Εγχειρίδιο Κατασκευαστικών Λύσεων για Ξενοδοχειακές Μονάδες
με την υπογραφή της FIBRAN

Ο τουρισμός είναι πηγή
ζωής για μια χώρα που
γεννά το φως

7.500 χλμ. ακτογραμμών, 117 νησιά, 20 χιονοδρομικά κέντρα, 10.000
ξενοδοχειακές μονάδες... εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Φιλόξενα
χαμόγελα υποδέχονται δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες σε μία από τις
ομορφότερες χώρες του κόσμου.
Ο τουρισμός είναι πηγή ζωής για μια χώρα που γεννά το φως σμιλεύοντας
ιστορίες ανθρώπων και πολιτισμών.
Η ξενοδοχειακή βιομηχανία, προϊόν συνεργασίας διαφορετικών
δεξιοτήτων, πλάθει ιστορίες με φαντασία, μεράκι και επαγγελματισμό.
Παράλληλα, η κατασκευή και η ανακατασκευή εγκαταστάσεων φιλοξενίας
αποτελεί μια εξίσου σύνθετη υπόθεση καθώς επηρεάζει άμεσα το τελικό
τουριστικό προϊόν που εισπράττει ο φιλοξενούμενος, την ασφάλεια και
το επιχειρηματικό αποτέλεσμα μιας βιομηχανίας που δεν κοιμάται ποτέ...
Η FIBRAN, μια αληθινά παγκόσμια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, με 6
εργοστάσια στη χώρα μας και την Ευρώπη, 12 θυγατρικές και παρουσία
σε περισσότερες από 70 χώρες, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από
30.000 τουριστικές επενδύσεις με τα μονωτικά υλικά και τα συστήματα
ξηράς δόμησης που παράγει και διαθέτει. Η ενασχόληση με τα έργα αυτά,
σε συνεργασία με τους μελετητές μηχανικούς, τους κατασκευαστές και
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται, έχει αναδείξει έναν
πλούτο γνώσης και εμπειρίας.
Το Εγχειρίδιο Κατασκευαστικών Λύσεων για Ξενοδοχειακές
Μονάδες με την σφραγίδα της FIBRAN που κρατάτε στα χέρια σας
φιλοδοξεί να φωτίσει τις πτυχές αυτής της γνώσης.

Η FIBRAN σε συνεργασία με τους μελετητές
μηχανικούς, τους κατασκευαστές και τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται,
έχει αναδείξει έναν πλούτο γνώσης και έξυπνων
λειτουργικών λύσεων.
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Θερμική Άνεση - Ακουστική
στο χώρο των ξενοδοχείων

Η φιλοσοφία του κτιριακού σχεδιασμού στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας δίχως να θυσιάζεται η
επίτευξη θερμικής άνεσης και η ποιότητα εσωτερικού αέρα.
Η θερμική άνεση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ASHRAE) είναι η σχέση σώματος - περιβάλλοντος κατά την οποία το άτομο
δεν επιθυμεί να αλλάξει κάτι στο εσωτερικό περιβάλλον του χώρου όπου βρίσκεται (θερμοκρασία, υγρασία, κλπ).
Παράλληλα, η θερμική άνεση συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η σωστή μελέτη και ο αποδοτικός
έλεγχος των συνθηκών που διαμορφώνονται μπορούν να οδηγήσουν σε μια ορθολογική λειτουργία των συστημάτων
θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η ολοκληρωμένη μελέτη
της συμπεριφοράς του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση τόσο του ενεργειακού του ισοζυγίου, όσο και της
συμπεριφοράς των χρηστών.
Η βέλτιστη θερμομόνωση συνιστά το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης συνθηκών θερμικής άνεσης, σε συνδυασμό
με τη σωστή χωροθέτηση των ανοιγμάτων αλλά και των συστημάτων σκίασης. Ως εκ τούτου ο ορθός σχεδιασμός των κτιρίων
οφείλει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που διαμορφώνουν το εσωτερικό περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνονται
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Η υψηλή Θερμική και Ακουστική
άνεση βελτιώνουν τις συνθήκες
διαμονής στους χώρους φιλοξενίας.

