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10 ΤΕΥΧΗ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ
 3 ΤΕΥΧΗ / ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1 ΤΕΥΧΟΣ / ΕΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
3 ΤΕΥΧΗ / ΕΤΟΣ

•  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
•  BAR & RESTAURANT

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 ΤΕΥΧΟΣ / ΕΤΟΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
1 ΤΕΥΧΟΣ / ΕΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
1 ΤΕΥΧΟΣ / ΕΤΟΣ

ΤΟ ΞΥΛΟ 
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

– ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
– ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
– ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕ 14 ΔΙΕΘΝΗ 
& ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΩΝ



Προφίλ
Η εταιρεία KTIPIO ΕΚΔΟΣΕΙΣ I.K.E., παράγει επιστημονικές, αναπτυξιακές εκδόσεις και κυκλοφόρησε το πρώτο 
τεχνικό περιοδικό των κτιριακών κατασκευών σε όλη την Ελλάδα με τον τίτλο ΚΤΙΡΙΟ. Είναι μηνιαίο και εκδίδεται συνεχώς 
από το 1986, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφείο διακίνησης στην Αθήνα.
Μέσα από την πολυετή πορεία του και με τη συμβολή της επιστημονικής ομάδας του, η οποία αποτελείται αποκλειστικά 
από εξειδικευμένους μηχανικούς, κατάφερε να γίνει το μέσο επικοινωνίας για τη διάδοση της Αρχιτεκτονικής των 
Δομικών Υλικών και των Νέων Τεχνολογιών στις κτιριακές κατασκευές στην Ελλάδα. H άρτια, έγκυρη, επιστημονικά 
τεκμηριωμένη και τεχνικού χαρακτήρα θεματολογία του κατάφερε με την αξιοπιστία της να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
τεχνικού κόσμου και να το κατατάξει πρώτο σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα έντυπο του χώρου των κατασκευών και 
χρήσιμο για όσους κτίζουν και ανακαινίζουν.

Εκδόσεις Ετήσιες
• 3 τεύχη KTIPIO το χρόνο
• 3 τεύχη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
• 1 τεύχος ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• 1 τεύχος ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
• 1 τεύχος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
• 1 τεύχος ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
(με τα σημαντικότερα υλικά της αγοράς / κατηγορία)

Κυκλοφορία
H μηνιαία κυκλοφορία του ανέρχεται σήμερα στα 5.000 τεύχη, από τα οποία 3.700 τεύχη είναι ετήσιες συνδρομές και τα 
υπόλοιπα διατίθενται για ελεύθερες πωλήσεις σε κεντρικά περίπτερα και βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας 
τις ανάγκες τεχνικής ενημέρωσης των τεχνικών γραφείων, των τεχνικών εταιρειών, των τεχνικών υπηρεσιών και όσων 
κτίζουν. To KTIPIO επιλέγεται και αγοράζεται από ειδικούς επαγγελματίες του χώρου, σε ποσοστά όπως αναφέρονται 
παραπλεύρως:

Ιστοσελίδα
Αξίζει να σημειωθεί η υψηλή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του περιοδικού.  
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία (πηγή: Google Analytics) τον τελευταίο 
χρόνο, 407.897 μοναδικοί επισκέπτες (34.000 μοναδικοί επισκέπτες ανά μήνα) 
επισκέφθηκαν 1.416.873 υποσελίδες. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σημειώθηκε για τα Υλικά - 
Εταιρείες, τα Τεχνικά Άρθρα, τις Εφαρμογές - Τεχνικές Οδηγίες και τα Κτίρια & Αρχιτέκτονες.

Ο μέσος χρόνος παραμονής, ανά επισκέπτη, στην ιστοσελίδα www.ktirio.gr ήταν 
2’:21’’, χρόνος πολύ μεγάλος, που αποδεικνύει το πόσο χρήσιμο, σημαντικό και ενδιαφέρον 
είναι το περιεχόμενό της. Το KTIPIO παρέχει όλα τα μέσα για μια ολοκληρωμένη 
προβολή και επικοινωνία στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
κατασκευών, όπως και σύγχρονη τεχνική ενημέρωση στους αναγνώστες του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ / ΚΥΠΡΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



    ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Ξακρισμένες καταχωρησεις (Πλάτος x Ύψος = W x H)

