
ΞΥΛΙΝΑ ΘΕΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ( Ή κουφϊματα Γερμανικοφ τφπου) 

Στουσ παράξενουσ καιροφσ που ηοφμε, όταν  το κόςτοσ τθσ κζρμανςθσ ι τθσ ψφξθσ 

του χϊρου ανεβαίνει γεωμετρικά (και ανεξζλεγκτα) κάκε χρόνο, όταν οι ρυκμοί 

τθσ ηωισ μασ δεν μασ επιτρζπουν να κάνουμε ετιςια ςυντιρθςθ κουφωμάτων, 

όταν ηθτείται «πιςτοποίθςθ» για το κάκε τι προκειμζνου να τφχουμε κάποιασ 

επιδότθςθσ, δανειοδότθςθσ ι ζςτω γενικισ ζγκριςθσ, αυτά τα κουφϊματα 

αποτελοφν τθν πιο ολοκλθρωμζνθ λφςθ. 

 

Νζα υλικά, νζοι τρόποι βαφισ, πρόςβαςθ ςε καλφτερθ ξυλεία αλλά και θ 

ειςαγόμενθ από τθν Βόρεια Ευρϊπθ τεχνολογία είναι αυτά που κατζςτθςαν 

εφικτι τθν καταςκευι ενόσ πολφ καλφτερου κουφϊματοσ. 

Τα νζα αυτά κουφϊματα προςφζρουν μοναδικά προτεριματα ζναντι των 

κλαςςικϊν, αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζναντι των πλαςτικϊν και 

αλουμινζνιων ανταγωνιςτϊν τουσ.  

Η μεγαλφτερθ διατομι ξφλου ςυμπαρζςυρε και το πάχοσ του υαλοπίνακα που 

χρθςιμοποιείται, και ζτςι από 4 ι 5 χιλ. τηάμι πιγαμε ςε διπλά, τριπλά και 

αλεξίςφαιρα με διατομζσ ζωσ και 50 χιλ. Η χριςθ τηαμιϊν solar θ ενεργειακϊν και 

υλικϊν όπωσ το argon βελτιϊνουν ακόμα περιςςότερο τισ μονωτικζσ ιδιότθτεσ του 

παρακφρου. 

Η χριςθ πολλαπλϊν ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων ςυμβάλλει ςτον μθδενιςμό τθσ 

ανεμοπίεςθσ. (Δεν κουνάνε οι κουρτίνεσ όταν φυςάει!) 

Οι διάφοροι καταςκευαςτζσ κοπτικϊν εργαλείων και αλουμινζνιων προφίλ 

απομάκρυνςθσ νεροφ, εξελίςςουν ςυνεχϊσ, με τθ βοικεια θλεκτρονικϊν 

προςομοιωτϊν, τισ μορφζσ των απαραίτθτων πατοφρων για τθν καλφτερθ 

υδατοςτεγάνωςθ των κουφωμάτων. 

Η μεγαλφτερθ ίςωσ εξζλιξθ ςτον τομζα των ξφλινων κουφωμάτων είναι θ χριςθ 

νζων υλικϊν βαφισ. Τα χρϊματα αυτά ζχουν ςαν βάςθ το νερό, δεν μυρίηουν, δεν 

δθμιουργοφν κροφςτα, δεν ξεφλουδίηουν. Διατθροφνται ςαν καινοφργια για 

πολλά χρόνια. Είναι και ο κφριοσ λόγοσ που κάποιοι καταςκευαςτζσ μποροφν και 

δίνουν πολυετείσ εγγυιςεισ για τα προϊόντα τουσ. 

Ασ μθν ξεχνάμε και τουσ περιφερειακοφσ μθχανιςμοφσ που ζκαναν τθν εμφάνιςι 

τουσ τα τελευταία χρόνια και επιτρζπουν ςτα κουφϊματα να κάνουν πιο πολλζσ 

κινιςεισ από τον Ιωάννθ Μελιςςανίδθ! Ανάκλινόμενα, ςυρόμενα επικακιμενα, 

αντικριςτά, επάλλθλα, χωνευτά, αναςυρόμενα και τφπου Volkswagen είναι 



μερικοί μόνο τφποι κουφωμάτων τα ονόματα των οποίων οφείλονται ςτον 

αντίςτοιχο τφπο μθχανιςμοφ που χρθςιμοποιoφν και τισ διάφορεσ κινιςεισ που 

δφναται να εκτελζςουν. 

Ππωσ γνωρίηουμε όλοι, το ξφλο δεν είναι το μοναδικό υλικό από το οποίο 

καταςκευάηονται πορτοπαράκυρα. Επειδι όμωσ ζχετε επιςκεφκεί ζναν ιςτότοπο 

αμιγϊσ ξυλουργικό, κα ικελα να πιςτεφω ότι ςυμφωνείτε μαηί μου ότι κα ζπρεπε 

να είναι!   

Γυρνϊντασ τθν Ελλάδα ωσ πωλθτισ, πολλζσ φορζσ απορϊ με τισ επιλογζσ των 

ςυμπατριωτϊν μου ςε ότι αφορά, μεταξφ άλλων, τα κουφϊματα των ςπιτιϊν 

τουσ. Ζχουμε, ςτθ χϊρα μασ, ζνα κζμα με το ςπίτι. Το κζλουμε ωραίο. Το κζλουμε 

πλοφςιο κι ασ μθν είμαςτε εμείσ οι ίδιοι. Σίγουρα το κζλουμε καλφτερο απ ’του 

γείτονα. Ρωσ λοιπόν είναι δυνατόν ςε ζνα ςπίτι που ςτοίχθςε μια περιουςία, να 

τοποκετοφνται αυτά τα άκλια λευκά ςυνκετικά κουφϊματα?! Ο μόνοσ λόγοσ που 

μπορϊ να φανταςτϊ είναι το μεγαλφτερο κόςτοσ των ξφλινων κουφωμάτων μια 

και θ δικαιολογία τθσ ςυντιρθςθσ δεν ςτζκει ιδίωσ κοντά ςε κάλαςςα. Γιατί όμωσ 

να κάνεισ οικονομία ςτα κουφϊματα που είναι το κεραςάκι ςτθ τοφρτα? Αφοφ ςε 

όλα τα άλλα, (μπετόν, θλεκτρικά, υδραυλικά, κουηίνα, μπανιο, πρίηεσ κλπ.), που 

δεν φαίνονται κιόλασ,  ζβαλεσ τα καλφτερα! 

Μια τελευταία ςκζψθ και ευχαριςτϊ που διαβάςατε ωσ εδϊ. Πλεσ οι «καλζσ» 

ςειρζσ των ςυνκετικϊν κουφωμάτων, που είναι και ςε ανάλογεσ τιμζσ με τα 

ξφλινα,  είναι ςε απομίμθςθ ξφλου. Είδε ποτζ κανείσ ξφλινο κοφφωμα ςε 

απομίμθςθ αλουμινίου?!  Τυχαίο? Δεν νομίηω! 

 

        

 

   


