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ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ (SOFTWOOD)
Η Ελάτη ή λευκή ξυλεία (Picea Abies)
Γενικά Χαρακτηριστικά: Χαρακτηρίζεται από μέτρια αντίσταση στις καιρικές συνθήκες
αλλά είναι μη ανθεκτικό στην προσβολή μυκητών και εντόμων.
Φυσικές Ιδιότητες: Είναι μαλακό έως μεσαίας σκληρότητας, μετρίως ελαφρύ ελαστικό και
στερεό. Έχει καλή σταθερότητα, συστέλλεται λίγο, είναι καλό στη ξήρανση και είναι εύκολο
στην επεξεργασία. Η εγκάρσια τομή δίνει κατά κανόνα στρογγυλούς ρόζους.
Καθαρή πυκνότητα σε 18% υγρασίας: 500kg/m 3
Το ποσοστό συστολής % σε 1% μεταβολής του περιεχομένου υγρασίας κατά την
κατεύθυνση των ακτίνων καρδιάς είναι 0,10 - 0,15% ενώ κατά την κατεύθυνση των ετήσιων
δακτυλίων είναι 0,28 - 0,33%.

Διαβάθμιση Ποιότητας
Ποιότητα US
Ξυλεία καθαρή χωρίς μεταχρωματισμούς και
θλιψιγενές ξύλο. Επιτρέπονται: Κάθε τρέχον μέτρο 1
ρόζος ή ένας ρητινοθύλακας, μικρές ραγάδες και
λειψάδες.

Ποιότητα V
Χωρίς θλιψιγενές ξύλο. Επιτρέπονται: Κάθε
τετραγωνικό μέτρο 1 ρόζος, ελαφρός
μεταχρωματισμός κατα θέσεις, μικροί ρητινοθύλακες,
μικρές ραγάδες (και στις άκρες), μικρές λειψάδες.

Ποιότητα VI
Χωρίς οπές εντόμων. Επιτρέπονται: Κάθε τετραγωνικό
μέτρο 2 μικροί αποπίπτοντες ρόζοι, μεταχρωματισμός
κατά θέσεις, μικροί ρητινοθύλακες, μικρές ραγάδες (και
στις άκρες) και μικρές λειψάδες.

ΕΛΑΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
150

ΣΚΕΠΟΞΥΛΑ V

75

ΤΑΒΛΕΣ V

22

ΤΑΒΛΕΣ VI

22

ΕΛΑΤΑΚΙΑ

75

100

125

100

125

75

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ V ΑΝΑ ΔΥΟ

125

75

ΕΛΑΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ C24

150

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

135

115
63

ΣΚΕΠΟΞΥΛΑ

150
75

250
47

ΜΑΔΕΡΙΑ KD

400

ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
48

38

ΚΑΔΡΟΝΙΑ

400
68

48

48

12

ΣΚΟΥΡΕΤΑ

16

400

400

190

220

190

220

190

220

19

ΜΙΣΟΤΑΒΛΑ
ΤΡΑΒΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
3-4 CON

3 - 6 mm

0-3 CON

3 - 6 mm

3-4 CON

7 - 8 mm

0-3 CON

7 - 8 mm

3-4 CON

9 - 12 mm

0-3 CON

9 - 12 mm

ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ (SOFTWOOD)
ΠΕΥΚΗ (PINE)
Η Πεύκη ή ερυθρά ξυλεία (Pinus Silvestris)
Γενικά Χαρακτηριστικά: Υπό προϋποθέσεις αντέχει στις καιρικές συνθήκες και είναι
φιλάσθενο στην προσβολή εντόμων και μυκητών.
Φυσικές Ιδιότητες: Είναι μαλακό έως μεσαίας σκληρότητας, μετρίως ελαφρύ ελαστικό
και στερεό. Έχει καλή σταθερότητα, συστέλλεται λίγο, είναι καλό στη ξήρανση και είναι
εύκολο στην επεξεργασία. Η εγκάρσια τομή δίνει κατά κανόνα οβάλ ρόζους.
3
Καθαρή πυκνότητα σε 15% υγρασίας: 550kg/m .
Το ποσοστό συστολής % σε 1% μεταβολής του περιεχομένου υγρασίας κατά την
κατεύθυνση των ακτινών καρδιάς είναι 0,12 - 0,19% ενώ κατά την κατεύθυνση των
ετήσιων δακτυλίων είναι 0,24 - 0,33%. Τα πεύκα είναι σκληρότερα και βαρύτερα από τα
έλατα.

