


• Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση λεπτότοιχων
διατομών χάλυβα συναντάται σε μια κατοικία
στη Νέα Υόρκη που κατασκευάστηκε το 1928

• Από το τέλος της δεκαετίας του ’40 ένας αριθμός
από εταιρείες άρχισε να χρησιμοποιεί
λεπτότοιχες διατομές για την κατασκευή σπιτιών.
Η πιο γνωστή από τις εταιρείες αυτές ήταν η
Lustron Homes.

• Από τις αρχές του ’70 αναζητούνται ποιοτικές λύσεις μέσω των συστημάτων
δόμησης με ελαφρά προφίλ χάλυβα, εγκαταλείποντας τις ξύλινες κατασκευές.

• Τη δεκαετία του ’80 έχουμε πλέον την άνθιση και ευρεία διάδοση του
συστήματος. Το τέλος της δεκαετίας σημαδεύεται από σημαντική πτώση στην
ποιότητα των ξύλινων δομικών προϊόντων.

• Στο τέλος του 1991 η τιμή του ξύλου αυξήθηκε κατά 80% μέσα σε διάστημα 4
μηνών, γεγονός που προκάλεσε τη ραγδαία στροφή πολλών κατασκευαστών
στη χρήση χαλύβδινων προφίλ ψυχρής έλασης.

• Τη δεκαετία του ’90 ξεκινά η κατασκευή κατοικιών και όχι μόνον με λεπτότοιχα
προφίλ χάλυβα στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη.



Δραστηριοποιείται στην ξηρά δόμηση από τα τέλη της δεκαετίας ’80 σε
κατασκευές όπως ξενοδοχεία, τράπεζες, πολυχώρους διασκέδασης.
Η σημαντική εμπειρία σε σύγχρονα δομικά υλικά και συστήματα δόμησης
οδήγησαν στην αναζήτηση λύσεων από το εξωτερικό.

2003 : Η SteelHouse έχοντας εξασφαλίσει τεχνογνωσία από την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ, εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ελαφριά προφίλ χάλυβα
ψυχρής ελάσεως με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε οικιστικό
περιβάλλον.

2005: Γίνεται ιδρυτικό μέλος του LSK (Ευρωπαικού Ινστιτούτο Κατασκευών από
ελαφρύ χάλυβα) και ξεκινά την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών στην
περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.



2007 : Η εταιρία αλλάζει νομικό καθεστώς από Ο.Ε. σε Α.Ε.

Το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας διαθέτει άρτιες γνώσεις στο αντικείμενο της
ανέγερσης ελαφριών μεταλλικών κατασκευών και της ξηράς δόμησης.
Έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα τόσο στο εξωτερικό και όσο στην Ελλάδα
Κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για μια ποιοτική κατασκευή.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί σε μεταλλικές κατασκευές και αντισεισμικό σχεδιασμό
υποστηρίζουν την εταιρία σε θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού.





Πρόκειται για ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα δόμησης με φέροντα
οργανισμό από γαλβανισμένο χάλυβα, σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο
σύστημα εσωτερικών και εξωτερικών επενδύσεων, τοιχοπληρώσεων και
μονώσεων. Κύρια μέρη του :

- Σκελετός από γαλβανισμένο χάλυβα ψυχρής ελάσεως.

- Ινοσανίδα προσανατολισμένων ινών (OSB) κατηγορίας 3.

- Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και φινιρίσματος με πολυστερίνη και
έτοιμους σοβάδες.

- Συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδα.



Γυψοσανίδα 12,5mm

Χαλύβδινές διατομές

Πετροβάμβακας 50kg

O SB  22m m/3

Διαπνέουσα μεμβράνη
ή ειδική κόλλα

Διογκωμένη 
πολυστερίνη

Βασική στρώση 
έτοιμου σοβά

Υαλόπλεγμα

Τελική στρώση ακρυλικού 
ή σιλικονούχου σοβά

Γυψοσανίδα 12,5mm



Γυψοσανίδα 12,5mm

Γυψοσανίδα 12,5mm

Χαλύβδινες διατομές

Γυψοσανίδα 12,5mm

Γυψοσανίδα 12,5mm

Πετροβάμβακας 50kg



Γυψοσανίδα 12,5mm

Χαλύβδινές διατομές

OSB/3 22mm

Οδηγοί 
γυψοσανίδας

Πετροβάμβακας 50kg

Ασφαλτική μεμβράνη

Περλιτομπετό - ελαφροσκυρόδεμα



fy=450N/mm2 - fu = 520N/mm2

E = 210.000 N/mm2 , 

G = 80769 N/mm2,  v = 0.3,  

ρ = 7850 kg/m3

+ Υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή στο χρόνο λόγω γαλβανίσματος
+ Βιομηχανικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών
+ Ελάχιστο βάρος κατασκευής - Ελάχιστο κόστος μεταφοράς 
+ Γρήγορο στην κατασκευή και φιλικό προς το περιβάλλον

