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Εταιρικό προφίλ

Corporate profile

Η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS ιδρύθηκε το 
1977 με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Σήμερα το εμπορικό 
μας δίκτυο εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με γραφεία 
πωλήσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς η συνέ-
πεια στις συναλλαγές αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. 
Επιπλέον η εταιρία έχει αναπτύξει σπουδαία εξαγωγική 
δραστηριότητα, που είχε ως αποτέλεσμα την εδραίωσή της 
σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. 
Κεντρική θέση στην ευρεία γκάμα των προϊόντων της βιομη-
χανίας κατέχει η καινοτόμος μοριοσανίδα ΑΚRIPAN® και τα 
επενδεδυμένα με αυτήν προϊόντα (μελαμίνες, πάγκοι εργα-
σίας και κουζίνας, ημιέτοιμα στοιχεία επίπλων Postforming, 
γυαλιστερές και matt επιφάνειες).  
Στόχος της AKRITAS είναι η παραγωγή και η απρόσκοπτη 
διάθεση προϊόντων που χαρακτηρίζονται από λειτουργι-
κότητα, ανθεκτικότητα και αισθητική, με σεβασμό στο περι-
βάλλον και τον άνθρωπο. Όλα τα προϊόντα μας πληρούν 

τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, ενώ η λειτουργία όλων των 
τμημάτων της βιομηχανίας μας εναρμονίζεται με το πρότυ-
πο ΙSO 9001-2008.
Από την ίδρυσή της, η AKRITAS είναι προσανατολισμένη σε 
σημαντικές επενδύσεις νέας τεχνολογίας και στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας. Aκολουθώντας πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής πολιτικής, η εταιρία είναι πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το πρότυπο FSC, το οποίο διασφαλίζει ότι τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται από το αρχικό στάδιο μέχρι το 
τελικό προϊόν προέρχονται από δασικές εκτάσεις υπεύθυ-
νης διαχείρισης.
Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες η ΑΚRITAS είναι 
προσηλωμένη στις αξίες που βασίζονται στο συνδυασμό 
του ανθρώπινου παράγοντα και της προηγμένης τεχνολογί-
ας. Αυτές οι αξίες, καθώς και η δέσμευσή μας για συνέπεια 
στις συναλλαγές και φροντίδα για το περιβάλλον, την έχουν 
καθιερώσει στην αγορά ως μια πρωτοπόρο βιομηχανία.

AKRITAS S.A. wood processing industry was founded in 
1977 in Alexandroupolis, Greece. Our sales network cur-
rently expands throughout Greece, with offices in Athens 
and Thessaloniki, as client service efficiency is our basic 
priority. Moreover, the company has developed a powerful 
export activity, thus establishing its presence in numerous 
countries abroad.
Central to our wide range of products is the innovative 
ΑΚRIPAN® particleboard and ΑΚRIPAN®-coated products 
(melamines, worktops, kitchentops, semi-finished furniture 
Postforming, glossy and matt surfaces).
AKRITAS’ aim is to produce and distribute functional, 
durable and perfectly designed products, with respect for 
the environment and the consumer. Thus, all our products  
comply with international quality standards, while all de-

partments of our industry operate under ISO 9001-2008 
regulations.
Since its establishment, AKRITAS has been oriented 
towards new technologies and low energy consumption. 
Following environmental policy programs, the industry 
is certified with the FSC standard, which ensures that all 
material used, from the initial stages to the final product, is 
lumbered from areas in compliance with Forest Responsi-
ble Management regulations.
For more than four decades AKRITAS is intent to values 
based on the combination of the human factor and innova-
tive technology. These values, enforced by our commitment 
for consistency in sales and environmental protection, have 
established AKRITAS among the industry pioneers in the 
market.
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Mοριοσανίδα AKRIPAN 

Περιγραφή Σανίδα η οποία παράγεται σε ειδικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, αποτελούμενη από  
 πυρήνα δασικής ξυλείας τριών στρώσεων και ανάμιξη με κόλλα.

