
Είμαστε μπροστά!

Σπίτι είναι καλύτερα...



περιεχόμενα

2



 Εισαγωγή 4
 Το πείραμα 6

 Ισόγεια 10
 Ισόγεια με σοφίτα 20

 Διώροφα 30
 Τριώροφα 46
 Νησιώτικα 48

 Βασική σειρά 54
 Τεχνικά χαρακτηριστικά 64

 Ξύλινα σπίτια 72
 Τεχνικά χαρακτηριστικά 80
 ξύλινων 

περιεχόμενα

3



www.kofinas.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001

Τοιχοποιία υψηλής 
αντοχής δοκιμασμένη  
σε σεισμικό 
πείραμα του 
Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου,  
το Νοέμβριο 2009.

Αποδεδειγμένα σταθερή πορεία και ποιότητα 
πιστοποιημένη από τον διεθνή οργανισμό 
προτυποποίησης με ISO 9001:2000.
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www.kofinas.gr
Το 1977 ξεκινούν τα πρώτα βήματα των Αδελφών Κοφινά στη κατασκευή 
προκατασκευασμένων σπιτιών. Παράλληλα ξεκινά η αναζήτηση και η έρευνα που 
αποφέρει ανά τις δεκαετίες συνεχή εξέλιξη και πλάθει την ιδέα της νέας δόμησης.

Η εταιρεία καινοτομεί, χωρίς να επαναπαύεται. Συνεχώς εισάγει νέα στοιχεία στην  
κατασκευή των προκατασκευασμένων σπιτιών, που αναγνωρίζονται και «πιστοποιούνται» 
από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και από τους εκατοντάδες ικανοποιημένους  
πελάτες που εμπιστεύτηκαν σε εμάς το σπίτι τους.

Πριν τέσσερα χρόνια, η πείρα, η τεχνολογική γνώση και η ποιότητα των υλικών μας, 
παντρεύτηκαν σε ένα τρόπο δόμησης που σήμερα είναι πιστοποιημένος και δοκιμασμένος 
για την αντοχή του, στο μεγαλύτερο τεχνολογικό κρατικό φορέα, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.

Η εταιρία Κοφινάς έχει συγκεντρώσει στην εργασιακή της ομάδα 
έμπιστους συνεργάτες και αντιπροσώπους, δημιουργώντας ένα δίκτυο 
πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα. Ανταποκρινόμενοι στην αναγνώριση 
και στη ζήτηση, η εταιρία προχωρά πέρα από την πανελλαδική δράση 
της, εξάγοντας τη μοναδική τοιχοποιία της και στο εξωτερικό. 

Στις εκθέσεις που έχουμε δημιουργήσει, οι οποίες λειτουργούν και 
ως κέντρα εκμάθησης για σχολεία και τεχνικές σχολές, μπορείτε να 
γνωρίσετε τη «φιλοσοφία» των σπιτιών, την ποιότητα κατασκευής τους 
και φυσικά την τοιχοποιία Κοφινάς που δομούμε το σπίτι σας.  
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Με τη σεισμική δοκιμή στο  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... ξεπεράσαμε κάθε φυσικό όριο

αντοχής!

Δείτε τα αποτελέσματα της 
τεχνικής έκθεσης του πειράματος 
στο site www.kofinas.gr

Το πείραμα.
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Δοκίμιο σε φυσική κλίμακα, κατασκευασμένο από την εταιρεία 
“ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια” εξετάστηκε 
πειραματικά με τη χρήση σεισμικού προσομοιωτήρα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Σκοπός των δοκιμών ήταν ο έλεγχος της απόκρισης του 
δομικού συστήματος έναντι σεισμικής δράσης.
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Με τη σεισμική δοκιμή στο  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... ξεπεράσαμε κάθε φυσικό όριο

αντοχής!
Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα 

των τεχνικών πλεονεκτήματων:

Βίδα 
η οποία ρομποτικά τοποθετείται σε όλα τα κατασκευαστικά μέρη 
του σπιτιού. 

Μεταλλικά συνδετικά ελάσματα 
με τα οποία «δένουμε» όλη τη κατασκευή. 

 

Υπερδιαστασιολόγηση 
φέροντος οργανισμού μέσω μηχανικής μελέτης.

 

Ενίσχυση
στα σημεία καταπόνησης βάσει ειδικού στατικού προγράμματος.
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Χ. Μουζάκης Μ. Ασημακόπουλος 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. 
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Οι σεισµικές δοκιµές που πραγµατοποιήσαµε σε κτίριο της εταιρείας 
“Κοφινάς Ο.Ε. προκατασκευασµένα σπίτια” ήταν για µάς µία ευχάριστη έκπληξη.  
Η κατασκευή παρουσίασε εξαιρετική αντισεισµική συµπεριφορά, γεγονός που πρέπει να 
αποδοθεί αφενός µεν στο µικρό της βάρος και αφετέρου στην ποιότητα και αντοχή των 
υλικών και των συνδέσµων που χρησιµοποιήθηκαν.
Αξίζει λοιπόν κάποιος να φτιάξει ένα σπίτι γρήγορα, γεγονός που σηµαίνει ότι θα 
είναι οικονοµικότερο και το οποίο δε θα υπολείπεται ως προς την Αντισεισµική του 
συµπεριφορά έναντι των συµβατικών κατασκευών, αλλά µάλλον υπερτερεί αυτών.

