
Οδηγός Αγοράς Χριστουγεννιάτικων Δέντρων 

Τα 6 σημεία που πρέπει να προσέξεις για να επιλέξεις
 το ιδανικό δέντρο για εσένα

https://echodeco.gr/


Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν στα  Χριστουγεννιάτικα δέντρα 
και τα σημεία που πρέπει να προσέξεις πριν καταλήξεις στην αγορά σου:  

        ‘Υψος: 

Στην EchoDeco, θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία Χριστουγεννιάτικων δέντρων, που 
ξεκινούν από τα 25 εκατοστά και φτάνουν τα 5 μέτρα. Η απόφασή σου θα εξαρτηθεί 
από το πόσο μεγάλος και ψηλοτάβανος είναι ο χώρος για τον οποίο προορίζεται το 
δέντρο. Οι επιλογές είναι οι εξής:
• Δέντρα μίνι και επιτραπέζια, από 25 εκατοστά έως 1 μέτρο. Τοποθετούνται πάνω 
στο γραφείο ή σε κάποιο έπιπλο. 

• Δέντρα από 100 έως 150 εκατοστά. Ιδανικά για τα παιδικά δωμάτια, την 
κρεβατοκάμαρα, το μικρό καθιστικό. 

• Δέντρα με ύψος 180 εκατοστά 

• Δέντρα με ύψος 210 εκατοστά 

• Δέντρα με ύψος 240 εκατοστά 

• Δέντρα με ύψος 270 εκατοστά έως 5 μέτρα. Ιδανικά για ψηλοτάβανα σπίτια, λόμπι 
εταιριών και μεγάλους επαγγελματικούς χώρους. 
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-mini-kai-epitrapezia
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-me-ypsos-100cm-eos-180cm
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-me-ypsos-180-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-210-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristougenniatika-dentra-240-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristougenniatika-dentra-megalitera-apo-270-ekatosta


           
            Χρώμα: 

‘Οσον αφορά στο χρώμα της φυλλωσιάς, τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα χωρίζονται 
στις εξής κατηγορίες: 

• Χιονισμένα δέντρα. Αν συναντήσεις 
τον όρο flocked, σημαίνει ότι το χιόνι 
είναι ανάγλυφο για να φαίνεται σαν 
αληθινό και ψημένο πάνω στο δέντρο 
ώστε να μη φθείρεται. Ο όρος frosted 
σημαίνει ότι τα κλαδιά δημιουργούν 
περισσότερο την αίσθηση του 
παγωμένου δέντρου. 

• Λευκά και Χρωματιστά δέντρα, σε 
ροζ, μωβ ή μαύρο χρώμα.

• Πράσινα δέντρα, σε διάφορες 
αποχρώσεις του πράσινου. Οταν 
το φύλλωμα αποτελείται από 
διαφορετικά υλικά, αποκτά μία απαλή 
διχρωμία ή τριχρωμία που το κάνει 
να δείχνει ακόμα πιο φυσικό. 
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-xionismena
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-xromatista-kai-lefka
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-prasina


       
                 Σχήμα:  

Το σχήμα του δέντρου εξαρτάται από το διακοσμητικό ύφος του σπιτιού και τον 
όγκο που θέλεις να περιλαμβάνει στον χώρο. ‘Ετσι, μπορείς να επιλέξεις:

• Δέντρο slim, με λεπτό σχήμα που 
θυμίζει κυπαρίσσι (μέγιστη κάτω 
διάμετρος 85 εκατοστά). 

• Δέντρο medi-slim, με ελαφρώς πιο 
φαρδύ και κωνικό σχήμα (μέγιστη 
κάτω διάμετρος 100 εκατοστά).

• Δέντρο σε γραμμή Α κανονικό , 
κωνικό σχήμα, χωρίς υπερβολή στον 
όγκο (μέγιστη κάτω διάμετρος 130 
εκατοστά). 

• Δέντρο σε γραμμή Α γεμάτο, (κάτω 
διάμετρος μεγαλύτερη των 140 εκα-
τοστών).
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-slim-stena
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa87=Medi%20Slim
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa87=%CE%86%CE%BB%CF%86%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa87=%CE%86%CE%BB%CF%86%CE%B1%20%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7


Υπάρχουν επίσης πιο ιδιαίτερες λύσεις, ιδανικές για μικρά καθιστικά, 
επαγγελματικούς χώρους ή απλά, αν θέλεις κάτι ξεχωριστό:  

• Δέντρα ανάποδα, με κανονική βάση 
ή γάντζο για να κρεμαστούν.  

