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[ στρογγύλια ]
Οι στρογγυλοί κορμοί τόρνου, είναι πολύ χρήσιμοι για
κατασκευές σε εξωτερικούς χώρους και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, όπως για ομπρέλες παραλίας, για φράκτες και για περιφράξεις.
Υπάρχουν διαθέσιμοι σε διάφορες διατομές και μήκη.
Έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και
προέρχονται από εργοστάσια της βόρειας Ευρώπης, με
τη διαδικασία εμποτισμού να πραγματοποιείται από την
εταιρεία μας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις διατομής (σε χιλιοστά) Διαθέσιμα μήκη (σε χιλιοστά)
Φ60, 80, 100, 120, 140, 180

home

εξωτερικοί χώροι

2100, 3000, 3900, 4200, 4800, 5100, 6000

καδρόνια

< >

[ καδρόνια ]
Τα καδρόνια χρησιμοποιούνται ως:
• Ξυλεία θεμελίωσης πέργκολας και στέγης.
• Ξυλεία τοιχοποιίας ως διακοσμητικό δομικό στοιχείο.
• Ξυλεία υποστρώματος για την τοποθέτηση πατωμάτων (deck).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

home

εξωτερικοί χώροι

δομική ξυλεία πέργκολας

Διαστάσεις διατομής (σε χιλιοστά)

Διαθέσιμα μήκη (σε χιλιοστά)

45x45, 45x70, 45x245, 70x70, 90x90

2400 έως 5100

< >

[ δομική ξυλεία πέργκολας ]
Η κάλυψη της στέγης είναι κάτι που δίνει την τελική
εμφάνιση του δομικού στοιχείου.
Ποικίλων διαστάσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις διατομής (σε χιλιοστά)

Διαθέσιμα μήκη (σε χιλιοστά)

45-60 x 95-120-145

2400 έως 5100

70-90 x 145-190

2400 έως 5100

Και εμποτισμένη για επιπρόσθετη προστασία από καιρικές μεταβολές.
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επένδυση κορμού
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[ επένδυση κορμού ]
Η επένδυση κορμού Σουηδικής Πεύκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει μια παραδοσιακή και θερμή όψη σε
οποιοδήποτε ξυλόσπιτο, ανεξάρτητα από το ύφος ή το μέγεθος της κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις διατομής (σε χιλιοστά)

Διαθέσιμα μήκη (σε χιλιοστά)

21 x 110, 28 x 1335

2400 έως 5100

Και εμποτισμένη για επιπρόσθετη προστασία από καιρικές μεταβολές.
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επένδυση φάλτσο
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[ επένδυση φάλτσο ]
• Δίνει στις κατασκευές σας, την καναδέζικη εμφάνιση.
• Και εμποτισμένη για επιπρόσθετη προστασία από καιρικές μεταβολές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

home
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επένδυση διπλό block

Διαστάσεις διατομής (σε χιλιοστά)

Διαθέσιμα μήκη (σε χιλιοστά)

25 x 110

2400 έως 5100

< >

[ επένδυση διπλό block ]
Νέα μινιμαλιστική εμφάνιση με απλές
οριζόντιες ή κάθετες προβολές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις διατομής (σε χιλιοστά)

Διαθέσιμα μήκη (σε χιλιοστά)

21 x 115

2400 έως 5100
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σύστημα σκίασης με περσίδα
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[ σύστημα σκίασης
με περσίδα ]
Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα σκίασης, σε σχέση με
την κλασική οριζόντια τοποθέτηση περσίδων, υπερτερεί
γιατί:
• Δεν χρειάζεται βίδωμα η κάθε περσίδα. Βιδώνουμε
μόνο το στήριγμα της περσίδας.
• Αποφεύγεται ο κίνδυνος λίμνασης των βρόχινων υδάτων (λόγω κλίσης 45°) που φθείρει και σαπίζει (μύκητες) την ξυλεία.
• Είναι πολύ απλή και εύκολη η συντήρησή του, από
οποιονδήποτε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περσίδα 21x120χιλ. με D21/45°
Στήριγμα περσίδας 21x90χιλ. D21/45°/10.5
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σύστημα σκίασης με καδρονάκι

Διαθέσιμο σε διάφορα μήκη

< >

[ σύστημα σκίασης
με καδρονάκι ]
Ιδιότητες-χαρακτηριστικά:
• Υψηλής ποιότητας κατασκευή, εύκολη στη συντήρηση
χάρη στα ανθεκτικά υλικά της.
• Εμποτισμένη ξυλεία με Tanalith-E και Tanatone καφέ
χρώματος.
• Καλαίσθητο αποτέλεσμα.
• Κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός.
• Το ύψος των στύλων μπορεί να ρυθμιστεί για να εξαλείψει οποιαδήποτε ανωμαλία επιπεδότητας, αφού διατίθεται σε διάφορα μήκη ξύλου.