Κ. Σπυράκος 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Διευθυντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Το Δοκίµιο της “Κοφινάς Ο.Ε.” δεν παρουσίασε βλάβη στις πρότυπες σεισµικές 
δοκιµές που υποβλήθηκε στο σεισµικό προσοµοιωτήρα του Εργαστηρίου Αντισεισµικής 
Τεχνολογίας, στις 20 Νοεµβρίου του 2009.

Ως εκ τούτου η τεχνολογία της «Κοφινάς Ο.Ε.», όπως αυτή εφαρµόστηκε στο 
συγκεκριµένο δοκίµιο αποτελεί τη βάση, µετά από κατάλληλη τεκµηρίωση, για την 
κατασκευή πιο σύνθετων κατασκευών.

Σχόλια επιστημόνων
για την  
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Π. Καρύδης 
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Οι συνδέσεις επιτυγχάνονται µέσω συνδυασµού ειδικής βίδας που πολλές 
φορές αυτό αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσµατα, όπως άλλωστε έχει 
αποδειχθεί και από πειράµατα που έγιναν στο εργαστήριο. 
Έτσι φτάσαµε σε πολύ υψηλές επιταχύνσεις χωρίς να έχουµε ούτε µεγάλες 
παραµορφώσεις του ίδιου του κτιρίου, ούτε να έχουµε και ρωγµές ή 
οποιαδήποτε άλλη βλάβη.. 

Γερ. Χουλιάρας 
Διδάκτωρ σεισμολογίας και  
κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Σε επαναλαµβανόµενες σεισµικές διεγέρσεις από σεισµικό προσοµοιωτήρα, 
και µε συνεχώς αυξανόµενη ένταση των δονήσεων, η τοιχοποιία Κοφινάς 
παρέµεινε άθικτη. Ακόµα και στις µέγιστες διεγέρσεις του  1 G, το σύστηµα 
δόµησης έµεινε ανέπαφο.

Συγχαρητήρια στην εταιρία “Κοφινάς Ο.Ε.” που ερευνά και εξελίσσει την 
τοιχοποιία της, προσφέροντας µία ποιοτική όσο και ασφαλή κατασκευή.

καθηγητών
τοιχοποιία Κοφινάς
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Ισόγεια
Ψάχνοντας για κάτι το µοναδικό, το ιδιαίτερο, και όχι απλά ένα σπίτι µε 
τέσσερις τοίχους, διαπίστωσα ότι η δική σας φιλοσοφία µου ταίριαζε απόλυτα. 
Θα ήθελα ακόµη να προσθέσω το καλό σας γούστο, τη συνέπειά σας, µα 
πάνω απ’ όλα την πραγµατική αφοσίωση που δείξατε για το σπίτι µου, σαν να 
ήταν δικό σας. 

Μέσα από την καρδιά µου, και αυτό σας το λέω ειλικρινά, κάθε φορά που θα 
µπαίνω µέσα στο σπίτι µου θα σας θυµάµαι πάντα µε αγάπη και εκτίµηση.

Ράλλη Έφη 
Κατοικία που κατασκευάσαµε στα Μέθανα

“ “
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+24.2m2

στεγασμένοι χώροι

+17.5m2

στεγασμένοι χώροι

77.4m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

80.5m2
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Ανοίγουµε την πόρτα. Είναι το σπίτι µας. Όλα είναι εδώ. 
Μπορούµε να τα αγγίξουµε, να τα νιώσουµε. Η ζωή µας είναι εδώ.
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+28.9m2

στεγασμένοι χώροι

+13.3m2

στεγασμένοι χώροι

91.6m2

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

94.8m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά
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Η παρόρµησή σου σε παρακινεί να ξεκουραστείς,
πάνω στις απαλές καµπύλες ενός αναπαυτικού καναπέ...
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+44.6m2

στεγασμένοι χώροι

+20.6m2

στεγασμένοι χώροι

102m2

3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

105.6m2
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Καθαρές γραµµές που αντανακλούν τη δύναµη
και τη λιτότητα των σχεδίων των σπιτιών µας.
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+77.6m2

στεγασμένοι χώροι

+27.5m2

ΓΚΑΡΑΖ

+35.5m2

στεγασμένοι χώροι

113m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

117.8m2
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Έµπειροι, ταχύτατοι, προσέχοντας και την παραµικρή λεπτοµέρεια και πάντα πρόθυµοι  
να λύσουν κάθε απορία µας. Ικανοποίησαν και την παραµικρή µας παραξενιά και έδωσαν 
λύση ώστε να πραγµατοποιηθούν όλα όσα ζητήσαµε.  
Σήµερα καµαρώνουµε το σπίτι µας, για την λειτουργικότητα και την αισθητική του. 

