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1. Σκοπόσ εργαςίασ 

Στα πλαίςια του μακιματοσ ξφλινεσ καταςκευζσ ΙΙ μασ ανατζκθκε θ ζρευνα και ο 

ςχεδιαςμόσ ξφλινθσ πζργκολασ εξωτερικοφ χϊρου. Ο αρχικόσ ςκοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν θ 

δθμιουργία μιασ πρωτότυπθσ ξφλινθσ πζργκολασ χωρίσ περιοριςμοφσ ςε κζματα υλικϊν, 

διαςτάςεων, ςχεδιαςμοφ και οικονομίασ.  

Ζπειτα, για τθν αξιοποίθςθ ενόσ χϊρου του τμιματοσ Σχεδιαςμοφ και Τεχνολογίασ Ξφλου 

και Επίπλου, αναλάβαμε τον ςχεδιαςμό ξφλινθσ πζργκολασ. Η διάφορα του αρχικοφ project από 

το δεφτερο είναι θ δζςμευςθ για ςυγκεκριμζνα υλικά, διαςτάςεισ, κοςτολόγιο. Σκοπόσ αυτισ τθσ 

προςπάκειασ είναι να κατανοιςουμε το ξφλο ωσ κατεργαηόμενο υλικό ςε εξωτερικζσ ςυνκικεσ. 

Η ςωςτι κατανόθςθ του ξφλου ωσ υλικό δόμθςθσ προχποκζτει γνϊςεισ παλαιότερων 

μακθμάτων όπωσ δομισ και ιδιοτιτων ξφλου. Με τον τρόπο αυτό κα είμαςτε ςε κζςθ να 

υλοποιιςουμε μια ςχεδιαςτικι υλοποιιςιμθ μελζτθ που ευελπιςτοφμε να καταςκευαςτεί από 

τουσ νεότερουσ φοιτθτζσ τθσ ςχολισ μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[5] 

 

2. Ειςαγωγή 

2.1. Γενικϊ για το ξύλο 

Το ξφλο είναι ζνα από τα παλαιότερα δομικά υλικά που χρθςιμοποίθςε ο άνκρωποσ ςτισ 

καταςκευζσ του και όχι μόνο. Είναι ζνα υλικό εφκολα επεξεργάςιμο με χαμθλό ενεργειακό 

αποτφπωμα ςε ςχζςθ με αλλά δομικά υλικά όπωσ το αλουμίνιο και το ςκυρόδεμα. Ζχει 

ςυντελζςει αποφαςιςτικά ςτθν επιβίωςθ του ανκρϊπου και τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ.  Ωσ 

βιομθχανικό προϊόν ακολουκεί τισ βιομθχανικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ, με ςυνεχι βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτάσ του και του πολλαπλαςιαςμό των μορφϊν που μποροφν να παραχκοφν. 

Σαν δομικό υλικό το ξφλο παρουςιάηει κάποια πλεονεκτιματα αλλά και μειονεκτιματα 

που πρζπει πάντα να λαμβάνονται υπόψθ ςε δομικά ζργα και όχι μόνο. Ξεκινϊντασ από τα 

πλεονεκτιματα καταλαβαίνουμε πωσ είναι ζνα δομικό υλικό ανανεϊςιμο από τθν φφςθ, το μόνο 

που μπορεί να ανανεϊνεται με ρυκμό μεγαλφτερο από τθν κατανάλωςθ του. Δεφτερο βαςικό 

ςτοιχείο ειδικά ςε κζμα δομικϊν καταςκευϊν είναι οι  υψθλζσ αντοχζσ ςε ςυνδυαςμό με το 

μικρό του βάροσ. Το ξφλο ςαν προϊόν παράγεται ςτθν φφςθ, επομζνωσ θ χριςθ του δζνει 

αρμονικά ςτο περιβάλλον. Το γεγονόσ ότι πρόκειται για ζνα υλικό φιλικό προσ το περιβάλλον 

ευνοεί τθν ανακφκλωςι του διότι  δε ρυπαίνει το περιβάλλον και επίςθσ κάτω από κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ, αποςυντίκεται μόνο του. Από αιςκθτικισ άποψθσ είναι ζνα υλικό το όποιο ζχει  

μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων, υφισ και ςχεδίαςθσ. Η χριςθ του ςε ξφλινεσ κατοικίεσ μασ δίνει 

εξαιρετικζσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ όπωσ επίςθσ και μικρι κερμικι ςυςτολι και διαςτολι. 

Ζχει ςε ικανοποιθτικό βακμό προβλζψιμθ ςυμπεριφορά ζναντι τθσ φωτιάσ (από τθν αρχι του 

20ου αιϊνα εντάχκθκε ςτο ςφςτθμα ακριβοφσ υπολογιςμοφ χρόνου αντοχισ ςτθν πυρκαγιά). 

Τζλοσ, από χθμικισ άποψθσ ζχει αντοχι ςε αραιά διαλφματα οξζων. 

Ρζρα από τα πλεονεκτιματα που κάνουν το ξφλο εξαιρετικά χριςιμο και ανταγωνιςτι 

δεδομζνων δομικϊν υλικϊν (ςκυρόδεμα ,αλουμίνιο, κ.α.) τουλάχιςτον για τθν χωρά μασ, ζχουμε 

να παρακζςουμε κάποια μειονεκτιματα τα οποία με ςωςτι γνϊςθ ιδιοτιτων και δομισ του 

ξφλου μποροφν ςε μεγάλο βακμό να εξαλειφκοφν. 

Το πιο γνωςτό ίςωσ πρόβλθμα που αντιμετωπίηει το ξφλο είναι θ υγροςκοπικότθτα. 

