
SPECIAL VENEER LAMINATED PANELS



«Our long experience and great love for what we do is what sets us apart!
Our main goal is to advance constantly in order to provide you

with the best available service»

Stylianos Katsanis

XYLOKAT SA was founded in 1995 by Stylianos Katsanis, offering the service of veneer 
lamination on MDF and Particle board (chipboard) panels. Today XYLOKAT SA is one 
of the most modern and rapidly developing production facilities of its kind. Our goal 
is to constantly evolve by researching innovative applications and investing in various 
technologies, in order to produce better product solutions.

Our partnership with the best European wood and timber suppliers, enhances our 
product line continuously. We are, therefore, able to offer a wide and growing range of 
natural and engineered wood veneer laminated products as well as CPL, High-Gloss, 
Acrylic and 3D textured panels.

We are continuously striving to reduce our ecological footprint. We are using alterna-
tive fuel sources and we stringently recycle all the waste materials involved in all our 
operations. Additionally, all our raw materials are certified according to the European 
E1 regulations.

Η εταιρία ΧΥΛΟΚΑΤ ιδρύθηκε το 1995 από τον Στυλιανό Κατσάνη, με αντικείμενο  
εργασίας την επένδυση MDF και ΝΟΒΟΠΑΝ με φυσικούς και τεχνητούς καπλαμάδες. 
Σήμερα η εταιρία μας είναι μία από τις πιο σύγχρονες και ταχέως αναπτυσσόμενες 
παραγωγικές μονάδες στο είδος της, προσθέτοντας στην παραγωγή της νέα υλικά και 
δημιουργώντας πρωτότυπα και καινοτόμα προϊόντα.

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους ξυλείας και άλλων 
πρώτων υλών, προσφέρει στους πελάτες μας μια ευρεία και συνεχώς αναπτυσσόμενη 
γκάμα προϊόντων επένδυσης τόσο με φυσικούς και τεχνητούς καπλαμάδες όσο και 
με CPL, ακρυλικών High-Gloss και 3D ανάγλυφων προϊόντων.

Η εταιρία μας αποδεικνύοντας την οικολογική της συνείδηση και σεβόμενη το 
περιβάλλον έχει προχωρήσει στην χρήση εναλλακτικών μορφών καυσίμων και 
ακολουθούμε αυστηρά και πιστά όλους τους κανόνες ανακύκλωσης παντός είδους 
υλικών. Επιπλέον όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε έχουν την πιστοποίηση 
των ευρωπαϊκών κανόνων Ε1.

 

 

Karen Prendergast 
Sector Director - Certification 

Exova BM TRADA 

Certificate number: 11746 

Issue number: 2017-01 

Certificate start date: 26 June 2017  

Certificate expiry date: 25 June 2020  

Date of initial certification: 26 June 2017 
 

 

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK 
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SCO70429. 

 
This certificate remains the property of Exova (UK) Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the certificate shall be returned 

to Exova (UK) Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of this certificate and verification of the certificate is 
available through Exova BM TRADA or at the above address or at www.exovabmtrada.com 

 
The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification 012 

 
 
 

   

 

 
 

 
 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 

This is to certify that  

KATSANIS STYLIANOS AVETTE  
"XYLOKAT" 
19th km of Thessaloniki – Lagada National Road 
57200 Lagadas 
Greece 
 
 
 

has been audited and found to meet the requirements of standard 
ISO 9001:2015 Quality Management System  

Scope of certification 

Production of 3D textured wooden panels and elements, veneer lamination, 
CPL & HPL lamination 

 

 

Karen Prendergast 
Sector Director - Certification 

Exova BM TRADA 

Certificate number: TT-COC-006184 

Issue number: 2017-01 

Certificate start date: 10 May 2017  

Certificate expiry date: 9 May 2022  

Date of initial certification: 10 May 2017 
 

 

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK 
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SCO70429. 

 
This certificate remains the property of Exova (UK) Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the certificate shall be returned 
to Exova (UK) Ltd or destroyed if requested. . The validity of this certificate and the list of products covered by this certificate should be 

verified at www.fsc-info.org Forest Stewardship Council® 
 

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC 
Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered to be covered by the scope of this 

certificate when the required FSC claim is stated on invoices and shipping documents. 
 