Παπαποστόλου Βάγια 
Κατοικία που κατασκευάσαµε στην Καβάλα

“ “
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Ισόγεια
με σοφίτα
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+26.7m2

στεγασμένοι χώροι

+21.9m2

στεγασμένοι χώροι

116.9m2

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚa 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

118.2m2
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ισόΓειό 69.8m2

ισόΓειό 71.2m2

σόφιτΑ 47.1m2

σόφιτΑ 47m2
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+27.7m2

στεγασμένοι χώροι

+30.8m2

στεγασμένοι χώροι

119.7m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή 1 γράφειο

127.7m2

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή 1 γράφειο
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ισόΓειό 81.9m2

ισόΓειό 80m2

σόφιτΑ 37.8m2

σόφιτΑ 47.7m2
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+20.3m2

στεγασμένοι χώροι

+36.5m2

στεγασμένοι χώροι

139.7m2

140.9m2

5 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή
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ισόΓειό 82.5m2

σόφιτΑ 54.7m2

σόφιτΑ 58.4m2

Χώροι µοναδικοί αλλά και τόσο προσωπικοί σαν να κρυφοκοιτάς
 από το παράθυρο τη θέα ενός µαγικού κόσµου.

ισόΓειό 85m2

+20.3m2 (στεγασμένοι χώροι)
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+61.6m2

στεγασμένοι χώροι

Με ανεξάρτητη γκαρσονιέρα
και γκαράζ.

+105m2

στεγασμένοι χώροι

146.6m2

4 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 2 άποθήΚεσ

5 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 2 ΚοΥζινεσ 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 1 γράφειο

234.8m2

+28m2

ΓΚΑΡΑΖ
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Η διάθεση ανεβαίνει, οι ρυθµοί χαλαρώνουν και το φως δυναµώνει. 
Η ζωή επιστρέφει στο σπίτι. Σπίτι είναι καλύτερα!

ισόΓειό 114.5m2

ισόΓειό 122.2m2

σόφιτΑ 32.1m2

σόφιτΑ 112.6m2

29



30



Διώροφα

Με την ακατάπαυστη προσπάθειά σας, τις εξελιγµένες 
τεχνολογικές µεθόδους που χρησιµοποιείτε, την άριστη 
ποιότητα των υλικών αλλά και µε το σεβασµό σας προς 
το περιβάλλον, δηµιουργήσατε το ιδανικό σπίτι για την 
οικογένειά µου σε πολύ λογική τιµή.  
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη φερεγγυότητα 
και την αξιοπιστία που σας διακρίνει κάνουν τον πελάτη 
να αισθάνεται τυχερός που ήρθε σε εσάς.

Ρέντζης Παναγιώτης 
Κατοικία που κατασκευάσαµε στη Σκάλα Λακωνίας

“ “
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+14.4m2

στεγασμένοι χώροι

+42.6m2

στεγασμένοι χώροι

107.4m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

108.9m2

2 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά
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ισόΓειό 53.7m2

+7.2m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 63.7m2

+19.3m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 53.7m2

+7.2m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 45.2m2

+23.3m2 (στεγασμένοι χώροι)
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+38.4m2

στεγασμένοι χώροι

+16.5m2

στεγασμένοι χώροι

110.4m2

128.4m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή 1 γράφειο

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά
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ισόΓειό 55.7m2

+20.2m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 64.2m2

+9m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 54.7m2

+18.2m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 64.2m2

+7.5m2 (στεγασμένοι χώροι)

Έτσι είναι... Τα έξυπνα, τα µικρά, τα λειτουργικά… 
όλα όσα κάνουν το σπίτι να κερδίζει το στοίχηµα της καθηµερινότητας.
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+60m2

στεγασμένοι χώροι

+75.4m2

στεγασμένοι χώροι

131m2

4 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

131.5m2
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ισόΓειό 106m2

+60m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 78.8m2

+31.6m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 25m2

όΡόφόσ 52.7m2

+43.8m2 (στεγασμένοι χώροι)
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+21.7m2

στεγασμένοι χώροι

+16.9m2

στεγασμένοι χώροι

139.3m2

3 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

141.7m2
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Ας µην ταιριάζουν όλα µεταξύ τους. Δεν κάνουµε στιλ… αλλά το κέφι µας. 
Για να είµαστε πιο ελεύθεροι και αυθόρµητοι στο σπίτι µας.

