
Σηµαντικά στοιχεία και τεχνικές επεξεργασίας που χρησιµοποιούµε για την κατασκευή 

στεκών µπιλιάρδου στην εταιρεία µας. Τα µικρά µας µυστικά. 

 

 

* Προσεκτική επιλογή ξυλείας, για να αρχίσουµε σωστά. 

Πιστοί στην παράδοση όλων των ετών, αγοράζουµε ξυλεία µόνο από την Ελλάδα και µετά από 

αυστηρό επιτόπιο έλεγχο. Για διακόσµηση στο κοντάκι µπορεί κανείς να δουλεύει ότι 

επιθυµεί, εφόσον θα υπάρχει κεντρικός κορµός. Ιδιαίτερα όµως για τα φλες από κελεµπέκι η 

επιλογή είναι άκρως σηµαντική, καθώς η όψη του ξύλου και το µέρος του κορµού από όπου 

προέρχεται, κρύβουν στοιχεία πολύ σηµαντικά για την µετέπειτα πορεία στην κατασκευή της 

στέκας και τα τελικά χαρακτηριστικά της.  

Η σχέση που έχουµε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια µε τα ξυλεµπορικά που εισάγουν 

κελεµπέκι, και τροπικά ξύλα στην Ελλάδα, µας έχει δώσει τη δυνατότητα να επιλέγουµε την 

ξυλεία που θα αγοράσουµε και όχι απλά να µας πουλάνε ότι θέλουν. Κατά κανόνα προτιµούµε 

τα µακρύτερα µαδέρια από το κέντρο του κορµού, που µας δίνουν τα πιο καθαρά κοµµάτια 

ξύλου µε όσο το δυνατόν πιο ισόβενα νερά.  

Η αποθήκη µας έχει περίπου 4-5 κυβικά ξυλείας που ανανεώνεται διαρκώς ανάλογα το στάδιο 

αφύγρανσης που βρίσκεται η κάθε παρτίδα. 

 

* Αφύγρανση και σταθεροποίηση. Τίποτα πιο σηµαντικό.  

Η διεργασία της αφύγρανσης του ξύλου ξεκινά από την ώρα της κοπής του δέντρου. Το να 

πετύχει κανείς να “αλλάξει” την υγρασία που κρατά µέσα του ο κορµός του δέντρου, 

αφυγραίνοντάς τον όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς όµως να τον ξεράνει και να τον 

σπάσει, και αφού το πετύχει αυτό να τον επαναφέρει σε υγρασία περιβάλλοντος, είναι αρκετά 

περίπλοκη διαδικασία και απαιτεί αρκετό χρόνο. Είναι όµως και πολύ σηµαντική διαδικασία 

για να πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα και να αποφύγουµε δυσάρεστες εκπλήξεις 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κατασκευή στεκών µπιλιάρδου που αποτελούνται από λεπτά και 

µακριά κοµµάτια ξύλου, που εύκολα µπορούν να στραβώσουν.  

Οι µεγάλες εταιρείες κατασκευής στεκών µπιλιάρδου προκειµένου να επιταχύνουν τη 

διαδικασία χρησιµοποιούν µηχανές απορρόφησης υγρασίας σε κλειστό σφραγισµένο 

περιβάλλον (vacuum) και µετά επαναφέρουν την υγρασία σε νέο περιβάλλον µε υγραντές 

προκειµένου να σταθεροποιήσουν όσο το δυνατόν ποιο γρήγορα την ξυλεία τους.  

Εµείς το κάνουµε αυτό µε τον πλέον σωστό, φυσικό και “παλαιοµοδίτικο” τρόπο που απαιτεί 

σαφώς περισσότερο χρόνο αλλά δίνει και τα ποιο σίγουρα αποτελέσµατα. 

 

* Κοπή και επεξεργασία. Η εµπειρία των ετών.  