Περιοχή ασφαλούς εκτύπωσης

Σαλόνι
W X H mm 468 X 308

Ολοσέλιδη
W X H mm 238 X 308

1/2 κατακόρυφη
W X H mm 119 X 308

Σαλόνι
W X H mm 440 X 280

Ολοσέλιδη
W X H mm 210 X 280

1/2 κατακόρυφη
W X H mm 105 X 280

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
• Η προτιμώμενη μορφή δεδομένων είναι PDF.
• Χρωματική κατάσταση: CMYK, 300 dpi, δεδομένα γραφικών  

σε bitmap, min. 1200 dpi.
• Ξάκρισμα: min. 5 χιλιοστά ανά πλευρά. 
• Όλες οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται πρέπει  

να είναι ενσωματωμένες.
• Επίσης, είναι αποδεκτά, χωρίς να είναι διαχωρισμένα, tiff και eps 

αρχεία.

• Ανοιχτά αρχεία (π.χ. InDesign, QuarkXPress, κτλ.) θα πρέπει να 
αποφεύγονται.

• Χρωματικά δοκίμια απαιτούνται για όλες τις διαφημίσεις.

ΕΝΘΕΤΑ
Μέγεθος: max. W X H mm 230 X 300,

Διεύθυνση αποστολής
e-mail: adv@ktirio.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Το βασικότερο χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα του γυαλιού 
είναι η διαφάνεια, που επιτρέπει την είσοδο του φυσικού φωτός 
στους εσωτερικούς χώρους. Το φως λειτουργεί ως στοιχείο 
της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, δημιουργώντας μια διαφορετική 
αίσθηση του χώρου ανάλογα με το χειρισμό του σε κάθε 
περίπτωση. Το γυαλί μπορεί να δημιουργήσει νέες χωρικές 
σχέσεις, προσφέροντας οπτική ελευθερία και συνέχεια και 
δημιουργώντας μεγάλους και φωτεινούς χώρους. Αποτελεί 
ένα εξαιρετικά ευέλικτο υλικό, καθώς ένα υαλοπέτασμα μπορεί 
να είναι απολύτως διαφανές, ημιδιαφανές ή έγχρωμο, να 
φέρει εικόνες και σχέδια, να χρησιμοποιηθεί ταυτοχρόνως 
ως άνοιγμα ή και ως διαχωριστικό. Επιπλέον, η ποικιλία των 
εφαρμογών του και το εύρος χρήσης του τού επιτρέπει να 
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε κάθε είδους εσωτερικό χώρο, π.χ. 
σε κατοικίες, χώρους εργασίας, δημόσια κτίρια κ.ά. 
Ως υλικό χαρακτήρισε την αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, 
καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις το μετέτρεψαν σε βασικό 
δομικό υλικό της εξωτερικής αρχιτεκτονικής, μια τάση που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το μεγάλο εύρος εφαρμογής αλλά 
και τεχνικών επεξεργασίας και διακόσμησης έχει συμβάλει 
στην αυξανόμενη  χρήση του στην εσωτερική διακόσμηση 
και στην αρχιτεκτονική. Σήμερα η χρήση των γυάλινων 
διαχωριστικών εμφανίζει μια δυναμική, καθώς παρέχει μια 
αίσθηση ασφάλειας στους χρήστες, τόσο σε δημόσιους, 
όσο και σε εμπορικούς χώρους, σε εστιατόρια και σε χώρους 
υγειονομικού περιεχομένου κ.ά. 

Μέθοδοι κατασκευής γυαλιού 

Κάθε τύπος γυαλιού έχει συγκεκριμένες ιδιότητες, που καθοδηγούν 
τη χρήση του, και από αυτές η αντοχή παίζει καθοριστικό ρόλο. Η 
αντοχή του γυαλιού εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο κατασκευής 
του ή από την επεξεργασία στην οποία υπόκειται. Οι βασικές 
τεχνικές που συναντώνται συχνότερα είναι τέσσερις, με τους 
ακόλουθους αντίστοιχους τύπους γυαλιού:
• Ανοπτημένο (μη σκληρυμένο) γυαλί / βραδείας ψύξης. 
• Θερμικά ενισχυμένο γυαλί.
• Μερικώς σκληρυμένο (ή πλήρως σκληρυμένο) γυαλί.
• Πολυστρωματικό γυαλί. 

