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Φυσική Επιλογή!

The Natural Choice!

Η εταιρία Caneplex μετράει πάνω από 50 χρόνια
στον χώρο των φυσικών υλικών δόμησης και διακόσμησης. Mια σημαντική εμπειρία που εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη εκείνη τεχνογνωσία μέσα
από την οποία προκύπτουν οι στοχευμένες λύσεις
για τη διαμόρφωση κάθε χώρου, γεγονός που την
καθιστά βασικό συνεργάτη καταξιωμένων αρχιτεκτόνων, διακοσμητών και απαιτητικών έργων.

Caneplex has over 50 years in the field of natural
materials for construction and ornamentation.
This great experience ensures the complete expertise which results in targeted solutions for
the configuration of every type of space and
makes Caneplex the principal partner for distinguished architects, design consultants and
challenging projects.

Η συλλογή της Caneplex Design περιλαμβάνει
πλέγMατα από ελληνικό καλάμι, μπαμπού, λυγαριά, κλαδιά, φυλλώματα, χειροποίητες ψάθες, ταπετσαρίες από φυσικά υλικα και ιστούς φυσικών
υλικών, για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων και
τύπων - όλα επιλεκτικής καλλιέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και πιστοποίηση οργανικής
οικολογικής προέλευσης.

The Caneplex Design range includes panels of
Greek cane, bamboo, willow, branches, foliage,
handmade woven mats natural, wallpapers from
natural materials and other natural materials imported from their countries of origin, in a wide selection of quality and type, all from crops selectively harvested with respect for the environment and
certified as organic ecological sources.

Mε έμπνευση τη φύση και σύμμαχο τη συνεχή αναζήτηση και ενημέρωση, οι προτάσεις της Caneplex
Design διακρίνονται για το σύγχρονο σχεδιασμό
και την κατασκευαστική τους ευελιξία που βρίσκουν μια σειρά εφαρμογών σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους.
Η άριστη σχέση ποιότητας-τιμής, η υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών, η οικολογική συνείδηση
και η ποιότητα σχεδιασμού-κατασκευής συνθέτουν
τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η
σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει η Caneplex
Design με τους συνεργάτες της και τα χαρακτηριστικά εκείνα που σκιαγραφούν το ιδανικό προφίλ
μιας εταιρείας με διεθνή δραστηριότητα και συνεχή
εξέλιξη των υπηρεσιών της.

001 Ελληνικό Καλάμι / Greek Cane
Ελληνικό καλάμι 20-25 mm

Ελληνικό καλάμι σχιστό

Greek cane 14-18 mm

Greek split cane

Mήκος καλαμιών: 100-150-200-250 cm / Πλάτος: 250 cm. Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Cane length: 100-150-200-250 cm / Width: 250 cm. Special dimensions upon request.

002 Λυγαριές / Willows
Χειροποίητες πλέξεις λυγαριάς / Handwoven panel by willow

Inspired by nature and on the constant look-out
for new products and innovations, Caneplex
Design recommendations stand out for their
modern design and flexibility, and are available
for a wide range of applications both indoors
and outdoors.
Excellent value for money, responsible customer
service, eco-friendly awareness and quality design and construction- these are the core values
upon which Caneplex Design has built up its relationship of trust with its partners and customers. And it is these values which capture the ideal
profile of an internationally active company with
continually developing services.

Ελληνικό καλάμι 14-18 mm

Greek cane 20-25 mm
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Λυγαριά αποφλοιωμένη 4-8 mm

Λυγαριά αποφλοιωμένη 6-14 mm

Λυγαριά αποφλοιωμένη 14-18 mm

Λυγαριά αποφλοιωμένη 18-26 mm

Λυγαριά φυσική 4-8 mm

Λυγαριά φυσική 6-14 mm

Λυγαριά φυσική 14-18 mm

Λυγαριά φυσική 18-26 mm

Willow peeled 4-8 mm

Willow natural 4-8 mm

Willow peeled 6-14 mm

Willow natural 6-14 mm

Willow peeled 14-18 mm

Willow natural 14-18 mm

Willow peeled 18-26 mm

Willow natural 18-26 mm

• Λυγαριές/χειροποίητες πλέξεις: 180x90, 180x100, 225x125 cm. Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
Handwoven willow natural/peeled: 180x90, 180x100, 225x125 cm. Special dimensions upon request.

• Φυσικές & αποφλοιωμένες λυγαριές: Mήκος: 100-150-180-200-250 cm / Πλάτος: 300-500 cm. Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
Natural willow & peeled: Length: 100-150-180-200-250 cm / Width: 300-500 cm. Special dimensions upon request.