Για να δηµιουργήσει κανείς µια στέκα µπιλιάρδου πρέπει πρώτα από όλα να έχει µεράκι. ∆εν 

είναι απλά πήρα έναν τόρνο και στρογγύλεψα ένα ξύλο, επειδή έµαθα το πώς δουλεύει ο 

τόρνος, σε µια ή περισσότερες φάσεις, και τελικά στάθηκα τυχερός ή άτυχος, αλλά ούτε και 

βιβλίο που το µαθαίνει κανείς παπαγαλία. Οι µονταδόροι είναι πολλοί, οι τεχνίτες µε εµπειρία 

και µεράκι είναι λίγοι και εδώ µιλάµε για φυσικό ξύλο και όχι για χυτοσίδηρο. Για να µάθει 

κανείς, και για να µην “πετάει” το πολύτιµο ξύλο, πρέπει να έχει πραγµατικές εικόνες από 

διάφορες φάσεις του ξύλου που επεξεργάζεται και εµπειρία ετών που, δυστυχώς, δεν 

διδάσκεται. Η διαµόρφωση του ξύλου στο σχήµα που θέλουµε είναι µια διαδικασία που δεν 

µπορούµε να την εκβιάσουµε χρονικά γιατί θα χάσουµε. Για να διαµορφωθεί ένα ξύλο µε έναν 

τόρνο υπάρχουν πολλοί τρόποι και πάρα πολλές επιλογές παραµέτρων, ένας όµως είναι ο 

σωστός και έχει άµεση σχέση µε την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του ξύλου που 

επεξεργαζόµαστε και το αποτέλεσµα που θέλουµε να δώσουµε. 

 

* Η συµπαγής στέκα είναι το ήµισυ του παντός. 

Τα υλικά κατασκευής που χρησιµοποιούµε για την κατασκευή στεκών στην εταιρεία µας και 

το πώς αυτά ενώνονται µεταξύ τους, παίζουν σηµαντικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσµα στο 



παιχνίδι. Οι κόλλες, που για αυτές γίνεται συχνά λόγος σε αυτή τη δουλειά, αποτελούν 

σηµαντικό µέρος της επιτυχίας. Η κόλλα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να γεµίζει κενά λόγο 

κακής προσαρµογής των ξύλων που χρησιµοποιούµε και η επιλογή των ξύλων πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε να δένουν αρµονικά µεταξύ τους µετά από συστολές και διαστολές που θα 

υπάρξουν µε την πάροδο του χρόνου. Για αυτό και δεν ενώνουµε και δεν επιλέγουµε τυχαία 

και διαφορετικά κοµµάτια ξύλου, αλλά πάντα σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους και όσα 

µας έχει υποδείξει η εµπειρία των ετών που έχουµε αποκτήσει. 

Επίσης, το ενδιάµεσο βίδωµα στις διαιρούµενες στέκες παίζει άκρως σηµαντικό ρόλο στην 

απόδοση της στέκας την στιγµή που χτυπάει την λευκή µπάλα. ∆εν είναι λίγες οι φορές που 

έχουµε διαπιστώσει σε πολλούς κατασκευαστές προβλήµατα στα ενδιάµεσα βιδώµατα τα 

οποία όταν γίνει η σωστή προσαρµογή σε αυτά κάνουν τον παίκτη να αισθάνεται ότι κρατάει 

“άλλη στέκα” στα χέρια του σε σχέση µε πριν.  

Κορυφαίας σηµασίας ρόλο παίζουν το πετσάκι και το φίµπερ στο επάνω µέρος της στέκας. 

Όση ανάλυση και επεξήγηση να κάνουµε για αυτά, ποτέ δεν θα είναι αρκετή.  

 

* Μήκος και διάµετρος. Τυχαίο,,, δεν νοµίζω…      

Φτάσαµε και στο ποιο σηµαντικό στοιχείο της στέκας. Το προφίλ της (πάχος ανά 

συγκεκριµένο µήκος) και η συνολική κατανοµή του βάρους της σε όλο της το µήκος.  

