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Στην ALUMIL επιδιώκουµε την τελειότητα, κάθε µέρα!

In ALUMIL we build excellence every day!

Μέσα από τις υπερσύγχρονες παραγωγικές υποδοµές µας
και τους αυστηρούς ελέγχους ποιότητας κατά µήκος όλης
της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζουµε τη δηµιουργία
προϊόντων ανώτερης ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Through our state-of-the-art production infrastructure and
rigorous quality controls throughout the entire production
process, we achieve the creation of products with superior
quality and high added value.

ACCESSORIES

Με περισσότερα από 30 χρόνια εµπειρίας, η ALUMIL είναι
µία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσµίως στον σχεδιασµό
και την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου.
Η αποστολή µας είναι να προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις
µε ασφαλή, λειτουργικά και καινοτόµα προϊόντα υψηλής ποιότητας,
τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και συµβάλλουν
στην αειφόρο ανάπτυξη.

With more than 30 years of experience, ALUMIL is one
of the world's leading companies in the design and
production of aluminum architectural systems.
Our mission is to provide complete solutions
with absolutely safe, fully functional and innovative
products, which improve living conditions and
contribute to sustainable development.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το σύστηµα για συνθετικά ξύλινα δάπεδα WOODEE
αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την επιδίωξη και αποτελεί µία
πρόταση προηγµένης τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας
στην κατηγορία των λύσεων για εξωτερικούς χώρους.
Ενσωµατώνει πολλά οφέλη και µπορεί να συνδυαστεί τέλεια
µε τα αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου της εταιρείας.

WOODEE, our wood composite decking system, represents
precisely this pursuit and is one of the company's advanced
technology and top quality proposals in the ﬁeld of Outdoor
Solutions. It incorporates numerous beneﬁts and can
be perfectly combined with the company's aluminum
architectural systems.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

25

26

CHARACTERISTICS & PERFORMANCES
28
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∆άπεδα Συνθετικού Ξύλου
Κορυφαίας Ποιότητας

Top Quality Wood
Composite Decking

To WOODEE αποτελεί την πρόταση της ALUMIL
στα συνθετικά υλικά για ξύλινα δάπεδα, και χαρακτηρίζεται
από ασυναγώνιστη ποιότητα και ευρεία ποικιλία λύσεων,
µε πέντε διαφορετικές επιφάνειες αποµίµησης ξύλου
σε διάφορα πλάτη και σε εννιά αποχρώσεις.

WOODEE is ALUMIL’s proposal for top quality
wood-composite decking, oﬀering a wide variety
of solutions with ﬁve diﬀerent wood surfaces
in various widths and is available in nine distinct colors.

Truly ideal for outdoor decking and ﬂooring
by swimming pools, in winter-gardens, balconies,
restaurants, piers and coastal boardwalks, spa
& mountain resorts and much more.

Its speciﬁc recipe with 60% virgin wood and 40%
non-toxic HDPE (high density polyethylene) maintains
the scent and the advantages of natural wood and
at the same time provides long life attributes, such
as extreme resistance, low thermal expansion, very low
moisture absorption, high impact and ﬂexural strength,
easy maintenance and many more. That it is why
it is accompanied with a 25 year warranty.

Apart from decking, the system oﬀers uniform
solutions for fencing as well as wall cladding.

Η ειδική συνταγή µε 60% παρθένα ξυλεία και 40%
µη τοξικό HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο),
διατηρεί την αίσθηση και τα θετικά του φυσικού ξύλου και
ταυτόχρονα προσδίδει ασυναγώνιστες ιδιότητες, όπως
κορυφαία ανθεκτικότητα, χαµηλές θερµοδιαστολές, πολύ
χαµηλή απορρόφηση υγρασίας, υψηλή µηχανική αντοχή,
ιδιαίτερα εύκολη συντήρηση και πολλά ακόµη. Άλλωστε
για αυτό και συνοδεύεται από 25ετή εγγύηση.

