
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
WOOD EFFECT
ΠΑΤΩΜΑ
ΠΛΑΚΑΚΙ
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Η εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ, με έτος ίδρυσης το 1978, διανύει ήδη την τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας 

της στην Ελληνική αγορά. Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις ανέρχονται συνολικά σε 25.000 m². Η έδρα της 

εταιρείας βρίσκεται στο Περιστέρι, σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της Αττικής, σε χώρο συνολικής 

επιφάνειας 9.000 m². 

Το δίκτυο Υποκαταστημάτων της εταιρείας αποτελείται από κατάστημα στην περιοχή του Αγρινίου 

(συνολικής επιφάνειας 2.000 m²)  καθώς και ένα υπερσύχρονο κέντρο διανομής 10.000 m² στην περιοχή 

του Αιγάλεω.  

Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των Υλικών Κατασκευών. Κύριο αντικείμενο 

της εταιρείας είναι η εμπορία και η διανομή υλικών σε επαγγελματίες που σχετίζονται με το Αλουμίνιο και 

το Σίδερο, καθώς και περιφερειακών υλικών δόμησης με πάνω από 60.000 κωδικούς προϊόντων.

Συνοπτικά, η εταιρεία μας εμπορεύεται τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

• Εξαρτήματα αλουμινίου για όλες τις σειρές                                                       

• Προφίλ Αλουμινίου

• Σήτες Οριζόντιες-Κάθετες-Ανοιγόμενες-Plisse

• Συνθετικά Deck (Για περιφράξεις-Πατώματα) 

• Ρολά Αλουμινίου - Πολυουρεθάνης – Σιδήρου

• Ανοδιωμένα κάγκελα αλουμινίου-Inox

• Γυάλινες πτυσσόμενες πόρτες

• Κούρμπες αλουμινίου

• Πολυκαρμπονικά φύλλα & Plexiglas

• Αυτοματισμοί - Μοτέρ Συρόμενων

   Ανοιγόμενων πορτών

• Σίδερα - Εξαρτήματα σιδήρου

• Πόρτες Πυρασφαλείας – Γενικής χρήσης

• Πάνελ Πολυουρεθάνης (Οροφής-Πλαϊνό-Κεραμίδι)

• Γκαραζόπορτες Σπαστές – Μονοκόμματες

• Πτυσσόμενα κάγκελα αλουμινίου

• Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου (Για Προσόψεις κτιρίων) 

• Γυψοσανίδες και αναλώσιμα Ξηράς δόμησης

• Ράφια τύπου Dexion (ελαφριού & βαρέως τύπου) 

• Πόρτες Θωρακισμένες & Εσωτερικές

• Μηχανήματα – Εργαλεία    

 

προφίλ
εταιρικό

* Γυάλινες  Πτυσσόμενες  Πόρτες 

Εταιρικό προφίλ
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προφίλ
* Συνθετικά Deck Πατώματος & Περίφραξης

* Ρολά Αλουμινίου -  Γκαραζόπορτες

* Γυάλινες  Πτυσσόμενες  Πόρτες 

* Σήτες Αλουμινίου - Plisse

* Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου

* Ανοδιωμένα Κάγκελα Αλουμινίου

Τα τελευταία χρόνια, η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ δημιούργησε μία σειρά προϊόντων 

δικής της παραγωγής, με σκοπό να δώσει προστιθέμενη αξία και εγγύηση 

ανώτερης ποιότητας σε συνδυασμό  με την καινοτομία και την προστασία 

του περιβάλλοντος.

Οι παραγωγές * της ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ αφορούν:

Η εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένη γνώση για το κάθε προϊόν που 

προωθεί στην αγορά αλλά και εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στον χώρο, γεγονός που σήμερα της δίνει 

προβάδισμα στην αγορά.

 

Στόχος της ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι η διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική αγορά 

και ο προσανατολισμός της σε αγορές του εξωτερικού, πάντα, με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα 

μέσα και έξω από την εταιρεία.
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Συστήματα Αλουμινίου

Ηλεκτρικά Εργαλεία 

 Deck Πατώματος- Περίφραξης

Σίδερα - Στραντζαριστά
- Κοιλοδικοί

Ανοδειωμένα Κάγκελα
Αλουμινίου

Μηχανήματα Αλουμινίου
 Σιδήρου - PVC

Κάγκελα Αλουμινίου
 - Χυτά

Αναλώσιμα Πόμολα - Λαβές

Γενικές προϊοντικές κατηγορίες
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Πάνελ Πλαγιοκάλυψης
- Οροφής

