
Φίλε αναγνώστη,

το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου, έχει σκοπό να σε ενη-

μερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με οτιδήποτε

αφορά τις κατασκευές-μετασκευές σκαφών σε τεχνικό

επίπεδο, είτε αυτό αφορά τον τρόπο διεκπεραίωσης μιας

εργασίας, είτε με το να προβάλλει νέες τεχνικές εξελίξεις ή

προϊόντα που εφαρμόζονται στην αγορά και διευκολύνουν

το έργο της κατασκευής, λύνοντας τεχνικά προβλήματα.

Επίσης, στόχος του είναι να παρουσιάζει διάφορες εργασίες, ή στά-

δια αυτών, στο χώρο και τον τόπο που έγιναν, με φωτογραφικό υλικό,

αναδεικνύοντας τις σοβαρές

προοπτικές και δυνατότητες που

διαμορφώνονται στην Ελλάδα για

ανάληψη και αποπεράτωση εργα-

σιών υψηλότατων προδιαγραφών,

καθώς και την επέκταση ελληνι-

κών εταιρειών στο εξωτερικό και

την δραστηριότητά τους. Μέσα σε

αυτό το πλαίσιο, θα ήταν μεγάλη

μας χαρά να φιλοξενηθούν στις

σελίδες του, ειδήσεις, ρεπορτάζ

και προϊόντα που αφορούν την

θεματολογία του, γνωρίζοντας

πως η αγορά πάσχει σοβαρά από

τέτοιου είδους πληροφόρηση.

Επαγγελματίες της θάλασσας, η

δική σας συμβολή, μας είναι πο-

λύτιμη. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε

συνεργασία.

                                               Φιλικά, 

                                            Ο εκδότης

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΝΤΟΥΡΑΚΗ 
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Κάθε χρόνο τα Θεοφάνεια έτσι και φέτος ο όμιλος 

PPS μετά την τέλεση Αγιασμού των υδάτων από την 

εκκλησία μας διοργάνωσε εκδήλωση για την κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Με καλούς φίλους και συνεργάτες ακολουθώντας 

πιστά το έθιμο της ρίψης του Σταυρού στα Αγιασμένα

νερά προχώρησε στην κοπή της Πίτας δίνοντας και 

παίρνοντας ευχές για Υγεία, πρόοδο και ευτυχία για

όλο τον κόσμο και όπως πάντα με τους τυχερούς του

φλουριού ολοκληρώθηκε όμορφα η συγκέντρωση 

αυτή.

<Η αυτοσχέδια κατασκευή του Σταυρού και το ίδιο  

ματσάκι από δεντρολίβανο> πρωτοξεκίνησε στην 

<BAGLIETTO>  Ιταλίας πριν 12 χρονιά και αποτελεί 

βασικό ορόσημο της εταιρείας μας, φίλων και συνερ-

γατών μας και ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους 

Παρευρισκομένους και μη στην εκδήλωση μας αυτή.

Η Έκθεση
Στόχος είναι η ανάδειξη του θαλάσ-

σιου τουρισμού της Ελλάδας σε 

κορυφαίο τουριστικό προορισμό 

διεθνώς, μέσω της δικτύωσης και 

της διερεύνησης συνεργασιών με 

τους επαγγελματίες και του κλάδου 

γενικότερα. Για το λόγο αυτό έχουν 

προσκληθεί Ευρωπαίοι και Αμερι-

κανοί Yacht Brokers, καθώς και 

τουριστικοί πράκτορες των αγορών 

της Ρωσίας, των πρώην Ανατολικών 

χωρών, της Κίνας αλλά και του Αρα-

βικού Κόσμου, προσδοκώντας στην συμμετοχή περί-

που 300 ξένων τουριστικών γραφείων.

Διοργανωτές
Διοργανωτές της έκθεσης είναι η Ένωση Πλοιοκτη-

τών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) και ο Ελληνικός 

Σύνδεσμος Μεσιτών & Εμπειρογνωμόνων Θαλαμη-

γών (ΕΣΜΕΘ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των 

εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 

(HATTA) και τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών 

Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕ-

ΣΑΠ).