Το σχήµα της στέκας δεν είναι απόλυτος κώνος και δεν είναι τυχαίο. Ανάλογα το στυλ του 

παιχνιδιού και το βάρος της λευκής µπάλας, το σχήµα, το µήκος και η κατανοµή του βάρους 

διαµορφώνεται προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανεξέλεγκτες δυνάµεις που προκαλούν 

ταλάντωση και άσχηµη αίσθηση. Η καλή στέκα είναι αυτή που βολεύει τον παίκτη και τον 

κάνει να την αισθάνεται ως προέκταση του χεριού του. Η εταιρεία µας είναι η µόνη που είναι 

σε θέση να διαµορφώσει τη στέκα σας σύµφωνα µε τα γούστα σας, γνωρίζοντας απόλυτα τη 

χρυσή τοµή προκειµένου, και η στέκα να είναι και να παραµείνει σωστή, και η αίσθηση να 

είναι η καλύτερη έτσι ώστε να µείνετε απόλυτα ικανοποιηµένοι µε το αποτέλεσµα. Απλά πείτε 

µας τι θέλετε και εγγυόµαστε ότι θα σας το προσφέρουµε. 

Και πάλι η εµπειρία παίζει το ρόλο της και οι, επί σειρά ετών, πελάτες µας είναι η καλύτερη 

επιβεβαίωση σε αυτό. 

 

* Οµορφιά και σχέδια. Η Αχίλλειος πτέρνα µας.  

Ο γνωστός στο Πανελλήνιο Θανάσης, ήταν και παραµένει λάτρης των σχεδίων που 

παρουσιάζουν τα φυσικά νερά του ξύλου. 

Η επιλογή των σχεδίων δεν ήταν ποτέ το πιο δυνατό χαρακτηριστικό της εταιρείας µας. 

∆υστυχώς, ουδέποτε δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στα περίπλοκα σχέδια στο κοντάκι και αυτό  

µας άφησε ελάχιστα πίσω σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και την περαιτέρω εξέλιξη της 

εταιρείας σε αυτόν τον τοµέα. Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι η φυσική οµορφιά που 

παρουσιάζουν επιλεγµένα ξύλα όπως η Ελιά, η Καρυδιά ή η Τριανταφυλλιά, για παράδειγµα, 

που συχνά χρησιµοποιούµε, δεν δίνουν εκπληκτικά αποτελέσµατα και “All Time Classic” 

οµορφιά που κατά κανόνα προτιµούν οι πελάτες µας.       

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά και γοργά βήµατα εµπρός σε αυτό τον τοµέα της 

δουλειάς µας µε τη βοήθεια των νέων σύγχρονων µηχανηµάτων που διαθέτουµε. Η θέληση να 

µπούµε σε µια νέα και πιο δηµιουργική φάση, ως αναφορά τα σχέδια, παρά τις δυσκολίες της 

εποχής και το γεγονός ότι σήµερα υπάρχει πιο αυξηµένη ζήτηση σε Ελληνικά ποιοτικά και 

οικονοµικά προϊόντα, µας έχει δώσει την κατάλληλη ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση.  

Οι νέες ιδέες µας, έρχονται πλέον πιο κοντά στις σύγχρονες απαιτήσεις των παικτών και είναι 

απόλυτα προσαρµοσµένες στο σήµερα καθώς το κόστος µιας στέκας παίζει σηµαντικό ρόλο 

για την εγχώρια αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά.  

 

Η ερώτηση είναι απλή. Θα επιλέξετε µια εισαγόµενη στέκα ή µια Ελληνική από την Achro ???  

Η επιλογή είναι δική σας. Σε εµάς αφήστε το τεχνικό κοµµάτι και καλές στεκιές !!!  

ACHRO.GR 


