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Το ξύλο είναι η πρώτη επιλογή
Η κατασκευαστική βιομηχανία φέρνει σήμερα
την επανάσταση. Όλο και περισσότερα κτίρια
κατασκευάζονται από ξύλο. Κανένα άλλο
δομικό υλικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη
βιωσιμότητα, τις επιδόσεις ενεργειακής απόδοσης
και την ταχύτητα με την οποία μπορεί να γίνει μια
κατασκευή με αυτό.
Στα κατασκευαστικά έργα, είναι σημαντικό
να έχουμε τα σωστά προϊόντα και τις σωστές
λύσεις. Οι προσδοκίες των ιδιοκτητών είναι
υψηλές και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις, οι λεπτομέρειες συχνά μετράνε για
ένα τέλειο αποτέλεσμα. Με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας, παρέχουμε σύγχρονες λύσεις
συμβουλευτικής, σχεδιασμού και κατασκευής,
για την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων
των πελατών.
Δείτε και μόνοι σας.
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Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Τα προϊόντα μας –
Η ποιότητά μας
Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι η πρώτη μας
προτεραιότητα.
Στόχος μας είναι να φέρουμε προϊόντα με τα
καλύτερα χαρακτηριστικά στην αγορά. Γι' αυτό,
θέτουμε υψηλές απαιτήσεις όχι μόνο στην ακρίβεια
κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά και στις
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται – γιατί εκεί
αρχίζει η ποιότητα.
Κατά την κατασκευή των προϊόντων μας,
χρησιμοποιούμε φυσικό ξύλο από δάση υπό
αειφόρο διαχείριση. Κατασκευάζονται με
αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο, σε
απόλυτη συμμόρφωση με όλες τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και υπόκεινται τακτικά σε ελέγχους
περιβαλλοντικής υγιεινής. Εκτός από τους
δικούς μας ελέγχους ποιότητας, τα προϊόντα μας
υπόκεινται σε συνεχή εξωτερική παρακολούθηση
από ανεξάρτητους, διαπιστευμένους φορείς.
Μέσω όλων αυτών των μέτρων, εγγυόμαστε το
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και το καλύτερο
επίπεδο ασφάλειας προϊόντων και εφαρμογών.
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EGGER OSB 4 TOP

Το EGGER OSB 4 TOP, με εξαιρετικές ιδιότητες
κατασκευής, πληροί όλες τις απαραίτητες
απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση. Η υψηλή
φέρουσα ικανότητα και η ακαμψία, καθώς και
η αντοχή στην υγρασία και η διαστασιολογική
σταθερότητα προσφέρουν ασφάλεια σε όλες
τις κατασκευαστικές εφαρμογές. Έχει επίσης
χαμηλές εκπομπές, καθώς συγκολλάται χωρίς
φορμαλδεΰδη.
Το EGGER OSB 4 TOP διατίθεται με τετραγωνισμένα
άκρα καθώς και με προφίλ γλώσσα-λούκι.

Βασικά πλεονεκτήματα του EGGER OSB 4 TOP:
Στον τοίχο:
→ Λειτουργία 3 σε 1: Σε μία μόνο λειτουργία,
το OSB 4 TOP επιτυγχάνει αεροστεγανότητα,
ενσωματώνει ένα ατμοστεγές φράγμα και
παρέχει την ενίσχυση της κατασκευής.
→ Διαστάσεις πάνελ από το δάπεδο έως την
οροφή: Οι διαστάσεις από το δάπεδο έως την
οροφή με μήκη έως και 3,30 m εξασφαλίζουν
μέγιστη ευελιξία στην κατασκευή. Κατά τη
διάρκεια της εγκατάστασης, δεν υπάρχουν
οριζόντιες ενώσεις πάνελ, που να πρέπει να
κολληθούν προσεκτικά και αεροστεγώς.
Στη στέγη:
→ Αντοχή στην υγρασία: Το OSB 4 TOP προσφέρει
υψηλό βαθμό προστασίας από την υγρασία,
όταν χρησιμοποιείται ως φέρων ξυλότυπος ή
υποδομή για μεταλλική στέγη ή στεγάνωση
επίπεδης οροφής.
→ Διαστασιολογική σταθερότητα: Η υψηλή
διαστασιολογική σταθερότητα του πάνελ
εξασφαλίζει σταθερές διαστάσεις σε ένα
μεταβαλλόμενο κλίμα περιβάλλοντος.

Στην οροφή:
→ Υψηλή φέρουσα ικανότητα: Η υψηλή φέρουσα
ικανότητα του OSB 4 TOP το καθιστά ιδανικό
για το σανίδωμα σε οροφές με ξύλινες δοκούς.

Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Πάνελ ξύλινων κατασκευών – αυτό το πάνελ είναι
κάτι παραπάνω από το σύνηθες. Το υπερβαίνει.

→ Μέγιστη διάσταση πάνελ: Χάρη στη μέγιστη
διάσταση 11,50 × 2,80 m, είναι δυνατή η
προκατασκευή μεγάλων στοιχείων με λίγη
προσπάθεια.
→ Αντίσταση σε κάμψη: Χάρη στην υψηλή
ακαμψία του OSB 4 TOP, μπορεί να επιτευχθεί
η ίδια απόδοση σε σύγκριση με το OSB 3 με
μειωμένο πάχος πάνελ.
Ως ξηρή επίστρωση:
→ Ορθογωνικότητα: Χάρη στην ακριβή
ορθογωνικότητα των πάνελ, αυτά μπορούν να
τοποθετηθούν άμεσα και γρήγορα.
→ Προφίλ γλώσσα-λούκι που ταιριάζει ακριβώς:
Χάρη στην ακριβή διαμόρφωση του προφίλ
γλώσσα-λούκι, τα πάνελ ταιριάζουν φυσικά
μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας άψογα
ενωμένος συνδυασμός.

