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Στηρίζουµε το πάθος σας
για δηµιουργία από το 1976

Η Εταιρεία Karaiskou ιδρύθηκε το 1976 από τον Ματθαίο Καραΐσκο και τη σύζυγό του 
Αθανασία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Χαϊδάρι.

Πιστή στην παράδοση, συνδυάζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία σχεδόν μισό αιώνα, με 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζει την ανώτατη ποιότητα 
των προϊόντων της. 

ΠΠλέον, η νέα γενιά διατηρεί τον οικογενειακό χαρακτήρα και αποτελείται από την 
Καραΐσκου Βασιλική, την Καραΐσκου Ελένη και τον Κυπραίο Δήμο. Με ανώτατες 
ακαδημαϊκές σπουδές στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, διαθέτοντας επαγγελματική εμπειρία στα Logistics και τις Mεταφορές.

Η Φιλοσοφία
ΠαρΠαροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, έχοντας διασφαλίσει άρρηκτους 
δεσμούς και συνεργασίες με κορυφαίες βιομηχανίες - πρωτοπόρες στην αγορά ξύλου, 
ώστε να εξασφαλιστεί για τον πελάτη το καλύτερο τελικό προϊόν.

Ο Στόχος  
ΑΑντίληψη της σύγχρονης αισθητικής και διακόσμησης, ανταπόκριση με ακρίβεια, ευελιξία 
και χρονική συνέπεια σε κάθε είδους απαίτηση, υλοποιώντας κάθε τύπο κατασκευής. 
Παροχή νέων υλικών και εναλλακτικών λύσεων για την ολοκλήρωση ενός έργου, 
εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικά κοστολόγια, που ανταποκρίνονται σε κάθε οικονομική 
απαίτηση. 
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Μελαµίνες

Στην Εταιρεία μας θα βρείτε πλούσια γκάμα σε μελαμίνες κορυφαίων εταιρειών και σε μεγάλη ποικιλία 
επιφανειών, υφών και αποχρώσεων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, που εξυπηρετούν κάθε 
αρχιτεκτονική και διακοσμητική ανάγκη. 

Ιδιαίτεροι συνδυασμοί, καλαίσθητες ολοκληρωμένες δημιουργίες και μοντέρνες συνθέσεις, καλύπτουν 
τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε οικιακού και επαγγελματικού χώρου.

ΜεΜε βασικό πυρήνα την μοριοσανίδα, η μελαμίνη είναι ένα σύγχρονο συνθετικό υλικό, ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στην τριβή, τα γρατζουνίσματα και την υγρασία. Αποτελεί ένα ιδανικό διακοσμητικό υλικό στη βιομηχανία 
του επίπλου και του σύγχρονου design.

Όλες οι μελαμίνες μας, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και απαλλαγμένες από ουσίες επικίνδυνες για 
τον άνθρωπο.

Κατασκευάζονται από υλικά πιστοποιημένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ε1 και καλύπτουν τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως αυτές προβλέπονται στα ακόλουθα:

ΕΝ 14322: 200ΕΝ 14322: 2004, EN 14323: 2004 και ΕΝ 438-2: 2005.
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Πάγκοι

Πάγκοι Βακελίτη

Συνιστούν ιδανική λύση για την κουζίνα και πολλές άλλες εφαρμογές στο σύγχρονο In-
terior Design.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους, είναι η μοντέρνα αισθητική, η μεγάλη αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες, τριβή, χάραξη, οξέα και υγρασία.

Εξαιρετικά ανθεκτικοί στη δημιουργία βακτηριδίων και μικροοργανισμών, φέρουν 
ισχυρή αντίσταση σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και υπεριώδεις ακτίνες UV. Προϊόν 
φιλικό προς το περιβάλλον, με μεγάλο κύκλο ζωής και αντοχή στο χρόνο, χωρίς να 
χρειάζεται αντικατάσταση.

Πάγκοι Μασίφ

Είναι ένα οικολογικό και ανακυκλώσιμο υλικό,  που παρέχει ζεστασιά και φυσική 
αίσθηση στο χώρο.

ΚΚατασκευάζεται κυρίως από ξύλο δρυός, οξιάς, πεύκου, καρυδιάς και ιρόκο. Ξυλεία 
υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη αντοχή και ανθεκτικότητα.