Ο φέρων οργανισμός δημιουργείται από λεπτότοιχες διατομές χάλυβα ψυχρής
ελάσεως με θερμό γαλβάνισμα 275γρ/μ2.

Ο χάλυβας συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. βάσει του ΕΝ10147
και του ΕΝ10149 για χάλυβες υψηλών αντοχών προς ψυχρή διαμόρφωση.



Οι λεπτότοιχες διατομές (ελαφρού τύπου) οι οποίες τυπικά χρησιμοποιούνται
είναι προφίλ C και U οι οποίες βέβαια μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

Βασικά 
προφίλ C & U

Διαστάσεις Σχέδιο
H B s t

C100x1.5 100 50 13 1,5
C150x1.5 150 50 13 1,5
C250x1.5 250 65 20 1,5
C250x2.0 250 65 20 2,0
U100x1.5 104 60 - 1,5
U150x1.5 154 60 - 1,5
U250x1.5 254 65 - 1,5
U250x2.0 254 65 - 2,0



Δικτυώματα στέγης

Blocking – Πλευρική
εξασφάλιση

Ορθοστάτες
διατομής C

Χιαστί σύνδεσμοι

Στρωτήρες
διατομής U

Ενισχυμένες διατομές 
ορθοστατών

Δικτυώματα ή 
ενισχυμένες διατομές 

πατώματος

Ενισχυμένες διατομές 
ορθοστατών





Σύμφωνα με το ΕΝ 300 υπάρχουν 4 τύποι-κλάσεις OSB:

OSB/1:  Φύλλα για γενική χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε ξηρές συνθήκες
OSB/2:  Φύλλα που δύναται να φέρουν φορτία κατάλληλα για χρήση σε ξηρές 

συνθήκες 
OSB/3:  Φύλλα που δύναται να φέρουν φορτία κατάλληλα για χρήση σε υγρές 

συνθήκες
OSB/4:  Φύλλα υψηλής αντοχής που φέρουν φορτία κατάλληλα για χρήση σε 

υγρές συνθήκες

- Διαφραγματική λειτουργία και πλευρική 
στήριξη

- Καλές μηχανικές και μονωτικές ιδιότητες
- Αντοχή στην υγρασία
- Βιομηχανικό προιόν με πιστοποιήσεις



ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ OSB Κανονισμός Απαίτηση

Ανοχή Ονομαστικών Διαστάσεων EN324 +/-3mm

Ανοχή Ευθυγραμμίας Ακμών EN324 +/-1.5mm/m

Ανοχή Καθετότητας Ακμών ΕΝ324 +/-2.0mm/m

Ποσοστό Υγρασίας (OSB/3 – OSB/4) EN322 5 – 12%

Ανοχή πυκνότητας ινοσανίδας ΕΝ323 +/-10%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ OSB 
(ΕΝ300)

Μονάδες Πάχος

10-
18mm

18-25mm

Καμπτική αντοχή – κύριος άξονας Ν/mm2 20 18

Καμπτική αντοχή – δευτερεύων άξονας Ν/mm2 10 9

Μέτρο Ελαστικότητας – κύριος άξονας Ν/mm2 3000 2500

Μέτρο Ελαστικότητας – δευτερεύων 
άξονας

Ν/mm2 2000 1600

Μέτρο Διάτμησης – κύριος άξονας Ν/mm2 200 200

Μέτρο Διάτμησης – δευτερεύων άξονας Ν/mm2 1000 850





Μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων, και η οποία από τις 3 Ιανουαρίου 2006 αποτελεί και νόμο του
ελληνικού κράτους οι απαιτήσεις σε θερμομόνωση γίνονται πολύ αυστηρές.

Η τοποθέτηση ενός ΣΕΘ πλέον κρίνεται επιβεβλημένη.