οι στόχοι τόσο της θερμικής άνεσης όσο και της ικανοποιητικής ποιότητας εσωτερικού αέρα.
Παράλληλα η ακουστική άνεση αποτελεί βασική παράμετρο για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των χώρων του ξενοδοχείου. Η
ακουστική άνεση περιλαμβάνει τόσο την αλληλεπίδραση του ήχου μεταξύ των χώρων ενός ξενοδοχείου αλλά και της σωστής
μετάδοσης του ήχου μέσα στον ίδιο το χώρο. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι τόσο η επαρκής ηχομόνωση όσο και η σωστή
κατανομή του ήχου.
Για τη διαχείριση της συμπεριφοράς του ήχου μέσα σε ένα χώρο, δηλαδή για να εξασφαλίζεται η ευκρίνεια του ήχου και η
ιδιωτικότητα των συνομιλιών, είναι συχνά απαραίτητη η χρήση ηχοαπορροφητικών διατάξεων για το διαχωρισμό διαφορετικών
ακουστικών διαμερισμάτων. Το συνολικό πάχος των ηχοαπορροφητικών διατάξεων, σε συνδυασμό με τα υλικά από τα οποία
κατασκευάζονται μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα για κάθε προφίλ θορύβου.
Αντίστοιχα, οι αντανακλάσεις του ήχου σε «σκληρά» υλικά όπως μάρμαρα και πλακίδια μπορεί να διαταράξουν την ποιότητα
του εσωτερικού ήχου δημιουργώντας αντηχήσεις και ενοχλητικό θόρυβο. Για το λόγο αυτό, σε χώρους μεγάλου όγκου (όπως
η υποδοχή, το εστιατόριο, κ.λπ.) προτείνεται η επένδυση των επιφανειών με διάτρητα ηχοαπορροφητικά υλικά, που σε
συνδυασμό με πλήρωση με πετροβάμβακα μπορούν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά τέτοιου είδους φαινόμενα.
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Θερμομονώστε σωστά & ικανοποιήστε
πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού
Πυροπροστασίας ελαχιστοποιώντας
τον κίνδυνο μετάδοσης της φωτιάς !
Τα ξενοδοχεία αποτελούν υποδομές ιδιαίτερης σημασίας ως χώροι μαζικής συνάθροισης κοινού. Είναι πολλά τα περιστατικά
που η εμφάνιση πυρκαγιάς από αδιευκρίνιστα αίτια έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ενοίκων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Για το λόγο αυτό είναι κρίσιμη η εφαρμογή μέτρων τόσο παθητικής όσο και ενεργητικής πυροπροστασίας. Σημειώνουμε
πως, κατά τη φάση της αρχιτεκτονικής και μηχανολογικής μελέτης, τα μέτρα που περιλαμβάνει η ενεργητική πυροπροστασία
καθορίζονται από τη μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας.
Η παθητική πυροπροστασία του κτιριακού περιβλήματος με πετροβάμβακα μπορεί να διασφαλίσει την πυραντοχή του για
όσο χρόνο απαιτείται για την ασφαλή έξοδο των ενοίκων του ξενοδοχείου βάσει των κρίσιμων κανονισμών πυροπροστασίας
που ισχύουν στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως.

Η χρήση υλικών που αυξάνουν την παθητική πυροπροστασία
οδηγούν σε χαμηλότερα ασφάλιστρα του ξενοδοχείου.
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Κατά συνέπεια, οι διαχωριστικές τοιχοποιίες στα δωμάτια των μονάδων φιλοξενίας πρέπει να αποτελούνται από δομικά στοιχεία
πιστοποιημένης πυραντίστασης, και ταυτόχρονα από υλικά που κατά την καύση τους δεν παράγουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις
ή επικίνδυνα φλεγόμενα σωματίδια.
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής. Τέλος,
σημαντικό ρόλο στη μελέτη πυροπροστασίας παίζουν τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης / κλιματισμού αλλά και αερισμού.
Τα κανάλια και οι θυρίδες τους μέσα στα δωμάτια και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους συνιστούν την ευκολότερη και
γρηγορότερη δίοδο μετάδοσης της φωτιάς σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Κατά συνέπεια, πρέπει να σχεδιαστούν
σωστά με τη xρήση πυροφραγών. Παράλληλα, η ορθή τήρηση του κανονισμού πυροπροστασίας εξασφαλίζει τον επαρκή
χρόνο ασφαλούς εξόδου του κοινού από το κτήριο με την ύπαρξη πυροδιαμερισμάτων σωστής γεωμετρίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙKOY:
Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo BP-ETICS, που ως άκαυστο θερμομονωτικό υλικό κατατάσσεται στην
υψηλότερη ευρωπαϊκή κατηγορία αντοχής στη φωτιά (Eurocalass Α1), προσφέρει την απαιτούμενη από τους
κανονισμούς Πυροπροστασία. Προϊόν πιστοποιημένο για εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS.

www.fibran.gr
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Σχεδιασμός περιβλήματος
α. Αντεστραμμένο δώμα

Τα δώματα δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές συνθήκες αλλά αποτελούν σημαντικό αισθητικό και
λειτουργικό τμήμα των ξενοδοχειακών μονάδων. Όση ιδιαίτερη γοητεία έχουν οι κεραμοσκεπές σε παραδοσιακούς ξενώνες,
τόσο ελκυστικές είναι και οι επίπεδες ανοιχτές επιφάνειες των δωμάτων που χρησιμοποιούνται για χώρους χαλάρωσης και
ψυχαγωγίας, με θέα τον ανοιχτό ορίζοντα.
Άλλωστε, στα δώματα ξενοδοχειακών κτηρίων μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν αληθινό κήπο, μπαρ, πισίνα ή εστιατόριο.
Η κατασκευαστική μέθοδος του αντεστραμμένου δώματος παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη, καθώς καθιστά την επιφάνεια του
δώματος πλήρως επισκέψιμη με δυνατότητα για διαφορετικές χρήσεις.

Δοκιμάστε την υδατοαπωθητικότητα (αδιαβροχότητα)
της εξηλασμένης πολυστερίνης ρίχνοντας νερό σε
δείγμα αυτής.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ:
Η εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps 300L είναι το καταλληλότερο θερμομονωτικό υλικό για το
αντεστραμμένο δώμα. Διαθέτει 300kPa αντοχή σε συμπίεση, είναι αδιαπέραστο από το νερό και διαθέτει
κλιμακωτή διαμόρφωση διαμόρφωση ακμών L ώστε να εκμηδενίζονται οι θερμογέφυρες.
Oι συνθετικές στεγανοποιητικές μεμβράνες TPO της FIRESTONE που μπορούν να συμπληρώσουν μιά τέτοια
ολοκληρωμένη τεχνική λύση:
- Χαρακτηρίζονται από υψηλή ελαστικότητα & ευκαμψία
- Έχουν ισχυρή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στους μικροοργανισμούς και τις χημικές ουσίες που προέρχονται από το νερό.

www.fibran.gr

www.firestonebpco.com
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Αυξάνουμε τον ωφέλιμο χώρο του ξενοδοχείου
δημιουργώντας στο δώμα roof garden bar restaurant, pool bar ή parking.