ισόΓειό 94.5m2

+21.7m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 83.2m2

+16.9m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 44.8m2

όΡόφόσ 58.5m2
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+34.2m2

στεγασμένοι χώροι

+49m2

στεγασμένοι χώροι

153.6m2

3 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 γράφειο

4 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 2 ΚοΥζινεσ 2 ΚάθιστιΚά 2 τράπεζάριεσ 1 άποθήΚή

180.5m2

Με ανεξάρτητη γκαρσονιέρα.
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ισόΓειό 76.8m2

+25.2m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 90.25m2

+24.5m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 76.8m2

+9m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 90.25m2

+24.5m2 (στεγασμένοι χώροι)
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+48m2

στεγασμένοι χώροι

+17m2

στεγασμένοι χώροι

181.9m2

3 Υπνοδωμάτιά 3 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

194.9m2

5 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή 1 γράφειο

Διώροφη κατοικία με σοφίτα
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ισόΓειό 95.6m2

+48m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 96m2

+17m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 86.3m2

όΡόφόσ 79m2

σόφιτΑ 19.9m2
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+34m2

στεγασμένοι χώροι

+43.7m2

στεγασμένοι χώροι

203.3m2

6 Υπνοδωμάτιά 4 μπάνιά 2 ΚοΥζινεσ 2 ΚάθιστιΚά 2 τράπεζάριεσ 2 άποθήΚεσ

2x115.2m2Διώροφες ανεξάρτητες κατοικίες.

5 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή 1 γράφειο
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ισόΓειό 115.2m2

+7.9m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 2x57.6m2

+32.3m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 81.4m2

+15.4m2 (στεγασμένοι χώροι)

όΡόφόσ 2x57.6m2

+11.4m2 (στεγασμένοι χώροι)

ΔωΜΑ 6.7m2

+10.7m2 (στεγασμ. χώροι)

45



+64.1m2

στεγασμένοι χώροι

2 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 2 τράπεζάριεσ 1 γράφειο

160.9m2

Είναι το καινούριο που έρχεται και αξίζει, χωρίς να κοστίζει...

Δεµερτζής Αργύρης

Κατοικία που κατασκευάσαµε  
στα Λεχαινά Ηλείας

“ “
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ισόΓειό 69.3m2

+53.9m2 στεγασμ. χώροι
1ος όΡόφόσ 50.8m2 2ος όΡόφόσ 40.8m2

+10.2m2 στεγασμ. χώροι

Τριώροφα
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Νησιώτικα

Έχοντας την εµπειρία και ταλαιπωρία µιας 
συµβατικής κατασκευής, αποφάσισα να ερευνήσω 
την αγορά προκατασκευασµένων σπιτιών. 
Πέρασα από όλα τα είδη προκάτ και τελικά 
κατέληξα στον Κοφινά. Ήταν µια συνεργασία που 
µου απέδειξε ότι η οικοδοµή µπορεί να είναι και 
µία πολύ ευχάριστη εµπειρία.

Μανωλίτσης Χρήστος 
Κατοικία που κατασκευάσαµε  
στα Πολιτικά  Ευβοίας

“ “
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+17.6m2

στεγασμένοι χώροι

+13.8m2

στεγασμένοι χώροι

79.5m2

2 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

93.2m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 2 τράπεζάριεσ
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ισόΓειό 45.5m2

+17.6m2 (στεγασμένοι χώροι)
όΡόφόσ 34m2
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+22.9m2

στεγασμένοι χώροι

+14.5m2

στεγασμένοι χώροι

93.2m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

127m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 2 τράπεζάριεσ
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Ένα απλό σκηνικό απόλαυσης µε φόντο πάντα το βαθύ µπλε 
του Αιγαίου που εισβάλει αυθόρµητα από κάθε παράθυρο.
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Η συνεργασία µας για ακόµη µία φορά άψογη. Όσα είπαµε και όσα 
συµφωνήσαµε τηρήθηκαν αυστηρά. Μας παρέδωσες ένα σύγχρονο σπίτι, 
µοντέρνο εργονοµικό, µα πάνω απ’ όλα όµορφο!!!

Λασκαρίδης Γιάννης 
Κατοικία που κατασκευάσαµε στο Λαγονήσι

“ “
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Βασική
σειρά

Η εταιρία μας στην προσπάθειά της να χαμηλώσει το κόστος 
κατασκευής, χωρίς να μειώσει στο ελάχιστο την ποιότητα, σχεδίασε 
8 μοντέλα σπιτιών που βγήκαν μαζικά στην παραγωγή και τα 
ονόμασε “βασική σειρά”.
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+14.5m2

στεγασμένοι χώροι

65m2

2 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

73.9m2

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά
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ισόΓειό 37.7m2

+6.5m2 (στεγασμένοι χώροι)
όΡόφόσ 36.2m2

+8m2 (στεγασμένοι χώροι)

Η οµορφιά της φύσης και η αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας 
συνδυάζονται αρµονικά σ’ ένα σπίτι µε τη δική του προσωπικότητα.
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+20.6m2

στεγασμένοι χώροι

+6m2

στεγασμένοι χώροι

99.1m2

3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

100.5m2

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά
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ισόΓειό 65.9m2 σόφιτΑ 33.2m2

Μου αρέσει η χρωµατική πολυµορφία στις επιφάνειες των αντικειµένων, 
σαν ν’ αποκοπούν έναν κόσµο εσωτερικό, σαν ν’ αλλάζει η διάθεσή τους.
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+33.4m2

