


Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας.

Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο του ξύλου, βαθιά γνώση τόσο στο επίπεδο ποιότητας όσο και στο 
επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και τεράστια ποικιλία ειδών μασίφ ξυλείας, η επιχείρηση πορεύεται επιτυχη-
μένα παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.

Όλων των ειδών η ξυλεία επιπλοποιίας αλλά και ξυλεία για ναυπηγεία, πόρτες, παράθυρα, ξυλεία για εφαρ-
μογές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου καθώς και μεγάλη ποικιλία σε επιφάνειες (Πλακάζ γυμνά και επεν-
δυμένα, Κόντρα Πλακέ γυμνά και επενδεδυμένα, Μ.D.F κ.α) σε συνδυασμό με την άμεση εξυπηρέτηση και τις 

ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχονται στους πελάτες μας αποτελούν το μυστικό της επιτυχίας μας.

Σημαντικό κεφάλαιο στην έως σήμερα πορεία της επιχείρησης αποτελεί ακριβώς αυτή η εξειδίκευση μας στην 

μασίφ ξυλεία. Εφαρμογές ξύλου παντός είδους: έπιπλα, ξύλινα δάπεδα, κουζίνες, υπαίθριες ξύλινες κατα-
σκευές, ειδικές κατασκευές, σκάλες κ.λπ. βρίσκουν την λύση τους στην επιχείρησή μας.

Με  γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών μας, δίνουμε βάση στην άριστη ποιότητα καθώς και στη μεγάλη 

ποικιλία όχι μόνο ειδών ξυλείας αλλά και διατομών (ειδικά πάχη, μεγάλα μήκη και πλάτη), προσπαθώντας να κα-

λύψουμε κάθε ανάγκη τους και να δώσουμε  λύση σε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Μέσα στην πολυετή πορεία της επιχείρησης, αποτέλεσε συνειδητή επιλογή μας η ενασχόληση με το «δύσκολο» 

κομμάτι του κλάδου εμπορίας ξυλείας γιατί το ξύλο δεν είναι πολυτέλεια, το ξύλο αποτελεί την ιδανική οικολογι-

κή λύση με το αρτιότερο αποτέλεσμα για όλες τις εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Το ξύλο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την ελληνική φύση, την ελληνική παράδοση, την ελληνική κουλτούρα.

Ελάτε να το ανακαλύψετε μαζί μας.

H ETAIΡΙΑ
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ABURA-BAHIA

Γενικά
Το είδος αυτό είναι μαονοειδές  και  προέρχεται από την Δυτική  και Κεντρική Αφρική.

Έχει  ροζ  προς  καφέ χρώμα με πλατιά νερά και σομφό δυσδιάκριτο  από το εγκάρσιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Μέσο  Βάρος:  560 kg / m 3

Σκληρότητα:  820 f (3.670 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  11.760 f / σε 2 (81,1 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας:  1.386.000 f / 2 σε (9,56 GPa)

Αντοχή σε θλίψη:  6.220 f / σε 2 (42,9 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,3%, 

ογκομετρική: 13,3%, 

T / R Λόγος: 2.1

Κατεργασία
Εύκολο στην κατεργασία με λεπτή υφή,  καλή αντοχή  στην φθορά και ελάχιστες διαστολές λόγω πρό-

σληψης υγρασίας.

Δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία ,συγκολλείται εύκολα ,μπορεί να βαφεί και στιλβωθεί 

με πολύ καλά αποτελέσματα και αποκτά θαυμάσια εμφάνιση μετά από εφαρμογή βερνικιού.

Το  χρώμα του κυμαίνεται προς το καφέ  λόγω της έκθεσης του στο υπεριώδες φως.

Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ευρέως στην επιπλοποιία  λόγω του χρώματός του αλλά και των ιδιοτήτων του , στην 

δόμηση , πόρτες, κουφώματα, εφαρμογές εσωτερικής αρχιτεκτονικής, μουσικά όργανα και σε ποικίλες 

άλλες κατασκευές.
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AYOUS

Γενικά
Είδος με προέλευση από την Δυτική Αφρική.

Έχει  ανοιχτό κίτρινο χρώμα και το σομφό δεν διαφοροποιείται σαφώς από το εγκάρδιο.

Το  χρώμα  του σκουραίνει ελαφρώς με την πάροδο του χρόνου και την πρόσληψη υπεριώδους φωτός.

Ιδιότητες και χαρακτηριστικά
Έχει τραχιά υφή, πορώδη επιφάνεια και χαμηλή αντίσταση στην προσβολή από έντομα και μύκητες. Για 

τον λόγο αυτό επιβάλλεται να υποστεί ξήρανση άμεσα μετά την κοπή του.

 Μέσο Βάρος:  380 kg / m 3

 Σκληρότητα:   430F (1,910 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  8.820 f / σε 2 (60,8 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας:  970.000 f / 2 σε (6,69 GPa)

Αντοχή σε θλίψη :  4.250 f / σε 2 (29,3 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 3,1%, ογκομετρική: 8,7%, T / R Λόγος: 1.7

Κατεργασία
Ξύλο ελαφρύ, χαμηλής πυκνότητας και εξαιρετικά εύκολο στην κατεργασία.

Έχει χαμηλή αντοχή στην κρούση και την φθορά.

Δίνει καλό αποτέλεσμα μετά την κατεργασία, την βαφή και την στίλβωση, αν και ενδέχεται να παρουσι-

άσει τραχιές επιφάνειες.

Το  ανοιχτό χρώμα του το καθιστά κατάλληλο για κατασκευές με μεγάλη γκάμα χρωματικών τό-

νων(βαφή) και το πολύ χαμηλό ειδικό του βάρος  αποτελεί τον κύριο λόγο που προτιμάται για την κατα-

σκευή μικρών αντικειμένων, πχ κορνίζες.

Χρήσεις
Κόντρα πλακέ, γλυπτά, σκελετά επίπλων, μικροαντικείμενα, διακοσμητικά στοιχεία.
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DIBETOU/BIBOLO (Καρυδιά Αφρικής)

Γενικά

Προέλευση: Δυτική Αφρική

Το εγκάρδιο έχει χρυσοκίτρινο έως κοκκινωπό καφέ χρώμα με πιο σκουρόχρωμες ραβδώσεις (φλέβες) 

ενώ το σομφό είναι κίτρινο έως ανοιχτό γκρί  και γενικά περιορισμένο.

Ιδιότητες 
Το χρώμα του τείνει να σκουραίνει μετά την έκθεση σε υπεριώδες φώς αλλά και με την πάροδο του χρό-

νου. Έχει πορώδη επιφάνεια και είναι μέτρια ανθεκτικό στην προσβολή από έντομα.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Μέσο βάρος: 540 kg / m 3

 Σκληρότητα: 940 F (4,180 Ν)

Αντοχή σε κάμψη: 54,5 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.340.000 f / 2 σε (9,24 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 6.700 f / σε 2 (46,2 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 3,7%,  ογκομετρική: 10,8%, T / R Λόγος: 1.6

Κατεργασία
Εύκολο στην κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και μηχανής.

Δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά την κατεργασία.

Χρήσεις
Επιπλοποιία, πόρτες, κουφώματα, αρχιτεκτονικές εφαρμογές, δόμηση, παρκέτα.

Επιπλέον
Θεωρείται σπάνιο ξύλο με εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή  και το συναντάμε συχνότερα σε καπλαμά.
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BUBINGA ή  BOUBINGA

Γενικά

Προέλευση: Ισημερινή  Αφρική

Ένα πανέμορφο ξύλο  με μοναδική εμφάνιση .Το  εγκάρδιο κυμαίνεται από ροζ κόκκινο έως πιο σκούρο 

κοκκινωπό καφέ.  Το σομφό  έχει ανοιχτό κιτρινωπό χρώμα και είναι σαφώς προσδιορισμένο από το 

εγκάρδιο. Τα  νερά της Βubinga  έχουν ποικιλία  σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων: pommele, φλαμπέ, 

με στίγματα, κλπ.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Ιδιαίτερα ανθεκτικό ξύλο με ομοιόμορφη λεπτή υφή ,υψηλή αντοχή σε προσβολή από έντομα και ελάχι-

στες διαστολές λόγω πρόσληψης υγρασίας. Επίσης έχει εξαιρετικό λόγο αντοχής προς βάρος.

Μέσο  Βάρος: 890 kg / m 3

Σκληρότητα: 2.410 f (10720 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 24.410 f / 2 σε (168,3 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 18,41 GPa

Αντοχή σε θλίψη: 10.990 f / σε 2 (75,8 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 6,0%, ογκομετρική: 13,9%, T / R Λόγος: 1.4

Κατεργασία
Έχει υψηλή πυκνότητα και περιεκτικότητα σε φυσικά έλαια και  καλή συμπεριφορά στην κατεργασία.

Δίνει  εξαιρετικής αισθητικής  αποτέλεσμα και ιδιαίτερη  εμφάνιση  σε κάθε κατασκευή.

Χρήσεις
Επιπλοποιία, μουσικά όργανα, εσωτερικά μέρη σκαφών αναψυχής, κοντάκια όπλων, διακοσμητικά 

στοιχεία, αρχιτεκτονικές εφαρμογές, μικρά αντικείμενα πολυτελείας , παρκέτα και πλήθος άλλων εφαρ-

μογών υψηλής αισθητικής και αξίας.

Σχετικά είδη: Ovangkol,  Kevazingo
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DOUSSIE

Γενικά
Μαονοειδές με προέλευση  από την  Αφρική και την Νοτιοανατολική Ασία.

Το εγκάρδιο είναι καφέ-κόκκινο και το σομφό κιτρινωπό ή λευκό με αισθητή διάκριση μεταξύ τους

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει πορώδη επιφάνεια, τραχιά υφή.

Το χρώμα του τείνει να σκουραίνει αρκετά  με την πάροδο του χρόνου και θεωρείται  αρκετά  φωτοευαίσθητο λόγω 

της ουσίας afzelin που περιέχει. Έχει μεγάλη αντοχή τόσο στην φθορά όσο και στην κρούση & την θλίψη  ενώ θεωρεί-

ται αρκετά ανθεκτικό στην προσβολή από έντομα.

Η πυκνότητά του είναι υψηλή και κυμαίνεται από 0,67 έως 0,82 g/cm3.

Ξύλο με εξαιρετικά μεγάλη σταθερότητα  αρκεί  να έχει  υποστεί σωστή ξήρανση και  η υγρασία του  (μετά την ξήραν-

ση ) να είναι ανάλογη με την σχετική υγρασία του περιβάλλοντος.

Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές ,πολύ ανθεκτικό σε στατική κάμψη και λόγω της μεγάλης πυκνότητάς του δεν παρουσι-

άζει  ιδιαίτερες μεταβολές διαστάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή στην ξυλόσκονη καθώς προκαλεί ερεθισμούς.

Μέσο βάρος: 805 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.810 f (8,050 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 17.740 f / 2 σε (122,3 MPa)

Συντελεστής  ελαστικότητας: 2.094.000 f / 2 σε (14,44 GPa)

Αντοχή σε σύνθλιψη: 10.750 f / σε 2 (74,1 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 2,3%,  ογκομετρική: 6,3%, T / R Λόγος: 1.7

Κατεργασία
Με μέτριο βαθμό δυσκολίας στην κατεργασία  καθώς λόγω της σκληρότητάς του μπορεί να αμβλύνει τα κοπτικά μέσα  

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην συγκόλληση και το φινίρισμα ενώ είναι αναγκαία η προ-διάτρηση . Δεν λεκιάζει  και 

δίνει   εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά την κατεργασία και ιδιαίτερα στο φινίρισμα.

Χρήσεις
Επιπλοποιία, πατώματα, δόμηση, αποβάθρες , ναυπηγική, εξωτερικές και εσωτερικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές (απο-

βάθρες, λιμάνια), σκάλες,πόρτες. κουφώματα.

Επιπλέον
Ενίοτε  αντικαθιστά το Τeak  σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή καθώς έχει χαμηλότερο κόστος.

Έχει περιορισμένη παραγωγή και θεωρείται απειλούμενο προς εξαφάνιση είδος.
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ETIMOE

Γενικά
Προέλευση από την Δυτική & την Κεντρική Αφρική.

Το  εγκάρδιο είναι καφέ-κόκκινο, ενίοτε με σκουρόχρωμες ευδιάκριτες ραβδώσεις.

Το  σομφό είναι ανοιχτό κίτρινο. Τα  νερά του είναι ίσια κατά το πλείστον.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει πορώδη επιφάνεια & ομαλή υφή.