Είδος ξυλείας

• Πεύκο (εμποτισμένο)
• Κέδρος
• Έλατο

home

Διαθέσιμες διαστάσεις
(σε χιλιοστά)
• 21 x 21
• 25 x 35
• 45 x 45
• 20 x 60
• 20 x 70

εξωτερικοί χώροι

χαρακτό-καφασωτό
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[ χαρακτό-καφασωτό ]
Εφαρμόζεται για:
• Χωρίσματα μεταξύ δωματίων, χώρων εστίασης και
κοινόχρηστων χώρων.
• Σκίαση πάνω στην πέργκολα για περιορισμό της
ηλιοφάνειας και διατήρηση του αερισμού του χώρου.
Διατίθεται και σε άνθυγρα ξύλα, για παράδειγμα κέδρος,
τικ, για μεγαλύτερη αντοχή σε εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πηχάκι χαρακτού καφασωτού 20x20χιλ. Διαθέσιμο σε μήκη από 2400
με προχάραξη 10x20χιλ. με κενό 20x20χιλ. έως 5100

home
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ανάγλυφο
βουρτσιστό
σύστημα σκίασης με περσίδα
χαρακτό-καφασωτό

Υποδοχή και κοινόχρηστοι χώροι
home
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>
>
>
>

[ ανάγλυφο ]

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ανάγλυφη υφή είναι ουσιαστικά μια καινοτόμα αρχιτεκτονική εφαρμογή, η οποία αποδίδει
στο ξύλο ένα ασύμμετρο μοτίβο, μια ακανόνιστη επιφάνεια, ένα τυχαίο φινίρισμα. Το ξύλο,
δηλαδή, αντί για λεία αποκτά χαραγμένη ύφη.
Το σχέδιο μπορεί να τονωθεί και να αυξηθεί ή ακόμα και να ελαττωθεί, ανάλογα με το πώς
ρυθμίζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που το παράγει. Αποδίδεται αυτή η καλλιτεχνική
φυσική «φθορά» του ξύλου, το ανάγλυφο «γλυπτό» (όπως αποκαλείται πολλές φορές) χωρίς
να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία παλαίωσής του.

Διαθέσιμες διαστάσεις (σε χιλιοστά)
Πάχος:

15 έως 21

Φάρδος:

95 έως 145

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται για τις λείες επιφάνειες.

home
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βουρτσιστό
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[ βουρτσιστό ]
Το βουρτσισμένο ξύλο είναι μια τεχνική η οποία έκανε το ντεμπούτο της πριν από περίπου 5 χρόνια
και έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό, λόγω της αυθεντικής εμφάνισης και αίσθησης αφής που
χαρίζει. Από κάποιους αποκαλείται απλά «παλαιωμένο». Είναι ιδανικό για χώρους που είναι επιρρεπείς σε γρατζουνιές ενώ, επίσης, κάνει λιγότερο ολισθηρό το πάτωμα. Το αισθητικό αποτέλεσμα
θυμίζει vintage εκδοχή προϊόντων ξύλου σε πατώματα, επενδύσεις και διακοσμητικές επιφάνειες.
Η τεχνοτροπία του βουρτσισμένου ξύλου, μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα είδη ξυλείας
(σκληρά και μαλακά). Το αποτέλεσμα όμως, γίνεται ιδιαίτερα αισθητό τόσο στην αφή όσο και στην
όψη πιο πολύ στα μαλακά ξύλα (π.χ. πεύκο). Στα πιο σκληρά ξύλα π.χ. δρυ προσδίδει «αρχοντιά»
και «κύρος».
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σύστημα σκίασης με περσίδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαθέσιμες διαστάσεις (σε χιλιοστά)
Πάχος:

15 έως 75

Φάρδος:

95 έως 190

< >

[ σύστημα σκίασης με περσίδα ]
Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα σκίασης, σε σχέση με την κλασική
οριζόντια τοποθέτηση περσίδων, υπερτερεί γιατί:
• Δεν χρειάζεται βίδωμα η κάθε περσίδα. Βιδώνουμε μόνο το στήριγμα της περσίδας.
• Αποφεύγεται ο κίνδυνος λίμνασης των βρόχινων υδάτων (λόγω
κλίσης 45°) που φθείρει και σαπίζει (μύκητες) την ξυλεία.
• Είναι πολύ απλή και εύκολη η συντήρησή του, από οποιονδήποτε.
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χαρακτό-καφασωτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περσίδα 21x120χιλ. με D21/45°
Στήριγμα περσίδας 21x90χιλ. D21/45°/10.5

Διαθέσιμο σε διάφορα μήκη

< >

[ χαρακτό-καφασωτό ]
Εφαρμόζεται για:
• Χωρίσματα μεταξύ δωματίων, χώρων εστίασης και
κοινόχρηστων χώρων.
• Σκίαση πάνω στην πέργκολα για περιορισμό της
ηλιοφάνειας και διατήρηση του αερισμού του χώρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πηχάκι χαρακτού καφασωτού 20x20χιλ. Διαθέσιμο σε μήκη από 2400
με προχάραξη 10x20χιλ. με κενό 20x20χιλ. έως 5100

Διατίθεται και σε άνθυγρα ξύλα, για παράδειγμα κέδρος, τικ, για μεγαλύτερη
αντοχή σε εξωτερικούς χώρους.
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Δωμάτια

ανάγλυφο >
βουρτσιστό >
σύστημα σκίασης με περσίδα >
χαρακτό-καφασωτό >
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[ ανάγλυφο ]
Η ανάγλυφη υφή είναι ουσιαστικά μια καινοτόμα αρχιτεκτονική εφαρμογή, η οποία αποδίδει στο ξύλο ένα ασύμμετρο μοτίβο, μια ακανόνιστη επιφάνεια, ένα τυχαίο φινίρισμα.
Το ξύλο, δηλαδή, αντί για λεία αποκτά χαραγμένη ύφη.
Το σχέδιο μπορεί να τονωθεί και να αυξηθεί ή ακόμα και να ελαττωθεί, ανάλογα με το
πώς ρυθμίζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που το παράγει. Αποδίδεται αυτή η καλλιτεχνική φυσική «φθορά» του ξύλου, το ανάγλυφο «γλυπτό» (όπως αποκαλείται πολλές
φορές) χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία παλαίωσής του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαθέσιμες διαστάσεις (σε χιλιοστά)
Πάχος:

15 έως 21

Φάρδος:

95 έως 145

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, είναι ίδια με αυτή που
χρησιμοποιείται για τις λείες επιφάνειες.

home

δωμάτια

βουρτσιστό
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[ βουρτσιστό ]
Το βουρτσισμένο ξύλο είναι μια τεχνική η οποία έκανε το ντεμπούτο της πριν από περίπου 5
χρόνια και έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό, λόγω της αυθεντικής εμφάνισης και αίσθησης
αφής που χαρίζει. Από κάποιους αποκαλείται απλά «παλαιωμένο». Είναι ιδανικό για χώρους που
είναι επιρρεπείς σε γρατζουνιές ενώ, επίσης, κάνει λιγότερο ολισθηρό το πάτωμα. Το αισθητικό
αποτέλεσμα θυμίζει vintage εκδοχή προϊόντων ξύλου σε πατώματα, επενδύσεις και διακοσμητικές επιφάνειες.
Η τεχνοτροπία του βουρτσισμένου ξύλου, μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα είδη ξυλείας
(σκληρά και μαλακά). Το αποτέλεσμα όμως, γίνεται ιδιαίτερα αισθητό τόσο στην αφή όσο και
στην όψη πιο πολύ στα μαλακά ξύλα (π.χ. πεύκο). Στα πιο σκληρά ξύλα π.χ. δρυ προσδίδει
«αρχοντιά» και «κύρος».
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σύστημα σκίασης με περσίδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαθέσιμες διαστάσεις (σε χιλιοστά)
Πάχος:

15 έως 75

Φάρδος:

95 έως 190

< >

[ σύστημα σκίασης με περσίδα ]
Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα σκίασης, σε σχέση με την κλασική
οριζόντια τοποθέτηση περσίδων, υπερτερεί γιατί:
• Δεν χρειάζεται βίδωμα η κάθε περσίδα. Βιδώνουμε μόνο το στήριγμα της περσίδας.
• Αποφεύγεται ο κίνδυνος λίμνασης των βρόχινων υδάτων (λόγω
κλίσης 45°) που φθείρει και σαπίζει (μύκητες) την ξυλεία.
• Είναι πολύ απλή και εύκολη η συντήρησή του, από οποιονδήποτε.
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χαρακτό-καφασωτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περσίδα 21x120χιλ. με D21/45°
Στήριγμα περσίδας 21x90χιλ. D21/45°/10.5

Διαθέσιμο σε διάφορα μήκη
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[ χαρακτό-καφασωτό ]
Εφαρμόζεται για:
• Χωρίσματα μεταξύ δωματίων, χώρων εστίασης και
κοινόχρηστων χώρων.
• Σκίαση πάνω στην πέργκολα για περιορισμό της
ηλιοφάνειας και διατήρηση του αερισμού του χώρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πηχάκι χαρακτού καφασωτού 20x20χιλ. Διαθέσιμο σε μήκη από 2400
με προχάραξη 10x20χιλ. με κενό 20x20χιλ. έως 5100

Διατίθεται και σε άνθυγρα ξύλα, για παράδειγμα κέδρος, τικ, για μεγαλύτερη
αντοχή σε εξωτερικούς χώρους.
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υποδοχή και κοινόχρηστοι χώροι
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Ειδίκευση σε ευγενή και άνθυγρη ξυλεία

Δυτικός κόκκινος κέδρος_Western red cedar >

Τικ Βιρμανίας_Teak Burma >

Λάρτζινο Σιβηρίας_Siberian larch >
home

Δυτικός κόκκινος κέδρος_Western red cedar

Ιδιότητες-χαρακτηριστικά:
• Χρώματος ανοικτού καφέ.
• Χαρακτηριστική οσμή.

Εφαρμογές:

• Καλό φινίρισμα.
• Αριστοκρατική όψη.

• Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους και κατασκευές αντοχής.

• Σταθερό και ευθύ.

• Σκίαση πέργκολας.

• Ισόβενα νερά.

• Προσόψεις.

• Μεγάλη διάρκεια ζωής, ανεξαρτήτως καιρικών

• Επενδύσεις τοίχου.
• Περιφράξεις.

συνθηκών.

• Δομική ξυλεία πέργκολας.
home

teak burma

siberian larch
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Τικ Βιρμανίας_Teak Burma

Εφαρμογές:
• Deck σκαφών και πλοίων αλλά και εξωτερικών χώρων.
• Σκίαση πέργκολας.

Ιδιότητες-χαρακτηριστικά:

• Επενδύσεις τοίχου.
• Προσόψεις.

• Χρώματος σκούρο καφέ.
• Υψηλής πυκνότητας και σκληρότητας.
• Σταθερές διαστάσεις μετά την κατεργασία και τοποθέτησή του.
• Το teak oil που περιέχει λειτουργεί ως φυσική απωθητική ουσία για τα
ξυλοφάγα έντομα.
• Υψηλή ανθεκτικότητα στη φωτιά και τα οξέα.
• Ισόβενα νερά-Ισόβενη όψη.
• Μοναδική αντοχή στις κακουχίες των καιρικών συνθηκών.
home

western red cedar

siberian larch
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Λάρτζινο Σιβηρίας_Siberian larch

Ιδιότητες-χαρακτηριστικά:
• Χρώματος κόκκινο-καφέ.
• Ευθύ με φαρδύβενα νερά.
• Ανθεκτικό στη σήψη.
• Μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες.
• Εμποτίζεται δύσκολα με συντηρητικά, αλλά είναι απαραίτητος ο εμποτισμός του όταν το ξύλο εκτίθεται σε συνθήκες που ευνοούν τη σήψη.
• Μετά τον εμποτισμό εξαιτίας του καφέ χρώματος, τονώνονται τα «νερά»
του με αποτέλεσμα την «παραδοσιακή όψη».

Εφαρμογές:
• Δομική ξυλεία.
• Πάτωμα deck εξωτερικού χώρου.
• Στρωτήρες σιδηρόδρομων.
• Πασσάλους, δοκούς.
• Στοιχεία ξυλείας για πέργκολα.

home

western red cedar

teak burma

