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Περιοδική έκδοση 
για τους εργαζόμενους 

και τους συνεργάτες 
του oμίλου ALFA WOOD

Χειμώνας 2008-09

Αγαπητοί φίλοι/ φίλες, εργαζόμενοι/ες του ομίλου ALFA WOOD και συνεργάτες,

Ο όμιλος ALFA WOOD, είναι ένας όμιλος που συνεχώς αναπτύσσεται, εξελίσσεται και κυρίως

οραματίζεται. Αυτήν τη στιγμή αποτελείται από 500 εργαζόμενους σε Ελλάδα και Βουλγαρία

ενώ οι εγκαταστάσεις, που καλύπτουν είτε τις παραγωγικές ανάγκες του ομίλου ή τις δρα-

στηριότητες λιανικής (ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ, ALFA WOOD SHOP), βρίσκονται στη Λάρισα,

στον Τύρναβο, στα Γρεβενά και στη Βουλγαρία.

Δεδομένων των πολλαπλών δραστηριοτήτων του ομίλου αλλά και των διαφορετικών εγκα-

ταστάσεων, αυτό το ενημερωτικό έντυπο θα δίνει στο εξής τη δυνατότητα τόσο στους εργα-

ζόμενους όσο και στους συνεργάτες του ομίλου να έχουν μια πλήρη εικόνα σχετικά με τα νέα

εγχειρήματα, τις ειδήσεις και τις αποδόσεις της εταιρίας. Ο βασικότερος όμως στόχος είναι

η δημιουργία συνοχής μεταξύ των ανθρώπων της ALFA WOOD, αφού όλοι μας οδηγούμα-

στε από ένα κοινό όραμα και μια κοινή αποστολή.

Με εκτίμηση,

Αδαμόπουλος Αντώνης

ΜHΝYΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ALFA WOOD 
Το Oραμα 

Το όραμα του ομίλου ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. είναι η κατάκτηση της
κορυφής η οποία επιδιώκεται με την αξιοποίηση των ανθρώπων
της ίδιας της εταιρίας, με σωστή διαχείριση των πόρων, κατάλληλες
επενδύσεις και συνεργασίες, καθώς και με την υιοθέτηση νέων,
σύγχρονων τεχνολογιών. 

Η αποσΤολH

Αποστολή του ομίλου ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. είναι η κάλυψη των
συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της αγοράς με καινοτόμα προϊόντα
υψηλής και σταθερής ποιότητας, ανταγωνιστικού κόστους, καθώς
και με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

οι σΤOχοι

Οι  στρατηγικοί στόχοι του ομίλου ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. αφορούν
τη διεύρυνση του αγοραστικού της ορίζοντα μέσα από τη βελτιστο-
ποίηση της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο,
επιμέρους στόχοι είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του ομί-
λου σε νέες αγορές, αλλά και η επένδυση στην έρευνα και την ανά-
πτυξη καινοτόμων προϊόντων.
Πραγματοποιώντας τους στόχους της, η επιχείρηση ισχυροποιεί τη
θέση της στην αγορά και αυξάνει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτή-
ματα, ενώ ταυτόχρονα αποκτά ευελιξία ώστε να αξιοποιεί τις ευκαι-
ρίες που παρουσιάζονται. 

οι αρχEσ 

“Καθαρό παιχνίδι” στην αγορά. Με σεβασμό στο fair play αλλά
και με ισχυρή ανταγωνιστικότητα, η ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. πραγμα-
τοποιεί τους στόχους της και θέτει συνεχώς νέους.

Επένδυση στους ανθρώπους. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η
δύναμη μιας εταιρείας γι’ αυτό η ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. επενδύει
στους υπαλλήλους της εκπαιδεύοντας και αξιοποιώντας τις ικανό-
τητές τους. 

Αξιοκρατία. Οι διαδικασίες στην εταιρία είναι διάφανες και ξεκά-
θαρες, ευνοώντας εκείνους που εργάζονται με ακεραιότητα.
Μόνο έτσι δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης ώστε κάθε
εργαζόμενος να είναι ικανοποιημένος. 

Επικοινωνία με τη διοίκηση. Στην ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε.
δεν υπάρχουν “κλειστές πόρτες” μεταξύ διοίκησης και
εργαζομένων. Μια εταιρία αναπτύσσεται μόνο όταν
έχει επικοινωνία.