Ζχοντασ το πρόβλθμα αυτό οι διαςτάςεισ του ξφλου μεταβάλλονται, μζςα ςε όρια ανάλογα με 

τθν πρόςλθψθ ι απϊλεια υγραςίασ (ρίκνωςθ – διόγκωςθ).   Ζτςι ο τεχνικόσ όροσ «ανιςότροπο 

υλικό» υποδθλϊνει αυτό το πρόβλθμα. Λόγω τθσ βιολογικισ του δομισ είναι ζνασ εφκολοσ 

ςτόχοσ για τροφι από μφκθτεσ-ζντομα υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ πχ αυξθμζνθσ υγραςίασ. Το 

πρόβλθμα τθσ ευφλεκτότθτασ του ξφλου αναλφκθκε ςτα πλεονεκτιματα. Στθν περίπτωςθ όμωσ 

που δεν ζχει γίνει πρόβλεψθ για χριςθ αντιπυρικϊν επικαλφψεων ςτο ξφλο παρατθροφμε ότι 

καίγεται χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ καταςκευι αχρθςτεφεται αμζςωσ. Το ξφλο ςαν υλικό 

μπορεί να καεί εξωτερικά ςε μια καταςκευι αλλά να ςυνεχίςει να κρατά το βάροσ τθσ 

καταςκευισ, και αυτό επειδι ζχουν καεί μόνο οι εξωτερικζσ ςτρϊςεισ του ξφλου. Ζνα ακόμα 

πρόβλθμα που αντιμετωπίηει το ξφλο ςτθν χϊρα μασ είναι θ κυάνωςθ. Η προςβολι από τζτοιου 

είδουσ χρωςτικοφσ μφκθτεσ γίνεται κατά τθν υλοτομία αλλά και κατά τθ φάςθ πριν από τθν 

ξιρανςθ. Σφμμαχοσ τθσ προςβολισ αυτισ είναι θ αυξθμζνθ υγραςία πάνω από 20%. 

Ολοκλθρϊνοντασ τθν παράκεςθ οριςμζνων πλεονεκτθμάτων αλλά και μειονεκτθμάτων 

του ξφλου ςκόπιμο είναι να αναφζρουμε κάποιεσ ςτοχευόμενεσ παρατθριςεισ που μποροφν να 
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δείξουν ότι το ξφλο ςε αντίκεςθ με άλλα δομικά υλικά ζχει μια πολφ μεγάλθ ποικιλία 

παραλλαγϊν τθσ δομισ του. Η παραλλαγζσ αυτζσ ζχουν να κάνουν τόςο με τθν διαφορετικότθτα 

των ειδϊν μεταξφ τουσ όςο και με τθν κζςθ του ξφλου μζςα ςτον κάκε κορμό. Αναφερκικαμε ςε 

κάποια μειονεκτιματα όπωσ τθ βιολογικι φκορά, τθν ανιςοτροπία που ζχει ωσ υλικό όπωσ 

επίςθσ και τα προβλιματα από τθν φωτιά. Πλα αυτά τα προβλιματα μποροφν να ξεπεραςτοφν 

ζχοντασ υπόψθ μασ τον ςωςτό ςχεδιαςμό. Πςο αναφορά το πρόβλθμα τθσ μεταβλθτότθτασ 

δομισ κακϊσ και των ιδιοτιτων που είναι λογικό να υπάρχουν λόγω του γεγονότοσ ότι πρόκειται 

για ζνα κακαρά φυςικό υλικό μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με μια ποιοτικι ταξινόμθςθ ςε 

διάφορζσ κλάςεισ. Χωρίηοντασ κάκε τεμάχιο ςε διαφορετικι κλάςθ ζχουμε πιςτοποιθμζνα 

προϊόντα κατανεμθμζνα ςωςτά ωσ προσ τισ φυςικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ. 

Το ξφλο ςτισ καταςκευζσ εξωτερικοφ χϊρου  αντιμετωπίηει κάποια προβλιματα, για 

αυτόν το λόγο είναι πολφ ςθμαντικό θ ςωςτι επιλογι είδουσ ξυλείασ ϊςτε να μπορζςουμε να 

εξαλείψουμε τυχόν προβλιματα. Τα προβλιματα αυτά ζχουν να κάνουν τόςο με τθν φυςικι 

διάρκεια μιασ εξωτερικισ καταςκευισ όπωσ επίςθσ με τον εμποτιςμό και το φινίριςμα. Σχεδόν 

πάντα ςτισ εξωτερικζσ καταςκευζσ (πζργκολα) θ χριςθ κωνοφόρων είναι επιβεβλθμζνθ και αυτό 

λόγω τθσ αντοχισ τουσ ςε ζντομα και μφκθτεσ. Ζνασ ακόμα παράγοντασ επιλογισ κωνοφόρων 

είναι και θ καλφτερθ ςυμπεριφορά που ζχουν ςτο φινίριςμα αλλά και ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, 

χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ τα πλατφφυλλα ειδι δεν είναι ακατάλλθλα. Δεν πρζπει να ξεχνάμε 

τθν επιλογι τροπικϊν ξφλων όπωσ teak, maoni, meranti κ.α. Από πλευράσ κωνοφόρων κα 

μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε είδθ όπωσ ελάτθ, ερυκρελάτθ, πεφκθ, κζδρο, κυπαρίςςι. 

Στθν ελλθνικι αγορά θ πλζον ςυνικθσ επιλογι δαςοπονικοφ είδουσ είναι το πεφκο. Οι δυο  

λόγοι αυτισ τθσ επιλογισ είναι αρχικά το κόςτοσ που είναι ςχετικά μικρό κακϊσ και ο εφκολοσ - 

βακφσ εμποτιςμόσ που αυξάνει κατά πολφ τθ ηωι τθσ καταςκευισ μασ. 