Θεωρείται  αρκετά ανθεκτικό και με μέτρια  αντοχή στην προσβολή από έντομα.

Περιέχει φυσικά έλαια -ρητίνη- και εκλύει ένα πολύ ευχάριστο άρωμα κατά την κατεργασία. Στην Αφρική, η  ρητί-

νη του τόσο από το ξύλο όσο και από τον φλοιό, χρησιμοποιείται ως άρωμα.

Έχει εξαιρετικό λόγο αντοχής προς βάρος (σε όρους συντελεστή θραύσης προς μέσο βάρος μετά την ξήρανση).

Μέσο Βάρος: 755 kg / m 3

Σκληρότητα : 1.660 f (7,380 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 20.650 f / 2 σε (142,4 MPa)

Συντελεστής Ελαστικότητας: 1.994.000 f / 2 σε (13,75 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 10.030 f / σε 2 (69,1 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 5,0%, Εφαπτομενική: 8,2%, ογκομετρική: 13,5%, 

T / R Λόγος: 1.6

Κατεργασία
Εύκολο στην κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και με μηχανήματα.

Λόγω της ρητίνης που περιέχει, απαιτείται προσοχή κατά την κοπή του καθώς ενδέχεται να φράξει τα μηχανικά 

μέρη των εργαλείων.

Έχει πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην κόλληση όσο και στο φινίρισμα.

Χρήσεις
Παραγωγή καπλαμά & κόντρα πλακέ , δάπεδα, τορνευτά αντικείμενα, σκάλες , έπιπλα, διακοσμητικά είδη.

Επιπλέον
Θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο είδος ξυλείας και προστατευόμενο πλέον είδος. Για το λόγο αυτό  απαντάται σχεδόν 

πάντα με μορφή  καπλαμά.
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HARD MAPLE- ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Γενικά
Το χρώμα του σομφού είναι ημίλευκο (κρεμ) με ελαφρές ραβδώσεις κοκκινωπού καφέ, ενώ το χρώμα του εγκαρ-

δίου ποικίλει από ανοιχτό έως σκούρο κοκκινωπό καφέ. Τόσο στο εγκάρδιο όσο και στο σομφό είναι πιθανό να 

υπάρχουν κηλίδες. Το ξύλο έχει πυκνή, λεία υφή και συνήθως ευθύγραμμα νερά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

τα νερά του μπορεί να είναι και «κατσαρά», «μουαρέ « ή «σαν μάτι «.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το ξύλο του είδους αυτού είναι σκληρό και βαρύ με καλή αντοχή, ειδικότερα στην τριβή και τη χρήση. Διαθέτει, 

επίσης, καλές ιδιότητες κάμψης με ατμό.

Ειδικό βάρος: 0.63

Μέσο βάρος: 705 Kg/m3

Μέση ογκομετρική ρίκνωση: 11.9%

Συντελεστής θραύσης: 108.941 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 12,618 MPa

Αντοχή στη θλίψη: 53.998 MPa

Σκληρότητα: 6450 N

Κατεργασία
Ο σκληρός σφένδαμος ξηραίνεται αργά με μεγάλο βαθμό συρρίκνωσης και έτσι είναι επιρρεπής σε διαστολικές 

μεταβολές κατά την χρήση. Κατεργάζεται και τορνεύεται εύκολα, συγκολλείται ικανοποιητικά και μπορεί να βαφεί 

και να στιλβωθεί δίνοντας εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.

Χρήσεις
Πατώματα, έπιπλα, πάνελ, έπιπλα κουζίνας, επιφάνειες εργασίας και τραπεζιών, ξυλουργικά στοιχεία εσωτερικών 

χώρων: σκάλες, κουπαστές σκάλας και πόρτες. Επίσης μουσικά όργανα και διακοσμητικά στοιχεία.

Οι σκληρές ιδιότητες αντοχής στη χρήση και τα σφιχτά ομαλά νερά καθιστούν αυτό το είδος ιδανικό για εφαρμο-

γές σε πατώματα με μεγάλη κυκλοφορία, όπως σε θέατρα, αίθουσες συναυλιών, γυμναστήρια και γήπεδα μπά-

σκετ.

Επιπλέον
Το πιο ανοιχτόχρωμο σομφό έχει την τάση να σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου κατά την έκθεση στην υπε-

ριώδη ακτινοβολία. 
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IROKO

Γενικά
Είδος με προέλευση από την τροπική Αφρική. Συνηθίζεται να αποκαλείται Teak Αφρικής.

Το εγκάρδιο είναι κίτρινο προς χρυσό έως ανοιχτό καφέ και το σομφό είναι σχεδόν λευκό έως ανοιχτό κίτρινο και σα-

φώς προσδιορισμένο από το εγκάρδιο. Οι δακτύλιοι  είναι ευδιάκριτοι στις εγκάρσιες τομές.

Συχνά παρουσιάζονται μεγάλες ποσότητες ανθρακικού άλατος του ασβεστίου που δημιουργούν στο ξύλο σκοτεινότε-

ρες ζώνες που σε συνδυασμό με τις κίτρινες ζώνες του σομφού, προσδίδουν μια πολύ ελκυστική εμφάνιση.

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες
Το χρώμα του τείνει να σκουραίνει αρκετά με την πάροδο του χρόνου και την πρόσληψη υπεριώδους φωτός.

Θεωρείται εξαιρετικά ανθεκτικό σε φυσική διάρκεια, στην κρούση, στην φθορά, στην σήψη αλλά και την προσβολή 

από έντομα.

Έχει μέτρια πυκνότητα που κυμαίνεται από 0,55 έως 0,78 g/cm3.

Είναι μετρίως σκληρό , έχει υψηλή διαστολική σταθερότητα και διατηρεί την μορφή του μετά την κατεργασία.

Έχει μέτρια έως τραχιά υφή και πορώδη επιφάνεια και είναι πολύ σταθερό.

Με  καλή αντοχή στην  στατική  κάμψη στην θλίψη και την κρούση ενώ λεκιάζει πολύ εύκολα.

Δεν έχει χαρακτηριστική οσμή  αλλά χρειάζεται προσοχή στην ξυλόσκονη καθώς ενδέχεται να προκαλέσει  ρινική 

καταρροή και δερματικές αλλεργίες.

Μπορεί να συγκριθεί με το Teak στις περισσότερες ιδιότητές του.

Μέσο Βάρος: 660 kg / m 3 Σκληρότητα:  1.260 f (5,610 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  12.700 f / σε 2 (87,6 MPa) Συντελεστής ελαστικότητας: 1.360.000 f / 2 σε (9,38 GPa)

Αντοχή σε σύνθλιψη: 7.840 f / σε 2 (54,0 MPa) Συρρίκνωση: Radial: 2,8%, ογκομετρική: 8,8%, 

T / R Λόγος: 1.4

Κατεργασία
Εύχρηστο στην κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και με μηχανικά μέσα.

Απαιτεί προσοχή κατά την κοπή καθώς εξαιτίας της συγκέντρωσης αλάτων ασβεστίου , αμβλύνει γρήγορα τα κοπτικά 

μέσα. Ανταποκρίνεται καλά στο βίδωμα και στο τρύπημα. Απαιτείται προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να γίνει καλύ-

τερα η συγκόλληση, όπου καλό είναι να μην εφαρμόζονται κόλλες καζεΐνης καθώς χρωματίζουν το ξύλο.

Για να έχει επιτυχία η βαφή πρέπει να γίνει σωστή προετοιμασία της επιφάνειας καθώς και γέμισμα των πόρων του 

ξύλου. Πολύ καλή ανταπόκριση στο πλάνισμα, το τόρνεμα και το φινίρισμα.

Χρήσεις
Δόμηση, φράχτες, ναυπηγική, αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου, δοκοί, πέργκολες, δάπεδα εσωτερικού 

και εξωτερικού χώρου (πχ γύρω από πισίνες), έπιπλα κήπου και γενικά σε οποιαδήποτε κατασκευή απαιτεί υψηλή 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι του Teak λόγω της μεγάλης αντοχής του, του χαμηλότερου κόστους και 

της εμφάνισής του.
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KEVAZINGO

Γενικά
Παράγεται στην Γκαμπόν  σε εξαιρετικά περιορισμένες ποσότητες για αυτό και θεωρείται πολύτιμο 

είδος ξυλείας. Στην πραγματικότητα  είναι μια άλλη ονομασία της Bubinga.

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες
Έχει ροζ έως κόκκινο-καφέ χρώμα με πορφυρές φλέβες  και πορώδη, ομοιόμορφη  υφή. Μετά την έκθε-

ση στο υπεριώδες φώς σκουραίνει ελαφρά.

Το λευκωπό σομφό του είναι εύκολα διακριτό.

Θεωρείται ανθεκτικό ξύλο με υψηλή πυκνότητα.

Η ξήρανσή του απαιτείται να είναι αργή καθώς κινδυνεύει από ρηγμάτωση και παραμόρφωση.

Κατεργασία
Παρά την μεγάλη του πυκνότητα, κατεργάζεται ικανοποιητικά, χρειάζεται προ-διάτρηση  και  έχει πολύ 

καλές ιδιότητες όσον αφορά στην κόλληση και την στίλβωση. Το πριονίδι του ενδέχεται να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις.

Χρήσεις
Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές , παρά την σπανιότητά του, για την εμφάνισή του.

Χρησιμοποιείται για εξωτερικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, έπιπλα, σκάλες, παρκέτα, διακοσμητικά αντι-

κείμενα, επενδύσεις.

Επιπλέον
Σχετικά είδη :  Bubinga
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KOTIBE (Danta)

Γενικά
Προέλευση από την Κεντρική Αφρική.

Το εγκάρδιο είναι κοκκινωπό καφέ και το σομφό ανοιχτόχρωμο με εμφανή διάκριση. Συχνά εμφανίζει 

μικρούς κόμπους και moire, στοιχεία  της εμφάνισής του που δεν αποτελούν ελάττωμα.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Ξύλο με φυσικά έλαια, λεπτή υφή ,αξιοσημείωτη σταθερότητα και ιδιαίτερα στιλπνή επιφάνεια με απου-

σία πόρων.

Το χρώμα του δεν επηρεάζεται από την πάροδο του χρόνου και το υπεριώδες φώς.

Δεν παρουσιάζει μεταβολή διαστάσεων από τις διακυμάνσεις των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Αντοχή σε κάμψη: 1.324 kg / cm2 

Πυκνότητα: 753 kg / m3 

Σκληρότητα: 140 

Αντοχή στην κρούση: 44 ίντσες ή 0,111 χιλιάδες εκατοστά 

Η μέγιστη δύναμη σύνθλιψης: 9676 psi ή 680 kg / cm2 

Αντοχή στην Διάτμηση: 2093 psi ή 147 kg / cm2 

Δυσκαμψία: 124.000 kg/cm2

Ειδικό βάρος: 0,66 

Βάρος: 721 kg / m3 

Radial Συρρίκνωση: 5,4% 

Εφαπτομενική Συρρίκνωση: 8,2% 

Ογκομετρική συρρίκνωση: 12,4% 

Κατεργασία
Εύκολο στην κατεργασία δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα μετά την στίλβωση λόγω της απουσίας πόρων.

Χρήσεις
Επιπλοποιία και ειδικότερα σκελετά καρεκλών, παρκέτα , αρχιτεκτονικές εφαρμογές και γενικότερα σε 

οποιαδήποτε κατασκευή απαιτεί μεγάλη σταθερότητα και απουσία διαστολικών μεταβολών καθώς και 

άψογο φινίρισμα.
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KOTO

Γενικά
Προέλευση: Δυτική Αφρική

Χρώμα ανοιχτό κίτρινο με ελάχιστη διάκριση εγκάρδιου-σομφού.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Υφή μετρίως τραχιά και  επιφάνεια  πορώδης.

Έχει μέτρια πυκνότητα που κυμαίνεται από 0,47 έως 0,56 g/cm3

Είναι μέτριας σκληρότητας και σταθερότητας ενώ δεν διατηρεί τις αρχικές του διαστάσεις μετά την 

κατεργασία.

Μετρίως ανθεκτικό στην κρούση και την φθορά και με σχετικά χαμηλή αντοχή στην προσβολή από 

έντομα ενώ έχει καλές μηχανικές ιδιότητες.

Μέσο Βάρος: 595 kg / m 3

 Σκληρότητα:  940 F (4,200 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  15.290 f / 2 σε (105,4 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 12,08 GPa

Αντοχή σε σύνθλιψη: 7.590 f / σε 2 (52,4 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 5,1%, Εφαπτομενική: 10,6%, ογκομετρική: 15,0%, T / R Λόγος: 2.1

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία  και συγκόλληση δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο φινίρισμα. Η ξήρανσή του 

είναι εύκολη και γρήγορη εν τούτοις παρουσιάζει μικρή τάση στρέβλωσης.

