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Εσώπορτες



Μασίφ Πόρτες



Ιθάκη

Βαφή: Ειδική τεχνοτροπία παλαίωσης 
3 στρωμάτων (χέρια) και τελείωμα με 
προεργασία και βερνίκι νερού.

Επεξεργασία επιφάνειας: Antique εμφάνιση 
με χαράγματα στις καβίλιες και τεχνητή φθορά 
σε διάφορα σημεία ή εντελώς λεία επιφάνεια. 

Ξυλεία: Μαόνι

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από 
μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση με εσωτερικά 
μόρσα. Περαστοί ταμπλάδες plywood οκουμέ 
10 mm ευρωπαϊκής προέλευσης. Εργαλείο 
σε μπόγια & τραβέρσες (περιμετρικά των 
ταμπλάδων). Ξύλινες εμφανείς καβίλιες στα 
σημεία ένωσης τραβέρσας με μπόι.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ ή πλακάζ 
επενδυμένο, 42 mm πάχος, δρομική ως 
μπατική με περιμετρικό αντιθορυβικό λάστιχο. 
Τηλεσκοπικό μασίφ ή πλακάζ επενδυμένο 
περβάζι 65 χ 10 mm.  Το μοντέλο αυτό μπορεί 
να συνδυαστεί και με σκαλιστό μασίφ περβάζι 
και υπέρθυρη κορνίζα (βλ. φωτογραφίες). 

Οριζόντια τομή:



Ιθάκη
ζωγραφισμένη 

στο χέρι



Χίος Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς ή Καστανιά.

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο 20 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την 
εμφανή. Επένδυση τελάρου μπρος - πίσω με κάθετο ραμποτέ 70 χ 10 mm. Κατ’ 
επιλογή 3 Οριζόντιες τραβέρσες 130 χ 11 mm από την εξωτερική ή εσωτερική 
μεριά του φύλλου. 

Στήριξη: Μεταλλικός χειροποίητος μηχανισμός βιομηχανικού τύπου με εμφανή 
ράουλα. 

Οριζόντια τομή:

Βαφή:  • Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια  
     ή οικολογικό λάδι
  • Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: ειδική επεξεργασία παλαίωσης με βούρτσισμα ή 
αμμοβολή για ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια.



Μύκονος Ξυλεία: Δρυς ή Καστανιά

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο 20 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την 
εμφανή. Γέμισμα τελάρου με ξυλοκυψέλη. Επένδυση τελάρου μπρος - πίσω με 
οριζόντιο ραμποτέ 160 χ 10 mm.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ περβάζι 65 χ 10 mm. 

Οριζόντια τομή:

Βαφή: Ειδική τεχνοτροπία παλαίωσης 3 στρωμάτων (χέρια) και τελείωμα με 
προεργασία και βερνίκι νερού.

Επεξεργασία επιφάνειας: Ειδική επεξεργασία παλαίωσης με βούρτσισμα τόσο 
στο φύλλο όσο και στην κάσα - περβάζι.



Μελίσσι

Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Δρυς ή 
Καστανιά.

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο  
20 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την εμφανή. 
Γέμισμα τελάρου με ξυλοκυψέλη. Επένδυση 
τελάρου μπρος-πίσω με κάθετο ραμποτέ  
120 x 10 mm χωρίς γκινισιές. Κατ’ επιλογή 3 
Οριζόντιες τραβέρσες 130 x 11 mm από την 
εξωτερική ή εσωτερική μεριά του φύλλου. 

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος 
δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ 
περβάζι 65 x 10 mm.

Οριζόντια τομή:

Βαφή:  • Σε φυσική απόχρωση ξύλου  
     επιλογής με υδατοδιαλυτά 
     βερνίκια ή οικολογικό λάδι. 
  • Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: ειδική επεξεργασία 
παλαίωσης με βούρτσισμα ή αμμοβολή για 
ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια τόσο στο φύλλο 
όσο και στην κάσα - περβάζι.



Πόρτο Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς ή Καστανιά.