Διαβάθμιση Ποιότητας
Ποιότητα U/S
Επιτρέπονται λίγοι, μικροί και υγιείς ρόζοι, η περιορισμένη
κυάνωση, λίγοι και μικροί ρητινοθύλακες, λίγες και μικρές
ραγάδες / λειψάδες.

Ποιότητα V
Επιτρέπονται: Μικροί, υγιείς και λίγοι αποπίπτοντες ρόζοι, η
εκτεταμένη κυάνωση, απεριόριστοι ρητινοθύλακες, λίγες
ευθείες, ακραίες ραγάδες ίσως διαμπερείς με μήκος όχι
μεγαλύτερο από το πλάτος του πριστού και μικρές λειψάδες.

Ποιότητα VI
Επιτρέπονται: Λίγοι αποπίπτοντες ρόζοι με μέσο μέγεθος,
υγιείς και απεριόριστοι, μεταχρωματισμός μέχρι 40% της
επιφανείας, ρητινοθύλακες με μέσο μέγεθος σε μικρό
αριθμό, ραγάδες και λειψάδες με μέσο μέγεθος και
περιορισμένη προσβολή από έντομα.

ΠΕΥΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

125

OS I-III

150

50
150

25

150

38

US

125

150

50
125

150

75

US ΙΣΟΜΗΚΗ

125

150

125

150

125

150

125

150

50

38
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V
75

200

100
125

150

125

150

50

VI
75

125

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ V
&
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ V
ΑΝΑ ΔΥΟ

63
75

175

125

150

ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ (SOFTWOOD)
ΛΑΡΙΞ (LARCH)
Εδώ και αιώνες, η ανθρωπότητα έχει βεβαιώσει τη μοναδική απόδοση των δομών που
κατασκευάστηκαν από Λάριξ Σιβηρίας. Οι εμπειρίες τους, τους οδηγούν να αναφέρονται στο
Λάριξ Σιβηρίας ως "Το Δέντρο της Αιωνιότητας".
Ορισμένα σπίτια και εκκλησίες στη Ρωσία εκτιμάται ότι υφίστανται για διάστημα πάνω από 800
χρόνια. Ίσως το πιο διάσημο παράδειγμα της μακροζωίας του είναι η χρήση του στην
κατασκευή της αρχαίας πόλης της Βενετίας. Λόγω της εγγύτητας, οι Ευρωπαίοι ήταν σε θέση
να επωφεληθούν από αυτό το υλικό.
Αρχιτέκτονες στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, την Αυστρία, και την Ιαπωνία
προσδιορίζουν τη χρήση της ερυθρελάτης στην κατασκευή οικιστικών κατοικιών και εμπορικών
χώρων, όπως σχολεία, μουσεία, γήπεδα, και γέφυρες.
Τα πλεονεκτήματα είναι η εντυπωσιακή σταθερότητα διαστάσεων, το χαμηλό κόστος
εγκατάστασης, χαμηλό κόστος συντήρησης, υψηλών προδιαγραφών κατασκευή, και ένα
αισθητικά όμορφο ξύλο. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Λάριξ Σιβηρίας είναι
η φυσική αντοχή του στη φθορά.

