
A K R I T A S  P R O F I L E



Η Εταιρία

Η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS ιδρύθηκε το 1977 με 
έδρα την ακριτική Αλεξανδρούπολη και είναι η μοναδική ελληνική 
βιομηχανία παραγωγής μοριοσανίδας.
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί αποτελείται από φυσική συμπαγή 
ξυλεία υψηλής απόδοσης και τα προϊόντα παραγωγής διαθέτουν 
αξεπέραστη χρηστική ευελιξία, με ποιοτικές και τεχνικές προδιαγρα-
φές που καλύπτουν τις απαιτητικότερες εφαρμογές της αγοράς.
Οι ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, τα άρτια τεχνολογι-
κά συστήματα, το εκπαιδευμένο προσωπικό και το άριστα οργα-
νωμένο εμπορικό δίκτυο της AKRITAS την καθιστούν πρωτοπόρα 
στην παροχή πλήρων, αξιόπιστων λύσεων που προσαρμόζονται στις 
ανάγκες κάθε έργου. 
Η AKRITAS κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά όσον αφορά 
στην παραγωγή και καθιέρωση προϊόντων διεθνούς κύρους, με 
παράλληλη έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Η εταιρία απασχολεί 
σήμερα 250 άτομα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών από το 2000. 

Βασικούς άξονες της AKRITAS αποτελούν:

3	 Η καινοτόμος έρευνα και σχεδιασμός

3	 Η τεχνική αρτιότητα

3	 Η ποιότητα

3	 Η παραγωγική ευελιξία και η αφοσίωση στην
 υποστήριξη του πελάτη
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Eγκαταστάσεις & Υποδομές

Η έδρα της AKRITAS είναι στην Αλεξανδρούπολη και οι μονάδες 
παραγωγής στο Τυχερό του Έβρου, σε μια στρατηγική τοποθεσία 
καθώς βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι, το σιδηρο-
δρομικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης και τον οδικό άξονα της 
Εγνατίας Οδού, στην καρδιά της Νοτιανατολικής Ευρώπης και
των Βαλκανίων.

Η εταιρία διαθέτει ένα κέντρο διανομής στη Θεσσαλονίκη και δύο 
γραφεία πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Εγκαταστάσεις:

n Eργοστάσιο: 60.000m2 κτιριακών υποδομών
  σε μία έκταση 370.000m2

n Κέντρο διανομής: 4.250m2 αποθηκευτικού χώρου
  270m2 εκθεσιακού χώρου
  260m2 γραφεία
  σε μια έκταση 31.110,5m2

Με παραγωγική δυναμικότητα που ξεπερνά τα 220.000m3 ετησίως 
όσον αφορά τις μοριοσανίδες και τα 16.750.000m2 στις μελαμίνες, 
με τρεις συνολικά γραμμές παραγωγής, η AKRITAS καλύπτει 
έγκαιρα τις ανάγκες των συνεργατών της και αντιμετωπίζει κάθε 
πρόκληση σε επίπεδο παραγωγής, πωλήσεων και διανομής.

Εργοστάσιο Τυχερό

Έδρα Αλεξανδρούπολη

Γραφεία Πωλήσεων Αθήνα

Γραφεία Πωλήσεων  - Κέντρο ∆ιανομής Θεσσαλονίκη
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Προϊόντα

Μοριοσανίδα AKRIPAN® 

Η καινοτόμος μοριοσανίδα AKRIPAN® αποτελεί το κεντρικό 
προϊόν παραγωγής της AKRITAS. Υπάρχει η δυνατότητα 
παραγωγής απλής και αδιάβροχης μοριοσανίδας, σε διάφορες 
διαστάσεις και πάχη, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες 
των συνεργατών. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας 
AKRIPAN® υπερκαλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και 
χαίρουν της αναγνώρισης τόσο των εγχώριων συνεργατών όσο 
και των Ευρωπαίων ανταγωνιστών.
Αναζητήστε τα FSC® - πιστοποιημένα μας προϊόντα.

POLYTHETA
Τα ημιέτοιμα προϊόντα POLYTHETA (πάγκοι κουζίνας – εργασίας, 
πορτάκια και ράφια) αποτελούν την πλέον εύχρηστη και γρήγορη 
επιλογή για οποιαδήποτε κατασκευή. Διαθέτουν υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και πολύ μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. 
Επιπλέον, μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά με τα χρώματα 
της μελαμίνης της AKRITAS.