Το αντεστραμμένο δώμα προσφέρει στο χρήστη ή στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποκτά επιπλέον ωφέλιμη επιφάνεια
προσθέτοντας αξία στο κτήριό του. Το κέρδος που προκύπτει είναι διττό. Εκτός από την επιπλέον ωφέλιμη επιφάνεια σε μορφή
κήπου ή χώρου ψυχαγωγίας ή εστίαση, η δομή του αντεστραμμένου δώματος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην
στεγανοποιητική μεμβράνη και συνεπώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κατασκευή.
Το αντεστραμμένο δώμα απαιτεί θερμομονωτικό υλικό που να διατηρεί τις ιδιότητές του ακόμα και σε περιβάλλον αυξημένης
υγρασίας. Στα συστήματα αντεστραμμένων δωμάτων χρησιμοποιείται θερμομόνωση από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
(XPS), η οποία με την κλειστή δομή των κυψελίδων της εξασφαλίζει τέλεια θερμική προστασία σε οποιεσδήποτε κλιματικές
συνθήκες.
Ο τρόπος κατασκευής του αντεστραμμένου δώματος προσφέρει ολοκληρωμένο εύρος λύσεων για μόνιμη προστασία του
κτηρίου από τα νερά της βροχής, την απώλεια θερμότητας και την καλοκαιρινή υπερθέρμανση, ενώ συγχρόνως δίνει τη
δυνατότητα για ωφέλιμη χρήση της επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα δώματα (ακόμα και υπογείων κτηρίων) αλλά
και στα μπαλκόνια.
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Μεμβράνες
Οι μεμβράνες FIBRANskin ρυθμίζουν
τη διάχυση υδρατμών και
προσφέρουν στεγανοποίηση

FIBRANfilter

Γεωύφασμα, για αντεστραμμένα
δώματα

FIBRANSkinSEAL

Στρώση διαχείρισης ομβρίων υδάτων
(μεμβράνη επί μονωτικού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Σημαντικό ρόλο στην κατασκευή του αντεστραμμένου δώματος έχει η σωστή χρήση των μεμβρανών. Η
FIBRAN σας προτείνει λύσεις με τις μεμβράνες FIBRANskin Filter, Seal, που συνεισφέρουν στη διαπνοή της
διαστρωμάτωσης της κατασκευής, στη συγκράτηση του νερού καθώς και στην προστασία από τα φερτά
υλικά.

www.fibran.gr
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β. Φυτεμένο Δώμα
Το σύστημα κατασκευής του αντεστραμμένου δώματος είναι κατάλληλο και για την κατασκευή φυτεμένου δώματος.
Οποιοδήποτε επίπεδο δώμα ή οροφή με μικρή ή μεγάλη κλίση μάς προσφέρουν επιφάνειες στις οποίες μπορούμε να
δημιουργήσουμε ξανά ένα μέρος από τη χαμένη φύση των τσιμεντουπόλεων. Γι αυτό το λόγο, στα νέα κτήρια ξενοδοχείων
προβλέπονται όλο και συχνότερα φυτεμένα δώματα.
Η κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων εκτατικού τύπου, που είναι κατάλληλα για ξενοδοχειακές μονάδες με μεγάλη ή
περιορισμένη ωφέλιμη επιφάνεια δώματος, μπορεί να είναι πολύ απλή διότι ακόμα και σε λεπτό υπόστρωμα, χωρίς ιδιαίτερη
περιποίηση, μπορούν να αναπτυχθούν πολλά από τα λιγότερο απαιτητικά φυτά. Σε υπόστρωμα μεγαλύτερου πάχους να
φυτέψουμε θάμνους ή ακόμα και δέντρα.

14

Γιατί επιλέγουμε ένα
φυτεμένο δώμα
– Αυξάνει τη συγκράτηση του νερού
– Μειώνει τα επίπεδα σκόνης και ρύπανσης
– Μειώνει το θόρυβο
– Προστατεύει τη στεγανοποίηση από τις
απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές
– Βελτιώνει το μικροκλίμα των πόλεων
– Προσδίδει προστιθέμενη αξία στην κατασκευή

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Ολοκληρωμένο σύστημα μεμβρανών ΤΕΜΑ για
την κατασκευή φυτεμένου δώματος.

Φυτεμένο Δώμα: Όαση δροσιάς & σύγχρονης
«φυσικής» αισθητικής στο ξενοδοχείο μας.
www.temaroofingservices.com
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Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
FIBRANxps INCLINE σχεδιάζονται και
κατασκευάζονται εξατομικευμένα στα
μέτρα σας !

Οι κλίσεις στο δώμα
σχεδιάζονται..!
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Υπάρχουν περιπτώσεις που η θερμομόνωση του δώματος δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετο βάρος ή δεν υπάρχει η
δυνατότητα χρήσης τσιμεντοκονιάματος ρύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λύση είναι οι πλάκες FIBRANxps INCLINE.
Είναι σκληρές και αδιάβροχες θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με κεκλιμένη επιφάνεια που δίνουν,
ταυτόχρονα με τη θερμομόνωση, τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε ή να διορθώσουμε κλίσεις στα δώματα από 0,5% έως
3% για την απορροή του βρόχινου νερού. Παράγονται με κοπή υπό κλίση των πλακών FIBRANxps 300 σε ειδικές διαστάσεις και
σύμφωνα με την εκάστοτε κάτοψη του δώματος και την επιθυμητή κλίση. Η εφαρμογή τους είναι πολύ εύκολη για τον χρήστη
και προσφέρει στο δώμα, τόσο την απαραίτητη κλίση όσο και την επιθυμητή θερμομόνωση.

