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ΝΕΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η οικογένεια της ALFA WOOD μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.
Οι ακόλουθοι συνάδελφοι απέκτησαν τέσσερα υγιέστατα μωράκια.
Toυς ευχόμαστε ότι καλύτερο!

• H κα Kερασίνα Τσιριβάβα έγινε μαμά (γιος)

• Η κα Σεβαστή Δημόσιου έγινε μαμά (κόρη)  

• Ο κος Μπαλογιάννης έγινε μπαμπάς (γιος)

• Ο κος Παπαοικονόμου Γιάννης έγινε μπαμπάς (γιος)

ΒΑΦΤΙΣΙΑ

Δύο νέα ALFAWOODάκια βαφτίστηκαν! Ευχόμαστε στον
Χρήστο και στον Αθανάσιο υγεία και ευτυχία!

• Ο κος Γαλάνης Γεώργιος βάφτισε τον τρίτο γιο του, Χρήστο.

• Ο κος Κόττας Γιώργος βάφτισε το γιο του, Αθανάσιο.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

H προσπάθειά του ανταμείφθηκε. Συγχαρητήρια στο γιο
του συναδέλφου που πέτυχε το όνειρό του.
Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

• Ο γιος του κ. Βογιατζή Κωνσταντίνου, Βασίλης είναι πλέον 

φοιτητής στο ΤΕΙ Κοζάνης. 

H ALFA WOOD σας εύχεται

Kάλές Γιορτές!

Τεύχος 3ο

Περιοδική έκδοση 
για τους εργαζόμενους 

και τους συνεργάτες 
του oμίλου ALFA WOOD

Xειμώνας 2009-2010

Αγαπητοί φίλοι, 

Έχουμε πει πολλές φορές ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς η κρίση δεν

έχει αφήσει κανέναν μας ανεπηρέαστο και όλοι βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση τρό-

πων αντιμετώπισης της. Ο Όμιλος μας λοιπόν, ανταποκρινόμενος στα νέα αυτά δεδομένα,

δε μένει ούτε για μια στιγμή παθητικός, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην

κορυφή της βιομηχανίας ξύλου. Μια θέση που, όπως γνωρίζετε, βασίζεται στη σωστή

αξιοποίηση του απόλυτα ειδικευμένου προσωπικού, την κατάλληλη διαχείριση των

πόρων, τις επιτυχημένες επενδύσεις και συνεργασίες και την εφαρμογή σύγχρονου τεχνο-

λογικού εξοπλισμού.

Ο Όμιλος ALFA WOOD, δεν μένει ποτέ στάσιμος, προσπαθεί να προχωρά και να εξελίσσεται συνεχώς και κυρίως δεν παύει να επεν-

δύει σε projects και ιδέες που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο μέλλον του Ομίλου. Μιαπρόσφατη σημαντικότατη

επένδυση μας, που αναμφίβολα έκανε αίσθηση στην αγορά είναι η πρόσφατη εξαγορά της εταιρείας “ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.”. Η εξαγορά

αυτή συνιστά την κορύφωση της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας που χαρακτηρίζει την ALFA WOOD τα τελευταία χρόνια και δίνον-

τάς της μια νέα δυναμική τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και τη ΝΑ Ευρώπης. Πρόκειται για μια επιτυχία μας για την οποία είμα-

στε πολύ υπερήφανοι! 

Επίσης, η νέα μας μονάδα διαχείρισης ξύλου στο Νευροκόπι ξεκινά τη δοκιμαστική  παραγωγή pellets μέσα στο Φεβρουάριο 2010.

Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση €25εκατομ, για την οποία έχουν ήδη υπογραφεί προσύμφωνα με πελάτες από την Ιταλία. Είμα-

στε υπερήφανοι γιατί μέσα από αυτήν μας την επένδυση δώσαμε τη δυνατότητα να  ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχεί-

ρησης, σε αυτήν την πρώτη φάση, 30 νέοι καταρτισμένοι και πολλά υποσχόμενοι εργαζόμενοι, κάτοικοι της ακριτικής περιοχής και

περισσότεροι από 50 συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επένδυση αυτή αποτελεί τον ορισμό της περιφερειακής ανάπτυξης

και αποκέντρωσης, της ορθολογικής αξιοποίησης υπολειμμάτων βιομάζας και της πράσινης ανάπτυξης.