003 Mπαμπού / Bamboo

004 Καλαμωτές εισαγωγής / Reeds
Ριζοκάλαμο 4-12 mm
Reed 4-12 mm

Mαχόγκανι Mπαμπού 12-16 mm
Mahogany bamboo 12-16 mm

Mαχόγκανι Mπαμπού 20-25 mm
Mahogany bamboo 20-25 mm

Mαχόγκανι Μπαμπού 24-30 mm

Καλάμι Ταϊ 6-12 mm

Reed cane Tai 6-12 mm

Καλάμι Καρμπονιζέ Ταϊ BR
Cane Carbonized Tai BR

Φτέρη 6-10 mm
Fern 6-10 mm

Mήκος καλαμιού: 100-150-200-250-300 cm / Πλάτος: 300-500 cm. Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Mahogany bamboo 24-30 mm

Cane length: 100-150-200-250-300 cm / Width: 300-500 cm. Special dimensions upon request.

005 Κλαδιά / Branches
Φυσικό Μπαμπού 12-16 mm
Natural bamboo 12-16 mm

Φυσικό Μπαμπού 16-22 mm
Natural bamboo 16-22 mm

Φυσικό Μπαμπού 20-24 mm
Natural bamboo 20-24 mm

Φυσικό Μπαμπού 24-28 mm
Natural bamboo 24-28 mm

Κλαδιά λυγαριάς
Willow branches

Θάτς

Thach

Κλαδιά Μπαμπού
Bamboo branches

Κλαδιά Ρέικι

Reiki branches

Mήκος κλαδιών: 100-125-150-200 cm / Πλάτος: 300 cm / Πάχος Mπουκέτου κλαδιών: 15-25-30mm. Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
Branch length: 100-125-150-200 cm / Width: 300 cm / Thickness: 15-25-30mm. Special dimensions upon request.

Φυσικό Μπαμπού 30-35 mm

Φυσικό Μπαμπού 40-45 mm

Μπαμπού Καρμπονιζέ 20-24 mm

Τόνκιν Μπαμπού 4-10 mm

Τόνκιν Μπαμπού 10-16 mm

Τόνκιν Μπαμπού 18-22 mm

Natural bamboo 30-35 mm

Tonkin bamboo 4-10 mm

Τόνκιν Μπαμπού 24-28 mm
Tonkin bamboo 24-28 mm

Natural bamboo 40-45 mm

Tonkin bamboo 10-16 mm

Τιι Μπαμπού 18-26 mm
Tii bamboo 18-26 mm

Bamboo Carbonized 20-24 mm

Νίγκρα Μπαμπού 14-18 mm
Nigra bamboo 14-18 mm

Tonkin bamboo 18-22 mm

Σχιστό Mαχόγκανι Μπαμπού
Split Mahogany bamboo

Mήκος Μπαμπού: 100-150-200-250 cm / Πλάτος: 250-300 cm. Ειδικές διαστάσεις και διάμετροι κατόπιν παραγγελίας.
Bamboo length: 100-150-200-250 cm / Width: 250-300 cm. Special dimensions and diameters upon request.

006 Φυλλώματα / Leaves
Φοινικόφυλλο πλεκτό

Φοινικόφυλλο ραφτό

Άλαγκ

Mακούτι

Γκλάγκαχ

Κοκοφοίνικας

Leafpalm knitting

Σχιστό Φυσικό Μπαμπού
Split Natural bamboo

Makuti

Leafpalm sewn

Glagah

Λίντι

Alag

Cocopalm

Lindi

Υδροϋάκινθος
Hydro Hyacinth

Κοκοφοίνικας, Υδροϋάκινθος, Φοινικόφυλλο: 60-100-120x200-300 cm / Άλαγκ, Γλάγκαχ, Λίντι, Mακούτι: 70-120x200-500 cm.
Cocopalm, Leafpalm, Hydro Hyakinth: 60-100-120x200-300 cm / Alag, Glagah, Lindi, Makuti: 70-120x200-500 cm.

007 Ιστοί / Poles

009 Διακόσμηση
από φυσικά υλικά /
Decoration by natural materials
Χειροποίητες Ψάθες / Handwoven mats

από ίνες μπαμπού, μπανάνας, ράτταν, μέντονγκ, καλάμια, υδροϋάκινθος / by bamboo, banana, rattan, mendong, reed, water hyacinth fibres

Ντουάν
Duan

Πετάνγκ
Petung

Τζάβα

Τόνκιν

Java

Mόσο

Tonkin

Λυγαριά

Ντράγκον

Willow

Dragon

Moso
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Ράτταν
Rattan

Ιστοί: Ύψος: 250-300-400-500-600 cm / Διάμετρος: 3-16 cm.
Poles: Height: 250-300-400-500-600 cm / Diameter: 3-16 cm.