Ομαδική συνεργασία. Ενθαρρύνεται και καλ-
λιεργείται το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Η
ομαδική συνεργασία είναι αυτή που κάνει
μια εταιρεία να προοδεύει με πιο γοργούς
ρυθμούς.  

Ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάθε άτομο
που εργάζεται στον όμιλο ALFA
WOOD Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες σε
θέματα που αφορούν την εται-
ρεία και είναι προς όφελός
της. 



Στα πλαίσια επίτευξης των στόχων της
εταιρίας αλλά και στην προσπάθεια να
σηματοδοτήσει την νέα της στρατηγική
πορεία, η ALFA WOOD προχώρησε πρό-
σφατα στον επαναπροσδιορισμό και επα-
νασχεδιασμό της εικόνας της. Απώτερος
σκοπός, η επίτευξη μιας ξεκάθαρης επικοι-
νωνίας των αξιών, των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων, της στρατηγικής αλλά και της
ευρείας γκάμας των προϊόντων της. Η
ALFA WOOD οδηγήθηκε λοιπόν, σε μερι-
κό επανασχεδιασμό του λογοτύπου της,
προκειμένου η ανανέωση αυτή να σημα-
τοδοτηθεί και σε επίπεδο οπτικής απεικό-
νισης. Πρόκειται για τη βελτίωση του προ-
ηγούμενου, αφού βασικός στόχος ήταν να
σχεδιαστεί ένα λογότυπο που να είναι εν
μέρει γνώριμο στο κοινό στο οποίο ο όμι-
λος απευθύνεται. Αναδεικνύοντας τη λέξη
ALFA ως συνώνυμο της   ανώτερης ποι-
ότητας και επανασχεδιάζοντας το σύμβολο
ώστε να εκφράζει δυναμισμό, ανάπτυξη
και νίκη, το λογότυπο αποκτά νέα βαρύτη-
τα και κύρος. Το σλόγκαν «ΦΥΣΙΚΗ ΔΥΝΑ-
ΜΗ» αντιπροσωπεύει αφενός τα βασικά
χαρακτηριστικά της μάρκας και αφετέρου
το φυσικό στοιχείο του ξύλου ως υλικό. 
Συνδετικός κρίκος των προϊόντων και της
εταιρίας θα είναι από εδώ και στο εξής η
λέξη ALFA, ως πρώτο συστατικό κάθε ονο-
μασίας, γεγονός που ενισχύει την ομοιογέ-
νεια της εταιρίας.  Επιπλέον, με τον τρόπο
αυτό γίνονται πιο σαφείς οι κατηγορίες
των προϊόντων που παράγονται και προ-

ωθούνται στην αγορά, συνιστώντας θετικό
αγγελιοφόρο των αξιών και συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της. Για παράδειγμα, το
ALFA MDF και το  ALFA MDF LAC αποδει-
κνύουν πως η ALFA WOOD είναι η μονα-
δική ελληνική εταιρία που παράγει ινοσα-
νίδες σε εργοστάσιο στην Ελλάδα. Ανάλο-
γη προσαρμογή πραγματοποιήθηκε στις
μάρκες ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ και ALFA
WOOD SHOP του καταστήματος στον Τίρ-
ναβο, και που αφορούν στη λιανική πώλη-
ση οικιακών επίπλων, επίπλων κουζίνας,
ηλεκτρικών συσκευών και ειδών κιγκαλε-
ρίας.   
Οι μετενομασίες των προϊόντων είναι οι
ακόλουθες:

Το νέο λογότυπο

Το παλιό λογότυπο                                                                  

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

LAMINATE ΠΑΤΩΜΑΤΑ

ΓΥΜΝΟ MDF

ΛΑΚΑΡΙΣΤΟ MDF

ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ

ΓΥΜΝΗ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ

ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΣ

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΑ

Η ALFA WOOD απέκτησε νέο πρόσωπο
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Η ALFA WOOD υπογράφει τη νέα καμ-

πάνια “ALFA ONE” η οποία απευθύνεται

σε κατασκευαστές επίπλων κουζίνας

αποτελώντας μια ενιαία λύση στα ζητού-

μενά τους. 

Κύριος στόχος της καμπάνιας, είναι να

γίνει ευρέως γνωστό πως ο όμιλος παρέ-

χει μια ενιαία γκάμα προϊόντων σε ένα

ενιαίο χρωματολόγιο. 