Το 2009 ήταν μια χρονιά αντικειμενικά δύσκολη για όλη την αγορά, ήταν όμως για την ALFA WOOD μια χρονιά κατά την οποία τέθη-

καν γερές βάσεις που μας κάνουν να ελπίζουμε σε ένα ευνοϊκότερο 2010.  

Ευχή μας για τη νέα χρονιά είναι υγεία, ευημερία και ευτυχία για όλα τα μέλη της οικογένειας ALFA WOOD ώστε όλοι μαζί να μπο-

ρέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στα δεδομένα που θα φέρει ο νέος χρόνος.  

Επιστολή κου Αδαμόπουλου Διευθύνοντος Συμβούλου

Εξαγορά ALFA μεγέθους!
Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου της
ALFA WOOD πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Δεκέμβρη. Ο Όμι-
λος προέβη στην εξαγορά της εταιρείας “ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.”, γεγονός
που συνιστά τη σημαντικότερη ίσως είδηση της χρονιάς για τον
κλάδο της βιομηχανίας ξύλου. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής,
η οποία αποτελεί την κορύφωση της συνεχούς ανάπτυξης της ALFA
WOOD, σημαίνει την απαρχή μιας νέας εποχής για τον κλάδου του
ξύλου τόσο στη χώρα μας όσο και στη Νοτιανατολική Ευρώπη. 

Συνολικά, ο Όμιλος ALFA WOOD πραγματοποίησε την αγορά
25.365.386 μετοχών έναντι €11.000.000, αποκτώντας επομένως το
72,09% των δικαιωμάτων της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. 
Από αυτή τη στιγμή, οι δύο εταιρείες, κάτω από την ίδια ομπρέλα
πλέον, θα συνεχίσουν την αναμφίβολα επιτυχημένη πορεία τους,
παρέχοντας στην αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα και απαντώντας
δυναμικά στη νέα τάξη πραγμάτων που έχει επιφέρει η οικονομική
κρίση.
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Πράσινη  επιχειρηματικότητα: η ALFA WOOD επενδύει δυναμικά 

Η νέα μονάδα διαχείρισης ξύλου της
Alfa Wood Νευροκόπι ξεκινά τη δοκιμα-
στική  παραγωγή pellets μέσα στο
Φεβρουάριο 2010. Πρόκειται για μια
μεγάλη επένδυση €25εκατομ, για την
οποία έχουν ήδη υπογραφεί προσύμ-
φωνα με πελάτες από την Ιταλία. Το νέο
εργοστάσιο βρίσκεται σε μία έκταση 140
στρεμμάτων και καταλαμβάνει στεγα-
σμένη έκταση 13,5 στρεμμάτων. 
Η μέγιστη παραγωγική του δυνατότητα
ανέρχεται σε 65.000 τόνους ετησίως,
ενώ θα απασχολήσει αρχικά 30 εργαζό-
μενους της ακριτικής περιοχής και περισ-
σότερους από 50 συνεργάτες της εφο-
διαστικής αλυσίδας. Επένδυση δηλαδή
που αποτελεί τον ορισμό της περιφερει-
ακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, της
ορθολογικής αξιοποίησης υπολειμμά-
των βιομάζας, της πράσινης ανάπτυξης. 
Με δεδομένο βέβαια ότι τα pellets ανή-
κουν στις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας
και η χρήση τους προσμετρείται στους
στόχους του Κίοτο και των επί μέρους
στόχων 2010 και 2020 για χρήση ΑΠΕ.
Η Alfa Wood Νευροκόπι, θα επεξεργάζε-
ται στη νέα μονάδα υπολείμματα