+ Υψηλότατες συνθήκες θερμικής άνεσης  στο εσωτερικό με την ελάχιστη 
κατανάλωση ενέργειας.

+ Εξάλειψη θερμογεφυρών μειώνοντας στο ελάχιστο τον σχηματισμό 
υδρατμών στις επιφάνειες του κτιρίου.

+ Πλήρης στεγάνωση χωρίς να αποτρέπεται η αναπνοή της κατασκευής.
+ Προστασία από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες και άψογη τελική 

επιφάνεια.
+ Αποφυγή ρηγματώσεων με την εφαρμογή δυο στρώσεων ετοίμου σοβά και 

πλέγματος.
+ Άριστη ηχομόνωση.



Το ΣΕΘ αποτελείται από :

1. Μόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα.
2. Ειδική κόλλα η οποία επιτρέπει την διέλευση του αέρα αλλά όχι της

υγρασίας.
3. Ασφαλτική μεμβράνη
4. Βασική στρώση έτοιμου σοβά
5. Αλκαλικό πλέγμα
6. Τελική στώση έτοιμου ακρυλικού η σιλικονούχου σοβά
7. Ειδικά γωνιόκρανα για τις γωνίες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Πολυστερίνη EPS60 : ΕΝ13163:2001
- Πετροβάμβακας 50kg/m2 : EN13162 και 89/106/ΕΟΚ
- Έτοιμοι σοβάδες : τύπος CSII, W2 – ΕΝ988-1, DIN52617, DIN18556
- Ασφαλτικές μεμβάνες : UEA tc, CEN/TC54





Συστήματα δόμησης με βάση την γυψοσανίδα η οποία εφαρμόζεται στα
εσωτερικά χωρίσματα της κατασκευής και τις εσωτερικές επιφάνειες των
εξωτερικών τοίχων.

Είδη γυψοσανίδας

- Τυπικές
- Άνθυγρες
- Πυράντοχες
- Ανθυγρόπυράντοχες
- Ηχομονωτικές

+ Άψογες κάθετες και επίπεδες επιφάνειες.
+ Ελευθερία στην αρχιτεκτονική και τη δημιουργία διακοσμητικών στοιχείων.
+ Ελευθερία στην διαρρύθμιση χώρων.







 Φορτίσεων : ΦΕΚ 325Α/45 και Ευρωκώδικας 1 -
Μέρος 1.1 (ENV 1991-1-1:1991)
 Αντισεισμικός : ΕΑΚ 2000/2003 (ΦΕΚ 2184β, 20 

Δεκ. 1999  και ΦΕΚ 423β, 12 Απρ. 2001)
 Σκυροδέματος : ΕΚΩΣ 2000/2004 (ΦΕΚ 1154/12 

Αυγ. 2003 και ΦΕΚ 447/ 05 Μαρ.2004)
 Μεταλλικών : Ευρωκώδικας 3 - Μέρος 1.1 (ENV

1993-1-1:1992)
 Συμπληρωματικός Λεπτότοιχων : Ευρωκώδικας 3

- Μέρος 1.3 (ENV 1993-1-3:1996)
 Ξύλινων : Ευρωκώδικας 5 (ENV 1995)



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 1 2 3 4 5 6

Η απόκριση της κατασκευής σε σεισμική 
φόρτιση γίνεται με την μέθοδο της δυναμικής 
φασματικής ανάλυσης (επαλληλία 
ιδιομορφικών αποκρίσεων) σύμφωνα με την 
μέθοδο που περιγράφεται στον ΕΑΚ. 

 Θέση της κατασκευής (π.χ. Πάτρα – Ζώνη ΙΙ)
 Εδαφικές συνθήκες (π.χ. βραχώδες υπόστρωμα)
 Μορφή θεμελίωσης (π.χ. γενική κοιτόστρωση)
 Χρήση κατασκευής (π.χ. οικία)
 Υλικό κατασκευής του φέροντος οργανισμού 

(π.χ. χάλυβας)

Φόρτιση λόγω σεισμού = Μάζα x Σεισμική Επιτάχυνση της κατασκευής.



