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Το πλακίδιο υπερυψωμένου δαπέδου ELraised, αποτελείται από μοριοσανίδα 
3πάχους 40 mm πυκνότητας 680 Kg/m . Και οι δύο πλευρές, άνω και κάτω, 

καλύπτονται με laminate. Τα σόκορα καλύπτονται με antisqueak PVC πάχους 

0.45 mm. Το πλακίδιο είναι κατάλληλο για εμπορική και βιομηχανική χρήση. 

Συνολική διάσταση πλακιδίου 600 x 600 x 40 mm. 

Περιγραφή

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ELraised αποτελείται από τα πλακίδια, 

τις ρυθμιζόμενες βάσεις και τις δοκίδες. 

Ο σχεδιασμός των βάσεων και των δοκίδων που στηρίζουν τα πλακίδια 

γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή κάθε υψηλού 

φορτίου χωρίς παραμόρφωση ή αστοχία. Ολόκληρη η υποδομή στήριξης των 

πλακιδίων αποτελείται από γαλβανισμένα στοιχεία, ώστε να αποτρέπεται η 

διάβρωση των στοιχείων αυτών.

Βασικά μέρη του συστήματος

Η άνω επίστρωση  είναι επενδεδυμένη με laminate, το οποίο δίνει μεγάλη 

αντοχή στην κυκλοφορία ανθρώπων κατά κατηγορία AC4.

Η επένδυση της κάτω όψης με laminate λειτουργεί σαν εξισορροπιστής 

τάσεων και μόνωσης.

Χαρακτηριστικά της τελικής επένδυσης του δαπέδου

Η Eltop με τον επαγγελματισμό & την παραγωγική ικανότητα της μεγάλης βιομηχανίας, κατασκευάζει κατά EN ISO 

9001:2015, CE, FSC, υπερυψωμένα δάπεδα που πληρούν 100% όλες τις προδιαγραφές κατά πρότυπο ΕΝ 12825 

STANDARD, με ακρίβεια αρμών, εξαιρετική μηχανική αντοχή, ισχυρή αντίδραση & αντίσταση στη φωτιά,  θερμική 

μόνωση & ακουστική άνεση. Κάνει χρήση ανακυκλωμένων & ανακυκλώσιμων υλικών που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

πιο απαιτητικές ζητήσεις έργων LEED ή BREEAM.

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   

Υπερυψωμένο Δάπεδο    
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ (40mm) ΜΕ LAMINATE / LAMINATE
EL C40 M-K

Κατάλληλο για:

κτίρια γραφείων

data center 

χώρους συνάθροισης κοινού 

βιομηχανικούς χώρους  

νοσοκομεία 

χώρους περίθαλψης 

αεροδρόμια



Α. Στο κέντρο της 
άκρης του πάνελ

9,19 kN

ΚΛΑΣΗ 4

Β. Στο κέντρο 
του πάνελ

10,75 kN

ΚΛΑΣΗ 5

Γ. 70mm διαγωνίως
της άκρης του πάνελ

6,16 kN

ΚΛΑΣΗ 2

Στατικό Φορτίο
(Ύψος βάθρου 270mm, Τελικό ύψος δαπέδου 310mm)

Υπερυψωμένο δάπεδο EL-C40 M-K, 

διαστάσεων 600x600mm, υψος 40mm. 

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

πυκνότητας μοριοσανίδα όπου έχει 

επενδυθεί και στις 2 πλευρές με laminate. 

