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Η Veko ΕΠΕ ξεκίνησε 
τη δραστηριότητά της 
το 1993, ως ένα απλό 
εργαστήριο ξύλου, όπου 
οι αδελφοί Κώτσια 
αφοσιώθηκαν με αγάπη 
στο μοναδικό αυτό 
υλικό και στην τέχνη 
της επεξεργασίας του. 
Φυσικό ακόλουθο ήταν 
η ίδρυση της εταιρίας 
Veko ΕΠΕ, η εξέλιξη και η 
καθιέρωσή της στον τομέα 
της επεξεργασίας ξύλου, 
παραγωγής και εμπορίας 
προϊόντων ξύλου. 

H Veko κατέχει εξέχουσα 
θέση στον τομέα της 
και το σύγχρονο προφίλ 
της δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την 
επιτυχημένη πορεία στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά.

Veko Panels, Veko Concept, 
Veko Floor και Veko Pelets 
φέρουν τη σφραγίδα της 
VEKO και δημιουργήθηκαν 
για να υπηρετήσουν το όραμά 
της και να ενισχύσουν την 
παρουσία του ομίλου VEKO 
αναδεικνύοντάς τον σε βασικό 
πρωταγωνιστή στον τομέα του.

H Veko, έχοντας όραμα και 
σαφείς στόχους, επενδύει 
συνεχώς σε καινοτόμες και 
σύγχρονες τεχνολογίες, 
στην εξειδίκευση και 
τον επαγγελματισμό του 
ανθρώπινου δυναμικού της. 
Η διαρκής προσπάθεια για 
βελτίωση της ποιότητας στην 
παραγωγική διαδικασία και 
των τελικών προϊόντων, 
σκοπό έχουν την ικανοποίηση 
του τελικού καταναλωτή 
μέσα από υψηλά στάνταρτ 
ποιότητας που θέτει η ίδια η 
εταιρία, με σεβασμό στον ίδιο 
και το περιβάλλον.

Η εταιρία
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Η Veko χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία  της Grecon - Weining και χάρη σε αυτήν επιτυγχάνεται η παραγωγή τελικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας.  
Χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη προσεκτικά διαλεγμένα στοιχεία ξύλου παράγονται ξύλινα πάνελ ποιότητας A, B και C, με την τεχνική finger jointed και continue 
lamellas, τα οποία διατίθενται σε στάνταρ διαστάσεις, καθώς και σε προσαρμοσμένες σε ειδικά αιτήματα. (κατόπιν παραγγελίας)

Τεχνολογία
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Τεχνική Continue Lamellas
Είδος ξύλου Πεύκο και Έλατο Σκανδιναβίας, ατμιστή Οξιά, Ευρωπαϊκή Δρυς, Alder, Iroko, Niangon

Πάχος 20, 30 και 40 mm (ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)

Πλάτος 650  mm (κατόπιν παραγγελίας έως και 1250 mm )

Μήκος 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm

Πλάτος ελάσματος 40 mm και άνω

Κατηγορίες

Select Υψηλή ποιότητα Α/Β

Άνω επιφάνεια: 
• ομοιοχρωμία
• χωρίς ρόζους
• χρωματικές ραβδώσεις

Κάτω επιφάνεια:  
• ρόζοι, σομφός και καρδιά μπορεί να περιέχονται

Natural 
Τύπος που περιλαμβάνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του   
ξύλου, όπως ρόζους, έντονες διχρωμίες και σομφό.
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Πρώτη Ύλη - Ποιότητα

Πιστοποίηση:  TUV Αυστρίας Τύπος κόλλας: D4 Επιφάνεια:Τελική λείανση με γυαλόχαρτο 80 Υγρασία: 8-10%

Συσκευασία: Κάθε τεμάχιο είναι ξεχωριστά περιτυλιγμένο με ισχυρή συρρικνούμενη μεμβράνη και συσκευασμένο σε παλέτα με 
      προστατευτικά καλύμματα στις γωνίες.