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο 20 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την 
εμφανή. Γέμισμα τελάρου με ξυλοκυψέλη. Επένδυση τελάρου μπρος - πίσω με 
δύο πλευρικές τραβέρσες 130 χ 10 mm. Γκινισιές V περιμετρικά των τραβερσών 
- ραμποτέ. 

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ περβάζι 65 χ 10 mm. 

Οριζόντια τομή:

Βαφή:  •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: ειδική επεξεργασία παλαίωσης με βούρτσισμα ή 
αμμοβολή για ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια τόσο στο φύλλο όσο και στην κάσα - 
περβάζι.



Πήλιο Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, 
Μαόνι, Δρυς ή Καστανιά.

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο  
20 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την εμφανή. 
Γέμισμα τελάρου με ξυλοκυψέλη. Επένδυση 
τελάρου μπρος-πίσω με κάθετο ραμποτέ  
70 χ 10 mm. Κατ’ επιλογή 3 Οριζόντιες 
τραβέρσες 130 χ 11 mm από την εξωτερική ή 
εσωτερική μεριά του φύλλου. 3 μπουλόνια με 
διαμπερή καρόβιδα σε κάθε σανίδι ραμποτέ.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος 
δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ 
περβάζι 65 χ 10 mm. 

Οριζόντια τομή:

Βαφή: Βαφή σε φυσική απόχρωση ξύλου 
επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή 
οικολογικό λάδι.

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια 



Πήλιο Country Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Δρυς ή 
Καστανιά.

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο  
20 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την εμφανή. 
Γέμισμα τελάρου με ξυλοκυψέλη. Επένδυση 
τελάρου μπρος-πίσω με κάθετο ραμποτέ  
120 x 10 mm. Κατ’ επιλογή 3 Οριζόντιες 
τραβέρσες 130 x 11 mm από την εξωτερική ή 
εσωτερική μεριά του φύλλου. 3 μπουλόνια με 
διαμπερή καρόβιδα σε κάθε σανίδι ραμποτέ.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος 
δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ 
περβάζι 65 x 10 mm.

Οριζόντια τομή:

Βαφή:  •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: ειδική επεξεργασία παλαίωσης με βούρτσισμα ή 
αμμοβολή για ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια τόσο στο φύλλο όσο και στην κάσα - 
περβάζι.



Πήλιο Ζ Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς ή Καστανιά.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση με 
εσωτερικά μόρσα Z μασίφ 14 mm. Κάθετα ραμποτέ 70 χ 17 mm (το φάρδος και 
το πάχος του ραμποτέ μπορεί να διαφέρει).

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ περβάζι 65 χ 10 mm.

Οριζόντια τομή:

Βαφή: σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή 
οικολογικό λάδι.

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια 



Αίγινα Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση με 
εσωτερικά μόρσα. 3 περαστοί ταμπλάδες μασίφ 45 mm. Εργαλείο σε μπόγια & 
τραβέρσες (περιμετρικά των ταμπλάδων).

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό περβάζι 65 χ 10 mm. 

Οριζόντια τομή: 

Βαφή : •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια.



Νάξος Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση 
με εσωτερικά μόρσα. 3 ταμπλάδες αντικολλητοί  με τα επιφανειακά στρώματα 
να είναι μασίφ 1,85 mm και το ενδιάμεσο plywood 8 mm. Περιμετρικό καδρέτο 
στους ταμπλάδες.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό περβάζι 65 χ 10 mm.

Οριζόντια τομή:

Βαφή : •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια. 



Βεργίνα 5Τ & 6Τ Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο , Peach Pine, Μαόνι, Δρυς.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 45 mm σύνδεση με 
εσωτερικά μόρσα. 1 οριζόντιος και 4 κάθετοι περαστοί ταμπλάδες μασίφ 41 mm. 
Εργαλείο σε μπόγια & τραβέρσες (περιμετρικά των ταμπλάδων). Σε περίπτωση 
ειδικών διαστάσεων ύψους την διαφορά καλύπτουν οι 2 επάνω ταμπλάδες 
ενώ το υπόλοιπο τμήμα (1 οριζόντιος & 2 κάθετοι κάτω) παραμένει αμετάβλητο. 

