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ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ - ΠΑΓΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Η εταιρία μας διαθέτει μία ολοκληρωμένη σειρά μελαμινών σε μια μεγάλη και 
δυναμική γκάμα χρωμάτων και σχεδίων ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς
και του σύγχρονου design.

ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

H μοριοσανίδα (νοβοπάν), είναι ένα 
παράγωγο ξύλου κατασκευασμένο από 

κομματάκια ξύλου, τα οποία 
αναμειγνύονται με ρητίνη και 

διαμορφώνονται σε φύλλα. Τα φύλλα αυτά 
επενδύονται με φιλμ μελαμίνης. 

Χαρακτηριστικά

Επιλογές για κλασικό, 

σύγχρονο και μοντέρνο 

σχεδιασμό 

Ολοκληρωμένη γκάμα 

σχεδίων που ταιριάζει 

απόλυτα στις 

κατασκευές 

Βέλτιστα χαρακτηριστικά 

επιφάνειας σύμφωνα με 

EN14322 

Τέλεια χαρακτηριστικά 

επεξεργασίας 

Ικανοποιούν το πρότυπο 

Ε1 για χαμηλή 

εκπομπή φορμαλδεύδης 

Εφαρμογές

Πρόσοψη και κατασκευή του 
σκελετού των επίπλων 
Έπιπλα εσωτερικού χώρου 
Ντουλάπια κουζίνας και 
πορτάκια κουζίνας 
Ντουλάπες 

Συμβουλές

Συμβουλές καθαρισμού – Αποφυγή ραβδώσεων: Για 
την αποφυγή ραβδώσεων συνίσταται η επιφάνεια να 
καθαρίζεται με μια χαρτοπετσέτα ή ένα μαλακό 
καθαρό πανί ή με ένα σφουγγάρι και όχι με 
οργανικούς διαλύτες ή παλιά πανιά. Όταν η 
επιφάνεια καθαρίζετε με υγρό πανί πρέπει να 
στεγνώνετε με απορροφητικό χαρτί ή ύφασμα 
μικροϊνών. 
Φροντίδα και συμβουλές για ματ επιφάνειες: 
Επιφάνειες με ματ φινίρισμα έχουν μια πολύ φυσική 
εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό που είναι σημαντικό 
είναι ότι οι επιφάνειες καθαρίζονται μόνο με ένα 
μαλακό υγρό πανί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται λειαντικά, σκόνη ρούχων, 
ηλεκτρική σκούπα, χλωρίνη, όξινα καθαριστικά ή 
εξοπλισμός καθαρισμού με ατμό. 



ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η1146 Δρυς Bardolino

Η1334 Δρυς Ανοιχτό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος:  2,80 m 
Πλάτος: 2,07 m 

8mm 
18mm 

18mm 

Η1116 Βέγκε

18mm 

Η1277 Ακακία

 Η3700 Καρυδιά Natural

18mm 

18mm 

18mm 

H3702 Καρυδιά Tobacco

Η1387 Δρυς Γραφίτης

18 mm 

ΤΙΜΕΣ

H1145 Δρυς Μπεζ

18mm



ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

18mm 18mm 

Η3006 Zebrano

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος:  2,80 m 
Πλάτος: 2,07 m 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η3331 Δρυς Nebraska

H1122 Whitewood

H3081 Black Havana Pine

H3090 Shorewood

H3453 Lava Grey Fleetwood

18mm 

18mm 

18mm 18mm 

Η1424 Woodline Κρεμ

18mm 
25mm 



ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α411 Δεσποτάκι Decape

18mm 

A303 Οξυά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος:  3,66 m 
Πλάτος: 1,83 m 

A333 Καρυδιά

18mm 

18mm 

  8mm 
16mm 
18mm 
25mm

Λευκό

H1951 Μηλιά

18mm 
25mm 



ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

F509 Αλουμίνιο

16mm 
18mm 

8mm 
16mm 
18mm 
25mm 

8mm 
16mm 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος:  2,80 m 
Πλάτος: 2,07 m 

U156 Μπεζ

U104 Κρεμ

ABS Λευκό  

   22/0,45  
   23/0,8 
   23/2 
   28/8 

ABS Μονόχρωμο 

         23/0,8 
         23/2   
         28/2 

ABS Έγχρωμο 

     23/0,8 
     23/2   
     28/2   



ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ FEELWOOD

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

H3325 Tobacco Gladstone Oak

H3760 White Cape Elm

W1000 Premium White

 18 mm 

18 mm 

18 mm

18 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος:  2,80 m 
Πλάτος: 2,07 m 

H1180 Natural Halifax Oak

18 mm 

H1486 Jackson Pine



Οι πάγκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε κουζίνες, μπάνια και γραφεία, αλλά και 
για εξοπλισμό καταστημάτων και για τη 

διακόσμηση επίπλων.

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Οι πάγκοι κουζίνας 

αποτελούν την ιδανική λύση 

και επιλογή για την κουζίνα 

και πολλούς ακόμα τομείς 

της σύγχρονης 

διακόσμησης. 

Χρησιμοποιούνται σε 

οποιοδήποτε χώρο 

απαιτείται ο συνδυασμός 

αισθητικής επιφάνειας με 

εξαιρετικά υψηλή αντοχή. 

Διατίθενται σε απλούς (P2) 

και ανθυγρούς (P3). 

