Δάπεδα και προσόψεις από σανίδες συνθετικού ξύλου
Composite wood decking boards and proﬁles

Φιλικές προς το περιβάλλον / Environmentally friendly
Καινοτόμες / Innovative
Υπεροχή στην ποιότητα / Superior quality
Χωρίς κόστος συντήρησης / Maintenance free

Οικιακή χρήση
Ιδανικές για την κατασκευή δαπέδου, βεράντας, πισίνας και γενικά
για εφαρμογές εξωτερικού χώρου, οι συνθετικές σανίδες XylTECH®
σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας υψηλών προδιαγραφών
μοναδικά σχέδια.

Residential
Ideal for the construction of decks, terraces, pool sides and other landscaping
applications. XylTECH® boards allow you to create your own high quality individual
and unique designs.

Φιλικές προς το περιβάλλον...
100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ! ΜΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ
ΑΠΟΨΙΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ!
Η μοναδική σύνθεση των XylTECH® από υψηλής
ποιότητας ίνες ξυλείας και ανακυκλωμένα
πολυμερή μεγάλης πυκνότητας, δίνει στο προϊόν
μια ανώτερη ποιότητα, αξεπέραστη από κάθε
άλλο συνθετικό ξύλο.
Τα δάπεδα XylTECH® συνδυάζουν την
καλαισθησία και τη ζεστή όψη του εξωτικού ξύλου
με τη μακροβιότητα και την ευκολία συντήρησης
του πλαστικού.
Τα δάπεδα XylTECH® με ραβδωτή και/ή λεία
επιφάνεια είναι ιδανικά για σημεία με υγρασία
(σπα, τζακούζι, εξωτερικά ντους, πισίνες, σπίτι
πισίνας κ.λπ.)
Τα XylTECH® δεν ξεφλουδίζουν, δεν ξεθωριάζουν,
δεν σπάνε, δεν σχίζονται και δεν βγάζουν ακίδες.

Environmentally friendly…
A 100% RE CYCLED AND 100% RECYCLABLE MATERIAL!
AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ALTER NATIVE TO
MASS DEFORESTATION!
XylTECH®'s unique blend of high quality wood
ﬁbres and recycled high density polymers, gives
the product a superior quality second to any other
composite.
XylTECH® boards combine the aesthetically
pleasing look and warmth of exotic wood with
the longevity and easy upkeep of plastics.
XylTECH®'s boards grooved and/or brushed
surface is perfect for their use in wet areas (spa,
Jacuzzi, outside showers, pool, pool house etc...).
XylTECH®'s does not deﬁbre, fade, crack, split or
cause splinters.

Επαγγελματική χρήση
Τα δάπεδα και οι προσόψεις XylTECH® είναι απολύτως κατάλληλα για
πρωτοπόρους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, που έχουν δεσμευτεί
να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα με τη χρήση ανακυκλωμένων, φιλικών
υλών.
Τα XylTECH® είναι ιδανικά για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών στη μη δομική
αρχιτεκτονική, σε περίπτερα, πάρκα, σχολεία, βεράντες για μπαρ,
καφετέριες, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Professional
XylTECH® boards and proﬁles are ideally suited to forward thinking architects and local
authority planners committed to reducing their carbon footprint by using recycled friendly
materials.
XylTECH® is ideal for a wide range of applications in non structural architecture, outside
retail spaces, park amenities, schools, terraces for pubs, cafes, hotels and restaurants.

Καινοτόμα…
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Τα δάπεδα XylTECH® έχουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες, είναι
ανθεκτικά και καλαίσθητα.
Τα XylTECH® δεν είναι μόνο εντελώς αδιάβροχα και άφθαρτα,
αλλά και ανθεκτικά στη μούχλα, τους μύκητες και άλλα
παραδοσιακά προβλήματα της φυσικής ξυλείας (διάφορα
έντομα, τερμίτες…)
Tα XylTECH® είναι επίσης ανθεκτικά στη διάβρωση που
προκαλείται από το αλάτι και το χλωριωμένο νερό.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ένα απλό καθάρισμα με σαπούνι και νερό ή με ένα πιεστικό
νερού (80 bar μέγιστο) αρκούν για να διατηρήσετε τα XylTECH®
σαν καινούρια: δεν απαιτείται καμία άλλη ιδιαίτερη φροντίδα.

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιούνται ανοξείδωτα κλιπ και βίδες για γρήγορη και
αόρατη εφαρμογή των σανίδων (βλ. το εγχειρίδιο εγκατάστασης).

Innovative…
EXTRA LONG LIFE
XylTECH® boards are weather resistant, hardwearing and
aesthetically pleasing.
As well as being totally water and rot proof, XylTECH® is resistant
to mould, fungi and other traditional problems facing
timber (various insects, termites…).
XylTECH® is also resistant to corrosion caused by salt and
chlorinated water: a major asset for certain outside amenities.

EASY MAINTENANCE
A simple clean with soapy water or a high pressure cleaner (80
bars maximum) is enough to maintain XylTECH® looking as good
as new: no other special treatment is necessary.

EASY AND QUICK TO INSTALL
Stainless steel clips and screws are used for rapid and invisible
ﬁxing of the boards (refer to our installation technique
document).

Μαρίνα
Τα δάπεδα και οι προσόψεις XylTECH® είναι κατάλληλα για κάθε τύπο
θαλάσσιου περιβάλλοντος, για να ανταποκριθούν σε υψηλής τεχνικής και
εξειδικευμένες κατασκευές – προβλήτες, αποβάθρες, προκυμαίες, σκάλες
πλοίου, πασαρέλες, εξέδρες, αξιοποίηση όχθης ποταμών κ.λπ.