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό περβάζι 65 χ 10 mm.

Οριζόντια τομή:

Βαφή : •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια. 



Ίος Ξυλεία: Δρύς

Κατασκευή φύλλου: Περιμετρικό τελάρο 25 mm από μασίφ ξυλεία ίδια με την 
εμφανή. Γέμισμα τελάρου με ξυλοκυψέλη. Επένδυση τελάρου μπρός πίσω με 
11 οριζόντια φιλέτα μασίφ ξυλείας πάχους 16 mm και διαμόρφωση ταμπλά στο 
προφίλ τους. Οι επικαθήμενοι ταμπλάδες που δημιουργούνται έχουν standard 
ύψος 20 cm εκτός από τον κάτω τελευταίο που μεταβάλεται ανάλογα με το 
ύψος της πόρτας.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ περβάζι 65 χ 10 mm. 

Οριζόντια τομή:

Βαφή :  •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια.



Sunny Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση με 
εσωτερικά μόρσα. 2 περαστοί ταμπλάδες αποτελούμενοι από 8 κάθετα μασίφ 
σανίδια ραμποτέ πάχους 20 mm. Εργαλείο σε μπόγια & τραβέρσες (περιμετρικά 
των ταμπλάδων). Σε περίπτωση ειδικών διαστάσεων ύψους την διαφορά 
καλύπτουν ο επάνω ταμπλάς ενώ το υπόλοιπο τμήμα παραμένει αμετάβλητο. 

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό περβάζι 65 χ 10 mm.

Οριζόντια τομή: 

Βαφή : •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια. 



Classic 2T & 3T Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση 
με εσωτερικά μόρσα. Tαμπλάδες αντικολλητοί  με τα επιφανειακά στρώματα 
να είναι μασίφ 1,85 mm και το ενδιάμεσο plywood 8 mm. Περιμετρικό καδρέτο 
classic στους ταμπλάδες.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό περβάζι 65 χ 10 mm.
 
Οριζόντια τομή:

Βαφή : •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια. 



Modern 1T & 2T Ξυλεία: Μασίφ Πεύκο με ρόζο, Peach Pine, Μαόνι, Δρυς.

Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση 
με εσωτερικά μόρσα. Tαμπλάδες αντικολλητοί  με τα επιφανειακά στρώματα 
να είναι μασίφ 1,85 mm και το ενδιάμεσο plywood 8 mm. Περιμετρικό καδρέτο  
modern στους ταμπλάδες.

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος δρομική ως μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό περβάζι 65 χ 10 mm.
 
Οριζόντια τομή:

Βαφή : •  Σε φυσική απόχρωση ξύλου επιλογής με υδατοδιαλυτά βερνίκια ή  
       οικολογικό λάδι. 
  •  Πατίνα παλαίωσης

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια. 



Τομή Εσώπορτας Τομή Κάσας

•	 Τρικολλητή κατασκευή ταμπλά με το 
μεσσαίο στρώμα κατασκευασμένο 
από plywood

•	 Αποφυγή ριγματώσεων
•	 Μέγιστη σταθερότητα διάστασης 

ταμπλά

•	 Αντικολλητή κατασκευή κάσας 
(πλακάζ) με μασίφ ξυλεία ή εξ’ 
ολοκλήρου μασίφ

•	 Γκινισιές για τηλεσκοπικό περβάζι
•	 Περιμετρικό αντιθορυβικό λάστιχο



Πρεσσαριστές 
Πόρτες



Lovado VV 20 Καπλαμάς: Φυσικός δρυς

Κάσα:Από σύνθετη μασίφ αντικολλητή λευκή ξυλεία επενδυμένη με καπλαμά 
δρυς ή επιλογής.
Διατομή 130 x 42 mm (δρομική) και δυνατότητα αύξησης του πλάτους (λαμπάς) 
για ημιμπατική ή μπατική κάσα έως 240 mm.
Εγκοπή για τηλεσκοπικό περβάζι στην εξωτερική πλευρά της κάσας, 
δηλ. 125 + 15 τηλεσκοπικό περβάζι = λαμπάς από 125 έως 140mm.
Περιλαμβάνει 3 βαρελάκια ασημί, περιμετρικό λάστιχο στις πατούρες και ασημί 
αντίκρισμα κλειδαριάς.