Προτιμάται σε κατασκευές όπου το ανοιχτό χρώμα του  εξασφαλίζει ευελιξία στο τελικό αποτέλεσμα 

καθώς μπορεί να στιλβωθεί και βαφεί σε ευρεία γκάμα αποχρώσεων.

Χρήσεις
Παραγωγή κόντρα-πλακέ και καπλαμά καθώς και στην επιπλοποιία & την ξυλουργική (κιβώτια, τελάρα 

κ.α).

Μπορεί να αποτελέσει καλύτερη εναλλακτική του Limba  σε κατασκευές που απαιτείται όμοιο βάρος και 

σχεδόν όμοιο χρώμα  αλλά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ποιοτικότερο τελικό αποτέλεσμα.
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LEBANON CEDAR  (Κέδρος Λιβάνου)

Γενικά
Προέλευση :οι ορεινές περιοχές της Μεσογείου.

Το εγκάρδιο είναι κρεμ προς κοκκινωπό καφέ μετά την έκθεση στο φώς. Το σομφό είναι λευκό έως ανοι-

χτό κίτρινο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Ελαφρώς τραχιά επιφάνεια με καλή φυσική λάμψη και  πολύ ανθεκτικό είδος τόσο στην φθορά όσο και 

στην προσβολή από έντομα.

Έχει μια γλυκιά οσμή που διατηρείται και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και για την παραγωγή αρω-

μάτων.

Μέσο Βάρος : 520 kg/m3

Σκληρότητα: 3.670 Ν

Αντοχή σε κάμψη : 82,0 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας : 10,10 GPa

Aντοχή σε σύνθλιψη: 42 MPa

Συρρίκνωση: Radial: 4,1% Ογκομετρική: 0,4 % Εφαπτομενική : 6,0 % T/R Λόγος : 1,5

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και με μηχανικά μέσα.

Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην συγκόλληση και δίνει εξαιρετικό φινίρισμα μετά την στίλβωση.

Χρήσεις
‘Έπιπλα, τορνευτά αντικείμενα, καπλαμάς, χρηστικά αντικείμενα, διακοσμητικά είδη.

Επιπλέον
Δημοφιλές από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα , έχει αναφερθεί στην Βίβλο ως

το είδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Ναού του Σολομώντα.
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LIMBA

Γενικά
Προέλευση από την Δυτική Αφρική.

Το εγκάρδιο είναι κιτρινωπό έως ελαφρώς ρόδινο και μερικές φορές εμφανίζει γκρίζες έως μαύρες 

φλέβες. Το σομφό είναι  γκριζοκίτρινο έως κιτρινωπό καφέ χωρίς εμφανή διάκριση από το εγκάρσιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Ξύλο με ομοιόμορφη τραχιά υφή, πορώδη επιφάνεια  χαμηλή ανθεκτικότητα στην φθορά και την 

κρούση αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητο στην προσβολή από έντομα.

Το χρώμα του τείνει να σκουραίνει με την πρόσληψη υπεριώδους φωτός και την πάροδο του χρόνου.

Μέσο Βάρος: 555 kg / m 3

Σκληρότητα:  670 f (2.990 Ν)

Αντοχή σε κάμψη:  86,2 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.520.000 f / 2 σε (10,49 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 6.580 f / σε 2 (45,4 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,3%, Εφαπτομενική: 6,3%, ογκομετρική: 10,8%, T / R Λόγος: 1,5

Κατεργασία
Έχει ήπια οσμή  και θεωρείται εύκολο στην  κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και με μηχανή-

ματα. 

Χρήσεις
Επιπλοποιία, παραγωγή κόντρα πλακέ, μουσικά όργανα.
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MOVINGUI (Satinwood)

Γενικά
Προέλευση από την Δυτική Αφρική.

Λαμπερό  κίτρινο χρώμα που μπορεί να κυμανθεί  έως πορτοκαλί-καφέ. Παρουσιάζει συχνά νερά που ομοιάζουν 

με κυματισμούς.

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες
Ξύλο με  πορώδη επιφάνεια και λεπτή υφή θεωρείται  μέτρια  ανθεκτικό στην φθορά και την σήψη καθώς και 

στην προσβολή από έντομα.

Το χρώμα του τείνει να σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου.

Μέσο Βάρος: 720 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.280 f (5,680 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  18.740 f / 2 σε (129,2 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.773.000 f / 2 σε (12,23 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 8.890 f / σε 2 (61,3 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 3,5%, Εφαπτομενική: 5,7%, 

ογκομετρική: 10,0%, T / R Λόγος: 1.6

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία και ικανοποιητική απόδοση στην κάμψη και στην στίλβωση.

Ενδέχεται να εκλύει μια ήπια οσμή κατά την κατεργασία.

Χρειάζεται επίσης προσοχή κατά την κοπή λόγω της μικρής περιεκτικότητας του σε διοξείδιο του πυριτίου.

Χρήσεις
Έπιπλα, δάπεδα, παραγωγή καπλαμά.
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NIANGON

Γενικά
Προέλευση: Δυτική  Αφρική.

Το εγκάρδιο είναι ανοιχτό ροζ ή κόκκινο προς καφετί  ενώ το σομφό  είναι υπόλευκο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το χρώμα του τείνει να σκουραίνει λόγω έκθεσης στο υπεριώδες φώς.

Η πυκνότητά του είναι μέτρια και κυμαίνεται από 0,60 έως 0,65 g/cm3.

Έχει μέση έως υψηλή σκληρότητα και σχετικά υψηλή σταθερότητα

Είναι ανθεκτικό από άποψη φυσικής διάρκειας ιδιαίτερα ανθεκτικό στην προσβολή από έντομα και μύκητες.

Περιέχει ρητίνες που του δίνουν μια κολλώδη υφή.

Αρκετά σκληρό ξύλο το Niangon με καλή αντοχή σε κάμψη και θλίψη και με χαμηλή αντίσταση σε κρούση. 

Μέσο Βάρος: 560kg/m3 – 760kg/m3

Κάμψη: μέτρια

Αντοχή στην θραύση: 137 N/mm2

Αντοχή στην κρούση: Χαμηλή

Ελαστικότητα : 11.160 N/mm2

Συρρίκνωση: Radial 3.6

Κατεργασία
Η κατεργασία του εν λόγω ξύλου με τη χρήση εργαλείων χειρός είναι αρκετά εύκολη, ωστόσο παρατηρείται μια 

μέτρια άμβλυνση  στα κοπτικά μέσα. Η ξήρανσή του χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη, αν και 

ορισμένες φορές παρατηρούνται τάσεις στρέβλωσης. Σχίζεται κατά το κάρφωμα και γι’ αυτό απαιτείται προ-διά-

τρηση.

Θεωρείται εύκολο στην κατεργασία του και έχει καλές ιδιότητες: Περιέχει υψηλό ποσοστό κολλώδους εκχυλί-

σματος που αφενός κάνει την επιφάνεια του κολλώδη και αφετέρου καθιστά ορισμένες κατεργασίες όπως π.χ. το 

πλάνισμα αρκετά δύσκολες. Επίσης η συγκόλληση του απαιτεί πρώτα χειρισμό της επιφάνειας του με αλκαλικά 

διαλύματα για να διαλυθεί το εν λόγω εκχύλισμα. 

Χρήσεις
Επιπλοποιία, τορνευτές κατασκευές, θερμοκήπια, ναυπηγική.

Χρησιμοποιείται ευρέως στην δόμηση, σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου, στην κατασκευή εξωτε-

ρικών κουφωμάτων και  σε πλήθος κατασκευών.
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NIOVE (Κερασιά Αφρικής)

Γενικά
Προέλευση από την Δυτική και Κεντρική Αφρική.

Το εγκάρδιο είναι πορτοκαλί, κίτρινο ή καφέ έως σκούρο καφέ-κόκκινο με πιο σκούρες φλέβες και εμφανή διά-

κριση από το σομφό.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει λεπτή  και ελαιώδη (λιπαρή) υφή, στιλπνή επιφάνεια και ελάχιστους πόρους.

Η διαδικασία ξήρανσής του ξύλου επιβάλλεται να είναι αργή καθώς έχει την τάση να κάνει ρωγμές και να κρατάει 

υγρασία στο εσωτερικό.

Έχει υψηλή αντοχή σε προσβολή από μύκητες και έντομα και είναι σταθερό και ανθεκτικό ξύλο.

Κατεργασία
Έχει την τάση να σχίζεται στο κάρφωμα γι αυτό απαιτείται προδιάτρηση

Χρήσεις 
Δάπεδα, σκάλες , έπιπλα, ναυπηγική, γέφυρες, κουφώματα κ.α.
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OVANGKOL (AMAZAQUE ή AMAZIQUE)

Γενικά
Προέλευση από την Τροπική Δυτική Αφρική.

Το εγκάρδιο έχει διαφορετικές αποχρώσεις που κυμαίνεται από κίτρινο έως κοκκινωπό ή πιο σκούρο καφέ με 

γκρι ή μαύρες ρίγες.

Το σομφό  είναι  ανοιχτό κίτρινο σαφώς οριοθετημένο από το εγκάρδιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Με μέτρια έως τραχιά υφή και πορώδη επιφάνεια.

Είναι  μέτρια ανθεκτικό  και με υψηλή αντοχή στην προσβολή από τα έντομα.

Μέσο Βάρος: 825 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.330 f (5.900 Ν)

Αντοχή σε κάμψη: 20.350 f / 2 σε (140.3 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 2.701.000 f / σε 2 (18,6 GPa)

Συντελεστής  σύνθλιψης: 9.320 f / σε 2 (64,2 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,3%, Εφαπτομενική: 8,3%, ογκομετρική: 12,1%, T / R Λόγος: 1.9

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία αν και λόγω της περιεκτικότητάς του σε διοξείδιο του πυριτίου προκαλεί γρήγορα άμβλυνση 

των κοπτικών μέσων.

Χρήζει προσοχής κατά το πλάνισμα διότι μπορεί να προκληθούν σχισίματα.

Ικανοποιητική απόδοση στο κόλλημα, τη στίλβωση και το φινίρισμα.

Χρήσεις
Επιπλοποιία, παραγωγή καπλαμά, τορνευτά αντικείμενα, μουσικά όργανα, δάπεδα.

Σχετικά είδη:  Bubinga
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PADOUK (PADAOUK)

Γενικά
Προέλευση  από την Κεντρική και Δυτική Αφρική.

Το χρώμα του εγκάρδιου μπορεί να ποικίλει από ανοιχτό ροζ-πορτοκαλί έως ένα βαθύ καφέ-κόκκινο χρώμα. 

Συνήθως  μετά την κοπή του εμφανίζει ανοιχτό χρώμα (ροζ-πορτοκαλί) και σκουραίνει σημαντικά με την πάροδο 

του χρόνου σε ένα κοκκινωπό – μωβ  καφέ χρώμα.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει ομαλή υφή  και πορώδη επιφάνεια.

Έχει εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στην φθορά  αλλά και στην προσβολή από έντομα και μύκητες.

Είναι μέτρια βαρύ, ισχυρό, σκληρό και με ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα.

Εκλύει ευχάριστη μυρωδιά κατά  την κατεργασία.

Μέσο Βάρος: 745 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.970 f (8,760 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 16.830 f / 2 σε (116,0 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 11,72 GPa

Αντοχή σε θλίψη: 8.130 f / σε 2 (56,0 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 3,3%, ογκομετρική: 7,6%, T / R Λόγος: 1.6

Κατεργασία
Εύκολο στην κατεργασία και με πολύ καλό αποτέλεσμα στην στίλβωση.

Χρήσεις
Εξαιτίας του ιδιαίτερου & μοναδικού  χρώματός του αλλά και των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του, είναι ευρέως 

διαδεδομένο μεταξύ των κατασκευαστών μουσικών οργάνων, για λαβές εργαλείων & μικρά διακοσμητικά  αλλά 

και τορνευτά αντικείμενα . Επίσης παρκέτα, έπιπλα ιδιαίτερης αισθητικής και γενικότερα για κατασκευές με μονα-

δική εμφάνιση.

Επιπλέον
Συναντάται ως Padouk, Padauk & Paduk αλλά πρόκειται απλώς για διαφορετικές ονομασίες του ίδιου είδους.
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PAU ROSA

Γενικά
Προέλευση από τα τροπικά δάση της Αφρικής.

Το εγκάρδιο τείνει να ποικίλει από ρόζ ή κίτρινο σε πιο σκούρο  κοκκινωπό καφέ.