Κούρμπες Αλουμινίου

Γυάλινες Πτυσσόμενες
Πόρτες

Γυψοσανίδες
- Συστήματα μόνωσης

Βιομηχανικές σχάρες

Ρολά Αλουμινίου
 - Γκαραζόπορτες 

Πτυσσόμενες Ασφάλειες Ράφια  Dexion - Προβολής

Σήτες Plisse



Ταυτότητα Υλικού

Εφαρμογές

Σχέδια Προφίλ και Χρωματισμοί
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D-eck Tiles - Ένα καινοτόμο υλικό

Τα D-eck Tiles αποτελούνται από την ανάμειξη υψηλής ποιότητας ινών ξύλου σε αναλογία (60%), ανακυκλωμένα 

πολυμερή υψηλής πυκνότητας σε αναλογία (30%) και ρητινούχα πρόσθετα σε αναλογία (10%). Το αποτέλεσμα είναι 

βέργες τύπου Deck που συνδυάζουν την αισθητική και τις μηχανικές αντοχές του φυσικού ξύλου με τα πλεονεκτήματα 

της ανθεκτικότητας του συνθετικού υλικού. Τα D-eck Tiles είναι 100% ανακυκλώσιμο και 100% ανακυκλωμένο προϊόν. 

Αποτελεί μια οικολογική εναλλακτική ενάντια στην υψηλή κατανάλωση ξύλου.

Είναι ιδανικό για βεράντες, κήπους, περιμετρικά στις πισίνες καθώς και άλλες εφαρμογές στον περιβάλλοντα χώρο 

όπως επικάλυψη τοίχων και περιφράξεις.

Σε επαγγελματικούς, ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους χώρους τα D-eck Tiles βρίσκουν πολλές εφαρμογές όπως σε 

πάρκα, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχεία , σχολεία κ.α.

Τα D-eck Tiles, επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας μοναδικά σχέδια υψηλής ποϊότητας και αισθητικής 

καλύπτοντας κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

Τα D-eck Tiles προσφέρονται σε τρία διαφορετικά προφίλ:

περίφραξη (20χ120χ3600 mm)

Καφέ ανοιχτό

Γκρί ανοιχτό

Coffee

Salt- Lake Silver 

Καφέ σκούρο

Γκρί σκούρο

Teak

Mocha

πάτωμα (25χ150χ3600 mm) wood effect  (25χ135χ3600 mm)

* η απόδοση των χρωμάτων στον κατάλογο μπορεί να διαφέρει στο πραγματικό υλικό



Πλεονεκτήματα 

Πιστοποιήσεις
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Είναι 100% ανακυκλώσιμο

Ελάχιστη συντήρηση

Άριστη αισθητική

Κρυφή συναρμολόγηση

Στερεό

Δεν ραγίζει και δεν σχίζεται

Είναι διπλής όψης

Δεν σαπίζει

Ανθεκτικό στους τερμίτες, βακτήρια, μούχλα

Αδιάβροχο

Αντιολισθητικό ακόμα και βρεγμένο

Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση CE Τεχνική Ανάλυση Ποιότητας

Πιστοποίηση Ανθεκτικότητας Υλικού

Πιστοποίηση κατά της Διάβρωσης

Εγγύηση 5 Ετών



Α
ισ

θη
τικ

ή
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Εφαρμογές D-eck Tiles πατώματος

Φιλικό προς το περιβάλλον

Ιδανικό για εξωτερική χρήση
  αντιολισθητική   προστασία



Ποιότητα 9

Ιδανικό για εξωτερική χρήση
  αντιολισθητική   προστασία εγκατάσταση

  Εύκολη & Γρήγορη
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Εφαρμογές D-eck Tiles περίφραξης

τρόποι τοποθέτησης

Σύγχρονοι 

Εναλλακτικά    Χρώματα
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Α
ξιόπιστη   Ε

πιλογή

Εναλλακτικά    Χρώματα



 DECK  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
20x120x3600
 ΓΚΡΙ  ΣΚΟΥΡΟ

 DECK  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
20x120x3600

 ΓΚΡΙ  ΑΝΟΙΧΤΟ

 DECK  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
20x120x3600

 ΚΑΦΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ

 DECK  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
20x120x3600

 ΚΑΦΕ  ΣΚΟΥΡΟ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΚΑΦΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΓΚΡΙ  ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  
ΚΑΦΕ  ΣΚΟΥΡΟ

ΤΑΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΓΚΡΙ  ΣΚΟΥΡΟ

 κωδ. 127900-04

 κωδ. 127900-02

κωδ. 127900-05 κωδ. 127901ΚΑ

κωδ. 127901ΓΚΑ

κωδ. 127901ΚΣ

κωδ. 127901ΓΚΣκωδ. 127900-03
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“ Περίφραξη & Αυλόγυρος με D-eck ” 

Υλικά περίφραξης D-eck Tiles

Με το πρωτοποριακό σύστημα Περίφραξης D-eck Tiles, έχετε την δυνατότητα να κατασκευάσετε μοντέρνες περιφράξεις 

και αυλόγυρους επιλέγοντας ανάμεσα στους δύο εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης. Σε συνδυασμό με τα ανοδιωμένα 

προφίλ και τα εξαρτήματα του συστήματος καγκέλων D-lux, παρέχεται η δυνατότητα να ικανοποιήσετε κάθε αρχιτεκτονική 

απαίτηση. 



ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
ΓΙΑ DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

κωδ. 129363

20
 m

m

120 mm

3600 mm

ΠΕΛΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ
ΚΟΛΩΝΑΣ 40χ40 

 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΛΜΑ
 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 40χ40 

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
 ΚΟΛΩΝΑΣ 40χ40

κωδ. 99969 κωδ. 103096

κωδ. 99968

ΠΥΡΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 

 ΚΟΛΩΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ  6m
40χ40 

 ΤΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ 
ΚΟΛΩΝΑΣ 40χ40 

κωδ. 88705

κωδ. 99959

κωδ. 99963

κωδ. 127206 κωδ. 59665

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m
 (ΣΧΗΜΑ U)

ΓΙΑ DECK ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m 
(ΣΧΗΜΑ U)

ΓΙΑ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

Προφίλ  Περίφραξης (20χ120χ3600 mm)
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κωδ. 99959

κωδ. 127206

κωδ. 127206

κωδ. 129363

κωδ. 129363
κωδ. 127206

κωδ. 99963

κωδ. 99969

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DECK - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

κωδ. 103096

κωδ. 99968

κωδ. 99959

κωδ. 99959

κωδ. 127900 - 04
κωδ. 129363

Εσωτερική εφαρμογή Deck 20χ120χ3600 με "U" προφίλ 
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βήμα.2βήμα.1

βήμα.3

βήμα.4

Oδηγίες τοποθέτησης περίφραξης D-eck Tiles



κωδ. 127901ΚΑ

κωδ. 127873ΚΑ
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εφαρμογή

εφαρμογή

Εξωτερική εφαρμογή Deck  20x120x3600 με βίδες 

Εξωτερική εφαρμογή Deck 25x150x3600 με βίδες

Oδηγίες τοποθέτησης περίφραξης D-eck Tiles



κωδ. 118675CΟF

κωδ. 118675SIL

κωδ. 118675ΤΕ

κωδ. 118675ΜΟ

κωδ. 118681- 08 κωδ. 118681- 06

κωδ. 118681- 09 κωδ. 118681- 07

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT 
COFFEE

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT 
SALT-LAKE SILVER

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT 
TEAK

ΤΑΠΑ WOOD EFFECT 
MOCHA

DECK WOOD EFFECT
25Χ135Χ3600 COFFEE

DECK WOOD EFFECT
25Χ135Χ3600 TEAK 

DECK WOOD EFFECT
25Χ135Χ3600

 SALT-LAKE  SILVER 

DECK WOOD EFFECT
25Χ135Χ3600 MOCHA
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Υλικά Wood Effect D-eck Tiles

 “ Wood Effect με νερά Ξύλου, για Πάτωμα & Περίφραξη ”
 

Η  σειρά  Wood Effect  διπλής   όψης,  αποτελεί   μία  σύγχρονη  και  πρωτοποριακή  πρόταση  στο  χώρο  των  δαπέδων  

&  περιφράξεων  εξωτερικού  χώρου,  καθώς  η μία  της  όψη προσδίδει  υψηλής  αισθητικής  ανάγλυφο  σχέδιο  

“Νερών Ξύλου”,  η  οποία  προσφέρει  ένα  φυσικό και  παραδοσιακό  αποτέλεσμα  σε  Πάτωμα  ή  Περίφραξη.



