
φνθεςη
55%  - Ξφλο

35%  - Ρολυαικυλζνιο (HDPE)
10%  - θτίνεσ - UV Στακεροποιθτζσ κ.α.

Φυςικά Χαρακτηριςτικά
Υψθλι αντοχι ςτουσ οργανιςμοφσ που προςβάλουν το φυςικό ξφλο (π.χ. ςαράκι κ.α.)
Μεγάλθ διάρκεια ηωισ

Αντιολιςκθτικό 
Αντοχι ςτθν τριβι
Αντοχι ςτθ ανάφλεξθ
Αδιάβροχο
Αντοχι ςτθν θλιακι ακτινοβολία

Θερμομονωτικό (από -40οC ζωσ 70οC)

Διαςτάςεισ ςανίδασ: 20X140X3600mm
Βάροσ ςανίδασ: ~8kg
Εγγφθςθ: 5 ζτθ

 Περιβαλλοντικά Χαρακτηριςτικά
Δεν περιζχειτοξικζσ και επικίνδυνεσ ουςίεσ, ςυντθρθτικά, φορμαλδεϊδθ,  βενηόλιο.
Δεν μολφνει τον αζρα και το περιβάλλον.
Είναι 100% ανακυκλϊςιμο. 

Εμφάνιςη και αφή
Πψθ και εμφάνιςθ φυςικοφ ξφλου
Διατίκεται ςε ποικιλία χρωμάτων.
Δεν απατείςυντιρθςθ και βάψιμο.
Ζχει μεγάλθ ςτακερότθτα ςτο χρϊμα.

Ιδιότητεσ Επεξεργαςίασ
Επεξεργάηεται όπωσ το ξφλο, κόβεται, καρφϊνεται ι βιδϊνεται. 

Ρολφ εφκολθ τοποκζτθςθ.
Ραρζχεται πλιρθσ καταςκευι με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα αλουμινίου.
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Το ελάχιςτο κενό που προτείνουμε μεταξφ των ςανίδων είναι τα 10 mm. Πςο μεγαλφτερο είναι 

το κενό μεταξφ των ςανίδων, τόςο περιςςότερο κα διατθρθκεί θ αρχική ςτήριξη των κολϊνων, 

αφοφ οι πίεςθ που κα δζχεται θ περίφραξθ από τον άνεμο, κα είναι μικρότερθ.

Τα κολωνάκια Αλουμινίου με ανεξάρτθτεσ βάςεισ, υςτεροφν ςε ςταθερότητα, ςε ςχζςθ με τα 

κολωνάκια ςιδιρου με ενςωματωμζνθ βάςθ 4 ςθμείων. 

Γενικά ςτθ ςτιριξθ, ςτθν επιλογι φψουσ και ςτθν επιλογι του κενοφ μεταξφ των ςανίδων, 

ςθμαντικό ρόλο παίηει θ κατεφκυνςθ που κα τοποκετθκεί θ περίφραξθ και κατά πόςο επιδρά 

προσ τθν επιφάνειά τθσ θ φορά των ανζμων που πνζουν ςτθν εκάςτοτε περιοχι.

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΑΝΙΔΑ

ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΔΑΠΕΔΟΤ - ΕΠΕΝΔΤΗ

Θ Συνκετικζσ Σανίδεσ παρουςιάςουν μεγαλφτερθ αυξομείωςη του μήκουσ τουσ λόγω τθσ 

ςυςτολήσ - διαςτολήσ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε ςχζςθ με το ξφλο.

Οι καταςκευαςτζσ Συνκετικισ Σανίδασ προτείνουν μζγιςτη απόςταςη μεταξφ των ςτθριγμάτων 

(κολωνάκια), τα 90 cm. Στθν Ελλάδα, για μείωςθ του κόςτουσ κυρίωσ τα κολωνάκια 

τοποκετοφνται ανά 120 cm.



ΙΓΩΤΘ πλάτουσ 14 cm 50 2  cm 5 (14*5) + (2*5) 0,80 m

ΣΤΑΤΗ 40*40 βαμμζνο RAL 7016 0,90  m

Αξία Υλικοφ 11 12,10             133,10    
9,00 m / 0,90 m = 10 + τερματικι = 11 Τοποκζτθςθ 11 8,00               88,00      

Αξία Υλικοφ 45 6,75               303,75    

Κενά 10 Χ ςειρζσ (5) = 50*0,90 m = 45 m Τοποκζτθςθ 50 2,00               100,00    
Κακαρι Αξία 624,85    
ΦΡΑ 24% 149,96    
Τελικό 774,81    

Αξία Υλικοφ ……….. ……….. ………..
……. m / ……. m = …... + τερματικι = …… Τοποκζτθςθ ……….. ……….. ………..

Αξία Υλικοφ ……….. ……….. ………..
Κενά ... Χ ςειρζσ (….) = …..*…... m = ….. m Τοποκζτθςθ ……….. ……….. ………..

Κακαρι Αξία ………..

ΦΡΑ 24% ………..
Τελικό ………..
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Κολϊνεσ

υνθετική ςανίδα

Κολϊνεσ

υνθετική ςανίδα

* Αν υπάρχουν περιςςότερα από ζνα ευκφγραμμα τμιματα, ο παραπάνω υπολογιςμόσ, πρζπει να γίνει 

για κάκε ευκφγραμμο τμιμα ξεχωριςτά.

Σχζδιο (ιγωτι ι Ανάγλυφθ με νερά ξφλου)

Επιλογή Σφπου κολϊνασ

Επιλογή Σφπου ανίδασ

Θ διάμετροσ τθσ κολϊνασ, προτείνεται από εμάσ με βάςθ το επικυμθτό φψοσ

Στρατηαριςτό Βαμμζνο ι Αλουμίνιο Ανοδιωμζνο

Παράδειγμα

Επικυμθτι απόςταςθ μεταξφ των Κολϊνων (Ο καταςκευαςτισ των ςανίδων προδιαγράφει τθν 

απόςταςθ μεταξφ τουσ, μζχρι 90 cm)

Ρεριγραγι Σφνκεςθσ τοιχίου (πετρόχτιςτο, ςκυρόδεμα κλπ)
Αναφορά Τμιματοσ με τυχόν κλίςθ
Αναφορά Γωνιϊν που δεν είναι ορκζσ (90ο)

Καταγραφι φψουσ τυχόν κλιμακωτϊν τμθμάτων

Καταγραφι μικουσ κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Για μία ολοκληρωμζνη προςφορά εγκατάςταςησ περίφραξησ απαιτοφνται:

Απόςταςθ μεταξφ των ςανίδων (κενό)
Ρλικοσ ςειρϊν ςανίδασ κατά φψοσ
Ρλάτοσ (11 ι 12 ι 14 cm)

Υψοσ Κολϊνασ                                                            

που προκφπτει από τιμοκατάλογο

1,00 m

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΑΝΙΔΑ

Τπολογιςμόσ του παραπάνω παραδείγματοσ (ευθφγραμμο τμήμα μήκουσ 9 μζτρων).

Επιθυμητζσ 

ςειρζσ
Σφποσ και πλάτοσ ςανίδασ Χρϊμα ςανίδασ

Σφποσ και διάςταςη 

κολϊνασ

Χρϊμα 

κολϊνασ
Απόςταςη μεταξφ 

κολϊνων

Επιθυμητό κενό 

μεταξφ ςανίδων

Υψοσ Κολϊνασ                       

που προκφπτει


