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Aφιέρωμα Όλα για το δάπεδο

Σίγουρα ξέρετε που πατάτε αυτή 
τη στιγμή; Εσείς μπορεί να λέτε «ε, 
καλά τώρα: σε δρύινο παρκέ». Εμείς 
όμως λέμε να ρίξετε μια δεύτερη ματιά 

γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, 
που ίσως να μην τις... προλάβετε!

Παλιότερα όλα ήταν πιο απλά. Τότε μπο-
ρούσε κάποιος όχι μόνο να ονοματίσει με 
σιγουριά τα διάφορα υλικά επίστρωσης 
δαπέδων, αλλά και να είναι βέβαιος για 
τα  χαρακτηριστικά τους, ώστε να ξέρει 
για ποια χρήση και χώρο προοριζόταν. Για 
παράδειγμα για το μπάνιο τότε χρησιμοποι-
ούσαν αποκλειστικά το μάρμαρο και τα πλα-
κάκια. Κι αν επιθυμούσε κάποιος χωριάτικο 
στυλ στο καθιστικό του, αυτό γινόταν μόνο με 
γνήσιες μασίφ ξύλινες σανίδες.
Αυτή η ξεκάθαρη κατάταξη έχει αλλάξει ριζι-
κά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα για παράδειγ-
μα δεν προσφέρει μόνο το παρκέ μια όμορφη 
ξύλινη όψη. Το καταφέρνουν εξίσου καλά τα 
δάπεδα laminate, το βινύλιο, τα πλακάκια και 
το πάτωμα φελλού. 
Οι ξύλινες ινοσανίδες ανταγωνίζονται τα πλα-
κάκια σε ανθεκτικότητα στην υγρασία και τις 
φθορές, ενώ τα λεπτότατα δάπεδα βινυλίου εί-
ναι τόσο άνετα όσο και ο μαλακός φελλός, και 
το παρκέ πολλαπλών στρώσεων μπορεί να το-
ποθετηθεί και στο μπάνιο. Σε μεγάλο βαθμό, οι 
θαυμαστές αυτές εξελίξεις οφείλονται στη συ-
νεχώς αυξανόμενη συμμετοχή της ψηφιακής 
τεχνολογίας στη διαδικασία παραγωγής. Έτσι, 
η ψηφιακή εκτύπωση προσφέρει απίστευτες 
δυνατότητες τέλειας απόδοσης εικόνων και 
σχεδίων πάνω σε σχεδόν όλα τα υλικά: από 
την επιφάνεια φελλού μέχρι και τις καινοτόμες 
χωρίς χαρτί ινόπλακες. Μια ειδική παραγωγι-
κή διαδικασία καταφέρνει ταυτόχρονα να δίνει 
στην επιφάνεια την ανάλογη υφή, αυξάνοντας 
σημαντικά την αίσθηση της αυθεντικότητας. 
Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι το 
πάτωμα βινυλίου «Floor in a box» που,  εκτός 
από τα ξεχωριστά τεχνικά του γνωρίσματα, 
διακρίνεται και για την πρωτοτυπία της συ-
σκευασίας και της εφαρμογής του. Συνολικά, 
υλικό 20 τ.μ. με πλάτος 22 εκ. είναι τυλιγμένο 
μέσα σε ένα κουτί και, όπως βγαίνει από αυτό, 
στερεώνεται απευθείας στο δάπεδο με την αυ-
τοκόλλητη ράχη του. 
Οι «σανίδες» πάχους μόλις 2,6 χιλ. έχουν στην 
πάνω πλευρά τους μια στρώση πολυουρεθά-
νης που τις κάνει εξαιρετικά ανθεκτικές. Όσο 
για την πιστότητα της απεικόνισης των νερών 
και των αποχρώσεων του ξύλου, είναι πραγ-
ματικά αξιοθαύμαστη.
Tarkett, www.tarkett.de

           Αφαιρέστε την προστατευτική 
μεμβράνη της αυτοκόλλητης επιφάνειας 
και πιέστε τη σανίδα γερά στο δάπεδο. 
           Το κουτί μεταφοράς με το ρολό 
του υλικού είναι έτσι μετρημένο ώστε, 
σύροντάς το μέχρι τον τοίχο, ξέρετε σε 
ποιό σημείο πρέπει να κοπεί πάνω του η 
σανίδα για να ταιριάξει.
           Την ακριβή προσαρμογή στον τοίχο 

