




HHoonneeyyccoommbb  PPaanneellss

ΕΕµµππλλοουυττίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ππρροοιιοοννττιικκήή  µµααςς  γγκκάάµµαα,,  ππααρροουυσσιιάάζζοουυµµεε  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοονν  µµεεγγααλλύύττεερροο  ππααρρααγγωωγγόό  ππρρώώττηηςς  ύύλληηςς  κκααιι  ττεελλιικκοούύ  ππρροοϊϊόόνν--
ττοοςς  HHoonneeyyccoommbb  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  ττηηνν  SSTTAARRCCEELLLL  SS..pp..AA,,  τταα  HHoonneeyyccoommbb  PPaanneellss..
ΤΤαα  HHoonneeyyccoommbb  PPaanneellss  σσυυννδδυυάάζζοοννττααςς  ττηηνν  εεξξααιιρρεεττιικκάά  υυψψηηλλήή  µµηηχχααννιικκήή  ααννττοοχχήή  ((αακκααµµψψίίαα)),,  ττοο  µµιικκρρόό  ββάάρροοςς  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  κκααιι  ττηηνν  αανν--
ττοοχχήή  σσττηηνν  ππυυρρκκααγγιιάά  κκααιι  ττιιςς  ααττµµοοσσφφααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν  µµοοννααδδιικκήή  λλύύσσηη  γγιιαα  ππλληηθθώώρραα  κκαατταασσκκεευυώώνν..
ΕΕίίττεε  σσχχεεδδιιάάζζεεττεε  µµίίαα  όόψψηη  κκττιιρρίίοουυ  µµεε  µµεεγγάάλλαα  µµοοννοοκκόόµµµµαατταα  bblloocckkss,,  εείίττεε  εεππιιθθυυµµεείίττεε  ffaaccaaddee  χχααµµηηλλοούύ  ββάάρροουυςς,,  εείίττεε  κκαατταασσκκεευυάάζζεεττεε  ππεερρσσίίδδεεςς,,
εείίττεε  ψψεευυδδοορροοφφέέςς  χχααµµηηλλοούύ  ββάάρροουυςς  ααλλλλάά  εεξξααιιρρεεττιικκήήςς  ααιισσθθηηττιικκήήςς  εείίττεε  έέχχεεττεε  ααππααιιττήήσσεειιςς  ππυυρρααννττοοχχήήςς,,  τταα  HHoonneeyyccoommbb  PPaanneellss  θθαα  κκααλλύύψψοουυνν
ππλλήήρρωωςς  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  σσααςς..
ΟΟιι  ττρρεειιςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  γγρρααµµµµέέςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  εεππιιττρρέέπποουυνν  ττηη  χχρρήήσσηη  πποολλλλααππλλώώνν  υυλλιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  κκααιι  ττοο  ττεελλεείίωωµµαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..ΟΟιι
δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  ηη  εευυεελλιιξξίίαα  κκαατταασσκκεευυήήςς  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττηηνν  SSTTAARRCCEELLLL  SSppAA  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  φφιιννίίρριισσµµαα  πποουυ  ααππααιιττεείί--
ττααιι,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  εεγγγγυυάάττααιι  ττηηνν  άάρριισσττηη  ππρρόόσσφφυυσσηη  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  χχρρήήσσηηςς::  µµάάρρµµααρροο,,  γγρρααννίίττηη,,  αανναασσχχηηµµααττιισσµµέέννηη  ππέέττρραα,,  κκεερρααµµιικκάά,,
HHPPLL  κκααιι  πποολλλλάά  άάλλλλαα  υυλλιικκάά  υυψψηηλλήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς..