ξυλουργικών επιχειρήσεων, καθώς και
πρωτογενή ξυλεία για την παραγωγή του
βιοκαυσίμου pellet. Το συγκεκριμένο
βιοκαύσιμο που είναι αποδεδειγμένα
οικονομικότερο από το πετρέλαιο, χρη-
σιμοποιείται ευρέως σε ολόκληρο τον
κόσμο για οικιακή αλλά και βιομηχανική
χρήση. Η γειτονική Ιταλίατο, έτος 2008,
κατανάλωσε 1.300.000 τόνους pellets
εισάγοντας έτσι 650.000 τόνους λιγότε-
ρο πε τρέλαιο, με διαρκώς αυξανόμενους
ρυθμούς. Στην Αυστρία τα τελευταία 2
χρόνια, οι 8 στους 10 νέους εγκατεστη-
μένους λέβητες, είναι λέβητες pellets. Οι
δε χώρες πρότυπα Δανία και Σουηδία
χρησιμοποιούν pellets για τις ανάγκες
θέρμανσης σε ποσοστά άνω του 40%.  
Δεδομένου ότι η χρήση των pellets είναι
σαφώς πιο διαδομένη στις ευρωπαϊκές
χώρες, η νέα μονάδα αναμφίβολα έχει
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξαγωγι-
κή δραστηριότητα. 
Η διάδοσή του δυστυχώς στην Ελλάδα
συνάντησε εμπόδια εξ αιτίας της αναχρο-
νιστικής νομοθεσίας που απαγορεύει
την χρήση αυτής της ΑΠΕ σε Αττική και
Ν. Θεσσαλονίκης. (μοναδικά σημεία

στον κόσμο, την στιγμή που στα περισ-
σότερα κράτη επιδοτείται η αγορά λέβη-
τα και σόμπας !!!). Ωστόσο, η εταιρεία
πραγματοποιεί επαφές και με Έλληνες
βιομηχανικούς πελάτες τόσο στην Κεν-
τρική όσο και τη Βόρεια Ελλάδα για την
κάλυψη των ενεργειακών και θερμικών
τους αναγκών. Ήδη στα χυτήρια Καμπά-
κα λειτουργούν με ιδιαίτερη επιτυχία 4
καυστήρες pellets για θερμικές διεργα-
σίες θερμοκρασίας 1.050 βαθμών Κελσί-
ου.
Παράλληλα η εταιρεία εγκαθιστά και
γραμ μή παραγωγής χρωματιστών τεμα-
χιδίων ξύλου (Wood Garden Chips).
Πρόκειται για νέο αναπτυσσόμενο προ-
ϊόν εδαφοκάλυψης κήπων και παρτε-
ριών που εκτός της διακοσμητικής χρή-
σης τους με τις υπέροχες χρωματικές
συνθέσεις που δημιουργούν, εξασφαλί-
ζουν οικονομία στο πότισμα σε ποσοστά
άνω του 65%, εμποδίζουν την ανάπτυξη
ζι ζανίων, εμπλουτίζουν το έδαφος και
δημιουργώντας μία μονωτική κου βέρτα
προστατεύουν το ριζικό σύστημα από
ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο πα -
γετός και ο καύσωνας. 

Νέο κατάστημα ALFA WOOD στα Ιωάννινα

Επεκτείνει τις εμπορικές δραστηριότητες του
ο Όμιλος ALFA WOOD με τα εγκαίνια ενός
νέου καταστήματος επίπλων στα Ιωάννινα.
Πρόκειται για το κατάστημα NEW HOME
που αποτελεί το νέο απόκτημα της εταιρείας
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥΑΕΒΕ στην οποία
συμμετέχει ο Όμιλος ALFA WOOD.
Η ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕΒΕ είναι μια
βιομηχανική εταιρεία κατεργασίας και επε-
ξεργασίας ξύλου, η οποία ειδικεύεται στην
παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών
ξυλείας πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα. Με την υποστήριξη της ΞΥΛΟΤΕ-
ΧΝΙΚΗΣ και τη  γνωστή ποικιλία και ποι-
ότητα των επίπλων της ALFA WOOD τα
Γιάννενα με το NEW HOME αποκτούν…
ένα νέο σπίτι επίπλου. Σε μια έκθεση 2.300

τ.μ. θα βρείτε τα πάντα για την επίπλωση
και τη διακόσμηση του σπιτιού.
Στα εγκαίνια του καταστήματος παραβρέ-
θηκαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αργύ-
ρης, ο νομάρχης Ιωαννίνων κ. Καχριμά-
νης, ο βουλευτής κ. Μιχάλης Παντούλας,
υποψήφιοι βουλευτές του νομού, εκπρό-
σωποι του ΔΣ του Ομίλου της ALFA
WOOD, καθώς και πλήθος κόσμου. 
Τόσο οι εκπρόσωποι της ALFA WOOD όσο
και οι υπεύθυνοι του νέου καταστήματος
δήλωσαν αισιόδοξοι για την πορεία της
νέας επιχείρησης, αλλά και τις δυνατότητες
που παρουσιάζει αυτή η συνεργασία. “Η
απάντηση στην κρίση” σημειώνουν “είναι
η ανάπτυξη γιατί κρίση δεν σημαίνει μόνο
απειλές αλλά και ευκαιρίες”.

