαρκετερί έχουν αρκετές 
εφαρμογές όπως σε:
•  Κατασκευή επίπλων (τραπεζαρίες, μπουφέδες, 

επιφάνειες τραπεζιών κ.α.)
• Πόρτες εσωτερικού χώρου
• Προσόψεις ερμαρίων
• Επενδύσεις τοίχων
•  Ειδικές κατασκευές: όπως κεφαλάρι κρεβατιού, 

σκάλες, πίνακες, όργανα μουσικής κ.α.
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3050 x1220mm & 2440 x1220mm και 
σε ειδικές διαστάσεις ανά παραγγελία.

Βιομηχανική Περιοχής Λάρισας (ΒΙ.ΠΕ.)
T: 801 700 7273 | E: info@alfawood.gr | W: alfawood.gr 

Η ALFA WOOD για ακόμη μια φορά αφουγκράζεται τις τάσεις του σήμερα και καινοτομεί 
με δύο νέες collection Marquetry (μαρκετερί). Tη σειρά L’arte del legno  & Intarsio 2023.
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Το Silver Award στην κατηγορία Best 
KITCHEN individual Components για 
τις Χαλαζιακές επιφάνειες HANSTONE 
& το Silver Award στην κατηγορία BATH 
Product Design με τις ακρυλικές επιφά-
νειες HANEX, απονεμήθηκαν τη 
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στη 
ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια των 
Kitchen & Bath Awards 2022.
Οι χαλαζιακές επιφάνειες HANSTONE 
βραβεύτηκαν στα καλύτερα υλικά για 
Κουζίνα. Η εξαιρετική αντοχή τους, η 
υψηλή αισθητική τους και οι αντιμικροβι-
ακές τους ιδιότητες, ήταν κάποια από τα 
στοιχεία που τις έκαναν να ξεχωρίσουν.
Οι ακρυλικές επιφάνειες HANEX 
βραβεύτηκαν για το σχεδιασμό προϊό-
ντων μπάνιου. Οι μοναδικές ιδιότητες 
του υλικού σε συνάρτηση με την εξαι-
ρετική ποιότητα που εγγυάται ο όμιλος 
της Hyundai L&C, φέρανε τα ΗΑΝΕΧ 
ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.
Τα βραβεία παρέλαβαν η Ταστσόγλου 
Νάνσυ, Υπεύθυνη Marketing και ο κος Αθανασάκης Δημήτρης, Μηχανικός Πωλήσεων, ευχαριστώντας παράλληλα τους διοργανωτές για 
την λαμπερή βραδιά και συνομιλώντας με την κριτική επιτροπή για τα προϊόντα και τους στόχους της εταιρίας.

Η DTC, η κορυφαία εταιρία πρωτοποριακών 
μηχανισμών επίπλων παγκοσμίως, παρουσιάζει 
την εξελιγμένη πρόταση για μηχανισμό συρτα-
ριού FDS10 με φρένο και push-open. Ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα εφαρμογών για ευκολία στην 
τοποθέτηση αλλά και μεγάλη αντοχή στη χρήση. 
Αθόρυβο, με ολική επέκταση μήκους 250-600mm, 
για πλαϊνά πάχους 16mm και δυνατότητα κλει-
δώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια. Προτείνεται 
για βάρος συρταριού έως 35kgr και διαθέτει δυνα-
τότητα ρύθμισης 2D & 3D. 
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. 

Διπλή βράβευση της ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. 
στα KITCHEN & BATH Awards 

Νέος Κρυφός 
Οδηγός Συρταριού 
DS10 της DTC

17o χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας | Τ: 23940 52410-1 | E: marketing@marmouris.gr | W: marmouris.gr

NEA EΛΛΑΔΑ



Τα συστήματα επιπλοποιίας DTC έχουν διακριθεί για την κορυφαία ποιότητα και 
το σχεδιασμό τους με Red Dot design award & IF design award!

Ανακαλύψτε μηχανισμούς & εξαρτήματα επιπλοποιίας του κολοσσιαίου ομίλου 
της Guangdong Dongtai Hardware Group, που ενσωματώνουν 30 χρόνια 
εμπειρίας, αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και πιστοποίηση από παγκόσμιους 
οργανισμούς για λύσεις & στις πιο απαιτητικές & σύγχρονες ανάγκες κατασκευής!

Αποκλειστική αντιπροσωπεία: ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. από το 1979.

Κορυφαίοι Μηχανισμοί επίπλων!
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Ο άσσος της 
STEROPAL 
στo συρτάρι!

Η νέα εξελιγμένη σειρά συρταριών  
SADO MINIBOX από τη STEROPAL  
έχει εντυπωσιάσει την ελληνική αγορά.  

Το εργονομικό της design δίνει τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνεται αβίαστα 

στις διαφορετικές απαιτήσεις 
σχεδιασμού επίπλων. 

Το συρτάρι SADO MINIBOX διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό με 
λεπτό μεταλλικό πλαϊνό, άριστης ποιότητας οδηγούς 40kg για ομαλή 
κίνηση και σύστημα soft close. Προσφέρει μεγάλη σχεδιαστική 
ευελιξία και είναι κατάλληλο για κουζίνες, ντουλάπες και κάθε τύπο 
επίπλου.

Είναι διαθέσιμο με ύψη πλαϊνού 84mm, 116mm, 167mm, 199mm  
και σε πολλά διαφορετικά βάθη, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με πλαϊνά 
από γυαλί και διάφορα αξεσουάρ και να δημιουργήσει εσωτερικά 
συρτάρια ιδιαίτερης αισθητικής, προσφέροντας την ελευθερία της 
εξατομικευμένης σχεδίασης. 

Η STEROPAL προχώρησε το design ένα βήμα παραπάνω  
και συνδύασε άψογα το συρτάρι SADO με τη μελαμίνη EGGER 
U963 (16mm) στην ίδια απόχρωση γραφίτη, για μία τέλεια ολοκλη-
ρωμένη εικόνα που αναβαθμίζει κάθε σύγχρονη κατασκευή.

Το σύστημα συρταριών SADO MINIBOX συνοδεύεται από διεθνώς 
αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ποιότητας, καλής λειτουργίας και 
αντοχής. Πάντα στη λογική best value for money είναι το καλύτερο 
συρτάρι που θα μπορούσατε να επιλέξετε.

STEROPAL | 23940 32222 | info@steropal.gr | www.steropal.gr 

NEA EΛΛΑΔΑ



Ξεχωρίστε επιλέγοντας σύγχρονα υλικά με μοναδικά 
χαρακτηριστικά και ποικίλες εφαρμογές στην 
κατασκευή επίπλων και την εσωτερική διακόσμηση.
• Λακαριστές επιφάνειες PerfectSense Premium 

Matt με βελούδινη υφή και PerfectSense 
Feelwood με συγχρονισμένη υφή και ιδιότητες 
κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

• Λεπτοί πάγκοι Topmatt με ταινία περιθωρίου (16mm) 
για κομψή σχεδίαση, εύκολο καθάρισμα και μεγάλη αντοχή. 

PerfectSense Αισθητική
με καινοτόμα υλικά
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ΝΕΟΙ  ΟΔΗΓΟΙ  
ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ  
ΓΙΑ ΥΨΗΛΟ  
ΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΦΟΡΤΙΟ

F70

ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οι οδηγοί F70 διατίθενται σε δύο 
εκδόσεις, την Smove και την Push: 
- Η έκδοση Smove είναι εξοπλι-
σμένη με ένα σύστημα λαδιού σιλι-
κόνης, το οποίο επιτρέπει το απαλό 
και αθόρυβο, επιβραδυνόμενο κλεί-
σιμο του συρταριού ακόμα και με 
ιδιαίτερα υψηλά φορτία. 
- Η έκδοση Push επιτρέπει εύκολο 
και άμεσο αυτόματο άνοιγμα όλων 
των συρταριών χωρίς λαβή, με την 
άσκηση μικρής πίεσης σε οποιοδή-
ποτε σημείο, ακόμη και στις άκρες, 
της μετώπης. Αυτή η έκδοση μπορεί 
προαιρετικά να εξοπλιστεί με ένα 
σύστημα συγχρονισμού που επιτρέ-
πει την άψογη κίνηση στο άνοιγμα 
συρταριών οποιουδήποτε πλάτους.   
Οι οδηγοί F70 διαθέτουν ενσωμα-
τωμένο μηχανισμό που συγχρονίζει 
όλα τα συρόμενα στοιχεία του οδη-
γού και εγγυάται εξαιρετική πλευ-

Η F70 είναι η νέα σειρά  
οδηγών από την ιταλική 
εταιρεία SALICE με δυνα-

τότητα φορτίου έως 70 Kg που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
με ξύλινα συρτάρια όσο και με 
συρτάρια αλουμινίου Lineabox 
της ίδιας εταιρείας. 

F70 Smove F70 Push

ρική σταθερότητα και μια τέλεια 
αθόρυβη κίνηση ολίσθησης. 
Επιπλέον, οι F70 είναι εξοπλισμέ-
νοι με στοιχείο ελέγχου στρέψης 
που διευκολύνει την ομαλή κίνηση 
σε όλες τις συνθήκες.   

Τέλος, η κατασκευή τους επιτρέπει 
την άμεση και αβίαστη, χωρίς  
εργαλεία, ρύθμιση, του πλάτους, 
του βάθους, του ύψους και της 
κλίσης της πρόσοψης του συρτα-
ριού.   
Τα χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα 
στοιχεία των οδηγών F70, τους 
καθιστούν το ιδανικό προϊόν για 
χρήση σε όλους τους χώρους του 
σπιτιού, καθώς και σε γραφεία, κα-
ταστήματα και γενικότερα όπου 
χρειάζεται συρτάρι με εξαιρετική 
αντοχή και υψηλό φερόμενο φορ-
τίο. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: VOYATZOGLOU 
Tηλ.: 210 2888700 | www.voyatzogloutrade.gr

F70 Smove F70 Push

Scan for more

MADE IN ITALY
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NEA ΕΛΛΑΔΑ

BOSTIK WOOD H180 CLASSIC-P
Υβριδική κόλλα, ενός συστατικού για ξύλινα δάπεδα 

Το ξύλινο δάπεδο είναι ίσως το πιο φυσικό 
και «ζεστό» υλικό που μπορούμε να συνα-
ντήσουμε σε ένα πάτωμα. Ποιος δεν έχει 
παιδικές αναμνήσεις από παιχνίδι πάνω στο 
παρκέ με μολυβένια στρατιωτάκια, ή την 
εικόνα ενός χειμωνιάτικου απογεύματος 
ξαπλωμένος πάνω σε ένα μαξιλάρι στο 
πάτωμα του σαλονιού, μπροστά στο τζάκι;

Με τα χρόνια βέβαια έχει αλλάξει μορφή, διαστάσεις και τρόπο 
εφαρμογής. Από τις στενές σανίδες καρφωτού πατώματος πάνω σε 
ξύλινα δοκάρια, έχουμε πάει σε όλο και φαρδύτερες σανίδες, μασίφ, 
ή προ-γυαλισμένου πατώματος, που συχνά συνδυάζονται με συστή-
ματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η εφαρμογή του γίνεται πλέον, κατά 
κύριο λόγο, με συγκόλληση πάνω σε κονιάματα. 
Όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις της ξύλινης σανίδας και η 
πολυπλοκότητα του υποστρώματος (πχ. ενδοδαπέδια θέρμανση), 
τόσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις για ελαστικότητα και υψηλή 
δύναμη συγκόλλησης της κόλλας. Επιπλέον η ευκολία καθαρισμού 
των υπολειμμάτων κόλλας είναι εξαιρετικά σημαντική όταν έχουμε 
να δουλέψουμε με ένα προ-γυαλισμένο δάπεδο υψηλής αισθητικής!
Η υβριδική κόλλα παρκέ WOOD H180 CLASSIC-P της Bostik έρχεται 
να δώσει τη τέλεια λύση προσφέροντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα.
Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και υψηλή ελαστικότητα που επιτρέ-
πουν την άψογη συγκόλληση ακόμα και μασίφ παρκέ με φάρδος ως 

και 180 χιλιοστά. Συμβατή με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
επιτρέπει την άνετη διάχυση της θερμότητας χωρίς να δημιουργεί 
θερμικό φράγμα. 
Ευκολία καθαρισμού των υπολειμμάτων κόλλας, με ένα απλό υγρό 
πανί, ακόμα και μετά την πλήρη ωρίμανση της κόλλας.
Εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικά (VOC) για την ασφά-
λεια και την υγεία τόσο του εφαρμοστή όσο και του χρήστη του 
χώρου.
Πρακτική και ασφαλής συσκευασία σε ανεξάρτητα (αεροστεγώς 
σφραγισμένα) σακουλάκια των 7 κιλών (3 σακιά των 7 κιλών μέσα 
σε κάθε κουβά των 21 κιλών), για να μπορεί ο εφαρμοστής να χρησι-
μοποιεί όλο το υλικό χωρίς απώλειες.
Μεγάλος ανοικτός χρόνος και ευκολία εφαρμογής χάριν στην σύνθεση 
ενός συστατικού.
Ανακάλυψε τη καινοτόμα κόλλα WOOD H180 CLASSIC-P της Bostik 
και απολαύστε ένα ξύλινο δάπεδο με ασφάλεια και αντοχή για μια ζωή! 

Bostik Hellas SA  Μετσόβου 3, Μοσχάτο | T: 210 48 31 140 | E: infogr@bostik.com | W: bostik.com 



ΈΞΥΠΝΈΣ ΚΌΛΛΈΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΈ ΞΥΛΙΝΌ 
ΠΑΤΩΜΑ

ΔΙΑΝΌΜΉ / DISTRIBUTION 
BOSTIK ΈΛΛΑΣ ΑΈ
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140
Fax: + 30 210 48 31 125 
E-mail: infogr@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.gr



18  

Ξύλινος πύργος 
ύψους εκατό μέτρων 

θα κατασκευαστεί 
έως το 2026

Το ύψους 100 μέτρων, το Rocket&Tigerli 
είναι σχεδιασμένο από το στούντιο 

αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού Schmidt 
Hammer Lassen (SHL). Όταν ολοκληρωθεί 
–και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα- θα 

είναι το «ψηλότερο ξύλινο κτήριο κατοικιών 
στον κόσμο», ξεπερνώντας το σημερινό 

που φτάνει τα 85 μέτρα.

Με έδρα το Winterthur της Ελβετίας, το κτήριο μαζικής ξυλείας 
Rocket&Tigerli έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει γύρω του 
για μια ενεργή και ελκυστική γειτονιά, βαθιά εναρμονισμένη με 
το ιστορικό πλαίσιο της περιοχής.
Το κτίριο θα αποτελείται από τέσσερις τομείς διαφορετικού ύψους 
που συνδυάζουν κανονικές κατοικίες, φοιτητικές κατοικίες, εστι-
ατόριο, χώρους λιανικής, sky-bar, σπα και ξενοδοχείο.
Σύμφωνα με την SHL, ο πυρήνας του σκυροδέματος έχει αντι-
κατασταθεί με ξύλο, με αποτέλεσμα η μεμονωμένη δοκός να 
μπαίνει με μικρότερο βάρος. Αυτό καθιστά δυνατή την κατα-
σκευή ψηλότερων κατασκευών ενώ, ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι 
ολόκληρη η διαδικασία κατασκευής επιτυγχάνει χαμηλότερη 
ποσότητα ενσωματωμένου άνθρακα.
Το Rocket & Tigerli αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την κατα-
σκευαστική εταιρεία Implenia και το ελβετικό πανεπιστήμιο ETH 
της Ζυρίχης και σχεδιάστηκε από την SHL και το τοπικό ελβε-
τικό αρχιτεκτονικό στούντιο Cometti Truffer Hodel.
Το έργο αποτελεί ένα ορόσημο στην κατασκευή κτιρίων από 
ξύλο – όχι μόνο λόγω των 100 μέτρων του, αλλά και επειδή 
εισάγει ένα σύστημα κατασκευής που εξετάζει το ξύλο ως «φυσικό 
υποκατάστατο» του σκυροδέματος.
Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμο για εγκατά-
σταση των κατοίκων μέχρι το 2026.

NEA ΚΟΣΜΟΣ
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Cleaf – Ernestomeda

Μία συνεργασία 
υψηλών 

προδιαγραφών
και αισθητικής

Η Cleaf και η Ernestomeda είναι δύο 
οικογενειακές εταιρείες, η έκφραση 

ενός επιχειρηματικού μοντέλου και ενός 
σχεδιαστικού οράματος που οδήγησε 
τον τομέα των ιταλικών επίπλων σε μια 

παγκόσμια ιστορία επιτυχίας. Ο Roberto 
Caspani και ο Alberto Scavolini μιλούν 

για ορισμένες πτυχές της συνεργασίας 
των δύο εταιρειών.

 «Η Ernestomeda ιδρύθηκε το 1996 με ένα αποφασιστικό και φιλό-
δοξο project: να κάνει την ομορφιά προσιτή, να εγγυάται υψηλή 
ποιότητα και δεξιοτεχνία Made in Italy.
Ένα όνειρο που έγινε εφικτό χάρη στη βιομηχανική ικανότητα μιας 
ομάδας πίσω από αυτό όπως η Scavolini και στη συνάντηση με τον 
αρχιτέκτονα Giuseppe Bavuso, τον σημερινό καλλιτεχνικό διευθυντή 
της εταιρείας, που έφερε ένα άλλο αέρα στη σύλληψη των προϊό-
ντων. Η συνεργασία με την Cleaf ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα 
χρόνια και πήρε αποφασιστική τροπή το 2019, με την ιδέα να αναπτύ-
ξουμε μαζί λύσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
τις κουζίνες μας.