008 Ομπρέλες / Umbrellas

Χειροποίητη πλέξη Ράτταν Κούμπου 15mm.
Handwoven by Rattan Kubu 15mm.

Χειροποίητη πλέξη απο σχοινί μπανάνας.
Handwoven by banana rope.

Χειροποίητη πλέξη Ράτταν 10mm.
Handwoven by Rattan 10mm.

Κοκοφοίνικας
Cocopalm

Χειροποίητη πλέξη
αποφλοιωμένης λυγαριάς.
Handwoven by willow peeled.

Φοινικόφυλλο πλεκτό
Leafpalm knitting

010 Διακόσμηση
από φυσικά υλικά /
Decoration by natural materials

Διακόσμηση από φυσικά υλικά /
Decoration by natural materials

Ταπετσαρίες / Wallpapers

Μπαμπού Υφάσματα / Bamboo Fabrics

Mε επίστρωση φυσικό μπαμπού, καλάμι, γρασίδι, φύλλα, λυγαριά / fabric coated with natural bamboo, reed, grasscloth, leaves, willow
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Πάνελ Ράτταν / Rattan Panel
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Πλέγμα Ράτταν 8-12 mm
Rattan wooven 8-12 mm

Πλέγμα Ράτταν 12-14 mm
Rattan wooven 12-14 mm

Σχοινιά (Ποικίλες λύσεις ανάλογα με την εφαρμογή)
Ropes (Different solutions acording to application)

Ειδικές Πληροφορίες
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• Τα φυσικά υλικά είναι επιλεκτικής καλλιέργειας, συγκεκριμένου χρόνου συγκομιδής, έχουν υποστεί φυσική ξήρανση, εν θερμώ επεξεργασία και απεντόμωση πριν και μετά την εισαγωγή τους, το δε
χρώμα τους είναι απολύτως φυσικό, με αποτέλεσμα διακύμανση απόχρωσης.
• Η σύνδεση-πλέξη, είναι εξωτερική η εσωτερική. Χρησιμοποιούμε σύρμα γαλβανιζέ - ανοξείδωτο - πλαστικοποιημένο γαλβανιζέ-μαύρο, ανάλογα με το είδος.
• Οι ταπετσαρίες έχουν κατασκευαστεί από φυσικά υλικά όπως ίνες και μίσχους φυτών, καλάμι, μπαμπού, καλαμπόκι, ριζοκάλαμο, υδρουάκινθο, μπανάνα και είναι σχεδόν χειροποίητες. Εμποτίζονται με επιβραδυντικό καύσης.
• Συνιστούμε συντηρητικό (μυκητοκτόνο) ξύλου και υδροδιαλυτό (κατά προτίμηση) βερνίκι ξύλου, άχρωMο ή σε παραπλήσια απόχρωση, αρχικά και σε τακτά διαστήματα 2-3 χρόνων. Έτσι το υλικό
προστατεύεται από μύκητες, δεν ξεθωριάζει το χρώμα άμεσα, εμποτίζεται, διατηρείται πέραν του προβλεπόμενου χρόνου.
• Σημαντικός παράγοντας στην διατήρηση τους, στον χρόνο, είναι και ο σωστός τρόπος στήριξης-τοποθέτησης.
• Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, BQC.
Special Information
• Our natural materials are a product of selective cultivation, have been physically dried, heat treated and disinfected before and after insertion, and their colour is completely natural, resulting in
hue variation.
• The connection-weaving, is external or internal. We use galvanised wire - stainless steel - laminated galvanised-black, depending on the kind.
• Wallpapers are made of natural materials such as fibre and plant stems, cane, bamboo, corn, ricecane, water hyacinth, banana, and are almost handmade. They are infused with flame retardants
• We recommend a wood preservative (fungicide) and water-soluble (preferably) wood varnish, colourless or in close tint, initially and at regular intervals of 2-3 years. That way the material is protected from fungus, the colour does not fade straightaway, it is infused and preserved beyond the anticipated time.
• An important factor in maintaining them over time, is the right placement and support.
• Certified by ISO 9001: 2015 by BQC.

Εφαρμογές προϊόντων / Product applications
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Εφαρμογές προϊόντων / Product applications

- SINCE 1999 -
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