Το πάνελ δοκιμάστηκε τοποθετώντας το 

σε μεταλλικά βάθρα με δοκίδες που 

συνόδευαν το προϊόν με (ρυθμιζόμενο) 

μέγιστο ύψος 270mm.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα ταξινομούνται 

σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο σύμφωνα 

με τον πίνακα βάση της EN 12825:2001 

που καθορίζεται στη συνέχεια:

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

UNE EN 12825:2001

600x600mm

Μήκος πλευρών πάνελ: 0,1mm

Ευθυγράμμιση πάνελ: 0,2mm

Οριζόντια ευθύτητα πλευρών: 0,2mm

Πάχος πάνελ: 0,3mm

Περιστροφή πάνελ: 0,4mm

Κάθετη στρέβλωση πάνελ: 0,2mm

Διαφορά ύψους μεταξύ περιμέτρου 
και επιφάνειας πάνελ: 0,3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 40mm

EL C40 M-K
ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΗ 1
ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Laminate

ΠΥΡΗΝΑΣ Μοριοσανίδα 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 9,6kg

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2,5mm 

EN 323

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

λ=0,118 EN 12825

ΕΚΚΡΙΣΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ≤ 3.5 (Ε1)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

<5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
3680kg/m

ΕΝ 13986:2004+Α1

EN 12825ΚΛΑΣΗ Α

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Laminate

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   Υπερυψωμένο Δάπεδο    EL C40 M-K
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Μοριοσανίδα 40mm

Βάση από γαλβανισμένο χάλυβα

Κάτω επιφάνεια
από laminate

Σόκορο από PVC
Τελική επένδυση 
με laminate

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

6

≥ 4 ΚΝ

≥ 6 ΚΝ

≥ 8 ΚΝ

≥ 9 ΚΝ

≥ 10 ΚΝ

≥ 12 ΚΝ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

A

B

C

2.5 mm

3.0 mm

4.0 mm

www.eltop.gr



Το πλακίδιο υπερυψωμένου δαπέδου ELraised, αποτελείται από μοριοσανίδα 
3πάχους 38 mm πυκνότητας 700 Kg/m . Η πάνω όψη είναι γυμνή και η κάτω όψη 

επενδύεται με φύλλο αλουμινίου 50 micron. Τα σόκορα καλύπτονται με 

antisqueak PVC πάχους 0,45 mm. Το πλακίδιο είναι κατάλληλο για εμπορική 

και βιομηχανική χρήση. Συνολική διάσταση πλακιδίου 600 x 600 x 38 mm. 

Περιγραφή

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ELraised αποτελείται από τα πλακίδια, 

τις ρυθμιζόμενες βάσεις και τις δοκίδες. 

Ο σχεδιασμός των βάσεων και των δοκίδων που στηρίζουν τα πλακίδια 

γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή κάθε υψηλού 

φορτίου χωρίς παραμόρφωση ή αστοχία. Ολόκληρη η υποδομή στήριξης των 

πλακιδίων αποτελείται από γαλβανισμένα στοιχεία, ώστε να αποτρέπεται η 

διάβρωση των στοιχείων αυτών.

Βασικά μέρη του συστήματος

Η άνω όψη είναι γυμνή για να μπορεί να δεχτεί υλικά επίστρωσης όπως μοκέτα 

και PVC loose lay. Η κάτω επίστρωση είναι επενδεδυμένη με φύλλο αλουμινίου 

που  λειτουργεί σαν εξισορροπιστής τάσεων και μόνωσης.

Χαρακτηριστικά της τελικής επένδυσης του δαπέδου

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   

Υπερυψωμένο Δάπεδο    
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ (38mm) RAW / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
EL C38 R-A

Η Eltop με τον επαγγελματισμό & την παραγωγική ικανότητα της μεγάλης βιομηχανίας, κατασκευάζει κατά EN ISO 

9001:2015, CE, FSC, υπερυψωμένα δάπεδα που πληρούν 100% όλες τις προδιαγραφές κατά πρότυπο ΕΝ 12825 

STANDARD, με ακρίβεια αρμών, εξαιρετική μηχανική αντοχή, ισχυρή αντίδραση & αντίσταση στη φωτιά,  θερμική 

μόνωση & ακουστική άνεση. Κάνει χρήση ανακυκλωμένων & ανακυκλώσιμων υλικών που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

πιο απαιτητικές ζητήσεις έργων LEED ή BREEAM.