2.2. Πϋργκολεσ – Τι εύναι; 

Οι πζργκολεσ αποτελοφν καταςκευζσ εξωτερικοφ χϊρου χωρίσ τοιχοποιία και θ κφρια 

χρθςιμότθτά τουσ είναι να προςφζρουν ςκίαςθ ι διαχωριςμό μιασ περιοχισ εξωτερικοφ χϊρου 

από τθν άλλθ.  Ραράλλθλα με τθν ςκίαςθ, οι πζργκολεσ δίνουν μια ξεχωριςτι νότα ςε κιπουσ, 

αυλζσ και γενικά εξωτερικοφσ χϊρουσ ενϊ το κόςτοσ κυμαίνεται ανάλογα τθν καταςκευι.  

Οι πζργκολεσ είναι διακζςιμεσ ςε πλθκϊρα χρωμάτων και ςχεδίων ενϊ το πιο δθμοφιλζσ 

υλικό καταςκευισ είναι το ξφλο, λόγω τθσ φυςικισ του ομορφιάσ και εναρμόνιςθσ με το ςτυλ του 

κιπου. Εκτόσ από το ξφλο, άλλα υλικά όπωσ πζτρα, μζταλλα και αλουμίνιο μποροφν να 

αποτελζςουν κφριο υλικό καταςκευισ μιασ πζργκολασ.  

Η πζργκολα ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να καταςκευάηεται για να χρθςιμοποιθκεί 

ςαν ςτζγθ. Το βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό είναι να προςφζρει ςκίαςθ και μια ανάςα δροςιάσ. 

Ζτςι καταλαβαίνουμε ποια είναι θ βαςικι διάφορα ανάμεςα ςτο ςτζγαςτρο και τθν πζργκολα 

ζννοιεσ που ςυχνά τθσ κεωροφν ταυτόςθμεσ. Το ξφλο ςτθν καταςκευι μιασ πζργκολασ είναι το 

πιο ςφνθκεσ υλικό λόγω των πλεονεκτθμάτων του.  

 

 

http://www.elitesystem.gr/pergkoles-alouminiou-stegastra-skepastra-sisthmata-skiasis/
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2.3. Ιςτορικό αναδρομό 

Η πζργκολα ιταν γνωςτι ςτθν αρχαία Αίγυπτο και αποτελοφςε ςφνθκεσ χαρακτθριςτικό 

των κιπων τθσ Ιταλίασ ςτισ αρχζσ τισ Αναγζννθςθσ και ςτθν ςυνζχεια διαδόκθκε ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθ. Είναι ζνα ιδιαίτερα δθμοφιλζσ καλλωπιςτικό ςτοιχείο ςτουσ κιπουσ και πάρκα 

περιοχϊν με κερμό κλίμα και ςτισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου καλφπτεται ςυχνά με αμπζλια και 

κιςςοφσ.  

Στισ βορειότερεσ χϊρεσ, όπου θ ςκιά δεν είναι τόςο επικυμθτι, είναι ςπανιότερθ θ 

χριςθ τθσ. Η ξφλινθ πζργκολα ιταν πολφ ςυνθκιςμζνθ τον XVIII αιϊνα και πιρε μια ςθμαντικι 

κζςθ ςτθν οργάνωςθ τθσ βεράντασ και του κιπου.  

Η λζξθ «πζργκολα» προζρχεται από τθν λατινικι λζξθ pergola, θ όποια αναφζρεται ωσ 

ζνα προεξζχον ςτοιχείο ςαν ςυνζχεια τθσ ςτζγθσ. Η πρϊτθ γνωςτι χριςθ του όρου «πζργκολα» 

χρονολογείται γφρω ςτο 1640 κατά τθν διάρκεια τθσ Μεςαιωνικισ περιόδου. Χρθςιμοποιικθκε 

από τον John Evelyn ςτο μοναςτιρι τθσ Trinita dei Monti ςτθ ϊμθ. Τθν ίδια περίοδο ςτθν 

ανατολικι Αςία δθμιουργικθκαν πζργκολεσ από καμπφλα δοκάρια ςε μορφι τόξου. Η 

Αναγζννθςθ ςτθν Ιταλία τον 17ο αιϊνα ζφερε μια νζα πνοι ςτθν πζργκολα διότι ζχουμε 

βελτίωςθ τθσ ομορφιάσ ςε ςχζςθ με τθν λειτουργικότθτα. Επίςθσ το χρθςιμοποιοφμενο υλικό 

ιταν θ πζτρα.  
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3. Τύποι Πέργκολασ - Έρευνα Αγοράσ 

3.1. Τύποι πϋργκολασ 

Οι πζργκολεσ κεωροφνται από τισ πιο παλιζσ καταςκευζσ ςτουσ κιπουσ. Με τθν 

καταςκευι μιασ πζργκολασ καταφζρνουμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςκιερό και ςυγχρόνωσ 

χαλαρωτικό περιβάλλον. Επιπλζον θ χριςθ αναρριχθτικϊν φυτϊν δίνει μια αίςκθςθ ηωντάνιασ 

ςτο χϊρο. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ τζτοιεσ καταςκευζσ διαχωρίηουν  τα μζρθ 

ενόσ κιπου. Στθν καταςκευι μιασ πζργολασ μποροφμε να επιλζξουμε διάφορουσ τφπουσ 

καταςκευϊν. Οι τφποι που ςυναντοφμε είναι ςυνικωσ τζςςερισ (4) αλλά δεν ςθμαίνει πωσ είναι 

μόνο αυτοί. Ριο ςυγκεκριμζνα ζχουμε εφτά (7):  

 

Μεντιτερανζ Ιταλικόσ 

 

 Καρζ  Αψίδα 
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 Ράροσ  Κυματιςτι 

 Στόρι 
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3.2. Έρευνα Αγορϊσ 

 

