
VEKO… 
µια ξεχωριστή και αναγνωρίσιµη 
εταιρική ταυτότητα µε 25 και πλέον 
χρόνια εµπειρίας, τεχνογνωσίας και 
κουλτούρας στην τέχνη του ξύλου.

Με χαρακτηριστικά γνωρίσµατα την απόλυτη
ποιότητα, την κοµψότητα, τον εκλεπτυσµό και την
οικολογική συνείδηση, η VEKO αποτελεί συνώνυµο
της τελειότητας

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

Rruga Industriale 62, Tiranë, Albania 
Phone: +355 42 407 400
Mobile: +355 69 403 5110
Postal Code 1029, Tiranë, Albania

Vrisera, Gjirokastër
Phone: +355 88 490 009
Mobile: +355 69 40 35 111
Postal code 6006, Vrisera-Gjirokastër, Albania

ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ  ΞΥΛΕΙΑ

Η εταιρεία καλύπτοντας τον τοµέα ξυλείας για χρήση 
σε εξωτερικούς χώρους,  διαθέτει εµποτισµένη ξυλεία, 
ένα πιστοποιηµένο προϊόν ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 
ανθεκτικό στους βιολογικούς και φυσικοχηµικούς 
παράγοντες που οδηγούν στην αλλοίωση του ξύλου. 

Η εταιρεία VEKO µε τη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισµού 
για τον εµποτισµό ξυλείας και την εφαρµογή ειδικού 
εµποτιστικού υλικού (Tanalith), επιτυγχάνει έως 
και 6 κλάσεις εµποτισµού, εξασφαλίζοντας 
πολλαπλάσια διάρκεια ζωής του ξύλου.   



VEKO PANEL

Με τη σύγχρονη τεχνολογία Grecon – Weining, 
παράγονται και διατίθενται τα µασίφ ξύλινα πάνελ – 
ένα προϊόν υψηλής ποιότητας από ξύλο οξιάς, δρυός, 
πεύκης, ελάτης, Niangon, Iroko, κλπ, διαθέσιµα άµεσα 
σε στάνταρ διαστάσεις, καθώς και σε ειδικές κατόπιν παραγγελίας.

DECK

Τα εξαιρετικής ποιότητας δάπεδα DECK, παραγωγής της 
εταιρίας VEKO, αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρµογές 
σε εξωτερικούς χώρους καθώς συνδυάζουν κοµψότητα, 
φυσική οµορφιά, άνεση και αντοχή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τα Finger-Joint και Continuous Lamellas πάνελ, 
κατηγορίας A – B – C, είναι ιδανικά για υψηλής ποιότητας 
έπιπλα και διακόσµηση εσωτερικών χώρων.  

∆ιατίθενται σε ξυλεία Πεύκου, Έλατου, Ιroko και Larch, 
διαστάσεις 22x100, 22x120, 22x140, 
µε λεία ή ραβδωτή επιφάνεια. 

VEKO ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τη γκάµα των προϊόντων της εταιρείας συµπληρώνουν: 

• Ταβάνια 
• Πατώµατα & Deck 
• Κορνίζες & Γωνιόκρανα  
• Σοβατεπί 
• Πρεβάζια

VEKO PELLETS

Τα Pellets Veko, χάριν της καθαρής πρώτης ύλης που 
χρησιµοποιείται, χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, έλλειψη εκποµπών κατά την καύση και 
χαµηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, καθιστώντας τα 
έτσι 100% φιλικά προς το περιβάλλον.

• Αρµοκάλυπτρα
• Κουπαστές 
• ∆ιάφορα  προφίλ 
• Πλανισµένη ξυλεία
• Καδρόνια, κλπ