Υψηλή πυκνότητα - Το Larch Σιβηρίας έχει μέση πυκνότητα 41 lbs/ft3. Η υψηλότερη
πυκνότητα καθιστά πιο δύσκολο για τους οργανισμούς που το αποσυνθέτουν να
διεισδύσουν στο ξύλο. Εκτός από το IPE, το Larch Σιβηρίας είναι πυκνότερο από όλα τα
άλλα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά.
Υλικά Decking
Πυκνότητα (lbs/ft )
Ipe
62
Siberian Larch
41
Southern Yellow Pine
35
Redwood
25
Western Red Cedar
23
Αναπτύσσεται σε δριμύ κλίμα - Το κλίμα στο οποίο αναπτύσσεται το Larch Σιβηρίας
ορίζεται ως εξαιρετικά ηπειρωτικό, που σημαίνει σύντομα και ζεστά καλοκαίρια και πολύ
κρύους χειμώνες. Στην περιοχή στη Σιβηρία όπου το Λάριξ καλλιεργείται η μέση
θερμοκρασία τον Ιανουάριο είναι -15 βαθμούς Κελσίου και τον Ιούλιο φτάνει τους 18
βαθμούς Κελσίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σύντομη αυξητική περίοδο και, συνεπώς,
ένα μεγαλύτερο ποσοστό latewood και πολύ σφιχτές ίνες ξύλου. Το όψιμο ξύλο
(latewood) είναι πυκνότερο και μηχανικά ισχυρότερο από το earlywood. Αυτό το
υψηλότερο ποσοστό όψιμου ξύλου αντιστοιχεί σε ένα πιο φυσικά ανθεκτικό ξύλο.

ΛΑΡΙΞ - LARCH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΤΩΜΑ

142
22

DECK ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

145
22

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
145
22

Σκληρό ξύλο- Η σκληρότητα του ξύλου, η οποία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την
πυκνότητα, ορίζεται γενικά ως αντίσταση στην δημιουργία εσοχών. Λιγότερα χτυπήματα
και γδαρσίματα σημαίνει λιγότερες θέσεις για το νερό και τους μύκητες να διεισδύσουν
στο ξύλο.Το σκληρότερο ξύλο, όχι μόνο θα έχει θετική επίδραση στην αντοχή, αλλά θα
βοηθήσει επίσης το πάτωμα να διατηρήσει μια καλύτερη εμφάνιση. Το Larch Σιβηρίας
2
έχει σκληρότητα 1.100 lbs/in όπως μετράται από την Κλίμακα Janka. Για άλλη μια φορά
αυτό ξεπερνά τα περισσότερα από τα συμβατικά υλικά δαπέδου.
Υψηλή περιεκτικότητα σε ρητίνη και εκχυλίσματα - Αυτές οι ρητίνες και τα χημικά
κοιτάσματα λειτουργούν ως φυσικό αντισηπτικό που είναι πολύ απωθητικό στα έντομα.
Αν και το δυτικό κόκκινο κέδρο και το Redwood είναι πολύ μαλακά, είχαν στο παρελθόν
τη φήμη ότι είναι καλά ξύλα για εξωτερικούς χώρους. Αυτό επειδή περιέχουν
εκχυλίσματα που είναι τοξικά για τους μύκητες. Η χημική σύσταση του ξύλου μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά τη φυσική αντοχή του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Larch Σιβηρίας.
Οι ρητίνες και τα εκχυλίσματα στο Larch έχουν "χρεωθεί" τη δημιουργία αυτής της
υψηλής αντοχής στη φθορά και την αποσύνθεση. Το πρωταρχικό εκχύλισμα στο Larch
Σιβηρίας είναι το arabinoglactan το οποίο είναι τοξικό για τους μύκητες. Η
περιεκτικότητα arabinoglactan στο ξύλο Larch υπάρχει σε ποσοστό 10 - 15%.

ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ
Με τον όρο επικολλητή ξυλεία εννοούμε δομικά συστατικά για ξύλινες κατασκευές που
παράγονται από τεχνητά ξηραμένες πλάκες ερυθρελάτης κι όπου έχουν αποκοπεί οπτικές
ατέλειες καθώς και σημεία που μειώνουν την αντοχή, όπως μεγάλα κλαδιά, μεγάλες
κηλίδες ρητίνας και ρόζοι. Μέσω της αφαίρεσης των αδύνατων σημείων και της διάταξης
του υλικού σε στρώματα πλακών δημιουργείται το προϊόν υψηλής τεχνολογίας, η
επικολλητή ξυλεία.
Ελκυστικές δυνατότητες για τη διαμόρφωση χώρου:
Τα επονομαζόμενα τεχνικά προτερήματα επιφέρουν επιπλέον και αρχιτεκτονικά και
σχεδιαστικά πλεονεκτήματα. Η επικολλητή ξυλεία ταιριάζει υπέροχα με άλλα υλικά όπως
φυσική πέτρα, μπετόν, ατσάλι ή γυαλί. Μέσω της δυνατότητας για επεξεργασία με
έγχρωμο ή διάφανο βερνίκι ή κερί αυξάνονται οι δυνατότητες της δημιουργικής έκφρασης.
Μεγάλες διαστάσεις και πιο λεπτές διατομές:
Η επικολλητή ξυλεία παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή και ακαμψία σε σχέση με την
κανονική οικοδομική ξυλεία. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μήκη έως και 18 μέτρων και σε
διαστάσεις έως 240 x 1240 χιλιοστών. Κατ’αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η δημιουργία
συστημάτων φέρουσων κατασκευών με μεγάλα ανοίγματα χωρίς υποστήριξη, εάν τα
δομικά στοιχεία είναι λεπτά.
Απλή επεξεργασία χωρίς προβλήματα: Πέρα από τα άλλα προτερήματα αυτού του
ποιοτικού υλικού, απαιτείται και λιγότερος χρόνος για την επεξεργασία του.
Υπέροχες βιολογικές ιδιότητες κατοικίας: Η επικολλητή ξυλεία ως ένα προϊόν της
φύσης, έχει άριστες βιολογικές ιδιότητες κατοικίας και επηρεάζει πολύ θετικά την
ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου.
Διαστάσεις:
Πλάτος από 80–240 mm ανά 20mm.
Ύψος από 80–1240mm ανά 40mm.
Μήκος από 6000 – 12000 mm (με μεγάλη ακρίβεια).
Πάχος πλακών έως και 40mm.
Standard μήκος 12m.
Επιπλέον διαστάσεις σας παρέχουμε κατόπιν ερώτησης.

ΞΥΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ GL 24
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
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180
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STANDARD VISUAL 6 -12 m
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STANDARD ΜΗΚΟΣ 12 m
Διατίθενται και στις παρακάτω διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ
Για κτίρια με οικολογική συνείδηση.
Κομψό, μοντέρνο, συμβάλλει στην ισορροπία του κλίματος σε εσωτερικούς
χώρους.
Το ξύλο μπορεί να συνδυαστεί με άλλα οικοδομικά υλικά κάνοντας ελκυστική
την όψη του σπιτιού σας.
Χαρακτηρίζεται ως άριστο δομικό υλικό, με πολλές κατασκευαστικές δυνατότητες
και αρχιτεκτονική αξία.
Ξύλο...το μόνο υλικό με προσωπικότητα!

Ελάτη

Πεύκη

Λάριξ

Pitch Pine

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm

ΠΕΥΚΗΣ
92

US / V

10

90

US / V

13

117

US / V

142

14

EXTRA

90
14

ΕΛΑΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
117

US / V

142

13

PITCH PINE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
90

ΙΣΟΒΕΝΟ

10

Τα παραπάνω προϊόντα διατίθενται με τις παρακάτω μορφές

Οροφή

Μία Σκωτία

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ
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 άλλα και γιατί συμβάλλει στον
“εξανθρωπισμό” των κατασκευών.
Τα τελευταία χρόνια με την υπερβολική χρήση της γυψοσανίδας στο εσωτερικό των κατασκευών, η
χρήση των ξύλινων επενδύσεων και δαπέδων κερδίζει συνεχώς έδαφος. (Κυρίως σε χώρες όπως
Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία).
Αυτή η λύση όμως για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες υψηλές απαιτήσεις θα πρέπει να
συνδυάζει την υψηλή ποιότητα υλικών και το πολύ καλό φινίρισμα του τελικού προϊόντος. Έτσι οι
τελικοί χρήστες θα μπορούν να αντιλαμβάνονται με ακρίβεια την τελική όψη του προϊόντος, και τους
πιθανούς συνδυασμούς του με άλλα υλικά.
Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, το 100% προέρχεται από δάση με ελεγχόμενη υλοτόμηση
(PEFC) που σημαίνει ότι για κάθε δέντρο που υλοτομείται τουλάχιστον άλλο ένα φυτεύεται.
Οι βαφές που χρησιμοποιούνται είναι με βάση το νερό και πιστοποιημένες ώστε να πληρούν τις
αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαΐκής Ένωσης όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τέλος, το ξύλο σαν υγροσκοπικό υλικό που σημαίνει ότι ο όγκος του μεταβάλλεται όταν έρχεται σε
άμεση επαφή με το νερό, με την κατάλληλη επεξεργασία μέσα σε θαλάμους ξήρανσης αποκτά το
κατάλληλο επίπεδο υγρασίας που του εξασφαλίζει την απαιτούμενη σταθερότητα.