 

Εικόνα 1 

Τεχνικι Ρεριγραφι Εικόνασ 1: Είδοσ πζργκολασ ιταλικοφ τφπου με δοκοφσ μεγάλθσ διατομισ (επικολλθτι) 

και χριςθ εμποτιςμζνθσ ξυλείασ. Ζχουμε χριςθ διακοςμθτικϊν όπωσ κουρτίνεσ και φυτά. Γενικά ςχόλια 

Εικόνασ 1: Μοντζρνοσ ςχεδιαςμόσ που μπορεί να τοποκετθκεί και πάτωμα deck. Η τιμι τθσ πζργκολασ 

είναι 2700 ευρϊ και παράγεται από τθν εταιρία DECO GREEN (http://www.decogreen.gr) 

 

Εικόνα 2 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 2: Ζχουμε μια πζργκολα κυματιςτοφ είδουσ με χριςθ κορμϊν 

(εμποτιςμζνθ) μικρισ διατομισ (10 εκ) και χριςθ κόντρασ για καλφτερθ ςτιριξθ. Διαςτάςεισ 300 x 300 x 

250cm Φψοσ. Γενικά ςχόλια Εικόνασ 2: Ζνασ απλόσ και ιδιαίτερα κομψόσ ςχεδιαςμόσ με δυνατότθτα 

δθμιουργίασ και άλλων διαςτάςεων.  Τιμι 380 ευρϊ και παράγεται από τθν εταιρία DECO GREEN 

(http://www.decogreen.gr) 
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Εικόνα 3 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 3: Ζνα ςφνκετο είδοσ πζργκολασ μεντιτερανζ και  κυματιςτι. Ζχουμε χριςθ 

ξυλείασ πεφκου, τζντασ, πετράσ και μάρμαρου. Γενικά ςχόλια Εικόνασ 3: Ζνασ ςχεδιαςμόσ με πάντρεμα 

πολλϊν διαφορετικϊν υλικϊν τθσ εταιρίασ εντομακεδονικι  (http://www.tentomakedoniki.gr/tenta/39) 

 

Εικόνα 4 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 4: Ζχουμε μια πζργκολα με επικολλθτι ξυλεία πεφκου ςε είδοσ καρζ με χριςθ 

μεταλλικϊν ςυνδζςεων. Γενικά ςχόλια Εικόνασ 4: Αρκετά μεγάλθ επιφάνεια κάλυψθσ πικανότατα για 

χριςθ μπαρ κιπου, τθσ εταιρίασ ΞΥΛΟΤΟΜΗ  (http://xylotomi.gr/11) 
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Εικόνα 5 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 5: Ζχουμε μια πζργκολα με επικολλθτι ξυλεία πεφκου ςε είδοσ καρζ με χριςθ 

μεταλλικϊν ςυνδζςεων. Γενικά ςχόλια Εικόνασ 5: Καλφπτει τθν επιφάνεια από διαμερι βεράντα. 

Ραράγεται από τθν εταιρία «Διακοςμθτικζσ Ιδζεσ» (http://diakosmitikesidees.wordpress.com) 

 

 

Εικόνα 6 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 6: Ζχουμε μια πζργκολα με επικολλθτι ξυλεία και μαρμάρινεσ κολόνεσ τφπου 

μεντιτερανζ. Οι ςυνδεςμολογία των δοκϊν ζχει γίνει με μιςοχαραχτό ςφνδεςμο. Γενικά ςχόλια Εικόνασ 6: 

Καλφπτει μια επιφάνεια περίπου 20 τμ με ζναν εντυπωςιακό κλαςςικό ςχεδιαςμό υψθλοφ κόςτουσ. 

Βρζκθκε ςτο site http://www.jenny.gr/idees-gia-pergola/ και δεν αναφζρεται καταςκευαςτισ. 
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Εικόνα 7 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 7: Ρζργκολα με χριςθ επικολλθτισ ξυλείασ πολφ μεγάλων διατομϊν, 

εμποτιςμζνθσ και χριςθ μεγάλων μεταλλικϊν ςυνδζςεων. Το ςτυλ ςχεδιαςμοφ είναι καρζ και ανοιχτό. 

Γενικά ςχόλια Εικόνασ 7: Καλφπτει μια πολφ μεγάλθ επιφάνεια και για αυτόν το λόγο ζχουμε χριςθ τόςο 

μεγάλων διατομϊν. Το κόςτοσ είναι μεγάλο. Η καταςκευι ανικει ςτθν εταιρία SPAU 

(http://www.spau.gr/products/urban/59/483) 

 

Εικόνα 8 

Τεχνικι περιγραφι Eικόνασ 8 : Ρζργκολα με χριςθ  ξυλείασ πεφκου. Ρρόκειται για ζνα τφπο πυκνοφ καρζ 

με χριςθ μετάλλινων ςτοιχείων που εδράηονται πάνω ςε  χοντρό χαλίκι. Γενικά ςχόλια Eικόνασ 8: Ζνασ 

μοντζρνοσ ςχεδιαςμόσ με αρκετά μεγάλθ ςκίαςθ λόγω τθσ πυκνισ τοποκζτθςθσ των ταβλϊν. Βρζκθκε ςτθν 

ςελίδα (http://www.smallthings.gr/) και δεν αναφζρει εταιρία καταςκευισ. 
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Εικόνα 9 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 9 : Ρζργκολα με επικολλθτι και ίςωσ εμποτιςμζνθ ξυλεία πεφκου. 

