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ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ELVAL COLOUR
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δύο νέα κτίρια στην Αθήνα με ιδιαίτερα δυναμική παρουσία, έχουν
επενδυθεί με σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond®FR και etalbond®A2
της Elval Colour: το νέο κτίριο γραφείων "The Butterfly" στο Χαλάνδρι
των ΥAP Architects και το κτίριο γραφείων "The Orbit" επί της οδού

Κηφισίας των
LC Architects
και I.&A. Βικέλας
& συνεργάτες
αρχιτέκτονες. Η
επιλογή πυράντοχων υλικών
στην επένδυσή
τους δεν στέρησε
τίποτα από το
design.
Το etalbond®A2
είναι το πιο προηγμένο σύνθετο πάνελ αλουμινίου, κατηγορίας Α2, μη
αναφλέξιμο λόγω του άκαυστου πυρήνα του, το οποίο δεν επιτρέπει την
εξάπλωση της φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς στο κτίριο. Αποτελείται
από δύο φύλλα αλουμινίου και τον πυρήνα, είναι απόλυτα επίπεδο αλλά
ταυτόχρονα ελαφρύ και ικανό να μορφοποιηθεί σε μια ποικιλία σχημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του αρχιτεκτονικού σχεδίου.
www.elval-colour.com

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ
COVID SHIELD
Η έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ με ασφάλεια, απόλυτη εξειδίκευση, δύναμη και αισιοδοξία
αποτελεί σημαντικό γεγονός στον κατασκευαστικό κλάδο.
Η έκθεση, προσανατολισμένη στους επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκεντρώνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
των προμηθευτών προϊόντων-υλικών και υπηρεσιών και τις φέρνει σε επαφή με ένα
απόλυτα εξειδικευμένο κοινό από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους, επαγγελματίες, τεχνίτες, αλλά και με στελέχη από ελληνικές και διεθνείς κατασκευαστικές
εταιρείες.
Το υψηλό ενδιαφέρον και η ανταπόκριση των επαγγελματιών στην προηγούμενη
διοργάνωση της έκθεσης ανέδειξαν την ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO ως το σημαντικότερο
γεγονός του κατασκευαστικού κλάδου.
www.buildexpogreece.com

VECHRO
ΔΙΠΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Vechro, μετά τη βράβευση του λογοτύπου της στα Ermis Awards,
βραβεύεται για δεύτερη φορά για τις συσκευασίες της. Η ολοκληρωμένη δημιουργική προσπάθεια για την αλλαγή της εταιρείας απέδωσε
τα πιο θετικά αποτελέσματα, καθώς ο κόπος της δημιουργικής ομάδας
αλλά και των συνεργατών της επιβραβεύτηκε για ακόμη μία φορά.
Σκοπός της εταιρείας ήταν να αποκτήσει η οικογένεια Oxidol νέα
ταυτότητα, να εκσυγχρονιστούν οι συσκευασίες διατηρώντας τα ίδια
στοιχεία που την έκαναν αναγνωρίσιμη και να καταφέρει να εντάξει
αρμονικά τη σειρά Oxidol στην αισθητική και στη νοοτροπία της
Vechro. Τα Ermis Awards είναι ο θεσμός βράβευσης της δημιουργικότητας στην Ελλάδα και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου
της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα, ενώ σκοπός τους είναι η
ηθική επιβράβευση, η καταξίωση των δημιουργών και η ανάδειξη της
δημιουργικής σκέψης στο χώρο του marketing.
www.vechro.gr
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3D collection system
DUROSTICK