Κατάλληλο για:

κτίρια γραφείων

data center 

χώρους συνάθροισης κοινού 

βιομηχανικούς χώρους  

νοσοκομεία 

χώρους περίθαλψης 

αεροδρόμια

www.eltop.gr



Α. Στο κέντρο της 
άκρης του πάνελ

9,19 kN

ΚΛΑΣΗ 4

Β. Στο κέντρο 
του πάνελ

10,75 kN

ΚΛΑΣΗ 5

Γ. 70mm διαγωνίως
της άκρης του πάνελ

6,16 kN

ΚΛΑΣΗ 2

Στατικό Φορτίο
(Ύψος βάθρου 270mm, Τελικό ύψος δαπέδου 310mm)

Υπερυψωμένο δάπεδο EL-C38 R-A, 

διαστάσεων 600x600mm, πάχος 38mm. 

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

πυκνότητας μοριοσανίδα, όπου η πάνω 

όψη είναι γυμνή και η κάτω όψη 

επενδύεται με φύλλο αλουμινίου 50  

micron.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

UNE EN 12825:2001

600x600mm

Μήκος πλευρών πάνελ: 0,1mm

Ευθυγράμμιση πάνελ: 0,2mm

Οριζόντια ευθύτητα πλευρών: 0,2mm

Πάχος πάνελ: 0,3mm

Περιστροφή πάνελ: 0,4mm

Κάθετη στρέβλωση πάνελ: 0,2mm

Διαφορά ύψους μεταξύ περιμέτρου 
και επιφάνειας πάνελ: 0,3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 38mm

EL C38 R-A
ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΗ 1
ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Φύλλο Αλουμινίου 
50 micron

ΠΥΡΗΝΑΣ Μοριοσανίδα 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 9,6kg

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2,5mm 

EN 323

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

λ=0,118 EN 12825

ΕΚΚΡΙΣΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ≤ 3.5 (Ε1)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

<5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
3700kg/m

ΕΝ 13986:2004+Α1

EN 12825ΚΛΑΣΗ Α

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ RAW

Υπερυψωμένο Δάπεδο    EL C38 R-A
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Μοριοσανίδα 38mm

Βάση από γαλβανισμένο χάλυβα

Κάτω επιφάνεια
από φύλλο αλουμινίου
50 micron

Σόκορο από PVC
Χωρίς τελική
επένδυση (RAW)

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

6

≥ 4 ΚΝ

≥ 6 ΚΝ

≥ 8 ΚΝ

≥ 9 ΚΝ

≥ 10 ΚΝ

≥ 12 ΚΝ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

A

B

C

2.5 mm

3.0 mm

4.0 mm

Το πάνελ δοκιμάστηκε τοποθετώντας το 

σε μεταλλικά βάθρα με δοκίδες που 

συνόδευαν το προϊόν με (ρυθμιζόμενο) 

μέγιστο ύψος 270mm.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα ταξινομούνται 

σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο σύμφωνα 

με τον πίνακα βάση της EN 12825:2001 

που καθορίζεται στη συνέχεια:

www.eltop.gr

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   



Το πλακίδιο υπερυψωμένου δαπέδου ELraised, αποτελείται από μοριοσανίδα 
3πάχους 38 mm πυκνότητας 700 Kg/m . Και οι δύο πλευρές, άνω και κάτω, 

καλύπτονται με φύλλο αλουμινίου 50 micron. Τα σόκορα καλύπτονται με 

antisqueak PVC πάχους 0,45 mm. Το πλακίδιο είναι κατάλληλο για εμπορική 

και βιομηχανική χρήση. Συνολική διάσταση πλακιδίου 600 x 600 x 38 mm. 

Περιγραφή

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ELraised αποτελείται από τα πλακίδια, 

τις ρυθμιζόμενες βάσεις και τις δοκίδες. 

Ο σχεδιασμός των βάσεων και των δοκίδων που στηρίζουν τα πλακίδια 

γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή κάθε υψηλού 

φορτίου χωρίς παραμόρφωση ή αστοχία. Ολόκληρη η υποδομή στήριξης των 

πλακιδίων αποτελείται από γαλβανισμένα στοιχεία, ώστε να αποτρέπεται η 

διάβρωση των στοιχείων αυτών.

