
Παροσσίαση προϊόντος :

ΗΜΙΜΑΣΙΦ ΔΑΠΕΔΟ



Η ποιότθτα των προϊόντων τθσ 
ΞΤΛΟΠΑΚ Α.Ε. πιςτοποιείται από 
τουσ ςθμαντικότερουσ φορείσ 
όπωσ  θ CE, FSC .

Ποιότητα

Η ΞΤΛΟΠΑΚ Α.Ε. είναι μία από τισ 
πλζον καταξιωμζνεσ βιομθχανικζσ 
μονάδεσ επεξεργαςίασ ξφλου ςτθν 
Ελλάδα και εξειδικεφεται απόλυτα 
ςτθν παραγωγι παρκζτων ξυλείασ 
δρυόσ .

Εταιρεία 
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Σα θμιμαςίφ ξφλινα δάπεδα αποτελοφν 
μία ςφγχρονθ, πρακτικι, όμορφθ και 
οικονομικι λφςθ για καινοφριεσ 
καταςκευζσ και ανακαινίςεισ. Σο ξφλινο 
δάπεδο προςδίδει κλαςςικό ι μοντζρνο 
αλλά οπωςδιποτε αρχοντικό και ηεςτό 
προφίλ ςε οικιακοφσ και 
επαγγελματικοφσ χϊρουσ. 

Τεχνολογία 

100% Wood
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ε ό, τι κάνουμε, προςπακοφμε να 
είμαςτε οι καλφτεροι, ζτςι δίνουμε 
μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 
του προςωπικοφ και ςτθν ποιότθτα 
των μθχανϊν που χρθςιμοποιοφνται 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Η 
παραγωγι των προϊόντων τθσ 
εταιρείασ γίνεται πάντα με ςεβαςμό 
προσ το περιβάλλον και με 

οικολογικι ςυνείδθςθ.



Σα θμιμαςίφ δάπεδα αποτελοφνται από δφο 
ςτρϊςεισ, με πραγματικι ωφζλιμθ επιφάνεια 
ξφλου που επιδζχεται τριψίματα και διατίκεται 
ςε μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων , διαςτάςεων και 
ποιοτιτων. Σο ςυγκεκριμζνο δάπεδο 
αποτελείται από δρφινο ξφλο πάχουσ 3,2 / 3,4 
χιλιοςτϊν και πλακάη ςθμφδασ πάχουσ 10 
χιλιοςτϊν.

Σα θμιμαςίφ δάπεδα είναι ςυμβατά ςε ενδοδαπζδια
κζρμανςθ , φιλικά προσ το περιβάλλον  και με 
άψογο εργοςταςιακό φινίριςμα . Σοποκετοφνται 
εφκολα τόςο ςε οικιακοφσ όςο και ςε 

επαγγελματικοφσ χϊρουσ.   

Τοποθζτηςη
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130 mm /  165 mm

Πλάτοσ

13.2 mm / 13.4 mm

Πάχοσ

3.2 mm / 3.4 mm

Επιφάνεια (δρυσ)

500 mm – 2200 mm

Μικοσ

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
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EDGES MACHINING 

Σο θμιμαςίφ δάπεδο 
καταςκευάηεται μπιηουτζ

και ζχει αρςενικό – κθλυκό 
κοφμπωμα ς’ όλεσ τισ 

πλευρζσ . 
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ΚΗΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pptx


Milk Oak 
code MO 110

Το ημιμασίφ δάπεδο παρέχεται άβαφο , αλλά και βαμμένο με uv oil σε 5 
αποχρώσεις :

Royal White Oak 
code RO 210
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Honey Oak 
code HO 310

Chocolate Oak
code CO 410
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Antique Oak 
code AO 510

Άβαφο
code NO 610

10

OUR COLLECTION
www.xylopak.com



Άβαφο-
Ψαροκόκαλο

code HE 710

Ψαροκόκαλο 
Honey oak 

code HE 810
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QUALITY GRADES 

EXTRA
Μικροί ρόηοι με διάμετρο ζωσ 4 χιλιοςτά 

, χωρίσ αςπράδι , με ςχετικι 

ομοιοχρωμία.
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NATUR
Ρόηοι με διάμετρο ζωσ 10 χιλιοςτά , 

διχρωμίεσ .

www.xylopak.com



EXTRA D

Ρόηοι ζωσ 4 χιλιοςτά , διχρωμίεσ.
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BR
Ρόηοι με διάμετρο ζωσ 20 χιλιοςτά υπάρχουν ςτισ 

διαςτάςεισ με φάρδοσ ζωσ 120 χιλιοςτά και ρόηοι με 
διάμετρο ζωσ 40 χιλιοςτά υπάρχουν ςτισ διαςτάςεισ 

με φάρδοσ 130 ζωσ 170 χιλιοςτά , διχρωμίεσ.
Άβαφο: ρόηοι δίχωσ ςτόκο , 

Βαμμζνο : ρόηοι με ςτόκο .

QUALITY GRADES 
www.xylopak.com



CERTIFICATIONSENGINEERED FLOOR- CE Marking: 

XYLOPAK S.A  obtained the FSC-STD-40-004 V3–O 
EN Certification.
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Γραφείο :Καςςάδρου 1 , 59100

Βζροια

Εργοςτάςιο : Χαροπό , ζρρεσ

www.xylopak.com

+30 23310 22267
+30 23310 20861

FAX: +30 23310 71511

Email
xylopak@otenet.gr
info@xylopak.com