Η ALFA WOOD πάντα στήριζε και
πάντα θα στηρίζει το νομό Λαρίσης
και όλα τα δρώμενά του. Σε μια
προσπάθεια αναγνώρισης και επι-
βράβευσης της καθημερινής προ-
σπάθειας που καταβάλει τα τελευ-
ταία 20 χρόνια το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
προχώρησε στη δωρεά αθλητικού
υλικού στην ομάδα ποδοσφαίρου
του κέντρου η οποία συμμετέχει στο
πρωτάθλημα εργαζομένων του
Δήμου Λαρισαίων.
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ τις δυο τελευταί-
ες δεκαετίες έχει επιτελέσει σπου-
δαίο έργο με την καθημερινή υπο-
στήριξη που παρέχει σε εξαρτημέ-
νους συνανθρώπους μας και στις
οικογένειές τους αλλά και με την
ενημέρωση για πρόληψη χρήσης
ουσιών, την εκπαίδευση και την
έρευνα στον τομέα της εξάρτησης. 

Δωρεά αθλητικού
εξοπλισμού 

Άποψη του χώρου

Από αριστερά η κ. Ιωάννα Δημάκη Αγορα-
στού - Marketing Director του Ομίλου ALFA
WOOD, o κος Στέλιος Αγοραστός Αναπλη-
ρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός
Διευθυντής όλων των εργοστασίων του Ομί-
λου, ο κος Γερακλής, Διευθυντής πωλήσεων
της LARO, η διακοσμήτρια της LARO και ο
κος Αδαμόπουλος Γεώργιος Διευθυντής του
εργοστασίου Τυρνάβου του Ομίλου.

Από αριστερά ο κος Καράμπελας, 
ο κος Αδαμόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
ALFA WOOD και ο κος Βαδάσης με
τη σύζυγό του. 

Tα αδέρφια Xρυσοστόμου: (από αριστερά)
Στέλιος, Nεκτάριος, Γεράσιμος, Mάκης

Η κυρία Αδαμοπούλου Δήμητρα με το στενό
συνεργάτη / διακοσμητή κ. Γεωργιάδη 
Θεόδωρο 

Aπό αριστερά:



Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕ-
ΡΙΑΣ ιδρύθηκε στις 24/11/1959 για την
κοινή προμήθεια υλικών επιπλοποιίας
στους κατασκευαστές της Πιερίας. Θεω-
ρείται από τους παλαιότερους συνεται-
ρισμούς της Ελλάδος. Ο Όμιλος της
ALFA WOOD συμμετέχει στη εταιρεία με
μερίδιο 2,5% .
Μετά από 45 χρόνια λειτουργίας ο Συνε-
ταιρισμός στις 1/1/2004 άλλαξε τη νομι-
κή του μορφή σε Ανώνυμη Εμπορική
και Βιομηχανική Εταιρεία. Οι μετοχές
της Α.Ε. εξακολουθούν να είναι κατά
70% στα χέ ρια των παλιών συνεταίρων

ξυλουργών και το 30% είναι στα χέρια
των τρίτων. Το μέγιστο όριο κατοχής
μετοχών είναι το 2,5% ανά μέτοχο. Τα
παραπάνω αποτελούν καταστατικές
δεσμεύσεις και η τροποποίηση αυτών
απαιτεί αυξημένη πλει  οψηφία των 2/3
για την αλλαγή τους. Έτσι διατηρεί τα
χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού που
είναι η βοήθεια των μελών του. 
Ο σκοπός αυτής της αλλαγής ήταν να
εισρεύσουν κεφάλαια στην εταιρεία
κυρίως από συνεργάτες – προμηθευτές
αλλά και από παλαιούς συνεταίρους
ώστε να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο
επενδυτικό σχέδιο ύψους 2.500.000€
περίπου.
Το επενδυτικό σχέδιο αυτό εντάχθηκε
στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

Σήμερα έχει υλοποιηθεί και αποτελείται:

Α) ανέγερση εργοστασίου και αποθη-
κευτικών χώρων 4000m2 σε έκταση 12
στρεμμάτων. 

