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• Σύντομη παρουσίαση εταιρείας

• Η σημασία της πρόσοψης για τα κτήρια

• Στοιχεία της πρόσοψης και Βιωσιμότητα



Ποιοι είμαστε

Εγκαταστάσεις Elval Colour – Αγ. Θωμάς



• Custom – made colours in any 

coating system

• Application Solutions

• Vertically Integrated

• Accountable

• Reliable

• Consistent

• Excellent Quality

• Exports 99% of sales

• Market Oriented

• Leading European Aluminium 

Coil Coater

• Member of European Coil 

Coating Association (ECCA)

• Member of European Aluminium 

Association (EAA)

• Member of Hellenic Aluminium 

Association (EEA)

• ISO 9001-2008, 14001-2004, 

OHSAS 18001 Accredited

Sales in

more than 

70 countries 

Established in

1977

Coating Systems 

made to  

suit any project 
requirement

Experience in

Coating 
and

Colour

Matching

www.elval-colour.com

ecs@elval-colour.com

Vertically integrated Aluminium Coil 

Coater and 

Aluminium Composite Panel producer

In-house production 

of non-flammable core 

etalbond®A2 

Green Building Product 

Solutions



ROOFING

Coated Aluminium Strips 
Specialized for Roofing Applications

OROFE FALZIP

AA3005 H41

Double bending standing 

seam, façade

OROFE PENTE

AA 5754 H46

Super roofs, airports, 

exhibition centers, 

standing seam roofing

OROFE TESSERA

AA 3004 H44+

Super roofs, airports, 

commercial buildings

OROFE TRIA

AA 3105 H46

Simple roofs, polyurethane 

panels, corrugated , sheet 

roofing and 

facades > AA 3105 H42 wall 

and refrigeration structures



Aluminium Composite Panel

fire classification E (EN 13501-1)

Aluminium Composite Panel

fire classification B-s1,d0 (EN 13501-1)

Aluminium Composite Panel

fire classification A2-s1,d0 (EN 13501-1)

2mm Solid Aluminium Sheet

fire classification A1 (EN 13501-1)

FAÇADE



Η σημασία της πρόσοψης 

για τα κτήρια



• Κυρίαρχο αισθητικό στοιχείο

• Προστασία από τα καιρικά φαινόμενα

• Επιρροή ενεργειακής συμπεριφοράς

• Ηχοπροστασία

• Σκίαση

• Επιρροή διάδοσης της φωτιάς

Η σημασία της πρόσοψης

Hard Rock Hotel,Tenerife – etalbond FR



Προκλήσεις – τάσεις:

• Νέα υλικά και Τεχνικές

• Αναβάθμιση κτηρίων (ενεργειακά – αισθητικά)

• Ψηφιακά στοιχεία

• Ειδικές εφαρμογές (πχ. φωτοβολταϊκά)

• Βιωσιμότητα

Η σημασία της πρόσοψης

Citypassagen, Sweden – etalbond A2



Πρόσοψη και βιωσιμότητα



Παραδείγματα για προσέγγιση της βιωσιμότητας

• Κύκλος ζωής πρόσοψης

• Βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού / κατασκευής

• Ποιότητα υλικών και εφαρμογής

• Πυροπροστασία

Στοιχεία της πρόσοψης και βιωσιμότητα



Πιο ειδικά θέματα:

• Εξασφάλιση ποιότητας 

• Aντοχή υλικών στον χρόνο

• Ιχνηλασιμότητα

• Ανακύκλωση

• Προκατασκευή

• Αρχές σχεδιασμού κυκλικής οικονομίας

Στοιχεία της πρόσοψης και βιωσιμότητα

EPD etalbond® A2



Πιο ειδικά θέματα:

• Αναβάθμιση υπάρχοντος δυναμικού

• Ψηφιακά εργαλεία και πληροφορία

• Υλικά με λειτουργίες

• Ενεργός Χρήστης

• Εταιρική υπευθυνότητα ESG

Στοιχεία της πρόσοψης και βιωσιμότητα

BIM αρχεία etalbond®



Σχεδιασμός για κυκλική οικονομία

• Αποσυναρμολόγηση κι όχι κατεδάφιση

• Τυποποίηση

• Χρήση αποσπώμενων μέσων σύνδεσης

• Ποιοτικά υλικά επικάλυψης

• Δυνατότητα αναβάθμισης πρόσοψης

Βασικά στοιχεία αεριζόμενης πρόσοψης με etalbond®

Στοιχεία της πρόσοψης και βιωσιμότητα



Πυροπροστασία και βιωσιμότητα

• Υγεία και ασφάλεια των χρηστών κτηρίων

• Περιορισμός υλικών ζημιών

• Μείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον

Πυροπροστασία προσόψεων

• Περιορισμός εξάπλωσης φλόγας 

• Περιορισμός καπνού και φλεγόμενων 

σωματιδίων

• Αξιολόγηση με τεστ υλικών και συστήματος

Βρετανικό Test BS8414

Στοιχεία της πρόσοψης και βιωσιμότητα



Μέσω της πρόσοψης:

• Μειώνω τις ενεργειακές ανάγκες

• Μειώνω τις ανάγκες συντήρησης

• Μειώνω τον χρόνο κατασκευής

• Αυξάνω την αναγνωρισιμότητα του κτηρίου

• Αυξάνω την ασφάλεια του κτηρίου

Στοιχεία της πρόσοψης και βιωσιμότητα

360 Nicosia – etalbond A2



Συμπεράσματα



Πρόσοψη και βιωσιμότητα κτηρίων:

• Σημαντική σχέση

• Αρκετές προκλήσεις αλλά και οφέλη

Ανάγκη για:

• Σωστό σχεδιασμό

• Ποιοτικά υλικά (με πιστοποιήσεις)

• Διατήρηση πληροφορίας

• Εξέλιξη (γνώσης και εφαρμογής) 

• Συνεργασία με αξιόπιστους κατασκευαστές 

και παραγωγούς

• Κανονισμοί

Συμπεράσματα

Αεριζόμενη πρόσοψη με 

etalbond



99% exports

More than 70 countries

Thank you for your time

And see you at our booth! 