Το σομφό, λευκό ως υποκίτρινο, είναι  σαφώς διαχωρισμένο από το εγκάρδιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Ξύλο με  πορώδη και τραχιά επιφάνεια, χωρίς χαρακτηριστική οσμή με ποικίλα κυματιστά νερά και καλή 

φυσική λάμψη.

Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην φθορά, την σήψη αλλά και την προσβολή από έντομα, μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί και σε χώρους που εκτίθενται σε καιρικές συνθήκες.

Μέσο Βάρος: 1.030 kg/m3

Σκληρότητα: 13.080 Ν

Αντοχή σε Κάμψη: 166,2 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 17,10 GPa

Αντοχή σε σύνθλιψη: 92,8 MPa

Συρρίκνωση: Radial:  4,2%, εφαπτομενική: 6,0%, ογκομετρική: 10,7%, T/R Λόγος: 1,4

Κατεργασία
Παρά την μεγάλη του πυκνότητα είναι εύκολο στην κατεργασία αν και απαιτεί προσοχή στην επεξερ-

γασία με μηχανικά μέσα καθώς λόγω της αντίστασης και της τριβής τείνει να αναπτύσσει θερμότητα. 

Ανταποκρίνεται πολύ καλά στην κόλληση  και δίνει εξαιρετικό  αποτέλεσμα μετά την στίλβωση.

Χρήσεις
Μουσικά όργανα, γλυπτά, τορνευτά αντικείμενα, έπιπλα, διακοσμητικά είδη.

Επιπλέον
Η εμφάνισή του ομοιάζει με εκείνη του Brazilian Tulipwood.

Ξύλο με ιδιαίτερη  εμφάνιση και ομορφιά  ,είναι πολύ δημοφιλές για την κατασκευή ξεχωριστών και 

ιδιαίτερα καλαίσθητων αντικειμένων.
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PITCH PINE – ΠΕΥΚΗ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Γενικά

Προέλευση: Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική

Γενική Περιγραφή: Το ξύλο κορμού του πεύκου είναι κιτρινωπό λευκό, ενώ το εγκάρδιο είναι καφέ-κόκ-

κινο. 

Εμφανίζει πολλά “νερά”.

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες
Είναι  σχετικά σκληρό  και με μέτρια αντοχή στην κρούση. Έχει μέτρια προς χαμηλή αντίσταση στην 

φθορά.

Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ευρέως στην δόμηση (σκελετοί στέγης, δοκάρια, δοκοί), κιβώτια, παλέτες, στην βαρε-

λοποιία, στην παραγωγή κόντρα πλακέ, καθώς επίσης και για πόρτες, παράθυρα, πατώματα, ραμποτέ 

κ.α.
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POCULI

Γενικά
Με προέλευση από την Δυτική Αφρική  συνηθίζεται να το αναφέρουν ως κόκκινο Zebra Wood.

Στο εγκάρδιο το χρώμα κυμαίνεται από χρυσοκίτρινο-καφέ ως βαθύ κοκκινωπό καφέ συχνά με σκούρες  μαύρες 

ρίγες. Το σομφό είναι πιο ανοιχτόχρωμο και σαφώς προσδιορισμένο από το εγκάρδιο.

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες 

Έχει μετρίως τραχιά υφή  και καλή φυσική λάμψη.

Χαρακτηρίζεται ως αρκετά ανθεκτικό με καλή αντίσταση στα έντομα.

Μέσο Βάρος: 725 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.280 f (5.690 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 15.890 f / 2 σε (109,6 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.616.000 f / 2 σε (11,14 GPa)

Συντελεστής θλίψης: 8.040 f / σε 2 (55,4 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,7%, Εφαπτομενική: 8,7%, ογκομετρική: 13,2%, T / R Λόγος: 1.9

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία αν και χρήζει προσοχής  στο πλάνισμα καθώς τείνει να σχίζεται. 

Στο κόλλημα και  το φινίρισμα  ανταποκρίνεται καλά.

Χρήσεις
Επιπλοποιία, παραγωγή καπλαμά, τορνευτά αντικείμενα.
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POPLAR  (YELLOW POPLAR,TULIP  POPLAR)-ΛΕΥΚΗ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Γενικά
Ο σομφός έχει χρώμα κρεμ-λευκό και μπορεί να περιλαμβάνει ραβδώσεις, ενώ το χρώμα του εγκαρδίου ποικίλει 

από ανοιχτό κιτρινωπό καφέ έως πράσινο της ελιάς. Το πράσινο χρώμα του εγκαρδίου συνήθως σκουραίνει με 

την έκθεση του ξύλου στο φως και γίνεται καφετί. Η υφή του ξύλου είναι από μέτρια έως λεπτή και τα νερά του 

είναι ευθύγραμμα. 

Ιδιότητες
Πρόκειται για ξύλο μέτριας πυκνότητας με μικρή ανθεκτικότητα και αντοχή στην κάμψη, τη μηχανική καταπόνη-

ση και τη θλίψη και με μέτρια αντοχή στην κάμψη με ατμό. 

Ειδικό βάρος: 0.42

Μέσο βάρος: 449 Kg/m3

Μέση ογκομετρική ρίκνωση: 9.8%

Συντελεστής θραύσης: 69.640 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 10,894 MPa

Αντοχή στη θλίψη: 38.198 MPa

Σκληρότητα: 2402 N

Κατεργασία
Η λεύκη δεν σπάζει όταν καρφώνεται, μορφοποιείται με μεγάλη ευκολία δίνοντας μία ελαφρώς χνουδωτή επι-

φάνεια, ενώ επιδέχεται με επιτυχία τόρνευση, τρύπημα και πλάνισμα. Αποκτά επίσης θαυμάσια εμφάνιση μετά 

από βαφή και φινίρισμα, παρόλο που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις χνουδωτές επιφάνειες. Ο βαθμός  

συρρίκνωσης της είναι από μικρός έως μέτριος και παρουσιάζει καλή σταθερότητα διαστάσεων. 

Το είδος αυτό δεν είναι ανθεκτικό στη σήψη. 

Χρήσεις
Δόμηση, έπιπλα, ξυλουργική εσωτερικών χώρων, ντουλάπια κουζίνας, πόρτες, πάνελ, διακοσμητικά,  κόντρα  

πλακέ,τορνευτά και λαξευτά αντικείμενα.

Επιπλέον
Στη φύση απαντάται με ανοιχτού καφέ μεταλλικού χρώματος ραβδώσεις οι οποίες δεν θεωρούνται ελάττωμα.
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PURPLE HEART (Amaranth)

Γενικά
Όταν κοπεί  το ξύλο  το εγκάρδιο έχει ένα θαμπό γκριζωπό/μωβ-καφέ χρώμα. Με την έκθεση στο φως του ήλιου 

γίνεται βαθύ μελιτζανί μωβ  αλλά με την περαιτέρω έκθεση στο φώς και με την πάροδο του χρόνου , το ξύλο 

γίνεται σκούρο καφέ με έναν υπαινιγμό του μωβ. Αυτή η χρωματική μεταβολή μπορεί να επιβραδυνθεί κατά πολύ 

με τη χρήση βερνικιού αναστολής φωτός κατά την στίλβωση.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει συνήθως ευθύγραμμα νερά αλλά μπορεί να είναι και κυματιστά ή ακανόνιστα.

Έχει  ομαλή υφή και πορώδη επιφάνεια & περιέχει ρητίνη.

Θεωρείται εξαιρετικά ανθεκτικό τόσο στη φθορά όσο και στην προσβολή από έντομα.

Η οσμή ποικίλει από ελαφριά ως πικάντικη.

Μέσο Βάρος: 905 kg / m 3

Σκληρότητα: 2.520 f (11.190 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 22.000 f / 2 σε (151,7 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 2.937.000 f / 2 σε (20,26 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 12.140 f / σε 2 (83,7 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 3,8%, Εφαπτομενική: 6,4%, ογκομετρική: 10,6%, T / R Λόγος: 1.7

Κατεργασία
Η κατεργασία του αποτελεί πρόκληση καθώς έχει ιδιαιτερότητες.

Κατά την κοπή χρειάζεται προσοχή γιατί το ξύλο θερμαίνεται αν το εργαλείο κοπής δεν είναι καλά ακονισμένο ή η 

ταχύτητά του είναι πολύ υψηλή. Επίσης περιέχει  κολλώδη ρητίνη  που μπορεί να φράξει τα μέσα  κοπής και περι-

πλέκει την διαδικασία της κατεργασίας( πλάνισμα, φινίρισμα).Είναι  αρκετά σκληρό ώστε να προκαλεί άμβλυνση 

στα κοπτικά μέσα και χρειάζεται μέριμνα στην επεξεργασία ώστε να μην παρουσιάσει σχισίματα. Το αποτέλεσμα  

που δίνει μετά την στίλβωση είναι απλώς  εκθαμβωτικό.

Χρήσεις
Δημοφιλές για την κατασκευή  επίπλων, διακοσμητικών αλλά και χρηστικών αντικειμένων ( όπως κασετίνες πολυ-

τελείας , χειροποίητα γυαλιά ηλίου, μέρη από μουσικά όργανα),  δαπέδων και γενικά για οποιαδήποτε κατασκευή 

καθώς το μοναδικό χρώμα του δίνει ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Είναι πολύ ανθεκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικές εφαρμογές.

48 49



ROSEWOOD-BRAZILIAN TULIPWOOD

Γενικά
Προέλευση από την Βορειοανατολική Βραζιλία

Το εγκάρδιο έχει ποικίλα χρώματα :κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί και ροζ έως πορφυρό με ποικίλα σχήματα στα 

νερά του.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει πορώδη επιφάνεια , λεπτή υφή και αφθονία φυτικών ελαίων.

Ξύλο με μεγάλη πυκνότητα, χαμηλή αντίσταση στη φθορά  αλλά υψηλή ανθεκτικότητα στην προσβολή από έντο-

μα.

Η σκόνη του θα μπορούσε να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις  γι αυτό πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά 

μέσα.

Έχει ήπια αρωματική οσμή σαν τριαντάφυλλου.

Μέσο Βάρος: 970 kg / m 3

Σκληρότητα:  2.500 f (11120 Ν)

Συρρίκνωση: Φέρεται να είναι σταθερό κατά τη χρήση, με τα ποσοστά 

συρρίκνωσης πιθανόν παρόμοια με άλλα rosewoods.

Σχετικά είδη :  ‘Όλα τα Rosewoods

• Blackwood Αφρικής 

• Τριανταφυλλιά Αμαζονίου 

• Bois de Rose 

• Παλλίσανδρος

• Blackwood Βιρμανίας

• Τριανταφυλλιά Βιρμανίας 

• Cocobolo

• Ασιατική Τριανταφυλλιά 

• Τριανταφυλλιά Ονδούρας

• Kingwood  

• Sissoo

• Tulipwood

• Γιουκατάν Τριανταφυλλιά

Κατεργασία
Είναι σχετικά δύσκολο στην κατεργασία καθώς είναι πολύ 

πυκνό  και μπορεί να δημιουργήσει άμβλυνση στα κοπτικά 

μέσα.

Χρήζει προσοχής στο κόλλημα  & το πλάνισμα λόγω της 

παρουσίας φυτικών ελαίων αλλά  δίνει εξαιρετικό αποτέλε-

σμα μετά την στίλβωση.

Χρήσεις
Έπιπλα, μαρκετερί, μουσικά όργανα (κυρίως κρουστά), 

διακοσμητικά αντικείμενα, τορνευτά.

Επιπλέον
Ξύλο με μεγάλη σπανιότητα και ξεχωριστή ομορφιά θεω-

ρείται από  τα πλέον πολύτιμα  & ακριβά είδη  Rosewοod.

Προσοχή !  Δεν πρέπει να συγχέεται με το Tulipwood Αμε-

ρικής το οποίο είναι είδος Λεύκας.
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Rosewoods  (Τριανταφυλλιές)

Brazilian Rosewood - Rosewood  Βραζιλίας

Indian Rosewood - Rosewood   Ινδίας  και Νοτιοανατολικής Ασίας

Bois de rose – Rosewood Μαδαγασκάρης

Sissoo - Rosewood  Ινδίας και Μπαγκλαντές

Palisander  -  Rosewood   Νικαράγουας      

African Blackwood - Rosewood  Αφρικής

Όλα τα γνήσια Rosewoods ανήκουν στο είδος  Dalbergia.

Θεωρούνται  πολύτιμα και σπάνια ξύλα και πολλά από αυτά είναι στην Κόκκινη Λίστα της IUCN ως απειλούμε-

να με εξαφάνιση είδη.