την κάνετε μετά με το κοπίδι και έναν 
οδηγό,  πιέζοντας καλά τη σανίδα.
           Αν μια ένωση  σανίδων βρίσκεται 
κάπου στη μέση, προχωρήστε μερικά 
εκατοστά τη μια άκρη πάνω στην άλλη...
           ... και κόψτε τις δύο μαζί με το 
χάρακα και το κοπίδι, πραγματοποιώντας 
τη λεγόμενη διπλή τομή που σας 
εξασφαλίζει ακρίβεια στην ένωση.
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Πάτωμα…
του κουτιού
με όψη παρκέ
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          Το τσιμεντένιο δάπεδο θα πρέπει να 
μην έχει ανομοιομορφίες και ανωμαλίες.
          Σχεδιάστε τους δύο άξονες του 
δωματίου, έτσι ώστε να φαίνονται 
καθαρά.
          Αφαιρέστε την προστατευτική 
μεμβράνη των σανίδων πάντα λίγο πριν 
την τοποθέτηση. 
          Ξεκινήστε το κόλλημα από το σημείο 
τομής των αξόνων του δωματίου.
          Σχεδιάστε τις κοπές πλησιάζοντας 
στον τοίχο, στις προτελευταίες σανίδες (Α).
          Χαράζετε την επιφάνεια της σανίδας.
          Σπάτε κατά μήκος της γραμμής 
κοπής πιέζοντας τα δύο μέρη προς την 
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Aφιέρωμα Όλα για το δάπεδο

πίσω πλευρά της σανίδας. 
          Προκύπτει μια καθαρή και ίσια ακμή. 
          Το κομμάτι προσαρμογής 
τοποθετείται προς τον τοίχο με έναν αρμό 
διαστολής 2 χιλ. 

Βινύλιο
με όψη πλακών
& παρκέ
Αν κάποιος  βλέπει με κάποια επιφύλαξη την 
χωρίς τέλος σανίδα που ξεπροβάλλει από 
το κουτί, μπορεί να προσφύγει στις σανίδες  
«Starfloor» του ίδιου κατασκευαστή. Και αυ-
τές είναι αυτοκόλλητες και εξαιρετικά λεπτές 
(2 χιλ.), αλλά είναι τυποποιημένες στη συγκε-
κριμένη διάσταση των 152 x 914 χιλ. Εδώ 
η τοποθέτηση πραγματοποιείται όπως στο 
laminate / παρκέ με μετάθεση αρμών. Καλό εί-
ναι οι ενώσεις να γίνονται σε όλες τις σειρές στο 
περίπου 1/3 του μήκους της σανίδας. Για να 
εξακριβώσετε τα σημεία που πρέπει να κοπούν 
στις πλευρές του δωματίου, εργάζεστε πάντα 
από το κέντρο προς του τοίχους. Σημαντικό: 
το δάπεδο θα πρέπει προηγουμένως να το έχε-
τε καθαρίσει καλά από κάθε ίχνος σκόνης.
Tarkett, www.tarkett.de

Τυπική δομή στρώσεων

Παρόλο που η επάνω 

στρώση έχει πάχος μόνο 

0,2 χιλ., προσφέρει καλή 

ανθεκτικότητα στην τριβή 

και μια ιδιαίτερη υφή στην 

επιφάνεια. Ο συνολικού 

πάχους 2 χιλ. συνδυασμός 

βινυλίου προσφέρει εξαιρετική 

άνεση βαδίσματος. 
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Συλλογή δαπέδων βινυλίου προσανατολισμένη στη 
διακόσμηση. Περιλαμβάνει πολλά από τα κλασικά 
σχέδια διαφόρων ειδών ξυλείας και πλακιδίων, αλλά 
προσφέρει στους πελάτες ακόμα και δυνατότητες 
προσωπικής δημιουργίας. Οι επιλογές φτάνουν μέχρι 
και τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς και σε απομίμηση 
γυαλιού. Amtico International, www.amtico.com

Η συλλογή «Starfloor» προσφέρει συνολικά 32 σχέδια 
σε όψη ξύλου και πλακιδίων. 

Τα πλακάκια και οι σανίδες είναι ανθεκτικά στην 
υγρασία, τόσο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ακόμα και στο μπάνιο.