Πρότυπο ΕΝ 312-Τύπος P2

Κλάση φορμαλδεΰδης Ε1 και CARB 2

Χαρακτηριστικά Σανίδες για εσωτερικές κατασκευές και χρήση σε κανονικές συνθήκες
 Υψηλή σταθερότητα
 Άψογα λεία επιφάνεια
 Εύκολη στην επεξεργασία 
 Εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό, φορτίο και συνδεσμολογία
 Ιδανικό προϊόν για επένδυση με μελαμίνη, καπλαμά, laminate και HPL

Εφαρμογές Επιπλοποιία, σύγχρονο design και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

Διαστάσεις Πλάτος: 1.830-2.200mm
 Μήκος: 2.200-4.200mm
 Πάχη: 6-38mm

Eπίσης, διατίθεται στις ίδιες διαστάσεις και η αδιάβροχη μοριοσανίδα ΗΥDROPAN® προδιαγραφής ΕΝ 312-2004,
Τύπος P5, P3.

AKRIPAN® ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (Τύπος P2 - Κλάση E1)
Σανίδες για εσωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των επίπλων) για χρήση σε ξηρές συνθήκες.

6mm < T ≤ 13mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ EN 312 /2010 ΤΙΜΕΣ AKRITAS

Ανοχή στο μήκος και το πλάτος EN 324-1 mm ± 5 ± 5

Ανοχή στο πάχος EN 324-1 mm ± 0,3 ± 0,3

Πυκνότητα EN 323 Kg/m³ - 695 ± 1,5%

Ανοχή στην ευθύτητα των άκρων EN 324-2 mm/m 1,5 1,5

Τετραγωνικότητα EN 324-2 mm/m 2 2

Υγρασία σανίδας EN 322 % 5 - 13 5 - 13

Αντοχή στον εγκάρσιο εφελκυσμό EN 319 N/mm² 0,4 ≥ 0,50

Αντοχή στην κάμψη EN 310 N/mm² 11 > 15

Αντοχή στο μέτρο ελαστικότητας EN 310 N/mm² 1.800 > 2.300

Ανοχή στην εξαγωγή βίδας στο σόκορο EN 320 N - -

Ανοχή στην εξαγωγή βίδας στην επιφάνεια EN 320 N - -

Έκλυση φορμαλδεΰδης (τιμή perforator) EN 120 mg/100gr ≤ 8 Μ.Ο. 6,5

Αντοχή στον επιφανειακό εφελκυσμό EN 311 N/mm² 0,8 > 1,2

13mm < T ≤ 20mm 20mm < T ≤ 25mm 25mm < T ≤ 32mm 32mm < T ≤ 40mm

EN 312 /2010 ΤΙΜΕΣ AKRITAS EN 312 /2010 ΤΙΜΕΣ AKRITAS EN 312 /2010 ΤΙΜΕΣ AKRITAS EN 312 /2010 ΤΙΜΕΣ AKRITAS

± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5

± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3

- 630 ± 1,5% - 620 ± 1,5% - 610 ± 1,0% - 605 ± 1,0%

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 2 2 2 2 2 2 2

5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13

0,35 ≥ 0,43 0,3 ≥ 0,38 0,25 ≥ 0,35 0,2 > 0,30

11 ≥ 13,5 10,5 ≥ 12 9,5 ≥ 11,5 7 ≥ 11

1.600 > 2.300 1.500 > 2.200 1.350 > 2.100 1.050 > 2.000

- > 650 - > 650 - > 600 - > 600

- > 950 - > 1.000 - > 1.100 - > 1.100

≤ 8 Μ.Ο. 6,5 ≤ 8 Μ.Ο. 6,5 ≤ 8 Μ.Ο. 6,5 ≤ 8 Μ.Ο. 6,5

0,8 > 1,2 0,8 > 1,2 0,8 > 1,2 0,8 > 1,5
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Particleboard AKRIPAN®

Description Particleboard produced in specific pressure and temperature conditions, consisting of three
 layer forest wood core three layers mixed with glue.

Standard EN 312 - Type P2
 
Formaldehyde class E1 and CARB 2

Characteristics Particleboards for interior constructions and use in normal conditions
 High stability
 Impeccable smooth surface layer
 Easy to process
 Outstanding endurance in stretching, loading and assembly 
 Excellent for laminate, veneer and HPL coating

Area of application Furniture making, contemporary design and interior decoration

Dimensions Width: 1,830-2,200mm
 Length: 2,200-4,200mm
 Thickness: 6-38mm

Waterproof particleboard ΗYDROPAN ® (EN 312-2004 Type P5, P3 specification) also available in the same dimensions.

