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ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ 
 

 

 

  
       Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής.  
Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m3) και  
 
μεγάλη ελαστικότητα, γεγονός που τις καθιστά ασυναγώνιστο κατασκευαστικό υλικό. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  

o Δυνατότητα κατασκευής δοκών, ευθύγραμμων ή καμπύλων σε πολύ μεγάλες 
διαστασεις, που δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινή ξυλεία.  

o Δυνατότητα σχεδόν οποιουδήποτε αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στη μεγαλύτερη ποικιλία 
σχημάτων και διατομών.  

o Δυνατότητα κατασκευής φερόντων στοιχείων, με ειδικές ενισχυμένες αντοχές σε θέσεις 
που καθορίζουν τα δεδομένα της μελέτης αντί της ενιαίας διατομής της φυσικής 
ξυλείας.  

o Ελαχιστοποίηση αν όχι εξαφάνιση σχισμών και στρεβλώσεων που παρουσιάζονται 
συνήθως στην κοινή ξυλεία. 
 
Διατίθενται στις κάτωθι διατομές:  

o    70 Χ 120  

o    70 X 140  

o    80 Χ 160  

o    80 X 180  

o    90 X 210  

o    100 X 100  

o    100 X 200  

o    100 X 300  

o    120 X 120  

o    140 X 140 

 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ 
 

 

 

    
   Ακανόνιστες δοκοί για κατασκευή στεγάστρων παραδοσιακού τύπου.  
Διατίθενται σε πεύκο,έλατο,κυπαρίσσι και καστανιά ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να 
παραδοθούν αποφλοιωμένα(τριμμένα). Οι συνήθεις διατομές είναι :  

o 10 Χ 10  
o 12 Χ 12  
o 15 Χ 15  
o 15 Χ 18  
o 18 Χ 18  
o 20 Χ 20  
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ενώ τα μήκη τους είναι 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0m  

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - OSB 
 

 

 

Το O.S.B ή αλλιώς  Λεπιδόπλακα  αποτελείται από τεμάχια ξύλου συγκεκριμένων 
διαστάσεων συγκολλημένα με μια συνθετική ρητινοφόρα ουσία. Συγκρινόμενο με το Κόντρα 
πλακέ Θαλάσσης παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης/τιμή. Χρησιμοποιείται σε 
ποικίλλες οικοδομικές εφαρμογές όπως επένδυση τοίχου, επένδυση σκεπής, κάλυψη δαπέδου, 
υπόστρωμα δαπέδου κ.α. 

Διατίθεται σε δύο κατηγορίες: 
o    OSB/2: Επιφάνειες για ξηρές συνθήκες 
o    OSB/3: Επιφάνειες για υγρές συνθήκες 

 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

o    122  X  244  X  (0.9 / 1.1 / 1.5 / 1.8)   (cm) 
 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - M.F.P 
 

 

 

 
   Το M.F.P (MultiFunctionalPanel) είναι ένα πανέλο μοριοσανίδος αποτελούμενο από 
ακανόνιστου και διαφορετικου μεγέθους και πάχους μέρη ξύλου. Αυτά είναι διαμοιρασμένα σε 
πολλαπλά στρώματα, το ισότροπο παραγόμενο panel εξασφαλίζει σταθερή απόκριση στις 
μηχανικές ιδιότητες. Για τη συγκόλληση χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας τεχνητή μελαμινική 
ρητίνη.  

  
                    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  M.F.P 

 
Υποστήριξη κατασκεύων δαπέδων 

        Δομικό στοιχείο στεγοποιϊας 
        Δομικό στοιχείο επενδύσεων 
        Συσκευασία 
        Επιπλοποιϊα 
        Διακοσμήσεις 
  

                    ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  M.F.P 
 
 

        Υψηλή μηχανική αντοχή 
        Υψηλή πυκνότητα (720Kg/m3) 
        Χαμηλές τιμές υδατοπερατότητας 
        Εύκολη κατεργασία 
        Μεγάλη ελαστικότητα 

 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  M.F.P   
ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ (mm) 

M.F.P (ΑΡΣ/ΘΗΛ) 2500 X 615 10/12/15/18/22/25 
M.F.P 2500 X 1250 10/12/15/18/22/25 

 

 



 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ - ΡΑΜΠΟΤΕ 
 

 

 

    
     Επενδύσεις τοίχου-οροφής(Τ&G) απο Σουηδική ξυλεία εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα τύπων και 
διαστάσεων:  

o   Επένδυση Πέυκης/Ελάτης  
 
 15Χ88 (Μονή Σκοτία) 
 14Χ115 (Σχέδιο Νυχάκι) 
 14Χ140 (Σχέδιο Νυχάκι)  
  

o    Επένδυση Πέυκης Royal  
 15Χ88 (Μονή Σκοτία)  

  Επίσης, διατίθενται επενδύσεις κατόπιν παραγγελίας και σε άλλα είδη ξυλείας όπως 

o   Πίτς-Πάϊν Αμερικής  
o   Ιρόκο Αφρικής  
o   Ορεγκον Αμερικής  
o   Δρυός Ευρώπης  

 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ - ΚΟΡΜΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ "Ζ" 
 

 

 

 
    Εμποτισμένη ξυλεία πεύκης εισαγωγής. 
  Χρησιμοποιείται σε προκατασκευασμένες αλλά και συμβατικές δομικές κατασκευές 
παραδοσιακού τύπου καθώς και σε ξύλινες κατοικίες.   
   