Σκούρα Καρυδια
Παλιαωμένη

Δρυς
Προλουστραρισμένο

Καρυδιά
Παλιαωμένη

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΑΒ/ΤΩΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

20

ΠΑΤΩΜΑ ΠΕΥΚΗΣ

22

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ

13

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ
EXTRA

14

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ

14

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΡΥΣ

10

ΕΠΕΝΔΥΣΗ SAPPELY

10

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
168

ΒΑΜΜΕΝΗ
ΒΑΜΜΕΝΗ & ΑΝΤΙΚΕ

90

ΒΑΜΜΕΝΗ
ΒΑΜΜΕΝΗ & ΑΝΤΙΚΕ

90

ΒΑΜΜΕΝΗ
ΒΑΜΜΕΝΗ & ΑΝΤΙΚΕ

90

ΒΑΜΜΕΝΗ
ΒΑΜΜΕΝΗ & ΑΝΤΙΚΕ
ΒΑΜΜΕΝΗ
ΒΑΜΜΕΝΗ & ΑΝΤΙΚΕ

142

95
95
120

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΛΑΤΗΣ
ΡΟΥΣΤΙΚ ΠΡΑΣΙΝΟ

13

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΛΑΤΗΣ
ΡΟΥΣΤΙΚ ΛΕΥΚΟ

10

95
120

13
125

ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΠΛΑΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

150

75

ΒΑΜΜΕΝΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΒΑΜΜΕΝΗ

80

160

180
200

100

Πράσινο
Παλιαωμένο

SAPELLY
Προλουστραρισμένο

Λευκό
Παλαιωμένο

ΠΑΤΩΜΑΤΑ
Τα ξύλινα πατώματα είναι ιδανικά για τη δημιουργία "άνετων", και καθαρών
εσωτερικών χώρων. Το μασίφ ξύλο δημιουργεί μια αίσθηση ζεστασιάς, είναι φιλικό
προς το περιβάλλον και φυσικό υλικό.
Εφόσον είναι πολύ οικολογικό και ανανεώσιμο υλικό, η χρήση του ξύλου στα σπίτια
μας βοηθά τόσο για την προστασία των φυσικών πόρων όσο και συμβάλει στην
υπεύθυνη διαχείριση των δασών.
Κάθε τύπος ξύλου έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Μερικά από τα
κωνοφόρα δέντρα, για παράδειγμα, έχουν πολύ εντυπωσιακά χαρακτηριστικά - που
προκύπτουν από υφή τους ή το είδος και τον αριθμό των κόμπων. Άλλα, όπως το
Pitch Pine, μπορεί να έχουν μικρή περιεκτικότητα σε ρόζους.
Η γκάμα των διαφορετικών χαρακτηριστικών και η ευελιξία του ξύλου είναι
ανεξάντλητη!
Τα ξύλα των Βορείων Χωρών είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας και τείνουν να
αναπτύσσονται πολύ αργά λόγω των κλιματικών συνθηκών στο βόρειο ημισφαίριο,
καθιστώντας τα πολύ πυκνά, ισχυρά και αειφόρα.
Τα ξύλα από κωνοφόρα διατίθενται σε διαφορετικές περιεκτικότητες - η
σκανδιναβική ερυθρελάτη, για παράδειγμα, είναι πιο μαλακή από ότι το λάριξ
Σιβηρίας.
Σε όση περισσότερη χρήση εκτεθεί το πάτωμά σας, τόσο πιο σκληρό το είδος του
ξύλου που χρειάζεστε. Η μέτρηση της πυκνότητας των διαφόρων ειδών ξύλου,
υποδεικνύει την αντίσταση τους. Όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα τόσο πιο
σκληρό το ξύλο.
Τα είδη ξύλου που αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό παρουσιάζουν τις ακόλουθες
3
τιμές (gr/m ) όταν χρησιμοποιούνται σε έναν εσωτερικό χώρο με σταθερή υγρασία
περίπου 12% σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68364:2003-05.