AKRIPAN® TECHNICAL DATA SHEET (Type P2 - Class E1) 
Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions.

6mm < T ≤ 13mm

CONTROL CRITERIA TEST METHODS UNIT EN 312 /2010
AKRITAS
VALUES

Length and width tolerance EN 324-1 mm ± 5 ± 5

Thickness tolerance EN 324-1 mm ± 0.3 ± 0.3

Raw density EN 323 Kg/m³ - 695 ± 1.5%

Edge straightness tolerance EN 324-2 mm/m 1.5 1.5

Squareness EN 324-2 mm/m 2 2

Board moisture EN 322 % 5 - 13 5 - 13

Internal bond EN 319 N/mm² 0.4 ≥ 0.50

Bending strength EN 310 N/mm² 11 > 15

Bending elasticity modulus EN 310 N/mm² 1,800 > 2,300

Resistance to axial withdrawal of screws
(vertical surface)

EN 320 N - -

Resistance to axial withdrawal of screws 
(horizontal surface)

EN 320 N - -

Formaldehyde content (perforator price) EN 120 mg/100gr ≤ 8 Average 6.5

Surface soundness EN 311 N/mm² 0.8 > 1.2

13mm < T ≤ 20mm 20mm < T ≤ 25mm 25mm < T ≤ 32mm 32mm < T ≤ 40mm

EN 312 /2010
AKRITAS
VALUES

EN 312 /2010
AKRITAS
VALUES

EN 312 /2010
AKRITAS
VALUES

EN 312 /2010
AKRITAS
VALUES

± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5

± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3

- 630 ± 1.5% - 620 ± 1.5% - 610 ± 1.0% - 605 ± 1.0%

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 2 2 2 2 2 2 2

5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13 5 - 13

0.35 ≥ 0.43 0.3 ≥ 0.38 0.25 ≥ 0.35 0.2 > 0.30

11 ≥ 13.5 10.5 ≥ 12 9.5 ≥ 11.5 7 ≥ 11

1,600 > 2,300 1,500 > 2,200 1,350 > 2,100 1,050 > 2,000

> 650 - > 650 - > 600 - > 600

> 950 - > 1,000 - > 1,100 - > 1,100

≤ 8 Average 6.5 ≤ 8 Average 6.5 ≤ 8 Average 6.5 ≤ 8 Average 6.5

0.8 > 1.2 0.8 > 1.2 0.8 > 1.2 0.8 > 1.5

-

-
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Μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη 

Περιγραφή Σανίδα η οποία παράγεται σε ειδικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας αποτελούμενη
 από πυρήνα δασικής ξυλείας τριών στρώσεων και ανάμιξη με κόλλα, επενδεδυμένη
 με διακοσμητικό φύλλο μελαμίνης.

Πρότυπο ΕΝ 312, ΕΝ 14322: 2004, EN 14323: 2004 και ΕΝ 438-2: 2005

Κλάση φορμαλδεΰδης Ε1 και CARB 2

Χαρακτηριστικά Mεγάλη ποικιλία σχεδίων απομιμήσεων ξύλου και μονόχρωμες αποχρώσεις
 Υψηλή σταθερότητα
 Υψηλή μηχανολογική, χημική και θερμική αντίσταση 
 Ευκολία στο καθάρισμα
 Ευκολία στην επεξεργασία

Εφαρμογές Εσωτερικό design και σύγχρονη επιπλοποιία

Oι μελαμίνες παράγονται σε τρεις σειρές: ARTIKA®, STANDARD και ALMA.

ARTIKA®

Πρόκειται για μελαμίνη με εξαιρετική ποιότητα μελαμινόφυλλων, σε έντονο ανάγλυφο κυματισμό. 
Διατίθεται σε απομίμηση ξύλου και σε μονόχρωμες αποχρώσεις, με οριζόντια και κάθετη επιφάνεια. 
Δημιουργήθηκε ειδικά για την ΑΚRITAS σε συνεργασία με προμηθευτές του εξωτερικού.
Διατίθεται στις εξής διαστάσεις:
Διάσταση: 3.660 X 1.830mm
Πάχη: Διαθεσιμότητα σε 8, 16, 18, 25mm και παραγωγή κατόπιν παραγγελίας σε 6, 10, 12, 22, 28, 30, 38.