Πλεονεκτήματα
– Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα υλικό
– Ελάχιστο βάρος
– Υψηλή ποιότητα κλίσης
– Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
– Χαμηλό κόστος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Σκληρές και αδιάβροχες θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης με κεκλιμένη επιφάνεια FIBRANxps INCLINE.

www.fibran.gr
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Η «Αρχοντική λύση» της Κεραμοσκεπής
Η κεραμοσκεπή αποτελεί το τέλειο επιστέγασμα ενός κτηρίου που θέλει να εναρμονιστεί με έναν παραδοσιακό οικισμό, με
το ορεινό ανάγλυφο ή το χειμωνιάτικό τοπίο του δάσους. Η κεκλιμένη στέγη δημιουργεί ζεστασιά και αποπνέει οικειότητα για
τους επισκέπτες του ξενοδοχείου.
Στην περίπτωση που η αρχιτεκτονική απαιτεί την κατασκευή κεραμοσκεπής θα πρέπει να διασφαλίστει η θερμομονωτική της
επάρκεια αλλά και η ακουστική της άνεση.
Ανεξάρτητα από το αν εσωτερικά η κλίση της κεραμοσκεπής είναι εμφανής ή όχι, η θερμομονωτική στρώση μπορεί να
τοποθετηθεί στην εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά των φερόντων στοιχείων, επιτυγχάνοντας θερμική άνεση και μειώνοντας
τις ενεργειακές απώλειες.

Σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της κεραμοσκεπής έχει η σωστή χρήση των
μεμβρανών. Η FIBRAN σας προτείνει λύσεις με τις μεμβράνες FIBRAN Barrier, Smart,
Vent, Silver Vent που συνεισφέρουν στη διαπνοή του δώματος, στη συγκράτηση
του νερού καθώς και στην προστασία από φερτά υλικά.
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Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση του θορύβου. Σημειώνουμε πως ιδιαίτερα στις εμφανείς
από την εσωτερική πλευρά κεραμοσκεπές ο όγκος του χώρου προκαλεί φαινόμενα αντίχησης και βοής. Κατάλληλες
ηχοαπορροφητικές διατάξεις με τη χρήση πετροβάμβακα βελτιώνουν το πρόβλημα.
Τέλος, σημαντικό παράγοντα στη μελέτη ηχομόνωσης αποτελεί και ο θόρυβος από την πρόσπτωση της βροχής στα
κεραμίδια. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεταλλικών φύλλων επιστέγασης, ο ήχος αυτός μεταδίδεται στο εσωτερικό του χώρου,
επιδεινώνοντας την ακουστική του. Η χρήση πετροβάμβακα σε αυτές τις περιπτώσεις περιορίζει σημαντικά το φαινόμενο,
βελτιώνοντας συνολικά την ακουστική του χώρου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo Β-570
προσφέρει στην κεραμοσκεπή άριστη
θερμομόνωση και εξαιρετική ηχομόνωση.

www.fibran.gr
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Eξωτερικοί τοίχοι
Η διάρκεια ζωής και η λειτουργικότητα της όψης εξασφαλίζονται με την ορθή επιλογή
Σύνθετων Συστήματων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας, ανάλογα με την
επιθυμητή εμφάνιση, τη χρήση και το χαρακτήρα του κτηρίου. Με την επιλογή του
κατάλληλου θερμομονωτικού υλικού που λειτουργεί ως Ενεργειακή Ασπίδα της Όψης
μπορούμε να εξασφαλίσουμε εκτός από τη θερμομόνωση και την αειφόρο θερμική άνεση,
την ηχομόνωση και την πυροπροστασία.
Η θερμική προστασία του κτηριακού περιβλήματος αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην
επίτευξη της ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτηρίου. Τα ΣΣΕΘ αποτελούν
ολοκληρωμένη λύση προς την κατεύθυνση αυτή για νέα και υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC και την εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 2367/12-07-2017
(ΚΕΝΑΚ) για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ενεργειακή ταυτότητα των κτηρίων.

Η θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας
λειτουργεί ως ενεργειακή ασπίδα και μπορεί
να προσφέρει εκτός από αειφόρο θερμική
άνεση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.
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Ειδικότερα η χρήση τους:
– Ελαχιστοποιεί τις θερμογέφυρες, μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και
ψύξη, αξιοποιεί τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων και εξασφαλίζει θερμική άνεση στον
εσωτερικό χώρο.
– Περιορίζει τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα του κτηριακού περιβλήματος
και παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία ως προς την τελική διαμόρφωση της όψης με πλήθος
αρχιτεκτονικών επιλογών.
– Καθιστά εφικτή την τοποθέτηση μεγαλύτερου πάχους θερμομονωτικού υλικού χωρίς
να χάνεται πολύτιμος εσωτερικός χώρος.
– Αποτελεί την οικονομικά σκοπιμότερη και λειτουργικά πιο ορθολογική λύση για τα μη
θερμομονωμένα ή ελλειπώς μονωμένα υφιστάμενα κτήρια