Ρρόκειται για ζναν ςυνδυαςμό  πζργκολασ με δυο τφπουσ μεντιτερανζ και ιταλικοφ. Με τον διπλό αυτόν 

τφπο επιτυγχάνεται καλφτερθ ςκίαςθ. Χαρακτθριςτικό επίςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ καταςκευισ είναι θ 

χριςθ μεγάλθσ διατομισ ςτισ κολόνεσ λόγω του αρκετά μεγάλου μικουσ και πλάτουσ. Η επζνδυςθ με 

πζτρα ςτισ κολόνεσ ζχει και προςτατευτικό ρολό για το ξφλο από πλευράσ προςβολισ. Γενικά ςχόλια 

Εικόνασ 9: Κλαςςικό ςτυλ καταςκευισ με χριςθ πετράσ ξφλου και αναρριχθτικϊν φυτϊν. Βρζκθκε ςτθ 

ςελίδα (http://www.texnotropieskaidiakosmisi.com) και δεν αναφζρεται καταςκευαςτισ. 

 

Εικόνα 10 

Τεχνικι περιγραφι Εικόνασ 10 : Μια διαφορετικι πζργκολα που με τθν πρϊτθ μάτια μοιάηει με 

υπόςτεγο λόγω τθσ χριςθσ ηευκτϊν. Στθν πραγματικότθτα είναι μια  διαφορετικοφ τφπου καταςκευι που 

το ςτυλ καταςκευισ κα μποροφςε να παραπζμπει ςτο κυματιςτό. Ζχουμε χριςθ επικολλθτισ ξυλείασ και 

ηευκτϊν με μικρι κλίςθ. Γενικά ςχόλια Εικόνασ 10: Μια πρωτότυπθ και ενδιαφζρουςα πρόταςθ από 

πλευράσ ςχεδιαςμοφ. Ρζρα από τθ χριςθ ξφλου ζχουμε τεντόπανα κακϊσ και κουρτίνεσ. Καταςκευάςτρια 

εταιρία είναι θ miba (http://www.tentes.co/systimata-pergolas.html) 
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3.3. Συμπερϊςματα ερευνϊσ αγορϊσ 

Συνοψίηοντασ τα όςα είδαμε ςτθν ερευνά αγοράσ κατανοιςαμε πωσ θ δθμιουργία μιασ 

πζργκολασ δεν είναι κακόλου απλι υπόκεςθ. Η καταςκευαςτικι μελζτθ, ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ, 

και το οπτικό αποτζλεςμα παίηουν κυρίαρχο ρολό ςτθν όλθ διαδικαςία. Είναι ςθμαντικό επίςθσ 

να αναφερκοφμε ςτθ μεγάλθ ποικιλία υλικϊν. Ζχουμε ςυνθκίςει ακοφγοντασ τθν λζξθ 

«πζργκολα» να μασ ζρχεται ςτο μυαλό ςαν υλικό το ξυλο, δεν είναι όμωσ το μόνο δομικό υλικό 

που χρθςιμοποιείται. Ζχουμε επομζνωσ ζναν μεγάλο αρικμό υλικϊν που θ επιλογι τουσ είναι 

άμεςα ςυνυφαςμζνθ με το κόςτοσ κακϊσ και με το αιςκθτικό αποτζλεςμα. Ζτςι λοιπόν ζχουμε 

χριςεισ πετράσ, αλουμινίου, μαρμάρου, ξφλου κ.α. Δεν λείπουν όμωσ και τα δευτερεφοντα υλικά 

που πλαιςιϊνουν τα βαςικά δομικά, ζτςι ζχουμε καφαςωτά, καλαμωτζσ, τηάμια, πλάκεσ πετράσ, 

φυτά, καραβόπανα και αλλά πολλά.  
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4. Σχεδιαςμόσ Πέργκολασ 

4.1. Mind Map 

Για να μπορζςουμε να ανταποκρικοφμε ςτο κζμα τθσ εργαςίασ το πρϊτο βιμα ιταν θ 

δθμιουργία ενόσ χάρτθ (mind map). Ο χάρτθσ αυτόσ περιζχει ομαδοποιθμζνεσ λζξεισ ι καλφτερα 

λζξεισ κλειδιά. Με τον τρόπο αυτόν είναι ευκολότερο να δοκοφν κατεφκυνςεισ πάνω ςτο 

ςχεδιαςμό όπωσ επίςθσ και ςτα χρθςιμοποιοφμενα υλικά. Ζχοντασ λοιπόν αυτό το εργαλείο 

καταφζρνουμε να αποδϊςουμε ιδζεσ αρχικά πρωτότυπεσ και μετζπειτα υλοποιιςιμεσ. 
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4.2. Σκύτςα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ελεφκερθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ που δθμιουργικθκε αρχικά πριν υπάρξουν 

περιοριςμοί. Η χριςθ καμπυλωμζνθσ επικολλθτισ ξυλείασ κυριαρχεί ςε όλθν τθν καταςκευι. Η 

ιδζα ιταν να ζχουμε κάλυψθ όλθσ τθσ καταςκευισ με αναρριχθτικά φυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόλισ ζγιναν γνωςτοί οι περιοριςμοί και ςε ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο κακθγθτι, 

ςχεδιάςαμε κάτι πιο απλό και υλοποιιςιμο ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ που ζχουμε. Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ παραπάνω καταςκευι απαιτεί χριςθ επικολλθτισ ξυλείασ και απλισ. Είναι 

ςχεδιαςμζνθ ςυμφϊνα με το ιταλικό ςτυλ και γίνεται εφκολα υλοποιιςιμθ.  
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Δεφτερθ υλοποιιςιμθ πρόταςθ είναι θ παραπάνω όπου ζχουμε μαςίφ ξυλεία όχι 

απαραίτθτα επικολλθτι με χριςθ απλϊν τεντϊπανων. Είναι και αυτι θ πρόταςθ ςχετικά εφκολθ 

από καταςκευαςτικισ πλευράσ. 