κωδ. 118683

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
 6 x 70 INOX

κωδ. 118682 κωδ. 113585

κωδ. 110071

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
6 x 80 INOX 

ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
M6 DIN 934

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
8 x 70 INOX

κωδ. 130077

κωδ. 35149

κωδ. 107322

κωδ. 35150 κωδ. 59665

ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
 Μ8 DIN 934

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6m 
(ΣΧΗΜΑ U)

ΓΙΑ WOOD EFFECT

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΚΟ - ΤΕΛΙΚΟ

ΓΙΑ WOOD EFFECT STAINLESS

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ WOOD EFFECT 

STAINLESS 

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
(ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)

ΓΙΑ WOOD EFFECT 

25
 m

m

135 mm
3600 mm
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 “ Wood Effect με νερά Ξύλου, για Πάτωμα & Περίφραξη ”
 

Προφίλ Wood Effect  (25χ135χ3600 mm)



ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΦΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
ΓΚΡΙ  ΑΝΟΙΧΤΟ

ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
 ΚΑΦΕ  ΣΚΟΥΡΟ

ΤΑΠΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
ΓΚΡΙ  ΣΚΟΥΡΟ

κωδ. 127873ΚΑ

κωδ. 127873ΓΚΑ

κωδ. 127873ΚΣ

κωδ. 127873ΓΚΣ

κωδ. 127870-04 κωδ. 127870-05

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
 25χ150χ3600 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 

 

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
 25χ150χ3600 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 

κωδ. 127870-02 κωδ. 127870-03

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
 25χ150χ3600 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 

 

DECK ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
 25χ150χ3600 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 

Τα συνθετικά D-eck Tiles Πατώματος προσφέρουν απεριόριστες λύσεις για εξωτερικές εφαρμογές. Διατίθενται σε δύο 

διαφορετικές όψεις, δίνοντας την δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών και αισθητικής. Εφαρμογές σε οικίες, επαγγελματικούς 

χώρους, καφετέριες, πισίνες, εξωτερικούς διαδρόμους και πολλές ακόμα χρήσεις. Η ελάχιστη συντήρησή του και ο οικολογικός 

του χαρακτήρας το καθιστούν μια αξιόπιστη επιλογή. 
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Υλικά πατώματος D-eck Tiles

“ Πάτωμα D-eck εξωτερικού χώρου, διπλής όψης ” 



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ  DECK
40x4x3600

 ΚΑΦΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ  DECK
40x4x3600

 ΚΑΦΕ  ΣΚΟΥΡΟ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ  DECK
40x4x3600

ΓΚΡΙ  ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ  DECK
40x4x3600

ΓΚΡΙ  ΣΚΟΥΡΟ

κωδ. 127871ΚΑ κωδ. 127871ΚΣ κωδ. 127871ΓΚΑ κωδ. 127871ΓΚΣ

25
 m

m

150 mm
3600 mm

κωδ. 127872

κωδ. 107322

κωδ. 127874

κωδ. 35149 

κωδ. 110071

κωδ. 35150 κωδ. 130077

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΚΟ - ΤΕΛΙΚΟ

ΓΙΑ DECK STAINLESS

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
 8 x 70 INOX

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΓΙΑ DECK STAINLESS

 

ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
 M6 DIN 934 

 

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
 6 x 70 INOX

 

ΚΑΡΟΒΙΔΑ
 6 x 80 INOX

 

ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
 Μ8 DIN 934  

κωδ. 113585

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΓΙΑ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
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Προφίλ  Πατώματος (25χ150χ3600 mm)
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3cm

Oδηγίες τοποθέτησης πατώματος D-eck Tiles

Διάτρηση οπών Φ8 x 80 στην περιοχή της εγκατάστασης με κρουστικό τρυπάνι. 
Προτεινόμενη απόσταση  πλάτους και μήκους μεταξύ των δύο οπών είναι 
τα 300 - 350mm  και όχι περισσότερο από  400mm. 

Τοποθετήστε μία δοκό από γαλβανιζέ σίδερο ως κεντρική 
γραμμή (οδηγό). Τρυπήστε  αντίστοιχες οπές στις δοκούς
και στερεώστε τις βίδες μέσα στο γαλβανιζέ σίδερο έτσι 
ώστε οι δοκοί να στερεωθούν στο έδαφος.

Αφήνουμε πάντα τουλάχιστον 3cm κενό περιμετρικά της 
κατασκευής για να επιτρέπουμε την εκτόνωση του Deck 
αλλά και για λόγους συντήρησης.  