Ανοπτημένο γυαλί

Αποτελεί τον πλέον συνηθισμένο τύπο που συναντάται. Δεν 
διαθέτει τη δύναμη και την αντοχή του σκληρυμένου και δεν 
ενδείκνυται για χρήσεις στις οποίες η ασφάλεια αποτελεί 
προαπαιτούμενο. Η επιφάνεια του λειωμένου γυαλιού τείνει 
να ψυχθεί ταχύτερα από το κέντρο του, με αποτέλεσμα 
να αναπτυχθούν εσωτερικές τάσεις οι οποίες πιθανόν να 
προκαλέσουν ράγισμα ή θραύση. Με την επεξεργασία 
βραδείας ψύξης –ή αλλιώς ανόπτηση– αυτές οι τάσεις 
περιορίζονται ή και εξαλείφονται με την υποβολή του γυαλιού 
σε αυστηρά ελεγχόμενη ψύξη σε ειδικό κλίβανο, στον οποίο 
του επιτρέπεται να κρυώσει σε μια θερμοκρασία γνωστή 
ως σημείο ανόπτησης ή ψύξης. Όταν το γυαλί φθάσει σ' 

Παρουσίαση:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ, διπλ. αρχιτέκτονας μηχανικός, MA

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΓΥΑΛΙ 
ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Γυάλινοι εσωτερικοί 
τοίχοι από έγχρωμο 
πολυστρωματικό 
γυαλί σε κτίριο 
γραφείων στο Πεκίνο. 
Αρχιτεκτονική μελέτη: 
People’s Architecture 
Office. ©PAO.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτοποριακές λύσεις
οργάνωσης και αποθήκευσης 
για κάθε κουζίνα
BLUM

1.
Τροφοθήκη SPACE TOWER.
2.
Σύστημα SERVO-DRIVE flex  για ψυγειοκαταψύκτες.
3.
SPACE STEP για τη δημιουργία πρόσθετου 
αποθηκευτικού χώρου.
4.
Συστήματα ανάκλισης AVENTOS.
5.
Μεντεσέδες Onyx Black.

www.blum.com • T: 2102751131

Ένα ολοκληρωμένο έπιπλο οφείλει να είναι όμορφο, λειτουργικό και να 
έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Η εταιρεία Blum, για περισσότερα από 60 χρόνια μεταφράζει τις 
πιο πρωτοποριακές σχεδιαστικές ιδέες σε λύσεις για τα έπιπλα κάθε 
χώρου, μέσα από τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές της αγο-
ράς, τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες κίνησης και το απαράμιλλο design 
των προϊόντων της, με στόχο τη δημιουργία μιας καλύτερης ποιότητας 
ζωής μέσα στο σπίτι ή το γραφείο.

SPACE TOWER
H τροφοθήκη SPACE TOWER της Blum αποτελεί την απόλυτη λύση 
οργάνωσης και αποθήκευσης για κάθε κουζίνα. Ο κατακόρυφος σχε-
διασμός αξιοποιεί στο έπακρο τον αποθηκευτικό χώρο, ενώ ταυτό-
χρονα προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα, καθώς ο χρήστης μπορεί 
να έρθει σε επαφή ακόμη και με τα πιο απομακρυσμένα προϊόντα της 
τροφοθήκης. Σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνολογία ηλεκτρικής 
υποβοήθησης SERVO-DRIVE, αρκεί ένα άγγιγμα για να ανοίξει και να 
κλείσει κάθε συρτάρι. 
Τα πολλά και δυσλειτουργικά ντουλάπια αποτελούν πλέον παρελθόν και 
αντικαθίστανται από ένα ενιαίο και τέλεια οργανωμένο σύστημα, που 
εγγυάται ευκολία στη χρήση και αξεπέραστη κομψότητα. 

SERVO-DRIVE flex 
Το σύστημα SERVO-DRIVE flex καθιστά την καθημερινότητα στην 
κουζίνα πρακτικότερη και ασφαλέστερη. Ένα μόνο άγγιγμα αρκεί για 
να ανοίξει η πόρτα του ψυγείου ή του πλυντηρίου πιάτων. Παράλληλα, 
το σύστημα εξασφαλίζει ότι δεν θα μείνει ποτέ ανοιχτή η πόρτα του 
ψυγείου, καθώς ο ειδικός του αισθητήρας φροντίζει να την κλείνει 
αυτόματα σε περίπτωση ακούσιου ανοίγματος. 
Βρίσκει εφαρμογή σε εντοιχισμένες συσκευές και αποτελεί την ιδανική 
επιλογή για σχεδιασμούς που δεν προβλέπουν χειρολαβές, αναβαθμί-
ζοντας συνολικά την εμπειρία μέσα στην κουζίνα. 