Βασικά μέρη του συστήματος

Η άνω επίστρωση  είναι επενδεδυμένη με φύλλο αλουμινίου για να μπορεί να 

δεχτεί υλικά επίστρωσης όπως μοκέτα και PVC loose lay. Η επένδυση της κάτω 

όψης με φύλλο αλουμινίου λειτουργεί σαν εξισορροπιστής τάσεων και 

μόνωσης.

Χαρακτηριστικά της τελικής επένδυσης του δαπέδου

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   

Υπερυψωμένο Δάπεδο    
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ (38mm) ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
EL C38 Α-A

Η Eltop με τον επαγγελματισμό & την παραγωγική ικανότητα της μεγάλης βιομηχανίας, κατασκευάζει κατά EN ISO 

9001:2015, CE, FSC, υπερυψωμένα δάπεδα που πληρούν 100% όλες τις προδιαγραφές κατά πρότυπο ΕΝ 12825 

STANDARD, με ακρίβεια αρμών, εξαιρετική μηχανική αντοχή, ισχυρή αντίδραση & αντίσταση στη φωτιά,  θερμική 

μόνωση & ακουστική άνεση. Κάνει χρήση ανακυκλωμένων & ανακυκλώσιμων υλικών που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

πιο απαιτητικές ζητήσεις έργων LEED ή BREEAM.

Κατάλληλο για:

κτίρια γραφείων

data center 

χώρους συνάθροισης κοινού 

βιομηχανικούς χώρους  

νοσοκομεία 

χώρους περίθαλψης 

αεροδρόμια

www.eltop.gr



Α. Στο κέντρο της 
άκρης του πάνελ

9,19 kN

ΚΛΑΣΗ 4

Β. Στο κέντρο 
του πάνελ

10,75 kN

ΚΛΑΣΗ 5

Γ. 70mm διαγωνίως
της άκρης του πάνελ

6,16 kN

ΚΛΑΣΗ 2

Στατικό Φορτίο
(Ύψος βάθρου 270mm, Τελικό ύψος δαπέδου 310mm)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

UNE EN 12825:2001

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

6

≥ 4 ΚΝ

≥ 6 ΚΝ

≥ 8 ΚΝ

≥ 9 ΚΝ

≥ 10 ΚΝ

≥ 12 ΚΝ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

A

B

C

2.5 mm

3.0 mm

4.0 mm

Υπερυψωμένο Δάπεδο    EL C38 A-A
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Μοριοσανίδα 38mm

Βάση από γαλβανισμένο χάλυβα

Κάτω επιφάνεια
από φύλλο αλουμινίου 
50 micron

Σόκορο από PVC

Τελική επένδυση 
με φύλλο αλουμινίου 
50 micron

600x600mm

Μήκος πλευρών πάνελ: 0,1mm

Ευθυγράμμιση πάνελ: 0,2mm

Οριζόντια ευθύτητα πλευρών: 0,2mm

Πάχος πάνελ: 0,3mm

Περιστροφή πάνελ: 0,4mm

Κάθετη στρέβλωση πάνελ: 0,2mm

Διαφορά ύψους μεταξύ περιμέτρου 
και επιφάνειας πάνελ: 0,3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 38mm

EL C38 A-A
ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΗ 1
ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΣ Μοριοσανίδα 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 9,6kg

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2,5mm 

EN 323

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

λ=0,118 EN 12825

ΕΚΚΡΙΣΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ≤ 3.5 (Ε1)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

<5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
3700kg/m

ΕΝ 13986:2004+Α1

EN 12825ΚΛΑΣΗ Α

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Φύλλο Αλουμινίου
50 micron 

Φύλλο Αλουμινίου
50 micron 

www.eltop.gr

Υπερυψωμένο δάπεδο EL-C38 A-A, 

διαστάσεων 600x600mm, πάχος 38mm. 