Τοποθετήστε την πρώτη σανίδα Deck πάνω στους γαλβανιζέ 
δοκούς, σε κάθετη διάταξη. Διασφαλίστε τις αποστάσεις 
μεταξύ των σανίδων και έχοντας ως οδηγό την πρώτη 
σανίδα, συνεχίζετε με τις υπόλοιπες.

Extra βίδες (για καλύτερη στήριξη) είναι απαραίτητες στους 
γαλβανιζέ δοκούς, κοντά στις ενώσεις. Οι οπές και οι βίδες 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3cm μακριά από το τέλος της 
γαλβανιζέ δοκού (πριν την ένωση).

βήμα.1

βήμα.2

βήμα.4 βήμα.5

βήμα.3
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Oδηγίες τοποθέτησης πατώματος D-eck Tiles

Τοποθετήστε  το μεταλλικό Clip αρχής - τέλους  
(κωδ. 127872 ή κωδ. 118683), στην εξωτερική πλευρά 
της σανίδας και βιδώστε πάνω στη γαλβανιζέ δοκό. 
Επαναλάβετε στις υπόλοιπες σανίδες (περιμετρικά της 
κατασκευής)  την ίδια διαδικασία. 

Στα σημεία ένωσης των σανίδων Deck, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιούνται δύο γαλβανιζέ δοκοί καθώς και διπλάσια 
ποσότητα Clips (Κωδ. 127874).

Επιβλέπουμε την όλη κατασκευή για τυχόν μικροδιορθώσεις. Περιμετρικά της όλης κατασκευής, μπορούμε να καλύψουμε 
τις άκρες των Deck , είτε με τάπα τελειώματος του αντίστοιχου 
χρώματος (Κωδ. 127873), είτε με γωνιά (Κωδ. 127871)

Στα σημεία που θα χρησιμοποιήσουμε δύο γαλβανιζέ 
δοκούς (ενώσεις), λόγο συστολής -  διαστολής του Deck σε 
υψηλές θερμοκρασίες, οι δοκοί  πρέπει να τοποθετούνται 
με απόσταση μεταξύ τους 3 - 5cm. Το κενό μεταξύ (τέλους 
- αρχής) της κάθε σανίδας, πρέπει να είναι 3 - 5mm όπως 
στο βήμα.7 

Μετά την τοποθέτηση της πρώτης σανίδας Deck, τοποθετείτε το μεταλλικό Clip 
ένωσης (κωδ. 127874 ή κωδ. 118682), στην εσωτερική πλευρά του Deck και 
βιδώστε πάνω στη γαλβανιζέ δοκό (τρυπήστε  πριν βιδώσετε ή χρησιμοποιήστε 
αυτοδιάτρητη βίδα). Στη συνέχεια, σπρώξτε την επόμενη σανίδα μέσα στο κανάλι 
του Clip. Επαναλάβετε στις υπόλοιπες σανίδες την ίδια διαδικασία. Το Clip 
δημιουργεί πλευρικό κενό 3 - 5mm από σανίδα σε σανίδα. 

βήμα.6 βήμα.7

βήμα.8

βήμα.10 βήμα.11

βήμα.9

απαιραίτητα Clips

κενό



DECK  ΠΛΑΚΑΚΙ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  30χ30
ΓΚΡΙ  ΑΝΟΙΧΤΟ 

DECK  ΠΛΑΚΑΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 30χ30
ΓΚΡΙ   ΣΚΟΥΡΟ

DECK  ΠΛΑΚΑΚΙ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  30χ30
ΚΑΦΕ  ΣΚΟΥΡΟ

DECK  ΠΛΑΚΑΚΙ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  30χ30
ΚΑΦΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ

κωδ. 131058-04

κωδ. 131058-02

κωδ. 131058-05

κωδ. 131058-03
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Πλακάκια πατώματος D-eck Tiles

 “ Πλακάκια συνθετικού D-eck, εξωτερικού χώρου ”
Τα συνθετικά Πλακάκια D-eck πατώματος, προσφέρουν τυποποιημένες DIY λύσεις, ιδανικές για εξωτερικές

εφαρμογές. Διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις 30 x 30cm, σε τέσσερις χρωματισμούς και συναρμολογούνται

εύκολα κουμπώνοντας το ένα πλακάκι με το άλλο. Βρίσκουν εφαρμογή σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους,

μπαλκόνια, κήπους, βεράντες κτλ.