Κόλλημα των σανίδων: εύκολη διαδικασία
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Laminate
με όψη 
φωτομοτίβων

Οι φωτογραφικές ταπετσαρίες που γεννήθη-
καν και… πέθαναν κατά τη δεκαετία του ‘70, 
όχι μόνο αναστήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
αλλά σημειώνουν και επιτυχίες στο χώρο των 
δαπέδων χάρη στις εξελίξεις της ψηφιακής 
τεχνολογίας. Το ότι τα laminate δάπεδα δεν 
περιορίζονται πλέον σε απομιμήσεις ξύλου 
και πλακιδίων, το αποδεικνύουν νέες συλλο-
γές που οι απεικονίσεις τους μπορεί να είναι 
γνήσια και ασυνήθιστα έργα διάσημων σχεδι-
αστών ή και να προέρχονται από τον ίδιο τον 
τελικό  πελάτη. Αν θελήσει κάποιος να έχει 
κάτω από τα πόδια του μια τεράστια ψηφιακή 
πλακέτα, δεν είναι δύσκολο να δει την επιθυ-
μία του να πραγματοποιείται, αρκεί βέβαια να 
είναι αρκετά τολμηρός και πρόθυμος να βάλει 
λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μπορεί να 
ζητήσει και δάπεδο με δικές του φωτογραφίες 
ή σχέδια, αλλά θα πρέπει τότε να είναι προετοι-
μασμένος για τιμές που πολλές φορές ξεπερ-
νούν τα 100 ευρώ το τετραγωνικό.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι κατασκευαστές των laminate δε διστάζουν 
να μπουν και σε πολύ ασυνήθιστα μονοπάτια σχετικά με τα σχέδια των 
δαπέδων. Πολλές από τις συλλογές της Parador ξεχωρίζουν για την 
επιλογή πρωτότυπων φωτογραφικών θεμάτων, όπως και για την τέλεια 
απομίμηση ξύλινων και πλακόστρωτων δαπέδων. Παράλληλα, στα 
πλαίσια του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας, δόθηκε 
ιδιαίτερη σημασία σε ότι έχει σχέση με την  εξοικονόμηση ενέργειας. 
Πάνω αριστερά, δάπεδο της συλλογής «Δρύινη ιστορία» και δεξιά μια 
εντυπωσιακή απομίμηση πλακιδίων. Κάτω, ένα δάπεδο ονομαζόμενο 
«Centimetre» (όνομα πραγματικά ταιριαστό) και δεξιά, σανίδες παλιών 
ξύλινων κιβωτίων σε πιστή αντιγραφή. 

Τα στοιχεία της συλλογής «Vasto» έχουν στάνταρ διαστάσεις 1285 x 327 χιλ. 
(www.logoclic.info). 

Η τρίτη διάσταση σε laminate
Οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις βασίζονται σε επιφανειακές στρώσεις 
φύλλων με μικροσκοπικά πρίσματα. Χάρη στη διαφορετική 
διάθλαση του φωτός 
σε αυτά τα πρίσματα 
δημιουργείται ένα 
τρισδιάστατο εφέ, 
ορατό και χωρίς 
τα ειδικά γυαλιά. 
Χρησιμοποιείται από 
την Parador στη 
συλλογή Edition 2. 

Laminate σαν μοναδικό κομμάτι
Αν θέλετε δάπεδο Laminate με απολύτως προσωπικό σχέδιο, η 
συλλογή «Identity» είναι για εσάς η καταλληλότερη. Με αυτήν η 
Parador προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να 

τυπώσει ένα laminate με δικά του θέματα, χάρη στην «Art-
Print», μια ειδική τεχνολογία ψηφιακής εκτύπωσης. Σε 
σχέδια μεμονωμένων σανίδων, διαμορφώνεται αρχικά 
μία σανίδα με το πρότυπο, σε μέγεθος 638 x 330 χιλ. ή σε 
μεγάλο σχήμα 1285 x 400 χιλ. Το θέμα επαναλαμβάνεται 
μετά σε όλες τις άλλες σανίδες. Στα σχέδια πολλαπλών 
σανίδων, το πρότυπο τυπώνεται σε πέντε ή σε δώδεκα 
σανίδες.