Για την ανάλυση και τον έλεγχο της κατασκευής χρησιμοποιείται πρόγραμμα
πεπερασμένων στοιχείων το οποίο επιτρέπει :

 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ανάλυση του
φέροντος οργανισμού

 Ικανότητα ελέγχου λεπτότοιχων διατομών
οποιασδήποτε μορφής

 Δυναμικές (π.χ. σεισμός) και στατικές (π.χ.
ίδια βάρη) αναλύσεις

1. Εισαγωγή υλικών στο πρόγραμμα ανάλυσης  
(π.χ. χάλυβας, σκυρόδεμα)

2. Ορισμός διατομών – βιβλιοθήκες προφίλ 
SteelHouse

3. 3D εξιδανίκευση του φέροντα οργανισμού
4. Ανάθεση φορτίσεων
5. Υπολογισμός και έλεγχος μελών



Αποτελέσματα
αναλύσεων
Δυνάμεις & μετακινήσεις

Έλεγχος μελών και 
διατομών του 
φέροντος οργανισμού

Υπολογισμός 
και έλεγχος 
συνδέσεων

Υπολογισμός 
αγκύρωσεων και 

θεμελίωσης





Οι σύγχρονοι κανονισμοί πέρα από ελέγχους της αντοχής μιας κατασκευής
απαιτούν και ελέγχους �ποιότητας� του περιβάλλοντος που προσφέρει στους
ανθρώπους που διαβιώνουν εντός αυτής, αλλά και ελέγχους �ασφαλείας�
έναντι κινδύνων όπως η πυρκαγιά.

Το σύστημα SCS προσφέρει :
 Άριστη θερμομόνωση
 Άριστη ηχομόνωση
 Υψηλούς συντελεστές πυροπροστασίας
 Άψογα τελειώματα και διαφορετικές αρχιτεκτονικές λύσεις
 Μεγάλη διάρκεια ζωής

Τα βασικά δομικά στοιχεία τα οποία και εξασφαλίζουν την υψηλή αυτή
μόνωση και αντοχή στην κατασκευή είναι οι τοιχοποιίες, τα πατώματα και οι
στέγες του SCS



Υλικά εξωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας Πυκνότητα 
(kg/m2) Πάχος (mm) 

Γυψοσανίδα (x2) 10,5 (x2) 12,5 (x2) 
Πετροβάμβακας 2,5 50 

Χαλύβδινες διατομές 6,0 150 
Προσανατολισμένη Ινοσανίδα (OSB) 13,2 22 

Διαπνέουσα μεμβράνη ή κόλλα - 1 
Διογκωμένη πολυστερίνη 9,5 46 

Βασική στρώση έτοιμου σοβά 6,0 4 
Υαλόπλεγμα - - 

Ακρυλικός ή σιλικονούχος σοβάς 3,2 2 
ΣΥΝΟΛΟ 61,4 (*) 250 (*) 

 
Υλικά πατώματος Πυκνότητα 

(kg/m2) Πάχος (mm) 

Γυψοσανίδα (x1) 10,5 12,5 
Πετροβάμβακας 2,5 50 

Χαλύβδινες διατομές 12,0 250 
Χαλύβδινοι οδηγοί γυψοσανίδας 1,7  

Προσανατολισμένη Ινοσανίδα (OSB) 13,2 22 
Ασφαλτική μεμβράνη - 1 

Περλιτομπετό 13,3 50 
ΣΥΝΟΛΟ 53,2 340 

 
Υλικά εσωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας Πυκνότητα 

(kg/m2) Πάχος (mm) 

Γυψοσανίδα (x2) 10,5 (x2) 12,5 (x2) 
Πετροβάμβακας 2,5 50 

Χαλύβδινες διατομές * 5,0 100 
Γυψοσανίδα (x2) 10,5 (x2) 12,5 (x2) 

ΣΥΝΟΛΟ 57,5 150 
 

Γυψοσανίδα 12,5mm

Χαλύβδινές διατομές

Πετροβάμβακας 50kg

O SB  22m m/3

Διαπνέουσα μεμβράνη
ή ειδική κόλλα

Διογκωμένη 
πολυστερίνη

Βασική στρώση 
έτοιμου σοβά

Υαλόπλεγμα

Τελική στρώση ακρυλικού 
ή σιλικονούχου σοβά

Γυψοσανίδα 12,5mm



Για ένα δομικό στοιχείο (π.χ. εξωτερικός τοίχος) η θερμομονωτική ικανότητά
του, η οποία ορίζεται από τον συντελεστή θερμοπερατότητας (U), εξαρτάται
κυρίως από τους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας (λ) κάθε υλικού και τα
πάχη των υλικών αυτών.