Η απόφαση για στενή συνεργασία ήταν ιδιαίτερα θεμελιώδης για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προέκυψαν τα δύο τελευταία 
χρόνια», λέει ο Alberto Scavolini.
«Ο όμιλος Scavolini αντιπροσωπεύει την αριστεία στον τομέα της 
ιταλικής κουζίνας. Παρατήρησα τη γέννηση της Ernestomeda με 
ενδιαφέρον γιατί αποδείχτηκε αμέσως ιδανικός συνεργάτης για την 
Cleaf: τεχνολογική και αισθητική έρευνα.
Βλέποντας τις υφές μας, Riga και Poro Noce, να εφαρμόζονται στην 
κουζίνα Sign στο Eurocucina μου έδωσε μεγάλη ικανοποίηση, δείγμα 
της συνεργασίας μας.
Το να έχουμε συνεργάτες αυτού του διαμετρήματος είναι χρήσιμο 
για να έχουμε διαφορετική άποψη στις επιφάνειές μας», λέει ο Roberto 
Caspani. 

Οι επιφάνειες
«Η συνέργεια μεταξύ Cleaf και Ernestomeda έχει δώσει και δίνει 
ζωή σε επιφάνειες υψηλής ποιότητας, ικανές να εγγυηθούν ένα εκπλη-
κτικό αποτέλεσμα από άποψη αισθητικής και υλικού.
Οι πιο πρόσφατες υφές Cleaf, Riga και Poro Noce, τις οποίες έχουμε 
παρουσιάσει σε συνδυασμό με διακοσμητικά χαρτιά που έχουν 
αναπτυχθεί ad hoc για εμάς, χρησιμοποιούνται επί του παρόντος 
στις συνθέσεις Sign.
Η υφή Toucher επιλέχθηκε για να φτιάξει τα εσωτερικά μέρη της 
κουζίνας» λέει ο Alberto Scavolini.
«Τα τελευταία χρόνια το βάθος των υφών δεν είναι πλέον ο κύριος 
μοχλός της έρευνας σε επιφάνειες. Η απόκτηση φυσικών απτικών 
αισθήσεων έχει προκύψει κυρίως.
Τον επόμενο Απρίλιο στο Salone del Mobile.Milano θα παρουσιά-
σουμε νέες επιφάνειες προς αυτή την κατεύθυνση» λέει ο Roberto 
Caspani.
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SAIB – EGGER

Ισχύς 
εν τη 

ενώσει

Δύο μεγάλες 
οικογένειες, 

δύο κορυφαίες 
εταιρείες στην 

αγορά 
μοριοσανίδων 

και υλικών με βάση 
το ξύλο, ενώνουν
 τις δυνάμεις τους 

για να 
αναπτυχθούν μαζί

 και να 
προσφέρουν 

στους πελάτες 
ολοένα και πιο 

βελτιωμένο 
επίπεδο 

εξυπηρέτησης. 

Μετά από 60 χρόνια αδιάκοπης ανάπτυξης τόσο 
στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά, η SAIB 
είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. 
Και θα το κάνει μαζί με την Egger, μια οικογε-
νειακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 1961 και παρου-
σιάζεται σήμερα σε όλο τον κόσμο με συνολικά 
20 εργοστάσια. 21 από τώρα.
Με συμφωνία που υπογράφηκε στις 15 Δεκεμ-
βρίου, η SAIB αποδίδει το 60% των μετοχών της 
στον όμιλο EGGER και έτσι προετοιμάζεται να 
κάνει το άλμα στην παγκόσμια αγορά με μια 
εξαιρετική προοπτική ανάπτυξης όσον αφορά 
την παραγωγική ικανότητα και την επέκταση του 
χαρτοφυλακίου προϊόντων.
Το εργοστάσιο στο Caorso, το οποίο θα συνε-
χίσει να διοικείται από τα μέλη της οικογένειας 
ιδιοκτητών SAIB, Giuseppe Conti, Clara Conti 
και Sergio Doriguzzi, θα γίνει εφαλτήριο προς 
τον κόσμο και το μέλλον. «Η ενσωμάτωση της 
εταιρείας μας στον διεθνή όμιλο EGGER», όπως 
εξηγούν οι Sergio Doriguzzi και Giuseppe Conti, 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι της SAIB, «μας δίνει 
μια προοπτική ανάπτυξης για το εργοστάσιο 
παραγωγής Caorso και για τους υπαλλήλους και 
τους συνεργάτες μας. Θα μπορέσουμε να επωφε-
ληθούμε από την εμπειρία και το δίκτυο ενός 
κορυφαίου Ομίλου που πάντα εστιαζόταν στη 
βελτίωση της παραγωγής και στην ποιότητα των 
προϊόντων.
Και οι δύο εταιρείες ιδρύονται και αναπτύσσο-
νται από οικογένειες και οι κοινές τους αξίες, 

όπως η προσοχή στην περιβαλλοντική βιωσι-
μότητα και η εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους 
και τους εργαζομένους τους, αποτελούν μια 
σταθερή βάση για την οικοδόμηση ενός κοινού 
μέλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνέχεια 
και καινοτομία».
Η EGGER, μια κορυφαία εταιρεία στην παγκό-
σμια αγορά μοριοσανίδων, OSB, MDF και άλλων 
υλικών με βάση το ξύλο, είναι προμηθευτής 
πλήρους γκάμας για τη βιομηχανία επίπλων, τη 
διακόσμηση εσωτερικών χώρων, τις κατασκευές 
ξύλου και τις βιομηχανίες δαπέδων με βάση το 
ξύλο.
Η EGGER και η SAIB μοιράζονται ένα πάθος 
για ένα υλικό που προσφέρει άπειρες δυνατό-
τητες χρήσης και επαναχρησιμοποίησης, καθώς 
και μεγάλη προσοχή στις ανάγκες των πελατών 
που γνωρίζουν όλο και περισσότερο τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις και αναζητούν καινο-
τόμες λύσεις.
Ο Thomas Leissing, ομιλητής του EGGER Group 
Management, τονίζει τις συνέργειες αυτής της 
εξαγοράς. «Η Ιταλία είναι μία από τις κορυφαίες 
αγορές επίπλων στην Ευρώπη και η SAIB είναι 
ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές για την 
ιταλική βιομηχανία επίπλων.
Με την πλειοψηφία των μετοχών στη SAIB, 
επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας με καινο-
τόμα προϊόντα σύμφωνα με τις τρέχουσες 
τάσεις στη βιομηχανία επίπλων και την εσωτε-
ρική διακόσμηση». 
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Η Ευρωπαική Ομοσπονδία 
Eumabois μπήκε στη νέα 
εποχή της με νέο 
πρόεδρο και ανανεωμένο 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της Eumabois

Μετά από 6 χρόνια ως Πρόεδρος και 3 
χρόνια ως Αντιπρόεδρος, ο Jürgen Köppel 
παρέδωσε το τιμόνι της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας στον Luigi De Vito, ο 
οποίος ήταν αντιπρόεδρος από το 2016.
Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ο 
Köppel είπε: "Είμαι πολύ χαρούμενος που 
τέτοιοι κορυφαίοι εκπρόσωποι της βιομη-
χανίας μας υποστηρίζουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και έτσι οδηγούν τις κοινές ευρω-
παϊκές ιδέες μας παγκοσμίως. Οι ευρω-
παϊκές μηχανές και τα εργαλεία επεξερ-
γασίας ξύλου καθορίζουν τις τάσεις 
παγκοσμίως και αυτή η ηγετική θέση 
πρέπει να εξασφαλιστεί και να επεκταθεί 
με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας μας. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους 
με στήριξαν στο έργο μου, ιδιαίτερα θέλω 
να ευχαριστήσω τον Luigi De Vito, γιατί 
τα τελευταία 6 χρόνια συνεργασίας, αυτός, 
ως πρώην ανταγωνιστής, έγινε δυνατός 
συμπολεμιστής και φίλος».

Ο Λουίτζι Ντε Βίτο είπε στην ομιλία του 
ως ο νέος Πρόεδρος: «Θέλω να εκφράσω 
τις καλύτερες ευχές μου στο νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο που θα αναλάβει καθή-
κοντα για την επόμενη τριετία. Ευχαριστώ 
από καρδιάς όλα τα απερχόμενα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οποία 
συνεργάστηκα και τα οποία, τα τελευταία 
χρόνια, συνέβαλαν στο να φέρει το 
Eumabois στα τρέχοντα επίπεδα ποιό-
τητας και επιρροής του παγκοσμίως. 
Τέλος, ένα πολύ ιδιαίτερο ευχαριστώ απευ-
θύνεται στον Jürgen Köppel, τα χρόνια 
που περάσαμε μαζί έχουν τροφοδοτηθεί 
από ένα ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και 
αμοιβαίας εκτίμησης και μπορώ να πω ότι 
είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που 
έγινε μαζί και για τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν».

Το νέο ΔΣ

Παράδοση - παραλαβή

NEA ΚΟΣΜΟΣ
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Αντιβακτηριδιακές επιφάνειες: 

Νέα διαπίστευση για την Catas

Η Catas ο κορυφαίος ευρωπαϊκός οργανισμός εργαστηρίων δοκιμών 
και πιστοποίησης προϊόντων στον τομέα επίπλου-ξύλου από πέρυσι 
μπορεί να υπερηφανεύεται για μια διαπίστευση που είναι ιδιαίτερα 
επίκαιρη τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τη μέθοδο ISO 
22196:2011 «Μέτρηση της αντιβακτηριδιακής δραστηριότητας σε 
πλαστικά και άλλες μη πορώδεις επιφάνειες.

Όσοι εργάζονται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και υλικών 
που στοχεύουν στον έλεγχο και τον περιορισμό του πολλαπλασια-
σμού των βακτηρίων στις επιφάνειες μπορούν επομένως να απευ-
θυνθούν στην Catas για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά 
τους και να βασιστούν σε μια τυποποιημένη και διαπιστευμένη μέθοδο.
Όλα ξεκίνησαν το 2020, στον απόηχο της πανδημίας «Covid-19» 
και της τεράστιας ανησυχίας για την πιθανότητα μόλυνσης από 
ασθένειες που μεταδίδονται μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφά-
νειες. Έκτοτε, η ζήτηση έχει κυριολεκτικά εκτιναχθεί για δοκιμές για 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που παρέχουν αντιβα-
κτηριδιακές ιδιότητες στις επιφάνειες. Απόδειξη αυτού είναι το 
γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια, το εργαστήριο έχει πραγμα-
τοποιήσει περισσότερες από 140 δοκιμές σε επιστρώσεις, μεμβράνες 
συσκευασίας, έπιπλα και δάπεδα.
Αυτή η δραστηριότητα προφανώς αφορούσε κυρίως υλικά που χρησι-
μοποιούνται σε ιατρικές πρακτικές, κοινότητες ή περιβάλλοντα με 
μεγάλη συχνότητα, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης βακτηριακής λοίμωξης 
μέσω της ακατάλληλης χρήσης αντικειμένων ή επαφής με μολυ-
σμένες επιφάνειες είναι μεγαλύτερος, αν και δεν υπήρξε έλλειψη 
δοκιμών σε προϊόντα που προορίζονται για οικιακή χρήση.
Η σοβαρότητα, η συνέπεια και η επιθυμία να εγγυάται πάντα τη 
μέγιστη αξιοπιστία και διαφάνεια που χαρακτήριζαν πάντα το έργο 

της Catas, την ώθησαν να λάβει τη διαπίστευση από τον ιταλικό 
οργανισμό διαπίστευσης ACCREDIA και για αυτή τη μέθοδο, επιτρέ-
ποντας έτσι στο εργαστήριο να συμμετάσχει στην πολύ σύντομη 
κατάλογος διαπιστευμένων εργαστηρίων για το πρότυπο ISO 22196 
(τέσσερα σε όλη την Ιταλία).
Και δεν είναι μόνο αυτό: προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των 
κατασκευαστών επικαλύψεων να εγκρίνουν τα προϊόντα τους με ένα 
έγκυρο εμπορικό σήμα, η Catas έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα 
πιστοποίησης, εκτός από το γνωστό βραβείο ποιότητας Catas (CQA). 
Πρόκειται για το CQA ANTIBACTERIAL COATING CERTIFICATION, 
το οποίο, μέσω ενός συγκεκριμένου προγράμματος δοκιμών, πιστο-
ποιεί συστήματα επίστρωσης εσωτερικών χώρων που πληρούν 
ορισμένες απαιτήσεις απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης – ακριβώς 
– της αντιβακτηριδιακής δράσης.

NEA ΚΟΣΜΟΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Kronoevent 2022:

Στη Μάλτα για το Kronodesign
Global Collection 3.0

Περισσότεροι από 1.000 επαγγελματίες από 70 χώρες βρέθηκαν στην 
Μάλτα για το μεγάλο event της Kronospan. Η παρουσίαση της νέας 
κολεξιόν εντυπωσίασε συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας ακουστικά και 
οπτικά στοιχεία.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η τελευταία έκδοση της μεγαλύτερης εκδήλωσης της 
Kronospan, το Kronoevent 2022, συγκέντρωσε πελάτες, 
συνεργάτες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και επαγγελματίες 
από τον κλάδο των κατασκευών από σχεδόν 70 χώρες σε 
όλο τον κόσμο. Συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν 
την προ-κυκλοφορία της νέας Kronodesign Global Collection 
3.0., που πλέον είναι διαθέσιμη στην αγορά από τον Ιανου-
άριο του 2023.
Η νέα συλλογή θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη, γεμάτη με 
μοντέρνα διακοσμητικά που θα φέρουν πρωτοτυπία και 
καινοτομία στην αγορά επίπλων και σε κάθε σχέδιο εσωτε-
ρικού design, από καταστήματα μέχρι ή οικίες.

Η ομάδα της Kronospan καλω-
σόρισε περισσότερους από 
1000 καλεσμένους και τους 
εξέπληξε με ολοκληρωμένες 
παρουσιάσεις προϊόντων, μια 
εντυπωσιακή παράσταση 3D 
χαρτογράφησης και ένα 
διασκεδαστικό πρόγραμμα, 
που συνδυάζει υψηλής ποιό-
τητας ακουστικά και οπτικά 
στοιχεία.
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Ρεαλιστικές επιφάνειες που προσομοιώνουν ξύλο, εκλε-
πτυσμένα μάρμαρα και πέτρες, μοναδικά χρώματα 
εμπνευσμένα από τη φύση, μεταλλική λάμψη, γυαλιστερές 
και βελούδινες ματ σανίδες, τρισδιάστατες, συγχρονι-
σμένες υφές – αυτά είναι μόνο μερικά από τα σημαντι-
κότερα σημεία της σειράς των 154 διακοσμητικών με 
μελαμίνη, 68 πάγκοι εργασίας, και 24 πρωτοποριακά 
προϊόντα που δύσκολα θα αφήσουν κάποιο πελάτη 
ακάλυπτο.
Η νέα συλλογή Trends Origin Stories, που παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
είναι εμπνευσμένη από τον φυσικό κόσμο και υπογραμ-
μίζει τη σημασία της ύπαρξης οπτικού και αισθησιακού 
δεσμού με τα χρώματα, τις υφές και τις φόρμες του. 
Κάθε μία από τις τέσσερις ιστορίες που παρουσιάστηκαν 
στο βραδινό πρόγραμμα αποκαλύπτει έναν νέο τύπο 
προσωπικότητας με ξεχωριστό γούστο και εμπειρία. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Τα The Nomad, 

The Optimist, 

The Passionate και 

The Adaptable 

παρουσιάστηκαν σε μεγάλα 

moodboards με ξεχωριστές 

φόρμες και διακοσμητικούς 

συνδυασμούς που έχουν 

απήχηση στο περιβάλλον και 

στο πώς αυτοί οι άνθρωποι 

ζουν, σκέφτονται και 

αισθάνονται.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Από τότε που αυτός ο μοναδικός κόσμος εικόνων κατέκτησε πολυάριθμες κλασικές ταινίες του 
κόσμου, έχει εξελιχθεί περαιτέρω το χαρακτηριστικό στιλ. Μέχρι σήμερα όμως παρέμεινε ένας 
πυρήνας: διαχρονική κομψότητα, αβίαστη και ταυτόχρονα πολύπλευρη. Το RAUVISIO noir βασίζεται 
σε αυτήν την ιδέα, το ματ μεταξένιο φινίρισμα ζωντανεύει τις επιφάνειες και δημιουργεί την τέλεια 
ισορροπία μεταξύ σχεδίασης και λειτουργικότητας.

Το RAUVISIO noir με την ανθεκτική επιφάνεια HPL είναι ένα πολυχρηστικό υλικό με κομψό 
matt φινίρισμα και βελούδινη επιφάνεια , που ενδείκνυται τέλεια για την απαιτητική οριζόντια  χρήση 
όπως π.χ. ως πάγκος εργασίας στην κουζίνα ή ως πάγκος σε κατάστημα ή κλασικά για κάθετη 
χρήση σε επιφάνειες.

Το RAUVISIO noir είναι μια επιφάνεια, η οποία 
βασίζεται στην κομψότητα και στο στιλ του 
ασύγκριτου κόσμου του film noir.

Χωρίς συμβιβασμούς στην 
ποιότητα
Σε κάθε περίπτωση – το 
RAUVISIO noir αποτελεί 
τη σωστή λύση. 
Χωρίς συμβιβασμούς σε 
ποιότητα, σχεδίαση ή 
αίσθηση.