Ιδανικό για ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου,
πατώµατα γύρω από πισίνες, προβλήτες, παράκτιους
πεζόδροµους, εστιατόρια, µπαλκόνια, spa, ορεινά
θέρετρα καθώς και πολλά ακόµη.
Πέρα από τις δυνατότητες για δάπεδα τύπου deck,
το WOODEE παρέχει οµοιόµορφες λύσεις για επικάλυψη
τοίχων (cladding) και περιφράξεις.
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25ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ
25 YEAR WARRANTY
Η µοναδική συνταγή και η ειδική παραγωγική διαδικασία
προσδίδουν στο προϊόν εξαιρετικές επιδόσεις µε αποτέλεσµα
να διατηρεί τις ιδιότητές του για πολύ µεγαλύτερο διάστηµα
σε σχέση µε οποιοδήποτε σκληρό ξύλο. Για αυτό και προσφέρεται
25ετής εγγύηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν το ξύλο.
The unique recipe and the special production procedure
provide a ﬁnal product with exceptional performances and
make it last much longer than any hardwood. Thus, WOODEE
is oﬀered with a 25-year warranty against wood-decaying
factors (fungi, rot, parasites, insects).

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
EXTREME RESISTANCE
Εξαιρετικά ανθεκτικό τόσο απέναντι σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι, παγετός, υψηλές θερµοκρασίες,
έντονη ηλιοφάνεια, και υπεριώδη ακτινοβολία, όσο και
ενάντια σε άλλους παράγοντες οι οποίοι φθείρουν το φυσικό
ξύλο (µύκητες, έντοµα, κ.ά.). Ανθεκτικό επίσης στο χλώριο
και το αλµυρό νερό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για
ταράτσες, πισίνες και παραθαλάσσιες κατασκευές.
Highly durable with extreme resistance against the weathering
eﬀects of rain, snow, frost, high temperature, intense sunlight
and UV radiation as well as tagainst other harmful factors
which eﬀect natural wood (fungi, insects, rot etc.). Moreover,
it is resistant against chlorine and salty water, thus being
ideal for pool terraces and seaside constructions.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
EXTREME STURDINESS
Λόγω του σχεδιασµού τους και της ειδικής συνταγής,
τα WOODEE είναι πολύ στιβαρά µε πολύ υψηλή αντοχή
στην κρούση & την κάµψη, και µε πολύ χαµηλές θερµικές
παραµορφώσεις. Ο κίνδυνος φθοράς εκµηδενίζεται
ακόµη και στις πολύ υψηλές θερµοκρασιακές διαφορές.
Being solid and having this special recipe, WOODEE boards
are extremely robust and resistant to impact and ﬂexural
loads, with top anti-distortion attributes. Better behaviour
and lower risk of damage or paddle creation, even if high
temperature diﬀerences occur.

ΑΠΕΙΡΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
INDEFINITE DESIGN SOLUTIONS
Κάντε τον δικό σας σχεδιασµό και επιλογή υλικών
για τον υπαίθριο χώρο των ονείρων σας. Τα WOODEE
είναι πολύ εύχρηστα υλικά µε ευρεία ποικιλία αρχιτεκτονικών
λύσεων. Για κατασκευή δάπεδων, περιφράξεων και
επένδυση τοιχοποιίας σε διάφορες επιφάνειες (linear,
vintage κ.τ.λ.) και σε 9 χρωµατικές αποχρώσεις.
Make your choice and design the outdoor space
of your dreams. WOODEE is a very versatile product
with a great range of architectural solutions. Used either
for decking, fencing or cladding, with a range of 9 colors
and various surface patterns (linear, vintage etc.).
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ΑΙΣΘΗΣΗ ΞΥΛΟΥ
SENSE OF WOOD
Η απόλυτη αίσθηση ξύλου σας φέρνει πιο κοντά στη φύση
και παρέχει στον χώρο σας αναµφισβήτητη οµορφιά και
φυσικότητα. Απλά επιλέξτε µία από τις επιφάνειες
αποµίµησης ξύλου και το χρώµα της αρεσκείας σας.
The absolute sense of wood brings you closer to nature
and provides your space with undeniable beauty and
naturalness. Just choose one of our special woody
textures and color of your taste.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
TOTALLY SAFE EVEN FOR BAREFOOT
Λόγω της αντιολισθητικής επιφάνειας, χωρίς ακίδες
ή κάποια βίδα σε εµφανές σηµείο, εξαλείφεται οποιοσδήποτε
κίνδυνος τραυµατισµού. Επιπλέον, αναφορικά µε τον κίνδυνο
εγκαυµάτων, τα WOODEE είναι απόλυτα ασφαλή για τα γυµνά
πόδια των παιδιών και των ενηλίκων, ακόµη και σε περιπτώσεις
έντονης ηλιοφάνειας πάνω σε σκουρόχρωµες επιφάνειες.
The anti-slip surface with no splinters and all ﬁxing screws
concealed, along with the absence of burning issues, even
on dark-colored surfaces with intense sunlight, eliminate
completely the risk of injuries and make WOODEE boards
totally safe for bare-feet children and adults.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
EASY TO MAINTAIN
∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση, όπως βάψιµο ή
επάλειψη µε προστατευτικά και στεγανωτικά υλικά.
Ιδιαίτερα λόγω της πολύ χαµηλής απορρόφησης υγρασίας
και νερού, η ίδια η βροχή βοηθά στον καθαρισµό του.
Εναλλακτικά, ένα γρήγορο ξέπλυµα µε το λάστιχο είναι
αρκετό για έναν επαρκή καθαρισµό.
There is no need of maintenance such as staining, painting,
oiling and waterprooﬁng. Regarding cleaning, thanks to the
very low water absorption, the rain by itself is quite enough.
Alternatively, it can be washed quickly with the help of
a water hose.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
FRIENDLY TO ENVIRONMENT
Το υλικό αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση
έναντι της τροπικής ξυλείας ενισχύοντας την περιβαλλοντική
ευθύνη, χωρίς κανένα συµβιβασµό στην χρηστικότητα και
την αισθητική. Το HDPE χρησιµοποιείται συχνά στον τοµέα
της υγείας και σε αντίθεση µε άλλα πλαστικά δεν είναι
τοξικό και δεν µολύνει το ευρύτερο περιβάλλον.
Being a high-performance material and by far the best
alternative against tropical hardwood, our product enhances
environmental responsibility without any compromise
in usability, taste and style. HDPE, used oﬅen in the
healthcare sector, is not toxic in contrast to other plastic
compounds and does not contaminate the surrounding area.
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DECKING