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

πυκνότητας μοριοσανίδα, όπου και οι 

δύο όψεις επενδύονται με φύλλο 

αλουμινίου 50 micron.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

UNE EN 12825:2001

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

6

≥ 4 ΚΝ

≥ 6 ΚΝ

≥ 8 ΚΝ

≥ 9 ΚΝ

≥ 10 ΚΝ

≥ 12 ΚΝ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

A

B

C

2.5 mm

3.0 mm

4.0 mm

Το πάνελ δοκιμάστηκε τοποθετώντας το 

σε μεταλλικά βάθρα με δοκίδες που 

συνόδευαν το προϊόν με (ρυθμιζόμενο) 

μέγιστο ύψος 270mm.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα ταξινομούνται 

σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο σύμφωνα 

με τον πίνακα βάση της EN 12825:2001 

που καθορίζεται στη συνέχεια:

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   



Το πλακίδιο υπερυψωμένου δαπέδου ELraised, αποτελείται από μοριοσανίδα 
3πάχους 38 mm πυκνότητας 700 Kg/m . Η πάνω όψη είναι επενδεδυμένη με PVC 

και η κάτω όψη επενδύεται με φύλλο αλουμινίου 50 micron. Τα σόκορα 

καλύπτονται με antisqueak PVC πάχους 0,45 mm. Το πλακίδιο είναι 

κατάλληλο για εμπορική και βιομηχανική χρήση. Συνολική διάσταση 

πλακιδίου 600 x 600 x 38 mm. 

Περιγραφή

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ELraised αποτελείται από τα πλακίδια, 

τις ρυθμιζόμενες βάσεις και τις δοκίδες. 

Ο σχεδιασμός των βάσεων και των δοκίδων που στηρίζουν τα πλακίδια 

γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή κάθε υψηλού 

φορτίου χωρίς παραμόρφωση ή αστοχία. Ολόκληρη η υποδομή στήριξης των 

πλακιδίων αποτελείται από γαλβανισμένα στοιχεία, ώστε να αποτρέπεται η 

διάβρωση των στοιχείων αυτών.

Βασικά μέρη του συστήματος

Η άνω επίστρωση  είναι επενδεδυμένη με PVC. Η επένδυση της κάτω όψης 

γίνεται με φύλλο αλουμινίου και λειτουργεί σαν εξισορροπιστής τάσεων και 

μόνωσης.

Χαρακτηριστικά της τελικής επένδυσης του δαπέδου

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   

Υπερυψωμένο Δάπεδο    
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ (38mm) ΜΕ  PVC / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
EL C38 P-A

Η Eltop με τον επαγγελματισμό & την παραγωγική ικανότητα της μεγάλης βιομηχανίας, κατασκευάζει κατά EN ISO 

9001:2015, CE, FSC, υπερυψωμένα δάπεδα που πληρούν 100% όλες τις προδιαγραφές κατά πρότυπο ΕΝ 12825 

STANDARD, με ακρίβεια αρμών, εξαιρετική μηχανική αντοχή, ισχυρή αντίδραση & αντίσταση στη φωτιά,  θερμική 

μόνωση & ακουστική άνεση. Κάνει χρήση ανακυκλωμένων & ανακυκλώσιμων υλικών που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

πιο απαιτητικές ζητήσεις έργων LEED ή BREEAM.

Κατάλληλο για:

κτίρια γραφείων

data center 

χώρους συνάθροισης κοινού 

βιομηχανικούς χώρους  

νοσοκομεία 

χώρους περίθαλψης 

αεροδρόμια

www.eltop.gr



Α. Στο κέντρο της 
άκρης του πάνελ

9,19 kN

ΚΛΑΣΗ 4

Β. Στο κέντρο 
του πάνελ

10,75 kN

ΚΛΑΣΗ 5

Γ. 70mm διαγωνίως
της άκρης του πάνελ

6,16 kN

ΚΛΑΣΗ 2

Στατικό Φορτίο
(Ύψος βάθρου 270mm, Τελικό ύψος δαπέδου 310mm)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