Ιδιαίτερα όμορφα, εκλύουν μια λεπτή οσμή τριαντάφυλλου, και είναι περιζήτητα μεταξύ των κατασκευαστών 

μουσικών οργάνων τόσο για την εμφάνισή τους όσο και τις εξαιρετικές τους ιδιότητες.

Είναι  επίσης κατάλληλα για κατασκευές όπως έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα, διακοσμητικούς καπλαμά-

δες, μαρκετερί, ψηφιδωτά  κ.α.
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Siam  Rosewood Rosewood   Ονδούρας

Rosewood  Βολιβίας
Burma  Blackwood  (Βιρμανίας)

Brazilian Tulipwood

Rosewood Βραζιλίας (Διατίθεται)

Kingwood- Rosewood Βραζιλίας και Μεξικού

Cocobolo –Rosewood   Κεντρικής Αμερικής

Rosewoods  (Τριανταφυλλιές)
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SAPELLI ή SAPELLE

Γενικά
Προέλευση από την Τροπική Αφρική. 

Το εγκάρδιο είναι ρόδινο μετά την κοπή αλλά μετατρέπεται σε χρυσαφί έως σκούρο κόκκινο-καφέ ή πορφυρό. 

Το σομφό είναι  γκρίζο-ρόδινο ή κρεμ.

Τα  νερά του έχουν  ποικιλία μορφών όπως: pommele,καπιτονέ ,κυματιστό και διάστικτο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες:
Το  χρώμα του τείνει να σκουραίνει με την πάροδο του χρόνου ενώ  έχει ομοιόμορφη υφή και πορώδη επιφάνεια.

Έχει μέτρια πυκνότητα που κυμαίνεται από 0,50 έως 0,67 g/cm3.

Είναι μέτρια σκληρό και με επίσης μέτρια διαστολική σταθερότητα. Το εγκάρδιο κυμαίνεται από μέτρια έως αρκετά ανθεκτι-

κό στην σήψη και είναι ευάλωτο στην προσβολή από έντομα. Καλή αντοχή στην κάμψη στην κρούση και στην θλίψη.

Κατά την κατεργασία εκλύει μια ευχάριστη μυρωδιά που μοιάζει  με  του κέδρου.

Μέσο Βάρος: 670 kg / m 3

Σκληρότητα:  1.410 f (6.280 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  15.930 f / 2 σε (109,9 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας:  1.746.000 f / 2 σε (12,04 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 8.750 f / σε 2 (60,4 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,8%, Εφαπτομενική: 7,2%, ογκομετρική: 12,8%, T / R Λόγος: 1,5

Κατεργασία
Εύκολο στην μηχανική κατεργασία αλλά και με εργαλεία χειρός.

Η κοπή γίνεται χωρίς δυσκολίες , ενώ αμβλύνει ελάχιστα τα κοπτικά μέσα.

Καρφώνεται και βιδώνεται  εύκολα 

Θέλει προσοχή  στο πλάνισμα  καθώς έχει την τάση να σχίζεται.

Έχει καλή ανταπόκριση στο κόλλημα καθώς και στην χάραξη ενώ οι διαδικασίες τορνέματος, στίλβωσης, βαφής  και φινιρί-

σματος  διεκπεραιώνονται με άνεση.

Επίσης αντιδρά στην άμεση επαφή με το σίδερο με πιθανό αποχρωματισμό (λέκιασμα).

Χρήσεις
Επιπλοποιία, παραγωγή καπλαμά και κόντρα πλακέ, μουσικά όργανα, τορνευτά αντικείμενα, ναυπηγική ,δάπεδα και διακο-

σμητικά αντικείμενα.

Επιπλέον
Ορισμένοι κορμοί με κυματοειδή υφή παράγουν καπλαμά με πολύ υψηλή διακοσμητική αξία.

Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του πραγματικού μαονιού αλλά δεν θα ήταν λάθος να πούμε πως είναι είδος μαονιού 

καθώς ανήκει σε όμοιο γένος.

Σχετικό είδος : Utile/Sipo
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SILVER LIME

 
Γενικά

Ανήκει στο γένος Tilia και έχει προέλευση από την Δυτική Τουρκία  και την Μικρά Ασία, ανήκει στα φαρ-

μακευτικά φυτά.

Με χρώμα κρεμ  προς πολύ ανοιχτό κίτρινο-χρυσαφί  και απαλά  ασημί νερά  έχει ιδιαίτερη εμφάνιση.

Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες  & Χρήσεις

Ελαφρύ και μαλακό ξύλο  υψηλής εμπορικής αξίας  με πυκνότητα 0,56g/cm3  αλλά και πολύ σταθερό, 

χρησιμοποιείται από το Μεσαίωνα ακόμη, στην γλυπτική, για ξυλόγλυπτα, τορνευτά & περίτεχνα  σκαλι-

στά αντικείμενα.

Στις μέρες μας χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών όπως: περσίδες, μακέτες, μαριονέτες, κοσμήμα-

τα, γλυπτά, διακοσμητικά αντικείμενα, αλλά αναφέρεται και ως ιδανικό για μουσικά όργανα καθώς έχει 

εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες (ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, πνευστά, εξωτερικό περίβλημα τύμπανου).

(ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙ ή ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΙΛΥΡΑ)

 Tilia argentea
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ΦΛΑΜΟΥΡΙ  (Tilia europaea)

Γενικά
Είδος που ευδοκιμεί στην Ευρώπη, φυσικό υβρίδιο της Tilia Cordata και της Tilia  Platyphyllos, γενικό-

τερα γνωστό ως Common Lime & Common Linden. Έχει  ομοιόμορφο λευκό ως απαλό κρεμ χρώμα το 

οποίο με την πάροδο του χρόνου τείνει να σκουραίνει σε ένα ανοιχτό καφέ.

Τα είδη του γένους Tilia  συνήθως αναφέρονται ως Lime ή Linden στην Ευρώπη  ενώ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ονομάζονται Basswood.

Το Ευρωπαϊκό Lime τείνει να είναι βαρύτερο και σκληρότερο από Αμερικανικό αντίστοιχό του  ενώ έχει 

εξαιρετική σχέση αντοχής προς βάρος.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες 
Μέσο βάρος: 535 kg/m3

Σκληρότητα: 700 F (3,100 Ν)

Αντοχή σε κάμψη: 12.380 f / σε 2 (85,4 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.698.000 f / 2 σε (11,71 GPa)

Αντοχή σε σύνθλιψη: 6.500 f / σε 2 (44,8 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 5,0%, Εφαπτομενική: 7,5%, ογκομετρική: 12,0%, T / R Λόγος: 1,5

Κατεργασία
Εύκολο στην κατεργασία έχει  σταθερή προτίμηση ανάμεσα στους ξυλογλύπτες. Μαλακό και ελαφρύ 

είναι ιδανικό ξύλο για σκάλισμα στο χέρι.

Χρήσεις 
Ξυλόγλυπτα, καπλαμάς, κόντρα πλακέ, μουσικά όργανα, τορνευτά αντικείμενα.
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SIPO (Μαόνι)

Γενικά
Κοινή ονομασία (-ες): Utile, Sipo, Sipo Μαόνι

Προέλευση: Κεντρική και Δυτική Αφρική

Το εγκάρδιο έχει ομοιόμορφο καφέ-κόκκινο χρώμα ενίοτε πορφυρό και το σομφό ανοιχτόχρωμο κίτρινο ή ανοι-

χτό καφέ με σαφή διάκριση από το εγκάρδιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει πορώδη αλλά ομοιόμορφη υφή.

Η πυκνότητά του κυμαίνεται από 0,48 έως 0,68 g/cm3.

Δεν θεωρείται ιδιαίτερα σκληρό ξύλο ούτε σταθερό ενώ παρουσιάζει μεταβολές διαστάσεων  κατά την κατεργα-

σία.

Θεωρείται ευάλωτο στην προσβολή από έντομα και μύκητες.

Κατά την κατεργασία εκλύει ήπια οσμή όμοια με του κέδρου.

Έχει καλές μηχανικές ιδιότητες αλλά βασικό  μειονέκτημά του είναι η διαβρωτική επίδραση του σε επαφή με τα 

μέταλλα.

Η ξήρανσή του είναι εύκολη αλλά όχι γρήγορη και παρουσιάζει μικρές τάσεις στρέβλωσης.

Μέσο Βάρος: 635 kg / m 3

Σκληρότητα:  1.180 f (5.260 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη:  15.060 f / 2 σε (103,8 MPa)

 Συντελεστής ελαστικότητας: 1.689.000 f / 2 σε (11,65 GPa)

 Αντοχή σε σύνθλιψη: 8.280 f / σε 2 (57,1 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,9%, Εφαπτομενική: 6,9%, ογκομετρική: 11,8%, T / R Λόγος: 1.4

Κατεργασία
Η κατεργασία του δεν παρουσιάζει δυσκολίες ωστόσο το πλάνισμα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο ενώ αντίθετα το 

κόλλημα πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα και αποδίδει εξαιρετικά στο φινίρισμα.

Χρήσεις 
Επιπλοποιία, παραγωγή  διακοσμητικών καπλαμάδων, τορνευτά αντικείμενα, ναυπηγική, δάπεδα και διακοσμητι-

κά αντικείμενα.

Σχετικά είδη:  Sapelle ή Sapelli
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TEAK

Γενικά
Φύεται κυρίως στην Βιρμανία και στις Ινδίες. Φυτείες υπάρχουν επίσης στην Νοτιοανατολική Ασία στην  Ανατολική και την 

Δυτική Αφρική  αλλά και στην Βραζιλία. Το σομφό είναι λευκό έως ανοιχτό κίτρινο και με ξεκάθαρη διάκριση από το εγκάρ-

διο. Το εγκάρδιο έχει ένα ομοιόμορφο σκοτεινό  χρυσό-καφέ  χρώμα χωρίς σημάδια. Τις περισσότερες φορές το εγκάρδιο 

είναι χρυσό-κίτρινο το οποίο με την πρόσληψη υπεριώδους φωτός, γίνεται χρυσό-καφέ με σκοτεινότερα σοκολατί σημάδια.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Η φυσική του αντίσταση στην προσβολή από έντομα και μύκητες είναι πολύ υψηλή στο εγκάρδιο  ενώ η περιεκτικότητά του 

σε Teak oil λειτουργεί ως φυσική απωθητική ουσία  για τα ξυλοφάγα έντομα. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε φυσική διάρκεια 

και  έχει υψηλή σκληρότητα.  Η πυκνότητά του κυμαίνεται από 0,64 έως 0,68 g/cm3.

Ένα από τα μεγαλύτερα και βασικότερα  πλεονεκτήματά του είναι η εξαιρετική διαστολική  σταθερότητα  που το διακρίνει 

τόσο ώστε να διατηρεί ακέραιη την μορφή του μετά την κατασκευή.

Έχει υψηλή αντοχή σε θλίψη, σήψη, φθορά  και μέτρια αντοχή σε κάμψη και στην κρούση.

Επίσης έχει υψηλή ανθεκτικότητα στην φωτιά και τα οξέα.

Δεν λεκιάζει εύκολα δημιουργείται όμως συχνά πρόβλημα λόγω του φυσικού ελαίου (Teak oil) που περιέχει, για αυτό  συστή-

νεται  η απομάκρυνσή του με διαλύτη.

Μέσο Βάρος: 655 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.070 f (4.740 Ν)

Αντοχή σε κάμψη: 14.080 f / σε 2 (97,1 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.781.000 f / 2 σε (12,28 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 7.940 f / σε 2 (54,8 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 2,6%, Εφαπτομενική: 5,3%, ογκομετρική: 7,2%, T / R Λόγος: 2.0

Κατεργασία
Είναι δύσκολο στην μηχανική κατεργασία ενώ επεξεργάζεται καλά με εργαλεία χειρός.

Η κοπή  πραγματοποιείται δύσκολα καθώς αμβλύνει εξαιρετικά τα κοπτικά μέσα γι αυτό  συστήνεται η χρήση κοπτικών μέ-

σων με δόντια από κράματα βολφραμίου. Καρφώνεται και βιδώνεται ικανοποιητικά  ενώ  απαιτείται προ-διάτρηση  αλλά  δεν 

συγκρατεί  πάντοτε το ίδιο καλά τις βίδες και τα καρφιά.

Ανταποκρίνεται καλά στην χάραξη, το πλάνισμα ,το τόρνεμα , το κόλλημα , την στίλβωση και το φινίρισμα.

Χρήση
Ναυπηγική, έπιπλα , ξυλεπενδύσεις, παραγωγή καπλαμά, παρκέτα, δάπεδα εξωτερικού χώρου και γενικά οποιαδήποτε κατα-

σκευή απαιτεί μεγάλη αντοχή.

