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Σύστημα δόμησης “METAL DECK” 
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ΤΣΗΜΑ ΔΟΜΗΗ METALDECK 

Σύληνκε παξνπζίαζε: 

Τν ζύζηεκα δόκεζεο MetalDeck έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία Β.ΒΑΣΙΛΑΣ & ΥΙΟΣ 

Δ.Δ. θαη παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Δμεηδηθεύεηαη ζε θαηαζθεπή  ηνπ θειύθνπο θαηνηθηώλ κνλώξνθσλ θαη δησξόθσλ ζε καδηθή 

θιίκαθα κε ηα εμήο επί κέξνπο ζηνηρεία: 

  

1. ΚΕΛΕΣΟ 

 Ο ζθειεηόο (δνθνί , θνιώλεο, δηαθξάγκαηα αθακςίαο) είλαη κεηαιιηθόο , 

θαηαζθεπάδεηαη ζην ρώξν παξαγσγήο καο , κεηαθέξεηαη θαη ζηήλεηαη ζηνλ ηόπν ηνπ 

έξγνπ κέζσ θνριησηώλ ζπλδέζκσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ειαρηζηνπνηείηαη ην θόζηνο ηνπ 

κνληάδ , ην νπνίν αθνινπζεί ηε καδηθή θιίκαθα παξαγσγήο ηεο θαηαζθεπήο ζην ρώξν 

ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Ο ζθειεηόο εδξάδεηαη πάλσ ζε κηα βάζε gross beton πνπ καο παξέρεη ν πειάηεο. 

Η βάζε απηή θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε κειέηε πνπ παξαδίδεηαη από εκάο θαη είλαη 

εληζρπκέλε θαηάιιεια ζηηο ζέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά θαηαθόξπθα θνξηία. Τα 

ππνζηπιώκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο κε αξθεηή ππθλή ππνζηύισζε 

,ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηηο ζέζεηο αλνηγκάησλ (πόξηεο – παξάζπξα) 

πνπ πξνβιέπεη ε αξρηηεθηνληθή κειέηε. 

 Η ζηήξημε ησλ θνιώλσλ, όηαλ ηα θνξηία δελ είλαη ζεκαληηθά, γίλεηαη κε 

θαηάιιεια ρεκηθά βύζκαηα. Σε θάπνηεο ζέζεηο όπνπ ζύκθσλα κε ηε κειέηε  ηα θνξηία 

είλαη κεγάια, πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε αγθπξίσλ ζεκειίσζεο. 

 Οξηζκέλα ππνζηπιώκαηα “πιέθνληαη” κε γεηηνληθά κεηαμύ ηνπο κε ρηαζηί 

ζπλδέζκνπο ώζηε λα δεκηνπξγνύλ δηαθξαγκαηηθή αθακςία ζε όια ηα ηνηρώκαηα θαη ζε 

όιε ηελ θαηαζθεπή. Η δηαθξαγκαηηθή αθακςία ππνινγίδεηαη ζηαηηθώο, ώζηε λα 

παξαιακβάλεη κε άλεζε ηα νξηδόληηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη από ζεηζκό, άλεκν, 

ηπρεκαηηθέο δξάζεηο θιπ. 

 Σε πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηνηρνπνηία πινπνηείηαη κε ζπκβαηηθό ηξόπν (θεξακηθά 

ηνύβια, ytong θιπ) επηιέγεηαη λα παξαιεθζνύλ νη πιεπξηθέο σζήζεηο από πιαηζησηνύο 

θνξείο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ παξεκβάιινληαη νη ρηαζηί ζύλδεζκνη ζηελ ηνηρνπνηία. 
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Σεηξαώξνθε νηθνδνκή ζηελ Πνιίρλε Θεζζαινλίθεο 

2. ΠΑΣΧΜΑΣΑ 

Γηα ηα παηώκαηα εθαξκόδνληαη, θαηά θύξην ιόγν, νη παξαθάησ ιύζεηο: 

 