Απόλυτη ισορροπία
Ο τέλειος σχεδιαστικός 
συνδυασμός επιφάνειας, 
roll top και ταινίας περι‑
θωρίου – για τη κατα‑
σκευή επίπλων

Υλικό επίστρωσης RAUVISIO noir 43
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 ▪ Μαγειρέψτε ξέγνοιαστα – χάρη 
στην υψηλή θερμική αντοχή 

 ▪ Ευκολία καθαρισμού και 
αντιβακτηριδιακή προστασία 

 ▪ Αντοχή στο νερό – επειδή τα 
ατυχήματα συμβαίνουν 

 ▪ Ευχάριστο στη χρήση – με Soft 
Touch και Antifingerprint 

 ▪ Χαρείτε τα έπιπλα για πολλά χρόνια 
– χάρη στην υψηλή αντοχή σε 
χαρακιές και χτυπήματα 

Τα πλεονεκτήματα με  
μια ματιά

Κατάλληλο για την καθημερινότητα
Πραγματική ομορφιά που μπορείτε  
να απολαύσετε, χωρίς να φοβάστε τις 
προκλήσεις της καθημερινότητας. 

Το RAUVISIO noir δεν έχει μόνο τέλεια 
εμφάνιση, αλλά ξεχωρίζει επίσης για την 
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα 
και σε εντατική χρήση. 

RAUVISIO noir44
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EΚΘΕΣΕΙΣ

XYLEXPO 2022: 

Επιτυχία πέρα από τις προσδοκίες

Mε μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η 27η 
έκδοση της Xylexpo, της 

διετούς διεθνούς έκθεσης 
τεχνολογίας για τη βιομηχανία 

ξύλου και επίπλου.

Η ικανοποίηση ήταν απτή από την αρχή, υποστηριζόμενη από την επιθυμία 
να αποκατασταθούν οι προσωπικές συναντήσεις που τελικά μεταφράστηκαν 
σε θετικά στοιχεία για την έκθεση μετά από τέσσερις πολυάσχολες μέρες στο 
εκθεσιακό κέντρο FieraMilano-Rho.
Την Xylexpo 2022 παρακολούθησαν περισσότεροι από 16 χιλιάδες μοναδικοί 
επισκέπτες, αριθμός που φτάνει έως και τις 22 χιλιάδες επισκέψεις υπολογί-
ζοντας εκείνους που επέστρεψαν μέσα στο 4ήμερο. Από τους 16 χιλιάδες 
μοναδικούς επισκέπτες, οι 12.356 καταγράφηκαν στα τουρνικέ εισόδου, ενώ 
τουλάχιστον 4 χιλιάδες προήλθαν από τη Viscom Italia και κυρίως από την 
33.Bimu, τις δύο εκθέσεις που πραγματοποιούνταν παράλληλα. Εδώ πρέπει 
να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος, η διετής έκθεση τεχνολογίας 
ξύλου και επίπλων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την έκθεση ψηφιακής 
επικοινωνίας και, αξιοποιώντας μια πολύ πιο αποτελεσματική συνέργεια, με 
την έκθεση εργαλειομηχανών που διοργανώνει η Ucimu. Οι δύο εκδηλώσεις 
αφιερωμένες στην τεχνολογία κατασκευής δημιούργησαν πραγματικά έναν 
ενάρετο κύκλο, δημιουργώντας ένα αντίκτυπο που ήταν αμέσως σαφές στους 
διοργανωτές κατά τις ημέρες της έκθεσης και είχε ήδη ανακοινωθεί στη 
φάση της προεγγραφής, όταν οι περισσότεροι επισκέπτες είχαν δηλώσει 
την πρόθεσή τους να επισκεφθούν την παράλληλη έκθεση.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αν και η προσέλευση επισκεπτών ήταν εντυπωσιακή, εντούτοις το μερίδιο των 
διεθνών επισκεπτών μειώθηκε κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες (από 28% το 
2018 σε 25% το 2022), λόγω του κλεισίματος αγορών όπως η Κίνα, η Ρωσία και 
η Ουκρανία, που παραδοσιακά ενδιαφέρονται για την ιταλική τεχνολογία.
«Τα στατιστικά επιβεβαίωσαν όχι μόνο τον ρόλο της Xylexpo – είπε ο Luigi De 
Vito, πρόεδρος της έκθεσης και της Acimall – αλλά και τις αποφάσεις που λάβαμε 
για αυτήν την έκδοση, με στόχο τον επανασχεδιασμό της διάταξης και την εστίαση 
στα στοιχεία που θα είναι οι πυλώνες της μελλοντικές εκθέσεις: διαφορετική στρα-
τηγική στην παρουσίαση προϊόντων και έντονη εστίαση σε νέες ψηφιακές υπηρε-
σίες που μπορούν μόνο να διευρύνουν το εύρος και τη λειτουργία μιας έκθεσης».

Βραβεία καινοτομίας XYLEXPO 2022

Τα βραβεία Βραβεία Καινοτομίας XIA-Xylexpo αποτελούν πλέον 
θεσμό για την έκθεση. Περιλαμβάνανε πέντε κατηγορίες – μασίφ 
ξύλο, πάνελ, φινίρισμα, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα – και απαιτή-
θηκε εντατική δουλειά από την κριτική επιτροπή που αξιολόγησε με 
ακρίβεια όλες τις συμμετοχές για να απονείμει το «Oscar» της 
Xylexpo, έναν «νάνο» που σχεδιάστηκε το 2014 –όταν πρωτοεμ-
φανίστηκε το βραβείο– από τον Elio Fiorucci.
Το βραβείο για την κατηγορία «επεξεργασία συμπαγούς ξύλου» 

πήγε στην Paoletti Energy από την Borgo Valbelluna (Belluno) για 
το σύστημα κόλλησης «Iglueing PUR Hyper». 
Η αιτιολόγηση: «Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα για την εφαρ-
μογή πολυουρεθανικών συγκολλητικών στην αρμολόγηση των 
δακτύλων. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη μαζική 
μείωση του χρόνου καθαρισμού του απλικατέρ, την αποτελεσματι-
κότερη χρήση της κόλλας και την εύκολη ενσωμάτωση με πολλά 
μηχανήματα».
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EΚΘΕΣΕΙΣ

Για την κατηγορία «Επεξεργασία πάνελ», 
η κριτική επιτροπή αποφάσισε να επιβρα-
βεύσει δύο λύσεις «…που λύνουν το ίδιο 
πρόβλημα με διαφορετικές προσεγγίσεις 
αλλά ισοδύναμα αποτελέσματα». Οι 
νικητές ήταν το «Hand Guard» του 
Altendorf στο Minden (Γερμανία) και το 
«Blade Off» της SCM στο Ρίμινι. «Τα 
καινοτόμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
μια σημαντική βελτίωση της ασφάλειας 
του χειριστή σε μηχανές τετραγωνισμού, 
δυνητικά εφαρμόσιμη και σε άλλους 
τύπους μηχανών», σχολίασε η κριτική 
επιτροπή.

Το βραβείο «Digitalization» απονεμήθηκε 
στο σύστημα «Digital Factory» της SCM 
στο Ρίμινι. Η αιτιολόγηση αναφέρει: «…
αν και αυτή είναι μια καθιερωμένη τάση 
στη βιομηχανία επίπλων εδώ και μερικά 
χρόνια, η κριτική επιτροπή αναγνώρισε τα 
καινοτόμα χαρακτηριστικά αυτού του οικο-
συστήματος, καθώς προσφέρει τη δυνα-
τότητα συλλογής πληροφοριών και δεδο-
μένων από ένα περιβάλλον παραγωγής, 
με την ικανότητα παρακολούθησης ενός 
προϊόντος από την παραγγελία, μέσω της 
παραγωγής, έως την μετά την πώληση. 
Αυτή η λύση προσφέρει μια σειρά υπηρε-
σιών που επιτρέπουν στον OEM να αξιο-
ποιεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα σύμφωνα 
με τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς».
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Στην κατηγορία «Φινίρισμα», «…η κριτική επιτροπή αναγνώ-
ρισε την αυτόματη μηχανή ψεκασμού «Excellent Cm80» 
της Makor στη Sinalunga (Σιένα), τη νικήτρια σε αυτή την 
κατηγορία. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
βελτιωμένο καθαρισμό μεταφορικής ταινίας, μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα στη χρήση βαφής ως αποτέλεσμα 
πιο αποτελεσματικής ανάκτησης υπερψεκασμού».

Το βραβείο για την κατηγορία 
«Αειφορία» πήγε στον εξολκέα 
σκόνης ξύλου της Spänex στο 
Uslar (Γερμανία). «Η κριτική 
επιτροπή αναγνώρισε ότι το 
προϊόν αντιπροσωπεύει μια 
πραγματική καινοτομία, καθώς 
η προσέγγιση της βιωσιμό-
τητας είναι ξεκάθαρη από τις 
πρώτες φάσεις σχεδιασμού και 
μεταφράζεται σταθερά σε 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
οικονομικές πτυχές.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Thermally 
modified wood

Η Thermory είναι ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής στον κόσμο 
θερμικά τροποποιημένου ξύλου 
και υλικών σάουνας
Δημιουργούμε λύσεις πραγμα-
τικού ξύλου που διαμορφώνουν 
ένα πολύτιμο και βιώσιμο περι-
βάλλον διαβίωσης.
Είμαστε η πηγή δύναμης και 
έμπνευσης που συγκεντρώνει 
έναν αριθμό διαφορετικών εται-
ρειών και τα εμπορικά σήματα 
τους που ειδικεύονται στην 
τροποποίηση και τις πωλήσεις 
ξύλου. Η γκάμα προϊόντων μας 
περιλαμβάνει deck, επένδυση 
τοίχων, επενδύσεις και σανίδες 
δαπέδου από θερμικά τροπο-
ποιημένο ξύλο καθώς και βιομη-
χανικά βαμμένα ξύλινα προϊόντα 
για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Ως κορυφαίος κατασκευ-
αστής υλικών σάουνας και 
έτοιμων σάουνων παγκοσμίως, 
κατέχουμε επίσης ηγετική θέση 
στους τομείς της σάουνας και 
των σπα. Το 90% της παρα-
γωγής μας εξάγεται σε περισ-
σότερες από 50 χώρες.
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Το Thermory Decking αντιπροσωπεύει την ένωση της εξειδικευ-
μένης επιστήμης και του σύγχρονου σχεδιασμού.
Κάθε πίνακας τροποποιείται προσεκτικά με θερμότητα και ατμό, στη 
συνέχεια αλέθονται σχολαστικά για να δημιουργηθούν σταθερές, 
ίσιες, σανίδες. Χωρίς λάδι, το Thermory decking θα ωριμάσει σταδιακά 
σε μια όμορφη, ρουστίκ ασημί πατίνα.

DECKING

Η θερμική επένδυση από πραγματικό ξύλο δημιουργεί μια εκπληκτική, 
φυσική αισθητική που βελτιώνεται σε κάθε σχέδιο. Από την πολυπλοκό-
τητα της σειράς Benchmark μέχρι τη ρουστίκ, τολμηρή εμφάνιση της 
σειράς Rebel, η επένδυση Thermory έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει 
την εμφάνιση που θέλετε με τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε.
Τα προϊόντα επένδυσης μας υποβάλλονται σε μια έντονη διαδικασία 
θερμικής τροποποίησης που χρησιμοποιεί μόνο θερμότητα και ατμό για 
να προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Τα καινοτόμα 
χαρακτηριστικά σχεδιασμού εξασφαλίζουν σφιχτές ραφές για ένα εκλε-
πτυσμένο οπτικό πεδίο με ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης. Αν αφεθεί 
χωρίς επεξεργασία, η επένδυση Thermory θα περάσει σιγά σιγά μέσα 
στο χρόνο σε ένα φυσικό χρώμα γκρι πλατίνας, προσθέτοντας μια απλή, 

CLADDING

διαχρονική κομψότητα σε κάθε έργο. Η επιλογή 
βαμμένης επένδυσης Thermory είναι μια λύση 
υψηλής ποιότητας που κάνει κάθε κτίριο να στέκεται 
με διαφορετικό ύφος από τα συνηθισμένα. Για φινί-
ρισμα μεγάλης διάρκειας, το θερμικά τροποποιη-
μένο ξύλο επικαλύπτεται με βαφές με βάση το νερό 
που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και έχουν 
δοκιμαστεί σε πιο σκληρά κλίματα.
Η Thermory παράγει ποιοτικά προϊόντα ξύλου για 
πάνω από 25 χρόνια και προσφέρουμε μια πλήρη 
σειρά από υλικά υψηλής ποιότητας, έτοιμα στοι-
χεία και αξεσουάρ για το σχεδιασμό της σάουνας. 
Είτε αναζητάτε μια ολοκληρωμένη σάουνα που είναι 
έτοιμη για εγκατάσταση είτε εξατομικευμένα εξαρ-
τήματα για να φτιάξετε το δικό σας σχέδιο των 
ονείρων σας, θα σας βοηθήσουμε να δημιουργή-
σετε έναν χώρο σάουνας που να φαίνεται υπέροχος 

και να σας δίνει ενέργεια και ανανέωση.
Η ευρεία γκάμα ειδών ξύλου, προφίλ και διαστάσεων 
καλύπτει μια ποικιλία στυλ, προσφέροντας τα πάντα, 
από τυπικά υλικά σάουνας έως διακριτικά προϊόντα 
με νέα σχέδια που επιτρέπουν σε άτομα με μια πιο 
τολμηρή προοπτική για τη δημιουργία ενός χώρου 
ευεξίας που συνδυάζει την άνεση και την πρακτικό-
τητα με εντυπωσιακά οπτικά χαρακτηριστικά.
Με μια επιλογή από φυσικά, θερμικά τροποποιη-
μένα, βουρτσισμένα και βαμμένα φινιρίσματα ξύλου, 
η ασυναγώνιστη γκάμα επιλογών μας θα εξασφα-
λίσει ότι μπορείτε να σχεδιάσετε μια εμπειρία 
σάουνας που είναι κατάλληλη για εσάς. Και αν 
ψάχνετε για μια γρήγορη και εύκολη λύση, προσφέ-
ρουμε επίσης μια μεγάλη γκάμα από έτοιμα στοι-
χεία, από πάνελ τοίχου και σανίδες πάγκων μέχρι 
πόρτες και αξεσουάρ.
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Τα προϊόντα εσωτερικής διακόσμησης της Thermory περι-
λαμβάνουν όμορφες, εντυπωσιακές σανίδες για δαπέδο και 
μια ευρεία γκάμα πάνελ τοίχων με διαφορετικά προφίλ και 
διαφορετικές επιλογές φινιρίσματος επιφανειών. Όποιος θέλει 
να ξεχωρίσει με τον εσωτερικό σχεδιασμό του, θα βρει ευχά-
ριστες εκπλήξεις στη γκάμα μας, συμπεριλαμβανομένων καινο-
τόμων προϊόντων με πρακτικές λύσεις εγκατάστασης.
Κάθε διαφορετικό είδος δέντρου, με τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του, σας δίνει την ευκαιρία να παίξετε με την αίσθηση 
του χώρου και την ιδιαίτερη διάθεση που δημιουργεί το ξύλο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύλο για την παραγωγή εξαι-
ρετικά αποτελεσματικών στοιχείων εσωτερικού σχεδιασμού 
στα δάπεδα, τους τοίχους και τις οροφές σας, καθώς και σε 
σκάλες, επιφάνειες εργασίας και πολλά άλλα.

Για να βελτιώσετε τους χώρους με την 
ιδιαίτερη ομορφιά που προσφέρει η χρήση 
ξύλου σε σπίτια και γραφεία συμβάλλει 
στη δημιουργία ισορροπίας, προσθέτο-
ντας minimal αίσθηση, απλοτητα σε ολους 
τους χώρους και αναζωογονώντας υλικά 
που φαίνονται ή αισθάνονται κρύα, ενώ 
προσφέρει διαχρονική κομψότητα και 
ανθεκτικότητα.

Η Sense of Material 
εκπροσωπεί τη Thermory 

στην Ελλάδα.

Θηβών 511, Ίλιον, ΤΚ 131 23 | Τ: 210 2617551 | E: info@senseofmaterial.com | www.senseofmaterial.com 

Η Thermory παράγει ποιοτικά προϊόντα ξύλου για πάνω από 25 
χρόνια και προσφέρουμε μια πλήρη σειρά από υλικά υψηλής ποιό-
τητας, έτοιμα στοιχεία και αξεσουάρ για το σχεδιασμό της σάουνας. 
Είτε αναζητάτε μια ολοκληρωμένη σάουνα που είναι έτοιμη για 
εγκατάσταση είτε εξατομικευμένα εξαρτήματα για να φτιάξετε το 
δικό σας σχέδιο των ονείρων σας, θα σας βοηθήσουμε να δημι-
ουργήσετε έναν χώρο σάουνας που να φαίνεται υπέροχος και να 
σας δίνει ενέργεια και ανανέωση.
Η ευρεία γκάμα ειδών ξύλου, προφίλ και διαστάσεων καλύπτει μια 
ποικιλία στυλ, προσφέροντας τα πάντα, από τυπικά υλικά σάουνας 
έως διακριτικά προϊόντα με νέα σχέδια που επιτρέπουν σε άτομα 
με μια πιο τολμηρή προοπτική για τη δημιουργία ενός χώρου 
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ευεξίας που συνδυάζει την άνεση και την πρακτικότητα με εντυπω-
σιακά οπτικά χαρακτηριστικά. Με μια επιλογή από φυσικά, θερμικά 
τροποποιημένα, βουρτσισμένα και βαμμένα φινιρίσματα ξύλου, η 
ασυναγώνιστη γκάμα επιλογών μας θα εξασφαλίσει ότι μπορείτε να 
σχεδιάσετε μια εμπειρία σάουνας που είναι κατάλληλη για εσάς. Και 
αν ψάχνετε για μια γρήγορη και εύκολη λύση, προσφέρουμε επίσης 
μια μεγάλη γκάμα από έτοιμα στοιχεία, από πάνελ τοίχου και σανίδες 
πάγκων μέχρι πόρτες και αξεσουάρ.