στεγασμένοι χώροι

106.5m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 2 τράπεζάριεσ 1 άποθήΚή

3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

117.8m2
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ισόΓειό 58.9m2

+17.9m2 (στεγασμένοι χώροι)
όΡόφόσ 58.9m2

+15.5m2 (στεγασμένοι χώροι)
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+14.2m2

στεγασμένοι χώροι

+34.6m2

στεγασμένοι χώροι

122.7m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 2 τράπεζάριεσ 1 άποθήΚή

128m2

3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 2 τράπεζάριεσ

+36m2

ΓΚΑΡΑΖ
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ισόΓειό 66.5m2

+3.9m2 (στεγασμένοι χώροι)
όΡόφόσ 56.2m2

+10.3m2 (στεγασμένοι χώροι)

ισόΓειό 64m2

+27.6m2 (στεγασμένοι χώροι)
όΡόφόσ 64m2

+7m2 (στεγασμένοι χώροι)
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Η παράδοση της κατασκευής έγινε µέσα στον συµφωνηθέντα χρόνο. Τα συνεργεία 
δούλευαν ταχύτατα και ήταν πρόθυµα για κάθε τροποποίηση κατά την εξέλιξη 
των εργασιών. Η συνεργασία µου µε την εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ περιγράφεται επαρκώς 
µε µία µόνο λέξη: Άψογη.

Παπαγιαννάκος Σπύρος  
Κτίριο γραφείων που κατασκευάσαµε στο Κορωπί  

“ “
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Γιατί σπίτι Κοφινάς;

ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΙΔΩΤΗ 1. 

ΓΙΑΤΙ Η ΞΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 2. 
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 3. 
ΑΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 4. 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΓΙΑΤΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ 5. 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
(µε πείραµα στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
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Γιατί σπίτι 
Κοφινάς;
Γιατί η κατασκευή του είναι βιδωτή. 
Αυτό σημαίνει σταθερότητα και μηδενική χαλάρωση στο χρόνο. Λειτουργεί 
σαν μονολιθικό σώμα σε οποιαδήποτε ταλάντωση, εξασφαλίζοντας έτσι 
υψηλή αντισεισμικότητα και πάνω απ’ όλα στιβαρότητα και αντοχή στην 
κατασκευή.

Γιατί η ξυλεία του είναι ξηραντηρίου, 
χωρίς χημικά φορτία. 
Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της μηχανικής αντοχής του ξύλου, οπότε δεν 
δημιουργούνται στρεβλώσεις και παραμορφώσεις. Ακόμη, επιτυγχάνεται 
το κατάλληλο ποσοστό υγρασίας 13-15% και η προστασία τού ξύλου από 
μικροοργανισμούς. 

Γιατί τα μονωτικά του υλικά  
είναι άφλεκτα και αδιάβροχα. 
Η συνεργασία της εταιρείας ΚΟΦΙΝΑΣ με την Knauf εξασφαλίζει την  
άριστη ποιότητα των μονωτικών υλικών. Είναι αυτοσβενόμενα, εμποδίζουν 
την υγρασία ενώ παράλληλα επιτρέπουν στον τοίχο να αναπνέει.

Γιατί έχει τη μεγαλύτερη θερμομόνωση 
στην Ευρώπη. 
Με δείκτη Κ=0.11 kal/m2hc εξασφαλίζει τη μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας έως και 80% σε σχέση με τη συμβατική κατασκευή.

Γιατί ξεπερνά κάθε όριο αντοχής και 
αντισεισμικότητας. 
Με πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
το “σπίτι-δοκίμιο” υπερκάλυψε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα και του 
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. Το σπίτι έμεινε ανέπαφο, ακόμα και 
σε συνθήκες σεισμού, που δεν έχουν υπάρξει στην φύση.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ  
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 

Σκελετός από ευρωπαϊκή ξυλεία 1. 
πεύκου ή ελάτου με όλα τα  
στοιχεία του βιδωμένα 
μεταξύ τους

Μόνωση Αυτοσβενόμενης 2. 
Διογκωμένης Πολυστερίνης

Ξύλινη Θωράκιση (OSB) 3. 
αδιάβροχη και Γυψοσανίδα 
(εσωτερική πλευρά)

Ξύλινη Θωράκιση (OSB) και 4. 
Αυτοσβενόμενη Διογκωμένη 
Πολυστερίνη με  
Ακρυλικό Σοβά (εξωτερική 
πλευρά)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Σκελετός από ευρωπαϊκή ξυλεία 1. 
πεύκου ή ελάτου

Ξύλινη Θωράκιση (OSB) και 2. 
γυψοσανίδα (αμφίπλευρα)

ΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Βίδα 
ενισχυµένης στήριξης

Γυψοσανίδα

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Ξύλινος σκελετός

Γυψοσανίδα

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Διογκωµένη  Πολυστερίνη (ΕPS)
Ξύλινος σκελετός