 
 

   

 

 
 

 
 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 

This is to certify that  

KATSANIS STYLIANOS AVETTE  
"XYLOKAT" 
19th km of Thessaloniki  
Lagada National Road 

57200 Lagadas 
Greece 
 
 
 
has been audited and found to meet the requirements of standard(s) FSC-
STD-40-004 (Version 3.0) EN and FSC-STD-50-001 (Version 1.2) EN for 
FSC® Chain of Custody Certification 

Scope of certification 

Production of 3D textured wooden panels and veneer lamination 

Products:  
Veneer plywood 
Veneered particleboard 
Medium-density fibreboard (MDF) 



SMOKED OAK VENEERS

Our new product line was developed by the markets’ demand for authentic, natural wooden surfaces. 1,5mm thick smoked 
oak veneers that comes in three colors (natural, grey and cognac), are used for laminating MDF and plywood panels, offering 
an amazing natural and rustic result. The panels can be heavily brushed, to enhance the natural look and touch of wood. The 
smoked veneers can be applied in some of the 3D textured panels that we produce. In any case, the panels can be used both 

for interior wall decoration, as well as furniture production offering a unique result.

MDF 3050x1220mm & BIRCH PLYWOOD 2500x1250mm

Η ανάγκη για αυθεντικές, φυσικές, ξύλινες επιφάνειες, μας οδήγησε στην δημιουργία της ΝΕΑΣ σειράς επενδυμένων επιφανειών 
της XYLOKAT. Καπνιστοί καπλαμάδες δρυός 1,5mm πάχος, σε τρεις χρωματικές αποχρώσεις (Φυσικό, Γκρι και COGNAC), 
εφαρμόζονται σε MDF ή κόντρα πλακέ προσφέροντας ένα εκπληκτικό φυσικό και ρουστίκ αποτέλεσμα. Τα πάνελ μπορούν 
να βουρτσιστούν για να ανοίξει ο πόρος, εντείνοντας τη φυσικότητα στην όψη αλλά και στην αφή του ξύλου. Οι καπνιστοί 
καπλαμάδες, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε κάποια σχέδια από την σειρά των 3D ανάγλυφων επιφανειών που παράγουμε.   
Σε κάθε περίπτωση, οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, όσο και στην 

κατασκευή οποιουδήποτε επίπλου, επιτυγχάνοντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα. 

MDF 3050x1220mm & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2500x1250mm

ΚΑΠΝΙΣΤΟΙ ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ ΔΡΥΟΣ

SPECIAL VENEERS

The main characteristics of  XYLOKAT products are:
high quality, innovation and details in design.

Driven by our passion to improve and develop innovative products, we constantly research for new raw materials and product 
applications and invest in new technology. Our experience combined with the ‘know-how’ and the most up to date machinery 
that we hold, allow us to offer exceptional products to our customers.

Obliged by our respect for the environment, we carefully choose our raw materials to be under the International and European 
legislation (E1, FSC, REACH, CARB2).  Proving our concerns and respect for the environment, we can offer FSC certificate for 
our product range.

XYLOKAT’s laminated panels are distinguished by the excellent quality of their veneer, the perfect sanding of the surface and 
their uniformity and homogeneity, which makes them ideal to use in all high-quality furniture and interior design applications. 
Our long experience in laminating panels with natural and engineered veneers enables us to offer a wide selection of choices. 
The veneers come from the best producers in the world and the veneer selection is done using the highest standards.

Our quality control screening and grading is applied at four different stages:
- personal inspection and selection of the veneer at our suppliers’ warehouses.
- second grading of the veneer at the time of arrival in our warehouse.
- grading of the spliced veneer sheets. 
- Finally, we inspect, sort and grade the laminated panels (MDF, plywood or Chipboard) that the veneers are applied to.   

This comprehensive method of quality control ensures that our products are of the highest quality.

Τα προϊόντα της XYLOKAT χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και ξεχωρίζουν από τις λεπτομέρειες στο φινίρισμα. Η 
διαρκής προσπάθεια βελτίωσης και ανανέωσης, μας ωθούν στην έρευνα για νέες πρώτες ύλες και εφαρμογές, τα οποία μας 
οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τον άρτιο 
μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Σεβόμενοι το περιβάλλον, επιλέγουμε οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε να καλύπτονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς (Ε1, FSC, REACH, CARB2). Αποδεικνύοντας την οικολογική μας συνείδηση, στην εταιρεία μας μπορείτε να ζητήσετε 
τα προϊόντα που παράγουμε να είναι πιστοποιημένα κατά το πρότυπο FSC.

Οι επενδυμένες επιφάνειες της ΞΥΛΟΚΑΤ διακρίνονται για την άριστη ποιότητα του καπλαμά, την τέλεια λείανση των επιφανειών, 
την ομοιομορφία και ομοιογένειά τους, καθιστώντας τα ιδανικά για κάθε εφαρμογή επιπλοποιίας και διακόσμησης, υψηλών 
απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η πολύχρονη εμπειρία μας στην επένδυση με φυσικούς και τεχνητούς καπλαμάδες, μας καθιστά 
ικανούς να προσφέρουμε μια ευρύτατη γκάμα επιλογών στο συγκεκριμένο προϊόν.  Η επιλογή του καπλαμά γίνεται με τα 
αυστηρότερα κριτήρια από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως.