Το «Circuit
 Board» απ

εικονίζει τη
ν ανάγλυφ
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επιφάνεια 
μιας πλακέ

τας. Ο Ros
s Lovegrove

 

δημιούργησ
ε αυτό το σ

χέδιο για τ
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Ινόπλακες
με όψη πέτρινου 
δαπέδου

Πλακάκια
με όψη ξύλινου 
πατώματος

Κατασκευασμένα από ένα ειδικό μείγμα ινών ξύ-
λου, τα στοιχεία αυτού του τύπου δείχνουν σαν 
γνήσια πλακάκια, όμως η όποια επεξεργασία 
τους μπορεί να γίνει κάλλιστα με μια σέγα και ένα 
δράπανο. Και εδώ η άνεση στο βάδισμα παίζει 
σημαντικό ρόλο. Οι «πλάκες» είναι σχεδόν το 
ίδιο ανθεκτικές, όπως και οι κεραμικοί συγγενείς 
τους, αλλά είναι πολύ πιο μαλακές και άνετες στο 
βάδισμα. www.haro.de

Σχετικά νέα είναι η μόδα να απεικονίζεται ξύλο 
σε πραγματικά πλακάκια. Το μεγάλο πλεονέ-
κτημα αυτού του συνδυασμού είναι ότι η ξύλι-
νη όψη μπορεί να υπάρχει και σε χώρους όπου 
είναι απαραίτητη η ανθεκτικότητα σε καταπονή-
σεις και στην υγρασία,  άρα και στο διάδρομο ή 
στο μπάνιο. Σε αντίστοιχη ποικιλία παράγονται 
και μωσαϊκά, σκαλοπάτια και σοβατεπί.www.
porcelaingres.com

Ξεκίνησε με απομίμηση πλακιδίων η 
συλλογή «Celenio» και τώρα προσφέρει 

και πλάκες σε όψη χαρτιού, σχιστόλιθου ή 
δέρματος. Οι πλάκες αυτές κυκλοφορούν 

σε δύο μεγέθη, με διαστάσεις 526 x 350 χιλ. 
και 703 x 350 χιλ. Και τα δύο μεγέθη έχουν 

πάχος 8 χιλ. Η αυτοκόλλητη παραλλαγή 
«ComforTec» έχει πάχος 10 χιλ.

Δύο συλλογές από κεραμικά πλακίδια, 
η «Essenze Rare» επάνω και η «Wood-
stone» κάτω, προσφέρουν επιφάνειες 

με αυθεντική όψη ξύλου. Οι διαστάσεις 
των πλακιδίων είναι παρόμοιες με αυτές 
των κανονικών σχημάτων των σανίδων 
και φτάνουν από τα 600x150 χιλ. μέχρι 
τα 1500x375 χιλ. Όλα τα πλακίδια των 

δύο συλλογών είναι αντιολισθητικά. 

Συνδυασμοί υλικών
Όσο κι αν προτιμά κανείς το γνήσιο, 
δε μπορεί να μην παραδεχθεί ότι τα 
εναλλακτικά υλικά δαπέδων προσφέρουν 
πολλά πλεονεκτήματα. Η δυνατότητα του 
συνδυασμού ενός υλικού που έχει την 
επιθυμητή όψη με ένα άλλο υλικό που 
προσφέρει τα αναγκαία για την περίπτωση 
τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγεί πολλές 
φορές σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στο 
μπάνιο για παράδειγμα, η εμφάνιση των 
ξύλινων όψεων, είτε πρόκειται για βινύλιο 
είτε για κεραμικό είναι υπέροχή.

1 2

           Όλες οι νέες παραλλαγές «Celenio» 
κουμπώνουν με το σύστημα «Top Connect». 
Η τοποθέτηση με σφυρί και τάκο, όπως 
γινόταν πιο παλιά δεν είναι πια απαραίτητη.  
          Οι πλάκες «Celenio» μπορούν να 

κοπούν στις επιθυμητές διαστάσεις, 
ανεξάρτητα από το σχέδιο της επιφάνειας, 
απλά με τη σέγα. Απενεργοποιείτε πάντως 
τη λειτουργία ταλαντώσεων στη σέγα για 
να μην έχετε ξεφτίσματα στις ακμές. 
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Τρεις τρόποι τοποθέτησης υπάρχουν: 

πλευστό δάπεδο (εικόνα δεξιά, με 

ηχομονωτικό στρώμα), κόλλημα 

σε ολόκληρη την επιφάνεια με 

την ελαστική κόλλα της Haro και 

επίστρωση αυτοκόλλητων στοιχείων 

(«ComforTec»). Τα τελευταία έχουν 

πολλαπλές αυτοκόλλητες ταινίες στην 

κάτω πλευρά.