Β) την εγκατάσταση μηχανημάτων για
την ολοκλήρωση γραμμής παραγωγής
κουτιού κουζίνας και ντουλάπας: 
1. τεμαχιστική GIBEN 
2. τετραγωνιστική και διπλή συγκολλη-
τική της IMA με αυτόματη φόρτωση και             
εκφόρτωση 

3. πολυτρύπανο και καβιλίερα της
BIESSE με αυτόματη φόρτωση και
εκφόρτωση 
4. κέντρο εργασίας της IMA  στρογγυ-
λής συγκόλλησης, με διαστάσεις τραπε-
ζιού  
επεξεργασίας 580x180
5. μηχανήματα συσκευασίας προϊόντων 

Γ) εγκατάσταση μηχανημάτων για την
πα ραγωγή και επεξεργασία πόρτας lam-
inate.
Η όλη μηχανολογική εγκατάσταση έγινε
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
κατασκευαστές να ανταποκριθούν σε
οποιοδήποτε μέγεθος δουλειάς που
αφορά εσωτερική πόρτα, κουζίνα, ντου-
λάπα, εξοπλισμό δωματίου, γραφείου.

Δ) παράλληλα οργανώθηκε σε 3000m2
του κεντρικού κτιρίου ένα σύγχρονο
τεχνικό πολυκατάστημα που ασχολείται
με τον εξοπλισμό του σπιτιού με το δια-
κριτικό τίτλο “spiti mas”.    

Η πορεία του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  είναι
ανοδική όλα τα προηγούμενα χρόνια
και ελπίζει στις δύσκολες χρονιές του
2009 και του 2010 να συνεχιστεί αξιο-
ποιώντας τις καινούργιες επενδύσεις
που έχει δημιουργήσει. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου η εταιρεία φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της
μια ομάδας ξυλουργών του Νομού Γρεβενών. Οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να περιηγηθούν στο εργοστάσιο και να παρατηρή-
σουν από κοντά τις  γραμμές παραγωγής της, καθώς και τις τεχνο-
λογίες που εφαρμόζονται. Μετά το τέλος της ξενάγησης, ακολού-
θησε γεύμα κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι αντάλλαξαν απόψεις και εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους για τη

δραστηριότητα του ομίλου. Μεταξύ άλλων, παρών καθ’ όλη την
επίσκεψη ήταν και ο Διευθυντής όλων των εργοστασίων Alfa
Wood  και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κος Στέλιος
Αγοραστός. Η ομάδα των ξυλουργών αποχώρησε από το εργο-
στάσιο έχοντας πλήρη εικόνα των τεκταινόμενων ενώ από την
πλευρά της η εταιρεία προσέφερε σε όλους αναμνηστικά προϊόν-
τα Alfa Wood.  
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Παρουσίαση συνεργατών: Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας

Επίσκεψη της ομάδας ξυλουργών Γρεβενών 
στην ALFA WOOD Πίνδος

Κάθε χρόνο στελέχη της εταιρείας μας
επισκέπτονται σημαντικές κλαδικές εκ -
θέσεις ώστε να ενημερωθούν για τις
τρέχουσες εξελίξεις αλλά και για να
διευρύνουν τις επιχειρηματικές σχέσεις
της Alfa Wood. Φέτος στελέχη της εται-
ρείας επισκέφτηκαν 4 γνωστές εκθέσεις
που πραγματοποιήθηκαν σε Τουρκία,
Σερβία και Ιταλία.
Τον Σεπτέμβρη επίσκεψη πραγματοποι-
ήθηκε στις δυο μεγαλύτερες εκθέσεις
του κλάδου των ξυλουργικών μηχανη-
μάτων και υλικών επιπλοποιίας της
Τουρκίας την Intermob και τη Wood
Processing Machinery που πραγματο-
ποιούνται κάθε χρόνο στην Κωνσταντι-
νούπολη. Τον Οκτώβρη η ALFA WOOD

βρέθηκε στη Βερόνα στην Ιταλία, στις
13-16 Οκτωβρίου 2009, στα πλαίσια
της διεθνούς έκθεσης Zow. Η καθιερω-
μένη πλέον έκθεση υλικών και εξαρτη-
μάτων για τη βιομηχανία του επίπλου
συνιστά μια από τις κυριότερες εκθέσεις
της χρονιάς και επομένως οι εκπρόσω-
ποι του Ομίλου δε θα μπορούσαν να
λείπουν από εκεί.
Τέλος, στα μέσα του Νοέμβρη στελέχη
της εταιρείας επισκέφτηκαν στο Βελι-
γράδι την 47η διεθνής επαγγελματική
έκθεση για τη βιομηχανία επίπλου,
Sajam Namestaja. Η έκθεση αφορά το
έπιπλο στο σύνολο του, από την αρχική
επεξεργασία του ξύλου έως την τελική
παραγωγή.

