
Παρουσίαση προϊόντος 

ΗΜΙΜΑΣΙΦ ΔΑΠΕΔΟ



Η ποιότητα των προϊόντων της 
ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. πιστοποιείται από 
τους σημαντικότερους φορείς 
όπως  η CE, FSC .

Ποιότητα

Η ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. είναι μία από τις 
πλέον καταξιωμένες βιομηχανικές 
μονάδες επεξεργασίας ξύλου στην 
Ελλάδα και εξειδικεύεται απόλυτα 
στην παραγωγή παρκέτων ξυλείας 
δρυός .

Εταιρεία 
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Τα ημιμασίφ ξύλινα δάπεδα αποτελούν 
μία σύγχρονη, πρακτική, όμορφη και 
οικονομική λύση για καινούριες 
κατασκευές και ανακαινίσεις. Το ξύλινο 
δάπεδο προσδίδει κλασσικό ή μοντέρνο 
αλλά οπωσδήποτε αρχοντικό και ζεστό 
προφίλ σε οικιακούς και 
επαγγελματικούς χώρους. 

Τεχνολογία 

100% Wood
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Σε ό, τι κάνουμε, προσπαθούμε να 
είμαστε οι καλύτεροι, έτσι δίνουμε 
μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση 
του προσωπικού και στην ποιότητα 
των μηχανών που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγική διαδικασία. Η 
παραγωγή των προϊόντων της 
εταιρείας γίνεται πάντα με σεβασμό 
προς το περιβάλλον και με 

οικολογική συνείδηση.



Τα ημιμασίφ δάπεδα αποτελούνται από δύο 
στρώσεις, με πραγματική ωφέλιμη επιφάνεια 
ξύλου που επιδέχεται τριψίματα και διατίθεται 
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων , διαστάσεων και 
ποιοτήτων. Το συγκεκριμένο δάπεδο 
αποτελείται από δρύινο ξύλο πάχους 3,2 / 3,4 
χιλιοστών και πλακάζ σημύδας πάχους 10 
χιλιοστών.

Τα ημιμασίφ δάπεδα είναι συμβατά σε ενδοδαπέδια
θέρμανση , φιλικά προς το περιβάλλον  και με 
άψογο εργοστασιακό φινίρισμα . Τοποθετούνται 
εύκολα τόσο σε οικιακούς όσο και σε 

επαγγελματικούς χώρους.   

Τοποθέτηση
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120 mm /130 mm /  165 mm 

/ 190 mm

Πλάτος

13.2 mm / 13.4 mm

Πάχος

3.2 mm / 3.4 mm

Επιφάνεια (δρυς)

500 mm – 2200 mm

Μήκος

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
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EDGES MACHINING 

Το ημιμασίφ δάπεδο 
κατασκευάζεται μπιζουτέ

και έχει αρσενικό – θηλυκό 
κούμπωμα σ’ όλες τις 

πλευρές . 

7

www.xylopak.com

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
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Άβαφο-
Ψαροκόκαλο

code HE 710

Ψαροκόκαλο 
Honey oak 

code HE 810
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QUALITY GRADES 

EXTRA
Μικροί ρόζοι με διάμετρο έως 5 χιλιοστά 

, χωρίς ασπράδι , με σχετική 

ομοιοχρωμία.
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NATUR 

www.xylopak.com

Στοκαρισμένοι ρόζοι με διάμετρο έως 20
χιλιοστά ,μικρές ρωγμές ,διχρωμίες και λίγο 

ασπράδι.



EXTRA D

Ρόζοι έως 30 χιλιοστά , διχρωμίες.
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BR
Στοκαρισμένοι ρόζοι με διάμετρο έως 60 , 40 

χιλιοστών ,διχρωμίες και ασπράδι .
Είναι πιθανόν να υπάρχουν μικρές ρωγμές 

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

Βέροια

Εργοστάσιο : Χαροπό , Σέρρες

www.xylopak.com

+30 23310 22267
+30 23310 20861

FAX: +30 23310 71511

Email
xylopak@otenet.gr
info@xylopak.com


