
Τεχνική εισήγηση στο Τμήμα ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου από την Plato International
Η εισήγηση της ολλανδικής εταιρείας Plato BV έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Προϊόντα χημικής τεχνολογίας ξύλου»

               

                  Άποψη από την εκδήλωση στο ΤΕΙ (12-5-2011)              Διάφορες εφαρμογές των προϊόντων Platowood στην Ολλανδία (πηγή: Plato International BV)

Την Πέμπτη 12-5-2011 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, στην Καρδίτσα, εκπαιδευτική εκδήλωση στα πλαίσια του 
μαθήματος «Προϊόντα χημικής τεχνολογίας ξύλου» του Ε’ εξαμήνου, μετά από πρωτοβουλία του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη, του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου. Στην 

εκδήλωση αυτή συμμετείχε ο κ. Edo Kegel, γενικός δ/ντής της βιομηχανίας ξύλου Plato International BV με παρουσίαση για την τεχνολογία θερμικής τροποποίησης Plato® και  
τις εφαρμογές της ξυλείας αυτής σε ποικίλα προϊόντα και ξυλοκατασκευές εξωτερικού χώρου. Την παρουσίαση παρακολούθησαν 80 σπουδαστές του τμήματος και 10 
εκπαιδευτικοί. Η παρουσίαση έγινε με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και ήταν σεμιναριακού χαρακτήρα, με διακοπές, και συνεχή υποβολή ερωτήσεων από τους 
παρευρισκόμενους. Στο τέλος έγινε πρόσθετη εποικοδομητική συζήτηση, ετέθησαν ερωτήσεις κι από τους σπουδαστές αλλά και τους καθηγητές κ.κ. M. Σκαρβέλη, Σ. 

Καραστεργίου κ.α. Όλη η παρουσίαση του κ. Kegel μπορεί να διαβαστεί εδώ: http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/EKegel-Platowood.pdf και δόθηκε έτσι η ευκαιρία στους 
σπουδαστές μας να μάθουν πολλά νέα πράγματα για τη σύγχρονη αυτή τεχνολογία. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, υπογράφτηκε συμφωνητικό συνεργασίας της εν λόγω εταιρείας 
με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου, η οποία αφορά εφαρμοσμένη έρευνα σε αντικείμενα ξυλεπενδύσεων· εκτίμηση της τυχόν υποβάθμισης από ακτινοβολία UV και αντοχής της 

νέας ξυλείας σε μύκητες & έντομα του ελληνικού περιβάλλοντος (block-test). Στο project αυτό θα συμμετέχουν και οι ειδικοί επιστήμονες, στενοί συνεργάτες του εργαστηρίου, 
Δρ. Στέργιος Αδαμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Δρ. Δημήτρης Μπιρμπίλης.

Το Εργαστήριο και προσωπικά ο Καθ. Γ. Μαντάνης ευχαριστούν την ολλανδική εταιρεία Plato BV (http://www.platowood.nl) και τον κ. Kegel για την άριστη συνεργασία, τη 
δωρεάν χορήγηση ξυλείας Platowood στο τμήμα για projects κατασκευών· ευελπιστούν δε, σε μια θετική ερευνητική συνεργασία. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου ανανεώνει το 

ραντεβού για τέτοιες δράσεις, και ανακοινώνει νέα εκδήλωση: τον Οκτ. 2011, με εισήγηση της νορβηγικής βιομηχανίας Kebony ASA (http://www.kebony.com) και 
προσκεκλημένο ομιλητή στο ΤΕΙ / Τμήμα μας τον ειδικό επιστήμονα ξύλου, Dr. Stig Lande διευθυντή R&D της εταιρείας αυτής. 
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