Στις 27 Ιουλίου 2009, ο όμιλος Alfa Wood
είχε την τιμή να τον επισκεφτεί ο κινεζικός
όμιλος παραγωγής πάνελ ινοσανίδας και
μοριοσανίδας, Guangdong Shunde Guan-
hua Woodproducts C.O. LTD. Εκπρόσω-
ποι της κινεζικής εταιρείας επισκέφτηκαν
τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Alfa
Wood Πίνδος στα Γρεβενά όπου και ενη-
μερώθηκαν για τις σύγχρονες τεχνολογίες
των πάνελ ξύλου που χρησιμοποιεί η
εταιρεία. Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον ελληνικό τρόπο παρα-
γωγής ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η
προσοχή τους επικεντρώθηκε στο σύστη-
μα εξοικονόμησης συγκολλητικής ουσίας,
ένα πρωτοποριακό σύστημα που εφαρμό-
ζεται με απόλυτη επιτυχία στο εργοστάσιο

των Γρεβενών. 
Πιο συγκεκριμένα, στην ξενάγηση παρα-
βρέθηκαν οι κκ Yaotian Deng, Πρόεδρος
της εταιρείας, μαζί με έτερους εκπροσώ-
πους της εταιρείας, ο Γενικός Διευθυντής
της εταιρείας Beijing Rivierland S&T
Co.LTD, Dustin Guo, καθώς και ο
Gabriele Nardin ως εκπρόσωπος της ιτα-
λικής εταιρείας PAL. Επίσης, το παρόν
έδωσαν οι κκ Marco Elvezzi και Maurizio
Aleoti, ως εκπρόσωποι της κατασκευά-
στριας εταιρείας του μηχανικού αναμεί-
κτη, Imal. Από την πλευρά της Alfa
Wood, παραβρέθηκαν οι κκ Απόστολος
Κουμπούρας, Διευθυντής του εργοστασί-
ου των Γρεβενών, και Ξενοφών Λαζογιάν-
νης, Αναπληρωτής Διευθυντής του εργο-

στασίου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης,
δόθηκε η δυνατότητα σε οικοδεσπότες
και επισκέπτες να ανταλλάξουν ιδέες και
απόψεις για την ισχύουσα κατάσταση της
διεθνούς αγοράς αλλά και για ενδεχόμε-
νους τρόπους επίλυσης των προβλημά-
των που προκύπτουν από τα νέα δεδομέ-
να που έχει επιφέρει η παγκόσμια οικονο-
μική ύφεση.   
Η επίσκεψη αυτή εκ μέρους του κινεζικού
ομίλου ήταν αμιγώς εποικοδομητική και
για τις δύο πλευρές, δεδομένου ότι τέτοι-
ου είδους ενέργειες συμβάλλουν στην ενί-
σχυση των δεσμών, τόσο των δύο ομίλων
όσο και των δύο χωρών. Από την πλευρά
της, η κινεζική εταιρεία, φανερά ικανοποι-
ημένη από την επίσκεψή της στο εργοστά-
σιο της ελληνικής εταιρείας, απέδωσε
ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους
της Alfa Wood προκειμένου να επισκε-
φτούν τις εγκαταστάσεις τους στην Άπω
Ανατολή.      
Ο Guangdong Shunde Guanhua Wood-
products C.O. LTD είναι ένας σημαντικός
όμιλος του χώρου ο οποίος, εκτός από
την παραγωγή MDF και μοριοσανίδας της
οποίας η δυναμικότητα μπορεί να φτάσει
συνολικά τα 250.000m3 το χρόνο, δρα-
στηριοποιείται ακόμη στην παραγωγή
επενδεδυμένων πάνελ ξύλου με μελαμί-
νη, καθώς και στην παραγωγή συγκολλη-
τικής ουσίας.