STEELHOUSE Πάχος (mm) U (kcal/mh0C) 
Εξωτερικός τοίχος SCS 255 0,26 
Εσωτερικός τοίχος SCS 150 0,47 

Εσωτερικός μη φέρων τοίχος SCS  125 0,47 
Πάτωμα SCS 257 - 357 0,36 

Στέγη SCS 186 0,43 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Πάχος (mm) U (kcal/mh0C) 
Διπλός εξωτερικός δρομικός τοίχος  
με εσωτερική μόνωση πολυστερίνης 300 0,52 

Τοίχος από τούβλο με εξωτερική 
μόνωση πετροβάμβακα 280 0,53 

Θερμομονωμένες κολώνες και δοκοί 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 330 0,71 

Στέγη με πλάκα, μόνωση και κεραμίδι 280 0.48 
 



Η ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών
παραμέτρων που αφορούν την ηχομόνωση και την ηχοπροστασία του. Δύο
είναι οι κύριες κατηγορίες ήχων οι οποίες έρχονται από γειτονικούς χώρους, ο
αερόφερτος και ο κτυπογενής ήχος.

Για τον υπολογισμό ηχομόνωσης έναντι αερόφερτου ήχου τυπικά
χρησιμοποιείται ο σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης R΄w (σε dB)
ενώ για κτυπογενή ήχο η σταθμισμένη κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής
πίεσης L΄n,w (σε dB).

 

 

Είδος στοιχείου 
SteelHouse 

Contruction Sytem 
Απαιτούμενη 
ηχομόνωση 

R΄w (dB) L΄n,w (dB) R΄w (dB) L΄n,w (dB) 
Εξωτερικός τοίχος SCS 55 - 54 55 
Εσωτερικός τοίχος SCS 52 - 47 - 

Εσωτερικός μη φέρων τοίχος SCS  51 - 47 - 
Πάτωμα SCS  54 38 54 55 

Στέγη SCS 50 45 48 55 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χαμηλότερες τιμές L’n,w είναι καλύτερες 
                    Υψηλότερες τιμές R’w είναι καλύτερες 



Ο χάλυβας είναι ΜΗ ΕΥΛΕΚΤΟ υλικό (κατηγορία Α) χωρίς να παρουσιάζει
πυράντοχες ιδιότητες. Έτσι, όλες οι χαλύβδινες διατομές θα πρέπει πάντα να
είναι προστατευμένες έναντι φωτιάς.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την κατηγοριοποίηση των δομικών υλικών όσο
αφορά την συμπεριφορά τους έναντι φωτιάς έχει θεσπίσει πέντε κατηγορίες
(ΕUROCLASS A – E). Η κατηγορία Α (A1 και Α2) είναι η καλύτερη με υλικά τα
οποία είναι άκαυστα και δεν αλλοιώνονται από τη φωτιά ενώ η E η χειρότερη
με υλικά εύφλεκτα.

ΥΛΙΚΟ ΕUROCLASS 
Προσανατολισμένη ινοσανίδα 

(OSB) D 

Διογκωμένη πολυστερίνη C 
Πετροβάμβακας A1, Α2 

Γυψοσανίδα Α1 
Χάλυβας Α1 

Έτοιμος σοβάς Α1 
Περλιτομπετό Α1 

Κεραμίδια Α2 
 

Υλικά που ορίζονται σαν 
Euroclass A είναι 

κατάλληλα γα την 
επένδυση φερόντων 

στοιχείων όπως οι 
χαλύβδινες λεπτότοιχες 

διατομές.



Στοιχεία δομικά, τα οποία είναι φέροντα, εκτός της δυνατότητας να μην
αφήνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται σε γειτονικούς χώρους, πρέπει να
διατηρούν τη φέρουσα ικανότητά τους για δεδομένο χρονικό διάστημα
(ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ) ο οποίος δίδεται σε λεπτά (min).

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ STEELHOUSE Δείκτης 
πυραντίστ. (min) 

Εξωτερικός τοίχος SCS 75 
Εσωτερικός τοίχος SCS 60 

Εσωτερικός μη φέρων τοίχος SCS  45 
Πάτωμα SCS  45 

Στέγη SCS 60 
 

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ STEELHOUSE Δείκτης 
πυραντίστ. (min) 

Εξωτερικός τοίχος SCS >120 
Εσωτερικός τοίχος SCS 120 

Εσωτερικός μη φέρων τοίχος SCS  90 
Πάτωμα SCS  60 

Πάτωμα SCS με διπλή γυψοσανίδα 120 
Στέγη SCS 90 

 

Ο κανονισμός 
πυροπροστασίας

για κατασκευή κατοικίας 
μέχρι δυο όρόφων απαιτεί
δείκτη πυραντίστασης  30 

λεπτών



Ο χάλυβας είναι θερμού γαλβανίσματος με ένα στρώμα ψευδαργύρου (Zinc)
περίπου 20μm, το οποίο χαρακτηρίζεται από το βάρος των 275g/m2.