Βολικοί στην τοποθέτηση και την επισκευή, καθώς γυαλίζονται και αντικαθίστανται 
εύκολα. Κάθε είδους γρατζουνιές και μικροβλάβες μπορούν να εξαφανιστούν με 
λείανση της μασίφ επιφάνειας.
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Πορτάκια

ΜΑΣΙΦ ΗΜΙΜΑΣΙΦ

Τα συγκεκριμένα πορτάκια κατασκευαζονται 
από μασίφ ξύλο, λουστράρονται στο αντίστοιχο 
χρώμα επιλογής ή χαρακτηρίζονται από τα δικά 
τους "νερά" και το δικό τους φυσικό χρώμα.

ΗΗ παραγωγή τους γίνεται κατόπιν παραγγελίας, 
εξασφαλίζοντας την μεγαλύτερη δυνατή ομοιο-
μορφία στο τελικό προϊόν.

PVC

ΤΤαμπλαδωτά πορτάκια με επικάλυψη PVC. 
Αποτελούν μια πιο προσιτή, ωστόσο, εξαιρετικά 
ποιοτική λύση και παράγονται σε απεριόριστες 
διαστάσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της κάθε κατασκευής.

ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΤα πορτάκια αλουμινίου με ή χωρίς έντονο 
προφίλ, βρίσκονται στη διάθεσή σας μαζί με 
μεγάλη ποικιλία αυθεντικών χρωματιστών 
υαλοπινάκων Lacobel και ψηφιακών εκτυπώσεων 
της επιλογής σας. Μπορούν να γίνουν ανοιγόμενα 
ή με μηχανισμούς ανάκλησης.

ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΡΟΜΕΝΕΣ

ΑπΑποτελούν μία μοντέρνα και πολύ πρακτική λύση 
για κάθε χώρο ενώ προσαρμόζονται στις 
επιθυμητές διαστάσεις. Κατασκευάζονται με 
πλαίσιο αλουμινίου, κατόπιν παραγγελίας, σε 
οποιαδήποτε διάσταση. Δυνατότητα τοποθέτησης 
ταμπλά από τζάμι, μελαμίνη, ψηφιακή εκτύπωση  
ανάλογα με την επιθυμία και τις διακοσμητικές 
απαιτήαπαιτήσεις.
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Ημιέτοιμο προϊόν με δυνατότητα εύκολης και 
γρήγορης εφαρμογής ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
κατασκευαστή.

Υλικό με επένδυση μελαμίνης σε μεγάλη γκάμα 
χρωμάτων και σχεδίων μοντέρνας αισθητικής.  
Ασύγκριτη αντοχή για απεριόριστες δυνατότητες 
διακοσμητικών εφαρμογών.

POST FORMING 

Πορτάκια με επικάλυψη ΗPL (High Pressure Lami-
nate) σε νέα μοντέρνα χρώματα και σχέδια, εύκολης 
και γρήγορης εφαρμογής, ακολουθούν τις νέες 
τάσεις της μόδας. Αποτελούν ιδανική ποιοτική λύση 
για τις σύγχρονες απαιτήσεις του οικιακού και 
επαγγελματικού επίπλου.

HPL ΒΑΚΕΛΙΤΙΚΑ
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Επενδεδυµένες επιφάνειες

Ξυλεία
Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα από MDF και Νοβοπάν 
εξαιρετικής ποιότητας, επενδυμένα με φυσικούς και 
τεχνητούς καπλαμάδες σε διάφορα μεγέθη.

ΗΗ επιλογή του καπλαμά γίνεται με αυστηρά κριτήρια από τους 
μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Συρράφεται και 
λειαίνεται άριστα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ομοιογένεια και η χρωματική ομοιομορφία του τελικού 
προϊόντος. 

ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΒΕΕ

Οικοδομική Ξυλεία

Προερχόμενη από μεγάλα Ευρωπαϊκά εργοστάσια κυρίως της Φιλανδίας, της Σουηδίας, 
της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας, περιλαμβάνοντας την Ξυλεία Ελάτης και την 
Ξυλεία Πεύκης. Ενδείκνυται για την κατασκευή κτιρίων και έργων υποδομής από μπετόν.

Όλα τα είδη οικοδομικής ξυλείας είναι εγγυημένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με τον 
Ευρωκώδικα 5.

Πριστή ΞΠριστή Ξυλεία

Προέρχεται από την κατά μήκος κοπή των κορμοτεμαχίων και είναι κατάλληλη για χρήση 
στην επιπλοποιία και σε ξυλουργικές εργασίες.

Τα κυριότερα είδη της περιλαμβάνουν ξύλο οξιάς και δρυός από την Ευρώπη, κόκκινης 
δρυός και Δεσποτάκι από την Αμερική και Niangon από την Αφρική.