STANDARD

H σειρά διατίθεται σε μια μεγάλη και δυναμική γκάμα χρωμάτων και σχεδίων, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς και 
του σύγχρονου design. 
Περιλαμβάνει μονόχρωμες αποχρώσεις και σχέδια απομιμήσεων ξύλου, ενώ είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές επιφάνειες 
που αναδεικνύουν τους χρωματισμούς και προσφέρουν ιδανικές λύσεις για εσωτερικές κατασκευαστικές εφαρμογές.
Διατίθεται στις εξής διαστάσεις:
Διάσταση: 3.660 X 1.830mm - Δυνατότητα extra διαστάσεων σε πλάτος 2.070mm & 2.200mm
Πάχη: Διαθεσιμότητα σε 8, 16, 18, 25mm και παραγωγή κατόπιν παραγγελίας σε 6, 10, 12, 22, 28, 30, 38. 

AΛΜΑ

Η σειρά περιλαμβάνει βασικούς χρωματισμούς σε μονόχρωμες αποχρώσεις και σχέδια απομιμήσεων ξύλου, που αποτε-
λούν την καθημερινή πρώτη ύλη για εφαρμογές εσωτερικής διακόσμησης και κατασκευή επίπλων.
Διατίθεται στις εξής διαστάσεις:
Διάσταση: 3.660 Χ1.830mm
Πάχη: Διαθεσιμότητα σε 8, 16, 18, 25mm και παραγωγή κατόπιν παραγγελίας σε 6, 10, 12, 22, 28, 30, 38.
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Melamine Faced Chipboard

Description Particleboard produced in specific pressure and temperature conditions, consisting of three  
 layer forest wood core mixed with glue, coated with decorative melamine paper.

Standard ΕΝ 312, ΕΝ 14322: 2004, EN 14323: 2004 και ΕΝ 438-2: 2005

Formaldehyde class Ε1 and CARB 2

Characteristics Wide range of designs (wood imitation and single colour shades)
 High stability
 High mechanical, chemical and thermal resistance
 Easy to clean
 Easy to process

Areas of application Interior design and contemporary furniture making 

Melamines are produced in 3 series: ARTIKA®, STANDARD and ALMA.

ARTIKA®

Outstanding quality melamine sheets with intense wavy texture.
Available in wood imitation and single color shades, with horizontal and vertical surface.
Launched exclusively by AKRITAS in collaboration with international supplies. 
Available in the following dimensions:
Dimension: 3,660 X 1,830mm
Thickness: Availability in 8, 16, 18, 25mm and production upon request in 6, 10, 12, 22, 28, 30, 38.

STANDARD

The series is available in a wide, dynamic range of colors and designs, following the market and contemporary
design trends.
It includes single color shades and wood imitation patters, and is available in various surfaces, thus enhancing
colors and offering ideal solutions for interior construction applications. 
Available in the following dimensions:
Dimensions: 3,660 X 1,830mm – Also available in extra dimensions – width 2,070mm & 2,200mm
Thickness: Availability in 8, 16, 18, 25mm and available production upon request in 6, 10, 12, 22, 28, 30, 38.

ALMA

The series includes basic colors in single color shades and wood imitation designs – the basic material for interior 
decoration and furniture making. 
Available in the following dimensions:
Dimension: 3,660 Χ 1,830mm
Thickness: Availability in 8, 16, 18, 25mm and available production upon request in 6, 10, 12, 22, 28, 30, 38.
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HPL πορτάκια

Περιγραφή Πορτάκια με επικάλυψη από ΗPL (High Pressure Laminate)

Πρότυπο ΕΝ 312 Τύπος P2

Κλάση φορμαλδεΰδης Ε1

Χαρακτηριστικά Μοντέρνα χρώματα και σχέδια
 Εξαιρετική αντοχή 
 Ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό 
 Ευκολία στην επεξεργασία

Εφαρμογές Πόρτες ντουλαπιών, ράφια

Προφίλ R5 και R9

Διαστάσεις Πάχος: 19mm 
 Μήκος: 3.050mm
 Πλάτος: 30, 35, 40, 45, 50, 60cm και κατόπιν ζήτησης 55, 72, 90

HPL doors

Description Doors coated with HPL (High Pressure Laminate)

Standard ΕΝ 312 Type P2
 
Formaldehyde class E1

Characteristics Modern colors and designs
 Exceptional resistance
 Water and moisture resistant
 Easy to process