Μπορείτε να βρείτε τις τεχνικές ιδιότητες των υλικών, το πρόγραμμα παραδόσεων και περαιτέρω
σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν στη διεύθυνση www.egger.com/osb4top

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ:

− 753 kg CO₂/m3

96 % παρθένο υλικό*

100 % επαληθευμένη νόμιμη
προέλευση ξυλείας
εκ της οποίας, το 46 % είναι
πιστοποιημένο
55 % ξυλεία που προέρχεται
από τοπικούς πόρους

*κυρίως βιομηχανική στρογγυλή
ξυλεία

93 % υλικό από ανανεώσιμες
πηγές

Οι υπολογισμοί των τιμών αναφέρονται στην τοποθεσία Wismar (DE).
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Στις ξύλινες κατασκευές και στις κατασκευές
εμπορικών εκθέσεων:
→ Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα:
Η ακριβής παραγωγή και οι χαμηλές
διαστασιολογικές ανοχές επιτρέπουν τη
γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών, χωρίς
να απαιτείται επανεπεξεργασία.
→ Βελτιστοποιημένο προφίλ «γλώσσα- λούκι»:
Το βελτιστοποιημένο προφίλ «γλώσσα-λούκι»
θα σας πείσει με την υψηλή στιβαρότητα, την
ακρίβεια και τη αντίστοιχα εύκολη κατασκευή
κατά την ένωση των πάνελ.
→ Ευρεία γκάμα διαθέσιμων επιλογών:
Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα διαστάσεων
και πάχους από το απόθεμα.

Ανακαίνιση, συσκευασία, επένδυση.
Τα πάντα είναι δυνατά με το πολυχρηστικό μας πάνελ.

EGGER OSB 3

Το EGGER OSB 3 είναι το πάνελ πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουμε για
μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Ως τύπος OSB/3 σύμφωνα με το EN 300,
προσφέρει καλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ανθεκτικότητα, ακόμη
και σε προσωρινά υγρές συνθήκες περιβάλλοντος. Τα πεδία εφαρμογής
του κυμαίνονται από διάφορες εφαρμογές στις ξύλινες κατασκευές και
τις κατασκευές εμπορικών εκθέσεων, στις προκατασκευές, ως υλικό
συσκευασίας, έως τη χρήση στις κατασκευές ξυλοτύπων.
Το EGGER OSB 3 διατίθεται με τετραγωνισμένα άκρα καθώς και με
προφίλ «γλώσσα-λούκι».
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επεξεργασίας απο μηχανήματα (ανύψωση
εν κενώ), αυτή έχει θετική επίδραση στη
σταθερότητα των άκρων, την αεροστεγανότητα
καθώς και στη λειτουργία του ατμοστεγούς
φράγματος.

Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Βασικά πλεονεκτήματα του EGGER OSB 3:

Ως υλικό συσκευασίας:
→ Ασφάλεια τροφίμων: Το OSB 3 μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί ως συσκευασία μεταφοράς
για τρόφιμα ή ζωοτροφές. Το γεγονός ότι
δεν απαιτείται πρόσθετη προστατευτική
συσκευασία για αυτό επιβεβαιώνεται μέσω
δήλωσης μη βλαβερότητας ISEGA.
→ Απαλλαγμένο από παράσιτα σύμφωνα με το
πρότυπο ISPM 15: Το OSB 3 είναι απαλλαγμένο
από παράσιτα λόγω των θερμοκρασιών που
επιτεύχθηκαν κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Στην προκατασκευή:
→ Ακρίβεια τοποθέτησης: Λόγω της
ορθογωνικότητας και της ευθυγραμμικότητας
των άκρων του OSB 3, οι επιφάνειες μπορούν
να στρωθούν χωρίς επανεπεξεργασία.

Στην κατασκευή ξυλοτύπων:
→ Λεία και κλειστή επιφάνεια: Λόγω αυτών των
χαρακτηριστικών της επιφάνειας, το OSB 3
προσφέρει αυξημένη αντοχή στην υγρασία.

→ Αξιόπιστη πυκνότητα: Το OSB 3 έχει
εγγυημένη καθαρή πυκνότητα τουλάχιστον
600 kg/m³. Εκτός από τη δυνατότητα

→ Καλύτερη αντοχή σε διόγκωση: Η διόγκωση
χαμηλού πάχους εξασφαλίζει καθυστερημένη
και αργή απορρόφηση υγρασίας του πάνελ.

Μπορείτε να βρείτε τις τεχνικές ιδιότητες υλικού, το πρόγραμμα παραδόσεων και περαιτέρω
σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν στη διεύθυνση www.egger.com/osb3

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ:

− 753 kg CO₂/m3

98 % παρθένο υλικό*

100 % επαληθευμένη νόμιμη
προέλευση ξυλείας
εκ της οποίας, το 34 % είναι
πιστοποιημένο
39 % ξυλεία που προέρχεται
από τοπικούς πόρους

*κυρίως βιομηχανική στρογγυλή
ξυλεία

95 % υλικό από ανανεώσιμες
πηγές

Οι υπολογισμοί των μέσων τιμών αναφέρονται στις τοποθεσίες Wismar (DE) και Rădăuți (RO).
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EGGER Ergo Board
Το EGGER Ergo Board είναι ένα ελαφρύ ξύλινο
πάνελ ειδικά σχεδιασμένο για κατασκευές ξηράς
δόμηση. Το ειδικό προφίλ άκρων με πατούρα στις
μακριές πλευρές και το προφίλ γλώσσα-λούκι στις
κοντές πλευρές καθιστούν ιδιαίτερα γρήγορη και
εύκολη την εργασία με αυτό το πάνελ.