Περβάζια: Κόντρα πλακέ επενδυμένα με καπλαμά δρυς ή επιλογής. Κομμένα 
και εφαρμοσμένα, στη κάσα, σε καρέ γωνία, με βαφή στα σόκορα, έτοιμα για 
τοποθέτηση, χωρίς φαλτσοκοπή στην οικοδομή. Λακαριστά ή επενδυμένα με  
καπλαμά επιλογής. Τηλεσκοπικά για αυξομείωση της κάσας κατά 15mm από 
την έξω πλευρά και κουμπωτό με κλίπς από την πλευρά της πατούρας. Διατομή 
περβαζιού10 x 60 mm. 

Φύλλο: Δρύινο πρεσσαριστό με καπλαμά δρυς και περιμετρική δρύινη μασίφ 
ξυλεία F/J  στις πατούρες. Ξυλοκυψέλη εσωτερικά, με μασίφ ενισχύσεις στους 
μεντεσέδες και την κλειδαριά. Περιλαμβάνει κλειδαριά και 3 μεντεσέδες ασημί.
Προσοχή: Στα σόκορα του φύλλου δεν φαίνεται το mdf των 4 mm αλλά μόνον 
μασίφ δρυς.



Lovado VV 21 Καπλαμάς: Φυσικός δρυς

Κάσα:Από σύνθετη μασίφ αντικολλητή λευκή ξυλεία επενδυμένη με καπλαμά 
δρυς ή επιλογής.
Διατομή 130 x 42 mm (δρομική) και δυνατότητα αύξησης του πλάτους (λαμπάς) 
για ημιμπατική ή μπατική κάσα έως 240 mm.
Εγκοπή για τηλεσκοπικό περβάζι στην εξωτερική πλευρά της κάσας, 
δηλ. 125 + 15 τηλεσκοπικό περβάζι = λαμπάς από 125 έως 140mm.
Περιλαμβάνει 3 βαρελάκια ασημί, περιμετρικό λάστιχο στις πατούρες και ασημί 
αντίκρισμα κλειδαριάς.

Περβάζια: Κόντρα πλακέ επενδυμένα με καπλαμά δρυς ή επιλογής. Κομμένα 
και εφαρμοσμένα, στη κάσα, σε καρέ γωνία, με βαφή στα σόκορα, έτοιμα για 
τοποθέτηση, χωρίς φαλτσοκοπή στην οικοδομή. Λακαριστά ή επενδυμένα με  
καπλαμά επιλογής. Τηλεσκοπικά για αυξομείωση της κάσας κατά 15mm από 
την έξω πλευρά και κουμπωτό με κλίπς από την πλευρά της πατούρας. Διατομή 
περβαζιού10 x 60 mm. 

Φύλλο: Δρύινο πρεσσαριστό με καπλαμά δρυς και περιμετρική δρύινη μασίφ 
ξυλεία F/J  στις πατούρες. Ξυλοκυψέλη εσωτερικά, με μασίφ ενισχύσεις στους 
μεντεσέδες και την κλειδαριά. Περιλαμβάνει κλειδαριά και 3 μεντεσέδες ασημί.
Προσοχή: Στα σόκορα του φύλλου δεν φαίνεται το mdf των 4 mm αλλά μόνον 
μασίφ δρυς.