Η έκθεση έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου-

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρει-

ας Αττικής, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι-

σμού(EOT), του Δήμου Πειραιά, του Ναυτικού Επιμε-

λητηρίου Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) και του Σύνδε-

σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Είναι αλήθεια ότι ο χώρος έχει επιβαρυνθεί και Φορ-

τιστεί ιδιαιτέρα, με την μη εφαρμογή του Νόμου, 

4256/2014 από Ναυλωτές Ξένων Σκαφών, με την

μη στήριξη (μη ύπαρξη) του Ηλεκτρονικού Μητρώ-

ου, με αυξημένο & επιβαρυμένο συντελεστή Φ.Π.Α 
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15TH EAST MED
YACHT SHOW
Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς
13 – 18 Μαΐου 2016

Η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης
πίτας και το έθιμο
του ομίλου μας

σε σχέση και με άλλες χώρες και συναφή χώρους, 

και με την μη υποστήριξη από τις Μαρίνες. Όλη η 

<Δήλωση – Ανακοίνωση> με πλήθος άλλων λεπτομε-

ρειών και στοιχείων προβάλετε  στο

www.thepps.eu /Εταιρίες / Yacht Refit / News
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ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, 185-36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210-4526-335 / Fax. 210-4280-465
Ίδρυση του Σωματείου 13/12/1973.
Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρι-
σμού (ΕΠΕΣΤ) αποτελεί Επαγγελματική Ένωση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην οποία είναι εγγε-
γραμμένοι ως μέλη πλοιοκτήτες 4.000 και πλέον 
επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, επανδρωμέ-
νων και μη, που διέπονται από το νόμο 2743/99.
Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός
του επαγγελματικού θαλάσσιου τουρισμού, η προα-
γωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών, η ανάπτυξη του απαραιτή-
του πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνα-
δέλφωσης των μελών της καθώς και κάθε άλλη πρά-
ξη και ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών και όρων απασχόλησης των σκαφών, στην
ελευθερία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Στα πλαίσια των καταστατικών της επιδιώξεων η Ένω-

                    HELLENIC
                    PROFESSIONAL
                    YACHT OWNERS
                    ASSOCIATION
Administration Building Marina Zeas, 18536 Piraeus

ση παρακολουθεί όλες τις σχετικές με το αντικείμενο
εξελίξεις στο ΥΕΝ, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ,
το Υπουργείο Οικονομικών, τις αρμόδιες Διευθύν-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλους φορείς 
της Πολιτείας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
άλλες Ενώσεις και Επιμελητήρια καθώς και Διεθνείς 
Οργανισμούς και παρεμβαίνει όπου απαιτείται για 
την χάραξη της σωστής πολιτικής.
Η ΕΠΕΣΤ έχει την ευθύνη για την υπογραφή της ετή-
σιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την αντίστοι-
χη επαγγελματική Ένωση Πληρωμάτων.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της συγκαταλέγονται 
οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμι-
κού πλαισίου για τον περιορισμό των παρανόμων 
ναυλώσεων σκαφών με ξένες σημαίες, η βελτίωση 
της υποδομής των μαρίνων, η αύξηση των θέσεων 
ελλιμενισμού στις μαρίνες, η καθαριότητα των μα-
ρίνων, η ασφάλεια αυτών από κάθε κίνδυνο καθώς 
και η λήψη κάθε μέτρου με το οποίο βελτιώνεται η 
λειτουργικότητα των μαρίνων και οι προσφερόμενες
υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η 
Ένωση διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία από την Γενική
Συνέλευση των μελών.
Πρόεδροι κατά σειρά από την ίδρυσή του:
Τακτικός Ιωάννης, Τσάφος Παναγιώτης
Κοντογιάννης Βασίλειος, Λεφακίνης Βασίλειος
Βερνίκος Γεώργιος, Βενετόπουλος Τριαντάφυλλος

