


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η επιχείρηση μας, δραστηριοποιείται στις 
τροποικές κατασκευές ξύλου, εδώ και αρκετά 
χρόνια, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε 

υψηλές απαιτήσεις.
Συστήματα σκίασης εξωτερικών αλλά και εσωτερικών 
χώρων, σε συνδυασμό με όμορφες προτάσεις για 
διακόσμηση της επιχείρησης και του σπιτιού σας.

Η τεχνογνωσία αλλά και η συνεχής ενημέρωσής μας, 
υπόσχονται να παρέχουμε έργα όμορφα, διαφορετικά, 
λειτουργικά έτσι ώστε να ξεπερνούμε τις προσδοκίες 
των πελατών μας.

Οι κατασκευές μας παρέχουν:   
•Υψηλή εργονομία και λειτουργικότητα, 
•Χαμηλό κόστος κατασκευής,
•Σύντομο χρονικό διάστημα παράδοσης,
 •Υψηλή αισθητική, 
•Μεγάλη αντοχή στο χρόνο,
•Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, 
•Δροσιά ± 8 C διαφορά από το εξωτερικό περιβάλλον,
•Μέχρι και 100% υδατοστέγια.

Τα προϊόντα κάλυψης που χρησιμοποιούμε είναι 100% 
απο φυσικά υλικά όπως: φύλλα κοκκοφοίνικα (MAKUTI, 
FUN PALM ), θαμνόχορτα (THATCH, ALANG-ALANG), 
ξύλα κορμοί, και άλλα προερχόμενα από δάση της 
Αφρικής και της Ινδονησίας.

Οι κορμοί προέρχονται από δάση της Βορειο-
Ανατολικής Ευρώπης και η αναπτυξή τους εχεί γίνει με 
φυσικό τρόπο χωρίς φροντίδα με αποτέλεσμα να είναι 
αρκετά ανθεκτικά και με όλα τα πλεονεκτήματα της 
δασικής ξυλείας.



•Εξωτική εμφάνιση  
•Απεριόριστες δυνατότητες μεγέθους και σχε-
δίου. 
•Το υλικό MAKUTI αντέχει περίπου 10-15 έτη 
και μετά μπορεί να γίνει μερική αντικατάστα-
ση μόνο του φύλου, με μικρό κόστος, χωρίς 
να αλλάζει το ξυλότυπο.
•Φύλλο κοκκοφοίνικα πλεγμένο στο χέρι ένα 
προς ένα επάνω στο μίσχο του φυτού ή επά-
νω σε πλεκτό σχοινί διασφαλίζει την εύκολη 
τοποθέτηση του. Το υλικό διατίθεται σε τεμά-
χια διαστάσεων 40x50εκ. ή σε ρολά των 5μέ-
τρων. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του η μεγάλη 
αντοχή στο χρόνο, η υδατοστέγια μέχρι και 
100%, η δροσιά (±8C° από το εξωτ.περιβαλ-
λον) και η μεγάλη αντοχή στον άνεμο.
•Με επιλογή σκελετού μεταλλικού (γαλβανιζέ), 
αλουμινίου ή ξύλινου. Διαστάσεις: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
διαμέτρου 200,250,300,350 εκ. ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 
200Χ200, 250Χ250, 300Χ300 ΚΑΙ 350Χ350.

MAKUTIMAKUTI



•Εξωτική εμφάνιση 
•Πρόκειται για 100% φυσικό υλικό, φτιαγμένο από 
θαμνόχορτα τα οποία είναι πλεγμένα στο χέρι ένα προς ένα, 
επάνω σε πλεκτό σχοινί.
•Ο τόπος προέλευσης της καλύτερης ποιότητας του υλικού 
είναι η Ινδονησία.
•Οι δυνατότητες μεγέθους και σχεδίου είναι απεριόριστες 
•Το υλικό ALANG-ALANG αντέχει περίπου 10-15 έτη και μετά 
μπορεί να γίνει μερική αντικατάσταση μόνο του φύλου με 
μικρό    κόστος χωρίς να αλλάζει το ξυλότυπο.
•Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, 
η υδατοστέγια μέχρι και 100%, η δροσιά ( ±8 C° από το εξωτ.
περιβαλλον).
•Με επιλογή σκελετού μεταλλικού (γαλβανιζέ), αλουμινίου ή 
ξύλινου. 
•Διατίθεται σε ρολό 5μΧ60εκ 
•Διαστάσεις: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ διαμέτρου 200,250,300,350 εκ. ή 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 200Χ200, 250Χ250, 300Χ300 ΚΑΙ 350Χ350