Επίσκεψη κινέζικου ομίλου στις εγκαταστάσεις της
ALFA WOOD Πίνδος

Eπίσκεψη στελεχών της ALFA WOOD σε κλαδικές εκθέσεις

Aπό την επίσκεψη στις εκθέσεις
της Tουρκίας
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Η ALFA WOOD στο Design Forum 2009

Γιορτινές εκδηλώσεις από την ALFA WOOD 

Στις 27-28 Οκτωβρίου 2009 πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια διοργάνωση Design
Forum στην αίθουσα “Ολυμπία” της
Αίγλης στο Ζάππειο. Το συγκεκριμένο
forum αφορά στην άμεση προώθηση
προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλά-
δου των Αρχιτεκτόνων Εσωτερικού
Χώρου και Διακοσμητών . 
Ο Όμιλος Alfa Wood, στηρίζοντας οποι-
οδήποτε εγχείρημα που σχετίζεται με την
καινοτομία και το δημιουργικό design,
ήταν και αυτός με τη σειρά του παρών
στο Design Forum 2009. Συγκεκριμένα,
στο περίπτερο 25/26 παρουσίασε τα νέα
του προϊόντα, τα οποία ξεχώρισαν για
την υψηλή τους αισθητική και σχεδιασμό.
Το περίπτερο προσέλκυσε την προσοχή
των παρευρισκόμενων οι οποίοι έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για τα προϊόντα της
εταιρείας.

• Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009 και
ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση για τα παιδιά των εργαζομένων
(Λάρισας) στο ''Village Garden'' που βρί-
σκεται στο 4ο χλμ Λάρισας – Νίκαιας. 

• Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα
17:30 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για
τα παιδιά των εργαζομένων (Γρεβενών)
στον παιδότοπο ''Dumbo''. 

• Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 20:10 θα
πραγματοποιηθεί κοπή πίτας στο ''Village
Garden'' που βρίσκεται στο 4ο χλμ Λάρι-
σας - Νίκαιας. 

• Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010 θα
πραγματοποιηθεί κοπή πίτας στο Ξενοδο-
χείο ''ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ'' στα Γρεβενά. 

Τέσσερα νέα χρώματα προστέθηκαν πρόσφατα στο χρωματο-
λόγιο των μελαμινών – Alfa Melamines, με απώτερο σκοπό
την ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερα ιδιαίτερα χρώματα που
μπορούν να ζητηθούν ως ακολούθως: 2802 Δρυς Οπιζόντιο -
matrix, 2401 έβενος οριζόντιος - matrix, 3002 Δρυς Γκρι Ορι-
ζόντιο - matrix, 2902 Δρυς Οριζόντιο Λευκό - matrix. Οι μελα-
μίνες διατίθενται σε διάσταση 366x183 και είναι ιδανικές τόσο
για κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας όσο και για οικιακά έπιπλα.
Επίσης τα παραπάνω χρώματα παράγονται και σε πορτάκια
Direct Post Forming μορφής R5.
Τα τέσσερα αυτά χρώματα διατίθενται και σε ταινίες ABS για
ολοκληρωμένες λύσεις.
Οι κωδικοί των νέων χρωμάτων στα πορτάκια είναι: 865 (είναι
η μελαμίνη 3002), 866 (είναι η μελαμίνη 2401), 867 (είναι η
μελαμίνη 2802), 868 (είναι η μελαμίνη 2902).

Ακόμη τέσσερα νέα χρώματα μελαμινών με εφαρμογές σε
πορτάκια από την ALFA WOOD

Ο Όμιλος Alfa Wood, βασιζόμενος στην κίνηση και τις τάσεις της αγοράς, έχει τη χαρά να παρουσιάσει τα καινούρια του profile. Πρόκειται
για δύο νέα profile, πιο τετραγωνισμένα από ότι έχουμε συνηθίσει ως τώρα, τα οποία προορίζονται για χρήση σε έπιπλα κουζίνας. Πιο
συγκεκριμένα, το profile No 88 είναι πιο τετραγωνισμένο σε σχέση με το No 8 ενώ το No 92 έχει πιο τετραγωνισμένη μορφή, σε σύγκριση
με το No 2. Τα είδη καπλαμά στα οποία διατίθενται τα δύο νέα profile είναι οξιά, ανιγκρέ, δρυς και δρυς fineline. Επίσης, μπορείτε να τα
βρείτε και σε foil: 118, 018, 027, 802, 902, 701, 224, 402 και 160. Πρόσφατα προστέθηκαν 4 νέα χρώματα 2802, 2401, 3002, 2902.

Δύο νέα profile από την ALFA WOOD