Lovado VV 23 Καπλαμάς: Φυσικός δρυς

Κάσα:Από σύνθετη μασίφ αντικολλητή λευκή ξυλεία επενδυμένη με καπλαμά 
δρυς ή επιλογής.
Διατομή 130 x 42 mm (δρομική) και δυνατότητα αύξησης του πλάτους (λαμπάς) 
για ημιμπατική ή μπατική κάσα έως 240 mm.
Εγκοπή για τηλεσκοπικό περβάζι στην εξωτερική πλευρά της κάσας, 
δηλ. 125 + 15 τηλεσκοπικό περβάζι = λαμπάς από 125 έως 140mm.
Περιλαμβάνει 3 βαρελάκια ασημί, περιμετρικό λάστιχο στις πατούρες και ασημί 
αντίκρισμα κλειδαριάς.

Περβάζια: Κόντρα πλακέ επενδυμένα με καπλαμά δρυς ή επιλογής. Κομμένα 
και εφαρμοσμένα, στη κάσα, σε καρέ γωνία, με βαφή στα σόκορα, έτοιμα για 
τοποθέτηση, χωρίς φαλτσοκοπή στην οικοδομή. Λακαριστά ή επενδυμένα με  
καπλαμά επιλογής. Τηλεσκοπικά για αυξομείωση της κάσας κατά 15mm από 
την έξω πλευρά και κουμπωτό με κλίπς από την πλευρά της πατούρας. Διατομή 
περβαζιού10 x 60 mm. 

Φύλλο: Δρύινο πρεσσαριστό με καπλαμά δρυς και περιμετρική δρύινη μασίφ 
ξυλεία F/J  στις πατούρες. Ξυλοκυψέλη εσωτερικά, με μασίφ ενισχύσεις στους 
μεντεσέδες και την κλειδαριά. Περιλαμβάνει κλειδαριά και 3 μεντεσέδες ασημί.
Προσοχή: Στα σόκορα του φύλλου δεν φαίνεται το mdf των 4 mm αλλά μόνον 
μασίφ δρυς.



Lovado LL 20 Ξυλεία: Πρεσσαριστή

Κατασκευή φύλλου: Τελάρο από μασίφ περιμετρική ξυλεία. Γέμισμα με dendroli-
ght, ξυλοκυψέλη ή διάτρητη μοριοσανίδα για επιπλέον ηχομόνωση (32 ή 64 db).

Κατασκευή κάσας: Μασίφ 42 mm πάχος, δρομική ή μπατική με περιμετρικό 
αντιθορυβικό λάστιχο. Τηλεσκοπικό μασίφ περβάζι 6,5 χ 12 mm.

Οριζόντια τομή:

Βαφή: Λάκα λευκή ή σε απόχρωση RAL επιλογής του πελάτη.

Επεξεργασία επιφάνειας: Λεία επιφάνεια.



Dendrolight

κατασκευή
Το Dendrolight είναι ένα από τα προϊόντα ξυλείας τεχνολογίας της Woodacademy. 
Πρόκειται για μασίφ συγκολλημένο πανέλο που αποτελείται από δύο επιφανειακές 
στρώσεις HDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης ή μασίφ ξύλο σε διάφορα πάχη η κάθε μία, 
ενδιάμεσα των οποίων υπάρχει ο πυρήνας (core).

Ο αντικολλητός πυρήνας είναι κατασκευασμένος από ειδικά διαμορφωμένα προφίλ 
μασίφ πεύκου ή ελάτης ξηραντήριου, τα οποία συγκολλούνται σε διαγώνια διάταξη 
μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι ένα ελαφρύ και ταυτόχρονα ισχυρό χωροδικτύωμα. 
Κατά συνέπεια έχουμε ένα ισοτροπικό προϊόν ξύλου με 40% μειωμένο βάρος έναντι 
του μασίφ, χωρίς εσωτερικές τάσεις και με εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων. 

Όλες οι συγκολλήσεις πραγματοποιούνται με PVAc (D3/D4) και η συνολική 
περιεκτικότητα σε συγκολλητικές ουσίες δεν ξεπερνά το 5%. Μπορούμε λοιπόν να 
μιλάμε για ένα φυσικό και ταυτόχρονα οικολογικό υλικό. 