 

 
Τελικι υλοποιιςιμθ ιδζα που δθμιουργιςαμε ιταν θ παραπάνω εικόνα, όπου απαιτείται 

χριςθ επικολλθτισ ξυλείασ όπωσ επίςθσ καραβόπανων και καφαςωτϊν. Είναι μια πρωτότυπθ 

ιδζα που ςυνδυάηει τρία καταςκευαςτικά ςτυλ και κα λζγαμε πωσ ίςωσ και να ζχει και 

εκπαιδευτικό χαρακτιρα.  
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4.3. Χώροσ τοποθϋτηςησ πϋργκολασ 
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4.4. Όψεισ πϋργκολασ 

 

 

Πλάγια όψη πλευράσ, πλάτουσ 3,80m 

 

 

 

 

Πλάγια όψη πλευράσ, μήκουσ 10m 

 

 

 

 



[21] 

 

 

Άνοψη 

 

 

Ιςομετρική προβολή 
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4.5. Καταςκευαςτικϊ ςχϋδια 
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4.6. Φωτορεαλιςτικϊ ςχϋδια 
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5. Μέθοδοσ παραγωγήσ 

Για να καταςκευαςτεί θ πζργκολα που παρουςιάςτθκε παραπάνω κα χρειαςτεί να 

αγοραςτεί ι να καταςκευαςτεί επικολλθτι ξυλεία (ςφνκετθ ξυλεία). Ο λόγοσ που κα επιλζξουμε 

τθν ςυγκεκριμζνθ ξυλεία είναι αρχικά για κζματα διαςταςιολογικά κακϊσ και για κζματα 

ςυμπεριφοράσ του ξφλου ςε εξωτερικζσ ςυνκικεσ. Ρζρα από τθ ςφνκετθ ξυλεία για τα βαςικά 

μζρθ τθσ πζργκολασ (ςκελετόσ) κα χρθςιμοποιθκεί και απλι μαςίφ ξυλεία για τθν δθμιουργία 

καφαςωτϊν ςτθν επάνω επιφάνεια (ςκζπαςμα) τθσ πζργκολασ. Μαςίφ ξυλεία επίςθσ κα 

χρθςιμοποιθκεί και ςτισ αντθρίδεσ που κα ζχουν ρολό δεςίματοσ ςτθν όλθ καταςκευι. Το 

δαςοπονικό είδοσ που κα επιλζξουμε είναι το πεφκο και αυτό λόγω του χαμθλότερου κόςτουσ. 

Τα υλικά τθσ ςφνδεςθσ κα είναι μεταλλικά και πιο ςυγκεκριμζνα ςφνδεςθσ τφπου Γ (δυο 

διευκφνςεων), Τ (τριϊν διευκφνςεων) όπωσ επίςθσ και απλζσ γωνίεσ ςτιριξθσ για να ζχουμε πιο 

ιςχυρά δεςίματα. Ζνα βαςικό κζμα είναι και ο τρόποσ ςφνδεςθσ τθσ πζργκολασ με το ζδαφοσ 

δεδομζνων των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει το ξφλο ςτθν επαφι του με το ζδαφοσ. Ζτςι, κα 

επιλζξουμε τθ λφςθ των κθκϊν οποιουδιποτε τφπου για να μθν ζχουμε καμία επαφι με το 

ζδαφοσ. Είναι ςκόπιμο να αναλφςουμε τθ μζκοδο παράγωγθσ ςε βιματα για τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ από τθν καταςκευαςτικι ομάδα. 

Τεμάχια κφριασ καταςκευήσ: 

1. Κάκετα ςτοιχειά (κολόνεσ): 6 κολόνεσ πεφκου 120x120mm (επικολλθτι - τρικολλθτι) 

και μικουσ 2200mm. 

2. Αγορά ι καταςκευι δοκαριϊν (επικολλθτϊν – τρικολλθτϊν) πεφκου: 4 δοκοί 

120mmx120mm μικουσ 5000mm ζκαςτοσ. 

3.  Δυο (2) δοκοί (επικολλθτοί – τρικολλθτοί)  120x100mm και μικουσ 3800mm. 

4. Τεμαχιςμόσ δϊδεκα (12) αντθρίδων ςτιριξθσ από πεφκο για τισ γωνίεσ με διαςτάςεισ 

400x120x100mm 

Τεμάχια για το ςκζπαςμα: 

1. Τζςςερισ (4) δοκοί πεφκου 70x50mm και μικουσ 4800mm. 

2. Καταςκευι δυο καφαςωτϊν με μιςοχαραχτό ςφνδεςμο από πεφκο διαςτάςεων 

3560x2070mm  

3. Αγορά 36 τεντόπανων ςε λωρίδεσ διαςτάςεων 1960x200mm 

 

 Τεμάχια για τισ μεταλλικζσ ςυνδζςεισ: 

1. Οχτϊ (8) ςυνδζςμουσ τφπου Γ.       

2. Τζςςερισ (4) ςυνδζςμουσ τφπου Τ      

3. Ζξι (6) κικεσ δοκϊν         

4. Είκοςι (20) γωνιακοί ςφνδεςμοι για ςτιριξθ των καφαςωτϊν οροφισ και 

πλαϊνά                                                                                              
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Μηχανική παραγωγή τησ πζργκολασ. 

Σε περίπτωςθ που αποφαςιςτεί να παραχκεί θ επικολλθτι ξυλεία κα πρζπει αρχικά να 

τεμαχίςουμε (ξεφάρδιςμα, ξεμάκριςμα), επίςθσ να πλανίςουμε και να ξεχονδρίςουμε τα πριςτά 

μασ ςφμφωνα πάντα με το διαςταςιολόγιο που δόκθκε παραπάνω. Λόγω του μεγάλου μικουσ 

των δοκϊν ίςωσ να μθν χρειαςτεί μόνο πλευρικι ςυγκόλλθςθ αλλά και κατά μικοσ με finger 

joint, αυτό κα εξαρτθκεί από τθν ξυλεία που υπάρχει ςτθν αποκικθ. Η καταςκευι ςφνκετθσ 

ξυλείασ απαιτεί τθν χριςθ ςυγκολλθτικϊν ουςιϊν.  