Μελαμίνες
Οι μελαμίνες, που παράγονται με πυρήνα τη μοριοσανίδα 
AKRIPAN®, διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων απομιμήσεων 
ξύλου και μονόχρωμων αποχρώσεων, με 11 διαφορετικές 
επιφανειακές υφές για ρεαλιστικά και ζωντανά αποτελέσματα. 
Η ευρεία γκάμα τους και η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης 
(digital printing) τις καθιστούν αγαπημένη επιλογή στο design 
εσωτερικών χώρων και τη σύγχρονη επιπλοποιία, καθώς 
διαθέτουν πολλαπλές εφαρμογές.

Επιφάνειες
Οι επιφάνειες της AKRITAS διατίθενται σε γυαλιστερές, ματ, HPL 
και χειροποίητες ξύλινες. Η ευρύτατη γκάμα χρωμάτων τους, η 
δυνατότητα συνδυασμού με τα χρώματα των ημιέτοιμων προϊό-
ντων POLYTHETA και οι πολλαπλές εφαρμογές που διαθέτουν τις 
καθιστούν μια ιδανική επιλογή στη σύγχρονη επιπλοποιία.

Πιστοποιήσεις:

Ελληνική Πρώτη Ύλη από Πιστοποιημένους Παραγωγούς:
Τα προϊόντα της AKRITAS παράγονται από Eλληνική δασική 
ξυλεία, προμηθευόμενα από πιστοποιημένους παραγωγούς που 
πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας.

Αναβαθμισμένες Μηχανικές Ιδιότητες – Χαμηλή Έκλυση 
Φορμαλδεΰδης – Ειδικά Γαλακτώματα σε Όλες τις Κατηγορίες:
Τα προϊόντα της AKRITAS εκλύουν πολύ χαμηλά ποσοστά 
φορμαλδεΰδης και διαθέτουν αναβαθμισμένες μηχανικές 
ιδιότητες που προσδίδουν στα έπιπλα: 

3 ξεχωριστή στιβαρότητα

3 αυξημένες αντοχές στη συνδεσμολογία

3 κάμψη (αντοχή στο φορτίο)

3 πολλαπλάσιο χρόνο ζωής

Όλη η γκάμα προϊόντων της AKRITAS περιέχει ειδικά 
γαλακτώματα, που προσδίδουν διαστασιολογική σταθερότητα 
σε όλες τις συνθήκες αποθήκευσης (κάτι που στα προϊόντα του 
ανταγωνισμού συναντάται μόνο σε ειδικές κατηγορίες).

Ευελιξία: 
Η AKRITAS διαθέτει την τεχνογνωσία στην κατασκευή προϊόντων 
ειδικευμένων απαιτήσεων, εκτός των γενικών κατηγοριών 
που επιβάλλουν τα πρότυπα, προκειμένου να ικανοποιήσει 
εξατομικευμένες ανάγκες.

Μοριοσανίδα Απαλλαγμένη από Ξένα Σώματα:
Εκτός από την εμφανή διαφορά στην ποιότητα της κατασκευής, 
η απουσία ξένων σωμάτων χαρίζει στα εργαλεία κατεργασίας – 
κοπής διπλάσιο χρόνο ζωής.

Άμεση Εξυπηρέτηση και Βαθειά Γνώση της Αγοράς και των   
Νέων Τάσεων: 
Η AKRITAS έχει οργανώσει μια ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα και 
τμήμα service, εκτελεί ειδικευμένες παραδόσεις, παρέχει στους 
συνεργάτες της έντυπο υλικό και δειγματολόγια, διαθέτει μια 
ευρεία γκάμα προϊόντων και μπορεί να παράσχει εξειδικευμένες 
συμβουλές και προτάσεις. 

Διευρυμένο Δίκτυο Διανομής: 
Tο δίκτυο διανομής καλύπτει ξυλεμπορικά και μεγάλες μονάδες 
κατασκευής επίπλων σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε 
περισσότερες από 20 χώρες στο εξωτερικό.