Area of application Cupboard doors, shelves

Profile R9 and R5

Dimensions Thickness: 19mm 
 Length: 3,050mm
 Width: 30, 35, 40, 45, 50, 60cm and upon request 55, 72, 90

Μελαμινικά πορτάκια

Περιγραφή Ημιέτοιμο προϊόν, επενδεδυμένα με μελαμίνη που περιλαμβάνει  μπάρες με επικάλυψη LPL  
 (Low Pressure Laminate)

Πρότυπο ΕΝ 312, ΕΝ 14322: 2004, EN 14323: 2004 και ΕΝ 438-2: 2005

Κλάση φορμαλδεΰδης Ε1

Χαρακτηριστικά Δυνατότητα εύκολης και γρήγορης κατασκευής ανάλογα με τις απαιτήσεις
 του κατασκευαστή. Τεράστια γκάμα χρωμάτων και σχεδίων, εναρμονισμένη με τα χρώματα  
 των μελαμινών της εταιρίας. Ευκολία στην επεξεργασία.

Εφαρμογές Πόρτες ντουλαπιών, ράφια

Προφίλ R5 και R9

Διαστάσεις Πάχος: 18mm
 Μήκος: 3.650mm
 Πλάτος: 30, 35, 40, 45, 50, 60cm και κατόπιν παραγγελίας 55, 72, 90

Melamine doors

Description Semi-finished product, coated with melamine including bars with LPL coating
 (Low Pressure Laminate)

Standard ΕΝ 312, ΕΝ 14322: 2004, EN 14323: 2004 and ΕΝ 438-2: 2005
 
Formaldehyde class E1

Characteristics Easy and quick construction to accommodate the manufacturer’s requirements. 
 Impressive range of colors and designs, in accordance with the company’s melamine colors.
 Easy to process.

Area of application Cupboard doors, shelves

Profile R9 and R5

Dimensions Thickness: 18mm
 Length: 3,650mm
 Width: 30, 35, 40, 45, 50, 60cm and available upon request 55, 72, 90
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Πάγκοι εργασίας - κουζίνας

Περιγραφή Μοριοσανίδα Akripan® ή ανθυγρή μοριοσανίδα Hydropan®. Παράγεται σε ειδικές συνθήκες  
 πίεσης και θερμοκρασίας, αποτελούμενη από πυρήνα δασικής ξυλείας τριών στρώσεων και  
 ανάμιξη με κόλλα. Επικάλυψη HPL, CPL.

Πρότυπο ΕΝ 312 Τύπος P5, P2, P3

Κλάση φορμαλδεΰδης Ε1

Χαρακτηριστικά Υψηλή αντοχή στην τριβή, στη χάραξη στις υψηλές θερμοκρασίες, στην υγρασία και  στα οξέα
 Εξαιρετική αντοχή 
 Ευκολία στο καθάρισμα

Εφαρμογές Πάγκοι εργασίας κουζίνας, επιφάνειες τραπεζιών και θρανίων, ταμεία καταστημάτων

Διαστάσεις Μήκος: 4,20m
 Πλάτη (cm): 60 με 1 κούρβα και 40, 64, 80 με 2 κούρβες
 Πάχος: 30 και 40mm

Προφίλ L και U

Οι πάγκοι εργασίας παράγονται σε 3 σειρές: ARTIKA®, STANDARD και AKRITOP®

ARTIKA®

Oι πάγκοι εργασίας Artika® έχουν ως βασικό πυρήνα την ανθυγρή μοριοσανίδα Ηydropan® πάχους 40mm και προφίλ L R5 
ή U R5. H ανθυγρή μοριοσανίδα Hydropan® -προϊόν της τεχνογνωσίας AKRITAS – είναι το κύριο συστατικό του αδιάβρο-
χου πάγκου, ο οποίος διακρίνεται για την αντοχή του σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε μεγάλες μεταβολές θερμο-
κρασίας και υψηλή υγρασία και είναι προδιαγραφής ΕΝ 312: 2004 Tύπος P5. Το υλικό επικάλυψής τους είναι το HPL, που 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην τριβή, στη χάραξη, στις υψηλές θερμοκρασίες, στην υγρασία και στα οξέα.
Αποτελούν ιδανική επιλογή για χρήση σε ευαίσθητους χώρους όπως κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια ή για οποιαδήποτε 
χώρο με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα αντοχής και στεγανότητας  
Διατίθενται στις εξής διαστάσεις:
Μήκος: 4,20m
Πάχος: 40mm
Πλάτη (cm): 60 με 1 κούρβα και 40, 64, 80 με 2 κούρβες
Προφίλ: L R5 και U R5