Βασικά πλεονεκτήματα του EGGER Ergo Board:
Στους διαχωριστικούς τοίχους ή στη μετατροπή
σοφίτας:
→ Σταθερό κράτημα σε όλα τα σημεία:
Το EGGER Ergo Board αυξάνει τη σταθερότητα
του τοίχου και επιτρέπει φορτία στήριξης
ανεξάρτητα από το σκελετό, χωρίς ειδικά
ξυλόκαρφα.
→ Αυξημένη αντοχή σε κρούση:
Το EGGER Ergo Board αυξάνει την ασφάλεια
και την αντοχή σε κρούση των διαχωριστικών
τοίχων σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.
→ Επαληθευμένη διάρκεια αντοχής σε φωτιά:
Το Ergo Board είναι το μοναδικό πάνελ OSB που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επένδυση
μεταλλικού σκελετού και να συνεχίσει να
επιτυγχάνει διάρκεια αντοχής σε φωτιά έως
και 90 λεπτά.

→ Εύκολη χρήση χωρίς προσπάθεια: Ως πάνελ
το οποίο μπορεί να διαχειριστεί πραγματικά
ένα άτομο μόνο του, το Ergo Board προσφέρει
εύκολο χειρισμό για ταχύτερη συναρμολόγηση
λόγω του χαμηλού βάρους του.

Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Αυτό το πάνελ επιτρέπει
την εύκολη εργασία.

→ Συνεχής εγκατάσταση βελτιστοποιημένη για
λιγότερη φύρα: Το Ergo Board τοποθετείται
χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό προφίλ
άκρων σε συνεχή εγκατάσταση. Η οριζόντια
εγκατάσταση εξασφαλίζει επίσης μείωση των
ενωτικών και της φύρας.
→ Ταχύτερη τοποθέτηση: Ο τυπωμένος κάναβος
καρφιών διευκολύνει τη συναρμολόγηση και
εξοικονομεί χρόνο.
→ Αποτελεσματικό σανίδωμα: Τα ορυκτά υλικά
μπορούν να στερεωθούν χωρίς διαστάσεις
κανάβου και να ελαχιστοποιηθεί η φύρα τους.

→ Εξοικονόμηση υλικού: Η απλή στερέωση με
το ειδικό προφίλ με πατούρα μειώνει την
προσπάθεια και τη χρήση υλικών.

Μπορείτε να βρείτε τις τεχνικές ιδιότητες υλικού, το πρόγραμμα παραδόσεων και περαιτέρω
σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν στη διεύθυνση www.egger.com/ergoboard

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ:

− 753 kg CO₂/m3

96 % παρθένο υλικό*

100 % επαληθευμένη νόμιμη
προέλευση ξυλείας
εκ της οποίας, το 46 % είναι
πιστοποιημένο
55 % ξυλεία που προέρχεται
από τοπικούς πόρους

*κυρίως βιομηχανική στρογγυλή
ξυλεία

95 % υλικό από ανανεώσιμες
πηγές

Οι υπολογισμοί των τιμών αναφέρονται στην τοποθεσία Wismar (DE).
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EGGER DHF

Βασικά πλεονεκτήματα του EGGER DHF:
Στη στέγη:
→ Αντοχή στη βροχή: Το πάνελ DHF εγγυάται
δοκιμασμένη αντοχή στη βροχή και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα ή υπο-οροφή
από στέγη κλίσης 14° χωρίς περαιτέρω μέτρα.

Στον τοίχο:
→ Αντιανεμικό προφίλ γλώσσα-λούκι:
Το βελτιστοποιημένο προφίλ γλώσσα-λούκι
εξασφαλίζει ακριβή και γρήγορη εγκατάσταση
και δημιουργεί μια αντιανεμική κατασκευή.

Το πάνελ επένδυσης DHF με προφίλ γλώσσα-λούκι είναι ένα πάνελ από
ίνες ξύλου μεσαίας πυκνότητας συγκολλημένες με συνθετική ρητίνη. Ως
ανθεκτικό στην υγρασία, ατμοδιαπερατό και ενισχυτικό πάνελ, είναι ιδανικό
για το εξωτερικό σανίδωμα στεγών και τοίχων με ξύλινο σκελετό. Το πάνελ
DHF διαθέτει έναν φιλικό προς την εγκατάσταση κάναβο καρφιών, ο οποίος
εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση.

→ Ασφάλεια από χαλάζι: Το πάνελ DHF είναι
ανθεκτικό στο χαλάζι και παρέχει αξιόπιστη
προστασία από την υγρασία σε περίπτωση
ζημιάς στην επένδυση στέγης. Αυτή η
προστασία είναι επίσης εγγυημένη κατά τη
φάση κατασκευής.

→ Εξωτερική φθορά λόγω των καιρικών
συνθηκών: Όταν χρησιμοποιείται σε τοίχο,
το πάνελ DHF μπορεί να εκτεθεί στις καιρικές
συνθήκες για δύο μήνες όλο το χρόνο.