ΤΤαα  HHoonneeyyccoommbb  PPaanneellss  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  µµεε  ππλληηθθώώρραα  εεππεεννδδύύσσεεωωνν..  ΟΟ  ππυυρρήήννααςς  εείίννααιι  ππάάννττοοττεε  ααρρίίσσττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκυυψψέέλληη  ααλλοουυµµιιννίίοουυ,,  εεννώώ  οοιι
εεππεεννδδύύσσεειιςς,,  ττοο  ππάάχχοοςς  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  κκααιι  οοιι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  φφύύλλλλωωνν,,  ππρροοσσααρρµµόόζζοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  ΟΟιι  ββαασσιικκοοίί
ττύύπποοιι  ππάάννεελλ  εείίννααιι::
RRAAWWCCEELLLL®®  HHOONNEEYYCCOOMMBB  PPAANNEELLSS
ΜΜηη  µµεεττααλλλλιικκήή  εεππέέννδδυυσσηη..  FFiibbeerrggllaass  εεµµπποοττιισσµµέέννοο  µµεε  εεπποοξξεειιδδιικκήή  ρρηηττίίννηη  ((ύύφφαασσµµαα  ήή  δδίίχχττυυ))  

MMEETTAALLCCEELLLL®®  HHOONNEEYYCCOOMMBB  PPAANNEELLSS
ΜΜεεττααλλλλιικκήή  εεππέέννδδυυσσηη
ΑΑννοοδδιιωωµµέέννοο  ααλλοουυµµίίννιιοο,,  ττιιττάάννιιοο--ψψεευυδδάάρργγυυρροοςς,,  χχααλλκκόόςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  µµεεττααλλλλιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  γγιιαα  κκααιιννοοττόόµµεεςς  λλύύσσεειιςς

XXIILLOOCCEELLLL®®  HHOONNEECCOOMMBB
ΕΕππέέννδδυυσσηη  ξξύύλλοουυ..
ΦΦυυσσιικκόόςς    κκααππλλααµµάάςς  ξξύύλλοουυ,,  κκόόννττρραα  ππλλαακκέέ  κκααιι  MMDDFF  σσεε  ππάάχχοοςς  µµόόλλιιςς  22--44  mmmm

LLIITTHHOOCCEELLLL®®  HHOONNEEYYCCOOMMBB  PPAANNEELLSS
ΕΕππέέννδδυυσσηη  µµεε  ΦΦυυσσιικκήή  ππέέττρραα
ΌΌλληη  ηη  οοµµοορρφφιιάά  ττηηςς  φφυυσσιικκήήςς  ππέέττρρααςς  σσεε  ππάάχχοοςς  µµόόλλιιςς  22  mmmm::  ππέέττρραα,,  φφλλοοίίδδαα    µµααρρµµάάρροουυ,,  γγρρααννίίττηηςς,,  όόννυυχχααςς,,  ααλλάάββαασσττρροο

MMIIXXCCEELLLL®®  HHOONNEEYYCCOOMMBB
ΜΜιικκττήή  εεππέέννδδυυσσηη
ΑΑνναασσχχηηµµααττιισσµµέέννηη  ππέέττρραα,,  κκεερρααµµιικκάά,,  ττσσιιµµέέννττοο
ΗΗ  ππρρωωττοοπποορριιαακκήή  κκααιι  υυψψηηλλήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ααίίσσθθηησσηη  µµεε  υυλλιικκάά  ππάάχχοουυςς  µµόόλλιιςς  33mmmm

SSTTAAIINNCCEELLLL®®  HHOONNEEYYCCOOMMBB  PPAANNEELLSS
ΒΒααφφήή  κκααιι  σσχχέέδδιιαα
ΜΜιιαα  µµεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  ααππόό  όόµµοορρφφαα  χχρρώώµµαατταα  πποουυ  εεππιιττυυγγχχάάννοοννττααιι  µµεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  µµεεθθόόδδοουυςς  εεππιικκάάλλυυψψηηςς  ήή  ψψηηφφιιαακκέέςς  εεκκττυυππώώσσεειιςς

RRUUSSTTIICCEELLLL®®  HHOONNEEYYCCOOMMBB  PPAANNEELLSS
ΕΕππέέννδδυυσσηη  µµεε  CCoorrtteenn

ΚΚααιι  φφυυσσιικκάά  όόππωωςς  σσεε  όόλλαα  τταα  υυλλιικκάά  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυµµεε,,  σσχχεεδδιιάάζζοουυµµεε,,  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυµµεε  κκααιι  ττοοπποοθθεεττοούύµµεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεφφααρρµµοογγήή  σσχχεεδδιιάάσσεεττεε..
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