Σε πολλές γεωγραφικές περιοχές υπάρχει απαίτηση
για τη χρήση εμφανούς φυσικής πέτρας ή ξύλου στις
όψεις της εξωτερικής τοιχοποιίας. Επιπλέον, σε πολλές
περιπτώσεις η κατασκευή της εσωτερικής όψης της
τοιχοποιίας από εμφανή πέτρα αποτελεί βασική
αρχιτεκτονική επιλογή.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η άποψη ότι η
χρήση της πέτρας από μόνη της αποτελεί
ικανοποιητική θερμομόνωση είναι εσφαλμένη.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 5 cm πάχους μίας πλάκας
πετροβάμβακα ισοδυναμούν περίπου με πάχους
2,5 m πετρόκτιστο τοίχο.
Στην κατασκευή τοιχοποιίας από φυσική πέτρα, οι
μονωτικές πλάκες FIBRANgeo Β-570 τοποθετούνται
στον πυρήνα της τοιχοποιίας. Πρόκειται για παραλλαγή
της συμβατικής δικέλυψης οπτοπλινθοδομής
(τοιχοποιίας από τούβλα). Πιο συγκεκριμένα, οι
μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα τοποθετούνται
στον πυρήνα της τοιχοποιίας και τα δύο φύλλα της
τοιχοποιίας συνδέονται μεταξύ τους με ειδικά έτοιμα
συνδετήρια τεμάχια.
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Οι εξωτερικές όψεις των ξενοδοχειακών μονάδων γίνονται μοναδικές όταν επιλέγονται υφές και σχήματα από τελικά επιχρίσματα
ειδικής κοκκομετρίας και τεχνοτροπιών εφαρμογής. Η παλέτα των προϊόντων Ceresit Visage προσφέρει την επιλογή τελικών
επιφανειών με όψη οπτοπλινθοδομής, ανάγλυφου ξύλου, εμφανούς αρχιτεκτονικού σκυροδέματος, κ.ά.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Η FIBRAN διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη
εγγύση των προϊόντων CERESIT του ομίλου Henkel.

www.ceresit.com.gr
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Εναλλακτική πρόταση για την όψη του κτηρίου είναι η λύση της αεριζόμενης όψης. Η στρώση αερισμού πίσω από την τελική
επικάλυψη της όψης εξασφαλίζει την θερμική άνεση του κτιρίου. Υπάρχουν πολλές επιλογές για την επικάλυψη της τελικής
επιφάνειας, όπως γυαλί, μέταλλο, συνθετικό ξύλο ή και μάρμαρο ή γυψοσανίδα εξωτερικής χρήσης. Υπόστρωμα για την
κατασκευή μπορεί να είναι συμβατική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής ή τοιχοποιία ξηράς δόμησης με επένδυση γυψοσανίδας
εξωτερικής χρήσης.
Η FIBRANgyps NEXT BOARD είναι σκληρή αδιάβροχη και άκαυστη πλάκα πολλαπλών χρήσεων για τις εξωτερικές επιφάνειες
των συστημάτων FIBRANgyps NEXT.

Βασικό πλεονέκτημα της αεριζόμενης όψης είναι ο καλύτερος δροσισμός
αλλά και η σκίαση της εξωτερικής τοιχοποιίας των ξενοδοχείων. Η χρήση
πετροβάμβακα σε συνδυασμό με πάνελ τύπου ETALBOND προσφέρει ποικιλία
λύσεων για τις ξενοδοχειακές κτηριακές όψεις.
24

Ο μοναδικός χαρακτήρας των ξενοδοχείων
ξεκινάει από την εξωτερική τους όψη.
Για ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις
η FIBRAN προτείνει την χρήση της
γυψοσανίδας FIBRANgyps NEXT.

Η καινοτόμος πλάκα FIBRANgyps NEXT BOARD με ινοοπλισμένο πυρήνα γύψου, ενισχυμένο με ειδικά πρόσμικτα και με
αμφίπλευρη επικάλυψη υαλοϋφάσματος έχει υψηλές μηχανικές αντοχές, είναι ανθυγρή, άκαυστη και πολύ ανθεκτική στο νερό,
στα βακτήρια, στη μούχλα, στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και στις καιρικές συνθήκες.
Οι τοποθητημένες πλάκες μπορούν να μείνουν εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον χωρίς επιφανειακή προστασία μέχρι 6
μήνες, μετά την αρμολόγησή τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Τα συστήματα FIBRANgyps NEXT εξασφαλίζουν όλα τα πλεονεκτήματα της ξηράς δόμησης έναντι της παραδοσιακής
οπτοπλινθοδομής: ελαστικότητα, ταχύτητα εφαρμογής, ευκολία διαμόρφωσης, στατική επάρκεια.

www.fibran.gr

www.visage.com

www.ceresit.com
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Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων
Θερμική και ακουστική
άνεση δωματίων
Τα δωμάτια των ξενοδοχείων αποτελούν τους βασικούς χώρους ξεκούρασης και χαλάρωσης για τους ενοίκους τους. Ως τέτοιοι
πρέπει να εξασφαλίζονται τόσο η βέλτιστη θερμική όσο και η ακουστική άνεση στο εσωτερικό τους.. Η διάδοση του ήχου
γίνεται κυρίως από τις τοιχοποιίες που επικοινωνούν με το διάδρομο και τα γειτονικά δωμάτια, καθώς και από τα συστήματα
εξαερισμού, θέρμανσης και το σύστημα ύδρευσης.
Τα δωμάτια πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ηχομόνωση παράλληλα με την κατάλληλη ηχοαπορρόφηση, κάτι που
επιτυγχάνεται με εφαρμογή συστημάτων δόμησης με ηχοαπορροφητικό πυράντοχο και θερμομονωτικό υλικό πλήρωσης
όπως ο πετροβάμβακας. Τα συστήματα ξηράς δόμησης με χρήση πετροβάμβακα προσφέρουν ταχύτητα στην κατασκευή
εξασφαλίζοντας θερμική και ακουστική άνεση.