Βασιλάκης Δημήτριος, Στελλιάτος Αντώνιος (φωτο).
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Η Technohull είναι αμιγώς ελληνική Ανώνυμη Εται-
ρία κατασκευής και εμπορίας πολυεστερικών σκα-
φών αναψυχής και ναυτιλιακών ειδών με έδρα στον 
Άλιμο, η οποία συγκροτείται από 3 μέλη, τον κ. Γ. Πε-
τράτο, Προέδρο & Διευθύνοντα Σύμβολο, τον κ Γ. Χα-
τζηχριστοδούλου και τον κ. Β. Γεωργάτο, αντίστοιχα 
μέλη του Δ.Σ. Οι συνεργάτες της εταιρίας είναι ξένοι 
ναυπηγοί διεθνούς κύρους ανάμεσα σε κορυφαίους 
κατασκευαστές στον κόσμο.
Η σύσταση της εταιρίας ως ομόρρυθμη εταιρία έγινε 
το 2005 σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά ήταν 
δυναμικά αναπτυσσόμενη στα θαλάσσια σπορ.
Η ίδρυση της πρόεκυψε από την επιχειρηματική ιδέα
να δημιουργηθεί μια σειρά σκαφών που θα ήταν πο-
λυτελή συνδυάζοντας ταχύτητα και άνεση χειρισμού,
και κατά παραγγελία του κατόχου τους μοναδικά ως
προς τον χρωματισμό και τον εξοπλισμό. Η φιλοσο-
φία της εταιρίας είναι να βρίσκεται ανάμεσα στις 
σημαντικότερες εταιρίες κατασκευής σκαφών στην 
κατηγορία των sport/luxury σκαφών με όγκο παρα-
γωγής τόσο στην Ευρωπαϊκή αγορά όσο και στην δι-
εθνή, με μοντέλα και μεθοδολογίες εύκολα αναγνω-
ρίσιμα ως Technohull.
Ο σκοπός της εταιρίας είναι να πετύχει ότι καλύτερο
έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα δημιουργώντας
η ίδια μεθοδολογίες παραγωγής. Στο 3πτυχο ταχύτη-
τα, πολυτέλεια και άνεση χειρισμού στηρίζεται όλη η 
σειρά των σκαφών της. Οι επιλογές των υλικών είναι 

αυστηρότατες, από τις βασικές πρώτες ύλες έως τα 
υλικά φινιρίσματος, υφάσματα, teak,ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και κυρίως η υψηλή τεχνο-
γνωσία των εφαρμοστών της οδηγούν στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα για κορυφαίο brand name.
Η παραγωγή της βασίζεται στην ονομαστική κατά πα-
ραγγελία χρώματος γάστρας / deck και ταπετσαριών
καθώς και χρώματος μπαλονιών, στον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό και λοιπών αξεσουάρ δημιουργώντας ένα
σκάφος μοναδικό σε όλο τον κόσμο, όπως είναι και 
ο κάτοχός του. Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην υψηλή αισθητική και στην πολυτέλεια στο σκά-
φος, διατηρώντας εξειδικευμένη μονάδα κατασκευ-
ής teak deck όπου η τοποθέτηση των πανελ γίνεται-
χειροποίητα για τέλεια εφαρμογή.
Η επιχείρηση είναι οργανωμένη σε διοικητικές μο-
νάδες στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό και 
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση. Ο Διευθυντής Πα-
ραγωγής λειτουργεί και ελέγχει το τεχνικό τμήμα, ο 
Αποθηκάριος συντονίζει τις παραγγελίες υλικών και 
το διαθέσιμο απόθεμα και ο Διευθυντής Πωλήσεων 
καθοδηγεί τις εμπορικές συμφωνίες και την παραγ-
γελιοληψία σκαφών. Η γραμματεία της Γενικής Διεύ-
θυνσης είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και τα 
απαραίτητα έγγραφα διακίνησης και το Λογιστήριο 
διαχειρίζεται τις καταθέσεις προμηθευτών.
Το πρόγραμμα πιστοποίησης που ακολουθεί η 
Technohull είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 
9001:2015 & ISO 14001:2015. Έχει ήδη στην κα-
τοχή της τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που ανανε-
ώνονται ανά έτος βάση της αξιολόγησης των λειτουρ-
γιών της εταιρίας και του αντικείμενο των εργασιών 
της από την Bureau Veritas.
Η έδρα της εταιρίας είναι στον Άλιμο όπου συστε-
γάζονται τα γραφεία και ο χώρος παραγωγής σε 
συνολικό χώρο 1,5 στρέμματος και από τον Ιανου-
άριο του 2015 λειτουργεί νέα μεγαλύτερη μονάδα 
παραγωγής στο Λαύριο για να καλύψει τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής, οι οποίες προκύ-
πτουν κατά 80% από ξένους πελάτες. Η επικοινω-
νία γίνεται στα τηλέφωνα του γραφείου στον Άλιμο 
(210 9915189) καθώς και μέσω της ιστοσελίδας 
της www.technohull.com συμπληρώνοντας τη φόρ-
μα επικοινωνίας. Ακόμη η Technohull χειρίζεται τα 