Η παρθενική παρουσίαση της καμπάνιας

έγινε στις διεθνείς εκθέσεις INTER-

WOOD (13-16 Μαρτίου 2008) και MED-

WOOD (27-30 Μαρτίου), προσελκύον-

τας το έντονο ενδιαφέρον των επισκε-

πτών.

Νέα καμπάνια
ALFA ONE



Το ενδιαφέρον διεθνών κολοσσών του

χώρου προσελκύουν τα επιτεύγματα της

ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ, μόλις δύο χρόνια μετά

από την έναρξη της λειτουργίας της. Πρόσφα-

τα,  στελέχη της εταιρίας FINSA από Ισπανία -

ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της

Δυτικής Ευρώπης - επισκέφθηκε τις εγκατα-

στάσεις της ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ στα Γρεβε-

νά. Λίγο αργότερα, τον όμιλο επισκεφτήκαν οι

εταιρίες SCHNEIDER και DIEFFENBACHER. Οι

τρεις εταιρίες ενημερώθηκαν για τις νέες

τεχνολογίες που εφαρμόζει η ALFA WOOD

ΠΙΝΔΟΣ στα Γρεβενά, ενώ έδειξαν ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για το καινοτόμο σύστημα της

χρήσης του μηχανικού αναμικτήρα κόλλας

(mechanical blender), με το οποίο εξοικονο-

μείται ενέργεια και συγκολλητική ουσία. Επι-

πλέον, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις νέες

γραμμές παραγωγής του εργοστασίου και επί-

δειξη των νέων εφαρμογών.

Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν με το έργο

που έχει συντελεστεί έως τώρα. Από την

πλευρά του ο όμιλος ALFA WOOD AEBE

δήλωσε πως θα συνεχίσει το έργο του ώστε

να ικανοποιεί πάντα τους συνεργάτες που

τόσα χρόνια στηρίζουν όλες του τις κινήσεις

και τον έχουν κατατάξει στην πρώτη τριάδα

της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου.  
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Επίσκεψη διεθνών κολοσσών στην 
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ

Βραβείο εθνικής
αναγνωρίσεως 
επιχειρηματικής 
αρίστευσης στην
ALFA WOOD 

Επένδυση 8 εκατομ. ευρώ της 
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ για την αύξηση
της παραγωγής

Σε εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολο-

γικού της εξοπλισμού προχωράει η ALFA

WOOD ΠΙΝΔΟΣ. Η επένδυση φτάνει σε

ύψος τα 8.000.000.€ περίπου και έχει

σκοπό την αύξηση της παραγωγής γραμ-

μής M.D.F. κατά 30% ώστε να φτάσει στα

130.000 m3. Τα τμήματα στα οποία θα

πραγματοποιηθούν αλλαγές είναι τα εξής:

1. Tμήμα τροφοδοσίας του σπαστήρα

2. Εκσυγχρονισμός  αποϊνωτή 

3. Μετατροπή συστήματος εισόδου πρέ-

σας με την εγκατάσταση     συστήματος

ψεκασμού ατμού τύπου steam jet

4. Αλλαγές στα συστήματα τροφοδοσίας

και εκκένωσης του τριβείου 

5. Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης

θερμότητας από τα καυσαέρια των θερ-

μικών μονάδων

6. Τροποποιήσεις και επεμβάσεις σε επιμέ-

ρους τμήματα παραγωγής του M.D.F.  

Για χρονικό διάστημα 60 ημερών που θα

διαρκέσουν τα έργα εκσυγχρονισμού η

μονάδα θα διακόψει τη λειτουργία της. Η

διακοπή ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου και η

επανεκκίνησή της αναμένεται τον Ιανουά-

ριο του 2009. Σε μία σεμνή εκδήλωση και παρουσία

του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Φώλια

Χρήστου απονεμήθηκαν τον περασμένο

Ιούνιο, τα εθνικά βραβεία διακρίσεων

και αναγνωρίσεων επιχειρηματικής αρί-

στευσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-

κε στο Αμφιθέατρο “Γιάννης Ρίτσος”

στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι της Αθήνας. 