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Ακρυλικός σοβάς

Βύσµα Μηχανικής 
Στήριξης

Υαλόπλεγµα

Βασικό Επίχρισµα

Τελικό Επίχρισµα

Διογκωµένη  
Πολυστερίνη (EPS 80)

Σύ
στ

ηµ
α 

Θε
ρµ

οπ
ρό

σο
ψη

ς

Ειδική Κόλλα

Στριφώνι TORX

Α-20

Α-25

Α-35

Γυψοσανίδα

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Διογκωµένη  Πολυστερίνη (ΕPS)
Ξύλινος σκελετός

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Ακρυλικός σοβάς

Βύσµα Μηχανικής 
Στήριξης

Υαλόπλεγµα

Βασικό Επίχρισµα

Τελικό Επίχρισµα

Διογκωµένη  
Πολυστερίνη (EPS 80)

Σύ
στ

ηµ
α 

Θε
ρµ

οπ
ρό

σο
ψη

ς

Ειδική Κόλλα

Στριφώνι TORX

Γυψοσανίδα

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Διογκωµένη  Πολυστερίνη (ΕPS)
Ξύλινος σκελετός

Ξύλινη Θωράκιση (OSB)

Ακρυλικός σοβάς

Βύσµα Μηχανικής 
Στήριξης

Υαλόπλεγµα

Βασικό Επίχρισµα

Τελικό Επίχρισµα

Διογκωµένη  
Πολυστερίνη (EPS 80)

Σύ
στ

ηµ
α 

Θε
ρµ

οπ
ρό

σο
ψη

ς

Ειδική Κόλλα

Στριφώνι TORX

Στις τοιχοποιίες, αντί του Συστήματος Θερμοπρόσοψης, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και επίχρισμα συμβατικού σοβά.68



ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ (OSB)

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (EPS) ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΗ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το ξύλο είναι οργανικό, μη τοξικό, φυσικό ανανεώσιμο υλικό κατασκευής<<

Όλα τα μέρη του σκελετού βιδώνονται μεταξύ τους σε συγκεκριμένα, μελετημένα σημεία<<

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 1052 που ικανοποιεί <<
τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074. Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις

Η ξυλεία είναι ξηραντηρίου χωρίς χημικά φορτία με την κατάλληλη υγρασία που πρέπει να <<
έχει η οικία (13-15%).

Ορθογώνιο δομικό στοιχείο με πυρήνα γύψου που ικανοποιεί το γερμανικό πρότυπο DIN <<
18180

Είναι το πλέον ενδεδειγμένο δομικό υλικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους<<

Είναι άριστα ηχομονωτικό υλικό <<

Συντελεί στην ακόμη καλύτερη θερμομόνωση  του τοίχου <<

Ελαστικό αντισεισμικό υλικό <<

Επισκευάζεται πολύ εύκολα και γρήγορα σε περίπτωση ζημιάς<<

Στα μπάνια χρησιμοποιείται ανθυγρή γυψοσανίδα, η οποία περιέχει πρόσμικτα υλικά που <<
μειώνουν σημαντικά την υδροαπορροφητικότητά τους

Πορώδες υλικό που επιτρέπει στο εσωτερικό του τοίχου να αναπνέει<<

Επιφάνεια από μακριές φλούδες ξύλου που ενώνονται μεταξύ τους με ρητινο-φόρες ουσίες. <<
Ικανοποιεί τα πρότυπα CSA 0437 και CSA 0325

Προσφέρει ομοιομορφία, χωρίς εσωτερικά κενά και εξογκώματα<<

Οι ρητινοφόρες ουσίες είναι << αδιάβροχες και πορώδης και βοηθούν στην ακαμψία του 
υλικού και την αντοχή του στην υγρασία

Αυξάνει σημαντικά τη στιβαρότητα του τοίχου<<

Συντελεί στην καλύτερη στατική αντοχή του κτίσματος<<

Είναι θερμομονωτικό και ηχομονωτικό<<

Ενισχύει κατά πολύ την αντοχή της γυψοσανίδας σε βίαια χτυπήματα και μεγάλες <<
θερμοκρασίες

Δίνει τη δυνατότητα να κρεμάμε βάρος σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου χωρίς ειδικές <<
προσθήκες

Ελαφρύ, άκαμπτο, πλαστικό και αφρώδες υλικό που παράγεται από συμπαγείς σταγόνες <<
πολυστυρολίου

Άριστα θερμομονωτικό υλικό που ικανοποιεί το γερμανικό πρότυπο DIN 18164<<

Ηχομονωτικό υλικό που απορροφά τόσο τον ήχο προσκρούσεως όσο και τον ήχο των <<
τοίχων που μεταφέρεται δια αέρος

Ανθεκτικό στη υγρασία <<

Διαρκεί εφ’ όρου ζωής γιατί δεν αποσυντίθεται<<

Ασφαλές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον<<

Δεν είναι τοξικό και είναι εντελώς αδρανές υλικό<<

Δεν περιέχει καμία διατροφική αξία και δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων<<