Λόγω της συγκόλλησης χωρίς φορμαλδεΰδη και της χρήσης φυσικού ξύλου,
με τη μορφή υποπροϊόντων πριστηρίου, το προϊόν είναι ιδιαίτερα φιλικό
προς το περιβάλλον.

→ Μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία
χωρίς ταινία στεγανοποίησης καρφιών:
Δεν απαιτούνται ταινίες στεγανοποίησης
σημείων διέλευσης καρφιών κατά την
επεξεργασία του πάνελ επένδυσης DHF.
→ Προσωρινή επένδυση: Το πάνελ DHF χρησιμεύει
ως προσωρινή επένδυση κατά τη φάση
κατασκευής.

Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Έχουμε τη λύση στην πίεση του χρόνου και τις
καιρικές αλλαγές. Τώρα, την έχετε κι εσείς.

→ Διαστάσεις πάνελ από το δάπεδο έως την
οροφή: Λόγω του μήκους τους, τα πάνελ
DHF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία τοίχων με ξύλινο σκελετό για
διαφορετικά ύψη από το δάπεδο έως την
οροφή, χωρίς οριζόντιες ενώσεις.
→ Καθαρή πυκνότητα: Χάρη στην καθαρή
πυκνότητα 600 kg/m3, το πάνελ DHF μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε τυποποιημένες κατασκευές
πυροπροστασίας.

→ Βιωσιμότητα: Πρόσθετα ατμοδιαπερατά
στρώματα (φύλλα αλουμινίου) μπορούν να
αποφευχθούν κατά τη χρήση των πάνελ DHF.

Μπορείτε να βρείτε τις τεχνικές ιδιότητες υλικού, το πρόγραμμα παραδόσεων και περαιτέρω
σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν στη διεύθυνση www.egger.com/dhf

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ:

− 584 kg CO₂/m3

86 % υποπροϊόντα από
το πριστήριο

94 % υλικό από ανανεώσιμες
πηγές

100 % επαληθευμένη νόμιμη
προέλευση ξυλείας
εκ της οποίας, το 52 % είναι
πιστοποιημένο
97 % ξυλεία που προέρχεται
από τοπικούς πόρους*
* Υποπροϊόντα πριστηρίου
Οι υπολογισμοί των τιμών αναφέρονται στην τοποθεσία Wismar (DE).
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Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Βασικά πλεονεκτήματα της ξυλείας EGGER:

Πριόνισμα, ξήρανση, ταξινόμηση:
Δίνουμε στα δέντρα έναν άλλο σκοπό.

Πριστή Ξυλεία EGGER
Η πριστή ξυλεία EGGER διατίθεται σε μια
εκτεταμένη, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη
γκάμα προϊόντων. Ταξινομείται οπτικά και ανά
μηχάνημα, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει τις
οπτικές απαιτήσεις καθώς και τις μηχανικές
αντοχές.
Τα πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν δομικά
προϊόντα για ξύλινες κατασκευές, τη βιομηχανία
προκατασκευασμένων κατοικιών και το χονδρικό
εμπόριο ξυλείας, καθώς και ημιτελή προϊόντα για
τη βιομηχανία μεταποίησης και υλικά συσκευασίας.
Η γκάμα των προϊόντων μας αποτελείται από
καδρόνια στέγης, τετραγωνισμένη ξυλεία,
συμπαγή δομική ξυλεία, πλάκες και σανίδες,
καθώς και ακατέργαστες πλάκες.

→ Υψηλή ποιότητα: Οι σταθεροί και συνεχείς
έλεγχοι ποιότητας εξασφαλίζουν αξιόπιστη και
σταθερή ποιότητα.
→ Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα: Δίνουμε
μεγάλη σημασία στην υψηλή διαστασιολογική
σταθερότητα της ξυλείας μας.
→ Κατάταξη σύμφωνα με την αντοχή του ξύλου:
Εκτός από τα οπτικά, κανονιστικά κριτήρια, η
τελευταία τεχνολογία ακτίνων Χ μπορεί επίσης

να χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση σύμφωνα με
καθορισμένες τυποποιημένες τιμές αντοχής.
→ Εντελώς φυσική: Το ξύλο είναι ένα φυσικό
προϊόν, επομένως και η ξυλεία μας είναι επίσης
απόλυτα φυσική.
→ Συσκευασμένη με ασφάλεια: Η συσκευασία
προϊόντων εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα είναι
ασφαλισμένα μετά την παραγωγή, τόσο κατά
την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά.

Μπορείτε να βρείτε τις τεχνικές ιδιότητες υλικού, το πρόγραμμα παραδόσεων και περαιτέρω
σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν στη διεύθυνση www.egger.com/timber

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ:

− 696 kg CO₂/m3

100 % παρθένο υλικό

82 % ξυλεία που προέρχεται
από τοπικούς πόρους

100 % επαληθευμένη νόμιμη προέλευση ξυλείας
εκ της οποίας, το 77 % είναι πιστοποιημένο
Οι υπολογισμοί των τιμών αναφέρονται στην τοποθεσία Brilon (DE).
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Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Συγκεκριμένες λύσεις
και πάνελ για την αγορά
Χρειάζεστε ειδικά προϊόντα για συγκεκριμένες εφαρμογές; Εκτός από την
ευρεία γκάμα προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, είμαστε επίσης στην
ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε λύσεις από άλλες αγορές. Πάνω
από μια συγκεκριμένη ελάχιστη ποσότητα που σχετίζεται με το προϊόν,
είναι δυνατή στις εγκαταστάσεις μας η ειδική παραγωγή σύμφωνα με την
επιθυμία του πελάτη.

