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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη  της τεχνολογίας και ειδικότερα της 
τεχνολογίας των υλικών έφερε στο προσκήνιο νέα υλικά τεχνικές και 
μεθόδους στην δόμηση, όπως τα συστήματα ξηράς δόμησης. 
 
Η χρήσης τους είναι πολλές σαν φέροντα η μη φέροντα στοιχεία, 
εσωτερικά η εξωτερικά και βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα 
πεδία των δομικών κατασκευών όπως πατώματα και οροφές, τοίχοι 
και ελαφρά διαχωριστικά, διακοσμητικά στοιχεία κτλ. 
 
Ένα από τα πεδία εφαρμογής των συστημάτων ξηράς δόμησης είναι 
και η ψευδοροφές με μεγάλη ποικιλία συστημάτων και χρήσης 
υλικών.   
 
Ψευδοροφές από γυψοσανίδες, πάνελ πολυουρεθάνης, πλάκες 
ηρακλήτη, πολυκαρβονικά φύλλα κτλ είναι λίγες και λίγο η πολύ 
γνωστές, από της μεθόδους ξηράς δόμησης. 
 
Μια σχετικά καινούργια μέθοδος είναι η τεντωμένες ψευδοροφές από 
φύλλα PVC σε πλαίσια από αλουμίνιο η PVC. 
 
Αποκαλούνται τεντωμένες γιατί πρόκειται για μεμβράνες PVC που 
τεντώνουν πάνω στα πλαίσια με συγκεκριμένη θερμική κατεργασία.  
 
Πρόκειται αποκλειστικά για εσωτερικό σύστημα οροφής, αλλά δεν 
αποκλείεται στο μέλλον να δούμε εφαρμογές και σε εξωτερικούς 
χώρους. 
  
Διεξοδικότερη ανάλυση και παρουσίαση της μεθόδου γίνεται στην 
παρακάτω πτυχιακή εργασία της οποίας το θέμα είναι η παραπάνω 
ψευδοροφές. 
 
Τα συστήματα τεντωμένων ψευδοροφών είναι σχετικά καινούργια 
στην χώρα μας, για αυτό η εύρεση πληροφοριών και σχετικής 
βιβλιογραφίας στα Ελληνικά είναι σχεδόν αδύνατη.  
   
Έτσι κύρια πηγή πληροφόρησης της εργασίας αυτής αποτέλεσαν 
εταιρείες του εξωτερικού (κυρίως μέσα από το διαδίκτυο) που 
κατασκευάζουν και εγκαθιστούν τις οροφές αυτές, οι οποίες  
αναφέρονται σε κάθε τμήμα της εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι έχουν ιδιαίτερες η σημαντικές  διαφορές μεταξύ τους (λίγο πολύ 
όλες τα ίδια κάνουν). 
 
Όλες οι πηγές και η βιβλιογραφία αναφέρονται στο τέλος της 
εργασίας. 
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