Η σωστή κατασκευή των διαχωριστικών τοιχοποιιών των δωματίων παίζουν
καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση των δωματιών. Η διαχωριστική τοιχοποιία
θα πρέπει να είναι διπλοκέλυφη και σε απόσταση των κελυφών μεταξύ τους,
ώστε να απορροφούν τη μετάδοση θορύβου από τις οπές για τους διακόπτες
και τις πρίζες.
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Συστήματα ξηράς δόμησης FIBRANgyps
CARE με τεχνολογία απομάκρυνσης των
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων VOC από την
ατμόσφαιρα.

FORMALDEHYDE
ABSORPTION

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
FIBRANgyps SUPER γυψοσανίδα με 30% αυξημένη αντοχή από την απλή γυψοσανίδα. Ιδανική για τα ιδαίτερα
αρχιτεκτονικά σχέδια των δωματίων
Οι πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-dry ως πυράντοχο θερμομονωτικό υλικό πλήρωσης προσφέρουν στα
συστήματα ξηράς δόμησης περισσότερο από 20 dB επιπλέον ηχομείωση στα στοιχεία της τοιχοποιίας και της οροφής,
ομαλοποιώντας τη μετάδοση του ήχου μεταξύ των δωματίων ύπνου.

www.fibran.gr

www.technogipspro.com/gr
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Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των ξενοδοχειακών μονάδων
εναρμονίζεται με τα στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος
αποκτώντας χαρακτήρα από το φυσικό και το πολιτισμικό
τοπίο της περιοχής. Έτοιμες θερμομονωτικές πλάκες με
επένδυση τεχνητής πέτρας κατάλληλες για εσωτερική χρήση
βρίσκονται στην γκάμα των λύσεων που προσφέρει η FIBRAN
σε συνεργασία με την εταιρεία Hellas Stone.
Η διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών του κάθε δωματίου
βασίζεται στη μοναδική ματιά και τον σχεδιασμό του
αρχιτέκτονα. H δομική σανίδα της rowmat είναι εύκαμπτη
πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με αμφίπλευρη επικάλυψη
οπλισμένου τσιμεντοειδούς κονιάματος υψηλών αντοχών. Με
την πλάκα rowmat μπορούν να κατασκευαστούν τόσο έπιπλα
για τον εξοπλισμό των δωματίων, όσο και αρχιτεκτονικές
λεπτομέρειες του κελύφους.

Με τις εύκαμπτες πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη της ROWMAT μπορούν να
δημιουργηθούν εύκολα και γρήγορα κατασκευές, όπως βιβλιοθήκες, προσκέφαλα
κρεβατιών, κομοδίνα, ακόμα και ντουλάπες. Οι αμέτρητες δυνατότητες σχεδιασμού,
φινιρίσματος, χρωμάτων δημιουργούν ξεχωριστή αίσθηση μοναδικότητας σε κάθε
δωμάτιο.
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Διαμόρφωση Χώρων Υγιεινής
Οι χώροι υγιεινής αποτελούν χώρο ιδιαίτερης σημασίας για κάθε δωμάτιο φιλοξενίας. Ο σχεδιασμός τους πρέπει να
είναι εργονομικός, συνδυάζοντας επίσης καλή ηχομόνωση και προστασία από την υγρασία και εξασφαλίζοντας την
υδατοστεγανότητα της κατασκευής.
Η κατασκευή των στοιχείων των χώρων υγιεινής μπορεί να γίνει εύκολα με τη δομική πλάκα ROWMAT. Ο πυρήνας της από
εξηλασμένη πολυστερίνη την καθιστά ανθεκτική στην υγρασία. Η υδατοστεγανότητα του χώρου εξασφαλίζεται με την
εφαρμογή συστημάτων στεγανοποίησης κάτω από τα πλακίδια με τα εγγυημένης ποιότητας υλικά της Ceresit.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ:
Η σειρά προϊόντων CERESIT για την τη στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια προσφέρει απόλυτη προστασία από το νερό.
Η πλάκα ROWMAT έχει ως πυρήνα μια ειδικά σχεδιασμένη πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps. Η επεξεργασία
της με το τσιμεντοειδές κονίαμα τήν καθιστά άριστο υπόστρωμα για την επικόλληση μάρμαρου ή πέτρας.

www.ceresit.com.gr

www.rowmat.gr
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Εξαερισμός
Σύστημα θέρμανσης
- Ψύξης
Ευαίσθητο σημείο των δωματίων είναι ο εξαερισμός και
το σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού λόγω του θορύβου
που παράγουν κατά την λειτουργία τους.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θορύβου
απαιτείταιη ηχομόνωση των αεραγωγών και η σωστή
χωροθέτηση τους μέσα στην ξηρά δόμηση. Η χρήση
ρολού πετροβάμβακα μπορεί να αποσβέσει τους
κραδασμούς και να μειώσει στο ελάχιστο τον παραγόμενο
θόρυβο.