Για ακόμη μία φορά ο όμιλος ALFA

WOOD ξεχώρισε λαμβάνοντας το βρα-

βείο που συνοδεύεται από το χρηματικό

έπαθλο των €3.100. Το βραβείο αυτό

στηρίζεται στα συστήματα οργάνωσης

και διαχείρισης, τις δικτυώσεις και εξει-

δικευμένα συστήματα, τη διαχείριση

ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και

άυλων πόρων, τα εξελιγμένα συστήματα

και την καινοτομία. 

Είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται τα

συγκεκριμένα βραβεία στην Ελλάδα και

επιδιώκουν να αποτελέσουν θεσμό του

Υπουργείου Ανάπτυξης που έχει ως

στόχο την ολοκλήρωση δράσεων για

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

της ελληνικής οικονομίας. Η απονομή

έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Βιομη-

χανίας κ. Μελέτη Τζαφέρη στον Πρό-

εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του

ομίλου, κ. Αντώνιο Αδαμόπουλο. 

Με το εν λόγω βραβείο, η ALFA WOOD

επιβραβεύεται για τις συνεχείς προσπά-

θειες και επενδύσεις της όσον αφορά σε

εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό εξοπλι-

σμό αλλά και την ανάπτυξη νέων καινο-

τόμων προϊόντων. 



Στα μέσα Μαΐου, παρευρέθηκε στις εγκα-
ταστάσεις του ομίλου ALFA WOOD ο
Συνεταιρισμός Έπιπλοξυλουργών Βιοτε-
χνών  Πάτ ρας. Σκοπός της επίσκεψης τους
ήταν η ενημέρωση όσον αφορά στις σύγ-
χρονες παραγωγικές διαδικασίες που
ακολουθεί η εταιρία, στηριζόμενη αφενός
στον άριστο μηχανολογικό εξοπλισμό και
αφετέρου στη μεγάλη γκάμα των προϊόν-
των, τις νέες καινοτόμες σειρές ALFA
DECO (διακοσμητικές μελαμίνες) και τα
νέα πρωτοποριακά προϊόντα της. Στα
πλαίσια της επίσκεψης, πραγματοποιήθη-
κε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των εργο-
στασίων της Λάρισας, καθώς και στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου των Γρε-
βενών.
Τα μέλη του Συνεταιρισμού δήλωσαν
ενθουσιασμένα, δεδομένου ότι εμπλούτι-
σαν τις γνώσεις τους ενώ παράλληλα είχαν
την ευκαιρία να δουν από κοντά τις και-
νούργιες γραμμές παραγωγής των εργο-
στασίων, τόσο στις εγκαταστάσεις των
εργοστασίων της Λάρισας, όσο και σε
εκείνες των Γρεβενών.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης, η εταιρία
τους φιλοξένησε στα Γρεβενά δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να δουν από κοντά
την σύγχρονη τεχνολογία των καινοτόμων
συστημάτων που εφαρμόζει ο όμιλος.
Συγκεκριμένα, ξεναγήθηκαν στις γραμμές

μελαμίνης, επενδυμένου και γυμνού MDF
και printing line. Η τελευταία παράγει το
νέο Λακαριστό MDF, που χάρη στους έξι
διαφορετικούς κυλίνδρους που έχουν
αγοραστεί για την καλύτερη αποτύπωση
της επιφάνειας του ξύλου, πλησιάζει
περισσότερο στην απομίμηση του ξύλου.
Επίσης, ξεναγήθηκαν στη γραμμή δαπέ-
δων Laminate που ο όμιλος ALFA WOOD
λανσάρει για πρώτη φορά στην εγχώρια
αγορά και ως τώρα ήταν καθαρά εισαγό-
μενο προϊόν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής παρόντες
ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος του ομίλου κ. Αδαμόπουλος Αντώ-
νιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αγοραστός Χρή-
στος, καθώς και όλα τα  στελέχη του ομί-
λου . Και οι δύο πλευρές, σε ευχάριστο
και χαλαρό περιβάλλον, είχαν την ευκαι-
ρία να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερω-
θούν για τις νέες απαιτήσεις της αγοράς,
ενώ με τη σειρά του τα μέλη του Συνεται-
ρισμού ανανέωσαν το ραντεβού τους για
την επόμενη χρονιά.
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Ο Συνεταιρισμός Επιπλοξυλουργών Βιοτεχνών Πάτρας στον
όμιλο ALFA WOOD