PΠροστασία & Μόνωση
PΕπιπεδοποιήσεις - Δάπεδα
PΧρώμα

Για Εξωτερικούς & Εσωτερικούς Χώρους 0030 210 4630676 - 0030 6974 065838
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H Tikal Bauchemie GmbH ιδρύθηκε το 1997
Στα πρώτα χρόνια η επιχείρηση εστίασε την επαγ-
γελματικής δραστηριότητα στην ανάπτυξη και κατα-
σκευή ακρυλικών gel που χρησιμοποιούνταν στην 
Βιομηχανία και συγκεκριμένα στην ανακαίνιση κτι-
ρίων. Τα επόμενα χρόνια η παραγωγή επεκτάθηκε, 
εμπλουτίζοντας την γκάμα των προσφερόμενων 
προϊόντων με ρητίνες πολυουρεθάνης και εποξικές 
κατάλληλες στην συντήρηση κτιρίων, ενώ παράλληλα 
ξεκίνησε η εμπορία στεγανωτικών υλικών για την-
προστασία του σκυροδέματος από την υγρασία. 
Η Tikal Marine Systems GmbH δημιουργήθηκε 
το2006 με στόχο την παραγωγή και πώληση προϊό-
ντων για την κατασκευή επαγγελματικών πλοίων και 
σκαφών.
Από το 2007 τέθηκαν τα θεμέλια της εταιρίας τόσο 
με την εξολοκλήρου εκπροσώπηση της εταιρίας Tef
Gel στις γερμανόφωνες περιοχές όσο και με την 
παραγωγή της σειράς προϊόντων με την ονομασία 
TIKALFLEX, η οποία περιλαμβάνει κόλλες και προϊό-
ντα στεγανοποίησης. Από το 2009 έχουν διανεμηθεί
στην Tikal εποξικές ρητίνες, που χρησιμοποιούνται-
στην κατασκευή των πλοίων, από την Axson και έκτο-
τε η εταιρία έχει ξεκινήσει να παράγει διάφορα είδη
στόκου, εποξικής βάσεως αλλά και πολυεστέρα. 
Η Διανομή των προϊόντων της Tikal επεκτάθηκε και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, η 
Γαλλία, κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Αυστρία 
και η Ελβετίας σε συνεργασία με εθνικούς διανο-
μείς. Σημαντικές διακρίσεις των προϊόντων της Tikal 
σημειώθηκαν συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίη-
σης των ρητινών από την LLOYD’S και την αναγνώρι-
ση της αποτελεσματικότη τας των Tef Gel.
Ο προγραμματισμός για περαιτέρω επέκταση της 
Tikal στην Ευρώπη και ανάπτυξη προϊόντων για άλ-
λους το μείς της Βιομηχανίας και Σύναψη στενών 
σχέσεων επαγγελματικής συνεργασίας με σημαντικά 
ναυπηγεία σε όλη την Ευρώπη έχει σαν άμεσο απο-
τέλεσμα την εφαρμογή όλης της γκάμας των υλικών 
της εταιρίας σε διάφορα σκάφη και συνεργασία με 
τα τεχνικά συνεργεία του εκάστοτε ναυπηγείου.
Όλα τα προϊόντα της Tikal υπόκεινται σε συνεχείς 
εργαστηριακούς ελέγχους έως και το τελικό στάδιο 
παρασκευής τους. Σε κάθε στάδιο παραγωγής στα 
δοχεία των προϊόντων αναγράφονται το νούμερο 
παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής σύμφωνα 
με του ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενώ 