Η χρήση κεντρικού συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης προσφέρει μια
σταθερή θερμοκρασία και ένα ευχάριστο περιβάλλον στους χώρους των
ξενοδοχείων, αλλά αυτά πρέπει να ηχομονώνονται κατάλληλα ώστε να μην
μεταδίδουν τόσο τον αερόφερτο θόρυβο όσο και τους κραδασμούς που
παράγονται κατά τη λειτουργία τους.
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Ηχομόνωση Δαπέδων
Τα δάπεδα στα ξενοδοχεία επικαλύπτονται συχνά με ξύλο για να προσφέρουν μια αίσθηση ζεστασιάς. Η κατασκευή πλωτών
δαπέδων με τελική επικάλυψη ξύλου βελτιώνει σημαντικά την ακουστική άνεση των χώρων.
Σημεία προσοχής του πλωτού δαπέδου είναι
- το πάχος του μονωτικού υλικού.
- το σημείο επαφής του δαπέδου με την τοιχοποιία.
Η χρήση του πετροβάμβακα ως μονωτικού υλικού συνεισφέρει στη μείωση τόσο του αερόφερτου και του κτυπογενούς ήχου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Προϊόντα πετροβάμβακα με αλουμίνιο για την ηχομόνωση των αεραγωγών- συστημάτων θέρμανσης- κλιματισμού.
Προϊόντα πετροβάμβακα πλεκτής ίνας για την κατασκευή πλωτών δαπέδων με υγρή ή ξηρή μέθοδο και ποικιλία
τελικών επικαλύψεων.

www.fibran.gr
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Δημιουργία και φαντασία στους
χώρους του Lobby
Η είσοδος του ξενοδοχείου προτάσει τη μοναδικότητα στο σχεδιασμό που θέλει να αναδείξει ο αρχιτέκτονας. Καμπύλες
επιφάνειες ή σχήματα εντυπωσιακής ογκοπλασίας, με επιλεγμένα χρώματα, ο σωστά μελετημένος φωτισμός της υποδοχής ή
των χώρων ανάπαυσης στο lobby, υλοποιούν τη δημιουργική φαντασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Για την κατασκευή
οροφών ειδικού ακουστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερες δυνατότητες εφαρμογής, προτείνονται τα συστήματα οροφής της Vogl,
με διάτρητες ακουστικές πλάκες. Παράλληλα, η χρήση του πετροβάμβακα FIBRANgeo εξασφαλίζει άριστη ακουστική του
χώρου.

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να εξασφαλίζουν θερμική και ακουστική άνεση.
Η χρήση διάτρητων οροφών σε συνδυασμό με πετροβάμβακα μπορούν να
εγγυηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Τα προϊόντα της Vogl - Curved Cellings με καμπύλες επιφάνειες δίνουν μορφή σε περίτεχνα αρχιτεκτονικά σχέδια
διευρύνοντας την αισθητική αντίληψη και δημιουργική οπτική του μελετητή.

www.Vogl.gr
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Αίθουσες εκδηλώσεων
Όλα τα ξενοδοχεία διαθέτουν αίθουσες που
χρησιμοποιούνται για ποικίλες εκδηλώσεις, όπως
επαγγελματικές συναντήσεις και συνέδρια καθώς και
εκδηλώσεις με μουσική όπως δεξιώσεις.
Οι χώροι των εκδηλώσεων πρέπει να είναι άρτια
σχεδιασμένοι ώστε να εκμεταλλεύονται όλο το διαθέσιμο
ωφέλιμο χώρο. Επίσης η σωστή επιλογή υλικών και
τελικών επικαλύψεων μπορούν να βελτιστοποιήσουν την
ακουστική του χώρου.
Επιπλέον, τα διαχωριστικά πετάσματα, σταθερά ή κινητά,
θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ακουστική απομόνωση
των παρακείμενων χώρων, καθώς και καλή ακουστική του
ίδιου του χώρου εκδηλώσεων, χωρίς αντιχήσεις.
Κατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις παρουσιάζονται στα
εξειδικευμένα έντυπα της FIBRAN.

Οι αίθουσες εκδηλώσεων οφείλουν να
συνδυάζουν καλή ακουστική αλλά και
ηχομόνωση, επομένως η βέλτιστη λύση
για τις τοιχοποιίες τους είναι στοιχεία ξηράς
δόμησης με πλήρωση πετροβάμβακα.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Τα προϊόντα Vogl Acoustic Ceilings είναι διάτρητες ακουστικές γυψοσανίδες που ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις
ακουστικής άνεσης των κοινόχρηστων χώρων των ξενοδοχείων.

www.Vogl.gr
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Χώροι Spa
Χώροι Spa και πισίνας εμπλουτίζουν τις παροχές των ξενοδοχειακών μονάδων. Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις είναι υψηλές γιατί η
μόνιμη υγρασία των χώρων απαιτεί την χρήση υλικών με άριστη αντοχή στην υγρασία.
Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι το μοναδικό υλικό που λειτουργεί και σε υγρά περιβάλλοντα χωρίς να μεταβάλλονται τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του. Εξάλλου, οι υψηλές μηχανικές αντοχές του υλικού μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
λειτουργίας και χρήσης σε τέτοιους χώρους.
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Εξελιγμένα
συστήματα
με
πλάκες
εξηλασμένης πολυστερίνης προσφέρουν
απεριόριστες δυνατότητες για το σχεδιασμό
χώρων Spa.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Καμπύλα τμήματα υλοποιούνται εύκολα με τις πλάκες ROWMAT RM Board.