Τον περασμένο Μάρτιο και Μάιο φοιτητές
του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις
του ομίλου ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ στα
Γρεβενά. Με αφορμή το εργαστηριακό
μάθημα “Μετάδοση Θερμότητας και Περι-
βαλλοντικής Μηχανικής”, οι φοιτητές ενη-
μερώθηκαν σχετικά με τις μονάδες παρα-
γωγής ενέργειας του ομίλου ALFA WOOD.
Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση των φοι-
τητών αφορούσε στους τρόπους αξιοποί-
ησης της βιομάζας της οποίας η καύση
γίνεται στους δύο λέβητες του εργοστασί-
ου ώστε να παραχθεί ατμός στον ένα λέ -
βητα και διαθερμικό λάδι στον άλλο. Οι

δύο θερμικές ενέργειες χρησιμοποιούνται
στην παραγωγική διαδικασία των προϊόν-
των. Επίσης, τους παρουσιάστηκαν οι δυο
εναλλάκτες που υπάρχουν στο χώρο των
λε βητοστασίων και αποσκοπούν στην α -
ξιοποίηση των καυσαερίων με σκοπό τη
θέρμανση των κτιρίων από αυτά. Κατόπιν,
ακολούθησε ξενάγηση των φοιτητών στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου των Γρε-
βενών όπου μπόρεσαν να δουν από κοντά
τη γραμμή παραγωγής και τη σύγχρονη
τεχνολογία των καινοτόμων συστημάτων
που εφαρμόζει ο όμιλος. Η ξενάγηση αυτή
βοήθησε τους φοιτητές να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους και να εκφράσουν τις α -
πορίες τους.

Ο όμιλος ALFA WOOD υποδέχεται τους φοιτητές του τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών 



5

O Όμιλος ALFA WOOD συνεχώς ερευνά νέα
υλικά και προσπαθεί να πρωτοπορεί με νέα
προϊόντα που πραγματικά μπορούν να
εμπνεύσουν οποιοδήποτε κατασκευαστή. 
Αναφέρεται το παράδειγμα συνεργασίας με
την LATAS DOORS όπου η συγκεκριμένη
εταιρία χρησιμοποίησε τις επιφάνειες Matrix,
Microline, Pele  της σειράς ALFA DECO που
προμηθεύει ο Όμιλος ALFA WOOD  και δημι-
ούργησε  πόρτα με επιφάνεια ανάγλυφη ορι-
ζόντια αποτελούμενη τόσο από κάσα, όσο
και από περβάζι σε οριζόντια μορφή, καθώς
επίσης πόρτα με επιφάνεια ανάγλυφη σε
κάθετη  μορφή απομίμηση δέρματος . 
Ολοκληρωμένη η πόρτα παρουσιάστηκε
από την εταιρία LATAS DOORS στις Διεθνείς
εκθέσεις υλικών επιπλοποιός Interwood και
Medwood. Στις δύο αυτές επιτυχημένες
εκθέσεις  πλήθος κόσμου εμπόρων, κατα-
σκευαστών κτλ. είχαν την ευκαιρία να δουν
από κοντά τη νέα πρωτοποριακή εφαρμογή,
η οποία είχε μεγάλη ανταπόκριση. 

Η ALFA WOOD εμπνέει, 
η LATAS DOORS 
δημιουργεί

Τον περασμένο Μάιο στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας,
εγκαινιάστηκε το νέο πρωτοποριακό μηχά-
νημα περιτύλιξης προϊόντων. Πρόκειται για
μια νέα σημαντική επένδυση του μηχανο-
λογικού μας εξοπλισμού καθώς αφορά μία
πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή συ -
σκευασίας, μοναδική στην Ελλάδα, στην
οποία όλα τα προϊόντα του ομίλου μπο-
ρούν να συσκευαστούν. Η διαδικασία είναι

απλή. Αρχικά, τα προϊόντα περιτυλίγονται
με stretch film/νάιλον και στη συνέχεια
ακολουθεί η τοποθέτηση των τάκων ενώ
ολοκληρώνεται με το δέσιμο με τσέρκι. Το
νέο αυτό καινοτόμο μηχάνημα περιτύλιξης
των προϊόντων ενισχύει τόσο την ασφαλή
αποθήκευση των προϊόντων (καθιστά τα
προϊόντα αδιάβροχα και τα προστατεύει από
τυχόν χτυπήματα) όσο και τη μεταφορά
τους, δίνοντας έμφαση στην ευκολία χρήσης.