κωδ. 124671

κωδ. 124672

1lt

1lt
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Υγρό καθαρισμού Deck.Clean για D-eck Tiles 

Υγρό συντήρησης & προστασίας Deck.Care για D-eck Tiles 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

¸να ισχυρό καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά, για τον πλήρη καθαρισμό των ξύλινων συνθετικών

δαπέδων τύπου Deck. Eίναι επίσης ιδανικό για την αφαίρεση παλαιών στρωμάτων από προϊόντα

συντήρησης π.χ. (σαπούνια, κεριά κτλ). Η τέλεια ισορροπία μεταξύ των συστατικών του, εξασφαλίζει

τον σε βάθος καθαρισμό χωρίς να διαβρώνει ή να καταστραφεί το συνθετικό ξύλο τύπου Deck.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια συνθετικού ξύλου τύπου Deck. Αρχικά, αραιώστε το

προϊόν κατά 2 - 3% σε νερό (0,03 σε 1 lt. νερό, περίπου 1 καπάκι ανά 2 λίτρα νερού), μουλιάστε ένα

βαμβακερό πανί στο διάλυμα, στύψτε και σκουπίστε πάνω από την επιφάνεια του συνθετικού ξύλου

τύπου Deck. Στην περίπτωση των πιο ανθεκτικών λεκέδων, χύστε το συμπυκνωμένο προϊόν σε ένα

υγρό πανί και τρίψτε το πάνω στο λεκέ. Είναι σημαντικό να μην χύσετε υπερβολικές ποσότητες νερού

στο συνθετικό ξύλο τύπου Deck αλλά μόνο όση απαιτείται για την αφαίρεση των λεκέδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το D-eck Tiles DECK.CLEAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για την αφαίρεση παλαιότερων

στρωμάτων καθαριστικών ή συντηρητικών προϊόντων π.χ. (σαπούνια, κεριά κτλ). Ανακινήστε το προϊόν

πριν από τη χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το D-eck Tiles DECK.CARE είναι ένα γαλάκτωμα κεριών, με φυσικά και τροποποιημένα έλαια

καθώς και ειδικά πρόσθετα Anti – UV, ιδανικό για την συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών

συνθετικών ξύλων τύπου Deck. Το ελαιώδες συστατικό του D-eck Tiles DECK.CARE προστατεύει και

επιβραδύνει την όποια καταπόνηση του συνθετικού ξύλου τύπου Deck από την μακροχρόνια έκθεση

σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες και διεισδύει στο συνθετικό ξύλο παρέχοντας σε βάθος προστασία.

Η ειδική σύστασή του, εμποδίζει το νερό από την είσοδο τους πόρους του συνθετικού ξύλου, ενώ

τα Anti -UV πρόσθετα, καθυστερούν την επιδείνωση της λιγνίνης (συστατικό των τοιχωμάτων του ξύλου).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε το προϊόν με 4-5 μέρη καθαρό νερό. Απλώστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα πάνω από

το συνθετικό ξύλο τύπου Deck, χρησιμοποιώντας ένα βαμβακερό πανί. Εναλλακτικά, το προϊόν μπορεί

να ψεκαστεί και στη συνέχεια να τριφτεί ομοιόμορφα με ένα βαμβακερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε

υπερβολική ποσότητα του προϊόντος για να αποφευχθεί η δημιουργία γυαλάδας ή κάποια μορφή

κολλώδης όψης. Η συχνότητα της συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις. Σε

γενικές γραμμές, το Deck tiles DECK.CARE εφαρμόζεται μία φορά κάθε 1-2 μήνες, αλλά σύμφωνα

και με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μπορεί να είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί το προϊόν πιο συχνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, σας συνιστούμε το πλύσιμο του συνθετικού ξύλου τύπου

Deck με νερό. Ανακινήστε το προϊόν πριν από τη χρήση.



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Λ.Αθηνών 302-304,  Τ.Κ 12136, Περιστέρι
τηλ: 210 5750057 - fax: 210 5715799 

ΑΙΓΑΛΕΩ
Δάφνης 7,  Τ.Κ 12200, Αιγάλεω
τηλ: 210 5316787 - fax: 210 5311172

ΑΓΡΙΝΙΟ
Ε.Ο. (κόμβος Εθνικού σταδίου) Τ.Κ 30100, Αγρίνιο 
τηλ: 26410 24652 - fax: 26410 21897

 e-mail: info@doukas.com.gr  www.doukas.com.gr

Σκανάρετε & Κατεβάστε τους 
καταλόγους μας!

 

D
M
D
_0

3_
20

18