ΣεΣε όλες τις κατηγορίες της ξυλείας, γίνεται διαλογή των καλύτερων κορμών, πάντα 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των δασών και σύμφωνα με τους 
κανόνες των δασαρχείων.
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DECK

Ξύλινα πατώματα εξωτερικού χώρου, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές. Ξυλεία: Ban-
gkirai, Iroko, Teak, Massaranduba, Ipe, Tali, Merbau, Πεύκο, όλα από εγκάρδιο ξύλο.

Διατίθενται σε μεγάλα μήκη και πλάτη με κυμαινόμενο πάχος φέροντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις αντιολισθητικές ραβδώσεις.

Ενδεδειγμένα για πισίνες, κήπους, σκάλες, χώρους πάρκων αλλά και υγρά περιβάλλοντα 
εσωτερικών χώρων: λουτρά, κουζίνες, σάουνες.

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη ξυλεία εφαρμόζεται και σε περιφράξεις, καγκελόπορτες, 
ξυλοκατασκευές υπαίθρου.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ WPC

Είναι διπλής όψεως και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Τοποθετούνται εύκολα και 
γρήγορα, με μηδενική συντήρηση και απορρόφηση υγρασίας.

ΜπορούνΜπορούν να βιδωθούν, να καρφωθούν, να πλανιστούν και να κοπούν. Παράγονται σε 
κάθε σχήμα, διάσταση και χρώμα.

Έχουν όψη ξύλου και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Υλικό 100% ανακυκλώσιμο.

LAMINATE

Αληθοφανή απεικόνιση ξύλου. Είναι εύκολο στη τοποθέτηση, ανθεκτικό στη χρήση του, 
δεν χαράσσεται, υποστηρίζει υποδαπέδια θέρμανση, συντηρείται εύκολα και είναι το 
πλέον κατάλληλο υλικό για ανακαίνιση.

Πατώµατα

Μασίφ - Παρκέτα

ΚΑΡΦΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

Το ξύλο ως φυσικό δάπεδο, αποτελεί το πιο 
διαχρονικό και φυσικό υλικό που ταιριάζει  
απόλυτα με κάθε κλασσικό αλλά και 
μοντέρνο στυλ διακόσμησης.

ΤΤα καρφωτά παρκέτα, με δυνατότητα να 
τριφτούν και να επαναλουστραριστούν έως 
και 10 φορές, αποτελούν το καθιερωμένο  
είδος δαπέδων στην αρχιτεκτονική και διακο- 
-σμητική.

ΔιατίθΔιατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ειδών ξύλου 
με διάρκεια ζωής έως και πάνω από 100 
χρόνια.

ΚΟΛΛΗΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΤΤα ξύλινα κολλητά δάπεδα αποτελούν την 
ιδανική λύση σε ανακαινίσεις κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων, καθώς έχουν τη 
δυνατότητα να κολλώνται πάνω από υπάρχον 
δάπεδο, προσδίδοντας ένα νέο αισθητικό 
αποτέλεσμα. 

ΜεΜε ειδική τοποθέτηση και μονωτικά υλικά, 
καθίστανται ικανά να υποστηρίξουν υπο- 
δαπέδια θέρμανση.



MDF 
Αποτελείται από ίνες ξύλου που προέρχονται από κορμούς, υπολείμματα υλοτομίας και 
πριστηρίων με πιστοποίηση κατά εν 13501 b-s1-d0. Διακρίνονται επίσης σε Ανθυγρή 
ινοσανίδα (MDF Water Resistant) και Πυράντοχη ινοσανίδα (HDF Fire Retardant).

OSB
ΔΔομική ξυλόπλακα σε επίπεδη μορφή. Παρουσιάζει μεγάλη μηχανική αντοχή και 
ελαστικότητα στις κατασκευές. 

Το OSB κατηγορία 3 είναι ανθυγρή ξυλόπλακα με εξαιρετικά δομικά χαρακτηριστικά 
μεγάλης αντοχής σε φορτίο. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις σημερινές περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις οικολογικής διαβίωσης.

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ  
ΕίΕίναι είδος τεχνητής ξυλείας εξαιρετικά υψηλής αντοχής στην υγρασία, με μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Εξέχουσα θέση κατέχει το κόντρα πλακέ, που παράγεται 100% από ξυλεία σημύδας. 

Θεωρείται μία από τις καλύτερες πρώτες ύλες για εξωτερικές επαναληπτικές χρήσεις.

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία επώνυμων εξαρτημάτων υλικών επιπλοποιίας για κάθε 
κατασκευαστική ανάγκη: μηχανισμοί συρταριών, μεντεσέδες, κουμπάσα, ποδαράκια, 
εξαρτήματα - μηχανισμοί κουζίνας & ντουλάπας.
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MDF, OSB, ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
Υλικά Επιπλοποιΐας
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