STANDARD

Οι πάγκοι εργασίας Standard έχουν ως βασικό πυρήνα τη μοριοσανίδα Akripan® ή την ανθυγρή μοριοσανίδα Hydropan®. 
Η ανθυγρή μοριοσανίδα Hydropan®, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των πάγκων και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 
ανθεκτική στην υγρασία, είναι προδιαγραφής ΕΝ 312: 2004 τύπος P5, P3. Το υλικό επικάλυψής τους είναι το HPL, που 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην τριβή, στη χάραξη, στις υψηλές θερμοκρασίες, στην υγρασία και στα οξέα.
Οι πάγκοι Standard είναι ιδανικοί για χρήση σε «ευαίσθητους» χώρους όπως κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια ή για οποιαδή-
ποτε χώρο με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα αντοχής και στεγανότητας.
Διατίθενται στις εξής διαστάσεις:
Μήκος: 4,20m
Πλάτη (cm): 60 με 1 κούρβα και 40, 64, 80 με 2 κούρβες
Πάχος: 30 και 40mm
Προφίλ: L και U

AKRITOP®

Οι πάγκοι εργασίας Akritop® έχουν ως βασικό πυρήνα τη μοριοσανίδα Akripan® ή την ανθυγρή μοριοσανίδα Hydropan®. 
Η ανθυγρή μοριοσανίδα Hydropan®, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των πάγκων Akritop®, χαρακτηρίζεται ως 
ιδιαίτερα ανθεκτική στην υγρασία και είναι προδιαγραφής ΕΝ 312: 2004 τύπος P5,P3.
Το υλικό επικάλυψης τους είναι το CPL, που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην τριβή, στη χάραξη, στις υψηλές θερμοκρασί-
ες, στην υγρασία και στα οξέα.
Οι πάγκοι εργασίας Akritop® είναι ιδανικοί για χρήση σε ευαίσθητους χώρους όπως κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια ή για 
οποιαδήποτε χώρο με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα αντοχής και στεγανότητας.
Διατίθενται στις εξής διαστάσεις:
Μήκος: 4,20m
Πλάτη (cm): 60 με 1 κούρβα και 40, 64, 80 με 2 κούρβες
Πάχος: 30 και 40mm
Προφίλ: L και U
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Worktops

Description Akripan® Particleboard or Hydropan® water resistant particleboard. It is produced in specific  
 pressure and temperature conditions, consisting of three layer forest wood core and mixed  
 with glue. HPL, CPL coated.
 
Standard EN -312 Type P5, P2, P3

Formaldehyde class E1 

Characteristics Ηigh resistance against abrasion, scratching , high temperatures, moisture and acids
 High durability
 Easy to clean

Areas of application Kitchen tops/work tops, table tops, desk tops, shop counters

Dimensions Length: 4.20m
 Widths (cm): 60 with 1 curve and 40, 64, 80 with 2 curves
 Thickness: 30 and 40mm

Profile L and U

AKRITAS Worktops are produced in 3 series: ARTIKA®, STANDARD and AKRITOP®

ARTIKA®

Artika® worktops’ main core is the water resistant Ηydropan® particleboard, which is 40mm thick (L or U R5 profile).
Water resistant Hydropan® particleboard –an AKRITAS innovative product– is distinctive for its enhanced resistance to 
harsh conditions, temperature fluctuations and high humidity levels and in compliance with the ΕΝ 312: 2004 Type P5 
standards. Their coating material is HPL, which is extremely durable in conditions of abrasion, scratching, high tempera-
tures, humidity and acids. 
They are the ideal choice for applications in “sensitive” areas such as kitchens, bathrooms, laboratories or any area with 
special requirements in matters of durability and water-resistance. 
Available in the following dimensions:
Length: 4.20m
Thickness: 40mm
Widths (cm): 60 with 1 curve and 40, 64, 80 with 2 curves
Profile: L and U