AVENTOS
Η λειτουργία της ανάκλισης αποτελεί μία κορυφαία λύση οργάνωσης για 
όλους τους χώρους του σπιτιού. Ο μοντέρνος μινιμαλιστικός σχεδια-
σμός και η μεγάλη ποικιλία στους διαφορετικούς τρόπους ανοίγματος, 
καθιστούν τα συστήματα ανάκλισης AVENTOS τα πιο κατάλληλα για να 
καλύψουν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών χρηστών. Συνδυάζονται με 
όλες τις τεχνολογίες κίνησης, με ή χωρίς χειρολαβές ακόμη και σε μεγά-
λου μήκους έπιπλα. Παράλληλα, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των 
συστημάτων AVENTOS είναι ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή στη θέση 
που θα την αφήσει ο χρήστης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη άνεση. 

SPACE STEP  
Το σύστημα SPACE STEP αποτελεί μία πρωτοποριακή ιδέα, που έρχεται 
να δώσει λύση σε αναξιοποίητους χώρους μέσα στην κατοικία. Εφαρ-
μόζεται στην μπάζα των ντουλαπιών και δημιουργεί εκ νέου αποθη-
κευτικούς χώρους και όχι μόνο. Σε συνδυασμό με την αντιολισθητική 
επιφάνεια που διαθέτει ο μηχανισμός, δίνει στον χρήστη τη δυνατό-
τητα να έχει πρόσβαση στα ψηλότερα ντουλάπια του χώρου με τη μέγι-
στη ασφάλεια. Μια συνδυαστική λύση που τοποθετείται σε σημεία που 
παρέμεναν ανεκμετάλλευτα, δίνοντας περιεχόμενο και πρόσβαση σε 
σημεία των επίπλων που μέχρι πρότινος αποφεύγονταν. Συνδυάζεται με 
την τεχνολογία κίνησης SERVO-DRIVE για ηλεκτρική υποβοήθηση, ενώ 
αποτελεί ιδανική λύση για παιδιά και ηλικιωμένους.  

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ONYX BLACK
Οι σκούρες επιφάνειες αποτελούν τάση της εποχής, προσδίδοντας 
σε κάθε χώρο κομψότητα και καλαισθησία. Η σειρά μεντεσέδων Onyx 
Black ξεχωρίζει για τη διακριτικότητα και την αντοχή των μηχανισμών 
της. Μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά εκτός από τα έπιπλα κουζίνας και 
σε όλους τους χώρους του σπιτιού ή του γραφείου, συμπληρώνοντας 
με ιδανικό τρόπο τον σχεδιασμό του επίπλου και να εμπνεύσει με τη 
διακριτικότητα και τον σχεδιασμό της.

2

1

3

4

5

107 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022106 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύστημα αιθρίου 
EUROPA 7000 
Ικανοποιεί απόλυτα την απαίτηση για φυσι-
κό φωτισµό και αερισµό κάθε οικοδοµής. 
Προσφέρει υψηλή αντοχή, τέλεια λειτουρ-
γικότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσµα, 
ενώ επιτρέπει την άµεση επαφή µε το φυσικό 
περιβάλλον. Συνδυάζεται τόσο σε κλασικές, 
όσο και σε µοντέρνες κατασκευές. Η σειρά 
καλύπτει τις κατασκευές αιθρίων µε παρά-
θυρα οροφής. Είναι σχεδιασµένη ώστε οι 
κατασκευές να γίνονται γρήγορα και αποτελε-
σµατικά. Η σωστή επιλογή των προφίλ βοηθά 
στη δηµιουργία κατακόρυφων ή επικλινών 
επιφανειών από 7,5° έως 90°.
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.,
Τ: 2262440000, www.europaprofil.com