Δεδομζνθσ τθσ εξωτερικισ χριςθσ κα χρθςιμοποιθκεί φαινολικι κολλά κλάςθσ D4 που 

είναι θ ενδεικνυομζνθ για τζτοιεσ καταςκευζσ. Στα περιμετρικά οριηόντια τμιματα (2,3 τεμάχια 

κφριασ καταςκευισ) κατά μικοσ των δοκαριϊν δεξιά και αριςτερά κα γίνει ζνα fillet 

(ςτρογγφλεμα) για να μθν ζχουμε ςυγκράτθςθ νερϊν. Αυτι θ κατεργαςία μπορεί να γίνει είτε με 

Router χειρόσ είτε ςτθ φρζηα (Εικόνα 11). Αν προςζξουμε ςτισ διαςτάςεισ 2 και 3 ςτα τεμάχια 

κφριασ καταςκευισ κα δοφμε πωσ ζχουμε διαφορετικό πάχοσ, ςτο ζνα 120mm και ςτο άλλο 

100mm. Αυτό γίνεται διότι, λόγω του fillet, δθμιουργείται ζνασ «νεροχφτθσ» που μπορεί τισ 

βρόχινεσ θμζρεσ να βλάψει το ςόκορο του ξφλου (Εικόνα 12).  

Συνζχεια ζχουν οι λοξζσ αντθρίδεσ που κα παραχκοφν από μαςίφ ξφλο με χριςθ δίςκου-

φαλτςόδιςκου. Επόμενο ςτάδιο είναι θ κατεργαςία των τεςςάρων δοκϊν (1 από τεμάχια για 

ςκζπαςμα) όπου απαιτείται χριςθ κορδζλασ, πλάνθσ, ξεχονδριςτιρα. Ανάμεςα ςε αυτά τα 

τζςςερα ςτοιχεία κα τοποκετθκοφν τα καφαςωτά τθσ οροφισ (2 τεμάχια για ςκζπαςμα). Η 

καταςκευι των καφαςωτϊν απαιτεί χριςθ μιςοχαραχτοφ ςυνδζςμου που κα γίνει κατά πάςα 

πικανότθτα ςτο χζρι με τθν χριςθ ςκαρπζλου και πριονιοφ χειρόσ, χωρίσ να απαγορεφει βεβαία 

τθ χριςθ μθχανθμάτων και τθν εμπειρία του Κ. Μπόκου.  

Ζωσ αυτό το ςθμείο καλφπτουμε πλιρωσ τθν μζκοδο παράγωγθσ των ξφλινων μερϊν τθσ 

καταςκευισ μασ. Η ακριβισ απεικόνιςθ του κάκε κομματιοφ τθσ καταςκευισ φαίνεται ςτα 

καταςκευαςτικά ςχεδία. Σειρά ζχουν τα μεταλλικά μζρθ τα όποια κα αγοραςτοφν και κα 

ςυνδεκοφν με τθν πζργκολα με χριςθ ανοξείδωτων ξυλόβιδων. Πςο αφορά τα τεντόπανα, και 

αυτά κα αγοραςτοφν και κα ραφτοφν ςτισ διαςτάςεισ που ζχουν δοκεί. 

  

Εικόνα 11: Επίλυςθ τεχνικοφ προβλιματοσ για 

τθν ροθ του νεροφ. 

Εικόνα 12: Τεχνικό πρόβλθμα ςε ςχζςθ τθν 

απορροι βροχισ. 
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6. Φινίριςμα καταςκευήσ 

Το φινίριςμα τθσ καταςκευισ είναι από τα πιο ςθμαντικά κζματα που πρζπει να ζχουμε 

ςτο νου μασ και αυτό διότι το φινίριςμα είναι και αυτό που κα κρατιςει ςε καλι κατάςταςθ τθν 

καταςκευι μασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ καταςκευι, λόγω τθσ εξωτερικισ τθσ χριςθσ, κα μποροφςαμε 

να κάνουμε ζναν βακφ εμποτιςμό με τα κατάλλθλα εντομοκτόνα, μυκθτοκτόνα και ζλαια, 

πράγμα που το πεφκο που κα χρθςιμοποιιςουμε το επιτρζπει. Ο εμποτιςμόσ με πίεςθ είναι μια 

πολφ καλι λφςθ που προςφζρει εξαιρετικι προςταςία και ςυνιςτάται ανεπιφφλακτα. Το κφριο 

μειονζκτθμα που ζχει είναι το κοςτολόγιο που ανεβαίνει αρκετά, πράγμα που δε κζλουμε. 

Σαν λφςθ για το κζμα κόςτουσ αλλά και ςωςτισ προςταςίασ του ξφλου είναι θ 

διαδικαςία εμποτιςμοφ με επάλειψθ ι εμβάπτιςθ, που αποτρζπει τθ διείςδυςθ του νεροφ ςτο 

ξφλο, αφινοντασ όμωσ τουσ πόρουσ τθσ ξφλινθσ επιφάνειασ ανοιχτοφσ. Τα πλεονεκτιματα είναι 

μια πιο φυςικι και ηωντανι εμφάνιςθ, καλφτερθ ανάδειξθ των νερϊν του ξφλου και δυνατότθτα 

τοπικισ επιςκευισ μικροφκορϊν και λεκζδων. Μειονεκτιματα τθσ διαδικαςίασ είναι θ ανάγκθ 

επανάλθψθσ του εμποτιςμοφ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και  θ μθ ολοκλθρωτικι προςταςία 

του ξφλου όπωσ επιτυγχάνεται με τον εμποτιςμό.  