Δρυς A/B , Rustik Οξιά A/B, B/C Πεύκο A/B, B/C Έλατο A/B, B/C Alder A/B, B/C Iroko A/B, B/C Niangon A/B, B/C



6

Τεχνική Finger Jointed Lamellas 
Είδος ξύλου: Πεύκο και Έλατο Σκανδιναβίας, ατμιστή Οξιά, Ευρωπαϊκή Δρυς, Alder, Iroko, Niangon 

Πάχος: 20, 30 και 40 mm  

Πλάτος: 650mm (κατόπιν παραγγελίας έως και 1250 mm)

Μήκος: 4200mm (ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)

Πλάτος ελάσματος 40 mm και άνω

Κατηγορίες

Select Υψηλή ποιότητα Τύπου A/B 

Άνω επιφάνεια: 
• ομοιόμορφο χρώμα
• χωρίς ρόζους
• ελάχιστες χρωματικές ραβδώσεις

Κάτω επιφάνεια:  
• ρόζοι, σομφός και καρδιά μπορεί να περιέχονται

Natural 
Τύπος που περιλαμβάνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του  
ξύλου, όπως ρόζους, έντονες διχρωμίες και σομφό. 
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Πρώτη Ύλη - Ποιότητα

Πιστοποίηση:TUV Αυστρίας Τύπος κόλλας: D4 Επιφάνεια:Τελική λείανση με γυαλόχαρτο 80 Υγρασία: 8-10%

Συσκευασία: Κάθε τεμάχιο είναι ξεχωριστά περιτυλιγμένο με ισχυρή συρρικνούμενη μεμβράνη και συσκευασμένο σε παλέτα με προστατευτικά καλύμματα 
                           στις γωνίες.

Δρυς A/B , Rustik Οξιά A/B, B/C Πεύκο A/B, B/C Έλατο A/B, B/C Alder A/B, B/C Iroko A/B, B/C Niangon A/B, B/C
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Πεύκο Σκανδιναβίας - Τεχνική
continue lamellas 
Ποιότητα A
• αποδεκτοί μικροί και υγιείς ρόζοι 
• χρώμα σχεδόν ομοιόμορφο

Ποιότητα Β
• μεγαλύτεροι ρόζοι
• διαφοροποιήσεις στο χρώμα

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα        
   χαρακτηριστικά του ξύλου 

Τεχνικές λεπτομέρειες 
των προϊόντων
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Πεύκο Σκανδιναβίας - Τεχνική
finger joint  
Ποιότητα A
• ομοιόμορφο χρώμα
• χωρίς ρόζους
• ομοιόμορφα νερά 

Ποιότητα Β
• με ρόζους
• αποδεκτή διαφοροποίηση στο χρώμα
• χωρίς οπές και κενά

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου
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 Έλατο Σκανδιναβίας - Τεχνική
continue lamellas 
Ποιότητα A
• αποδεκτοί μικροί και υγιείς ρόζοι 
• χρώμα σχεδόν ομοιόμορφο

Ποιότητα Β
• μεγαλύτεροι ρόζοι
• διαφοροποίηση στο χρώμα

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα        
   χαρακτηριστικά του ξύλου 

‘Έλατο Σκανδιναβίας - Τεχνική
finger joint

Ποιότητα A
• ομοιόμορφο χρώμα 
• χωρίς ρόζους
• χωρίς τονισμένα νερά

Ποιότητα Β
• με ρόζους
• διαφοροποίηση στο χρώμα αποδεκτή
• χωρίς οπές και κενά 

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα        
   χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Iroko - Τεχνική
Continue Lamellas
Ποιότητα A
• σχεδόν ομοιόμορφο χρώμα  
• χωρίς σομφό
• χωρίς έντονα στίγματα

Ποιότητα Β
• διαφοροποίηση στο χρώμα
• παρουσία σομφού
• παρουσία στιγμάτων 

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα        
   χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Iroko - Τεχνική
Finger Jointed
Ποιότητα A
• ομοιόμορφο χρώμα  
• χωρίς σομφό 
• χωρίς στίγματα

Ποιότητα Β
• διαφοροποίηση στο χρώμα
• σπάνια παρουσία σομφού
• παρουσία στιγμάτων 

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα        
   χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Niangon - Τεχνική
Continue lamellas
Ποιότητα A
• σχεδόν ομοιόμορφο χρώμα  
• χωρίς σομφό
• χωρίς έντονα στίγματα

Ποιότητα Β
• διαφοροποίηση στο χρώμα
• παρουσία σομφού
• παρουσία στιγμάτων 

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
   και τα χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Niangon - Τεχνική
Finger Jointed
Ποιότητα A
• ομοιόμορφο χρώμα  
• χωρίς σομφό 
• χωρίς στίγματα