2.1.  ύκκηθηα παηώκαηα κε παξακέλνληα γαιβαληζκέλν κεηαιιόηππν. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, κεηαμύ ησλ δνθώλ ηνπ θηηξίνπ επηθάζεηαη ηξαπεδνεηδήο ιακαξίλα 

βαζεηάο απιάθσζεο κε πάρνο θαη ζηαηηθό ύςνο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζηαηηθή κειέηε. Η 

ηξαπεδνεηδήο ιακαξίλα θέξεη ηηο θαηάιιειεο λεπξώζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζύκκηθηε 

ιεηηνπξγία κε ην ζθπξόδεκα. Η ππνζηήξημε ηνπ κεηαιιόηππνπ γίλεηαη κε θαηάιιειε 

κειεηεκέλε δηαδνθίδσζε ώζηε λα ρξεηάδεηαη ν κεηαιιόηππνο κόλν ππνηππώδε πξόζζεηε 

ππνζηήξημε κε ζθαισζηέο. Δπίζεο ηα ηειεηώκαηα ηνπ κεηαιιόηππνπ θιείλνληαη κε 

θαηάιιεια βηδσηά κεηαιιηθά θαηαθόξπθα ζηνηρεία. Έηζη δελ απαηηνύληαη θαζόινπ επηηόπνπ 

θαινππώκαηα. Απαηηείηαη κόλν δηάζηξσζε ηνπ κπεηόλ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε απιό κε 

πξνζζήθε ειαθξνύ δνκηθνύ πιέγκαηνο ζηελ άλσ παξεηά θαη επηκεθώλ ξάβδσλ ζηηο 

απιαθώζεηο ηεο ηξαπεδνεηδνύο ιακαξίλαο. Η ζύλδεζε ηηο ιακαξίλαο πάλσ ζηηο δνθνύο 

πινπνηείηαη κε ηα θαηάιιεια ζηεξεσηηθά κέζα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθξαγκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζύκκηθηεο πιάθαο. 
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ύκκηθην πάηωκα ζηνλ Αζπξόππξγν Αζήλαο 

 

ύκκηθην πάηωκα ζην Καβαιάξη Λαγθαδά 
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ύκκηθηα παηώκαηα ζηε Ζάθπλζν 

Οιόθιεξε ε ζηαηηθή κειέηε ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παησκάησλ θαιύπηεηαη από ηελ εηαηξεία καο θαη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα από ηνλ Δπξσθώδηθα 3. 

Όια ηα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαη ζε κήθε θαη πιάηε κε ηέηνην ηξόπν., ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ην θόζηνο θόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζην έξγν. 

 

2.2.  Παηώκαηα ηύπνπ "Metal Deck". 

 Τα παηώκαηα ηύπνπ "MetalDeck" θαηαζθεπάδνληαη από ην εξγνζηάζην θαη 

απνηεινύληαη είηε α) από επίπεδεο γαιβαληζκέλεο ιακαξίλεο πάλσ θαη θάησ ηύπνπ 

ζάληνπηηο  κε εζσηεξηθή δηαδνθίδσζε πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζηαηηθή ζπλεξγαζία  ησλ 

ιακαξηλώλ  κε ηελ  παξαιαβή ησλ ιεηηνπξγηθώλ  θνξηίσλ, είηε β) από ππθλέο 

δηαδνθίδεο κνξθήο «Z» ζηηο νπνίεο επηζηξώλεηαη ηξαπεδνεηδήο ιακαξίλα θαηάιιεινπ 

ζηαηηθνύ ύςνπο θαη πάρνπο. 

 Τν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα ησλ παησκάησλ “Metal Deck” είλαη δξακαηηθή 

κείσζε ηνπ ίδηνπ βάξνπο ησλ πιαθώλ ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ησλ 

αδξαλεηαθώλ (ζεηζκηθώλ) δπλάκεσλ έωο θαη 70%. Σεκεηώλεηαη όηη ε κείσζε απηή είλαη 

ηεο ίδηα ηάμεο κεγέζνπο κε ηελ εθαξκνγή ζεηζκηθήο κόλσζεο. 