   

Επένδυση Κορμού 
24Χ142 / 28Χ142 
Επένδυση Παραδοσιακή τύπου 'Ζ' 
20Χ185 / 17Χ162 

 

 

Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό και γι αυτό τον λόγο δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφο και 
ομοιογενές έτσι ώστε να παρουσιάζει πάντα την ίδια συμπεριφορά.  
   Αυτό επιδρά στην αισθητική αλλά πολύ περισσότερο στην αντοχή του σαν φέρον δομικό 
στοιχείο.  
   Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει η φυσιολογία του ξύλου , 
εφαρμόζεται μια κατάλληλη επεξεργασία κατά την οποία αφαιρούνται οι δυσμορφίες και 
τα μη αποδεκτά μέρη (ρόζοι , κυανώσεις κ.α. ).  
   Τα κομμάτια του υγιούς ξύλου συρράβονται με την τεχνική της οδοντωτής σφήνωσης και 
συνθέτουν ένα νέο κομμάτι ξύλου με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά και μεγάλη αντοχή σε 
καταπονήσεις.  
   Η σύνθεση – συγκόλληση των παραπάνω λωρίδων ξύλου μας δίνει την δυνατότητα να 
παράγουμε προϊόντα όπως δοκοί κολώνες, φορούσια κ.α. , με άψογη αισθητική και 
ομοιόμορφη στατική συμπεριφορά .  
   Η παραγωγή αυτών των προϊόντων γίνεται με τα τελειότερα μηχανήματα επεξεργασίας 



ξύλου η ποιότητα δε της παραγωγικής διαδικασίας διασφαλίζεται με την εφαρμογή 
συστήματος ISO 9001:2000 

 

Το πλάνισμα δίνει στο ξύλο το επιθυμητό προφίλ, την επίπεδη επιφάνεια και τις 
ακριβείς διαστάσεις. Η περιεκτικότητα υγρασίας της πλανισμένης ξυλείας θα πρέπει 
να κυμαίνεται το μέγιστο από 15 - 18%, αλλά εξαρτώμενη από τη χρήση, η απαίτηση 
μπορεί να είναι και κάτω από 10% περιεκτικότητα. 

Οι πλανισμένες επιφάνειες διαχωρίζονται σε άγριες πλανισμένες επιφάνειες όπου η 
επιφάνεια έχει έρθει σε ένα επίπεδο αλλά η επιφάνεια δεν είναι απολύτως ομαλή, και 
σε εξομαλυμένες πλανισμένες επιφάνειες όπου η επιφάνεια είναι ομαλή και επίπεδη. 

Επενδύσεις 

Πάχος 9-21 
Μήκος 70-195  

Σχέδιο Ταβανιού 

 
Μονή Σκωτία 

 
Διπλή Σκωτία 

 
Μαργαρίτα 

 
Περισπωμένη 

 
Καλάμι 

 
Παραδοσιακό 

Πάτωμα 

Άγρια σανίδα - δόντι και κοιλότητα 
Πάχος 17 - 33 

Πλάτος 95  

Πλανισμένη σανίδα - δόντι και κοιλότητα 
Πάχος 12 - 33 

Πλάτος 70 - 145  

Σανίδα - δόντι και κοιλότητα 
Πάχος 12 - 33 

Πλάτος 70 - 145  

Σανίδα Πατώματος 
Πάχος 21 - 33 

Πλάτος 58 - 120 
 

Οροφή 



Οροφή 
Πάχος 15 - 34 

Πλάτος 120 - 195  

 
 

Παραδοσιακή οροφή 
Πάχος 8 - 68 

Πλάτος 12 - 195  

Παραδοσιακή οροφή Μυκόνου 
Πάχος 13 

Πλάτος 120 - 145 
 

Πάνελ - Δόντι και Κοιλότητα (προφίλ κορμού) 

Πάχος 18, 21 
Πλάτος 95, 120 

 

 
 

Σανίδα - Δόντι και Κοιλότητα (κάθετη ή οριζόντια) 

Πάχος 21 - 28 
Πλάτος 95 - 195 
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