μέσα δικτύωσης όπως facebook και instagram για 
αποστολή μηνυμάτων και άμεση αλληλογραφία.
Το σκάφος αποτελεί εναλλακτική διασκέδαση και 
μετακίνηση ενός συντριπτικού ποσοστού ανθρώπων
ανά τον κόσμο που λατρεύουν τη θάλασσα.Το πελα-
τειακό της κοινό είναι απαιτητικό και οι κάτοχοι ενός 
σκάφους θέλουν να απολαμβάνουν τη θάλασσα αλλά 
και την ασφάλεια ταξιδεύοντας με όλες τις ανέσεις. 
Η Technohull με τη δυναμική της και τον επαγγελ-
ματισμό της ξεχωρίζει ανάμεσα στα σκάφη της κα-
τηγορίας των luxury σκαφών. Το ηλικιακό γκρουπ 
είναι κυρίως άντρες από 35 ως 55 ετών με βάση την 
αποδοχή που αποδεικνύεται με τις παραγγελίες της.
Το 2014 η Technohull επιδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ 
πληρώντας όλες τις προδιαγραφές του Κεντρικού 
αναπτυξιακού στόχου για τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 
και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμ-
φαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.
Η ευελιξία και η υγεία της επιχείρησης επιβραβεύ-
τηκε και συνεχίζει να δημιουργεί νέες θέσεις εργα-
σίας.

www.technohull.com
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ολόκληρη η διαδικασία, από την αγορά των πρώτων 
υλών έως και την πώληση του τελικού προϊόντος, 
ελέγχεται ανελλιπώς. Η εταιρία εκπροσωπείται σε-
Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Βουλγαρία, Πο-
λωνία, Σλοβενία επιδιώκοντας περεταίρω ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων της και σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης.
Στη φιλοσοφία της Tikal και οι στόχοι της εταιρίας για 
όλη την γκάμα των προϊόντων της είναι:

• Να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των
    ναυπηγείων.
• Να είναι καινοτόμα όσον αφορά τον χειρισμό
    την εφαρμογή τους διευκολύνοντας και
    απλοποιώντας την παραγωγική διαδικασία σε
     κάθε ναυπηγείο.
• Η επίτευξη ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας
    τους, ώστε να έρχονται πρώτα στην ζήτηση τόσο
     των ναυπηγείων όσο και της πλοιοκτησίας.
• Να αποτελέσουν στο μέλλον μια ισχυρή μάρκα
    στην ευρύτερη αγορά..

Η Teak Solutions ιδρύθηκε σχεδόν πριν από 20 χρό-
νια από επαγγελματίες με εικοσιπενταετή εμπειρία
στη θάλασσα. Σήμερα η εταιρία έχει εξελιχθεί από 
μια αξιόπιστη, αλλά μικρή, οικογενειακή επιχείρηση, 
με βάση της το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, σε ένα 
παγκόσμιο οργανισμό ο οποίος εξυπηρετεί ένα μεγά-
λο όγκο πελατών σε ποικίλου μεγέθους έργα.
Μετά την παροχή υπηρεσιών στα μεγαλύτερα έργα-
της Δυτικής Ακτής συμπεριλαμβανομένων και των 
MY Golden Odyssey και MY Impromptu, δύο από 
τις μεγαλύτερες θαλαμηγούς του κόσμου εκείνη την
εποχή, η εταιρεία κλήθηκε να αναλάβει την εγκατά-
σταση teak καταστρωμάτων για το ΜΥ Rising Sun,-
που με την καθέλκυση του θα ήταν το μεγαλύτερο-
γιωτ στον κόσμο. Περισσότερα έργα ακολούθησαν 
συμπεριλαμβανομένου του εντυπωσιακού “Motor 
Yacht A” και του ΜΥ Palladium. Επιπλέον, η εταιρεία
ολοκλήρωσε το ιδιωτικό θέρετρο www.nandanavilla.
com.