Το τρισδιάστατο σύστημα τεχνοτροπίας επιφανειών 3D COLLECTION
SYSTEM εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων μετά
από την κατάλληλη προετοιμασία τους. Η DUROSTICK προτείνει
εκτυπώσεις αυτοκόλλητων βινυλικών φύλλων με εκπληκτικά οπτικά εφέ,
σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων και σχεδίων. Μπορεί να εφαρμοστεί
σε παιδικούς τοίχους, ντουλάπες, τραπέζια, πάγκους κουζίνας κ.ά.
Αποτελεί εξαιρετική επιλογή διακόσμησης για εμπορικά κέντρα, γραφεία,
ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, παιδικούς σταθμούς κτλ.
Πλεονεκτήματα συστήματος
• Ευκολία εφαρμογής
• Σύντομος χρόνος ωρίμανσης
• Υψηλή αντοχή σε κρούση, τριβή, διάβρωση, χτυπήματα
και γρατζουνιές
• Αντοχή στην υγρασία
• Εξαιρετική στεγανοποίηση λόγω απουσίας αρμών και ενώσεων
• Αντοχή σε οξέα, αλκάλια και στα περισσότερα χημικά
• Αντοχή στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει και δεν θαμπώνει
• Δεν αποχρωματίζεται και είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τη χρήση
• Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
• Αντιστατικό φινίρισμα, δεν συσσωρεύει βρωμιά
• Το σύστημα, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο
για την υγεία και το περιβάλλον
Προετοιμασία επιφάνειας και εφαρμογή
Όλες οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές
και καθαρές από σκόνες και λίπη. Η υγρασία του υποστρώματος
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%, ενώ η σχετική υγρασία στο χώρο
εφαρμογής πρέπει να είναι μικρότερη από 65%.
Όταν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδα με προβλήματα ανερχόμενης
υγρασίας συνιστάται στεγανοποίηση του υποστρώματος με
εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης D-1 FLEX της DUROSTICK.
Με το ίδιο υλικό στοκάρονται - επιπεδώνονται και οι αρμοί των
πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους. Εάν η εφαρμογή αφορά σε
δάπεδο που δεν είναι απόλυτα επίπεδο και πρέπει να επιπεδωθεί σε
πάχη 1 έως 10 mm, προτείνεται η εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου
ταχύπηκτου τσιμεντοκονιάματος D-65, ενώ για μεγαλύτερα πάχη,
3 έως 30 mm, προτείνεται το D-64 της εταιρείας.
Εάν οι τοίχοι χρήζουν εξομάλυνσης στοκάρονται με ρητινούχο,
ινοπλισμένο τσιμεντόστοκο GRANULAR ULTRA, ενώ μετά την
επιπέδωση οι επιφάνειες ασταρώνονται με AQUAFIX της DUROSTICK.
Σε βαμμένες επιφάνειες αρκεί τα χρώματα να είναι καλά αγκυρωμένα.
Φουσκωμένα ή ξεφλουδισμένα χρώματα απομακρύνονται επιμελώς.
Το εκτυπωμένο βινυλικό φύλλο τοποθετείται στο υπόστρωμα αφού
κοπεί ώστε να ταιριάζει στον τοίχο ή στο δάπεδο. Όλες οι ενώσεις
πρέπει να είναι σωστές και τα μοτίβα να ταιριάζουν απόλυτα.
Έπειτα αφαιρείται αργά το αυτοκόλλητο μέρος του, πιέζοντας την
επικαλυμμένη επιφάνεια με πλαστική σπάτουλα από επάνω προς τα
κάτω και από το κέντρο προς τις άκρες, για να απελευθερωθεί τυχόν
εγκλωβισμένος αέρας και να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η εικόνα.
Ακολουθεί η εφαρμογή του βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας
2 συστατικών WATERPROOF 400 ή της διάφανης εποξειδικής
ρητίνης 2 συστατικών, DECO LIQUID GLASS της DUROSTICK,
ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες.

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ DUROSTICK ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ.

ΤΟ 3D COLLECTION
SYSTEM ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ
ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑ,
ΓΥΨΟΣΟΒΑ,
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ,
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ,
ΠΑΛΑΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΜΩΣΑΪΚΟ,
MDF Ή OSB.

ΤΟ ΒΙΝΥΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

TO 3D COLLECTION SYSTEM ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ.

Tηλ.: 210 55 16 500
www.durostick.gr
www.ktirio.gr
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