Θηβών 511, Ίλιον, ΤΚ 131 23 | Τ: 210 2617551 | E: info@senseofmaterial.com | www.senseofmaterial.com 

• Τεμαχισμός επιφανειών
• Διάτρηση και τεμαχισμός Nesting
• Διάτρηση CNC με πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες
• Συγκόλληση περιθωρίων καμπύλων επιφανειών
• Πρεσάρισμα διαφόρων επιφανειών

Αυτοματοποιημένες 
υπηρεσίες 
επεξεργασίας CNC 
με σύγχρονα κέντρα εργασίας
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Η STEROPAL έχει εδραιώσει μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυ-
φαία εργοστάσια παραγωγής που καθοδηγούν τις εξελίξεις στον 
χώρο της βιομηχανικής ξυλείας. Είναι εδώ και πολλά χρόνια ο μεγα-
λύτερος διανομέας της EGGER στην Ελλάδα, ενώ το 2022 η 
STEROPAL καλωσόρισε την KRONOSPAN στις συνεργασίες της. 

Με τους δύο δημοφιλέστερους διεθνείς οίκους στο ίδιο σημείο, η 
STEROPAL είναι πλέον σε θέση να καλύψει περισσότερο από το 
70% της υπάρχουσας κατασκευαστικής ζήτησης σε βιομηχανική 
ξυλεία υψηλών προδιαγραφών. Με μια ευρεία γκάμα απομιμήσεων 
πέτρας, τσιμέντου, μετάλλου και ξύλου, οι συλλογές διακοσμητικών 
επιφανειών της είναι πάντα εναρμονισμένες με τις τρέχουσες τάσεις.

Μέσω της STEROPAL καταφέρνετε να ξεχωρίσετε από τον αντα-
γωνισμό επιλέγοντας τις βραβευμένες λακαριστές επιφάνειες EGGER 
Perfect Sense Feellwood με συγχρονισμένη υφή και ιδιότητα κατά 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Με τους πάγκους EGGER Compact 
και PerfectSense Topmatt με βελούδινη υφή και ταινία περιθωρίου, 
ανταποκρίνεστε στη σύγχρονη σχεδίαση που αφορά στα υλικά με 
μικρό πάχος. Οι συμπαγείς πάγκοι KRONOSPAN Slim Line προσφέ-
ρουν πολλές λύσεις με έγχρωμο πυρήνα και απαλή λεία υφή, απομι-
μήσεις ξύλου κ.ά.
Με τη σειρά AGT Wall Profiles προσδίδετε ιδιαίτερη αισθητική και 

δημιουργείτε ενδιαφέροντα σημεία εστίασης αφού μπορείτε να τη 
χρησιμοποιήσετε, όχι μόνο ως επένδυση τοίχου, αλλά σε νησίδες, 
κεφαλάρια, σύνθετα κ.ά. Διατίθεται σε ίδια σχέδια και χρώματα με 
τα πιο δημοφιλή πάνελ της AGT, εξασφαλίζοντας σχεδιασμό χωρίς 
περιορισμούς. 

Οι νέες συμπαγείς επιφάνειες ΑGT Compact Lam, με πυρήνα υψηλής 

STEROPAL. Όλα τα κορυφαία brands κάτω 
από μια «ομπρέλα»
H διαρκής ανάπτυξη, οι υψηλοί στόχοι, οι επενδύσεις σε συστήματα 
τελευταίας τεχνολογίας και σε ανθρώπινο δυναμικό κάνουν τη STEROPAL 
την πιο δυναμική επιχείρηση στον χώρο της βιομηχανικής ξυλείας, των υλικών 
επιπλοποιίας και του εξοπλισμού κουζίνας.
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πυκνότητας μαύρων ινών ΜDF ≥1000kg/m³, 
παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου ως 
πάνελ νέας γενιάς, ανθεκτικά στο νερό και 
την υγρασία και έχουν εμπλουτίσει ήδη τη 
συλλογή της STEROPAL. Παρέχουν μεγάλη 
ευκολία στην επεξεργασία, όχι μόνο με 
μηχανές τεμαχισμού και CNC, αλλά και με 
εργαλεία χειρός όπως το Zeta P2 της 
LAMELLO, ενώ δεν απαιτούν τη χρήση 
ταινίας περιθωρίου.

Η σειρά AGT Flooring προσφέρει μια 
όμορφη φυσική εμφάνιση δαπέδου χάρη 
στον μοναδικό σχεδιασμό της, που προσο-
μοιάζει απόλυτα την υφή του ξύλου, σε συνδυασμό με κορυφαία 
ποιότητα (AC5/12mm & AC4/8mm). 

Η Ιταλική εταιρεία LOMBARDO κατασκευάζει premium πάνελ μοριο-
σανίδας από παρθένο ξύλο, απαλλαγμένο από ακαθαρσίες, χημικές 
ουσίες και υπολείμματα επεξεργασίας με εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
και πιστοποίηση CARB2. Η STEROPAL διαθέτει ετοιμοπαράδοτα 
επιλεγμένα σχέδια με ανάγλυφες υφές που αποπνέουν πολυτέλεια 
και φινέτσα σε πάχος 22mm για τα πιο ξεχωριστά σας έργα.

Τα συστήματα σύνδεσης της LAMELLO είναι συνώνυμα με την ποιό-
τητα, την καινοτομία και την εξαιρετική λειτουργικότητα, ενώ χρησι-
μοποιούνται ευρέως σε όλον τον κόσμο. Εξοικονομούν απίστευτο 
χρόνο στους κατασκευαστές και προσφέρουν λύσεις για αόρατες 
συνδέσεις επίπλων υπό κάθε επιθυμητή γωνία που εντυπωσιάζουν 
με την αισθητική και την εργονομία τους. 

Στον τομέα των υλικών επιπλοποιίας, οι μεντεσέδες, τα συρτάρια και 
τα συστήματα ανάρτησης της BLUM δεν χρειάζεται συστάσεις. H 
INOXA ξεχωρίζει με τη σειρά Hyper που προσφέρει αποθηκευ-
τικές λύσεις κουζίνας για γωνιακά και τυφλά ντουλάπια, τροφοθήκες 

και βαγονέτα σε ελκυστική μοντέρνα εμφάνιση με οδηγούς πλήρους 
ανάπτυξης και μαλακό κλείσιμο. Η άριστη σχέση ποιότητας - τιμής 
είναι το κύριο μέλημα της STEROPAL που συστήνει συστήματα 
συρταριών, οδηγούς και μεντεσέδες SADO, αφού έχουν εδώ και 
χρόνια κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατασκευαστών. Επιπλέον, 
προφίλ και κρυφές χειρολαβές αλουμινίου CANALI, εξαρτήματα 
HAFELE κ.ά.

Στη STEROPAL θα βρείτε επίσης επώνυμο εξοπλισμό κουζίνας τελευ-
ταίας τεχνολογίας όπως απορροφητήρες, εστίες, νεροχύτες, μπατα-
ρίες κ.ά. σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες όπως FRANKE, ΤΕΚΑ, 
SAΝΙTEC, PYRAMIS κ.ά.

Με όλα τα κορυφαία brands του χώρου συγκεντρωμένα σε ένα 
σημείο, αξιόπιστα υλικά επιπλοποιίας, περισσότερες από 350 διαφο-
ρετικές ετοιμοπαράδοτες επιφάνειες, σε συνδυασμό με ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες επεξεργασίας από υπερσύγχρονα μηχανήματα (τεμα-
χισμός, nesting, CNC, διάτρηση, συγκόλληση, κ.α.) η STEROPAL 
είναι ο ιδανικός συνεργάτης κάθε ενημερωμένου κατασκευαστή.

STEROPAL | 23940 32222 | info@steropal.gr | www.steropal.gr 
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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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S10 · S20 Ισοεπίπεδες πόρτες με φρένο 
για μικρές μονάδες βάσεως ή τοίχου. 
 
Ο μηχανισμός S10 & S20 είναι ένα συρόμενο 
σύστημα ισοεπίπεδων πορτών με φρένο, για 
ντουλάπια κουζίνας & μικρά ντουλάπια τοίχου, 
για πόρτες βάρους έως 10kg και 20kg αντίστοιχα. 
Λόγω των χαρακτηριστικών του μηχανισμού, 
είναι ιδανικό για τοποθέτηση σε κουζίνα, μπάνιο, 
έπιπλα σαλονιού, γραφεία και υπνοδωμάτια. 

Πρόκειται για τις εξελίξεις του συστήματος  
Exedra, που, χάρη σε έναν καινοτόμο μηχανισμό, 
επιτρέπουν την ταυτόχρονη κίνηση δύο 
συνδεδεμένων πορτών. Είναι ένας πατεν-
ταρισμένος μηχανισμός με υποβοηθούμενη 
εξαγωγή και εισαγωγή πόρτας, που λειτουργεί 
από ένα μαγνητικά υποβοηθούμενο σύστημα 
ελέγχου κίνησης που παρέχει ομαλή και  
τέλεια ισορροπημένη κίνηση. Όλος ο μη-
χανισμός είναι αυτοφερόμενος και στερε-
ωμένος στο πλάι του ντουλαπιού, δεν 
υπάρχουν φέροντα μετωπικά προφίλ ούτε στο 
πάνω ούτε στο κάτω μέρος του, εξαλείφοντας 
έτσι κάθε ανάγκη για πρόσθετα κεντρικά 
στηρίγματα. 
Τα Exedra2 Star & Exedra2 Smart μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές προ-
σφέροντας σημαντική λειτουργική βελτιστοποί-
ηση του χώρου, από τις ντουλάπες σε μονάδες 
αποθήκευσης για κουζίνες, λύσεις γραφείου στο 
σπίτι και σε εφαρμογές αποθήκευσης. 

Glow+
Συρόμενο σύστημα για ντουλάπες με 2, 3 ή 
περισσότερες επάλληλες πόρτες. Εξοπλι-
σμένο με ένα επαναστατικό σύστημα μαγνη-
τικής απόσβεσης που επιβραδύνει το άνοιγμα 
και το κλείσιμο και επιτρέπει μια εξαιρετικά 
ομαλή και αθόρυβη κίνηση. 
 
Ο μηχανισμός GLOW+ μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί τόσο με ξύλινες όσο και με πόρτες 
αλουμινίου με πλαίσιο (μέγιστο βάρος 70kg). 
 
Με χρήση προαιρετικής, πρόσθετης ενίσχυ-
σης το σύστημα μπορεί να μεταφέρει πόρτες 
μέχρι 100kg. H εγκατάσταση γίνεται με βίδες 
ή αυτόματα με κλιπ σταθερής πίεσης. 
 
Ο μηχανισμός GLOW+ μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών και είναι ιδι-
αίτερα κατάλληλος για σαλόνια & ντουλάπες 
υπνοδωματίων.

MADE IN ITALY
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Νέα εργαλεία στη γκάμα της ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ

Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, στέκεται πάντα 
δίπλα στον επαγγελματία και προσθέτει 

στην ευρεία γκάμα των εργαλείων της, 
προϊόντα για να διευκολύνουν και να 

απλοποιήσουν την καθημερινότητά του.

Α. Καινοτόμοι Σφιγκτήρες Καστάνιας, Περιμετρικοί και Σκανδάλης. 
Τρία ΝΕΑ μοντέλα Σφιγκτήρων Καστάνιας της CRISCO, κατασκευασμένα από 
PA6 (πολυαμίδιο 6), υλικό το οποίο προσφέρει έναν βέλτιστο συνδυασμό μηχα-
νικής αντοχής, ακαμψίας, σκληρότητας, μηχανικών ιδιοτήτων απόσβεσης και αντοχής 
στη φθορά, καλές ηλεκτρικές μονωτικές ιδιότητες και καλή χημική αντίσταση. 
Με περιστρεφόμενα άκρα σιαγώνων που δεν σημαδεύουν την επιφάνεια σύσφιγξης, 
ειδικά κατασκευασμένη καστάνια που προσφέρει σίγουρη και σταθερή ασφάλιση, 
καθώς και σκανδάλη γρήγορης απελευθέρωσης. 
Το μοντέλο ----- σφίγγει μέχρι ---mm ενώ το μοντέλο --- σφίγγει μέχρι ---mm. 
Στο μοντέλο CR GMC-3501 οι σιαγώνες επεκτείνονται μέσω ενός ρυθμιζόμενου, 
ολισθαίνοντος μηχανισμού και έτσι ο 3501 έχει τη δυνατότητα να σφίξει αντικεί-
μενα από 60 έως 145mm.
Ο Περιμετρικός Σφιγκτήρας με Τσέρκι, Βαρέως Τύπου, CR GMC-A148, έχει 
στιβαρή, εξ ολοκλήρου Μεταλλική κατασκευή. Ο ισχυρός κοχλίας σύσφιγξης 
και το μεταλλικό τσέρκι, δημιουργούν σταθερή και δυνατή σύσφιγξη μεταξύ των 
σιαγώνων, σε αντικείμενα και πλαίσια διαφόρων σχημάτων και μορφών, όπως 
τετράγωνα, τρίγωνα, κυκλικά, ελλειπτικά κ.λπ. Φέρει τέσσερεις σταθερές σιαγώνες 
με εύκαμπτα, ένθετα και αφαιρούμενα άκρα, που δεν σημαδεύουν την επιφάνεια 
και διευκολύνουν τη σύσφιγξη των διαφόρων σχημάτων. Έχει εύκολη εκτύλιξη και 
περιτύλιξη του μεταλλικού ιμάντα. Ιδανικός για τη σύσφιγξη επίπεδων ή και κυρτών 
επιφανειών, για συγκράτηση, συγκόλληση ή στερέωση αντικειμένων. 

Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει το γεγονός, να μην είναι άλλο ένα παρό-
μοιο προϊόν, αλλά ένα εργαλείο που διαφοροποιείται με τις καινοτο-
μίες, την ποιότητα και την ευκολία στη χρήση του. 
Ξεκινάμε λοιπόν μία νέα σειρά εργαλείων με τίτλο CRISCO Life-ease 
tools, εργαλεία δηλαδή «που κάνουν εύκολη τη ζωή μας». Παρουσιά-
ζουμε εδώ, τα πρώτα εργαλεία αυτής της σειράς, που αναπτύχθηκαν 
και εξελίχθηκαν μετά από εκατοντάδες δοκιμές για τη λειτουργικότητα, 
την αποτελεσματικότητα και την αντοχή τους. 

Οι Σφιγκτήρες σκανδάλης της CRISCO, επίσης κατα-
σκευασμένοι από PA6 (πολυαμίδιο 6), είναι ενισχυ-
μένοι κατά 34% με ίνες γυαλιού. Είναι εφοδιασμένοι 
με ειδικά κατασκευασμένη, Διπλή καστάνια, που 
προσφέρει σίγουρη και σταθερή ασφάλιση αλλά και 
μεγαλύτερη ισχύ σύσφιγξης (170kg!), καθώς και σκαν-
δάλη γρήγορης απελευθέρωσης.
Με ατσάλινη μπάρα, κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας χάλυβα, η οποία φέρει δύο διαμήκεις αυλα-
κώσεις, ώστε να αυξηθεί η ακαμψία της και η αντί-
σταση στη στρέβλωση. 
Φέρουν μεγάλων διαστάσεων πέλμα στις σιαγώνες 
(30x75mm!) από μαλακότερο υλικό, ώστε να συγκρατούν με περισ-
σότερη δύναμη και σταθερότητα  χωρίς να σημαδεύουν την επιφά-
νεια σύσφιγξης.
Και οι δύο σιαγώνες, φέρουν οριζόντιες και κάθετες αυλακώσεις για 
να διευκολύνουν τη σταθερή συγκράτηση κυρτών επιφανειών, 
σωλήνων κ.λπ.

Η άνω σιαγώνα, αφαιρείται πανεύκολα, με τη χρήση ενός πλήκτρου, 
ώστε ο σφιγκτήρας να αποκτήσει δύο νέες χρήσεις:
 1. Τοποθετώντας την σιαγώνα ανεστραμμένη στο κάτω μέρος της 
μπάρας, μετατρέπεται σε σφιγκτήρα έκτασης και
2. Αφαιρώντας τη σιαγώνα, η μπάρα μπορεί να περάσει από μία 
τρύπα του πάγκου μονταρίσματος, επανατοποθετούμε τη σιαγώνα 
και μετατρέπεται σε κάθετο σφιγκτήρα πάγκου!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Οι Σφιγκτήρες σκανδάλης της CRISCO διατίθενται σε 5 
διαφορετικά μοντέλα:
1. CR GMC-BC6, σύσφιγξη 0-150mm, έκταση 190 - 340mm
2. CR GMC-BC12, σύσφιγξη 0-300mm, έκταση 190 - 490mm
3. CR GMC-BC18, σύσφιγξη 0-450mm, έκταση 190 - 640mm
4. CR GMC-BC24, σύσφιγξη 0-600mm, έκταση 190 - 790mm
5. CR GMC-BC36, σύσφιγξη 0-900mm, έκταση 190 - 1090mm
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, καθιστούν τους σφιγκτήρες CRISCO, 
ένα καθαρά Επαγγελματικό Εργαλείο που δεν φοβάται τη δουλειά 
και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του επαγγελματία!