Σήμερα η Teak Solutions είναι μια εταιρία παγκόσμι-
ας εμβέλειας προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες
σε εκατοντάδες πελάτες. Κατά τη διάρκεια του 2015
σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν στη Γερμανία, τη-
Βαρκελώνη, τη Μάλτα, τη Πάλμα,, τις Μπαχάμες, τη
Σιγκαπούρη και την Ιταλία. Επιπλέον πέρα των υπη-
ρεσιών τα προϊόντα της Teak Solutions εποξικά μό-
ζονται σε διάφορα έργα παγκοσμίως. Το βιβλίο πα-
ραγγελιών της περιέχει τα ονόματα και τα έργα από 
τους πιο αξιοσέβαστους πελάτες και κατασκευαστές 
σκαφών αναψυχής στον κόσμο.

Η Teak Solutions είναι ο πρώτος και σημαντικότερος
προμηθευτής εμπνευσμένα σχεδιασμένων, επιδέξια
κατασκευασμένων, προσεκτικά τοποθετημένων και 
ανελλιπώς συντηρούμενων teak καταστρωμάτων. 
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τους καλύτερους 
εκπροσώπους της ναυπηγικής βιομηχανίας συντε-
λώντας στην επίτευξη υψηλότερης ποιότητας στην 
κατασκευή yacht σε όλο τον κόσμο.

Η Teak Solutions πιστοποιεί το σύστημα εγκατάστα-
σης καταστρωμάτων της, με μια ολοκληρωμένη τε-
χνική διαδικασία που περιλαμβάνει τρισδιάστατη μο-
ντελοποίηση της επιφάνεια προς κατασκευή, διατή-
ρηση της καμπυλότητας των καταστρωμάτων με την 

Για Εξωτερικούς & Εσωτερικούς χώρους
0030 210 4630676, 0030 6972 179416
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χρήση λέιζερ, κατά την διάρκεια του στοκαρίσματος 
επιπεδοποίησης των επιφανειών χρησιμοποιώντας
ελαφρύ εποξικό στόκο της εταιρίας και εξασφαλίζο-
ντας την σωστή αποστράγγιση του νερού. Το σύστημα 
προσφέρει μια αδιαπέραστη και ανθεκτική επιφά-
νεια καταστρώματος με ηχομόνωση, θερμομόνωση 
προς τα κατώτερα επίπεδα και αντοχή στην καταπό-
νηση του μετάλλου κατασκευής του σκάφους, δηλα-
δή την καλύτερη δυνατή επιφάνεια πάνω στην οποία 
μπορεί κανείς να τοποθετήσει teak.
Ένας Πίνακας μικρής αναφοράς με τα υλικά και σύ-
στημα της Teak Solution είναι:

M/Y ATLANTIC GOOSE, M/Y GARCON, S/Y
HETAIROS, M/Y HP III, M/Y LADY “M”,
M/Y LET IT BE, M/Y LIFE SAGA, M/Y LIMITLESS,
M/Y LUNA, M/Y A, M/Y ECLIPSE, M/Y MYLIN IV,
M/Y ACE, M/Y PALLADIUM, M/Y PELORUS, M/Y
POLAR STAR, M/Y QUATROELLE, M/Y RADIANT,
M/Y RAPSODY, M/Y ROYAL FALCON, M/Y SKAT,
M/Y SOLANDGE, M/Y SUSURRO, S/Y MIRABELLA,
M/Y SYCARA, M/Y TALITHA, M/Y THE WORLD IS
NOT ENOUGH, M/Y TITAN, M/Y VAVA I,  M/Y VAVA II,
M/Y VENUS, M/Y VIRGINIAN, S/Y WHITE PEARL.
 