3

Τύπος Ξύλου

Πυκνότητα σε gr/m

Ελάτη

0.47

Πεύκη

0.52

Λάριξ

0.51

Pitch Pine

0.63

ΠΕΥΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm

SUPER

22

EXTRA

22

V

22

V

22

US/V

34

90

90
90

142

142

ΕΛΑΤΗΣ
168

20

192

PITCH PINE
90

ΙΣΟΒΕΝΟ

22

LARCH
142
22

DECKING
ΠΑΤΩΜΑΤΑ DECK ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στην αρχιτεκτονική η λέξη deck αναφέρεται σε μια επίπεδη επιφάνεια παρόμοια με ένα τυπικό
πάτωμα συνήθως για εξωτερικούς χώρους. Ο όρος deck προέρχεται από τα ξύλινα καταστρώματα
πλοίων.
Τα ξύλινα εξωτερικά δάπεδα "decking" χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτικές λύσεις στους κήπους
αντί για τους πέτρινους ή πλακόστρωτους διαδρόμους , ή σαν προέκταση χώρων του κύριου σπιτιού
σαν patios , όπως επίσης και για φράχτες στην διαμόρφωση εξωτερικών χώρων.
Τα Deck είναι συνήθως από:
Α. Μαλακή ξυλεία (Πεύκη – Ελάτη) που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία για μεγαλύτερη αντοχή
στην εξωτερική χρήση.
Β. Σκληρή τροπική ξυλεία (Massaratuba, Ιpe)
Γ. Από σύνθετες λύσεις (Wood Plastic Composites - WPC) μείγμα πλαστικού και ξυλείας.
Ιστορικά η μαλακή ξυλεία που χρησιμοποιείται για decking θα πρέπει να προέρχεται από δάση με
φυσική ανάπτυξη (όχι με ταχεία αναδάσωση). Η ιδανική λύση σε αυτή την περίπτωση είναι το Larch
Σιβηρίας.
Τα ξύλινα Deck συνήθως κατασκευάζονται από σκληρή τροπική ξυλεία (Massaratuba, Ipe,
Iroko, Teak, Mahogany) λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας τους στην εξωτερική χρήση (υγρασία,
ακτίνες UV, στρέβλωση). Τα τελευταία χρόνια όμως η συστηματική και εξαντλητική ξύλευση (πολλές
φορές παράνομη) των τροπικών δασών έχει περιορίσει την διαθεσιμότητα των κατάλληλων πρώτων
υλών. Παράλληλα και για περιβαλλοντολογικούς λόγους που έχουν σχέση με την παράνομη
υλοτόμηση αναπτύχθηκαν τα «σύνθετα προϊόντα» (συνήθως μείγμα ανακυκλωμένων παραγώγων
ξυλείας και πλαστικού). Τα συγκεκριμένα δεν χρειάζονται συντήρηση (αλλά δεν ανακατασκευάζονται
κιόλας) και στηρίζονται σε ευρεία χρήση χημικών για την διατήρηση της σταθερότητας τους.