 Μεηαθέξνληαη ζε Module πιάηνο 1-1,5κ.  θαη ζην επηζπκεηό κήθνο πνπ 

πξνζαξκόδεηαη ζηελ θάηνςε ηνπ θηεξίνπ. 
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 Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο , νύησο ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο πιάθαο θαη λα ιεηηνπξγεί ην ζηαηηθό 

ζύζηεκα πιαθώλ, ππνζηπισκάησλ , δνθώλ σο εληαίν ζύλνιν. 

             Πάλσ ζηα παηώκαηα MetalDeck κπνξεί λα επηζηξσζεί νπνηνδήπνηε  δάπεδν 

(θεξακηθά πιαθάθηα, laminate, παξθέ θιπ). Πξνεγείηαη ε θαηαζθεπή ππνδνκήο , γηα ηελ 

νπνία ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο. Μηα θαιή πξόηαζε είλαη ε δηάζηξσζε θύιισλ 

εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο ~5εθ. θαη πάλσ από ηα θύιια πνιπζηεξίλεο 

επηζηξώλεηαη πιάθεο θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο ~12mm. Η ζηξώζε ηεο 

πνιπζηεξίλεο δεκηνπξγεί ηελ απαξαίηεηε ζεξκνκόλσζε ζην πάησκα θαη ηαπηόρξνλα 

απνξξνθά ηελ νπνηαδήπνηε ειαζηηθόηεηα ηεο κεηαιιηθήο ππνδνκήο. Πάλσ ζην θόληξα 

πιαθέ ζαιάζζεο ζπγθνιινύληαη  ηα θεξακηθά πιαθίδηα ή νπνηνζδήπνηε άιινο ηύπνο 

παηώκαηνο. 

 

 

Σνπνζέηεζε Metal Deck ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 
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Σνπνζεηεκέλν Metal Deck ζηα Κνίια Κνδάλεο 

 

3. ΣΟΘΥΟΠΟΘΘΑ 

 

Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο κπνξεί λα επελδπζεί είηε ζπκβαηηθά είηε κε ειαθξνύ ηύπνπ 

ηνηρνπνηία. 

 

3.1. πκβαηηθή ηνηρνπνηία 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ζπκβαηηθή ηνηρνπνηία απηή γίλεηαη ρηηζηή κε θαηάιιεισλ 

δηαζηάζεσλ ηνύβια θαη νη θνιώλεο ηνπ ζθειεηνύ “ρσλεύνληαη” κέζα ζην ρηηζηό ηκήκα ηεο. 

Τν εμσηεξηθό πέικα ηνπ κεηαιιηθνύ ππνζηπιώκαηνο ζα βξίζθεηαη πεξαζηά κε ην εμσηεξηθό 

κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ζα θαιπθζεί, καδί κε ηελ ηνηρνπνηία, κε ηελ πξνβιεπόκελε 

ζεξκνπξόζσςε. Πάλσ από ην ύςνο ησλ πξεθηώλ ησλ αλνηγκάησλ θαηαζθεπάδεηαη ηζρπξό 

ζελάδ 20Φ20 ην νπνίν αθελόο είλαη νπξαλόο ησλ αλνηγκάησλ θαη αθεηέξνπ “δέλεη” ηελ 

ηνηρνπνηία κε ην κεηαιιηθό ζθειεηό. Γηα ην πην αζθαιέο “δέζηκν” ηεο ηνηρνπνηίαο κε ην 

κεηαιιηθό ζθειεηό ειεθηξνθνιινύληαη ζηηο κεηαιιηθέο θνιώλεο θαη ζην ύςνο ηνπ ζελάδ 

θαηάιιειεο αλακνλέο νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ ζώκα ησλ κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ κε ην 

ζελάδ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ ηνηρνπνηία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε ζπκπεξηθνξά νιόθιεξεο 

ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη κνλνιηζηθή θαη απνθεύγνληαη θαηλόκελα ξεγκαηώζεσλ.  