OSB με προστασία από τερμίτες
Φέρνουμε μεγάλη εμπειρία από τις αγορές
μας στο εξωτερικό. Μία από αυτές αφορά την
προστασία από τερμίτες. Για αυτόν το λόγο, π.χ.
τα πάνελ OS’Brace H2 και OS’Floor H2 πληρούν τις
αντίστοιχες ταξινομήσεις H2 για την Αυστραλία και
τη Νέα Ζηλανδία.

OSB μεγάλου μεγέθους
Κάντε μεγάλα σχέδια! Τα πάνελ OSB μεγάλου
μεγέθους που διαθέτουμε είναι η ιδανική λύση για
προκατασκευασμένα στοιχεία. Κατόπιν αιτήματος,
μπορούμε να παρέχουμε OSB μήκους έως και
11,50 m και πλάτους 2,80 m.

OSB 3 JAS TOP
Αυτό το πάνελ πληροί τις υψηλές μηχανικές
απαιτήσεις του ιαπωνικού προτύπου. Λόγω της
ένωσης χωρίς φορμαλδεΰδη, πληροί τα αυστηρά
πρότυπα F**** στην Ιαπωνία.
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Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Εξαιρετικές
ιδιότητες προϊόντος
Πρακτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Χάρη στις κορυφαίες ιδιότητες,
τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο γρήγορα και εύκολα στην επεξεργασία,
αλλά αποτελούν τη βάση για βιώσιμες κατασκευές υψηλής ποιότητας. Ό,τι
και να σχεδιάζετε, με τα δομικά προϊόντα της EGGER το έργο σας θα είναι
επιτυχημένο με απλό, αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο.

Βεβαίωση από τη δήλωση απόδοσης CE
Για να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων, όλα τα δομικά προϊόντα μας δηλώνονται
με δήλωση απόδοσης CE. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες:
→ Απαιτήσεις για ένα δομικό προϊόν
→ Κατάλογος των βασικών χαρακτηριστικών του
προϊόντος για τη δηλωμένη προβλεπόμενη χρήση
→ Σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης
αντοχής του προϊόντος
→ Λεπτομέρειες κατασκευαστή
Για να επιβεβαιώσουμε τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων μας όπως αναφέρονται στη δήλωση
απόδοσης CE, πραγματοποιείται εξωτερική
παρακολούθηση δύο φορές το χρόνο. Αυτή διενεργείται
από έναν ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα. Με
αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη
συμμόρφωση των προϊόντων μας και προσφέρουμε
στους πελάτες μας αποδεικτικό κατά τη χρήση τους.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις δηλώσεις
απόδοσης CE για τα δομικά προϊόντα μας εδώ
www.egger.com/building-downloads

18

19

Εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια, όταν πρόκειται για την υποβολή
των κατάλληλων εγγράφων, για δημόσια προσφερόμενα έργα ή έργα με
πιστοποίηση βιωσιμότητας.
Υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος και
υγείας στα έγγραφα EPD – χάρη στα «πλήρως δηλωμένα» προϊόντα EGGER.
Με μια αξιόπιστη βάση δεδομένων και κατάλληλες συμβουλές, παρέχουμε
διαφάνεια για εσάς και μειώνουμε το φόρτο εργασίας σας.

Τι είναι το έγγραφο και ποιος είναι ο σκοπός του;
EPD σημαίνει «Environmental Product Declaration»
(Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος). Οι
περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων προσφέρουν
όλες τις σημαντικές πληροφορίες για το
περιβάλλον:
→ Περιγραφές προϊόντων
→ Πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών των
χαρακτηριστικών των προϊόντων
→ Συστατικά
→ Διαδικασίες παραγωγής
→ Αξιολογήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης
→ Χρήση πόρων
→ Φύρα

Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων
επιτρέπουν στους οικοδόμους, τους αρχιτέκτονες
και τους κατασκευαστές να προσδιορίσουν τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υλικών. Αποκτούν
περισσότερη σαφήνεια και έλεγχο κατά τη σύγκριση
διαφορετικών προϊόντων και μεθόδων κατασκευής.
Για παράδειγμα, είναι ευκολότερο να ικανοποιήσουν
τις απαιτήσεις των πελατών τους για βιωσιμότητα
και επιπλέον να επιτύχουν τις απαιτούμενες
κτιριακές πιστοποιήσεις.

Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

«More from wood» σημαίνει για
εμάς περισσότερη διαφάνεια

 πορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα του περιβάλλοντος και της
Μ
βιωσιμότητας, καθώς και τα EPD μας στη διεύθυνση www.egger.com/environment

Δείκτες βιωσιμότητας
Για εμάς, το ξύλο είναι ένα υλικό εργασίας και
ένα ανακυκλώσιμο υλικό: Κατασκευάζουμε μια
ευρεία γκάμα προϊόντων από ανανεώσιμες φυσικές
πρώτες ύλες. Καθώς είμαστε πιστοί στην αποστολή
μας «More from wood», είναι σημαντικό για εμάς
να ενεργούμε με βιώσιμο τρόπο, να εξοικονομούμε

πόρους και να προωθούμε την προστασία του
κλίματος. Οι δείκτες βιωσιμότητας δείχνουν με
ποιο τρόπο συμβάλλουν πραγματικά τα προϊόντα
μας στην επίτευξη αυτής της υπόσχεσης. Αυτοί
καθιστούν την περιβαλλοντική απόδοση κάθε
προϊόντος διαφανή και ευνόητη.

 πορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή των δεικτών βιωσιμότητας στη διεύθυνση
Μ
www.egger.com/ecofacts

ΟΙ ΔΕΊΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΉΣ:

Αποτύπωμα CO₂

Συνεισφορά στην
κυκλική οικονομία
Συνεισφορά στη
βιοοικονομία
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Αναλογία ξύλου από
επαληθευμένες και
πιστοποιημένες πηγές
Αναλογία ξύλου από το τοπικό
περιβάλλον
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Τα προϊόντα μας στο κατασκευαστικό έργο σας

Τα προϊόντα μας
στο κατασκευαστικό
έργο σας
Έχετε το έργο – Έχουμε το προϊόν.
Ενώ το OSB 4 TOP είναι το ιδανικό υλικό για όλες
τις δομικές εφαρμογές σε νέες κατασκευές,
ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις, το OSB 3
αποδεικνύει τα πλεονεκτήματά του όχι μόνο στις
ξύλινες κατασκευές ή στις κατασκευές εσωτερικού
χώρου, αλλά και στις κατασκευές εμπορικών
εκθέσεων ή στη διαμόρφωση καταστημάτων,
καθώς και ως υλικό συσκευασίας. Επίσης, το πάνελ
DHF είναι ιδανικό για το εξωτερικό σανίδωμα
στεγών και τοίχων με ξύλινο σκελετό.
Προσφέρουμε μια γκάμα χρήσιμων υπηρεσιών,
για να σας υποστηρίξουμε στην επιλογή και
εγκατάσταση των προϊόντων μας. Σε αυτές
περιλαμβάνονται χρήσιμα εργαλεία για την
ψηφιακή σχεδίαση, την εκτέλεση των ξύλινων
κατασκευών ή την παροχή συμβουλών στους
οικοδόμους σας.
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Τα προϊόντα μας στο κατασκευαστικό έργο σας

Για τη σχεδίαση
σε BIM ή CAD.

Ψηφιακή σχεδίαση
με δεδομένα της EGGER
Το βήμα από την αναλογική στην ψηφιακή
εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς
ως κατασκευαστές. Γι' αυτό, προσφέρουμε
στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές
τα πιστοποιημένα στοιχεία του καταλόγου
κατασκευών EGGER, για λήψη σε διάφορες μορφές
ψηφιακών δεδομένων.
Δεκάδες δοκιμασμένες κατασκευές για τοίχους,
στέγες, οροφές με ξύλινες δοκούς και συστήματα
ξηρής επίστρωσης είναι διαθέσιμες μετά την
εγγραφή στην πύλη πελατών myEGGER, και
μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στη διαδικασία
σχεδιασμού.

Τα δικά σας πλεονεκτήματα:
→ Απλή αναζήτηση φίλτρου για ιδιότητες όπως
φωτιά, θερμομόνωση και ηχομόνωση
→ Σχέδια σε μορφή IFC και REVIT για σχεδίαση σε
BIM, και σε μορφή DWG και DXF για σχεδίαση
σε CAD
→ Κατασκευαστικά σχέδια που περιλαμβάνουν
την επισκόπηση των δεδομένων ως αρχείο PDF
→ Αξιόπιστη σχεδίαση μέσω δοκιμασμένων
σχεδίων
→ Λήψη πιστοποιητικών πυροπροστασίας και
εκθέσεων δοκιμών
→ Δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων,
συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας
ενημερώσεων

 πορείτε να βρείτε τα ψηφιακά δεδομένα για σχεδίαση στη διεύθυνση
Μ
www.egger.com/digitalplanning
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Χρησιμοποιήστε τα ψηφιακά δεδομένα μας για τα παρακάτω στοιχεία:

Εξωτερικοί τοίχοι

Διαχωριστικοί τοίχοι

Οροφές

Στέγες

Συστήματα ξηρής επίστρωσης
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Τα ψηφιακά μας δεδομένα είναι
επίσης διαθέσιμα στη BIMobject
Σε αυτή την πλατφόρμα, είναι δυνατή η λήψη
των σχεδίων μας και η ενσωμάτωση στο σύστημα
σχεδιασμού σας, σε όλον τον κόσμο και όλο
το εικοσιτετράωρο. Η BIMobject είναι μια
καθιερωμένη πάροχος περιεχομένου BIM και
συνόλων δεδομένων PIM. Είναι ακόμη η κορυφαία
πλατφόρμα στον κόσμο με τους περισσότερους
επισκέπτες, εγγεγραμμένους χρήστες, αντικείμενα
BIM καθώς και λήψεις.

 α δεδομένα μας για τη BIMobject στη διεύθυνση
Τ
www.bimobject.com/egger

Τα δικά σας πλεονεκτήματα:
→ Αξιόπιστος σχεδιασμός μέσω ελέγχου
σύγκρουσης και έγκαιρης ανάλυσης
σφαλμάτων
→ Εξοικονόμηση κόστους μέσω αποτελεσματικού
και βελτιστοποιημένου σχεδιασμού
→ Εξοικονόμηση χρόνου μέσω συντονισμένων
κατασκευαστικών διαδικασιών και
ακριβέστερου σχεδιασμού
→ Διαχείριση κτιρίου καθ' όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής
→ Αυξημένη ανταγωνιστικότητα μέσω της χρήσης
μεθόδου σχεδιασμού με εξασφαλισμένη
μελλοντική επιτυχία.