Η Teak Solutions είναι εγκατεστημένη στην Βαρκε-
λώνη Paseo Juan de Borbon 80-84 Local K1 08003 
και η παραγωγή της είναι στη Βαλένθια, Marina Real 
Juan Carlos I Muelle de Nazaret/Base n.1 Τα προϊ-

όντα της πωλούνται σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβά-
νοντας εποξικά υλικά, λαστιχόκολλες, στεγανωτικά 
και καθαριστικά.
Για την ελληνική αγορά όλη η σειρά υλικών της εκ-
προσωπείται  από την Yacht PPS ΕΠΕ και υπάρχουν
πολλές προοπτικές για το άμεσο κιόλας μέλλον και 
ήδη έχουν εφαρμοστεί σε αρκετά έργα.
Σε ιδιαίτερη συνεργασία της Teak Solution της Yacht 
PPS ΕΠΕ και αναγνωρισμένους Εφαρμοστές στον 
χώρο, παρέχεται και η εγγύηση εφαρμογής έργου 
και εργασίας στον Πελάτη. Η Teak Solution είναι πα-
ρών οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς η φιλοσοφία 
της είναι να δίνει το παρόν οπουδήποτε η εργασία 
το απαιτεί και ο στόχος της, εκτός από το να εδραι-
ώσει τη θέση της σε όλες τις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται, είναι η παρουσία της εταιρίας και 
σε νέες αγορές.

H Comilegno είναι μια εταιρία με αντικείμενο την 
εισαγωγή ξυλείας καταστρωμάτων, πλατφόρμων, 
κρουξέτων και ξύλινων επιφανειών, που προορίζο-
νται για την κάλυψη των αναγκών της Ναυπηγικής 
Βιομηχανίας.
Η εταιρία αριθμεί περισσότερα από 30 χρόνια στην 
προμήθεια ξύλου με τεράστια εμπειρία και βαθιά 
γνώση στον τομέα της εξωτικής ξυλείας και του teak, 
είδος για το οποίο είναι ευρέως γνωστή στον χώρο 
του Yachting.
 Στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στα σύνορα
των περιοχών Veneto και Friuli Venezia-Giulia της 
Ιταλίας, ύστερα από προσεκτική επιλογή και έλεγχο 
της ξυλείας, η Comilegno κατασκευάζει εξεζητημένα 
προϊόντα ναυπηγήσιμης ξυλείας. Τα προϊόντα αυτά, 
εφάμιλλα των υψηλότερων προτύπων ποιότητας, της 
εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 
των υπολοίπων προμηθευτών του κλάδου.
Η ξυλεία teak που εισάγεται προέρχεται αποκλειστι-
κά και μόνο από τα δάση των χαμηλών λόφων του 
Μιανμάρ.
Το κλίμα εκεί χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ξηρών 
και υγρών εποχών, οι οποίες χαρίζουν στην ξυλεία τα 
επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως «χρυσαφί» απόχρω-
ση μεγάλων ευθειών, απαλή υφή και πολύ μικρό πο-
σοστό φύρας, χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρουν 
κατά κόρον τον πελάτη.
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Η Comilegno, μεταξύ των διαφορετικών ειδών ξύλου 
που εισάγει από τις περιοχές αυτές, δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο teak, το οποίο συγκαταλέγεται στην ελίτ 
της παγκόσμιας ξυλείας καθώς είναι ανθεκτικό, αδι-
απέραστο, με αντοχή στην καταπόνηση απέναντι στις 
συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εύκολο 
στην επεξεργασία, σταθερό και ελαφρύ. Επιπρόσθε-
τα καθώς εμφανίζει μεγάλη αντίσταση στην φθορά, 
είναι κατάλληλο για κάθε χρήση σε όλους τους κλά-
δους, από την ναυπηγική βιομηχανία έως την δια-
κόσμηση εσωτερικών χώρων και την δημιουργεία 
ξύλινων δαπέδων.
Η Collegno συγκαταλέγεται ανάμεσα στις παλαιότε-
ρες και καλύτερες εταιρίες εισαγωγής teak. Ωστόσο 
η δυναμική της δεν περιορίζεται μόνο εκεί, καθώς 
προσφέρει στους πελάτες την δυνατότητα επιλογής  
μέσα από μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών ειδών 
ναυπηγήσιμης ξυλείας σύμφωνα με τα δικά τους 
πρότυπα ποιότητας και ανάλογα την εκάστοτε ανάγκη 
τους. Εκτός από teak, τα άλλα διαθέσιμα είδη που ει-
σάγονται είναι το μαόνι khaja, το ακαζού, το sipo και
το sapelli.
H παραγωγή των τελικών προϊόντων ξυλείας περι-
λαμβάνει διάφορα μεγέθη, απευθύνεται σε διαφο-
ρετικούς κλάδους, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να είναι 
κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του εκάστοτε πελά-
τη που επιθυμεί να διακοσμήσει οποιονδήποτε εσω-
τερικό ή εξωτερικό χώρο.
Εξονυχιστικοί έλεγχοι ποιότητας, συνεχείς δοκιμές, 
προσεκτική επιλογή των υλικών, πρότυπες διαδικασί-
ες επεξεργασίας των προϊόντων, έμφαση στην ακρί-
βεια είναι οι λέξεις-κλειδιά και οι βασικές αρχές της 
παραγωγικής πολιτικής της Comilegno.
Στην Ελλάδα εκπροσωπείτε από την Yacht PPS ΕΠΕ