Νέο καινοτόμο μηχάνημα συσκευασίας



Ο όμιλος ALFA WOOD συμμετείχε στη 10η
Διεθνή Έκθεση Υλικών Δαπέδου & Μηχα-
νημάτων “ΔΑΠΕΔΟ & Επένδυση Τοίχων”,
που διοργανώθηκε στις 21-24 Νοεμβρίου
στο εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ , στη  Μετα-
μόρφωση – Αθήνας. Στην επιτυχημένη

έκθεση παρουσίαστηκε το νέο παραγόμενο
προϊόν, τόσο για τα ελληνικά δεδομένα
όσο και για τα δεδομένα των Βαλκανίων,
τα δάπεδα Laminate με την επωνυμία ALFA
FLOORING. 
Tα δάπεδα Laminate διατίθενται σε 12 νέες
αποχρώσεις και είναι κατασκευασμένα από
12 διαφορετικές ποικιλίες ξύλων (όπως
οξιά, δρυς, σφένδαμος, καρυδιά, teak,
wenge, κερασιά κ.λπ.) σε ανάγλυφη επιφά-
νεια. Το νέο αυτό προϊόν τοποθετείται
πολύ εύκολα, έχει τέλεια εφαρμογή, είναι
ανθυγρό και ανθεκτικό. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως είναι φιλικό τόσο με το περιβάλ-
λον όσο και με την υγεία του χρήστη,
καθώς χρησιμοποιείται ανακυκλώσιμο
υλικό κατά την παραγωγική διαδικασία. 
Πλήθος κόσμου κατασκευαστών, εμπό-
ρων, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών κ.λπ.
από την Ελλάδα και από το εξωτερικό είχαν
την ευκαιρία να δουν από κοντά το ελληνι-
κό προϊόν και να εκφράσουν το ενδιαφέ-
ρον τους.
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Ο όμιλος ALFA WOOD συμμετείχε στις διε-
θνείς εκθέσεις υλικών επιπλοποιίας INTER-
WOOD (13-16/3/2008) και MEDWOOD
(27-30/3/2008) που πραγματοποιήθηκαν
στην Αθήνα στο εκθεσιακό κέντρο του
Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου του
Ελληνικού και στο εκθεσιακό κέντρο Expo
Athens στην Ανθούσα Αττικής, αντίστοιχα. 
Στις δύο επιτυχημένες εκθέσεις ο όμιλος
ALFA WOOD παρουσίασε τη νέα ανανεω-
μένη εικόνα του, την κύρια γκάμα των προ-
ϊόντων αλλά και τις νέες καινοτόμες σειρές
του. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως
κατά τη διάρκεια των εκθέσεων επιτεύχθη-
καν σημαντικές στρατηγικές συμφωνίες
που θα συμβάλλουν σημαντικά στο μέλλον
στην περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου
ALFA WOOD.  
Υψηλό ενδιαφέρον προκάλεσε στους επι-
σκέπτες η νέα exclusive σειρά ALFA DECO
διακοσμητικές μελαμίνες. Η νέα αυτή σειρά
αποτελείται από 3 διαφορετικές επιφάνει-
ες:
• Pele - δερμάτινες επιφάνειες οι οποίες

μπορούν να παραχθούν σε χρώματα
μπεζ, καφέ αν-ταμπά και καφέ σκούρο. 

• Μicroline - κάθετες ανάγλυφες επιφά-
νειες  σε χρώματα teak σκούρο, teak
ανοιχτό και ζεμπράνο σκούρο. 

• Matrix - έντονες οριζόντιες ανάγλυφες
επιφάνειες σε χρώματα δρυς οριζόντιο
ανοικτό, δρυς οριζόντιο σκούρο και
κερασιά οριζόντια, καθώς και σε όλες τις
μονόχρωμες μελαμίνες δύναται να
παραχθεί η συγκεκριμένη επιφάνεια.