Υπερανθεκτικά ειδικά χρώματα πούδρας
PRISMA COLLECTION 
H ανανεωμένη συλλογή χρωµάτων Prisma 
βασίζεται στην έρευνα, στην καινοτομία και 
στην εξειδίκευση της ΝΕΟΚΕΜ, αξιοποιώντας 
την πλέον προηγμένη τεχνολογία παραγωγής 
Bonding, η οποία οδηγεί σε σταθερό φινίρισμα 
και εξαιρετική αισθητική. Όλα τα χρώματα της 
συλλογής είναι πιστοποιημένα µε το διεθνές 
σήμα ποιότητας Qualicoat (Class 2) και έχουν 
τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αντοχή 
στις εξωτερικές συνθήκες από τα χρώματα 
απλής ανθεκτικότητας. Τα χρώµατα της συλ-
λογής Prisma προσδίδουν υψηλές µηχανικές 
αντοχές και άρτια συµπεριφορά στις εξωτερι-
κές συνθήκες.
NEOKEM S.A., Τ: 2106626860, www.neokem.eu

Σύστημα κεντρικού κλιματισμού  
VRF V8 MIDEA  
Το νέο σύστημα VRF V8 της Midea με 
ισχύ από 8 hp έως 120 hp, αυξημένο εύρος 
λειτουργίας από τους -30°C (στη θέρμανση) 
έως και τους +55°C (στην ψύξη) και πλή-
ρως σφραγισμένο IP55 E-box, διασφαλίζει 
ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία σε κάθε 
ζητούμενη εφαρμογή. Οι καινοτόμες τεχνο-
λογίες και η επικοινωνία υπερσύνδεσης με το 
νέο ολοκληρωμένο κύκλωμα από τη Μidea, 
μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέρ-
γειας, παρέχουν αυξημένα επίπεδα άνεσης, 
απλοποιούν τη διαδικασία εγκατάστασης και 
προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου 
ελέγχου για μεγαλύτερη ευελιξία.
ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε., Τ: 2105288871,  
www.mideacac.gr

Ακρυλικές επιφάνειες εξωτερικών 
επενδύσεων
HANEX 
Οι ακρυλικές επιφάνειες της Hanex διατίθε-
νται σε μια ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων 
που προορίζονται και για εξωτερικές επενδύ-
σεις κτιρίων, εκτός από οικιακές εφαρμογές. 
Οι επενδύσεις από ομογενείς ακρυλικές 
επιφάνειες Hanex αντέχουν στον χρόνο και 
στις καιρικές συνθήκες, ενώ συμβάλλουν στη 
θερμομόνωση των κτιρίων. Επισκευάζονται 
και αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση 
φθοράς τους. 
ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε., Τ: 2394052410,  
www.marmouris.gr

Πλακίδια klinker βιομηχανικών χώρων
BLINK
Το πλακίδιο klinker της γερμανικής εταιρεί-
ας Interbau - Blink παράγεται σε διάσταση 
240 x 115 (mm) και σε πάχη από 10 mm έως 
και 40 mm και βρίσκει εφαρμογή σε απλές 
και απαιτητικές κατασκευές. Έχει σχεδόν 
μηδενική απορροφητικότητα και υψηλό δείκτη 
αντιολισθηρότητας, ενώ η επιφάνειά του είναι 
αρκετά λεία ώστε να διευκολύνεται το καθάρι-
σμα. Είναι ανθεκτικό σε χημικές, μηχανικές και 
θερμικές καταπονήσεις και είναι ένα απόλυ-
τα φυσικό υλικό (πηλός). Συνοδεύεται από 
καμπύλα σοβατεπί ώστε να μη συσσωρεύεται 
βρομιά και να καθαρίζονται ευκολότερα. 
A.C.M. / ΕΥΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
Τ: 2109754055, www.acm.gr

Κινητοί, ηχομονωτικοί τοίχοι 
ANAUNIA
Κινητά ηχομονωτικά χωρίσματα από 36 
dB έως 52 dB του ιταλικού οίκου Anaunia. 
Κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, πε-
τροβάμβακα πυκνότητας ανάλογης των απαιτή-
σεων ηχομόνωσης και επένδυση μοριοσανίδας 
16 mm με τυποποιημένο φινίρισμα CPL, λευκού, 
γκρι ή μπεζ χρώματος. Υπάρχει δυνατότητα 
επένδυσης με διάφορα υλικά και ενσωμάτωσης 
φεγγιτών ή θυρών (μονόφυλλων ή δίφυλλων). 
Τα πετάσματα σφραγίζουν μεταξύ τους με 
σύστημα αρσενικού - θηλυκού από προφίλ 
αλουμινίου και με το δάπεδο και την οροφή 
μέσω ειδικού λάστιχου με τηλεσκοπική κίνηση. 
Είναι κατάλληλα για επαγγελματικούς χώρους.
ΕΒΕΛ / Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Τ: 2102389771, www.evel.gr 

ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ISOMAT
Υλικά για έργα LEED στο Moxy Athens City Hotel

Το πρώτο "πράσινο" ξενοδοχείο στην Ελλάδα, το "Moxy Athens City 
Hotel", πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές σύστημα αειφόρου 
ανάπτυξης LEED σε επίπεδο Gold. Στεγασμένο στο ιστορικό Σαρό-
γλειον Μέγαρον, στην αρχή της οδού Σταδίου, αποτελεί το νέο "πρό-
σωπο" της αθηναϊκής φιλοξενίας.  
Η επιλογή των υλικών αποτέλεσε ζήτημα υψίστης σημασίας, τόσο για 
την αισθητική του κτιρίου, όσο και για το συνολικά χαμηλό περιβαλλο-
ντικό του αποτύπωμα. Γι’ αυτόν τον λόγο επιλέχτηκαν και εφαρμόστη-
καν κόλλες πλακιδίων της ISOMAT, οι οποίες είναι πιστοποιημένες ως  
EMICODE 1PLUS λόγω της πολύ χαμηλής εκπομπής πτητικών οργανι-
κών ενώσεων (VOCs). 
Aρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη έργου: Kokkinou - Kourkoulas 
Architects, Interior design: Divercity Architects, ενεργειακή μελέτη: 
DCarbon, διαχείριση & επίβλεψη έργου: DIMAND, Φωτογραφίες:  
Ν. Δανιηλίδης, Β. Πατεράκης.

www.isomat.gr 

REAL ESTATE EXPO NORTH 2022
Η έκθεση ακινήτων στη Θεσσαλονίκη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Αθήνας, η Real Estate Expo δίνει 
ραντεβού με τους επαγγελματίες του κλάδου της κτηματαγοράς 
στη Θεσσαλονίκη, από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2022. Η Real 
Estate Expo North φιλοξενείται στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρι-
σµού Philoxenia - Hotelia, στο διεθνές εκθεσιακό & συνεδριακό 
κέντρο ΔΕΘ - HELEXPO, στο περίπτερο 16. Για τρεις ημέρες η 
Real Estate Expo North θα υποδεχθεί επαγγελματίες του κλάδου, 
όπως μεσίτες, διαχειριστές ακινήτων και επενδύσεων, επαγγελματίες 
από το χώρο των ασφαλειών, των κατασκευών, της αρχιτεκτονικής, 
που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Αφουγκραζόμενη τις 
ανάγκες της ελληνικής κτηματαγοράς, η Real Estate Expo North 
προσφέρει υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στη δικτύωση και προ-
βολή των εκθετών στις διεθνείς αγορές.

www.north.rexpo.gr

"ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"  
15ο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

Με 28 διακεκριμένους ομιλητές και περισσότερες από 65 επιχει-
ρήσεις και φορείς θα διεξαχθεί το 15ο συνέδριο "Αλουμίνιο και 
Αρχιτεκτονικές Κατασκευές" - Green Business, από τις 4 έως τις 6 
Νοεμβρίου 2022, στο Hyatt Regency Thessaloniki. Επικεντρωμένο 
στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, καλείται να απαντήσει πώς οι 
επιχειρήσεις του κλάδου θα ενταχθούν στην κούρσα του Green 
Business, πώς θα εξασφαλίσουν τη δική τους βιώσιμη ανάπτυξη και 
πώς θα απαντήσουν στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της αρχιτε-
κτονικής και των τελικών πελατών. Παράλληλα, πραγματοποιείται η 2η 
έκθεση & βραβεία "Αρχιτεκτονικών έργων & κατασκευών αλουμινίου" 
και η έκθεση χορηγών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για αρχιτέκτονες και 
μηχανικούς. Αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφές στην ιστοσελίδα του 
συνεδρίου.

www.alumini.gr 