ALANG- ALANGALANG- ALANG



•Ξεχωριστή τροπική εμφάνιση  
•Απεριόριστες δυνατότητες μεγέθους και σχεδίου
•Το thatch(θαμνόχορτο) ενδεδειγμένο για την μεγάλη 
διάρκεια ζωής υλικό, κυριαρχεί στις κατασκευές και τις 
ομπρέλες μας. 
•Τα καλάμια προέρχονται από τη καλλιέργεια ενός 
μοναδικού θάμνου στη Νότια Αφρική.
•Είναι συγκολλημένα από τη μια πλευρά τους με 
φυσικό καουτσούκ, το οποίο τα καθιστά ιδανικά 
ελαστικά και έχει UV προστασία.
•Κατά μήκος της ταινίας καουτσούκ υπάρχουν 
συνδετήρες που εξασφαλίζουν την εξαιρετικά εύκολη 
τοποθέτησή του.
•Στο τελικό στάδιο έχει τη μορφή παραλληλόγραμμου 
διαστάσεων 80x45x2,5εκ. ή 80x75x2,5εκ.
•Οι κατασκευές μπορούν να είναι 100% υδατοστεγείς 
και αεροστεγείς, εξασφαλίζουν δροσιά ( ±8 C° από το 
εξωτ.περιβαλλον), .
•Το υλικό THATCH αντέχει περίπου 15-20 έτη και μετά 
μπορεί να γίνει μερική αντικατάσταση του φύλου 
μόνο, χωρίς να αλλάζει το ξυλότυπο. 
•Με επιλογή σκελετού μεταλλικού (γαλβανιζέ), 
αλουμινίου ή ξύλινου. 
•Διαστάσεις: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ διαμέτρου 200,280 και 330 
εκ. ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 280Χ280 και 330Χ330.

THATCH

•Το υλικό FIBER THATCH σχεδιάστηκε για να καλύψει ανάγκες της 
αγοράς για φυσικά στην όψη υλικά που αντέχουν στο χρόνο και στις 
καιρικές συνθήκες.
•Το FIBER THATCH έχει διάρκεια ζωής περίπου 30-40 έτη και μετά 
μπορεί να γίνει μερική αντικατάσταση του υλικού μόνο χωρίς να 
αλλάζει το ξυλότυπο.
•Αποτελείται από ένα μοίγμα συνθετικών υλικών που το καθιστούν 
ανθεκτικότατο.
•Μέγεθος και Σχέδιο ανάλογα με το χώρο - μέχρι και 100% 
υδατοστεγείς αν αυτό απαιτείται
•Διατίθεται σε 4 διαφορετικές φυσικές αποχρώσεις (ξανθό, ανοικτό 
καφέ, σκούρο καφέ και λαδοπράσινο).

THATCH

FIBER THATCHFIBER THATCH

•Το καπέλο RATTAN χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική του 
αντοχή στον άνεμο, την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του 
από το σκελετό όπως επίσης και για τον μεγάλο χρόνο ζωής 
του. Μέση διάρκεια ζωής του υλικού κάλυψης 7-10 έτη.
•Σκελετός μεταλλικός. 
Διαστάση: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ διαμέτρου 200 εκ.

ΚΑΠΕΛΟ ΟΜΠΡΕΛΑΣ RATTAN ΚΑΠΕΛΟ ΟΜΠΡΕΛΑΣ RATTAN 



•Οι ομπρέλες με υλικό κάλυψης Fun Palm 
εκτός από το προνόμιο της ξεχωριστής 
τους εμφάνισης αντέχουν στον χρόνο και 
στις καιρικές συνθήκες.
•Προέρχεται από την  Ινδονησία, είναι από 
φύλλα κοκοφοίνικα τα οποία είναι πλεγμέ-
να στο χέρι δημιουργώντας μεγάλες επι-
φάνειες, το τροπικό αυτό  προιόν έχει όλες 
τις ιδιότητες αντοχής των άλλων φυσικών 
προιόντων. 