Β. Τριβεία Χειρός με Απορρόφηση
Τα ΝΕΑ Τριβεία Χειρός της CRISCO, σε πολλές διαστάσεις και μορφές 
με παραλληλόγραμμη ή στρογγυλή βάση, ήρθαν για να διευκολύνουν την 
ποιότητα εργασίας κάθε επαγγελματία ή ερασιτέχνη. Ένα έξυπνο, χρήσιμο 
και απόλυτα λειτουργικό εργαλείο, που σέβεται τον χρήστη του. Με ανατο-
μική και αντιολισθητική λαβή, κατάλληλη για δεξιόχειρες και αριστερό-
χειρες, ταιριάζει απόλυτα στη χούφτα κάθε τεχνίτη και διευκολύνει τις 
καθημερινές εργασίες τριβής με το χέρι.
Δέχονται γυαλόχαρτα με velcro χωρίς τρύπες, με τρύπες ή το πιο αποτε-
λεσματικό και μεγαλύτερης απόδοσης λειαντικό δίχτυ. Διαθέτει ειδικό 
ακροφύσιο για προσαρμογή απορρόφησης της σκόνης, ώστε η δουλειά 
μας να γίνεται όχι μόνο εύκολα, αλλά και καθαρά.
Κατάλληλα για ξυλουργούς, λουστραδόρους, φανοποιούς, ελαιοχρωμα-
τιστές, DIY και πολλά άλλα επαγγέλματα! 
Τα ΝΕΑ Τριβεία Χειρός της CRISCO, διατίθενται σε 7 διαφορετικά 
μοντέλα:
CR VP125, διάμετρος πλάκας  125 mm, 16 τρύπες απορρόφησης 
CR VP150, διάμετρος πλάκας  150 mm,15 τρύπες απορρόφησης
CR VP70125, διάσταση πλάκας  70x125 mm, 9 τρύπες απορρόφησης
CR VP70198, διάσταση πλάκας  70x198 mm, 21 τρύπες απορρόφησης
CR VP70420, διάσταση πλάκας  70x420 mm, 45 τρύπες απορρόφησης
CR VP80133, διάσταση πλάκας  80x133 mm, 9 τρύπες απορρόφησης
CR VP115230, διάσταση πλάκας  115x230mm, 31 τρύπες απορρόφησης

Γ.  Γυαλόχαρτα Pronet
Συμπληρώνοντας τα παραπάνω σας 
παρουσιάζουμε τα νέα μοναδικά 
Γυαλόχαρτα Pronet, ένα λειαντικό 
δίχτυ οξειδίου του αλουμινίου, την 
τέλεια λύση για την τριβή υλικών που 
παράγουν μεγάλη ποσότητα σκόνης.
Έχουν αποδεδειγμένα 5 φορές μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβα-
τικά λειαντικά. Διατίθενται σε διάφορες 
μορφές και μεγέθη, για τετράγωνες 
και στρογγυλές πλάκες τριβής, με 
κοκκομετρία από Νο.40 έως Νο. 400, 
και είναι κατάλληλα όχι μόνο για τα 
Τριβεία Χειρός της CRISCO, αλλά και 
πολλά ηλεκτρικά ή χειρός εργαλεία 
τις αγοράς!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λεωφ. Αθηνών 167, Χαϊδάρι 124 61  |  21 0581 7319  |   info@crisco.gr  |  crisco.gr



56  

Αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία 
τόσο στην κατεργασία  όσο και στην 
βαφή και  προστασία του  δίνει την  
δυνατότητα για κατασκευές τόσο εξωτε-
ρικών όσο και εσωτερικών χώρων, που 
διακρίνονται τόσο  για την αντοχή τους σε 
βάθος χρόνου όσο και για την υψηλή 
αισθητική τους.
Το θέμα που απασχολεί διαχρονικά τους 
ανθρώπους του ξύλου είναι η βαφή-δια-
κόσμηση αλλά και η προστασία του από 
τις επιδράσεις του περιβάλλοντος  όπως ο 
ήλιος, η υγρασία, η θερμοκρασία αλλά και 
τα φερτά υλικά, κυρίως βέβαια στις κατα-
σκευές εξωτερικού χώρου .
Στον τομέα αυτό η τεχνολογία έκανε 
άλματα τα τελευταία χρόνια και εξέλιξε 
σύγχρονα προϊόντα βαφής  τόσο σε 
διαφανή βερνίκια όσο και σε λάκες.
Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των κατα-
σκευών εξωτερικού χώρου, όπως 
κουφώματα, φράχτες, πέργκολες, κιόσκια, 
decks αλλά και έπιπλα κήπου ήταν η 
εξέλιξη των υδατοδιαλυτών προϊόντων 
τόσο σε βερνίκια όσο και σε λάκες. Τα 
σύγχρονα υδατοδιαλυτά χρώματα είναι 
απόλυτα οικολογικά προφυλάσσοντας  
ταυτόχρονα την υγεία των κατασκευαστών 
δεδομένου ότι δεν εκτίθενται σε τοξικό 
περιβάλλον αλλά και το φυσικό περι-
βάλλον.
Με ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
εξέλιξης, την σημαντική μείωση του 
χρόνου στεγνώματος εξασφαλίζουν υψηλή 
παραγωγικότητα, στοιχείο που υστε-

Τι μας επισημαίνει η Ευρωτεχνική για την 
βαφή και την προστασία του ξύλου;

Ξύλο, το  παραδοσιακό και 
ταυτόχρονα το πολύ 
μοντέρνο φυσικό υλικό το 
οποίο χρησιμοποιείται σε 
πλειάδα κατασκευών. Σαν 
φυσικό προϊόν είναι τον 
πλέον οικολογικό υλικό 
συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος.  

ρούσαν τα υδατοδιαλυτά βερνίκια προηγού-
μενης γενιάς.
Η συνδυαστική χρήση των χρωμάτων με 
μονωτικά υλικά για τα σόκορα και τους 
αρμούς, εξασφαλίζει την πλήρη προστασία της 
κατασκευής και την σημαντική επιμήκυνση του 
χρόνου συντήρησης.
Ένα ακόμη ζητούμενο όπως οι άψογες 
επιφάνειες απαντάται με τον καλύτερο τρόπο 
δεδομένου ότι οι επιφάνειες που επιτυγχάνο-
νται με τα υδατοδιαλυτά χρώματα τελευταίας 
γενιάς είναι άψογες από κάθε άποψη τόσο σε 
εμφάνιση όσο και στην αφή.
Μια εξαιρετικά μεγάλη παλέτα χρωματισμών 
στα βερνίκια και μία παλέτα χιλιάδων χρωματι-
σμών στις λάκες ικανοποιούν κάθε σύγχρονη 
αισθητική απαίτηση και αρχιτεκτονική 
έμπνευση. 

RUBBOL WP 1900
Υδατοδιαλυτό αστάρι και ενδιάμεση βαφή για λάκες. Χρησιμο-

ποιείται σε εξωτερικές πόρτες και παράθυρα, ενώ το νέο 

αστάρι σταματά την εκροή ουσιών από το  ξύλο, διαθέτοντας 

εξαιρετικές ιδιότητες ροής και υψηλή καλυπτικότητα.

•  Καλές μονωτικές ιδιότητες από τανίνες σε μαλακά και

σκληρά ξύλα

• Εξαιρετικές ιδιότητες απορροής

• Καλή διαβροχή πόρων

• Υψηλή ισχύ πλήρωσης

• Υψηλή καλυπτικότητα

Μερικά από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα της SIKKENS είναι:

RUBBOL WM 2980
Aδιαφανές αστάρι και ενδιάµεση επίστρωση µε υψηλή 
υδατο-στεγανότητα για κατασκευές από σκληρό ξύλο και 
ξύλο πεύκου µε καλή διαβροχή των πόρων, µεγάλη 
καλυπτικότητα και µονωτικές ιδιότητες

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εφαρµογή βαφής µε πάχος έως 250µm µε µία µόνο επίστρωση

• Τέλειο γέµισµα των πόρων ειδικά στο meranti

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν αστάρι -εφαρµογή µε πιστόλι

RUBBOL WF 3311
Ενδιάμεση και τελική επίστρωση λάκας με εξαιρετικές ιδιότητες 
αντοχής και υψηλή ποιότητα στο φινίρισμα της  επιφάνειας. 
Διατίθεται σε semi-matt και semi-gloss.

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εφαρµογή βαφής µε πάχος έως 300µm µε µία µόνο επίστρωση

• Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Καλή αντίσταση σήμανσης από  μέταλλα
• Αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα

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

ΑΘΗΝΑ:
Λεωφόρος Σπάτων 151
153 51 Παλλήνη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9953623
Φαξ: 210 9959398
Email: euroath@otenet.gr
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αντοχής και υψηλή ποιότητα στο φινίρισμα της  επιφάνειας. 
Διατίθεται σε semi-matt και semi-gloss.

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εφαρµογή βαφής µε πάχος έως 300µm µε µία µόνο επίστρωση

• Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Καλή αντίσταση σήμανσης από  μέταλλα
• Αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα

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

ΑΘΗΝΑ:
Λεωφόρος Σπάτων 151
153 51 Παλλήνη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9953623
Φαξ: 210 9959398
Email: euroath@otenet.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



58  

ΣΚΑΛΕΣ

Οι περισσότεροι από εμάς 
χρησιμοποιούμε σκάλες κάθε μέρα, 
αλλά λίγες φορές σταματάμε για να 

σκεφτούμε το σχέδιό τους ή τη 
λειτουργία τους. Με τα σκαλοπάτια 

και τα κάγκελα τους, αποτελούν 
εύκολα ένα από τα πιο θεμελιώδη 

αρχιτεκτονικά στοιχεία σε κάθε σπίτι. 
Εκτός από την ασφαλή, απλή και 
εύκολη πρόσβαση από τον έναν 

όροφο στον άλλο, οι αρχιτέκτονες 
δημιουργούν μοναδικές χωρικές 

φόρμες και δυνατά γραφικά μέσω 
των σκαλοπατιών. Επομένως, οι 

καλές σκάλες είναι κάτι περισσότερο 
από απλά μέσα κάθετης 

κυκλοφορίας. Μέσω της δυναμικής 
και της κλίμακας τους, μπορούν να 

γίνουν ο πρωταγωνιστής ενός.

Σκυρόδεμα, ξύλο, χάλυβας και γυαλί:  
Πώς να επιλέξετε το υλικό μιας σκάλας;

Οι σκάλες έχουν εξελιχθεί δραστικά όλα αυτά τα χρόνια. Από τα περίπλοκα, 
διακοσμημένα σχέδια του Art Nouveau, μέχρι τη σημερινή πιο μινιμαλιστική, 
καθαρή αισθητική. Με καινοτόμες τεχνολογίες και βελτιωμένες μεθόδους 
κατασκευής, οι σκάλες μπορούν πλέον να υιοθετήσουν περίπλοκα γλυπτά 
σχήματα, να εξερευνήσουν νέες δημιουργικές δυνατότητες και ακόμη και 
να αμφισβητήσουν δομικούς περιορισμούς. Και χάρη σε αυτήν την υψηλή 
ευελιξία σχεδιασμού, υπάρχουν πρακτικά ατελείωτες επιλογές για να διαλέ-
ξετε όταν επιλέγετε τη σωστή εφαρμογή για το σπίτι σας. Φυσικά, οι περισ-
σότεροι από εμάς δεν αντικαθιστούμε πολύ συχνά τις εσωτερικές σκάλες, 
επομένως είτε πρόκειται για νέα έργα είτε για ανακαινίσεις, είναι σημαντικό 
για τους αρχιτέκτονες, τους σχεδιαστές και τους ιδιοκτήτες σπιτιού να επιλέ-
γουν με σύνεση.

Μερικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το 
σχεδιασμό μιας σκάλας
Πριν από οποιαδήποτε αισθητική απόφαση, ένας από τους πρώτους παρά-
γοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο προϋπολογισμός, καθώς μπορεί 
αυτόματα να περιορίσει υλικές και στυλιστικές επιλογές. Ο χάλυβας, για παρά-
δειγμα, είναι συνήθως πιο ακριβός από το ξύλο - ακριβώς όπως οι σπειροει-
δείς σκάλες είναι πιο ακριβές από τις ευθείες. Δεύτερον, η τήρηση των οικο-
δομικών κανονισμών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφά-
λειας, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά ή ηλικιωμένα μέλη στο νοικοκυριό που 
μπορεί να χρειάζονται πιο στιβαρές σκάλες χωρίς ατυχήματα. Η επιλογή περι-
ορίζεται επίσης από το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου. Ενώ ένας μεγαλύ-
τερος χώρος απαιτεί μια μεγάλη σκάλα, ένας μικρότερος μπορεί να χωρέσει 
μόνο μια κυρτή ή σπειροειδή σκάλα. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να είναι 
χρήσιμο να θυμάστε πώς να υπολογίζετε τις διαστάσεις της σκάλας.
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Ξύλο: ζεστό και ευέλικτο 
Χάρη στη ζεστασιά τους και τη ζεστασιά που εμπνέεται από τη φύση, 
οι ξύλινες σκάλες υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, επιτυγχάνοντας 
μια παραδοσιακή ρουστίκ αίσθηση ή μια κομψή μοντέρνα εμφάνιση. 
Αλλά δεν είναι όλες οι επιλογές ξύλου ή ξυλείας κατάλληλες για 
σκάλες. Αντί για βιομηχανοποιημένο ξύλο όπως κόντρα πλακέ ή MDF, 
η καλύτερη επιλογή τείνει να είναι το μασίφ ξύλο όπως το έλατο, η 

οξιά, η βελανιδιά ή η καρυδιά. 
Αν και διαφέρουν ως προς την 
τιμή και τις οπτικές ιδιότητες, 
γενικά έχουν πολύ καλή 
απόδοση στις σκάλες. 
Αν και το εκτεθειμένο ξύλο 
δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ 
όσο ο χάλυβας, είναι δυνατό 
να επιτύχετε εξαιρετική 
απόδοση με βελτιωμένες 
μεθόδους κατασκευής, μια 
τακτική συντήρηση και φινιρί-
σματα όπως το Shellac και το 
Lacquer. Χωρίς αυτή τη 
φροντίδα, η σκάλα είναι 
πιθανό να υποστεί ζημιές στην 
καθημερινή χρήση.

Σκυρόδεμα: μοντέρνο και ανθεκτικό 
Το σκυρόδεμα, με τη μοναδική του ικανότητα να χυτεύεται σε οποιο-
δήποτε περίπλοκο σχήμα, είναι το πιο δημοφιλές υλικό που χρησιμο-
ποιείται για την κατασκευή μιας σκάλας. Προσφέροντας μια μοντέρνα 
εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα σε τάση στην ακατέργαστη, εκτεθειμένη μορφή 
του. Επειδή η διαδικασία κατασκευής - από την προετοιμασία της 
βάσης έως τη σκλήρυνση του υλικού - μπορεί να είναι αρκετά χρονο-
βόρα και ακατάστατη, οι σκάλες από σκυρόδεμα έχουν συνήθως 
υψηλότερο κόστος από αυτές από χάλυβα ή ξύλο. Παρέχουν, ωστόσο, 
εξαιρετική απορρόφηση θορύβου και θερμότητας, αντοχή στη φωτιά, 
αντοχή και ανθεκτικότητα, με απαράμιλλη ικανότητα να αντέχουν βαριά 
φορτία και υψηλές κρούσεις. Και δεδομένου ότι το σκυρόδεμα μπορεί 
να θρυμματιστεί για να επαναχρησιμοποιηθεί ξανά σε νέα μείγματα, 
αυτές οι σκάλες μπορούν επίσης να κατασκευαστούν με βιώσιμο τρόπο.

Η σημασία της επιλογής των σωστών υλικών
Ανεξάρτητα από το στυλ, το οποίο τείνει να καθορίζεται από το 
μέγεθος του χώρου ούτως ή άλλως, ίσως η πιο σημαντική απόφαση 
αφορά το κύριο υλικό με το οποίο θα κατασκευαστεί η σκάλα – 
σκυρόδεμα, ξύλο, χάλυβας ή γυαλί, μεταξύ άλλων. Αλλά γιατί είναι 
αυτό τόσο κομβικό; Η επιλογή του σωστού υλικού όχι μόνο συμβάλλει 
στην αισθητική ενός σπιτιού. Καθορίζει επίσης τη δομική ακεραιό-
τητα, τις επιδόσεις, τους περιορισμούς του κύκλου ζωής και του 
σχεδιασμού, καθώς και τον επηρεασμό του κόστους και του όγκου 
της κυκλοφορίας. Τελικά, όλα εξαρτώνται από το προσωπικό γούστο 
και τις προτεραιότητες. Ενώ ορισμένοι μπορεί να προτιμούν μια 
γυάλινη σκάλα για να ταιριάζει με ένα πολυτελές στυλ, άλλοι μπορεί 
να θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στην ανθεκτικότητα με μια 
σκάλα από σκυρόδεμα.
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Χάλυβας: βιομηχανικός και εύκαμπτος
Με την εκλεπτυσμένη βιομηχανική εμφάνιση να κερδίζει δημοτικό-
τητα τα τελευταία χρόνια, οι σκάλες από χάλυβα έχουν επανέλθει 
στο προσκήνιο. Το υλικό είναι εύκαμπτο και μπορεί να κατασκευα-
στεί σε πολλά διαφορετικά στενά σχήματα – βαμμένα πάνω ή αφήνο-
νται εκτεθειμένα, διάτρητα ή συνεχόμενα. Αντοχή σε μεγάλη πίεση, 
οι σκάλες από χάλυβα διαρκούν μια ζωή. Στην πραγματικότητα, 

ακόμη και αν το υλικό επαναχρησιμοποιηθεί επανειλημμένα, η αντοχή 
και η αντοχή του δεν διακυβεύονται ποτέ. Αυτές οι σκάλες συναρ-
μολογούνται επίσης εύκολα με παξιμάδια και μπουλόνια ή με συγκόλ-
ληση, συνήθως γρηγορότερα και φθηνότερα στην εγκατάσταση από 
τις ξύλινες σκάλες, για παράδειγμα. Ωστόσο, ο χάλυβας μπορεί να 
είναι πολύ θορυβώδης, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ενοχλή-
σεις σε χώρους του σπιτιού που απαιτούν ησυχία.