Η διαλογή πραγματοποιείται σε 4 διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό της προσωπικής επιλογής από τους ιδιοκτήτες, των 
κατάλληλων δεμάτων καπλαμά στους χώρους των προμηθευτών του εξωτερικού.  Δεύτερο, είναι η διαλογή κατά την παραλαβή 
του.  Τρίτο επίπεδο είναι αυτό της ταξινόμησης κατά ποιότητα μετά από την συρραφή τους σε ολοκληρωμένα «σεντόνια» και 
τέταρτο επίπεδο διαλογής είναι κατά την διαδικασία της επένδυσής των «σεντονιών» (ξυλόφυλλων) σε επιφάνειες MDF, κόντρα 
πλακέ και νοβοπάν. Όπως είναι κατανοητό, αυτός ο τρόπος λειτουργίας μας, εξασφαλίζει άριστα ποιοτικά αποτελέσματα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ



SMOKED OAK VENEERS                       Καπνιστοί καπλαμάδες δρυός

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1220mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm

NATURAL φυσικό



SMOKED OAK VENEERS                       Καπνιστοί καπλαμάδες δρυός GREY γκρί

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1220mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm



SMOKED OAK VENEERS                       Καπνιστοί καπλαμάδες δρυόςCOGNAC

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1220mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm



3D Ανάγλυφες επιφάνειες με καπνιστούς καπλαμάδες
SMOKED VENEERS ON 3D TEXTURED PANELS



NATURAL MISS MATCH SPLICED VENEERS
Our great experience with veneer and veneer lamination, allow us to experiment and develop new products. After careful 
selection and grading of natural veneers by our experienced staff, we mix and match and splice the veneers in such a way 
that looks miss matched and we achieve the look of solid wood. Natural Oak, rustic Oak, rustic American Walnut and Knotty 
spruce are some of the veneers that we offer in Miss match format. The panels can be wire brushed, to enhance the natural 

look and touch of wood. MDF and Birch plywood laminated panels are available.

MDF 3050x1850mm & BIRCH PLYWOOD 2500x1250mm

Η μεγάλη εμπειρία μας στον καπλαμά και την επένδυση, μας επιτρέπουν τον πειραματισμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.   
Μετά από προσεκτική επιλογή και διαλογή των καπλαμάδων από το έμπειρο προσωπικό μας, γίνεται ιδιαίτερος συνδυασμός και 
συρραφή έτσι ώστε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα όμοιο του μασίφ ξύλου. Αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός και συρραφή των 
καπλαμάδων ονομάζεται MISS MATCH, δηλαδή «αταίριαχτος». Δρυς, Δρυς ρουστίκ, Καρυδιά Αμερικής ρουστίκ και Knotty Spruce 
είναι κάποια από τα είδη που παράγουμε σε MISS MATCH. Τα πάνελ μπορούν να βουρτσιστούν για να ανοίξει ο πόρος, εντείνοντας 
τη φυσικότητα στην όψη αλλά και στην αφή του ξύλου. Οι καπλαμάδες μπορούν να επενδυθούν σε MDF και Κόντρα πλακέ.

MDF 3050x1220mm & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2500x1250mm

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ MISS MATCH



NATURAL MISS MATCH SPLICED VENEERS                       Φυσικοί Καπλαμάδες Miss MatchRUSTIC OAK δρυς ρουστίκ

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1850mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm



NATURAL OAK δρυς

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1850mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm

NATURAL MISS MATCH SPLICED VENEERS                       Φυσικοί Καπλαμάδες Miss Match



RUSTIC AMERICAN WALNUT 
καρυδιά Αμερικής ρουστίκ

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1850mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm

NATURAL MISS MATCH SPLICED VENEERS                       Φυσικοί Καπλαμάδες Miss Match



designed by kuki.design

KNOTTY SPRUCE

DIMENSIONS / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

MDF
3050x1850mm

BIRCH PLYWOOD / ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
2500x1250mm

NATURAL MISS MATCH SPLICED VENEERS                       Φυσικοί Καπλαμάδες Miss Match



19km Thessaloniki-Lagadas pc 57200 | Lagadas Thessaloniki Greece
tel +30 23940 22728 | fax +30 23940 23987 | info@xylokat.gr
www.xylokat.gr