•Παρέχουν δροσιά και 100% σκίαση. Με 
επιλογή σκελετού μεταλλικού (γαλβανιζέ), 
αλουμινίου ή ξύλινου. 
•Διαστάσεις: ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ διαμέτρου 
200,250,300,350 εκ. ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 200Χ200, 
250Χ250, 300Χ300 ΚΑΙ 350Χ350
•Το υλικό διατίθεται σε τεμάχια διαστάσε-
ων 100 x 300εκ. ή σε κυκλικά τεμάχια των 
Φ200εκ.- Φ250 - Φ300εκ.- Φ350ε

ΟΜΠΡΕΛΑ FUN PALM ΟΜΠΡΕΛΑ FUN PALM 

•Το υλικό διατίθεται σε κυκλικά τεμάχια με οπές που το 
κάνουν πιο ανθεκτικό στον δυνατό άνεμο. Η διάστασή 
του είναι Φ200εκ.

ΟΜΠΡΕΛΑ FUN PALM 
ANΟΙΓΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ
•Η ανοιγοκλειόμενη ομπρέλα FUN PALΜ έχει σκελετό 
αλουμινίου με 8 ακτίνες και διάμετρο 200 εκ. 

ΚΑΠΕΛΟ ΟΜΠΡΕΛΑΣ FUN PALM 
Διάτρητο 

• Εξασφαλίζει με τον πλέον καλαίσθητο τρόπο 
εξοικονόμιση χώρου.
•Το σχέδιο των ομπρελών μπορεί να είναι στρογγυλό, 
τετράγωνο ή οβάλ.
•Οι στρογγυλές και οι τετράγωνες κρεμαστές ομπρέλες 
μπορεί να είναι σε συνδιασμό δύο ή τέσσερεις

Κρεμαστή διπλή ή τετραπλή ομπρέλα



ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΚΟΡΜΟ
Από μασίφ ξύλο. Διάστασης περίπου 

70 Χ 150 ή περίπου 70 Χ 300 εκ. μήκος 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΜΠΡΕΛΑΣ
Τραπεζάκι ομπρέλας από μασίφ ξύλο. 

Διαστάσεις: 40x40 ή 40x60εκ. Με ή 
χωρίς safe box. 

Ο χρωματισμός είναι της επιλογής σας.

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ
Από μασίφ ξύλο. 1,5 ή 3,0 μ.

ΔΙΑΔΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Από μασίφ ξύλο 3,2Χ10εκ., με πλαστικό φελλό. Διάστασης 60 ή 80 ή 100 ή 120 

πλάτους Χ 500 εκ. μήκος.

ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ
Είναι δύο θέσεων (μία χαμηλή για τα 
πόδια και πιο ψηλά για το σώμα). Με 
απλές βάνες ή αυτόματα μπουτόν .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
 Ή ΜΕΝΟΥ

Φτιαγμένος από κορμό. 
Με μαυρονίνακα. Διάστασης 80Χ120εκ

ΣΚΑΜΠΩ- ΜΠΑΡ
Από μασίφ ξύλο οξιάς. Διαστάσεις 

30Χ30Χ78 εκ. ή 30Χ30Χ45 εκ.

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Είναι φτιαγμένοι από μασίφ ξύλο. 
Διαστάσσεις: 40x40x80ek. ύψος



•Οι κορμοί που χρησιμοποιούνται στα ξυλότυπα των 
κατασκευών και των ομπρελών μας, είναι δασική ξυλεία 
προερχόμενη από δάση της Βορειο-νατολικής Ευρώπης, 
τα οποία είναι σε καθεστώς ελεγχόμενης εκμετάλλευσης και 
που η συγκομιδή τους βοηθάει στην ανανέωση των δασών. 

•Η ανάπτυξη τους έχει επέλθει με φυσικό τρόπο χωρίς 
φροντίδα (λίπανση – πότισμα), με αποτέλεσμα να είναι 
αρκετά ανθεκτικά και με όλα τα πλεονεκτήματα της δασικής 
ξυλείας.

•Διατίθενται σε διαμέτρους από Φ5εκ. – Φ40εκ. και με μήκη 
από 3μ. έως 14μ 

ΚΟΡΜΟΙΚΟΡΜΟΙ

ΝΙΚΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΗΣ
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