Με ειδική επεξεργασία που δε μεταδίδει τη φλόγα (αυτοσβενόμενη)<<
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Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε ελεύθερο σχέδιο πελάτη1. 
Στατική μελέτη2. 
Επίβλεψη έργου3. 
Μεταφορές (χωρίς επιβάρυνση για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα)4. 
Γερανός5. 
Εξωτερική τοιχοποιία (έτοιμη για να δεχθεί θερμοπρόσoψη ή 6. 
κλασικό σοβά)

Εσωτερική τοιχοποιία (με αμφίπλευρη θωράκιση OSB)7. 
Μεσοπάτωμα (αν είναι διώροφο)8. 
Στέγη με μόνωση και κεραμίδια9. 
Εσωτερική σκάλα (όπου υπάρχει)10. 
Βεράντες και μπαλκόνια με υγρομόνωση (όπου υπάρχουν)11. 
Υδρορροές μπαλκονιών12. 

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες του Σταδίου 1 και επιπλέον:

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση1. 
Υδραυλική εγκατάσταση2. 
Επένδυση εσωτερικού σπιτιού με γυψοσανίδα 3. 
Τοποθέτηση δαπέδων(πλακάκια)4. 
Εξωτερικά κουφώματα (αλουμινίου ή PVC με ρολά η παντζούρια)5. 
Επιχρίσματα6. 
Χρωματισμοί εσωτερικού οικίας7. 
Ντουλάπες (δωματίων), ντουλάπια (κουζίνας) και εσωτερικές  8. 
πόρτες

Είδη υγιεινής στο σύνολό τους9. 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επιλέξτε σε ποιό στάδιο κατασκευής  
θα παραλάβετε το σπίτι σας, από ημιτελές μέχρι 

και ετοιμοπαράδοτο.
ΣΤΑΔΙΟ 1ο ΗΜΙΤΕΛΕΣ

ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΤΕΛΙΚΟ
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Σχεδιάστε 
το δικό σας σπίτι!

Συμφέρει να 
ολοκληρώσετε εσείς 
το σπίτι σας.

Ο τρόπος δόμησης των σπιτιών της εταιρείας 
ΚΟΦΙΝΑΣ σας επιτρέπει να φτιάξετε το δικό 
σας σχέδιο όπως εσείς το φαντάζεστε. 

Το αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρείας θα 
σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το σπίτι 
των ονείρων σας σύμφωνα με τις δικές σας 
ανάγκες.

Η εταρεία ΚΟΦΙΝΑΣ σας προτείνει μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση, με σκοπό να 
ολοκληρώσετε το σπίτι σας ακόμη πιο οικονομικά. 

Σας παραδίδει το σπίτι σε ημιτελή μορφή (1ο Στάδιο) και με οδηγίες για τις υπόλοιπες 
εργασίες που απαιτούνται αλλά και την υπόδειξη εξειδικευμένων συνεργείων και 
υπεύθυνου εργοδηγού, σας βοηθά να ολοκληρώσετε το 2ο Στάδιο.

Έτσι, κερδίζετε τουλάχιστον 25% από το συνολικό κόστος 
κατασκευής του σπιτιού σας.

ΣΥΝΕΡΓΑζΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ, κορυφαία στην προκατασκευασμένη κατοικία 
στην Ελλάδα, βρήκε τη διεθνή αναγνώριση, αντιπροσώπευοντας 
το Ξύλινο Φιλανδικό Σπίτι. 
Με την αποκλειστική εμπορία και την ευθύνη κατασκευής και 
τοποθέτησης, κάνει πραγματικότητα το όνειρο όλων εκείνων που 
αγαπούν το φυσικό τρόπο ζωής. 
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Ξύλινα 
σπίτια
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+16.8m2

στεγασμένοι χώροι

51.1m2

57.2m2

+29m2

στεγασμένοι χώροι

ισόΓειό 28.5m2

+8.4m2 στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 22.6m2

+8.4m2 στεγασμ. χώροι

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά

1 Υπνοδωμάτιο 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά
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+14m2

στεγασμένοι χώροι

+21m2

στεγασμένοι χώροι

77.2m2

86.3m2

ισόΓειό 46.2m2

+14m2 στεγασμ. χώροι

ισόΓειό 64.1m2

+21m2 στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 
31m2

όΡόφόσ 
22.2m2

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 γράφειο

1 Υπνοδωμάτιο 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 2 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή
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+38.5m2

στεγασμένοι χώροι

92m2

94.3m2

+16m2

στεγασμένοι χώροι

ισόΓειό 69.8m2

+30.1m2 στεγασμ. χώροι

ισόΓειό 60.8m2

+16m2 στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 22.2m2

+8.4m2 στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 

33.5m2

3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 γράφειο
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+23.4m2

στεγασμένοι χώροι

+19m2

στεγασμένοι χώροι

109.3m2

120.8m2

ισόΓειό  

66.1m2

+17.4m2  

στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 

 43.2m2

+6m2 στεγασμ. χώροι

ισόΓειό 

79.8m2

+19m2  

στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 

41m2

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιά 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 1 γράφειο