Το γυαλί είναι η απόλυτη επιλογή 
για την επίτευξη μιας υπερσύγ-
χρονης πολυτελούς εμφάνισης. 
Δίνοντας την εντύπωση ότι 
περπατάτε στον αέρα, τα διάφορα 
επίπεδα διαφάνειάς του επιτρέ-
πουν στο φυσικό φως να περνάει 
σε διαφορετικές εντάσεις. Αρχικά, 
το γυαλί και οι σκάλες δεν φαίνο-
νται συμβατά. Αλλά χάρη σε 
σημαντικές τεχνολογικές βελτιώ-
σεις, ένα άλλοτε ευαίσθητο υλικό 
έχει αποκτήσει τώρα μεγάλη 
αντοχή. Με τη χρήση ειδικού 
αρχιτεκτονικού γυαλιού που είναι 
χημικά επεξεργασμένο, σκληρυ-
μένο και πλαστικοποιημένο, είναι 
δυνατή η κατασκευή γυάλινων 
σκαλοπατιών με μεγάλη αντοχή. 
Μπορούν να αντέξουν την καθη-
μερινή φθορά, καθώς και τους 
κραδασμούς και τις κρούσεις. 
Ωστόσο, μεταξύ άλλων κοινών 
υλικών, οι γυάλινες σκάλες εξακο-
λουθούν να παραμένουν οι λιγό-
τερο ανθεκτικές, που χρειάζονται 
την πιο τακτική συντήρηση. 

Γυαλί: πολυτελές και εκπληκτικά δυνατό



Απλοποιείστε την καθημερινότητα στην κουζίνα με 
πρακτικούς μηχανισμούς ασύγκριτης ποιότητας και 
αξιοποιείστε τον διαθέσιμο χώρο στο μέγιστο. 
Προσθέστε αξία στις κατασκευές σας προσφέροντας 
στους πελάτες σας λειτουργικότητα και 
ευκολία που θα χαίρονται για μια ζωή!

Κορυφαία Hyper Εργονομία
με ελκυστική μοντέρνα εμφάνιση
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 Ένας από τους κύριους τομείς που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα 
και άλλους ρύπους, ο κατασκευαστικός τομέας αναζητά ολοένα και 
περισσότερο νέους τρόπους και μέσα που μπορούν να καταστή-
σουν τα έργα πιο βιώσιμα και, κατά κάποιο τρόπο, να μετριάσουν 
τη ζημιά στο περιβάλλον. Η σκέψη για οικολογικά υλικά μπορεί να 
είναι ένα από τα θεμελιώδη βήματα, αλλά ποια υλικά είναι αυτά;
Εξ ορισμού, για να θεωρηθεί οικολογικό, ένα υλικό πρέπει να ακολουθεί 
ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά όπως: να είναι κατασκευασμένο από 
πρώτη ύλη που ανανεώνεται ταχέως ή που είναι ανακυκλώσιμη, βιοα-
ποδομήσιμη ή ευαίσθητη στη μετατροπή σε άνθρακα. Η συλλογή, η 
εξαγωγή και η κατασκευή τους πρέπει να γίνονται τοπικά, αποφεύγο-
ντας τις μακρινές μετατοπίσεις. Οι εισροές του πρέπει να καλλιεργού-
νται ή να συγκομίζονται βιολογικά ή βιώσιμα και να είναι απαλλαγμένες 
από τοξίνες· και να είναι ανθεκτικό, εύκολο στη συντήρηση και εύκολο 
στην επαναχρησιμοποίηση. Παρακάτω, θα εστιάσουμε σε μερικά από 
τα υλικά με βάση το ξύλο που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις:

Μπαμπού
Αν σχεδιάζαμε το ιδανικό οικοδομικό υλικό, θα έμοιαζε πολύ με 
μπαμπού. Το millennial φυτό, που χρησιμοποιείται ευρέως στη Νοτι-
οανατολική Ασία, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε άλλες περιοχές 
λόγω των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων του, που περι-
λαμβάνουν το χαμηλό κόστος, τον εύκολο χειρισμό και τη χαμηλή 
ενέργεια για την παρασκευή του. Το υλικό που δεσμεύει και αποθη-
κεύει διοξείδιο του άνθρακα έχει αποδείξει σε εργαστηριακές δοκιμές 
ότι επιτυγχάνει εντυπωσιακές δομικές ικανότητες. Η συμπιεσμένη 
δύναμη είναι αντίστοιχη με αυτή του σκυροδέματος, ενώ η αντοχή 
του σε εφελκυσμό φτάνει τα νούμερα του χάλυβα.
Αλλά είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι όλα αυτά μπορεί να διαφέ-
ρουν ανάλογα με τα είδη, τα οποία είναι περισσότερα από 1500 και 
αναπτύσσονται φυσικά σχεδόν σε όλες τις ηπείρους, ειδικά σε περι-
οχές με υψηλότερες θερμοκρασίες. Επιπλέον, η εγκατάστασή του 
απαιτεί ελάχιστα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Πρέπει να λαμβάνει 
επαρκή επεξεργασία για την προστασία των παρασίτων, καθώς και 
να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή τη βροχή.

Πιστοποιημένη ή Φυτεμένη Ξυλεία
Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναρωτιούνται: Είναι βιώσιμη η 
χρήση ξύλου στην αρχιτεκτονική; Καθώς είναι ανανεώσιμο υλικό, 
επομένως, είναι δυνατή η χρήση του χωρίς περαιτέρω ζημιά στο 
περιβάλλον, εφόσον ο ρυθμός εξόρυξής του επιτρέπει την αποκα-
τάσταση του δάσους και διατηρεί βιώσιμο ολόκληρο τον κύκλο. Για 
να εξασφαλιστεί αυτό, υπάρχουν διαφορετικές σφραγίδες που επαλη-
θεύουν το ξύλο και εγγυώνται την ποιότητά του, όπως το FSC (Forest 
Stewardship Council) και το INMETRO Brazilian Forest Certification 
System (Cerflor).
Ένα ήδη παραδοσιακό οικοδομικό υλικό, το ξύλο είναι ικανό να 
αποθηκεύσει περίπου έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε 
κυβικό μέτρο. Επιπλέον, ο εύκολος χειρισμός του επιτρέπει στο 
εργοτάξιο να είναι πιο αποδοτικό, μειώνοντας τον χρόνο κατα-
σκευής και καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια για την κατασκευή 
κατασκευών.

ECO

Ποια 
οικοδομικά 
υλικά είναι 

οικολογικά;

Στο τρέχον σενάριο μιας 
κλιματικής κρίσης, η σκέψη 
για ένα αρχιτεκτονικό έργο 

χωρίς τον καθορισμό 
οικολογικών 

κατευθυντήριων γραμμών 
έχει γίνει πρακτικά μη 

αποδεκτή.
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ΣΗΜΑΝΣΗ UKCA

Τι αλλάζει στην 
σήμανση για 
εξαγωγές στο 

Ηνωμένο Βασίλειο
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι κατασκευαστές στην ΕΕ πρέπει να σηματοδοτούν τα 
δομικά τους προϊόντα με το σήμα UKCA, όταν εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εκθέσεις δοκιμών και τα αποδεικτικά συμμόρφωσης που απαι-
τούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι ή να αναγνωρίζονται από 
βρετανικό οργανισμό. Μέχρι τώρα, δεν ήταν σαφές αν οι υπάρχο-
ντες εκθέσεις δοκιμών μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προϊ-
όντα στο σύστημα AVCP 3 (ιστορικά δεδομένα). Σύμφωνα με τη 
βρετανική κυβέρνηση, αυτό είναι πλέον εφικτό. Στον ιστότοπο www.
gov.uk αναφέρεται: "Where a product has already been tested by 
an EU-recognised notified body to meet the requirements of AVCP 
System 3 before 31 December 2022 it will not need to be re-tested 
before the UK mark can be affixed." Όλοι οι κατασκευαστές με 
εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό 
το χρονικό διάστημα για να δοκιμάσουν νέα προϊόντα ή παραλ-
λαγές προϊόντων από ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ift Rosenheim έχει κάνει τις απαραίτητες 
τεχνικές και οργανωτικές προετοιμασίες για να μπορεί να πραγμα-
τοποιήσει δοκιμές σε άμεσο χρονικό διάστημα. "Για δοκιμές μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2023, η απαραίτητη απόδειξη συμμόρφωσης για 
το σήμα UKCA μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το 
BSI και την UL", λέει ο Michael Breckl-Stock (CTO ift Rosenheim).
Τα πρακτικά προβλήματα και η αναταραχή του Brexit επηρεάζουν 
όλους τους κατασκευαστές και εμπόρους στην ΕΕ, που θέλουν να 
εξάγουν δομικά στοιχεία και οικοδομικά υλικά από την ΕΕ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις ίδιες τις βρετανικές κατασκευαστικές 
εταιρείες και τους κατασκευαστές. 
Ως εκ τούτου, η βρετανική κυβέρνηση δημιούργησε μεταβατικές 
περιόδους, ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να διαθέτουν τα 
προϊόντα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σήμα CE μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2022. Το σήμα CE βασίζεται σε πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών 
και δικαιολογητικά από ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα. Από την 

1η Ιανουαρίου 2023, ωστόσο, ένας κατασκευαστής δομικών υλικών 
και εξαρτημάτων, θα χρειάζεται βρετανική απόδειξη συμμόρφωσης 
για το σήμα UKCA. Βασική απαίτηση είναι, τα αποδεικτικά αυτά στοι-
χεία να παρέχονται ή να αναγνωρίζονται από αναγνωρισμένο φορέα 
του Ηνωμένου Βασίλειου (UK Approved body). 
Ένα σημαντικό ερώτημα είναι, αν οι υπάρχουσες εκθέσεις δοκιμών 
ενός κοινοποιημένου φορέα δοκιμών της ΕΕ, μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για το σήμα UKCA. Για τα προϊόντα του συστή-
ματος AVCP 1 (π.χ. δομικά προϊόντα με απαιτήσεις πυροπροστα-
σίας), καθορίστηκε σε πρώιμο στάδιο ότι τα υπάρχοντα αποτελέ-
σματα δοκιμών ("ιστορικά δεδομένα") μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως βάση, επειδή τα προϊόντα υπόκεινται επίσης σε εξωτερική 
παρακολούθηση. 
Eάν ένα δομικό προϊόν έχει δοκιμαστεί από αναγνωρισμένο από 
την ΕΕ κοινοποιημένο φορέα για να πληροί τις απαιτήσεις του συστή-
ματος AVCP 3 πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022, δεν θα χρειά-
ζεται να υποβληθεί σε νέα δοκιμή, πριν από την τοποθέτηση του 
σήματος UKCA. 
Οι κατασκευαστές δομικών προϊόντων που αναπτύσσουν επί του παρό-
ντος νέα προϊόντα ή παραλλαγές προϊόντων, θα πρέπει να επωφελη-
θούν από αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, 
ότι η απαραίτητη απόδειξη συμμόρφωσης ως βάση για τη σήμανση 
CE και UKCA μπορεί ακόμα να εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό φορέα 
δοκιμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 χωρίς πρόσθετες τεχνικές και 
οργανωτικές δαπάνες. Συνεπώς, όλες οι δοκιμές και οι επαληθεύσεις 
που μπορούν να πραγματοποιηθούν φέτος, θα εξοικονομήσουν χρόνο 
και χρήμα στους κατασκευαστές. Το ift Rosenheim έχει κάνει τις 
απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προετοιμασίες για να μπορεί 
να πραγματοποιήσει δοκιμές σε άμεσο χρονικό διάστημα.

HELLASHELLAS

  Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas 

Το ift Rosenheim Hellas είναι συνεργάτης του ift Rosenheim, ένας πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθε-
ώρησης και πιστοποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 17025. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, 
ολιστική και ταχεία δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων των παραθύρων, των προσόψεων, των θυρών, των πυλών, του 
γυαλιού και των δομικών υλικών, καθώς και του εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας (ΜΑΠ, αναπνευστήρες κ.λπ.). Στόχος είναι η 
βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της κατασκευής και της τεχνολογίας, καθώς και οι εργασίες τυποποίησης και 
η έρευνα. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim εξασφαλίζει την αποδοχή σε όλη την Ευρώπη. Το ift έχει δεσμευτεί για τη 
διάδοση της γνώσης και, ως ουδέτερος θεσμός, απολαμβάνει, ως εκ τούτου, ένα ιδιαίτερο καθεστώς έναντι των μέσων ενημέ-
ρωσης. Οι δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης.
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Τι έδειξε η δοκιμή πυρκαγιάς σε κατασκευή από 
μαζική ξυλεία

Το Canadian Wood Council πραγματοποίηση μια δοκιμή πυρκαγιάς 
πλήρους κλίμακας στο Canadian Explosives Research Lab 
στην Οτάβα, για να παρατηρήσει τη συμπεριφορά κατασκευής 
από μαζική ξυλεία που εκτίθεται στη φωτιά.

Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των δοκιμών γινόταν σε κατοικίες, 
λέει ο οργανισμός. Αυτή η δοκιμή έδειξε την απόδοση και τη δυνα-
μική της πυρκαγιάς σε έναν τυπικό χώρο γραφείων σε ένα κτίριο 
μαζικής ξυλείας.
Ο χώρος είναι πολύ μεγαλύτερος από προηγούμενες δοκιμές, τόσο 
στην επιφάνεια όσο και στο ύψος από το δάπεδο μέχρι την οροφή, 
με μεγάλο φορτίο πυρκαγιάς από προσομοιωμένα έπιπλα και άλλα 
αντικείμενα. Αυτή η δοκιμή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνα-
μική της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερο χώρο, όπως αυτών που παρατη-
ρούνται σε σύγχρονα κτίρια γραφείων μαζικής ξυλείας, σε αντίθεση 
με τις μέχρι τώρα ερευνητικές δοκιμές, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε 
μικρότερα διαμερίσματα πυρκαγιάς με χαμηλότερο αερισμό.
Τα συμπεράσματα από την ερευνητική δοκιμή ήταν σημαντικά: η 
δομή μαζικής ξυλείας άντεξε και μόλις απανθρακώθηκαν τα έπιπλα 
του κτιρίου, στη συνέχεια η φωτιά έσβησε γρήγορα. Η πυρκαγιά 
έκαιγε για μία περίπου ώρα, ωστόσο, η παρακολούθηση συνεχί-
στηκε για τέσσερις ολόκληρες ώρες στην περίπτωση που υπήρχε 
κάποια ανάφλεξη.
Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η απόδοση πυρκαγιάς της 
δομής μαζικής ξυλείας ήταν παρόμοια με εκείνη της μη εύφλεκτης 
κατασκευής και επιβεβαιώνει ότι η μαζική ξυλεία μπορεί να αποδώσει 
καλά κάτω από το πολύ σπάνιο σενάριο πυρκαγιάς όπου το σύστημα 

καταιονισμού αποτυγχάνει και η πυροσβεστική δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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EΚΘΕΣΕΙΣ

SICAM 2022
Επιστροφή 
στα top 
standards

Μία ακόμα έκθεση SICAM 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
εμπορική επιτυχία αποσπώντας 
παράλληλα πολύ καλές κριτικές 
από εκθέτες και επισκέπτες.

Η 13 έκδοση της διεθνούς έκθεσης εξαρτημάτων, 
αξεσουάρ και ημικατεργασμένων προϊόντων για 
τη βιομηχανία επίπλων, κατάφερε για άλλη μια φορά 
να προσελκύσει κορυφαίους επαγγελματίες της 
παγκόσμιας  αγοράς επίπλου. Όπως ανακοίνωσαν 
οι διοργανωτές, το 4ήμερο 18 με 21 Οκτωβρίου 
στον εκθεσιακό χώρο του Pardenone βρέθηκαν 
εκπρόσωποι περισσότερων από 8.000 εταιρειών 
από 115 διαφορετικές χώρες.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι επισκέπτες 
δεν προέρχονταν μόνο  από τις κύριες αγορές 
όλης της Ευρώπης, αλλά και από περιοχές με ενδι-
αφέρουσες προοπτικές όπως η Βόρεια Αφρική, η 
Μέση Ανατολή και η Βόρεια και Νότια Αμερική.
Καθόλη την διάρκεια της έκθεσης, παρατηρήθηκε 
έντονη κινητικότητα και πληθώρα συναντήσεων.
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Η όλη διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από την 
παρουσίαση πολλών νέων προϊόντων σε όλους 
τους τομείς, τονώνοντας παράλληλα την ανταλ-
λαγή ιδεών και έργων, μεταξύ εκθετών και επαγ-
γελματιών επισκεπτών.  Η δε επιθυμία δημιουρ-
γίας νέων επιχειρηματικών σχέσεων ήταν έκδηλη.
 «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η “μηχανή” μας 
αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πως έχει πολύ 
καλές επιδόσεις. Η φετινή εκδήλωση συγκέντρωσε 
πολλούς επαγγελματίες υψηλού επιπέδου από όλο 
τον κόσμο. Η μορφή της SICAM, με τα καινο-
τόμα συστατικά που παρουσιάστηκαν αυτές τις 
ημέρες, συνεχίζει να αποδεικνύει την επιτυχία της 
στην προώθηση της ανάπτυξης επιχειρηματικών 
σχέσεων. Η επιτυχία αυτή, αποδεικνύεται επίσης 
από τις πολυάριθμες αιτήσεις συμμετοχής που 
έχουμε ήδη λάβει για την επόμενη διοργάνωση» 
ήταν το σχόλιο των διοργανωτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς πλήθους 
εκθετών, η SICAM έπιασε τα προ Covid 19 επίπεδα 
της (600 το 2022 έναντι 604 το 2019) ενώ το 
2021 συμμετείχαν 542 εκθέτες, λόγω των ταξιδι-
ωτικών περιορισμών που προκάλεσε η πανδημία.