Σε τυπικές κλιματικές συνθήκες περίπου 0,1g/m2 της προστατευτικής στρώσης
του γαλβανίσματος ψευδαργύρου καταστρέφονται το χρόνο λόγω
διάβρωσης.

Βασική παράμετρος της αντοχής στο χρόνο είναι επίσης η υψηλή ποιότητα
των υλικών επικαλύψεως και ο σωστός συνδυασμός τους.

Η τελική εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής με τη χρήση έτοιμων ακρυλικών
ή σιλικονούχων σοβάδων βιομηχανικά ελεγμένης και σταθερής ποιότητας , οι
μεμβράνες και οι ειδικές κόλλες που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν την
πλήρη υδατοστεγανότητα και την αποφηγή ρηγματώσεων εξασφαλίζοντας
την προστασία του φέροντος οργανισμού.





1. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Το χαμηλό βάρος της κατασκευής σε συνδυασμό με το φέροντα οργανισμό 
από χάλυβα εξασφαλίζει την άριστη συμπεριφορά του κτιρίου σε 
περίπτωση σεισμού και προσφέρει υψηλή ασφάλεια. 

2. ΥΨΗΛΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ–ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ–ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Με το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και τις τοιχοποιίες ξηράς 
δόμησης παρέχουμε στην κατασκευή υψηλούς συντελεστές ηχομόνωσης 
και θερμομόνωσης. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ–ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ο πελάτης απολαμβάνει ένα σύνολο πλεονεκτημάτων χωρίς να επιβαρύνεται
στο κόστος σε σχέση με τη συμβατική κατασκευή. Κατά μέσο όρο, για μια
τυπικά κατοικία επιτυγχάνεται μείωση του κόστους κατά 15%-25% σε σχέση
με μια συμβατική κατασκευή.

4. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Με τη χρήση του χάλυβα εξοικονομείται χρόνος κατά την κατασκευή. Ο
φέρον οργανισμός για μια τυπική κατοικία 100m² ολοκληρώνεται από 4
άτομα μέσα σε λίγες ημέρες.



5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Η χρήση του χάλυβα και της ξηράς δόμησης ως κύρια δομικά υλικά δίνει μια
αρχιτεκτονική ελευθέρια στο σχεδιασμό. Βασικό χαρακτηριστικό του
συστήματος αποτελεί το γεγονός ότι οι κύριες δοκοί ενσωματώνονται στις
τοιχοποιίες.

6. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ–ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Όλα τα χαλύβδινα μέρη της κατασκευής έχουν εγγυημένη αντοχή απέναντι στη
σκουριά με τη χρήση θερμού γαλβανίσματος. Τα υλικά επένδυσης
προσφέρουν αποτελεσματική προστασία από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

7. ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΛΠ.) –
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 Για τις περιπτώσεις προσθήκης καθ� ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, το
σύστημα SCS αποτελεί ιδανική λύση λόγω του χαμηλού βάρους του.

 Παρέχεται η δυνατότητα προκατασκευής μεταλλικών στοιχείων σε
περιπτώσεις όπου η επί τόπου συναρμολόγηση είναι δύσκολη.

8. ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το συγκεκριμένο σύστημα δόμησης είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον
γιατί χρησιμοποιεί το χάλυβα που είναι ανακυκλώσιμο υλικό και συμβάλει
στην εξοικονόμηση πόρων λόγω μικρών ενεργειακών απαιτήσεων τόσο στην
παραγωγή του όσο και κατά τη λειτουργία του.





























 Μονοκατοικίες ισόγειες ή μεζονέτες
 Συγκροτήματα κατοικιών
 Προσθήκες ορόφων σε υφιστάμενες κατασκευές
 Τοιχοπληρώσεις, επεκτάσεις ή αλλαγές σε υπάρχουσες κατασκευές

Ο/Σ ή χάλυβα βαρέως τύπου
 Αποθηκευτικούς χώρους ή βιοτεχνικά κτίρια
 Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
 Καταστήματα ή γραφεία