4 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 1 γράφειο3 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 2 ΚάθιστιΚά 1 τράπεζάριά 1 άποθήΚή

2 Υπνοδωμάτιά 1 μπάνιο 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚο 1 τράπεζάριά 1 γράφειο
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+13.6m2

στεγασμένοι χώροι

124.9m2

131.9m2

+38m2

στεγασμένοι χώροι

ισόΓειό 76.9m2

+13.6m2  

στεγασμ. χώροι

ισόΓειό 

103.9m2

+38m2  

στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 48m2

όΡόφόσ 

28m2

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 γράφειο 1 άποθήΚή

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 γράφειο 1 άποθήΚή
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+12m2

στεγασμένοι χώροι

+57.9m2

στεγασμένοι χώροι

139.2m2

154.7m2

ισόΓειό 93.2m2+12m2 στεγασμ. χώροι όΡόφόσ 46m2

ισόΓειό 87.3m2

+52.4m2  

στεγασμ. χώροι

όΡόφόσ 67.4m2

+5.5m2  

στεγασμ. χώροι

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 γράφειο 1 άποθήΚή 3 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 γράφειο 1 άποθήΚή

4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 γράφειο 1 άποθήΚή4 Υπνοδωμάτιά 2 μπάνιa 1 ΚοΥζινά 1 ΚάθιστιΚo 1 τράπεζάριά 1 γράφειο 1 άποθήΚή
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Η άψογη σχεδίαση, η εργονοµία, η επιλογή 
των υλικών, καθώς τόσο οι αρχιτέκτονες 
όσο και το ειδικευµένο εργατικό προσωπικό, 
οδήγησαν στην ολοκλήρωση µιας εξαίσιας 
και λειτουργικής κατοικίας, χωρίς καµία 
παρέκκλιση από τα συµφωνηµένα και µε 
αντοχή στο χρόνο κάτω από όλες τις καιρικές 
συνθήκες, όπως αποδείχτηκε. 

Σωτήρης Ράγκας  
Κατοικία που κατασκευάσαµε στο Περτούλι.

“ “
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Το ξύλο ως ποιότητα υλικού. 
Το ξύλο είναι το καλύτερο φυσικό ηχομονωτικό 
και θερμομονωτικό υλικό (9 φορές καλύτερο από 
το μπετόν). Τα φυσικά κύτταρα που το αποτελούν 
δημιουργούν μεγάλες δυνατότητες διατήρησης της 
σταθερής θερμοκρασίας. Έτσι, τα σπίτια με ξύλινο 
τοίχο δεν απορροφούν θερμότητα, με αποτέλεσμα 
να ελαχιστοποιούνται και οι απώλειές της.  
Το ξύλο αποτελεί μία φυσική και ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας και θα μπορούσε να μειώσει 
σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
αν χρησιμοποιούνταν αντί του σκυροδέματος, του 
πλαστικού και του χάλυβα. 

Το ξύλο ως υλικό υγείας. 
Το ξύλο είναι ένα φυσικό, ζωντανό υλικό, χωρίς 
τοξικές ουσίες. Λειτουργεί σαν βιολογικός 
ρυθμιστής της θερμοκρασίας και της υγρασίας του 
αέρα στο εσωτερικό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται εσωτερικά στο σπίτι συνθήκες 
άνεσης που δύσκολα επηρεάζονται από τον καιρό 
που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
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Η διαλογή της ξυλείας γίνεται αυστηρά στα όρια του Αρκτικού κύκλου. Οι κορμοί ΕΛΑΤΟΥ και ΠΕΥΚΟΥ που συλ-

λέγονται έχουν ήδη ωριμάσει τουλάχιστον 70 χρόνια και είναι οι πιο συμπαγείς και ανθεκτικοί στην Ευρώπη.

Η ξυλεία μεταφέρεται στο εργοστάσιο και αποθηκεύεται σε ξηραντήριο. Εφόσον επιτευχθεί η κατάλληλη υγρασία 

στους κορμούς (12% - 14%) αρχίζει η επεξεργασία LAMINATE (πολλυκολλητή ξυλεία). Αυτό σημαίνει ότι δύο 

έως έξη κορμοί ενώνονται , έτσι ώστε η καρδιά τους να είναι 

αυτή που θα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του σύνθετου 

κορμού. Η επεξεργασία αυτή που είναι ιδανική για το κλίμα της 

Ελλάδας, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση τόσο της θερμο-

ηχομόνωσης, όσο και της μηχανικής αντοχής του ξύλου.

Εν συνεχεία οι σύνθετοι κορμοί κόβονται λεπτομερώς, μέσω 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να δομήσουν τελικά το Φιλαν-

δικό ξύλινο σπίτι που έχετε φανταστεί.
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Διατομές και Διαστάσεις  
Ξύλινων Κορμών
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