DECKING
MASSARADUBA
LARCH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
120

21

145
22

ΠΕΥΚΗΣ

22

ΕΛΑΤΗΣ

22

ΠΕΥΚΗΣ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ

22

100

125

100

150

100

150

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΛΟΥΚΙ

ΠΕΥΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

50
75

ΣΟΒΑΤΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΠΕΥΚΗΣ

70

ΠΕΥΚΗΣ EXTRA

70

ΓΩΝΙΑ

ΠΕΥΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

30
30

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

32 cm

ΡΟΖΕΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

32 cm

OSB
EGGER EUROSTRAND OSB/2 E1 OSB/3 E0
Το οικολογικό υλικό για τις κατασκευές & για εσωτερική χρήση
Το OSB (Oriented Standard Board) είναι προϊόν τεχνητής ξυλείας κατάλληλο για
χρήση στη δόμηση και για χρήση εξωτερική όσο και εσωτερική.
Το OSB μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και σε συνθήκες με υψηλή υγρασία
καθώς έχει παραχθεί με κόλλες 100% απαλλαγμένες από φορμαλδεΰδη.
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ:
> Μαλακή Ξυλεία
> Γαλάκτωμα παραφίνης
> PU ρητίνη
> Νερό
> MUF ρητίνη, μόνο στην εξωτερική επιφάνεια στο
OSB/2 En300
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ OSB
Τα OSB είναι διαθέσιμα σε τρεις κατηγορίες
σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΕΝ 13986:
> OSB/2 E1 EN 300, CE
> OSB/3 E0, CE
> OSB/4 TOP, CE, Z-9, 1-556

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)

ΠΑΧΟΣ (mm)
9 mm
11 mm
15 mm
18 mm

1.22
2.44

Τα παραπάνω προϊόντα είναι διαθέσιμα με επιφάνεια λεία
καθώς και με σύνδεση γλώσσα - λούκι.

2
864 KG Co

1 m3 παραγόμενου OSB εκλύει στην
ατμόσφαιρα περίπου 864 kg CΟ2. Αυτό
ισοδυναμεί με την έκλυση CO2 όσο ενός
μεσαίας κατηγορίας αυτοκινήτου που
θα διανύσει μια απόσταση 6,647 χλμ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πρόγραμμα σχεδιασμού ξύλινων σκεπών με βέλτιστη κοπή και στατικό υπολογισμό

Το ξύλο είναι ένα από τα παλαιότερα
ανανεώσιμα υλικά κατασκευών
Αντιθέτως από το μέταλλο ή το τσιμέντο, το ξύλο είναι ένα φυσικό προϊόν με σταθερή
ποιότητα που ένας τεχνίτης χρειάζεται να γνωρίζει για να επιτύχει την καλύτερη
κατασκευή και τεχνική εκτέλεση.
Η ξυλουργική είναι παλιά τέχνη βαθιά ριζωμένη στην Ευρωπαϊκή παράδοση.
Πολλές τεχνικές κατασκευών πηγάζουν από την βαθιά γνώση του ξύλου ως υλικό
κατασκευής κτιρίων.
Σήμερα με την βοήθεια της CAD/CAM τεχνολογίας επιτρέπεται η εύκολη προσαρμογή
στις απαιτήσεις του πελάτη με μεγάλη ακρίβεια στην κατασκευή του έργου.
Το πρόγραμμα εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων από σχέδιο, όπως
ξύλινες σκεπές, ξύλινα κτίρια, παιδικές χαρές, ειδικές ξύλινες κατασκευές.
Δίνει ελκυστικές λύσεις για τον πελάτη βασιζόμενο στην ποιότητα κατασκευής, στην
ενεργειακή απόδοση, καθώς και τη μεγάλη ευελιξία με την οποία μπορούμε να
επιτύχουμε υψηλό επίπεδο προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη.
Μέσω της μελέτης της σκεπής σας προσφέρουμε:
i) Βελτιστοποίηση των υλικών που γίνεται βάσει του προγράμματος προσφέροντας έτσι
πολύ μεγάλη οικονομία υλικών που συνεπάγεται και το φθηνότερο κόστος κατασκευής.
ii) Κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωκώδικα 5 και τους κανόνες
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσα από συγκεκριμένα πρότυπα κατασκευής.
iii) Στατικός υπολογισμός της σκεπής με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της
κατασκευής και των υλικών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΞΥΛΕΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΔΑΣΗ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

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