Προφίλ µε συµπαγή διατοµή για δάπεδα υψηλής αντοχής
A variety of solid proﬁles for sturdy and long lasting decks
DECK STANDARD

LINEAR

VINTAGE

AMAZON

AMAZON PLUS

FLAT PLUS

H κλασική επιλογή για συνθετικά δάπεδα εξωτερικών χώρων.
The classic choice for exterior decking boards.

DECK WIDE
Εναλλακτική κοµψή πρόταση
µε φαρδύτερα προφίλ δαπέδων.
Αn alternative elegant solution,
with more robust decking proﬁles.

DECK OVERLAP
Έξυπνος σχεδιασµός επικάλυψης,
ο οποίος εξαφανίζει τους αρµούς.

Ευρύτατη γκάµα λύσεων σε διάφορες υφές
και αποχρώσεις για να προσφέρεται πραγµατική
αίσθηση ξύλινου δαπέδου.

A vast variety of decking proﬁles
in various textures and colors which provide
an absolute real sense of wooden ﬂoor.

A smart overlapping design
for eliminating the gaps in-between.
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DECKING Linear
Με το πλέον κλασικό µοτίβο γραµµικών ραβδώσεων,
η εκδοχή LINEAR προσφέρει ιδανικές λύσεις για δάπεδα
σε πισίνες, spa και σε πολλές παραθαλάσσιες κατασκευές.
Η “anti-slip” επιφάνεια προφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια
ακόµη και σε βρεγµένο πάτωµα.
This classic deck pattern of the "Linear" version with clean
linear grooving, oﬀers ideal solutions for swimming pools,
spa baths and seaside constructions. The anti-slip surface provides
additional safety in case of wet boards.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ
AVAILABLE PROFILES
/ STANDARD
/ WIDE
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DECKING Vintage
Ιδιαίτερη επιφάνεια η οποία µεταµορφώνει κυριολεκτικά
τον χώρο σα,ς δίνοντάς του εξαιρετική κοµψότητα και άνεση.
Η πυκνή υφή σε συνδυασµό µε το χρώµα της επιλογής σας
εγγυάται ξεχωριστό αισθητικό αποτέλεσµα.
A special surface which literally transforms your space
by oﬀering outstanding elegance and warmth. The dense grain
texture combined with the color of your choice guarantees
a unique aesthetic result.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ
AVAILABLE PROFILES
/ STANDARD
/ WIDE
/ OVERLAP
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DECKING Amazon & Amazon Plus
Η επιφάνεια "Amazon" χαρακτηρίζεται από καλαίσθητη ανάγλυφη υφή,
ειδικά σχεδιασµένη για να ικανοποιεί κάθε γούστο και αισθητική.
Στην περίπτωση επίσης που συνδυαστεί µε την σκίαση "Amazon Plus",
το συνολικό αποτέλεσµα αφήνει ξεχωριστή αίσθηση τροπικής ξυλείας.
The surface option '"Amazon" is characterized by a delicate brindle
texture specially designed to satisfy all of your aesthetic preferences.
When also combined with he shading of the "Amazon Plus"
pigmentation, the overall result makes an outstanding impression
of tropical wood.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ
AVAILABLE PROFILES
/ STANDARD
/ WIDE
/ OVERLAP
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DECKING Flat Plus
Απολύτως λεία επιφάνεια της εκδοχής "Flat Plus" σε διάφορους
χρωµατισµούς, προσφέρει αναµφισβήτητα ένα πολύτιµο εργαλείο
στην αρχιτεκτονική τοπίου, ιδίως σε όσους επιθυµούν µία τελείως