www.rowmat.gr
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Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων
Χώροι αναψυχής - κήπος - πισίνα
Για το σχεδιασμό ενός κήπου, ο αρχιτέκτονας τοπίου ή ο κηποτέχνης καλείται να συνδυάσει τις ιδιαιτερότητες του τόπου και
του μικροκλίματος με το αρχιτεκτονικό ύφος της κτιριακής ξενοδοχειακής μονάδας. Παρόλα αυτά, για την κατασκευή ενός
κήπου ακολουθούνται ορισμένες βασικές αρχές σχεδιασμού που διασφαλίζουν λειτουργική και αισθητικά άρτια διαμόρφωση
του πρασίνου.
Ανεξάρτητα από το ύφος του σχεδιασμού, δηλαδή τη συμμετρία ή ασυμμετρία των φυτικών επιφανειών και όγκων, τη
φορμαλιστική ή ελεύθερη γεωμετρία του κήπου, με αδρές γραμμές ή πυκνές εναλλαγές υφής, χρωμάτων και φυτικών ειδών, οι
επιφάνειες φύτευσης και κυκλοφορίας μεταξύ των κτιρίων, ως χώροι μετάβασης από το κλειστό στο υπαίθριο, επηρεάζουν τη
διαμονή και τη διάθεση των επισκεπτών.
Για το σχεδιασμό της μελέτης τοπίου και της φυτοτεχνικής μελέτης, οι συνηθέστεροι παράγοντες που καθορίζουν τις επιλογές
του αρχιτεκτονικού ύφους και των ειδών της φύτευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι τα εξής:
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α) ζητήματα προσανατολισμού του οικοπέδου και της
θέσης των κτισμάτων που επηρρεάζουν τον ηλιασμό
διαφορετικών σημείων του συγκροτήματος,
β) το ευρύτερο κλίμα και η συγκεκριμένη τοπογραφία
του οικοπέδου (κλίσεις, υψώματα, κτλ), η επικρατούσα
στην περιοχή βλάστηση, η ποιότητα του εδάφους
γ) οι προοπτικές θέασης και κίνησης των επισκεπτών
ανάμεσα στα κτίσματα και σε σχέση π.χ. με την θέα της
θάλασσας ή ενός επιβλητικού ορεινού όγκου, αλλά και
η πρόθεση δημιουργίας υδάτινων επιφανειών (πισίνες,
τεχνητές λίμνες, κανάλια, κ.ά.)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:
Το ελαστικό κονίαμα CERESIT CR 100 αποτελεί την ιδανική λύση για την πλήρωση των αρμών και την στεγανοποίηση
του σκυροδέματος. Κατάλληλο για την κατασκευή πισινών.

www.ceresit.com.gr
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Συνεργαζόμενες εταιρείες

Ceresit - Henkel
Η Henkel δραστηριοποιείται παγκοσμίως με κορυφαίες μάρκες και τεχνολογίες σε τρεις
τομείς: απορρυπαντικά, καλλυντικά και συγκολλητικά υλικά. Αναπόσπαστο τμήμα της
δραστηριότητας των «Συγκολλητικών Τεχνολογιών» αποτελεί ο τομέας των δομικών
κατασκευών με κύριες κατηγορίες: κόλλες πλακιδίων, στεγανοποίηση, θερμομόνωση και
μεγάλη ποικιλία ειδικών προϊόντων και συστημάτων για τις ανάγκες της βιομηχανίας και
των επαγγελματιών στον τομέα της κατασκευής.

www.ceresit.com.gr

Rowmat
Η ROWMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαφριάς σανίδας με τσιμεντοειδή
επικάλυψη και των απαραίτητων συναφών υλικών. Το RM Board είναι το μοναδικό
υλικό ελληνικής κατασκευής στην κατηγορία του, καθώς συνδυάζει πλήθος ιδιοτήτων,
κάνοντας το σχεδιασμό και την κατασκευή κάθε χώρου προσιτή, εύκολη, αξιόπιστη και
ποιοτικά ασυναγώνιστη για κάθε επαγγελματία.

www.rowmat.gr

Vogl
H Vogl ειδικεύεται σε συστήματα διάτρητων ακουστικών οροφών. Στην ευρεία γκάμα
των υλικών της περιλαμβάνονται και ειδικά στοιχεία όπως καμπύλατεμάχια οροφής,
συστήματα ακουστικών επιχρισμάτων οροφής, οροφές με ενσωματωμένα συστήματα
κλιματισμού, έχρωμες οροφές, κ.ά.
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www.vogl-deckensysteme.de/en/

Συνεργαζόμενες εταιρείες

Firestone
H Firestone εξειδικεύεται σε συστήματα μεμβρανών ΤPO και EPDM για βατά και μη βατά
δώματα, καθώς και φυτεμένα δώματα. Τα πιστοποιημένα συστήματα της Firestone έχουν
εφαρμοστεί στα μεγαλύτερα και πλέον απαιτητικά έργα παγκοσμίως, προσφέροντας την
εγγύηση της εμπειρίας δεκαετιών.

www.firestonebpco.com

Technogips
Η TECHNOGIPS δραστηροποιείται στο χώρο της ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης καθώς και ενσακισμένα προϊόντα. Διαθέτει
πιστοποιημένα συστήματα ξηράς δόμησης με ηψηλή ηχομόνωση και πυροπροστασία.

TEMA
Η πολυεθνική εταιρεία ΤΕΜΑ εξειδικεύεται σε εξειδικευμένες λύσεις κατασκευής
πράσινου δώματος όσον αφορά στην αποστράγγιση, συγκράτηση νερού και διαχωρισμό
των στρώσεων κάτω από τη φυτεμένη επιφάνεια.

www.technogipspro.com/gr

www.temacorporation.com
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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