Επίσης, στις παραπάνω εκθέσεις παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά στο Ελλαδικό κοινό

μια καινοτόμα εφαρμογή του ομίλου,
πόρτα με επιφάνεια Matrix-ανάγλυφη ορι-
ζόντια, αποτελούμενη τόσο από κάσα όσο
και από περβάζι σε οριζόντια μορφή. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος ALFA WOOD
έχει ήδη επισήμως κατοχυρώσει την πνευ-
ματική ιδιοκτησία του παραπάνω βιομηχα-
νικού σχεδίου. 

Ο όμιλος ALFA WOOD στις εκθέσεις INTERWOOD 
και MEDWOOD

Ο όμιλος ALFA WOOD 
στην έκθεση ΔΑΠΕΔΟ 

με τη νέα σειρά 
ALFA FLOORING
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Στις 6 & 7 Μαρτίου του 2008, ο όμιλος
ALFA WOOD πραγματοποίησε εθελοντι-
κή αιμοδοσία στα εργοστάσια του Τύρ-
ναβου και της ΒΙ.ΠΕ. Σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και την
κινητή μονάδα αιμοληψίας, το προσω-
πικό των δύο εργοστασίων συμμετείχε
στην προσπάθεια του Νοσοκομείου
προκειμένου να αυξήσει τα αποθέματα
της τράπεζας αίματος, την οποία και δια-
τηρεί η εταιρία . 
Η ALFA WOOD διοργανώνει εδώ και
αρκετά χρόνια “Ημέρες Αιμοδοσίας”,
θέλοντας να προσφέρει έμπρακτη βοή-
θεια σε όσους έχουν πραγματικά τη
χρειάζονται. Η συμμετοχή των εργαζο-
μένων ήταν μεγάλη, γεγονός που πρέπει
να αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής
ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Η χορηγία ως δραστηριότητα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί σημαντική
επένδυση, και με βασικά κίνητρα την αλλη-
λεγγύη και την αρωγή, ο όμιλος ALFA
WOOD A.E.B.E. βρίσκεται κοντά στον
συνάνθρωπο και εφαρμόζει την πάγια
πολίτική του για υποστήριξη κάθε πνευμα-
τικής και εκπαιδευτικής δράσης στον ελλη-
νικό χώρο. Συγκεκριμένα, ο όμιλος προσέ-

φερε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας τη
στήριξη που απαιτείται για την ενίσχυση
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολεί-
ου. Προσέφερε δώδεκα τραπέζια εστιατο-
ρίου, εικοσιτέσσερις πάγκους, τρεις κανα-
πέδες, ράφια βιβλιοθήκης και μία τηλεόρα-
ση με σκοπό η συνεισφορά αυτή να συντε-
λέσει στην αρτιότερη κατάρτιση των μαθη-
τών του σχολείου. 

Η ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε χορηγός 
στο 4ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας

Συνεργάτες του νομού Λαρίσης επισκέ-
φθηκαν τον Απρίλιο για πρώτη φορά τις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου των Γρε-
βενών της ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.  Η επίσκεψής τους  επικεντρώ-
θηκε στην ενημέρωση για τη σύγχρονη
τεχνολογία των καινοτόμων συστημά-
των που εφαρμόζει ο όμιλος. Ακολού-
θησε ξενάγηση στις καινούριες γραμμές

παραγωγής του εργοστασίου. Οι συνερ-
γάτες παρατήρησαν από κοντά τα νέα
συστήματα Τεχνολογίας που εφαρμόζει
ο όμιλος, καθώς επίσης και τα νέα προ-
ϊόντα παραγωγής του. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης τους, παρών ήταν και ο
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αδαμόπουλος
Αντώνιος, ο διευθυντής του εργοστασί-
ου καθώς και στελέχη του όμίλου. 

Επίσκεψη συνεργατών Λάρισας 
του ομίλου ALFA WOOD στα Γρεβενά

Εθελοντική 
αιμοδοσία από 
την ALFA WOOD

Τρία παιδιά των εργαζομένων της ALFA WOOD εισάχθηκαν και ήδη φοιτούν στις  σχολές της αρεσκείας τους, κάνοντας μας υπερήφανους.

Συγκεκριμένα , πρόκειται για τον Ιωάννη  Χατζούλη του Νικολάου ο οποίος σπουδάζει στη σχολή Αστυφυλάκων Έβρου, για τη Χρυσούλα

Σιαφαρίκα του Γεωργίου που φοιτά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και για τη Ιωάννα Δαλαμπυρα του Ιωάννη που φοιτά  στο τμήμα

Εργοθεραπείας , ΤΕΙ Αθηνών . Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σπουδές τους .