Επιπλέον
Παρά την καλλιέργειά του σε φυτείες , το Teak είναι πολύ ακριβό, ένα από τα ακριβότερα είδη ξύλου .

Το Teak Βιρμανίας είναι  το πλέον  πολύτιμο καθώς διαφοροποιείται από το  Teak που καλλιεργείται στις φυτείες.
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TIAMA

Γενικά
Το Tiama  είναι διαθέσιμο σε πολύ περιορισμένες ποσότητες στα δάση που βρίσκονται  στη λεκάνη του 

Κονγκό & της Γκαμπόν και συγκαταλέγεται στα πολύτιμα  ξύλα . 

Μετά την κοπή, έχει ένα ροζ προς καφέ -κόκκινο χρώμα, που σκουραίνει μετά από την έκθεση στο  φώς  

και αποκτά χρώμα  σκούρο κόκκινο-καφέ.  Το σομφό έχει γκρι-λευκό προς ανοιχτό κόκκινο χρώμα.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
 Όπως το  Kosipo, ομοίως και το Tiama  περιέχει ρητίνη στο ξύλο. 

Η  υφή  του είναι ελαφρώς τραχιά και είναι μέτρια ανθεκτικό.

Ξηραίνεται πολύ γρήγορα αλλά  απαιτεί προσοχή για να αποφευχθεί σοβαρή παραμόρφωση.

Κατεργασία
Εύκολο  στην μηχανική κατεργασία, αλλά η παρουσία ρητίνης στην δομή του ξύλου θα μπορούσε να 

προκαλέσει επίδραση άμβλυνσης στα εργαλεία. Η προ-διάτρηση συνιστάται ενώ έχει εξαιρετικές ιδιότη-

τες στο κόλλημα και το φινίρισμα.  

 

Χρήσεις 
Επιπλοποιία, ναυπηγική, σκάλες, παρκέτα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του Sipo & του Sapelle/Sapelli.
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WENGE

Γενικά
Προέλευση από την Κεντρική  Αφρική.

Το εγκάρδιο έχει χρώμα σκούρο καφέ, συνήθως μαύρο και διαθέτει λεπτές, ιδιαίτερα χωρισμένες  κατά  διαστήματα, σκοτει-

νές φλέβες και άσπρες γραμμές. Το  σομφό  είναι κίτρινο ή υπόλευκο και οριοθετείται αισθητά από το εγκάρδιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Πυκνότητα: Η πυκνότητα του είναι υψηλή και κυμαίνεται από 0,78 έως 0,88 g/cm³.

Σκληρότητα: Το συγκεκριμένο  ξύλο έχει σχετικά υψηλή σκληρότητα.

Σταθερότητα: Το εν λόγω ξύλο θεωρείται αρκετά σταθερό.

Φυσική διάρκεια: Το εγκάρδιο ξύλο σύμφωνα  με εργαστηριακές μετρήσεις  διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα στις προσβολές 

ξυλοφάγων εντόμων και είναι «ανθεκτικό» από άποψη φυσικής διάρκειας.

Μέσο   Βάρος: 870 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.930 f (8,600 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 21.990 f / 2 σε (151,7 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 2.550.000 f / 2 σε (17,59 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 11.710 f / σε 2 (80,7 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,8%, Εφαπτομενική: 8,1%, ογκομετρική: 12,9%, T / R Λόγος: 1.7

Κατεργασία
Η αντοχή του Wenge τόσο σε κάμψη όσο και σε θλίψη είναι εξαιρετικά υψηλή. Είναι ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό στη φθο-

ρά και παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Περιέχει υψηλό ποσοστό ρητίνης που το καθιστά 

δύσκολο να κολληθεί, ενώ με κατάλληλη προεργασία γεμίσματος  των πόρων του επιτυγχάνεται ικανοποιητικό φινίρισμα. 

Δεν  έχει κάποια χαρακτηριστική οσμή.

Χρήσεις 
Το Wenge είναι ιδιαίτερα εύχρηστο στην επιπλοποιεία, στην κατασκευή δαπέδων και σε εξωτερικές κατασκευές. Στη χώρα 

μας χρησιμοποιείται  ευρέως και  ως καπλαμάς σε επενδύσεις επιφανειών.
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WHITE WENGE (Lati, Yaya)

Γενικά
Προέλευση  από την Δυτική και Κεντρική Αφρική.

Το εγκάρδιο είναι ελαφρώς κιτρινωπό – καφέ , το σομφό ελαφρώς κίτρινο και δεν είναι εύκολα διακριτό 

από το εγκάρδιο ενώ τα  νερά του είναι ευθεία.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το χλωμό κιτρινωπό χρώμα του  τείνει να γίνεται  χρυσοκίτρινο  με την πάροδο του χρόνου.

Η υφή του είναι  πορώδης ,ομοιόμορφη και τραχιά .

Θεωρείται μέτρια ανθεκτικό ξύλο και επιρρεπές σε προσβολή από έντομα.

Δεν  έχει χαρακτηριστική οσμή.

Μέσο  Βάρος: 785 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.200 f (5,340 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 18.460 f / 2 σε (127,3 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 2.147.000 f / 2 σε (14,81 GPa)

Συντελεστής σύνθλιψης: Radial: 6,2%, Εφαπτομενική:10,6%, 

ογκομετρική:16,8%, T / R Λόγος: 1.7

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και μηχανικά μέσα.

Χρήσεις
Έπιπλα, παραγωγή καπλαμά, επενδύσεις, δάπεδα, διακοσμητικά αντικείμενα.
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ZEBRANO / ZEBRA WOOD

Γενικά
Προέλευση από την Δυτική Αφρική.

Το  εγκάρδιο έχει  ανοιχτό καφέ ή κρεμ χρώμα με μαυριδερές –καφέ ραβδώσεις που θυμίζουν αμυδρά  ρίγες 

ζέβρας. Ανάλογα με την κοπή  ( flatsawn ή  quartersawn )  οι ρίγες μπορεί να είναι κυματοειδείς ή πιο ευθείες.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει τραχιά υφή και ανοιχτούς πόρους.

Θεωρείται ανθεκτικό ξύλο τόσο από άποψη φθοράς όσο και από άποψη  αντίστασης στην προσβολή από έντο-

μα.

Είναι  ισχυρό και άκαμπτο με αρκετά υψηλή πυκνότητα.

Έχει χαρακτηριστική οσμή κατά την κατεργασία.

Μέσο Βάρος: 805 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.830 f (8.160 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 17.800 f / 2 σε (122,8 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 2.374.000 f / 2 σε (16.37 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 9.210 f / σε 2 (63,5 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 7,6%, Εφαπτομενική: 10,8%, ογκομετρική: 17,8%, T / R Λόγος: 1.4

Κατεργασία
Μπορεί να εμφανίσει κάποια δυσκολία στην κατεργασία λόγω της τραχιάς υφής του. Το γέμισμα των πόρων είναι 

απαραίτητο , ανταποκρίνεται καλά στο κόλλημα και έχει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα μετά την στίλβωση.

Χρήσεις
Έπιπλα, καπλαμάς, λαβές εργαλείων, διακοσμητικά αντικείμενα, μουσικά όργανα, σκι, βάρκες.

Επιπλέον
Τείνει να είναι αρκετά ακριβό είδος αν και όχι τόσο ακριβό όσο άλλα εξωτικά είδη πχ Έβενος, Rosewoods.
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ΒΕΤΕ (Mansonia wood, Καρυδιά Αφρικής)

Γενικά
Προέλευση : Δυτική Αφρική

Έχει  χρώμα από χρυσαφί έως γκρίζο-καφέ, συχνά με σκουρόχρωμες και πιο ανοιχτόχρωμες βένες και σχετικά 

ευδιάκριτα νερά.    

Το σομφό είναι συνήθως λευκό  και οριοθετείται αισθητά από το εγκάρδιο. 

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει μέτρια πυκνότητα που κυμαίνεται από 0,54 έως 0,59 g/cm3 και μέτρια πυκνότητα.

Είναι αρκετά σκληρό ξύλο με μέτρια διαστολική σταθερότητα και  είναι ευάλωτο στην προσβολή από έντομα και 

μύκητες.

Έχει υψηλή αντοχή στην κάμψη και μέση αντοχή στην κρούση και την θλίψη.

Mέσο Βάρος: 660 kg/m3 

Σκληρότητα: 1,290 lbf (5,740 N) 

Αντοχή σε κάμψη: 16,600 lbf/in2 (114.5 MPa) 

Αντοχή σε θλίψη : 1,570,000 lbf/in2 (10.83 GPa) 

Συρρίκνωση: Radial: 4,4%, ογκομετρική: 10,2%, T / R Λόγος: 1.7

Κατεργασία
Επεξεργάζεται πολύ καλά τόσο με εργαλεία χειρός όσο και με μηχανικά μέσα. Η κοπή του δεν παρουσιάζει δυ-

σκολίες ενώ αμβλύνει μέτρια τα κοπτικά μέσα. Καρφώνεται, βιδώνεται , κολλιέται  χωρίς προβλήματα και δεν λε-

κιάζει. Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις διαδικασίες χάραξης, πλανίσματος, τορνέματος και φινιρίσματος , δίνοντας 

εξαιρετικά αποτελέσματα.

Παρουσιάζει ιδιότητες διάβρωσης όταν έρθει σε επαφή με μέταλλα.

Η λεπτή σκόνη που παράγεται κατά την κατεργασία του είναι εξαιρετικά ενοχλητική , ειδικά όταν εισπνέεται , ενώ 

η υψηλή περιεκτικότητά του σε πυρίτιο μπορεί να γίνει επικίνδυνη καθώς προκαλεί ρινική αιμοραγία.Για το λόγο 

αυτό επιβάλλεται η λήψη  μέτρων προφύλαξης.

Χρήσεις
Ιδανικό ξύλο για επιπλοποιία   καθώς  δίνει εξαιρετικό αποτέλεσμα και εμφάνιση .

Έχει  λιγότερο ευδιάκριτα νερά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη καρυδιά ( Αμερικής, Ελληνική)και είναι ευρέως 

διαδεδομένο είδος  καθώς παρέχει  άριστο αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε είδους  κατασκευή.

74 75



ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ASH

Γενικά
Το Δεσποτάκι  Αμερικής έχει σχεδόν τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά με το είδος που απαντάται στην Ευρώπη. 

Το σομφό είναι ανοιχτόχρωμο έως λευκό και το εγκάρδιο ποικίλει από γκρι- καφέ έως ανοιχτό καφέ και κίτρινο με 

καφέ ραβδώσεις. Το ξύλο έχει γενικά ευθυτενή νερά με έντονη αλλά ομοιόμορφη υφή.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το Δεσποτάκι έχει πολύ καλή ολική μηχανική αντοχή σχετικά με το βάρος του. Έχει εξαιρετική αντοχή στην κρού-

ση και επιδέχεται καλά την κάμψη στον ατμό. 

Ειδικό βάρος: 0.60

Μέσο βάρος: 673 Kg/m3

Μέση ογκομετρική ρίκνωση: 6.2%

Συντελεστής θραύσης: 103.425 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 11,997 MPa

Αντοχή στη θλίψη: 51.092 MPa

Σκληρότητα: 5871 N

Κατεργασία
Το Δεσποτάκι μπορεί να υποστεί μηχανική κατεργασία με μεγάλη ευκολία και μπορεί να καρφωθεί, να βιδωθεί ή 

να κολληθεί καλά ενώ μπορεί 

να αποκτήσει πολύ καλό φινίρισμα μετά από βαφή και βερνίκι. Ξηραίνεται σχετικά εύκολα με ελάχιστη ποιοτική 

υποβάθμιση και έχει καλή σταθερότητα που σημαίνει πως το τελικό προϊόν θα εμφανίζει πολύ μικρές διαστολικές 

μεταβολές λόγω πρόσληψης ή αποβολής υγρασίας.

Χρήσεις
Έπιπλα, πατώματα, πόρτες, αρχιτεκτονικά μέρη εσωτερικών χώρων, υψηλής ποιότητας ξυλουργικά στοιχεία και 

διακοσμητικά, ντουλάπια κουζίνας, πλαίσια, λαβές εργαλείων, αθλητικά είδη και τορνευτά αντικείμενα. 