UNE EN 12825:2001

600x600mm

Μήκος πλευρών πάνελ: 0,1mm

Ευθυγράμμιση πάνελ: 0,2mm

Οριζόντια ευθύτητα πλευρών: 0,2mm

Πάχος πάνελ: 0,3mm

Περιστροφή πάνελ: 0,4mm

Κάθετη στρέβλωση πάνελ: 0,2mm

Διαφορά ύψους μεταξύ περιμέτρου 
και επιφάνειας πάνελ: 0,3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 38mm

EL C38 P-A
ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΗ 1
ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΣ Μοριοσανίδα 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 9,6kg

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2,5mm 

EN 323

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

λ=0,118 EN 12825

ΕΚΚΡΙΣΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ≤ 3.5 (Ε1)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

<5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
3700kg/m

ΕΝ 13986:2004+Α1

EN 12825ΚΛΑΣΗ Α

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ PVC

Υπερυψωμένο Δάπεδο    EL C38 P-A
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Μοριοσανίδα 38mm

Βάση από γαλβανισμένο χάλυβα

Σόκορο από PVC
Τελική επένδυση 
με PVC

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

6

≥ 4 ΚΝ

≥ 6 ΚΝ

≥ 8 ΚΝ

≥ 9 ΚΝ

≥ 10 ΚΝ

≥ 12 ΚΝ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

A

B

C

2.5 mm

3.0 mm

4.0 mm

www.eltop.gr

Υπερυψωμένο δάπεδο EL-C38 P-A, 

διαστάσεων 600x600mm, πάχος 38mm. 

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

πυκνότητας μοριοσανίδα, όπου η άνω  

όψη είναι επενδεδυμένη με PVC και η κάτω 

όψη επενδύεται με φύλλο αλουμινίου 50 

micron. 

Το πάνελ δοκιμάστηκε τοποθετώντας το 

σε μεταλλικά βάθρα με δοκίδες που 

συνόδευαν το προϊόν με (ρυθμιζόμενο) 

μέγιστο ύψος 270mm.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα ταξινομούνται 

σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο σύμφωνα 

με τον πίνακα βάση της EN 12825:2001 

που καθορίζεται στη συνέχεια:

Φύλλο Αλουμινίου
50 micron 

Κάτω επιφάνεια
από φύλλο αλουμινίου 
50 micron

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   



Το πλακίδιο υπερυψωμένου δαπέδου ELraised, αποτελείται από μοριοσανίδα 
3πάχους 38 mm πυκνότητας 700 Kg/m . Η πάνω όψη είναι επενδεδυμένη με HPL 

πάχους 0,8 mm και η κάτω όψη επενδύεται με φύλλο αλουμινίου 50 micron. Τα 

σόκορα καλύπτονται με antisqueak PVC πάχους 0,45 mm. Το πλακίδιο είναι 

κατάλληλο για εμπορική και βιομηχανική χρήση. Συνολική διάσταση πλακιδίου 

600 x 600 x 38 mm. 

Περιγραφή

Το σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ELraised αποτελείται από τα πλακίδια, 

τις ρυθμιζόμενες βάσεις και τις δοκίδες. 

Ο σχεδιασμός των βάσεων και των δοκίδων που στηρίζουν τα πλακίδια 

γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή κάθε υψηλού 

φορτίου χωρίς παραμόρφωση ή αστοχία. Ολόκληρη η υποδομή στήριξης των 

πλακιδίων αποτελείται από γαλβανισμένα στοιχεία, ώστε να αποτρέπεται η 

διάβρωση των στοιχείων αυτών.

Βασικά μέρη του συστήματος

To HPL το οποίο έχει επενδυθεί η άνω όψη του πλακιδίου, του δίνει ισχυρή 

μηχανική αντοχή  στην κυκλοφορία ανθρώπων κατά κατηγορία AC2.

Η κάτω επίστρωση είναι επενδεδυμένη με φύλλο αλουμινίου που λειτουργεί 

σαν εξισορροπιστής τάσεων και μόνωσης.