Εισαγωγή σε ανώτερες σχολές τριών παιδιών εργαζομένων 
της ALFA WOOD



Αναγνωρίζοντας την προσφορά όλων των εργαζομένων του ο όμιλος

ALFA WOOD διοργανώνει ενόψει των Χριστουγέννων και για ακόμη μια

χρονιά, μια σειρά από γιορτινές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα:

• Τη Κυριακή 14/12/2008 και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί

εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων (Λάρισας) στο κέντρο ¨Κτήμα

Βερσαλίες¨ που βρίσκεται στον Αμπελώνα Λάρισας, 

• Την Τετάρτη 17/12/2008 και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί

εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων (Γρεβενών) στον παιδότοπο

“Funny Land’’,

• To Σάββατο 17/1/2009 θα πραγματοποιηθεί κοπή πίτας στο κέντρο

¨Κτήμα Βερσαλίες¨ που βρίσκεται στον Αμπελώνα Λάρισας,

• Το Σάββατο 24/1/2009 θα πραγματοποιηθεί κοπή πίτας στο “Music

Hall Ηχοδρόμιο” στα Γρεβενά.

Γιορτινές εκδηλώσεις από την ALFA WOOD

ALFAWOOD A.E.B.E
BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, Τηλ.: 2410 561220, Fax: 2410 831570
Εργοστάσια: 1ο Εργοστάσιο: 10ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας - Τύρναβου, 2ο Εργοστάσιο: BI.ΠΕ. Λάρισας, 

3ο Εργοστάσιο: Βάρνα Βουλγαρίας, 4ο Εργοστάσιο: 7ο χλμ Γρεβενών - Μουραναίων

* Παρακαλούμε αποστείλατε τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας ή τα νέα σας στη διεύθυνση news@alfawood.gr

Γεννήσεις,�Γάμοι,�Βαφτίσια�

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η�Γεωργία�Τσιουχλιάρα�γέννησε�για�δεύ-

τερη�φορά�ένα�υγιέστατο�κο�ριτσάκι.

• Ο�Παναγιώτης�Κανελλίδης�έγινε�για�δεύ-

τερη�φορά�μπαμπάς�(αγόρι).

• Ο�Γιώργος�Κοττάς��έγινε�για�δεύτερη�φο�-

ρά�μπαμπάς�(αγόρι).

• Ο�Δημήτρης�Στογιάνης�έγινε�για�δεύ�τερη

φορά�μπαμπάς�(κοριτσάκι).

• Ο� Ακριτίδης� Κωνσταντίνος� έγινε� για

τέταρτη�φορά�μπαμπάς�(αγόρι).

• Ο�Δεριλλάς�Βασίλειος�απέκτησε�γιό.

• Ο� Κοιλανίτης� Ιωάννης� έγινε� για� τρίτη

φορά�μπαμπάς�(αγόρι).

• Ο�Κουμπουράς�Απόστολος�έγινε�για�δεύ-

τερη�φορά�μπαμπάς�(αγόρι).

• Ο�Χαμποσόγλου�Σάββας�απέκτησε�γιό.

ΓΑΜΟΙ

• Ο� Μπάλλας� Χρήστος,� παντρεύτηκε� το

καλοκαίρι.

• Ο� Λάλλος� Παναγιώτης,� παντρεύτηκε� το

καλοκαίρι.

ΒΑΦΤΙΣΙΑ

• Η�Γιούλα�Καραμίτσιου�βάφτισε�το�γιό�της,

Δημήτρη.

• Ο�Κατσαβάκης�Θεόφιλος�βάφτισε�τη�κόρη

του,�Ειρήνη-Χρυσοβαλάντο.

• Ο� ΑΦεντουλίδης� Αριστείδης� βάφ�τι�σε� τη

κόρη�του,�Δήμητρα

• Ο�Σταμπολίδης�Λεωνίδας�βάφτισε�το�γιό

του,�Χαράλαμπο.

• Στις� 28� Σεπτεμβρίου,� ο� Στέλιος� Αγορα-

στός�και�η� Ιωάννα�Δημάκη�βάφ�τισαν�τον

γιο�τους,�Χρήστο�(φωτογραφία�δεξιά).