Kαραβομαραγκοί
… ήταν σαν σήμερα το 1990, όπου παρακινούμενος
από τον τότε εργοδότη μου, ξεκίνησα να ασχολούμαι
με την προώθηση ενός προϊόντος, το οποίο η εταιρία
αντιπροσώπευε εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα
του λάστιχου καταστρώματος Formflex BS 101S, ως
επιπλέον ενασχόλησης μου στο τμήμα πώλησης.
Από τότε έως και σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια μετά, 
είχα την τύχη και ιδιαίτερα τη χαρά μέσω αυτής της 
εργασίας να γνωρίσω (σχεδόν) όλους τους καραβο-
μαραγκούς της Ελληνικής αγοράς, επώνυμους και-
μη. Είναι όλοι αυτοί που με δίδαξαν αυτά τα χρόνια, 
είναι όλοι αυτοί που τίμησαν, τιμούν και θα τιμούν 
την Ελληνική Κατασκευή στο διηνεκές. Σε αυτή την 
τόσο ξεχωριστή οικογένεια της ελληνικής παράδο-
σης συγκαταλέγονται και εκείνοι που συνεχίζουν την 
Ιστορία της οικογένειας τους στον χώρο της μαρα-
γκοσύνης, οι <<συνεχιστές>> της δεύτερης και της
τρίτης Γενιάς μαραγκών.
Δεν χτυπά μόνο στην Ζώνη Περάματος η καρδιά της
ελληνικής κατασκευής, αλλά σε κάθε άκρη, κάθε 
ζώνη, κάθε ναυπηγείο όπου καραβομαργαγκοί, ξε-
χολιάζοντας δημιουργικότητά και υπακούοντας τους
κανόνες της δική τους τεχνοτροπίας, αφήνουν αναμ-
φισβήτητα την δική μια ανεξίτηλη σφραγίδα Τέχνης 
και Ελληνισμού, ως οι από το παρόν κρατούντες το-
μέλλον, με αυτή την τόσο χαρισματική ικανότητα να 
αφήνουν πίσω τους δημιουργίες.
Οι αναφορές, τα σχόλια, τα ιστορικά πλαίσια, οι ανά-
γκες αλλαγής, τα προβλήματα, οι στόχοι, οι δυναμι-
κές και πολλά άλλα στοιχεία συνθέτουν το ψηφιδωτό
της καθημερινής πραγματικότητας για τους καραβο-
μαραγκούς.

Ως απλή συνεισφορά, αποσκοπώντας να αποδώσου-
με φόρο τιμής και αναφοράς σε αυτό τον τόσο σημα-
ντικό κλάδο της ελληνικής παράδοσης, το επόμενο 
<Yacht Refit> θα είναι αφιερωμένο σε αυτή την τόσο
σημαντική οικογένεια των καραβομαραγκών και την 
εξαίχουσα θέση που καταλαμβάνουν στο ελληνικό 
Yachting.
Τους ευχαριστώ όλους!

Για την δική σου άποψη
i n f o @ y a c h t r f t . c o m

6983416488