Η απαηηνύκελε, από ηνλ ΚΔΝΑΚ, ζεξκνκόλσζε θαη απαινηθή ησλ ζεξκνγέθπξσλ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζεξκνπξόζσςεο εμσηεξηθά ηνπ ζθειεηνύ θαη ηεο 

ηνηρνπνηίαο.  
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πκβαηηθή ηνηρνπνηία ζηελ Πνιίρλε Θεζζαινλίθεο 

 

3.2. Σνηρνπνηία ειαθξνύ ηύπνπ 

 

 Δμσηεξηθά ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ηνπνζεηείηαη ε πιαγηνθάιπςε κε ηνλ εμήο ηξόπν:  

Α) ηνπνζεηνύληαη θύιια γξαθηηνύρνπ πνιπζηεξίλεο πάρνπο πνπ ηθαλνπνηεί ηε κειέηε 

ζεξκνκόλσζεο 

Β) εμσηεξηθά ηα θύιια πνιπζηεξίλεο επελδύνληαη κε θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 

15mm 

Γ) ην θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο επελδύεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ κε γαιβαληζκέλν πιέγκα 

ηύπνπ λεπξνκεηάι ην νπνίν πξνζδίδεη άξηζηε πξόζθπζε ηνπ επηρξίζκαηνο θαη απνηξέπεη 

πξνβιήκαηα επηθαλεηαθώλ ξεγκαηώζεσλ 

Γ) Δλαιιαθηηθά ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο πάλει πνιπνπξεζάλεο θαηάιιεινπ 

πάρνπο ή ηξαπεδνεηδνύο ιακαξίλαο κε θύιια γξαθηηνύρνπ πνιπζηεξίλεο ηα νπνία 

επίζεο επελδύνληαη κε λεπξνκεηάι γηα λα δερζνύλ ην ηειηθό επίρξηζκα. 
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 Σηηο ζέζεηο όισλ ησλ αλνηγκάησλ πξνβιέπνληαη θαηάιιεια ηειαξώκαηα από 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ζην πάρνο πνπ απαηηείηαη , ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ε ππνδνκή 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ. 

 

Σνπνζέηεζε ηνηρνπνηίαο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε 
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Σνπνζέηεζε ηνηρνπνηίαο ζηε Λεπθάδα 

 

 

νβαηηζκέλε ηνηρνπνηία ζηνλ Πιαηακώλα 

 Δζσηεξηθά ην ηνίρσκα επελδύεηαη κε γπςνζαλίδεο ηύπνπ KNAUF . Σην θελό 

αλάκεζα ζηε γπςνζαλίδα θαη ην κνλσηηθό πάλει κπνξνύλ λα  πεξαζηνύλ όια ηα δίθηπα 

ζσιελώζεσλ (ειεθηξηθά, πδξαπιηθά θιπ) 
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4. ΔΘΧΡΟΦΑ – ΠΟΛΤΟΡΟΦΑ ΚΣΘΡΘΑ 

Σηελ νξνθή ηνπ νξόθνπ, εάλ ε θαηνηθία είλαη δηώξνθε, κπνξεί: 

-  Να ηνπνζεηεζεί επίζεο πάησκα MetalDeck ή ζύκκηθηε πιάθα κε ηξαπεδνεηδή 

ιακαξίλα πάλσ ζηελ νπνία ζα εδξαζηνύλ νη μύιηλεο δηαδνθίδεο ζηήξημεο θεξακνζθεπήο ή 

-  Να θαηαζθεπαζηνύλ απεπζείαο δεπθηά ή δνθνί ζηήξημεο ηεο ζηέγεο πάλσ ζηελ νπνία 

ζα ηνπνζεηεζεί είηε πάλει θεξακηδηνύ είηε μύιηλεο επηηεγίδεο ζηεξέσζεο θνηλήο 

θεξακνζθεπήο. 

 

 

 

Δηώξνθε θαηνηθία ζηε αιακίλα 
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Τν ίδην ζύζηεκα δόκεζεο MetalDeck κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε πνιπώξνθα θηήξηα κε 

κόλε δηαθνξά όηη νη απαηηήζεηο ηεο ζηαηηθήο κειέηεο ζε όηη αθνξά ηε ζεκειίσζε , ηε 

ζηήξημε ησλ ζηύισλ θιπ., δηαθνξνπνηνύληαη. Απηό επεξεάδεη ηνπο ρξόλνπο κειέηεο θαη 

παξαγσγήο. 