minimal αισθητική στον χώρο τους. Επιπλέον, η συγκεκριµένη εκδοχή
διακρίνεται για τη χαρακτηριστική "V" σκίαση που διαθέτει.
The absolutely smooth surface of the decking version "Flat Plus",
available in various colors, oﬀers a valuable architectural tool,
especially to those who want a totally minimal result. Moreover,
this particular version is distinguished for its characteristic
"V" surface shadings.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ
AVAILABLE PROFILES
/ STANDARD
/ WIDE
/ OVERLAP
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FENCING

Προφίλ περίφραξης σε διάφορες διαστάσεις
µε επιφάνειες και στις δύο πλευρές

11,00

Fencing boards at various dimensions and surface patterns at both sides
∆υνατότητα περίφραξης της επιλογής σας, είτε µέσω µίας
απλής κατασκευής στήριξης είτε µέσω των προηγµένων
σειρών περίφραξης της ALUMIL, ώστε να περιφράξετε
τον χώρο σας µε έναν οµοιόµορφα καλαίσθητο τρόπο.

Combine the fencing board of your choice either with
a simple support construction or with one of ALUMIL
Fencing series and surround your space in
a homogeneous and highly aesthetic manner.

∆ιατίθενται διάφορες επιφάνειες και χρώµατα,
στις εκδοχές Amazon, Vintage και Flat Plus.

Available in most surface patterns and colors
of the versions Amazon, Vintage and Flat Plus.

AMAZON

VINTAGE

FLAT PLUS

120,00
15,00

90,00

15,00

70,00
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CLADDING

Ειδικά σχεδιασµένα προφίλ για επικάλυψη τοιχοποιίας,
χωρίς κενά και αρµούς
Specially designed cladding proﬁles without gaps
and joints in between
Το WOODEE Cladding διατίθεται σε όλες τις διαθέσιµες
επιφάνειες (Amazon, Vintage, Flat Plus), καλύπτοντας
τέλεια την τοιχοποιία και προσφέροντας ένα καλαίσθητο
αποτέλεσµα.
AMAZON

Provided in all available surface options
(Amazon, Vintage, Flat Plus), WOODEE Cladding
covers walls perfectly and oﬀers an beautiful result.

Η στήριξή του γίνεται εύκολα σε ένα απλό πλαίσιο
από τραβέρσες WOODEE ή αλουµίνιου και εναλλακτικά
(π.χ. σε περίπτωση θερµοπρόσοψης) σε ένα πιο σύνθετο
σύστηµα στήριξης, όπως το M7000.
Cladding proﬁles can be easily supported on a simple
aluminium or WOODEE transom structure and
alternatively (e.g. in case of external wall insulation)
on a more sophisticated ALUMIL support system,
as M7000.

14,50

143,00

5,00

VINTAGE
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Τοποθέτηση & Εξαρτήµατα
Installation & Accessories

ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ / TRANSOMS
Τραβέρσες από συνθετικό ξύλο σε δυο (2) διαφορετικές
διαστάσεις (50x50 mm και 50x30 mm).
Wood composite transoms in two (2) diﬀerent
dimensions (50x50 mm and 50x30 mm).

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ / CLIPS

Εξαρτήµατα
Accessories

Σύνδεσµοι από ανοξείδωτο χάλυβα
ή ανθεκτικό πλαστικό για γρήγορη
και σταθερή στερέωση των σανίδων
πάνω στις τραβέρσες.
Stainless steel or plastic ﬁttings
for a quick and sturdy fastening
of the bars on the composite transoms.