Η επόμενη Sicam θα πραγματοποιηθεί στο 
Pardenone της Ιταλίας από τις 17 έως τις 20 Οκτω-
βρίου 2023.
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Δυναμική ήταν και η ελληνική παρουσία στην μεγάλη έκθεση με κορυφαίες 
εταιρείες να παραβρίσκονται είτε ως εκθέτες είτε ως αντιπρόσωποι.

SICAM με άρωμα Ελλάδας 

«Η Eltop παρουσιάζει τις 
εκπληκτικές νέες υφές των 
Rorà και Tuet, των δύο νέων 
φινιρισμάτων επιφανειών της 
Arpa που παρουσιάστηκαν 
στη Sicam 2022 στο 
Pordenone της Ιταλίας! 
Επίσης τα έξι ολοκαίνουργια 
χρώματα FENIX NTM® Bloom 
που είναι κατάλληλα για εκπλη-
κτική εσωτερική διακόσμηση 
και ενθουσιάζουν τους 
designers με την εκρηκτικό-
τητα των χρωμάτων τους!
Με χαρά σας γνωρίζουμε όλες 
τις καινοτομίες στη γκάμα 
προϊόντων του επίσημου 
συνεργάτη μας Arpa 
Industriale και όλες τις νέες 
εξελίξεις προϊόντων και 
υλικών από τη Getacore®, 
Homapal® και X-KIN® όπως 
παρουσιάστηκαν για πρώτη 
φορά στην Sicam»!

Arpa

17-20

2023

Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 
20123 Milano • Italy
Tel: +39 0286995712 
info@exposicam.it 
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 «Για 4η συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία μας SANITEC 
Α.Ε.Β.Ε. έδωσε δυναμικό παρών στην Διεθνή Έκθεση 
SICAM 2022.
Η SANITEC σαφώς πιο εξελιγμένη παρουσίασε φέτος 
σχέδια της top seller σειρά της Ultra Granite τα νέα 
της χρώματα (Nero & Grigio), καθώς την all time σειρά 
της την Classic. Παλιοί και νέοι συνεργάτες επισκέ-
φθηκαν το περίπτερό μας δείχνοντας την εμπιστο-
σύνη τους στα προϊόντα μας και θέτοντας νέους 
στόχους συνεργασίας από κοινού για την ερχόμενη 
χρονιά. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν παράλληλα για 
τα υδρομασάζ και spa της εταιρείας μας.

«Η  Cleaf παρουσίασε τη Jiometori, τη 
νέα υφή με μια γεωμετρική σύνθεση 
εμπνευσμένη από τον τάφο Brion του 
Carlo Scarpa.
Το περίπτερο που σχεδίασε η Bestetti 
Associati παρέπεμπε σε μια πίστα χορού 
στο κεντρικό τμήμα για να θυμίσει το 
concept του Cleaf Club που παρουσιά-
στηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας 
Σχεδιασμού του Μιλάνου.
Οι ελλειπτικές μεταλλικές οθόνες τοπο-

Sanitec

Cleaf

 Επίσημος διανομέας Cleaf

θετημένες στην περίμετρο τόνιζαν τα προϊόντα σε 
εφέ ξύλου, μετάλλου, πέτρας, υφάσματος - διαθέσιμα 
ως πάνελ με όψη, laminate, άκρη - δημιουργώντας μια 
απολαυστική σύνθεση».

Η SANITEC Α.Ε.Β.Ε διαθέτει 
όλες τις διεθνείς πιστοποι-
ήσεις ποιότητας και παρα-
γωγής. Ενισχύει συνεχώς 
την παρουσία της στην 
Ευρώπη με στρατηγικές 
συνεργασίες και επεκτεί-
νεται σε νέες αγορές στην 
Μέση Ανατολή και Βόρεια 
Αφρική».

EΚΘΕΣΕΙΣ



Η νέα μας εταιρική ταυτότητα δεν αποτελεί απλά μια αλλαγή. 
Αντικατοπτρίζει την διάθεσή μας για μια ανανεωμένη και 
σύγχρονη εικόνα.

Το τετράγωνο, σύμβολο της σταθερότητας και της αντοχής, 
εδώ υπογραμμίζει το βασικό μας προϊόν, την πόρτα. 

Ο κύκλος, ο οποίος αντιπροσωπεύει την τελειότητα και την 
αρμονία, εδώ συμβολίζει το foil, την βασική μας πρώτη ύλη.

Το νέο μας λογότυπο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της 
ανανέωσης του brand.

Μόλας 8, 13672 Αχαρνές  |  210 2463048
info@thermofoil.gr  |  www.thermofoil.gr

M17 Reed Green W19 Gladstone Oak

Νέα 
εταιρική ταυτότητα 
για την Thermofoil

Η Thermofoil αλλάζει, αλλά εξακολουθεί 
να είναι πιστή στην ουσία που τη διακρίνει.

2 νέα χρώματα που μόλις προσθέσαμε στη συλλογή μας. 
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«H ELTOP ως επίσημος διανομέας 
της συλλογής υλικών EGGER σας 
παρουσιάζει highlights της εκπλη-
κτικής συμμετοχής του στην έκθεση 
Sicam 2022 στο Pordenone Ιταλίας! 
Οι χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης 
απόλαυσαν την μεγάλη ποικιλία προϊ-
όντων και υφών  EGGER που έχουν 
επιλεγεί από τους ειδικούς του 
διάσημου παραγωγού για μοναδική 
εσωτερική διακόσμηση!
Θα ήταν χαρά μας να σας παρου-
σιάσουμε σύντομα όλες τις καινο-
τομίες στη γκάμα προϊόντων του 
EGGER Group και όλες τις νέες 
εξελίξεις υλικών που παρακολουθή-
σαμε στην φετινή Sicam! Μάθετε 
περισσότερα, μείνετε ενημερωμένοι 
για τα νέα του Egger στην Ελλάδα 
από την ELTOP».

«Η ELTOP βίωσε τις εκπληκτικές δύο νέες φινιτούρες, την MET και την 
DUNE του designer Andrea Federici, στο stand της SM'art Surface Materials 
στην έκθεση Sicam2022 στο Pordenone της Ιταλίας! Οι νέες υφές είναι 
εμπνευσμένες, σοφιστικέ και έχουν μοναδικό made in Italy ύφος και μονα-
δικά χρώματα! Ο Ιταλός παραγωγός προσφέρει μελαμίνες, hpl και compact 
hpl σε απόλυτο οπτικό ταίριασμα! Είναι διάσημος για τις deep synchronised 
poro φινιτούρες του και για τα μοναδικά του patterns.
Η εταιρία μας σας παρουσιάζει εδώ όλα τα νέα προϊόντα και τις εξελί-
ξεις υλικών από τον επίσημο partner της, την SM’Art Surface Materials, 
όπως αυτά παρουσιάστηκαν στη φετινή Sicam».

EGGER

SM'art
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εκθέτες
& εκθέματα

εκθέτες
& εκθέματα

Υλικά - Εξαρτήματα επίπλου & ημιέτοιμα προϊόντα • Πρώτες 
ύλες • Χρώματα - βερνίκια • Διακοσμητικές Επιφάνειες

Μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου - κοπτικά εργαλεία • 
Σχεδιαστικά προγράμματα

BUILDING
& WOOD

TECHNOLOGY
& SOFTWARE

όλα για το ξύλο
σε τρεις
εκθεσιακές
ενότητες

MATERIALS
& WOOD

Το υψηλό επίπεδο των εκθετών με την συμμετοχή των μεγαλύτερων ελληνικών παρα-
γωγικών και εμπορικών εταιρειών, αλλά και η συμμετοχή των κορυφαίων οίκων του 
εξωτερικού επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Medwood, προσφέροντας στους επισκέ-
πτες μοναδικές ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές.

NEW

ΝΕΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Κουζίνα

Ντουλάπα

           Έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας
Πατώματα • Ξύλινα Κουφώματα • Πόρτες εσωτερικού χώρου 
• Θωρακισμένες πόρτες • Πόμολα • Στέγες • Πέργκολες
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6 ΘΕΜΑΤΙΚΆ INSTALLATIONS

Τεράστια επιτυχία για το 
μοναδικό premium event 
για την αρχιτεκτονική 
& το design στην Ελλάδα, 
με ρεκόρ επισκεψιμότητας.

Η  α π ό λ υ τ η  σ υ ν ά ν τ η σ η          αρχ ι τ εκ τον ι κής  &  des i gn

150+ ΕΚΘEΤΕΣ 
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Η  α π ό λ υ τ η  σ υ ν ά ν τ η σ η          αρχ ι τ εκ τον ι κής  &  des i gn

6.000+ ΕΠΙΣΚEΠΤΕΣ 

60+ ΟΜΙΛΗΤΈΣ 
10+ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΈΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ 

Η ξεχωριστή ιδέα και το όραμα του The Architect Show, όχι μόνο αναβαθμίζεται χρόνο με τον χρόνο αλλά 
φαίνεται ότι ξεπερνά κάθε προσδοκία σε επίπεδο αποδοχής και δυναμικής καθιέρωσης. Η τέταρτη διοργά-
νωση απέδειξε περίτρανα ότι το The Architect Show αποτελεί μια καινοτόμα πλατφόρμα η οποία καλύπτει 
απόλυτα τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής κοινότητας. Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, το The Architect Show 2022 
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan EXPO έγινε ο βασικός τόπος συγκέντρωσης 6.000 επισκεπτών αρχιτε-
κτόνων, μηχανικών, σχεδιαστών και κατασκευαστών για δύο ημέρες δικτύωσης με 150 κορυφαία brands, ενημέ-
ρωσης από 60 και πλέον ομιλίες και έμπνευσης από συνολικά 6 θεματικά καινοτόμα installations!
Η διοργανώτρια εταιρεία MEDEXPO Α.Ε. απόλυτα ικανοποιημένη τόσο από τα αποτελέσματα όσο και από 
τα διθυραμβικά σχόλια τα οποία απέσπασε από εκθέτες και επισκέπτες γι’ αυτήν την ξεχωριστή και καινο-
τόμα b2b εκθεσιακή εμπειρία για την αρχιτεκτονική και το design, ήδη έχει αρχίσει τις ετοιμασίες για την 
επόμενη διοργάνωση τον Δεκέμβριο 2023!
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To the Architect Show, σταθερό στη φιλοσοφία του να συνδυ-
άζει τις σύγχρονες καινοτομίες με το βλέμμα στο μέλλον, παρου-
σίασε στην φετινή διοργάνωση το “Waste not Want not”, ένα 
ειδικό installation το οποίο επιμελήθηκαν οι John Veikos και 
Άννα Σμπώκου. Η παράλληλη αυτή δράση, η οποία δέσποζε 
στην είσοδο του event, πραγματεύτηκε το ζήτημα των αποβλήτων 
και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά εξοι-
κονομώντας πόρους συμβάλλοντας παράλληλα στην μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα.
Ένα απόλυτα συμμετοχικό project με την πραγματοποίησή του 
σε τεράστιο βαθμό να οφείλεται στη συμβολή των εταιριών: 
al2, Electron, Eva Papadopoulou, Konstantinidis, Lithos, Machos 
Glass, Marmyk Iliopoulos, Metis, Novamix, Qoop Metalworks, 
Serpetinis, Stonetech, Veta.

Παρουσίαση του ειδικού installation Waste Not Want Not
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Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του κοινού για το πρόγραμμα των παράλ-
ληλων ομιλιών. Συγκεκριμένα, στην τέταρτη διοργάνωση του “The Architect 
Show” πραγματοποιήθηκαν σε ειδικό stage ομιλίες και ανάλυση θεμάτων 
αιχμής, που καθορίζουν το μέλλον της αρχιτεκτονικής. Οι επισκέπτες 
παρακολούθησαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με περισσότερους από 60 
ομιλητές του χώρου αρχιτεκτονικής και design.

60 ομιλίες σε θέματα αιχμής

Η DAAily Platforms AG (Designboom, Architonic, ArchDaily) συμμετείχε 
στο The Architect Show 2022. Highlight της συνεργασίας μεταξύ των 
σημαντικών αυτών ψηφιακών πλατφορμών και του The Architect Show 
αποτέλεσε η για δεύτερη συνεχή χρονιά on site παρουσίαση διακεκρι-
μένων έργων ελληνικών και διεθνών αρχιτεκτονικών γραφείων μέσα από 
μια επιμελημένη έκθεση. Συγκεκριμένα η ομάδα του “ArchDaily Building 
of the Year 2022” σε συνεργασία με την οργανώτρια εταιρία του The 
Architect show, επιμελήθηκαν μια ειδική εγκατάσταση/ παρουσίαση διακε-
κριμένων στον διαγωνισμό έργων ελληνικών και διεθνών αρχιτεκτονικών 
γραφείων. Σε αυτό το φωτογραφικό installation παρουσιάστηκαν τα διακε-
κριμένα έργα κορυφαίων αρχιτεκτονικών γραφείων.

Ειδική συμμετοχή των Designboom, 
Architonic & ArchDaily
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Material Museum

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

OPENING, LIFTING  
SLIDING, STORING… 
ALL FROM SALICE  
Όποια κι αν είναι η ανάγκη του επίπλου … η λύση είναι η SALICE.  
Η SALICE προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, άριστα σχεδιασμένων.   
Μεντεσέδες επίπλων | μηχανισμοί ανάκλισης | μηχανισμοί συρόμενης ντουλάπας   
συστήματα συρταριών | οδηγοί συρταριών.  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:                                                                   | Tηλ.: 210 2888700 | www.voyatzogloutrade.gr

MADE IN ITALY

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ_SALICE_01_2023_Layout 1  16/1/2023  3:28 μμ  Page 2
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Εκθέτες του tAS 2022 μιλούν για την εμπειρία τους.

4 Design
 «Ο όμιλος εταιριών της Γ. ΔΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για ακόμη μια φορά 
συμμετείχε στην έκθεση όπου παρουσίασε την καινούργια σειρά 
διακοσμητικών πάνελ 4DESING srl καθώς και την νέα σειρά  βερνι-
κιών και χρωμάτων βάσεως νερού με anti scrats και self-healing χαρα-
κτηριστικά του κορυφαίου οίκου ICRO COATINGS. Το σύνολο τον 

επισκεπτών στο περίπτερό μας και το ενδιαφέρον τους για τα προϊ-
όντα μας ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες. Θα θέλαμε να σας 
ευχαριστήσουμε θερμά και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας 
που και αυτή την φορά στηρίξατε την εταιρεία μας και μας τιμήσατε 
με την παρουσία σας στο περίπτερό μας».

ALFA WOOD GROUP 
«Η εμπειρία της ALFA WOOD GROUP στις εκθέσεις φάνηκε 
για άλλη μια φορά στο ξεχωριστό στήσιμο του περιπτέρου της 
και στην μεγάλη προσέλευση των επισκεπτών. Αρχιτέκτονες αφιέ-
ρωσαν χρόνο για να ενημερωθούν από την ομάδα συνεργατών 
του ομίλου, πως με τα νέα υλικά και την τεχνολογία της ALFA 
WOOD GROUP, ένας εμπορικός χώρος, μια ανακαίνιση σπιτιού 
ή ένα ξενοδοχείο μπορεί να ξεχωρίσει και να αποκτήσει την δική 
του ταυτότητα.
Η εξέλιξη και ο επαγγελματισμός της ALFA WOOD GROUP είναι 
μία εγγύηση που αναγνωρίζεται και εκτιμάται κάθε φορά από τους 
επισκέπτες των εκθέσεων, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες 
για την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την προστασία του ξύλου

■  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα
■  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις, μπαλκόνια κλπ
■ Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
■ Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα
■ Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες   και τα έντομα
■     Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
   κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής
Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές εξωτερικού 
χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις μπαλκόνια κλπ
Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!
Κατανάλωση 10 – 12 m²/L
Συσκευασίες 750ml, 2,5L, 10L

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Βυζαντίου 42, 14234 Νέα Ιωνία, Αθήνα  |  T 2102757354, 2102710884  |  Ε adlergr@otenet.gr  |  www.adler-lacke.com

ΤΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Color4You

ΝΕΟ

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την προστασία του ξύλου

■  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα
■  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις, μπαλκόνια κλπ
■ Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
■ Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα
■ Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες   και τα έντομα
■     Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
   κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής
Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές εξωτερικού 
χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις μπαλκόνια κλπ
Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!
Κατανάλωση 10 – 12 m²/L
Συσκευασίες 750ml, 2,5L, 10L

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Βυζαντίου 42, 14234 Νέα Ιωνία, Αθήνα  |  T 2102757354, 2102710884  |  Ε adlergr@otenet.gr  |  www.adler-lacke.com

ΤΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Eiche

Lärche

Nuss

Kiefer

Palisander

ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αθήνα-Νέα Ιωνία | Βυζαντίου 42-Τ.Κ. 14234 | Tηλ. 210-2757354, 210-2710884

adlergr@otenet.gr |www.adler-lacke.com

Pullex Aqua 3in1-Lasur FS
Ματ λούστρο εμποτισμού με βάση το νερό για την

προστασία του ξύλου

//  Μυκητοκτόνο, αστάρι και τελική επίστρωση όλα σε ένα

//  Για νέες και ήδη υπάρχουσες επιστρώσεις σε ξύλινες προσόψεις,
μπαλκόνια κλπ

//
 

Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

//
 
Δίνει στο επαναβαφόμενο ξύλο ματ φινίρισμα

//
 
Καλύτερη προστασία ενάντια στην κυάνωση, τους μύκητες και τα έντομα

//
 
Λεπτής επίστρωσης λούστρο με βάση το νερό – χωρίς αποφλοίωση
κατά την καιρική διάβρωση

Περιοχές εφαρμογής

Για μη σταθερές διαστάσεις και εν μέρει σταθερές ξύλινες κατασκευές

εξωτερικού χώρου όπως ξύλινα σπίτια, στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις
μπαλκόνια κλπ

Τρόπος εφαρμογής Βαφή με μαλακό ακρυλικό πινέλο, μην ψεκάζετε!