Επιπλέον
Είναι συχνή η ύπαρξη ανοιχτών καφέ στιγμάτων ή μεταλλικών ραβδώσεων από άλατα τα οποία  αντιμετωπίζο-

νται ως φυσικά χαρακτηριστικά και δεν θεωρούνται ως ελαττώματα.
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ΔΡΥΣ  ΛΕΥΚΗ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ  -  AMERICAN WHITE OAK

Γενικά
Το χρώμα και η εμφάνιση της λευκής δρυός είναι παρόμοιο με της Βελανιδιάς που φύεται στην Ευρώπη. Το σομφό της 

λευκής δρυός Αμερικής είναι ανοιχτόχρωμο, ενώ το χρώμα του εγκαρδίου ποικίλει από ανοιχτό έως σκούρο καφέ. Τα 

νερά της λευκής δρυός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παράλληλες με τον κύριο άξονα του κορμού και η υφή της 

είναι μέτρια έως τραχιά.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το ξύλο της λευκής δρυός είναι σκληρό και βαρύ με μέτρια αντοχή στις τάσεις κάμψεως και θραύσης, χαμηλές τιμές 

του μέτρου ελαστικότητας αλλά πολύ ικανότητα κάμψης με ατμό. Η μεγάλη της αντοχή την κάνει να χρησιμοποιείται 

όλο και περισσότερο από τους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές για δομικές εφαρμογές.

Ειδικό βάρος: 0.68

Μέσο βάρος: 769 Kg/m3

Μέση ογκομετρική ρίκνωση: 12.6%

Συντελεστής θραύσης: 104.804 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 12,273 MPa

Αντοχή στη θλίψη: 44.955 MPa

Σκληρότητα: 6049 N

Κατεργασία
Η λευκή  δρυς  μπορεί να υποστεί μηχανική κατεργασία δίνοντας αρκετά καλά αποτελέσματα, καρφώνεται και βιδώ-

νεται καλά   . Επειδή αντιδρά με το σίδηρο, συνιστώνται γαλβανισμένα καρφιά ή καρφιά από χαλκό. Οι συγκολλητικές 

ικανότητες ποικίλουν, αλλά η βαφή και η στίλβωση της δίνουν καλό φινίρισμα. Το ξύλο ξηραίνεται αργά και χρειάζεται 

επιπρόσθετη προσοχή ώστε να αποφευχθούν οι ρωγμές. Λόγω του μεγάλου βαθμού συρρίκνωσης κατά την ξήρανση 

μπορεί να υποστεί διαστολικές μεταβολές υπό μεταβλητές συνθήκες υγρασίας.

Χρήσεις
Δόμηση, έπιπλα, πατώματα, ξυλουργική εσωτερικών χώρων, ξυλουργική εξωτερικών χώρων, διακοσμητικά, πόρτες, 

ντουλάπια κουζίνας, πλαίσια, ξύλινες γέφυρες, σανίδες βαρελιών  κ.α. Η λευκή δρυ μπορεί να ποικίλει σε χρώμα, υφή, 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες ανάλογα με την περιοχή προέλευσης.

Επιπλέον
Η λευκή δρυ Αμερικής  χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο .Η σταθερότητα του χρώματός της και ο μεγάλος όγκος πα-

ραγόμενης ξυλείας την καθιστά την πρώτη επιλογή για πολλούς κατασκευαστές επίπλων, πατωμάτων και ξυλουργικής 

εσωτερικών χώρων.

Διακρίνεται σε Δρυς ισόβενο (quartier) και Δρυς πλατύβενο  (dos)

Πλατύβενο ισόβενο
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ΔΡΥΣ ΕΥΡΩΠΗΣ –  EUROPEAN WHITE OAK

Γενικά

Η ευρωπαϊκή λευκή δρυς είναι ξύλο ομοιόχρωμο, ανοιχτού χρώματος, με εξαιρετική  δομή.

 Είναι συνήθως οικονομικότερη από την αντίστοιχη λευκή Αμερικάνικη δρυ.

Χαρακτηριστικά & Κατεργασία

Σκληρό και βαρύ ξύλο με υψηλές μηχανικές αντοχές. 

Έχει υψηλή πυκνότητα (750 Kg/m3) είναι ελαφρώς οξύ και πλούσιο σε τανίνες. Η απόχρωσή του είναι ανοιχτό 

καφέ έως σκούρο καφέ και μερικές φορές με χρυσές κηλίδες ( χρυσαλίδες).

Χρήσεις

Κλασικό ξύλο ποιότητας για την επιπλοποιία ,την δόμηση, την κατασκευή σκαλοπατιών, πάγκων κουζίνας  καθώς 

επίσης για πόρτες και πατώματα.

Ακολουθούν εικόνες από συλλογές στο διαδίκτυο:
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ΕΒΕΝΟΣ /  EBONY

Γενικά
Είναι ένα πυκνό μαύρο ξύλο, συνηθέστερα παραγόμενο  από πολλά διαφορετικά είδη του γένους Diospyros. Ο 

Έβενος είναι τόσο πυκνός  ώστε βυθίζεται στο νερό. Η λέξη προέρχεται από  την Αρχαία αιγυπτιακή hbny & την  

Αρχαία Ελληνική Εβενος.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει πολύ λεπτή υφή και εξαιρετικά λείο φινίρισμα μετά την στίλβωση, γεγονός που τον καθιστά ένα πολύτιμο 

καλλωπιστικό ξύλο.

Τα είδη του περιλαμβάνουν:  τον Έβενο Κεϋλάνης  από την νότια Ινδία και τη Σρι Λάνκα, τον Έβενο Γκαμπόν από 

την Δυτική Αφρική , τον Έβενο Makassar  από την Ινδονησία  ο οποίος είναι  βραβευμένος και περιζήτητος για τα 

πλούσια  &  πιο ανοιχτόχρωμα νερά του, και  τον Έβενο από τον Μαυρίκιο.

Χρήσεις
Είναι γνωστό πως θεωρείται το πλέον πολύτιμο είδος ξύλου για την κατασκευή κάθε αντικειμένου με ξεχωριστή 

αξία από μικρά έπιπλα, μαρκετερί σε έπιπλα πολυτελείας, μουσικά όργανα, κοσμήματα , μικρά διακοσμητικά 

αντικείμενα (πχ γλυπτά), λαβές όπλων έως επιτραπέζια παιχνίδια (όπως το σκάκι, όπου σε συνδυασμό με το ελε-

φαντόδοντο δημιουργούν  ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα).

Επιπλέον 
Σε μερικές χώρες όπως η Σρι Λάνκα, η υλοτομία του και η πώλησή του είναι παράνομη και τιμωρείται με φυλά-

κιση. Υπάρχει σε προστατευμένα δάση, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο είδος και αυτό εξηγεί την πολύ υψηλή του 

τιμή. 

Tiger

ΕΒΕΝΟΣ  -  EBONY  GABON

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένα από τα πολυτιμότερα ξύλα στον κόσμο τόσο από άποψη εμπορικής αξίας 

όσο και από άποψη σπανιότητας. Ανήκει στο γένος Diospyrus (οικογένεια Ebenaceae).  Ονομάστηκε Gaboon 

Ebony διότι ιστορικά ο έβενος εξαγόταν από την Γκαμπόν αν και σήμερα πιστεύεται πως η μεγαλύτερη ποσότητα 

προέρχεται από το Καμερούν.

Λόγω της μείωσης του πληθυσμού του κατά 50% τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνεται στα απειλούμενα με εξα-

φάνιση  είδη στην Κόκκινη Λίστα της IUCN.

Η εξαιρετικά υψηλή τιμή του – είναι  δύο έως τρείς φορές ακριβότερο είδος από τα Rosewoods - οφείλεται   κυρί-

ως στη μικρή  παραγωγή  ξυλείας, καθώς το δέντρο έχει μικρό μέγεθος, σε  αντίθεση με την μεγάλη ζήτηση.

Το   Ebony  ανήκει  στο  γένος  Diospyros  και το παράδοξο είναι πως τα περισσότερα είδη του γένους αυτού δεν 

είναι μαύρα.

Άλλα είδη  Ebony, τα οποία ανήκουν στο ίδιο γένος με το Gaboon Ebony, είναι  τα  εξής :

Macassar  Ebony       
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Black & white

                     
Ceylon Ebony (Κεϋλάνης)             

Malaysian Blackwood (Μαλαισίας)

Ebony Gaboon - (Αφρικής: Γκαμπόν, Νιγηρία, Καμερούν, Ζαΐρ)

Lotus Ebony (Λωτός)

ΕΒΕΝΟΣ  -  EBONY  GABON ΕΒΕΝΟΣ  -  EBONY  GABON
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ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ- AMERICAN WALNUT

Γενικά
Το σομφό της καρυδιάς έχει ημίλευκο χρώμα, ενώ το χρώμα του εγκαρδίου ποικίλει από ανοιχτό καφέ έως σκούρο 

σοκολατί καφέ, σε ορισμένες περιπτώσεις με πορφυρές σκιές και σκουρότερες ραβδώσεις. Τα νερά του ξύλου είναι 

συνήθως ευθύγραμμα, αν και σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται κυματιστά ή σγουρά και του προσδίδουν μια ελκυστική 

και διακοσμητική εμφάνιση. Το σκούρο εγκάρδιο καθώς παλιώνει ανοίγει ως προς το χρώμα λόγω της έκθεσής του στο 

υπεριώδες φως.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το ξύλο της καρυδιάς είναι σκληρό και έχει μέτρια πυκνότητα, μέτρια αντοχή στην κάμψη και την κρούση. Συγκαταλέ-

γεται ανάμεσα στα είδη που μπορούν να υποστούν καλή κάμψη με ατμό.

Ειδικό βάρος: 0.55

Μέσο βάρος: 609 Kg/m3

Μέση ογκομετρική ρίκνωση: 10.2%

Συντελεστής θραύσης: 100.667 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 11,584 MPa

Αντοχή στη θλίψη: 52.264 MPa

Σκληρότητα: 4492 N

Κατεργασία
Η επεξεργασία της καρυδιάς γίνεται χωρίς δυσκολίες τόσο με χειροκίνητα εργαλεία, όσο και με μηχανές, ενώ καρ-

φώνεται, βιδώνεται και συγκολλιέται χωρίς προβλήματα. Μπορεί να βαφεί με πολύ καλά αποτελέσματα και αποκτά 

θαυμάσια εμφάνιση μετά από εφαρμογή βερνικιού. Έχει καλύτερη απόδοση όταν υποστεί αργή ξήρανση μειώνοντας 

την πιθανότητα υποβάθμισης.  Το είδος αυτό κατατάσσεται ως πολύ ανθεκτικό στη σήψη που προσβάλει τη σκληρή 

ξυλεία, είναι μάλιστα ένα από τα ανθεκτικότερα είδη ακόμα και όταν εκτεθεί σε συνθήκες που ευνοούν τη σήψη.

Χρήσεις
Έπιπλα, έπιπλα κουζίνας, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ξυλουργική υψηλής ποιότητας, πόρτες, πατώματα, κοντάκια 

όπλων, μουσικά όργανα  κ.α. 

Το ξύλο αυτό προτιμάται για την αντίθεση που δημιουργεί σε συνδυασμό με πιο ανοιχτόχρωμα είδη.

Επιπλέον
Αυτό το εξαιρετικής ποιότητας ξύλο έχει φυσικούς ρόζους  οι οποίοι  δεν θεωρούνται ελάττωμα.

 Όταν υποστεί κατεργασία με ατμό, το σομφό, πράγμα που δεν θεωρείται ελάττωμα, σκουραίνει, γεγονός που βοηθάει 

στην ομοιομορφία όταν εφαρμοστεί φινίρισμα.
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ΚΑΡΥΔΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ανήκει στην κατηγορία των πλατύφυλλων Καρυοειδών. 

Το ξύλο της Ελληνικής καρυδιάς ποικίλει σε χρώματα από γκρι, σκούρο καφέ μέχρι ανοιχτό καστανό  και λευκω-

πό. Δεν παρουσιάζει την μαβιά απόχρωση που έχει η Αμερικάνικη καρυδιά. 

Το ξύλο της καρυδιάς  είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, συμπαγές και με εξαιρετική ελαστικότητα.

Είναι από τα πολυτιμότερα ξύλα για κατασκευή κυρίως επίπλων αξίας. 

Επειδή κατεργάζεται εύκολα χρησιμοποιείται ευρέως  για την ξυλογλυπτική. 

Η Ελληνική καρυδιά έχει την σταθερή προτίμηση των επιπλοποιών και των δημιουργών ξύλινων αντικειμένων 

πολύ υψηλής ποιότητας, πολυτέλειας και αισθητικής.