Εφαρμογή Καταλόγου
Κατασκευών EGGER
Οι δομές τοίχου, οροφής και στέγης
κατασκευασμένες με δομικά προϊόντα EGGER
μπορούν να προβληθούν με τρισδιάστατη
λεπτομέρεια στον Κατάλογο Κατασκευών. Οι
σύνθετες λεπτομέρειες κατασκευής απεικονίζονται
από όλες τις πλευρές για μια πλήρη προοπτική των
επιμέρους συνθέσεων στο έργο σας.
Επισκεφτείτε το Google Play, το App Store ή το
Microsoft Store και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

Τα δικά σας πλεονεκτήματα:
→ Τρέχουσες σημαντικές πληροφορίες και
αναφορές σε πρότυπα
→ Πληροφορίες σχετικά με την προστασία από
φωτιά, ήχο, θερμότητα και υγρασία
→ Πρόσθετα δισδιάστατα σχέδια περιλαμβάνονται
στις λεπτομέρειες κατασκευής
→ Διατίθενται σύνδεσμοι προϊόντων για πρόσθετες
πληροφορίες στον ιστότοπο της EGGER
→ Αποθηκεύστε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
δομές εύκολα μέσω της λειτουργίας
αγαπημένων
→ Παραπομπές μέσω άμεσης πρόσβασης στην
κάμερα και εύκολη λειτουργία μεταφόρτωσης
για εικόνες και βίντεο

 πορείτε να βρείτε μια έκδοση για υπολογιστές για όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στη
Μ
διεύθυνση www.egger.com/constructioncatalogue-app
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Τα δομικά προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε ξύλινες κατασκευές
υψηλών προδιαγραφών, καθώς και σε κατασκευές στέγης, τοίχου
και οροφής με ξύλινο σκελετό. Τα υλικά μας χρησιμοποιούνται
συνήθως επίσης σε συτήματα τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, αλλά και
σε συτήματα ξηρής επίστρωσης δαπέδων..
Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις μας, για να διευκολύνετε το σχεδιασμό
και την κατασκευή σας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα EGGER στις ξύλινες κατασκευές σας.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, για να βρείτε
πολύτιμες πληροφορίες και χρήσιμα τεχνικά
φυλλάδια για τις κατηγορίες που αναφέρονται
παρακάτω. Όλα αυτά τα έγγραφα σας
υποστηρίζουν κατά τον προγραμματισμό, το

σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου σας.
Χρησιμεύουν ως ιδανική υποστήριξη για το
σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών και σκελετών,
καθώς και για την εγκατάσταση και την μεταποίηση
των προϊόντων μας.

Μηχανικά σχέδια
ξύλινων κατασκευών

Σχεδιασμός
ξύλινων κατασκευών

Τοίχοι ξύλινων κατασκευών
Πληροφορίες για φέροντες
εσωτερικούς τοίχους, διαχωριστικά
τοιχώματα ή ατμοδιαπερατούς
εξωτερικούς τοίχους.

Κατασκευή ξύλινου σκελετού
Γενικές πληροφορίες σχετικά με
το θέμα της κατασκευής ξύλινου
σκελετού.

Οροφές με ξύλινες δοκούς
Σωστά κατασκευασμένα φέροντα
υποδάπεδα οροφών με ξύλινες
δοκούς, με τη χρήση OSB
(γλώσσα – λούκι) της EGGER.

Στατικός και κατασκευαστικός
σχεδιασμός
Σωστός σχεδιασμός και κατασκευή
φέρουσας και ενισχυτικής
τοιχοποιίας, οροφής και στέγης.

Συστήματα ξηρής επίστρωσης
Εφαρμόστε συστήματα ξηρής
επίστρωσης γρήγορα και εύκολα
με τη χρήση OSB (γλώσσα – λούκι)
της EGGER.

Πυροπροστασία
Πυροπροστασία ξύλινων
κατασκευών, συμπεριφορά των
πάνελ μας σε περίπτωση φωτιάς,
ταξινομήσεις στοιχείων και
πιστοποιητικά δοκιμών.

Φινίρισμα και ξηρά δόμηση
Λύσεις ηχομόνωσης και
πυροπροστασίας των γυψοσανίδων.

Προστασία ξύλου από υγρασία και
θερμότητα
Συστάσεις για τη σωστή προστασία
από την υγρασία και τη θερμότητα,
καθώς και για τη συντήρηση του
ξύλου.

Κατασκευές στέγης
Σχεδιάστε και κατασκευάστε με
βέλτιστο τρόπο την ξύλινη οροφή
σας με OSB και DHF της EGGER.

Ηχομόνωση
Ηχομόνωση ως βασικός παράγοντας
ποιότητας για τους κατοίκους και
τους χρήστες.

Τα προϊόντα μας στο κατασκευαστικό έργο σας

Προγραμματισμός και σχεδιασμός
για ξύλινες κατασκευές

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις λήψεις σχετικά με τις κατασκευές
και το σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών και φινιρισμάτων στη διεύθυνση
www.egger.com/timberconstructions
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Η ποικιλία των εφαρμογών επιτυγχάνεται με την απλή και γρήγορη επεξεργασία,
χωρίς να χρειάζονται ειδικά εργαλεία, καθώς και την υψηλή φέρουσα ικανότητα
στατικού φορτίου. Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα OSB της EGGER
στην παρακάτω εφαρμογή στον ιστότοπό μας.