Marina
XylTECH® boards and proﬁles are suitable for all types of marine environment to meet
highly technical and speciﬁc developments – pontoons, quays, jetties, gangplanks,
catwalks, landing stages, riverbank developments etc...

... και ανώτερη ποιότητα!
Περισσότερα από 40 χρόνια τεχνογνωσίας και πείρας στην
επεξεργασία θερμοπλαστικών.
Η τέλεια γνώση της γκάμας των προϊόντων μας σε συνδυασμό με τη
δέσμευσή μας να παραμένουμε στην αιχμή της καινοτομίας εγγυάται
ένα αξιόπιστο, υψηλής απόδοσης και ανώτερης ποιότητας υλικό.
Μεγάλη γκάμα (με περισσότερες από 40 συστάσεις)
Η ευρύτερη γκάμα προσόψεων, δαπέδων, φινιρίσματος και χρωμάτων
ώστε κάθε σχέδιο να παίρνει μορφή!
(δείτε όλη τη γκάμα προϊόντων μας στο φυλλάδιό μας)

… and superior quality!
Over 40 years of know-how and experience in thermoplastic
extrusion.
Perfect mastery of our product range associated with a commitment
to remain at the cutting edge of innovation guarantee a reliable,
high performance material of superior quality.
A wide range (over 40 references).
The widest range of proﬁles, boards, ﬁnishes and colours so that
each project can take its shape!
(see our full range of products in our ﬂyer)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ XylTECH®

THE BENEFITS OF XylTECH BOARDS
AND PROFILES
100% recycled and 100% recyclable
Enviromentally friendly
Avoids deforestation
Aesthetic ﬁnish
Invisible attachment
Can be dismantled on a board by board basis
Sturby
Do not crack, split or splinter
Do not fade: the product will undergo some
discolouration within around 6 months
following installation, before stabilizing
Do not rot (resistant to fungi, termites and
boring insects)
Waterproof
Excellent grip, even when wet
Easy and quick to install and maintain
Can be worked like wood (same tools)
Suitable for all non structural projects
10 year quarantee
As a result of constantly developing techniques, the information
and instructions contained in this brochure are given for merely
indicative purposes and are not binding on us.
Installation conditions and the recommendations given in our
technical instructions must be respected.
The manufacturer and its distributors having no control over the
use of material by third parties, they may not accordingly
quarantee the same results as those described in this document.
Each user must carry out their own tests to determine to what
extent the material meets their needs. The manufacturer and
its distributors may not be held liable for damage caused by
faulty installation of the material.
Colours are not contractually binding. Differences may be found
depending on variations in raw materials used in the formulation
of the product.
The 10 year guarantee covers termites and fungi, and is limited
solely to the replacement of boards. (See our full guarantee
form).

100% ανακυκλωμένα και 100% ανακυκλώσιμα
Φιλικά προς το περιβάλλον
Κατά της αποψίλωσης των δασών
Καλαίσθητο φινίρισμα
Αόρατη προσαρμογή
Μπορούν να αποσυναρμολογηθούν σανίδα σανίδα
Σταθερά
Δεν σπάνε, δεν σχίζονται, δεν κάνουν ακίδες
Δεν ξεθωριάζουν: το προϊόν θα υποστεί
κάποιο αποχρωματισμό σε διάστημα 6 μηνών
περίπου από την εγκατάσταση, μέχρι να
σταθεροποιηθεί
Δεν σαπίζουν (ανθεκτικά σε μύκητες, τερμίτες
και σαράκι)
Αδιάβροχα
Εξαιρετική ευστάθεια, ακόμα και όταν είναι
υγρά
Εύκολα και γρήγορα στην εγκατάσταση και τη
συντήρηση
Δουλεύεται όπως το ξύλο (ίδια εργαλεία)
Κατάλληλο για κάθε μη δομικό σχέδιο
10ετής εγγύηση
Ως αποτέλεσμα των διαρκώς αναπτυσσόμενων τεχνικών, οι
πληροφορίες και οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το
διαφημιστικό έντυπο είναι απλώς και μόνο ενδεικτικές και σε
καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές για εμάς.
Οι όροι εγκατάστασης και οι συστάσεις που δίνονται στα τεχνικά
μας εγχειρίδια πρέπει να τηρηθούν.
Ο κατασκευαστής και οι διανομείς μη δυνάμενοι να ελέγξουν τη
χρήση του υλικού από τρίτους, δεν δύνανται να εγγυηθούν
αναλόγως τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που περιγράφονται στο
παρόν έγγραφο. Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να διεξάγουν
δοκιμές για να καθορίσουν σε ποιο βαθμό το υλικό πληροί τις
ανάγκες τους. Ο κατασκευαστής και οι διανομείς δεν δύνανται
να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημία που προκλήθηκε από
εσφαλμένη εγκατάσταση του υλικού.
Τα χρώματα δεν αποτελούν δεσμευτικό όρο. Διαφορές μπορούν
να προκύψουν λόγω παραλλαγών στις πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό του προϊόντος.
Η 10ετής εγγύηση καλύπτει τερμίτες και μύκητες και
περιορίζεται αυστηρά στην αντικατάσταση των σανίδων (Δείτε
την πλήρη εγγύηση).
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