


Ιστορική αναδρομή Πάνελ 3D

Τη δεκαετία του 1960, η ιδέα χρήσης τρισδιάστατου μονωτικού υλικού ανάμεσα σε δύο στρώματα

οικοδομικού πλέγματος εισήχθη στην Αμερική.

Χωρίς να υπάρχουν τα μέσα τεχνολογίας για μαζική παραγωγή, άρχισε να χρησιμοποιείται σε

συγκεκριμένες εφαρμογές.

Με την πάροδο των ετών έγιναν προσπάθειες για να σχεδιαστεί μια διαδικασία αυτοματοποίησης της

κατασκευής του πάνελ 3D.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 γνωστές εταιρείες παγκοσμίως για κατασκευές ειδικών μηχανών,

βραβευμένες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάφεραν να κατασκευάσουν ειδικές μηχανές για μαζική

παραγωγή των πάνελ 3D.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση και εξάπλωση του συστήματος δόμησης με οπλισμένη τοιχοποιία

πάνελ 3D, τη δεκαετία του 1970 σε όλη την Ευρώπη, και αργότερα το 1990, την εισαγωγή του συστήματος

δόμησης με οπλισμένη τοιχοποιία και στην Ελλάδα.



Η εταιρεία
Η 3D Panel Α.Ε.,

Είναι τεχνική - εμπορική εταιρεία που προσφέρει στον κατασκευαστικό κλάδο ένα εναλλακτικό σύστημα

οπλισμένης τοιχοποιίας.

Βασιζόμενη στην αρχική ιδέα χρήσης τοιχοποιίας με τρισδιάστατο μονωτικό υλικό ανάμεσα σε οικοδομικά

πλέγματα η οποία ξεκίνησε στην Αμερική το 1960, εξαπλώθηκε στην Ευρώπη στα μέσα τις δεκαετίας του

1970 και εισήχθη στη Ελλάδα το 1990 έρχεται σήμερα να αντικαταστήσει τον συμβατικό τρόπο δόμησης.

Μέσα από συνεχή έρευνα εξελίσσει το αρχικό προϊόν και καταργεί τη χρησιμοποίηση των τούβλων στις

τοιχοποιίες , χρησιμοποιώντας έτοιμα βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα

φιλικά προς το περιβάλλον. Έχοντας ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους

κατασκευής.

Η 3D Panel Α.Ε. έχει ως επίκεντρο την αντισεισμική θωράκιση, την ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και στην

υψηλή ενεργειακή απόδοση των κατασκευών..



Τεχνική  Υποστήριξη

Η 3D Panel S.A. παρέχει συμβουλές και προωθητικό

υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες της

παρουσίασης των προϊόντων οπλισμένης τοιχοποιίας

της 3D Panel S.A. καθώς και τεχνική υποστήριξη με

φυσική παρουσία στο εργοτάξιο.

Επίσης παρέχονται σεμινάρια παρουσίασης τεχνικών

προδιαγραφών και εφαρμογής της οπλισμένης

τοιχοποιίας 3D Panel καθώς και παρουσία σε ραντεβού

μέσω διαδυκτιακής πλατφόρμας. (Skype, Zoom

meetings, Cisco Webex, κτλ.)



Έντυπα-κείμενα 

σε ηλεκτρονική 

μορφή/

φωτογραφικό 

υλικό

Ταυτότητες

Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση -

Σχέδιο Εφαρμογής
ΠαρουσίασηΤεχνική περιγραφή

Παροχή εντύπων, 
φωτογραφικού 
υλικού, λογότυπων 
σε ηλεκτρονική 
μορφή, δημιουργία 
κειμένων, banner, 
καρτών.

Πλήρης υποστήριξη 
σε υλικό 

ενημέρωσης και 
προώθησης 



Social Media

Παρουσία και προβολή  της εταιρείας / ατομικής επιχείρισης του 

αντιπροσώπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 3D Panel S.A. για κάθε 

έργο στην περιοχή εμβέλειας του. 



Περιοχή 

Αντιπροσώπευσης

Η 3D Panel S.A. δεσμεύεται να μην 

πραγματοποιεί πωλήσεις στην περιοχή 

εμβέλειας του αντιπροσώπου, δίνοντάς του 

έκπτωση μέχρι και 25%, ανάλογα με τον 

όγκο της κάθε παραγγελίας.



Χρόνος 

Παράδοσης

Παράδοση προιόντων οπλισμένης τοιχοποιίας στους

συμφωνημένους χρόνους με πλήρη δέσμευση από την

3D Panel S.A.