Τοποθέτηση
Installation

DECKING
Το WOODEE συνοδεύεται από ένα απλό στην κατασκευή
σύστηµα στήριξης, από το ίδιο υλικό και µε απολύτως κρυφές
αγκυρώσεις, το οποίο αποτελείται από τραβέρσες, περιµετρικά
τελειώµατα και συνδέσµους από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό.

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ / FINISHINGS
WOODEE boards are oﬀered together with a simple
to construct support system of the same material,
with absolutely concealed anchoring, which consists
of various transoms, perimetrical ﬁnishing and stainless
steel connectors.

FENCING
Τα προφίλ περίφραξης µπορούν εύκολα να στερεωθούν
κατακόρυφα ή οριζόντια σε µια απλή κατασκευή της επιλογής
σας µε απλό βίδωµα. Τοποθετούνται και στα συστήµατα
περίφραξης της ALUMIL, π.χ. Μ8350, µε τα προφίλ να
τοποθετούνται συνεχόµενα ή ένθετα µεταξύ των κολονών.

Fencing proﬁles can be easily ﬁxed vertically
or horizontally on a simple construction of your choice
as well as on a more sophisticated ALUMIL support
system, e.g. M8350. In this case proﬁles can be placed
continuously or between aluminium mullions.

CLADDING
Τα προφίλ επένδυσης τοίχων µπορούν να στηριχθούν εύκολα
πάνω σε απλά προφίλ αλουµινίου ή τραβέρσες WOODEE.
Εναλλακτικά προτείνεται το M7000, το σύστηµα cladding
της ALUMIL το οποίο ενδείκνυται για την περίπτωση
θερµοπροσόψεων και προσφέρει διάφορες ειδικές λύσεις.

Cladding proﬁles can be easily supported on simple
aluminium proﬁles or WOODEE transom structures.
Alternatively, in case of external insulation and other
special solutions, the more complex ALUMIL support
system M7000 is suggested.

Τελείωµα από συνθετικό ξύλο σε διάφορες αποχρώσεις,
διαθέσιµο σε τέσσερεις (4) συνολικά διαστάσεις.
Wood composite ﬁnishing available
in all shades and four (4) diﬀerent widths.
70 mm X 16 mm / 90 mm X 16 mm / 137 mm X 23 mm / 195 mm X 23 mm

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / SPECIAL APPLICATIONS
Το WOODEE υφίσταται κατεργασίες όπως και η σκληρή ξυλεία, µε αποτέλεσµα
να καθιστά δυνατές διάφορες κατασκευές όπως σκάλες, συνδυασµούς
διαφορετικών επιφανειών/χρωµάτων, καµπύλα δάπεδα, κ.ά.
Since WOODEE can be processed like hard wood, various constructions
are possible, apart from normal decking, such as stairs, diﬀerent surface
combinations, round shaped terraces, etc.
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Χαρακτηριστικά & Επιδόσεις

Characteristics & Performances
Tests

Value

Standards

Flexural strength

21,7 MPa

min. 20 MPa

Shrinkage by thermal test

0,02%

max. 0,1%

0% damaged

max. 10%

0,5-0,6

min. 0.3%

1%

max. 1.5%

Swelling up aﬅer moisture resistance
test by cycling

1,10%

max. 2.0%

Flexural strength aﬅer moisture resistance
test by cycling

20,3 MPa

min. 17 MPa

Coeﬃcient of Thermal Linear Expansion
ASTM D696

2,88*10-2 mm/m/°C

Reaction to ﬁre

Dfí -s1

Density

1210 kg/m3

Surface Hardness (Brinell)

Very resistant material

Termite resistance

No attack in the initial state and also over time

Resistance to fugus

Very durable material, the aging tests do not aﬀect the durability

Dimension Tolerance

Length +/- 10 mm, Width +/- 2 mm, Thickness +/- 1 mm

(100°C, 60 min, longitudial direction)

Impact strength
(resistance to impact by falling mass in cold)

Slipperiness
(friction coeﬃcient)

Swelling in water
(28 days, 20°C)
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Χρωµατολόγιο
Color Index

Decking code example
DO-2070
OVERLAP VINTAGE PALISANDER
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Εφαρµογές

Applications
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