Τα προϊόντα μας στο κατασκευαστικό έργο σας

Ένα πάνελ, πολλές εφαρμογές

Κατασκευή εμπορικών εκθέσεων
και διαμορφώσεις καταστημάτων
Στην κατασκευή εμπορικών εκθέσεων και τις
διαμορφώσεις καταστημάτων, τα OSB της EGGER
χρησιμοποιούνται κυρίως για φέροντες επενδύσεις
στην κατασκευή σκηνών και αποθηκών. Χρησιμεύουν
επίσης ως διακοσμητικά στοιχεία με σχέδια
χρωματισμένων επιφανειών.

Συσκευασία και μεταφορά
Ως επαναχρησιμοποιήσιμα κιβώτια μεταφοράς,
συσκευασίες μίας χρήσης για μεταφορά στο εσωτερικό
ή το εξωτερικό. Χάρη σε πολυάριθμα πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις, προσφέρουμε ένα ιδανικό υλικό
συσκευασίας.

Συσκευασία, επένδυση, κατασκευή
εκθέσεων και καταστημάτων
Τα OSB μας διαθέτουν πολλά ειδικά χαρακτηριστικά – ένα από
τα οποία είναι η ευελιξία τους. Τα OSB της EGGER δεν είναι
μόνο ιδανικά για ξύλινες κατασκευές, αλλά και για ξυλότυπους,
περίπτερα εκθέσεων, διαμορφώσεις καταστημάτων και ως υλικά
συσκευασίας.
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Ξυλότυπος με OSB
Τα OSB της EGGER χρησιμοποιούνται για ποικίλους
σκοπούς στην κλασική κατασκευή κελύφους
(συμπαγής κατασκευή). Στην κατασκευή ξυλοτύπου,
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
εμφανούς σκυροδέματος με χαρακτηριστική υφή
επιφάνειας.

 ερισσότερες πληροφορίες και τεχνικά φυλλάδια με χρήσιμες λεπτομέρειες σχετικά με την
Π
εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.egger.com/further-applications
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Τα προϊόντα μας – Η ποιότητά μας

Πρόσθετες υπηρεσίες
και πληροφορίες
Είναι σημαντικό για εμάς να λαμβάνετε το μεγαλύτερο όφελος
από τα προϊόντα μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η EGGER
προσφέρει μια ολόκληρη γκάμα υπηρεσιών για την υποστήριξη
των έργων σας.

Τεχνική υποστήριξη
Περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερες γνώσεις – η τεχνική
μας υποστήριξη απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη φυσική
των κτιρίων, την πυροπροστασία και τη στατική σχεδίαση των
ξύλινων κατασκευών. Η συμβουλευτική υπηρεσία εστιάζει
στις οικονομικές και πρακτικές κατασκευές, καθώς και στην
επαγγελματική εφαρμογή των δομικών προϊόντων μας.
buildingproducts@egger.com

Λήψεις δομικών προϊόντων
Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν
φυλλάδιο και πολλά άλλα έγγραφα σχετικά με τα προϊόντα και
τις εφαρμογές, με μία ματιά στην περιοχή λήψεων των δομικών
προϊόντων μας.
www.egger.com/building-downloads
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Άλλες υπηρεσίες και πληροφορίες

myEGGER
Εγγραφείτε στην πύλη πελατών myEGGER
που διαθέτουμε και απολαύστε αποκλειστικό
περιεχόμενο και πλεονεκτήματα:
→ Χρήση των ψηφιακών δεδομένων μας για το
σχεδιασμό κατασκευών σε συστήματα BIM και
CAD
→ Λήψη τρεχόντων δεδομένων προϊόντων για
ηλεκτρονικό εμπόριο και PIM σε πραγματικό
χρόνο
→ Λήψη εικόνων προϊόντων και εφαρμογών για τις
δικές σας δραστηριότητες μάρκετινγκ
→ Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο δομικών
προϊόντων – μείνετε ενημερωμένοι
→ Άμεση παραγγελία δείγματος μέσω του
καταστήματός μας
→ Περιοδικό πελατών MORE – όλα τα
προηγούμενα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή για
ανάγνωση www.egger.com/myegger

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram,
LinkedIn ή το YouTube και λάβετε τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες για την εταιρεία και τα
προϊόντα μας.

34

35

Άλλες υπηρεσίες και πληροφορίες
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15
16
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17

RU
KZ
i CN
		Μονάδες Παραγωγής
P
1 St. Johann in Tirol AT
de Chile 2CL Wörgl AT
ne AU
3 Unterradlberg AT
Aires AR 4 Brilon DE
5 Bevern DE
inh City VN
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10

13

15 17

3

Gifhorn DE
Bünde DE
Marienmünster DE
Wismar DE
Hexham UK
Barony UK
Rambervillers FR
Rion des Landes FR
Shuya RU
Gagarin RU
Rădăuţi RO
Gebze TR
Concordia AR
Biskupiec PL
Lexington, NC US
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		 Σημεία πώλησης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17		
18
19
20

Tours FR
Kortrijk BE
Tistrup DK
Kriens CH
Treviso IT
ŠenČur SI
Varaždin HR
Hradec Krălově CZ
Poznań PL
Budapest HU
Smederevo RS
Sofia BG
Bucureşti RO
Vilnius LT
Minsk BY
Kiev UA
Moscow RU
Almaty KZ
Shanghai CN
Tokyo JP

Μονάδες
Παραγωγής Δομικών
Προϊόντων EGGER
21
22
23
24

Santiago de Chile CL
Melbourne AU
Buenos Aires AR
Ho Chi Minh City VN

4

Brilon DE

9

Wismar DE

22

16

Rădăuți RO
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