Ποιότητα Β
• διαφοροποίηση στο χρώμα
• σπάνια παρουσία σομφού
• παρουσία στιγμάτων 

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
   και τα χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Δρυς - Τεχνική 
Continue lamellas
Ποιότητα A
• σχεδόν ομοιόμορφη εμφάνιση   
• σποραδική παρουσία υγειών ρόζων  
• σποραδική παρουσία χρυσαλίδας 
• αποδεκτή ελάχιστη παρουσία σομφού

Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις 
• παρουσία ρόζων   
• παρουσία σομφού και  χρυσαλίδας  
• σποραδική παρουσία στοκαρισμένων ρωγμών 

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
   και τα χαρακτηριστικά του ξύλου 

Δρυς  - Τεχνική 
Finger Jointed
Ποιότητα A
• ομοιόμορφη εμφάνιση    
• χωρίς ρόζους 
• σποραδική παρουσία χρυσαλίδων 
• ελαχιστότατη παρουσία μικρών στιγμάτων 

Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις  
• σποραδική παρουσία σομφού, 
• σποραδική παρουσία χρυσαλίδας 
• αποδεκτή παρουσία ρόζων    
 
Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
και τα χαρακτηριστικά του ξύλου
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Δρυς Rustik Ποιότητας A/B - Τεχνική 
Continue lamellas 
Ποιότητα Α
• ομοιόμορφη εμφάνιση 
• μικροί και υγιείς ρόζοι αποδεκτοί χωρίς λεπτομέρεια συχνότητας 
• σποραδική παρουσία χρυσαλίδας  
• σποραδική παρουσία ελάχιστου σομφού  
 
Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις αποδεκτές
• αποδεκτή η παρουσία σομφού, χρυσαλίδας και ρόζων  
• αποδεκτή  παρουσία στοκαρισμένων στιγμάτων σαρακιού και 
   ρωγμών

Δρυς Rustik Ποιότητας A/B - Τεχνική
Finger Jointed
 Ποιότητα A
• Ομοιόμορφη εμφάνιση 
• μικροί και υγιείς ρόζοι αποδεκτοί χωρίς λεπτομέρεια συχνότητας
• σποραδική παρουσία χρυσαλίδων 
• σποραδική παρουσία ελάχιστου σομφού  
 
Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές 
•  αποδεκτή παρουσία σομφού και χρυσαλίδας 
• αποδεκτή  παρουσία στοκαρισμένων στιγμάτων σαρακιού και 
   ρωγμών
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Οξιά - Τεχνική
Continue lamellas
Ποιότητα A
• ομοιόμορφη εμφάνιση  
• σποραδική παρουσία μικρών στιγμάτων    
• σποραδική παρουσία κυματοειδών νερών 
• μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις αποδεκτές 
• παρουσία στιγμάτων και υγειών ρόζων  
• αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
   και τα χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Οξιά – Τεχνική
Finger joint
Ποιότητα Α
• ομοιόμορφη εμφάνιση  
• ελάχιστη παρουσία μικρών στιγμάτων 
• ελάχιστη παρουσία κυματοειδών νερών  
• μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές 
• αποδεκτή σποραδική παρουσία ρόζων 
• αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
   και τα χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Alder – Τεχνική 
Continuous lamellas
 Ποιότητα A
• σποραδική παρουσία μικρών και υγειών ρόζων αποδεκτή
• σποραδική παρουσία έντονων νερών 
• μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

Ποιότητα Β
• χρωματικές διακυμάνσεις στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές
• σποραδική παρουσία ρόζων αποδεκτή
• σποραδικά αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου
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Alder – Τεχνική
Jointed Lamellas
Ποιότητα A
• σχεδόν  ομοιοχρωμία 
• σποραδική παρουσία στιγμάτων  
• μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου  

Ποιότητα Β
• χρωματικές παραλλαγές στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές
• αποδεκτή παρουσία υγειών ρόζων 
• αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου  

Ποιότητα C
• χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες
   και τα χαρακτηριστικά του ξύλου 
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Rruga Industriale 62,  
Tiranë, Albania,
Postal Code 1029

Phone: +355 42 407 400 
 

Mobile: +355 69 403 5110

Vrisera, Gjirokastër 
Postal Code 6006

Phone: +355 88 490 009 

Mobile: +355 69 40 35 111

info@veko-al.com | www.veko-al.com