STANDARD

STANDARD worktops’ main core is the Akripan® particleboard or the waterproof Hydropan® particleboard. Hydropan® wa-
ter resistant particleboard is distinctive for its enhanced resistance to humidity and in compliance with the ΕΝ 312: 2004 
Type P5, P3 standards. 
Their coating material is HPL, which is extremely durable in conditions of abrasion, scratching, high temperatures, humid-
ity and acids. 
They are the ideal choice for applications in “sensitive” areas such as kitchens, bathrooms, laboratories or any area with 
special requirements in matters of durability and water-resistance. 
Available in the following dimensions:
Length: 4.20m
Widths (cm): 60 with 1 curve and 40, 64, 80 with 2 curves
Thickness: 30 and 40mm
Profiles: L and U

AKRITOP®

Akritop® worktops’ main core is the Akripan® particleboard or the waterproof Hydropan® particleboard. Water resistant 
Hydropan® particleboard is distinctive for its enhanced resistance to humidity and in compliance with the EΝ 312: 2004 
Type P5, P3 standards.
Their coating material is CPL, which is extremely durable in conditions of abrasion, scratching, high temperatures, humid-
ity and acids.
They are the ideal choice for applications in in “sensitive” areas such as kitchens, bathrooms, laboratories or any area with 
special requirements in matters of durability and water-resistance. 
Available in the following dimensions:
Length: 4.20m
Widths (cm): 60 with 1 curve and 40, 64, 80 with 2 curves
Thickness: 30 and 40mm
Profiles: L and U
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Eπιφάνειες HPL

Περιγραφή Σειρά από επιφάνειες ΗPL που παράγονται με βασικό πυρήνα τη μοριοσανίδα ΑΚRIPAN® και MDF

Πρότυπο ΕΝ 312 Τύπος P5

Κλάση φορμαλδεΰδης Ε1

Χαρακτηριστικά Αυστηρές προδιαγραφές επιλογής ΗPL
 Συνεχής διερεύνηση της αγοράς για ανανέωση του χρωματολογίου ΗPL
 Τέλειο φινίρισμα

Εφαρμογές Σύγχρονη επιπλοποιία και διακόσμηση

Πάχη 18, 19, 40mm 

Διαστάσεις 3.050x1.220mm και 4.200x600x40mm

Οι επιφάνειες διακρίνονται σε super matt και gloss.

Surfaces HPL

Description Series of HPL surfaces produced with AKRIPAN® particleboard and MDF as their main core

Standard EN -312 Type P5 

Formaldehyde class E1

Characteristics Strict HPL selection standards
 Constant market research for the renewal of HPL colors
 Perfect finish

Areas of application Contemporary furniture making and interior design

Thicknesses 18, 19, 40mm

Dimensions 3,050x1,220mm and 4,200x600x40mm

HPL surfaces are found in super matt and gloss.

Super matt επιφάνειες
Σειρά που παράγεται με βασικό πυρήνα τη μοριοσανίδα 
Αkripan® με την εξαιρετική και καινοτομική super matt 
επιφάνεια με 0% gloss. Τα χαρακτηριστικά αυτής της σει-
ράς είναι η μηδενική αντανάκλαση του φωτός, η ιδιαίτερη 
αδιαβροχοποίηση και η εξαιρετική αντίσταση σε υψηλές 
θερμοκρασιακές μεταβολές. Επίσης διακρίνεται για την 
αξιόλογη αντιστατική και αντιβακτηριδιακή της ιδιότητα 
και την ευκολία στο καθάρισμα. H σειρά Super Matt έχει 
απαλή και ζεστή όψη και αίσθηση. Εδώ εφαρμόζεται η 
επαναστατική μέθοδος επεξεργασίας με επένδυση UV. 
Xάρη σε αυτήν τη νέα τεχνολογία, δεν μένουν δακτυλικά 
αποτυπώματα στην επιφάνεια.

Διαστάσεις: 3.050x1.220x19mm
 4.200x600x40mm

Gloss επιφάνειες
H επιφάνεια αυτή μοιάζει με καθρέφτη και ξεχωρίζει από 
τις άλλες επιφάνειες υψηλής λάμψης χάρη στην απαλότη-
τά της. Οι Gloss επιφάνειες οφείλουν την άψογη όψη τους 
στον πυρήνα από MDF.