Χαρακτηριστικά της τελικής επένδυσης του δαπέδου

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   

Υπερυψωμένο Δάπεδο    
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ (38mm) ΜΕ HPL / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
EL C40 Η-Α

Η Eltop με τον επαγγελματισμό & την παραγωγική ικανότητα της μεγάλης βιομηχανίας, κατασκευάζει κατά EN ISO 

9001:2015, CE, FSC, υπερυψωμένα δάπεδα που πληρούν 100% όλες τις προδιαγραφές κατά πρότυπο ΕΝ 12825 

STANDARD, με ακρίβεια αρμών, εξαιρετική μηχανική αντοχή, ισχυρή αντίδραση & αντίσταση στη φωτιά,  θερμική 

μόνωση & ακουστική άνεση. Κάνει χρήση ανακυκλωμένων & ανακυκλώσιμων υλικών που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

πιο απαιτητικές ζητήσεις έργων LEED ή BREEAM.

Κατάλληλο για:

κτίρια γραφείων

data center 

χώρους συνάθροισης κοινού 

βιομηχανικούς χώρους  

νοσοκομεία 

χώρους περίθαλψης 

αεροδρόμια

www.eltop.gr



Α. Στο κέντρο της 
άκρης του πάνελ

9,19 kN

ΚΛΑΣΗ 4

Β. Στο κέντρο 
του πάνελ

10,75 kN

ΚΛΑΣΗ 5

Γ. 70mm διαγωνίως
της άκρης του πάνελ

6,16 kN

ΚΛΑΣΗ 2

Στατικό Φορτίο
(Ύψος βάθρου 270mm, Τελικό ύψος δαπέδου 310mm)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

UNE EN 12825:2001

600x600mm

Μήκος πλευρών πάνελ: 0,1mm

Ευθυγράμμιση πάνελ: 0,2mm

Οριζόντια ευθύτητα πλευρών: 0,2mm

Πάχος πάνελ: 0,3mm

Περιστροφή πάνελ: 0,4mm

Κάθετη στρέβλωση πάνελ: 0,2mm

Διαφορά ύψους μεταξύ περιμέτρου 
και επιφάνειας πάνελ: 0,3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 38mm

EL C38 H-A
ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΗ 1
ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

EN 12825

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΣ Μοριοσανίδα 

ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛΟΥ 9,6kg

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2,5mm 

EN 323

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

λ=0,118 EN 12825

ΕΚΚΡΙΣΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ≤ 3.5 (Ε1)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ

<5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
3700kg/m

ΕΝ 13986:2004+Α1

EN 12825ΚΛΑΣΗ Α

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HPL 
πάχους 0,8mm

Υπερυψωμένο Δάπεδο    EL C38 H-A
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Μοριοσανίδα 38mm

Βάση από γαλβανισμένο χάλυβα

Σόκορο από PVC
Τελική επένδυση 
με HPL πάχους 0,8mm

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

1

2

3

4

5

6

≥ 4 ΚΝ

≥ 6 ΚΝ

≥ 8 ΚΝ

≥ 9 ΚΝ

≥ 10 ΚΝ

≥ 12 ΚΝ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

A

B

C

2.5 mm

3.0 mm

4.0 mm

www.eltop.gr

Υπερυψωμένο δάπεδο EL-C38 H-A, 

διαστάσεων 600x600mm, πάχος 38mm. 

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

πυκνότητας μοριοσανίδα, όπου η άνω  

όψη είναι επενδεδυμένη με HPL πάχους 

0,8 mm και η κάτω όψη επενδύεται με 

φύλλο αλουμινίου 50 micron. 

Το πάνελ δοκιμάστηκε τοποθετώντας το 

σε μεταλλικά βάθρα με δοκίδες που 

συνόδευαν το προϊόν με (ρυθμιζόμενο) 

μέγιστο ύψος 270mm.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα ταξινομούνται 

σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο σύμφωνα 

με τον πίνακα βάση της EN 12825:2001 

που καθορίζεται στη συνέχεια:

Κάτω επιφάνεια
από φύλλο αλουμινίου 
50 micron

Φύλλο Αλουμινίου
50 micron 

RAISEDEL
r a i s e d fl o o r s  υ π ε ρ υ ψ ω μ έ ν α δ ά π ε δ α   
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