επεξεργασία
Δεν υπάρχει ανάγκη για προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, καθότι για την επεξεργασία 
χρησιμοποιούνται τα ίδια μηχανήματα και κοπτικά με τα οποία επεξεργαζόμαστε μέχρι 
τώρα το plywood και το mdf.

Η επικόλληση ξυλόφυλλων (καπλαμάς) πραγματοποιείται επίσης με τους γνωστούς 
παραδοσιακούς τρόπους και η απαιτούμενη πίεση διαφέρει ανάλογα με την κόλλα 
που θα επιλέξουμε.

είδος κόλλας PVAc EPI

μέγιστη πίεση (To) 80o 120o

μέγιστη πίεση (kg/cm2) 4 kg/cm2 4 kg/cm2

φυσικές και μηχανικές ιδιότητες dendrolight

• συντελεστής πυροπροστασίας     FD30 (BS 476 Pt.22)

• ηχομόνωση        -35 dB

• μέτρο διόγκωσης  0,5%

• τάση συγκράτησης στο βίδωμα  0,44  N/m2

• μέτρο ακαμψίας (bending strength) Low E - Module

• πυκνότητα  250-300 kg/m3

• εσωτερική τάση συγκράτησης    76 kg +

πλεονεκτήματα dendrolight

• ηχομόνωση και πυροπροστασία

• ισοτροπική συμπεριφορά

• σταθερότητα διαστάσεων

• μειωμένο βάρος έναντι του μασίφ (-40%)

• χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, λόγο ξήρανσης

• χαμηλή περιεκτικότητα σε συγκολλητικές ουσίες 4 - 5%



• αντιήχηση παρόμοια με του μασίφ ξύλου

• ευκολία στην επεξεργασία χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου εξοπλισμού

• επιφάνειες έτοιμες προς βαφή ή συγκόλληση καπλαμά

• οικολογικός χαρακτήρας, FSC πιστοποίηση, Co2 ++ neutral, 

   παραγωγή κοντά στον τόπο ξύλευσης.

aποθήκευση – μεταφορά
Τα πανέλα πρέπει να αποθηκεύονται επίπεδα (παράλληλα με το έδαφος) και με ικανή 
υποστήριξη από κάτω προκειμένου να αποφευχθούν κυρτώσεις και στρεβλώσεις στην 
επιφάνεια τους.

έπιπλα

διαχωριστικά

πατάρια

εφαρμογές

επιφάνειες εργασίαςεσώπορτες - εξώπορτες 

διαθέσιμες διαστάσεις*

μήκος (mm) πλάτος (mm) πάχος (mm) επιφάνειες (mm) πυρήνας (mm)

2100 mm 585 mm 32 mm ΓΥΜΝΟ 32 mm core only

2070 mm 2800 mm 20 mm 4+4 mm HDF 12 mm

*Επιπλέον διαστάσεις και διατομές διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας



Ξυλοκυψέλη

Διάτρητη Μοριοσανίδα

Τελάρο από μασίφ 
μισοχαρακτό προφίλ 
ξύλου 6mm με κάναβο  
8 χ 8 cm

•	 Χαμηλό βάρος
•	 Υψηλή μηχ. αντοχή σε κρούση  
 (DIN EN 14755)
•	 Σταθερότητα διαστάσεων
•	 Οικολογικό υλικό (PEFC / FSC / E1)
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Έκθεση:
Λ. Κηφισίας 336, 
152 33 Χαλάνδρι
(απέναντι από το Νοσοκομείο “Υγεία”)
T : 210 68 12 340
    210 68 22 270 
F : 210 68 55 646
E : info@domogroup.gr
 
Εργοστάσιο:
Θέση Ρουπάκι
Ασπρόπυργος 
Αττική, 19300
T : 210 66 34 943
F : 210 60 25 670
E : info@woodacademy.gr
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made of wood