Για τον εμποτιςμό του ξφλου με επάλειψθ ι εμβάπτιςθ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ειδικά 

λάδια, ειδικά κεριά ι οριςμζνοι ςυνδυαςμοί λαδιοφ και κεριοφ. Τα ςυνθκιςμζνα βερνίκια 

κρίνονται ακατάλλθλα λόγω τθσ ςφνκεςισ τουσ. Θεωρθτικά και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 

καταςκευαςτϊν, ο εμποτιςμόσ προςφζρει επαρκι προςταςία. Η πράξθ όμωσ δείχνει ότι ίχνθ 

αλάτων και φουςκϊματα παρουςιάηονται πιο γριγορα ςε επιφάνειεσ που ζχουν εμποτιςτεί 

παρά ςε εκείνεσ που ζχουν κλειςτεί οι πόροι τουσ. 

Τρίτθ λφςθ που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε είναι οι βαφζσ εμποτιςμοφ. Τα 

χρϊματα εμποτιςμοφ ι λαηοφρεσ είναι διαφανείσ επικαλφψεισ που αφινουν ζνα πολφ λεπτό 

διαφανι υμζνα πάνω ςτο ξφλο, ενϊ με το χρϊμα τουσ ι τονίηουν τα νερά του ξφλου ι του 

προςδίδουν νζα απόχρωςθ. Στο εμπόριο κυκλοφοροφν ςυνικωσ ςυνδυαςμοί χρωμάτων 

εμποτιςμοφ και ςυντθρθτικϊν με αποτζλεςμα τθ διπλι προςταςία του ξφλου τόςο από τθν 

θλιακι ακτινοβολία, όςο και από βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ αυτά τα υλικά επιδιϊκουμε: 

1. Να διατθριςουμε τθν ομορφιά του ξφλου. 

2. Να παρεμποδίςουμε τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία να καταςτρζψει τθ λιγνίνθ. 

3. Να παρεμποδίςουμε τθν υγραςία να ειςζλκει ςτο ξφλο. 

4. Να παρεμποδίςουμε το καταςτροφικό ζργο των μυκιτων. 

5. Να διευκολφνουμε να εξζλκει τυχόν υγραςία που ζχει μπει ςτο ξφλο. 
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7. Προβλήματα 

Κατά τον ζλεγχο του χϊρου που κα τοποκετθκεί θ πζργκολα (χϊροσ ΤΕΙ) παρατθριςαμε 

πωσ υπάρχει πρόβλθμα ςτατικότθτασ όςον αφορά τθ ςφνδεςθ εδάφουσ με τισ κολόνεσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα το ςτρϊςιμο του εδάφουσ αποτελείται από πλίκινα διακοςμθτικά τουβλάκια που 

ςαν υπόςτρωμα ζχει άμμο. Σε περίπτωςθ που δε λθφκεί υπόψθ αυτι θ παράμετροσ κατά τθν 

τοποκζτθςθ κα υπάρχουν προβλιματα ςτατικότθτασ. Η λφςθ που μποροφμε να δϊςουμε για να 

εξαλειφκεί αυτό το πρόβλθμα είναι περιμετρικά κάκε κολόνασ που ακουμπά ςτο ζδαφοσ να 

αφαιρεκοφν οι πζτρεσ και θ άμμοσ και να πζςει μια τςιμεντζνια βάςθ διαςτάςεων 50x50 cm. Με 

αυτόν τον τρόπο θ κικθ που κα μπει θ κολόνα κα πακτωκεί πολφ καλφτερα ςτο ζδαφοσ και δε 

κα υπάρχει πλζον κζμα ςτατικότθτασ.  

 

 

8. Επίλογοσ 

Συνοψίηοντασ τα όςα παρατζκθκαν γφρω από αυτό το κζμα (πζργκολα) γίνεται 

κατανοθτό πωσ πρόκειται για μια καταςκευι διόλου εφκολθ. Οι απαιτιςεισ τόςο για αιςκθτικό 

αποτζλεςμα όςο και για ςωςτι ςτατικι επάρκεια είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ που πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ ςε κάκε καταςκευαςτικι μελζτθ. Μζςα από το μάκθμα Ξυλοκαταςκευζσ 

Εξωτερικοφ Χϊρου είχαμε μια κακαρι εικόνα των καταςκευϊν πζργκολασ που υπάρχουν είτε 

ςτθν Ελλάδα είτε ςε αλλά μζρθ και κατενοιςαμε τθ διαφορετικι προςζγγιςθ πάνω ςτο κζμα. 

Υλοποιϊντασ τθ ςχεδιαςτικι αυτι μελζτθ, το ςχζδιο που δθμιουργιςαμε ανταποκρίνεται 

επαρκϊσ ςτον αρχικό ςτόχο και πλζον είναι ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου κακθγθτι του 

μακιματοσ, κ. Μαντάνθ. Ευελπιςτοφμε για τθ μελλοντικι υλοποίθςθ του ςχεδίου μασ από τουσ 

νεότερουσ φοιτθτζσ. 
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Ευχαριςτίεσ 

Στο ςθμείο αυτό κζλουμε να ευχαριςτιςουμε τον υπεφκυνο κακθγθτι του μακιματοσ, 

κ. Μαντάνθ Γεϊργιο για τθν άψογθ ςυνεργαςία που υπιρξε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ. 

Επίςθσ κζλουμε να ευχαριςτιςουμε τον Δανζλθ Γιϊργο για τθν βοικεια του πάνω ςτο κζμα τθσ 

φωτορεαλιςτικισ απόδοςθσ τθσ καταςκευισ μασ. 
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