Η επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ νξόθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθό θιηκαθνζηάζην ην νπνίν 

παξέρεη ε εηαηξία καο. Τα ζθαινπάηηα θαη ηα πιαηύζθαια κπνξνύλ λα επελδπζνύλ κε μύιν, 

κάξκαξν ή νπνηαδήπνηε άιιε επέλδπζε επηζπκεί ν πειάηεο. 

 

 

Μεηαιιηθό θιηκαθνζηάζην ζηα Κνίια Κνδάλεο 
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Αλέγεξζε ηεηξαώξνθεο νηθνδνκήο ζην Υαϊδάξη Αζήλαο 

 

 

 

4. ΓΕΝΘΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ 

 

 Γελ απαηηείηαη θάπνην ηππνπνηεκέλν αξρηηεθηνληθό ζρέδην , αιιά κπνξνύκε λα 

πξνζαξκνζηνύκε ζε νπνηαδήπνηε αξρηηεθηνληθή θάηνςε θαη όςε. 

 Η ίδηα θαηαζθεπή κπνξεί  λα εθαξκνζηεί άξηζηα ζε πξνζζήθεο , όπνπ ήδε 

ππάξρεη έλα δώκα από πιάθα κπεηόλ. 

 Η δπλαηόηεηα καδηθήο παξαγσγήο ηόζν ζην εξγνζηάζην, όζν θαη ζηνλ ηόπν ησλ 

έξγσλ είλαη πνιύ κεγάιε. 

 Τα θνζηνιόγηα έρνπλ ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε πνπ ζα καο παξαδνζεί, 

αιιά ζε γεληθέο γξακκέο είλαη πάξα πνιύ αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιν 

ζύζηεκα δόκεζεο  ηεο αγνξάο. 
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Η εηαηξεία καο κειεηά , θαηαζθεπάδεη θαη παξαδίδεη ζην ρώξν ηνπ έξγνπ ην θέιπθνο ηνπ 

θηεξίνπ δει. ζθειεηό, πιάθεο, εμσηεξηθά κνλσηηθά θύιια κε ηελ ππνδνκή ηνπ επηρξίζκαηνο. 

Γηα ηηο ππόινηπεο εξγαζίεο κέρξη ηελ νινθιεξσκέλε παξάδνζε ηνπ θηεξίνπ ζπλεξγάδεηαη κε 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Δίκαζηε αλνηρηνί 

ζε θάζε είδνπο πξόηαζε ζπλεξγαζίαο θαη ζε παξνρή πεξηζζνηέξσλ δηεπθξηλίζεσλ είηε 

ηειεθσληθά είηε κεηά από ζπλάληεζε.   

 

Ξελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα ζηελ Επηαινύ Μπηηιήλεο.  
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Σεηξαώξνθε νηθνδνκή ζηελ Πνιίρλε Θεζζαινλίθεο 
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Πεξαηωκέλε ηεηξαώξνθε νηθνδνκή ζηελ Πνιίρλε 
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Τπό αλέγεξζε νηθνδνκή ζηνπ Φπξξή ζηελ Αζήλα 
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Τπό αλέγεξζε δηώξνθε θαηνηθία ζηε αιακίλα. 
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Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ηζόγεηαο θαηνηθίαο ζηε Λεπθάδα 
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Σνπνζέηεζε ηνηρνπνηίαο ζηε Λεπθάδα 
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Δηώξνθε θαηνηθία ζηελ Κεθηζηά Αζήλαο 
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Σξηώξνθε θαηνηθία ζην Υαϊδάξη Αζήλαο 
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Σνπνζέηεζε ηνηρνπνηίαο ζην Υαϊδάξη 

 

 

 

Πεξαηωκέλε νηθνδνκή ζην Υαϊδάξη 
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