Κατανάλωση 10 – 12 m²/L

Συσκευασίες  750ml, 2,5L, 10L

2x
+15 °C

3–4h10–12 m²

1l

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030

Color4You

ΝΕΟ

Color4You

ΝΕΟ

Τυποποιημένα χρώματα

Eiche 5368050044

Kiefer 5368050046

Lärche 5368050045

Nuss 5368050049

Palisander 5368050050

Βάση για χρωματισμό

W30 5368000030
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«Η al2 και φέτος συμμετείχε στο “the Architect Show” με μεγάλη επιτυχία 
συγκεντρώνοντας πολλές θετικές εντυπώσεις. Το κύριο θέμα της έκθεσης 
κινούταν γύρω από τα απόβλητα/υπολείμματα διαφόρων υλικών και η al2 
αποτέλεσε κύριο μέρος αυτής της ενέργειας. Αρχικά, παρουσίασε στο περί-
πτερό της, ένα τραπεζάκι σαλονιού, του οποίου το καπάκι του αποτελούταν 
από υπολείμματα καφέ εσπρέσσο, δείχνοντας την επανάχρηση με έναν δημι-
ουργικό και κομψό τρόπο. Σε δεύτερο επίπεδο, συνέβαλε ενεργά στην ανάδειξη 
του concept της έκθεσης, αφού δημιούργησε δύο πάνελ, για τον κύριο και 
κοινό χώρο αυτής, τα οποία αποτελούνταν από υπολείμματα μασίφ ξυλείας 
αλλά και κεραμικού, υποστηρίζοντας ότι με τη σωστή χρήση των υπολειμμάτων 
μπορούν να δημιουργηθούν όμορφες και χρηστικές λύσεις. Το 2023 είναι 
μπροστά και νέες ιδέες και προκλήσεις θα παρουσιαστούν, με την al2 να 
αποτελεί μέρος αυτών των ενεργειών και στο επόμενο “the Architect Show”».

Cleaf - kanelli 

«Το χρώμα σε συνδυασμό με υφές  είναι 
το κυρίαρχο στοιχείο στην φετινή μας 
παρουσίαση στο The Architect show.
H υφή Millennium, Cheope & Jiometori 
κερδίζουν τα βλέμματα».

Surfaces:
@cleaf_official 

elliptical metal displays: 
@bestettiassociati

«Στο περίπτερο της Eliton ξεχώρισε η παρουσίαση του 
συστήματος REVEGO by Blum, μίας καινούργιας, επανα-
στατικής λύσης για μικρούς και ευέλικτους χώρους, που 
ενσωματώνει και κρύβει οποιαδήποτε σύνθεση σκεφτείτε. 
Εξαιρετικές κριτικές για την καινοτομία απέσπασε και το 
νέο στοιχείο που εντάχθηκε στη γκάμα της εταιρείας – 
η διάτρητη μεταλλική πόρτα σε πλαίσιο αλουμινίου με 
ηλεκτροστατική βαφή».

Eliton

al2

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«H anesis, comfortable designs είναι μία εταιρεία σχεδι-
ασμού και κατασκευής μασίφ καθισμάτων και επίπλων 
με έδρα της την Θεσσαλονίκη. 
Στο stand της εταιρείας υπήρξαν ενδεικτικές προϊο-
ντικές προτάσεις για απαιτητικά έργα καθώς και μια 
πιο ενδελεχή παρουσίαση της anesis. Συνδυάζοντας 
την εμπειρία με την διαρκή επιμονή στην λεπτομέ-
ρεια, η anesis comfortable designs σχεδιάζει και 
παράγει μία μεγάλη γκάμα σύγχρονων επίπλων, με 
γνώμονα πάντα την ποιότητα και την διαχρονικότητα. 

Κάθε νέο μοντέλο που περιλαμβάνεται στη γραμμή 
παραγωγής εμπεριέχει το όραμα και τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των ανθρώπων που εργάζονται για αυτή.
Τα προϊόντα σχεδιάζονται από Έλληνες & σχεδια-
στές του εξωτερικού και παράγονται εξ ολοκλήρου 
στην Ελλάδα, ακολουθώντας ποιοτικά ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Ο συνολικός έλεγχος της παραγωγής 
εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα και φινιρίσματα, χρησι-
μοποιώντας κατά κύριο λόγο ανακυκλώσιμα υλικά και 
σωστές πρώτες ύλες».

anesis

«Οι επισκέπτες μας είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν από 
κοντά, τα μοναδικά Αυστραλιανά διακοσμητικά πάνελ 
OUTDECO®, που έφεραν την επανάσταση στην κατασκευή 
φρακτών, διαχωριστικών, επενδύσεων, διακόσμησης κ.λπ. 
Το βασικό πάνελ, κατασκευάζεται από 100% φυσική και βιώσιμη 
σκληρή ξυλεία ευκαλύπτου, χωρίς χημικά πρόσθετα και επικίν-
δυνες συγκολλητικές ουσίες. 
Η ειδική παραγωγική διαδικασία, μοναδική παγκοσμίως, το 
καθιστά απόλυτα ανθεκτικό. Έτσι, τα πάνελ OUTDECO®, πιστο-
ποιημένα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, έχουν 10 χρόνια 
εγγύηση για τοποθετήσεις σε εξωτερικούς χώρους.
Παράγονται σε τρεις πρακτικές διαστάσεις, με τρία επίπεδα 
ιδιωτικότητας, μεγάλη ποικιλία σχεδίων και είναι εύκολα στην 
τοποθέτηση. Καλύπτουν λοιπόν κάθε ανάγκη διακόσμησης, 
διαχωρισμού, κάλυψης, σκίασης κ.λπ. σε εσωτερικό και εξωτε-
ρικό χώρο.  Πράσινο, βιώσιμο και ανακυκλώσιμο προϊόν, με 
Αρνητικό αποτύπωμα Άνθρακα! Όριο Εφαρμογών, η Φαντασία»!
Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
της OUTDECO®  για την Ελλάδα και επίσημος διανομέας 
για την Ευρώπη.

OUTDECO by 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε
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«Η ELTOP συμμετείχε και φέτος στο αποκλειστικό 2ήμερο event 
“the Architect Show”, ωδή στην αρχιτεκτονική, το design και την 
σύγχρονη κατασκευή. Η Eltop έδωσε δυναμικό παρόν με δυο θεμα-
τικά booth αφιερωμένα στα branded, καινοτόμα και βιώσιμα αρχι-
τεκτονικά της υλικά. Τα booth σχεδιάστηκαν με σκοπό να αναδεί-
ξουν την εκφραστικότητα του καθαρού μετάλλου μέσω της πληρέ-
στερης συλλογής metal Hpl που αντιπροσωπεύει η εταιρία μας, αυτή 
της Homapal και ότι νεότερο έχουν να παρουσιάσουν οι partner 
μας μέσα από μία βιβλιοθήκη υλικών που δημιουργήσαμε για τους 
επισκέπτες μας πολλαπλών επιπέδων. Σε αυτή παρουσιάστηκαν οι 

νέες ξύλινες ανάγλυφες επιφάνειες 3D της Ιταλικής Latho, ολοκαί-
νουργια συνεργασία, οι νέες φινιτούρες Tuet και Rora της Arpa, η 
νέα συλλογή μελαμινών, ομοιόχρωμου Hpl & Compact Hpl, DUNE 
SM'art του Designer Andrea Federici, όλα τα προϊόντα Egger, οι 
προσθήκες κωδικών στις αεριζόμενες ανάγλυφες προσόψεις κτιρίων 
της TRESPA και η συλλογή FENIX Nanotech Mat Material.
Ευχαριστούμε το πλήθος των επαγγελματιών που μας επισκέφθηκαν 
και όλων όσων παρακολούθησαν την εμπνευσμένη ομιλία «Global 
Design Trends in 20 min by Sandro Marini» του εκπροσώπου της 
Arpa Industriale κυρίου Stefano Colombano»! 

ELTOP

FINELINE

«Με μια καινοτόμο πρόταση που αντικατοπτρίζει τις νέες 
τάσεις στο σύγχρονο design, τις διακοσμητικές επιφά-
νειες τοίχου MIGA, η εταιρεία μας FINE LINE συμμε-
τείχε στην τέταρτη διοργάνωση του Architect Show 2022.
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της συμμετοχής, το πρωτό-
τυπο περίπτερο της εταιρείας και η μεγάλη επιτυχία της 
έκθεσης, μας επέτρεψε να ενημερώσουμε με τον καλύ-
τερο τρόπο  τους επαγγελματίες της αρχιτεκτονικής και 
του design για τις ξεχωριστές διακοσμητικές μας λύσεις.
Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι: 
Το οικολογικό προφίλ, η ιδιαίτερη αισθητική και η μεγάλη 
γκάμα χρωμάτων και υφών του προϊόντος MIGA το έχουν 
καθιερώσει στην συνείδηση των περισσοτέρων επαγγελ-
ματιών του κλάδου, με αρκετούς από αυτούς να το έχουν 
ήδη εντάξει στο δημιουργικό τους «οπλοστάσιο».
Η FINE LINE μάλιστα, με στόχο να προσφέρει ακόμη 
μεγαλύτερη ευελιξία σε όλους τους επαγγελματίες, 
διαθέτει σε στοκ 17 κωδικούς για άμεση παράδοση.
Σε κάθε περίπτωση η επιτυχημένη μας συμμετοχή στο 
Architect Show 2022 μας γέμισε με αισιοδοξία για το 
μέλλον και μας οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση 
στην προώθηση αποκλειστικά  καινοτόμων προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και σχεδίασης, ανάλογης με των 
διακοσμητικών επιφανειών MIGA».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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KARAVCO 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ

«Ο CEO της KARAVCO SA Καραβασίλογλου Νεόφυτος εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές, συνεργάτες, 
επισκέπτες καθώς και σε όλους όσους εργάστηκαν για την άκρως 
επιτυχημένη παρουσία της KARAVCO στο tAS 2022 που συνδυά-
στηκε με την παρουσίαση του τομέα δραστηριότητάς της εταιρίας 
KARAVCO FOAM CENTER.
Η εταιρία μας είναι η πρώτη η οποία παρουσίασε τον υδατοδιαπε-
ρατό αφρό Dryflex ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές εξωτερικού 
χώρου (μαξιλάρια σκαφών και πλοίων, ξαπλώστρες και μαξιλάρια 
πισίνας), τον κορυφαίο αφρό Pantera Nautic με πιστοποίηση IMO 
αποκλειστικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε μαξιλάρια και στρώ-
ματα πλοίων, ενώ παράλληλα ενημέρωσε αναλυτικά τους επισκέπτες 
σχετικά με τις κατηγορίες ευκάμπτου αφρού πολυρουρεθάνης και 
ευκάμπτου αφρού mdi, οι οποίοι έχουν ποικίλες εφαρμογές στον 
ξενοδοχειακό, επαγγελματικό και οικιακό εξοπλισμό. 
Αναμφισβήτητα, η KARAVCO SA αποτελεί έναν δυναμικό συνεργάτη 
για κάθε ενδιαφερόμενο όσον αφορά τις πολυάριθμες απαιτήσεις 
στον κατασκευαστικό κλάδο του επίπλου, των ιδιαίτερων διακοσμη-
τικών και αρχιτεκτονικών εφαρμογών, καθώς και τις πολύπλευρες 
ανάγκες του οικιακού και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Σας ευχα-
ριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε και σας υποσχόμαστε 
να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις 
και να σας προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και αξιόπιστα προϊόντα». 

«Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ ενημέρωσε τους επισκέπτες, μεταξύ άλλων, 
για τη νέα ALPI Legacy Collection που επιμελήθηκε ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, Piero Lissoni.
Μια σειρά από καπλαμάδες εμπνευσμένους από σπάνια 
είδη όπως ο Έβενος, το Μαόνι Ονδούρας, το Τικ και ο 
Παλίσανδρος – ξύλα τα οποία δύσκολα τα βρίσκεις πλέον 
στην φύση ή είναι ακόμη και παράνομη η χρήση τους. Με 
αυτή τη μοναδική συλλογή, η ALPI διαθέτει οικολογικούς 
καπλαμάδες που είναι πανομοιότυποι των ανέφικτων φυσικών 
ομολόγων τους.
Επίσης μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους 
μοναδικούς και σπάνιους  φυσικούς καπλαμάδες της 
Edillegno, τους ιδιαίτερα εντυπωσιακούς καπλαμάδες από 
φυσική πέτρα (Stone veneer) και τσιμέντο (Light Beton) 
της εταιρίας Richter, αλλά και τα πρωτοποριακά οικολο-
γικά λάδια νανοτεχνολογίας για την προστασία ξύλινων 
επιφανειών της Rubio Monocoat”.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«H ΑΦΟΙ ΛΥΓΝΟΥ Ο.Ε. συμμε-
τείχε στην τέταρτη διοργάνωση 
του Architect Show 2022 με ένα 
πολύ όμορφα σχεδιασμένο περί-
πτερο, αφιερωμένο στον διάσημο 
σχεδιαστή και συνεργάτη της  
ALVIC Alessandro Cassara. H 
ΑΦΟΙ ΛΥΓΝΟΥ Ο.Ε. παρουσίασε 
τις καινοτόμες επιφάνειες της 
ισπανικής εταιρείας, η οποία με 
παρουσία σε περισσότερες από 
100 χώρες και στις 5 ηπείρους, 
έχει αναπτύξει με τα χρόνια 
διάφορες τεχνολογίες οι οποίες 
όταν εφαρμόζονται στις επιφά-
νειες της παρέχουν μοναδικές 
φυσικομηχανικές ιδιότητες. Το 
υψηλό διακοσμητικό επίπεδο των 
πάνελ έχει οδηγήσει στην δημι-

ALVIC 
by ΑΦΟΙ 
ΛΥΓΝΟΥ

ουργία τεχνολογιών, όπως το LUXE, το ZΕNIT και το SYNCRON. Η μεγάλη επιτυχία της έκθεσης 
και η υψηλή επισκεψιμότητα στο περίπτερο της εταιρείας, μας επέτρεψε να επικοινωνήσουμε τα πλεο-
νεκτήματα των προϊόντων μας στους επαγγελματίες του κλάδου». 
Η ΑΦΟΙ ΛΥΓΝΟΥ είναι επίσημος Διανομέας των προϊόντων ALVIC για την Ελλάδα και διαθέτει 
μόνιμο απόθεμα επιλεγμένων κωδικών.

«Έπειτα και από την γνωριμία μας στο περί-
πτερο της εταιρείας μας στην έκθεση The 
Architect Show, φέτος εστιάσαμε:  

Max Compact Exterior
Αυτό το μοναδικό υλικό βρίσκεται επάξια 

στην κορυφή των προϊόντων βιομηχανικής 
ξυλείας. Πρόκειται για ένα συμπαγές πάνελ 
HPL, διαθέσιμο σε διάφορα πάχη και μεγέθη, 
παρέχοντας ανθεκτικές, ελκυστικές εναλλα-
κτικές λύσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές 
επένδυσης κτιρίων. 

colored MDF 
Η μεγάλη αυτή γκάμα υψηλής ποιότητας 
πάνελ MDF, με υψηλής πυκνότητας τριμμένη 
επιφάνεια και χαμηλές εκκλήσεις φορμαλ-
δεΰδης (Ε1 κλάση), διαθέτει επιλογές όπως 
πυράντοχων πάνελ, ανθυγρών, χωρίς καθόλου 

Sanelco

προσθήκη φορμαλδεΰδης, αλλά και με 
επιλογή χρωματιστού πυρήνα. 

Master Oak Unilin 
Το master oak της unilin δημιουργήθηκε μέσα 
από την σχολαστική μελέτη της εμφάνισης 
και της αίσθησης της πραγματικής βελανι-
διάς, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να 
νιώσετε ή να δείτε καμία διαφορά με το 
αρχικό υλικό. 

Infinite Wood Decospan
Η Decospan εισάγει μια εντελώς νέα κατη-
γορία στη γκάμα της, μαζί με τους καπλα-
μάδες από φυσικό ξύλο:Το Infinite Wood. 
Για αυτό το μοναδικό προϊόν, συνεργάζο-
νται με την Alpi, έναν παγκόσμιο κρίκο 
στον τομέα της ανακατασκευής καπλαμά». 
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