Από τις πιο κλασικές έως τις πλέον μοντέρνες δημιουργίες βρίσκουν την εφαρμογή τους με την χρήση του πολύ-

τιμου αυτού ξύλου.
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ΚΑΣΤΑΝΙΑ EΥΡΩΠΗΣ

Γενικά

Η ξυλεία καστανιάς είναι ένα υλικό το οποίο  χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για 

ένα εξαιρετικό ξύλο από αισθητικής και λειτουργικής πλευράς, του οποίου η χρήση συναντάται σε πλήθος εφαρ-

μογών και κατασκευών

Ιδιότητες & Κατεργασία

Η καστανιά  κατατάσσεται στα σκληρά ξύλα  &  έχει μεγάλη διάρκεια (φυσική αντοχή). Ξηραίνεται σχετικά γρή-

γορα και  δουλεύεται εύκολα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της δίνουν το μεγάλο προτέρημα, να μην χρειάζεται  

εμποτισμό και χημικά πρόσθετα καθώς η φυσική της ανθεκτικότητα είναι αξεπέραστη.

 Έχει μπεζ κρεμώδες χρώμα, σχηματίζει όμορφα νερά και κατά γενική ομολογία είναι ένα ξύλο που με την κατάλ-

ληλη φροντίδα και επεξεργασία δίνει αποτελέσματα,  απαράμιλλης αισθητικής  και μεγάλης αντοχής στο χρόνο.

Χρήσεις

 Χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές (στέγες, πέργκολες κ.τ.λ.), στην επιπλοποιία, για κατασκευή βαρε-

λιών, στην ναυπηγική, σε  ξύλινες κατασκευές  κήπων και αρχιτεκτονικής τοπίου, στην γεωργία (αμπέλια, υποστύ-

λωση δέντρων κ.τ.λ.), για περίφραξη κ.α.
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ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (AMERICAN CHERRY)

Γενικά
Το χρώμα του εγκαρδίου  ποικίλει από έντονο κόκκινο έως κοκκινωπό καφέ και σκουραίνει όταν εκτίθεται στο φως. 

Αντιθέτως το σομφό έχει ένα κρεμώδες λευκό χρώμα. Η κερασιά μπορεί να παρέχεται μετά από κατεργασία σε ατμό 

για να σκουρύνει το σομφό ή να μείνει χωρίς κατεργασία. Το ξύλο  έχει ομαλή υφή και μπορεί να εμπεριέχει καφέ κηλί-

δες.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Το ξύλο της κερασιάς είναι μέτριας πυκνότητας με πολύ καλές  ιδιότητες  κάμψης. Έχει χαμηλό μέτρο ελαστικότητας 

και μέτρια αντοχή στην κρούση.

Ειδικό βάρος (12% Υγρασία): 0.50

Μέσο βάρος (12% Υγρασία): 561 Kg/m3

Μέση ογκομετρική ρίκνωση (Πράσινο έως 6% Υγρασία): 9.2%

Συντελεστής θραύσης: 84.809 MPa

Συντελεστής ελαστικότητας: 10,274 MPa

Αντοχή στη θλίψη (παράλληλα με τις ίνες): 49.023 MPa

Σκληρότητα: 4226 N

Κατεργασία
Το ξύλο της κερασιάς είναι εύκολο να υποστεί μηχανική κατεργασία. Μπορεί να καρφωθεί και να κολληθεί καλά και 

αποκτά εξαιρετικά λείο φινίρισμα μετά από γυάλισμα με γυαλόχαρτο, βαφή και στίλβωση. Ξηραίνεται αρκετά γρήγορα 

με αρκετά μεγάλη συρρίκνωση.

Χρήσεις
Κατασκευή επίπλων ,υψηλής ποιότητας ξυλουργικά στοιχεία, ντουλάπια κουζίνας, διακοσμητικά, πλαίσια, πατώματα, 

πόρτες, εσωτερικοί χώροι σκαφών, μουσικά όργανα, τορνευτά και λαξευτά αντικείμενα. Η λεπτή γκάμα κόκκινων τό-

νων που απαντάται στο εγκάρδιο έχει καταστήσει αυτό το είδος εξαιρετικά μοντέρνο για πολλές εφαρμογές.

Επιπλέον
Κατά την έκθεση στο υπεριώδες, τα προϊόντα κερασιάς με φυσικό φινίρισμα γενικά σκουραίνουν χρωματικά με την 

πάροδο του χρόνου. Αυτό το εξαιρετικής ποιότητας ξύλο έχει φυσικούς μικρούς ρόζους και ραβδώσεις τα οποία δεν 

θεωρούνται ελαττώματα. Το σομφό ξύλο είναι αποδεκτό χωρίς περιορισμούς.
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ΟΞΥΑ ΕΥΡΩΠΗΣ -  EUROPEAN BEECH

Χαρακτηριστικά 
 

Χρώμα  κιτρινωπό , ροζέ ή χλωμό καφέ και με έκθεση στον φώς κοκκινωπό καφέ. 

Με πυκνότητα από  640-720 Kg/m3 είναι ένα από τα σκληρά ξύλα. 

Χρήσεις
 

Κομψό και ανθεκτικό ξύλο,  χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην επιπλοποιία, στην κατασκευή  σκαλο-

πατιών, πάγκων κουζίνας , πλαίσια για συρτάρια, κ.α.
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ΠΑΛΙΣΣΑΝΔΡΟΣ (PALISANDER) - Τριανταφυλλιά Μαδαγασκάρης

Γενικά
Τα  Rosewoods ( Τριανταφυλλιές) είναι ένα μεγάλο γένος μικρών έως μεσαίων δέντρων και  θάμνων .Το γένος έχει 

μια ευρεία διανομή στις τροπικές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής, τη Μαδαγασκάρη και 

τη νότια Ασία. Ο Παλλίσανδρος  είναι Τριανταφυλλιά  Μαδαγασκάρης.

Το εγκάρδιο κυμαίνεται από ανοιχτό κίτρινο-καφέ έως σκούρο πορτοκαλί ή κοκκινωπό –καφέ  και συχνά  παρου-

σιάζει πιο σκούρες μαύρες γραμμές. Το σομφό  είναι ανοιχτό κίτρινο και σαφώς διακριτό από το εγκάρσιο.

Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες
Έχει λεπτή υφή, πορώδη επιφάνεια και ίσια νερά.

Έχει ξεχωριστή, γλυκιά και χαρακτηριστική μυρωδιά όπως όλα τα Rosewoods καθώς περιέχει φυσικά έλαια.

Μέσο Βάρος: 935 kg / m 3

Σκληρότητα: 2.550 f (11360 Ν)

Αντοχή σε κάμψη: 24.020 f / 2 σε (165.7 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.742.000 f / 2 σε (12,01 GPa)

Συντελεστής σύνθλιψης: 11.100 f / σε 2 (76,6 MPa)

Σχετικά είδη :  Όλα τα Rosewoods 

• Blackwood Αφρικής 

• Τριανταφυλλιά Αμαζονίου 

• Bois de Rose 

• Rosewood Βραζιλίας 

• Blackwood Βιρμανίας

• Τριανταφυλλιά Βιρμανίας 

• Cocobolo

• Ασιατική Τριανταφυλλιά 

• Τριανταφυλλιά Ονδούρας

• Kingwood  

• Sissoo

• Tulipwood

• Γιουκατάν Τριανταφυλλιά

Κατεργασία
Εύκολη κατεργασία τόσο με εργαλεία χειρός όσο και με 

μηχανικά μέσα αν και αμβλύνει γρήγορα τα κοπτικά μέσα.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα στο κόλλημα και στο φινί-

ρισμα λόγω των φυσικών ελαίων του.

Χρήσεις 
Καπλαμάς, μουσικά όργανα , έπιπλα, σκαλιστά, διακοσμη-

τικά αντικείμενα, ένθετα, τορνευτά.

Επιπλέον
Σπάνιο είδος ξύλου, συγκαταλέγεται  στα προστατευόμε-

να είδη λόγω μείωσης του πληθυσμού του κατά 20% εδώ 

και αρκετά χρόνια.
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ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ (Σφενδάμι ή Σφεντάμι)

Γενικά

Προέλευση από  την Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη, τις βόρειες ακτές της Μεσογείου & τον Καύκασο.

(Επίσης το συναντάμε και στην Βόρεια Ελλάδα).

Ιδιότητες & Χαρακτηριστικά

Ξύλο έντονης σκληρότητας αλλά μέτριας συμπεριφοράς σε συστολές διαστολές

Το χρώμα είναι κρεμώδες λευκό και  αλλάζει ελάχιστα. 

Το σομφό κυμαίνεται από ελαφρύ χρυσό έως κοκκινωπό καφέ.

Μέσο  Βάρος: 615 kg / m 3

Σκληρότητα: 1.050 f (4.680 Ν)

Αντοχή σε Κάμψη: 14.220 f / σε 2 (98,1 MPa)

Συντελεστής ελαστικότητας: 1.438.000 f / 2 σε (9,92 GPa)

Αντοχή σε θλίψη: 7.980 f / σε 2 (55,0 MPa)

Συρρίκνωση: Radial: 4,5%, ογκομετρική: 12,3%, T / R Λόγος: 1.7

Χρήσεις

Το ξύλο του είναι λευκό και όχι πολύ συμπαγές. Το ξύλο της ρίζας του έχει ωραία νερά και χρησιμοποιείται για 

μικρά έπιπλα πολυτελείας, στην επιπλοποιία γενικά, σε οικοδομικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και είναι περι-

ζήτητο για την  κατασκευή μουσικών οργάνων.
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1. African  Blackwood  (Mpingo)

Tα 
πιο πολύτιμα 
είδη 
ξύλου
Τα πολυτιμότερα  είδη ξύλου στον κόσμο 

σύμφωνα με την σπανιότητα τους αλλά 

και την χρηματική τους αξία.

Θεωρείται από πολλούς ως  Ebony, όμως το γένος του τεχνικά 

ανήκει στα Rosewoods. 

Δεν είναι Ebony αλλά έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του. 
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2. Brazilian Rosewood 

Purple  ή  Zitan Λευκό

Απειλούμενο με εξαφάνιση είδος , φύεται  σε  προστατευό-

μενα δάση στην Βραζιλία  &  εξάγεται σε εξαιρετικά περιορι-

σμένες ποσότητες.

3. Sandalwood

Κόκκινο

Χρησιμοποιείται κυρίως για τα αρωματικά του έλαια και η παραγωγή ξυλείας είναι εξαι-

ρετικά περιορισμένη καθώς θεωρείται προστατευόμενο είδος.

Είναι το  ιερό ξύλο γιατί  υπήρξε σημαντικό σε όλες σχεδόν τις θρησκείες.
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4. Agar Wood 5.  Ebony

Το αιθέριο έλαιό του είχε μεγάλη πολιτιστική και θρησκευτική σημασία 

για τους αρχαίους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η τρέχουσα  παγκόσμια αγορά για agar wood εκτιμάται πως είναι 6-8 

δισεκατομμύρια  δολάρια και αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Το γεγονός 

αυτό υποδεικνύει και την σπανιότητά του καθώς είναι αδύνατον να καλυ-

φθεί η τεράστια ζήτηση.

Προστατευόμενο είδος καθώς ο πληθυσμός του έχει μειωθεί περισ-

σότερο από 50% τα τελευταία χρόνια. 

Η Γκαμπόν κυρίως αλλά και το Καμερούν εξάγουν τις μεγαλύτερες 

ποσότητες ενώ άλλοι τύποι Ebony όπως ο Macassar  & τo  African 

Blackwood  (που στην ουσία δεν είναι έβενος αλλά είδος Rosewood) 

είναι σπανιότεροι.
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7. Lignum Vitae  - Ironwood6. Pink Ivory

Το  ιερό δέντρο των Ζουλού.  Θεωρείται σπάνιο αγαθό -στην ίδια κατηγο-

ρία με το Ebony  Gaboοn.

Το μικρό μέγεθος του δέντρου σε συνδυασμό με την περιορισμένη δι-

ανομή του, το καθιστά σπάνιο και σε έλλειψη είδος. Στο Μεξικό θεωρεί-

ται προστατευόμενο είδος.
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8. Purple Heart 9. Indian Rosewood

Τόσο εξαιρετικά δημοφιλές για το σπάνιο χρώμα του, που η ζήτησή του δεν 

δύναται να καλυφθεί από την παραγωγή του.
Ο πληθυσμός του έχει μειωθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια και πα-

ρόλο που δεν ανήκει ακόμα στα προστατευόμενα είδη, η παραγωγή 

του είναι μικρή.
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10.  Bubinga 11.  Bocote

Δημοφιλές είδος  τόσο για την μοναδική εμφάνιση όσο και για τις εξαι-

ρετικές ιδιότητες του .Δεν ανήκει στα προστατευόμενα είδη.
Προτιμάται κυρίως για λόγους  αισθητικής παρά για τις μηχανικές του 

ιδιότητες. Δεν ανήκει στα προστατευόμενα είδη.
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