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Υψηλής ποιότητας σκηνές glamping με τη ζεστασιά του ξύλου για 
προσωρινή διαμονή

Κατασκευάζονται από ξύλο, χάλυβα (S235 / S275JR) και κάλυμμα από 
πυρίμαχο PVC, με τρόπο ώστε να προκαλούν ελάχιστη επίπτωση στο 
περιβάλλον προσβλέποντας  σε βιώσιμο περιβάλλον.
Ο ξύλινος σκελετός είναι μια αρθρωτή κατασκευή από μασίφ ξύλο κωνοφόρου 
με χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής, και ο χάλυβας  γαλβανισμένος εν θερμώ, 
που τις καθιστά ανθεκτικές και ιδανικές για μακροχρόνια χρήση. 
Οι περιμετρικοί τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από μονωμένο ξύλο για την 
ελαχιστοποίηση της απώλειας θερμότητας. 
Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί για να συναρμολογείται και να 
αποσυναρμολογείται εύκολα, μέσω μιας ειδικής άρθρωσης 
(βιδωτοί συνδετήρες). 
Το κάλυμμα είναι σύνθετη μεμβράνη πολυεστέρα με επίστρωση PVC, 
ανάγλυφη στη μία πλευρά για συσκότιση, μια αποκλειστική τεχνολογία 
που εγγυάται αντοχή στους περιβαλλοντικούς ρύπους και ταυτόχρονα 
θερμομόνωση. (Ματ λάκα με PVDF για μεγαλύτερη προστασία από τους 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες, επιβραδυντικό φλόγας, υδατοαπωθητικό, 
ανακυκλώσιμο TEXYLOOP®). Η ανάγλυφη επιφάνεια προσδίδει στο ύφασμα 
εμφάνιση παρόμοια με τα υφασμάτινα καλύμματα. Έτσι, από αισθητικής 
άποψης, είναι εξαιρετικής απαλότητας και στηρίζεται στη δομή με κομψό 
τρόπο. 
Ο εσωτερικός εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τις ανέσεις ενός 
δωματίου ξενοδοχείου αλλά και την απόλαυση διακοπών μέσα στη φύση.
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ΤΥΠΟΙ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Διαστάσεις: 800 x 700 cm

Εσωτερικός χώρος: 605 x 505 cm
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ JUNIOR
Διαστάσεις: 579 x 607 cm

Εσωτερικός χώρος:  579 x 475 cm
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ΙΜΠΙΖΑ
Διαστάσεις: 662 x 912 cm

Εσωτερικός χώρος 407 x 588 cm
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ΙΜΠΙΖΑ JUNIOR
Διαστάσεις: 470 x 720 cm

Εσωτερικός χώρος:  407 x 588cm
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε  ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. 
Ειδικότερα, οι δομές συμμορφώνονται με το πρότυπο UNI EN 1090 και το c.p.d. 
Σήμανση CE σχεδιάστηκε και υπολογίστηκε με την κλάση εκτέλεσης EXC2 
(NTC - 2018 8 Eurocode 1993-1 βαθμός ολκιμότητας 2. Οι σταθερές στέγες 
συμμορφώνονται με το UNI EN 13782: 2015 και έχουν σχεδιαστεί και υπολογιστεί 
για φορτίο ανέμου και φορτίου χιονιού, τα παράθυρα 
συμμορφώνονται με το UNI EN 14351: 2018.
Tα συστήματα αυτοματισμού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου 
για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το UNI EN ISO 9001: 2015 
(ISO 9001: 2015)
Οι διαδικασίες συγκόλλησης εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται από το πρότυπο UNI EN 1090-2.

ΣΗΜΕΙΟ Α.0: Δομικός Ξύλινος Σκελετός
Αρθρωτή κατασκευή από μασίφ ξύλο κωνοφόρου εμποτισμένο για υψηλή αντοχή. 
Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί για να συναρμολογείται και να 
αποσυναρμολογείται εύκολα, μέσω ειδικού αρμού, που λαμβάνεται με 
επεξεργασία CNC. 
Η μεταλλική κατασκευή είναι κατασκευασμένη από χάλυβα S235 / S275JR, 
σύμφωνα με το UNI EN ISO9001: 2015 και το UNI EN 1090-1.

ΣΗΜΕΙΟ A.1: Αρθρωτές υποδομές και χαλύβδινοι σύνδεσμοι
Αρθρωτό σύστημα από γαλβανισμένο χάλυβα και βαμμένο εν θερμώ με πούδρες 
πολυεστέρα. 
Βιδωτοί συνδετήρες για γρήγορη και αναστρέψιμη συναρμολόγηση / 
αποσυναρμολόγηση.
Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει δομικές κολώνες, άνω δοκούς, δευτερεύουσες 
δοκούς απαραίτητες για την κατασκευή των οριζόντιων στοιχείων, στερέωση 
στη δομή στήριξης, στηρίγματα, συστήματα σχεδιασμένα για συσκευασία και 
μεταφορά.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
Διαδικασία συγκόλλησης MAG-WIRE 135 σύμφωνα με το ISO 4063: 2011. 
Οι διαδικασίες συγκόλλησης εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
NTC ($ 11,3,4) και τους κωδικούς EN 1993-1-8, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται από το πρότυπο UNI EN 1090-2.

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
Μπουλόνια υψηλής αντοχής, σύμφωνα με το UNI EN 15048 για δομικά πλακίδια. 
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ΙΜΠΙΖΑ - ΚΑΤΟΨΗ
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καμινάρη 14  Νέοι Επιβάτες 57019  Θεσσαλονίκη

14 Kaminari str.  57019 Neoi Epivates  Thessaloniki Hellas
T +30 23920 27003 / 21107   E-mail: aae@aae.gr   www.aae.gr

 