Διάσταση: 3.050x1.220x18mm

Super matt surfaces
A series produced with Akripan® particleboard as its main 
core, with exceptional and innovative super matt surface 
(with 0% gloss). The series is characterized by no reflectiv-
ity, exceptional water resistance and its enhanced resist-
ance to high temperature variations. It is also renowned 
for its remarkable antistatic and antibacterial action. Easy 
to clean. The Super Matt series has a soft, warm look and 
feel. It is the result of a revolutionary, innovative process 
method with UV lining, which allows the surfaces to be 
fingerprint-free.

Dimensions: 3,050x1,220x19mm
 4,200x600x40mm

Gloss surfaces
Gloss surface resembles a mirror. Its softness makes it 
stand out among other high gloss surfaces. The Gloss 
surfaces owe their impeccable appearance to their core 
MDF.

Dimension: 3,050x1,220x18mm

Πλάτες Compact

Πλάτες HPL

Compact Backs

HPL Backs

Πρόκειται για μια νέα σειρά προϊόντων εμπορίας, τα 
οποία αποτελούνται από φορμάικα 3mm.
Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την υψηλή αντοχή σε θερ-
μοκρασιακές μεταβολές και την εξαιρετική στεγανότητα, 
οι πλάτες Compact αποτελούν την ιδανική επιλογή για 
ειδικές εφαρμογές, όπως τοίχοι κουζίνας (ως εναλλακτική 
λύση για τα πλακίδια κουζίνας). Επίσης διακρίνονται για 
την ασφάλεια και την πρακτική τους και είναι ιδανικές 
για χώρους που χρειάζονται σταθερή υγιεινή, όπως νοσο-
κομεία, σχολεία και εργαστήρια, καθώς και για διαχωρι-
σμό τοίχων, για πόρτες και ψευδοροφές.

Διατίθεται στην εξής διάσταση: 4.200x650x3mm

Σειρά προϊόντων τα οποία αποτελούνται από φορμάικα 
HPL σε όλα τα χρώματα των πάγκων της ΑΚRITAS, και 
έχουν ως βασικό πυρήνα την μοριοσανίδα AKRIPAN® 
8mm.
Διακρίνονται για την εξαιρετική αντίσταση σε χάραξη και 
τριβή, την αντοχή σε χημικά και υγρασία. Aποτελούν ιδα-
νική επιλογή για ειδικές εφαρμογές, όπως τοίχοι κουζίνας 
ως εναλλακτική λύση για τα πλακίδια κουζίνας.

Διατίθεται στην εξής διάσταση: 4.200x650x9mm

A brand new series of products, made of 3mm HPL.
High resistant to temperature fluctuations and ex-
tremely tight, Compact Backs are the ideal choice for 
special requirement applications, such as kitchen walls 
(as an alternative for kitchen tiles). They are also safe and 
practical, thus the perfect solution for areas that require 
constant hygienic/sanitary conditions, such as hospitals, 
schools and laboratories. Also ideal for partition walls, 
doors and false/suspended ceilings.

Available in the following dimension: 4,200x650x3mm

Series of products made of HPL in the whole color range 
of AKRITAS worktops, whose main core is the AKRIPAN® 
particleboard of 8mm.
They have excellent resistance against scratching and 
abrasion, and extreme ability to withstand chemicals and 
moisture. They are the ideal choice for special require-
ment applications, such as kitchen walls as an alternative 
for kitchen tiles.

Available in the following dimension: 4,200x650x9mm



20  AKRITAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ AKRITAS WOOD PROCESSING INDUSTRY  21

AKRITAS CHROMA PLUS

AKRITAS S.A.

Head offices:
3, S. Economou Str.
Postal Code 68100
Alexandroupolis, Greece
Tel +30 2551089810
Fax +30 2551032038
E-mail  info@akritas.com

Thessaloniki:
Nea Agchialos, PO Box 398
Postal Code 57008
Thessaloniki, Greece
Tel +30 2310722638
Fax +30 2310722639
E-mail  info_thes@akritas.com

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Έδρα:
Σ. Οικονόμου 3
Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλ 25510 89810
Fax 25510 32038
E-mail  info@akritas.com

Υποκαταστήματα: 
Αθήνα
Ελ. Βενιζέλου 18
Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121
Τηλ 210 9352607
Fax 210 9356433
E-mail  info_ath@akritas.com

Θεσσαλονίκη:
Ν. Αγχίαλος Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 398, Τ.Κ. 57008
Tηλ 2310 722638
Fax 2310 722639
E-mail  info_thes@akritas.com
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