Γιατί AKRITAS



Ελληνική - Διεθνής Αγορά & Συνεργάτες

Ελληνική Αγορά
Η AKRITAS έχει οργανώσει ένα ευρύτατο δίκτυο διανομής σε όλη 
την ελληνική επικράτεια διαμέσου ξυλεμπορικών και μεγάλων 
κατασκευαστικών μονάδων επίπλου, με περισσότερα από 200 
σημεία εφοδιασμού και αποτελεί το μεγαλύτερο διακινητή 
μελαμίνης στην ελληνική αγορά. Οι σχέσεις της AKRITAS με τους 
συνεργάτες της διέπονται από συνέπεια, ακρίβεια στους χρόνους 
παράδοσης και διαρκή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη.

Η AKRITAS διαθέτει βαθειά γνώση των αναγκών και 
των απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς, ενώ παράλληλα 
παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στο 
χώρο της επιπλοποιίας και του design. 

Με περισσότερα από 40 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην 
ελληνική αγορά, αποτελεί την πλέον επιδραστική εταιρία στον 
καθορισμό του σύγχρονου ελληνικού design και επιπλοποιίας. 

Διεθνής Αγορά
Η AKRITAS με σταθερά βήματα έχει αναπτύξει ένα διεθνές 
δίκτυο πωλήσεων, εξασφαλίζοντας μια μακρόχρονη παρουσία 
στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και την Βόρειο 
Αφρική, με περισσότερους από 50 πελάτες στο εξωτερικό. Η 
τακτική συμμετοχή της AKRITAS σε κομβικές κλαδικές εκθέσεις, η 
ευελιξία που χαρακτηρίζει τις διεθνείς συνεργασίες της, καθώς και 
οι πιστοποιήσεις που διαθέτουν όλα της τα προϊόντα, σε συνδυασμό 
με το διεθνές δίκτυο πωλήσεων, έχουν καταστήσει την AKRITAS μία 
δυναμική εξωστρεφή εταιρία με τις εξαγωγές να αποτελούν άνω 
του 20% του κύκλου εργασιών την τελευταία δεκαετία.

Ενδεικτικές Εταιρίες που χρησιμοποιούν Προϊόντα μας:
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Κτιριακές 
Υποδομές, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Νοσοκομείο Γ. Χατζηκώστα 
(Ιωάννινα), ΟΑΕΔ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σκλαβενίτης, Τράπεζα 
Πειραιώς, Coffee Island, Cosmote, Intercontinental Athens, Leroy 
Merlin, Makedonia Palace, Miraggio Resort, Sani Resort.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η AKRITAS αποτελεί σημαντικό παράγοντα  της τοπικής οικονομίας 
της Θράκης και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας , καθώς από 
τον κύκλο εργασιών της ωφελούνται άμεσα και έμμεσα χιλιάδες 
οικογένειες. Η εταιρία θέτει υψηλούς στόχους υπηρετώντας 
ταυτόχρονα ένα σύστημα αξιών και εργασιακής ηθικής που διέπει 
πάντα  τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές της.

q Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι.

q Επενδύσεις >70 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια.

q Δια βίου επιμόρφωση και προγράμματα κατάρτισης για όλους  
 τους εργαζόμενους.

q Συμμόρφωση με τα πρότυπα του Global Compact των
 Ηνωμένων Εθνών (Global Compact of United Nations).

q Περισσότεροι από 2.000 συνεργάτες στο ευρύτερο δίκτυο.

q Συνολική συνεισφορά στην τοπική κοινωνία και την ελληνική  
 οικονομία: >250 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Σημαντικό κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας και προτεραιότητα 
της AKRITAS αποτελεί ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον μέσω 
σημαντικών επενδύσεων στη χρήση εναλλακτικών μορφών 
παραγωγής ενέργειας, της υιοθέτησης ενός μοντέλου κυκλικής 
οικονομίας, καθώς και των πιστοποιήσεων λειτουργίας στα πλαίσια 
αυστηρών προτύπων (ISO 14001, CARB, TSCA, FSC).

4 Παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας.

4 Αύξηση του χρόνου ζωής των προϊόντων και άμεση
 αξιοποίηση δευτερογενών υλικών.

4 Παραγωγή σανίδων με έκλυση φορμαλδεΰδης σημαντικά
 χαμηλότερη από τα διεθνή στάνταρ.



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

Τ.Κ. 17121 Νέα Σμύρνη 

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

www.akr itas .com

AKRITAS CHROMA PLUS