Οι πάγκοι διατίθενται 
σε διαστάσεις: 

  
4,10*0,60 cm 
38 & 28 mm 

& 
4.20*0.60 cm 
38 & 28 mm 

Yψηλή αντοχή στην κρούση 

    Υψηλή αντοχή στις γρατσουνιές    

        Υψηλή αντοχή στην τριβή

Η εταιρεία Στεργίου ΑΒΕΕ προμηθεύεται πάγκους της γερμανικής 
εταιρείας EGGER.  

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού: Χάρη στην 
ανθεκτικότητα και το αδιάβροχο της επιφάνειας 

τους, οι πάγκοι δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. 
Κατά γενικό κανόνα, βρωμιές και χυμένες ουσίες 
(όπως τσάι, καφές, κρασί κ.λπ.), θα πρέπει να 

καθαρίζονται αμέσως και ο πάγκος να διατηρείται 
καθαρός και στεγνός. Όταν είναι απαραίτητο, ο 
καθαρισμός πρέπει να γίνεται με απλά μέσα. Τα 
καθαριστικά πρέπει να μην περιέχουν διαβρωτικά 
συστατικά, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
το επίπεδο γυαλάδας ή να γρατσουνίσουν την 

επιφάνεια. Ο σωστός καθαρισμός αποτελεί βασικό 
στοιχείο σωστής συντήρησης του πάγκου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

* Άλλες διαστάσεις επίσης 
διαθέσιμες 

κατόπιν συνεννόησης 
* Οι διαστάσεις μεταβάλλονται 

ανά κατασκευαστή



ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η1145 Δρυς BardolinoF041 White Sonora Stone

H3303 Natural Hamilton Oak H3332 Grey Nebraska Oak

F312 Ceramic Chalk F222 Terra Tessina Ceramic

Σταθερές Διαστάσεις: 
4.10*0.60*3.8 
2.05*0.60*3.8 

Περισσότερες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης 



ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

H1180 Natural Halifax Oak

H1181 Tobacco Halifax Oak

Σταθερές Διαστάσεις: 
4.10*0.60*3.8 
2.05*0.60*3.8 

Περισσότερες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης 

 F166 White Pelago Marble 

F651 Grey Claystone



ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

D1049 Βουρινός

Α406 Λευκά Όρη

D3120 Μελίτων

D5041 Terazzo

D5098 Κέδρος

D5107 Βολάκιας

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 G5613 Αγκαθές P6005 Αλακρό

Σταθερές Διαστάσεις: 
2.05*0.60*3.8 

Περισσότερες διαστάσεις κατόπιν συνεννόησης 

2.8 mm 
3.8 mm 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το ξύλο είναι ένα "ζωντανό" υλικό με μεγάλη ικανότητα να προσαρμόζεται στο 
περιβάλλον.  Αυτή η ικανότητα είναι που το κάνει κομψό, μοντέρνο και κλασσικό. 
Το ξύλο χρησιμοποιείται ευρέως στις αρχιτεκτονικές επιλογές σε συνδυασμό με 
άλλα υλικά (μέταλλο, γυαλί κ.α.) όχι μόνο για τα δομικά του χαρακτηριστικά αλλά 
και γιατί συμβάλλει στον "εξανθρωπισμό" των κατασκευών. 

Η εφαρμογή Wood Opt Web είναι μία εφαρμογή υπολογισμού και 
βελτιστοποίησης υλικών όπως, μελαμίνες,  MDF, πάγκους κουζίνας και 
κόντρα πλακέ. Επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει τα υλικά που επιθυμεί, 
να επιλέξει το χρώμα και τις διαστάσεις τους, να ορίσει ταινία 
περιθωρίου καθώς επίσης και να επιλέξει τις μηχανικές κατεργασίες που 
επιθυμεί, διάφορα σχέδια κοπής κ.α. Υπάρχει οπτικό υλικό που 
συμβάλλει στην εξάλειψη τυχόν λαθών.

- Τεμαχισμός Επιφανειών  
- Διάτρηση  
- Συγκόλληση Ταινίας Περιθωρίου 
- Διαμόρφωση Σχεδίων 

Πλεονεκτήματα 

• Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πελάτη. 

• Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

• Χρήση της εφαρμογής μέσω υπολογιστή, tablet και Smartphone. 

• Μόνη απαίτηση είναι η σύνδεση στο internet. 

• Άμεση ενημέρωση για τα στάδια εξέλιξης της παραγγελίας. 

• Υπολογισμός με άμεση βελτιστοποίηση των υλικών και άμεση δυνατότητα παραγγελίας μέσω της     

  εφαρμογής. 

• Εκτίμηση τιμής μέχρι να δοθεί η τελική τιμή από την εταιρεία.  

• Μηδενισμός των λαθών στη μεταφορά αρχείων σε όλα τα στάδια της παραγγελίας, από την αρχική 

προσφορά έως την ολοκλήρωση της. 



Φιλοθέη - 47042 Άρτα 
Τηλ.: 26810 51564 & 26810 51742 | Fax: 26810 51697 

E-mail: info@stergiouabee.gr | Website: www.stergiouabee.gr 
Social Media 

Facebook: @stergiouabee | Instagram: @stergiouabee 
Pinterest: Stergiou ABEE | LinkedIn: Stergiou ABEE 