• Δέντρα μισά που ακουμπούν στον 
τοίχο ή τον καθρέπτη. 

• Δέντρα σε σχήμα ομπρέλας με 
κλαδιά δεμένα πάνω στον κορμό, που 
ανοιγοκλείνουν.

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-special
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-special?fa87=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C,%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%8C%20%CE%A4%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%85
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-special?fa87=%CE%9F%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1


                
               Φύλλωμα:  

Το υλικό του φυλλώματος είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξεις 
πριν αποφασίσεις ποιο δέντρο θα αγοράσεις. Υπάρχουν οι εξής επιλογές υλικών: 

 - Το κλασσικό pvc, εύκαμπτο υλικό που διευκολύνει την κάλυψη των κενών  
    και τον στολισμό του δέντρου.   

 - Η  πευκοβελόνα (nd needle)  

Aυτά τα δύο υλικά είναι ανθεκτικά και οικονομικά, αλλά χρειάζονται πολύ 
προσεκτική αποθήκευση (καλό κλείσιμο των κλαδιών), αλλιώς τσαλακώνονται και 
με την πάροδο του χρόνου, τα δέντρα χάνουν την πυκνότητά τους. 

 - Το PE: νέας τεχνολογίας πολύ ανθεκτικό υλικό, που δείχνει πολύ φυσικό,  
 δε μαδάει και δεν τσαλακώνεται. ‘Οσο περισσότερη είναι η περιεκτικότητα  
 PE στο φύλλωμα, τόσο πιο ποιοτικό είναι το δέντρο και ανεβαίνει το   
 κόστος του.

Τα δέντρα που προσφέρει η EchoDeco είναι φτιαγμένα από κάποιο από τα παραπάνω 
υλικά, ή συνδυασμό δύο ή και τριών από αυτά. ‘Ετσι, μπορείς να επιλέξεις:

• Δέντρα από PVC . Τα ονομάζουμε τύπου Colorado.
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=PVC


• Δέντρα από FULL PLASTIC PE , με την τοπ ποιότητα και αντοχή.

• Δέντρα MIX ND/PVC , με μίγμα κλαδιών από πευκοβελόνα και PVC. 
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=FULL%20PLASTIC%20PE
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=MIX%20ND%2FPVC


• Δέντρα MIX PE/PVC , με μίγμα κλαδιών από PE και PVC. 

• Δέντρα TRIPLE MIX PE/ND/PVC, με μίγμα από τα τρία υλικά, μεγάλη πυκνότητα 
και πολύ φυσικό αποτέλεσμα.  
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=MIX%20PE%2FPVC
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=TRIPLE%20MIX%20PE%2FND%2FPVC


             Υλικό και είδος κορμού 

Ο κορμός του δέντρου μπορεί να είναι μεταλλικός ή ξύλινος. Συχνά, τα δέντρα 
με ξύλινο κορμό έχουν εσκεμμένα λιγότερο πυκνή φυλλωσιά, ώστε να φαίνεται ο 
φυσικός κορμός και να δείχνουν σαν αληθινά. Σε δέντρα τέτοιου τύπου, συνιστούμε 
ελαφρύ στολισμό, με επιλεγμένα κρεμαστά διακοσμητικά.

•  Δες τα δέντρα με ξύλινο κορμό, εδώ.
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa15=%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82


Ο μεταλλικός κορμός των μεγάλων δέντρων είναι συνήθως διαιρούμενος και 
αποτελείται από τρία κομμάτια, που “κουμπώνουν” το ένα μέσα στο άλλο. Τα κλαδιά 
μπορεί να είναι: 

- μόνιμα δεμένα επάνω στον κορμό του δέντρου με μεταλλικούς μεντεσέδες, κάτι 
που διευκολύνει το άνοιγμα των κλαδιών και την αποθήκευσή τους. 

- καρφωτά, με κλαδιά που μπαίνουν ένα-ένα σε ειδικές εσοχές πάνω στον κορμό. 
Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστούμε να τοποθετούνται πρώτα όλα τα κλαδιά της 
κάθε σειράς, να ανοίγονται σωστά όλα τα κλαδάκια, στη συνέχεια να τοποθετούνται 
τα κλαδιά της δεύτερης σειράς, κ.ο.κ.

•  Δες τα δέντρα με μεταλλικό κορμό, εδώ.
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa15=,%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82,%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82


             Ενσωματωμένος φωτισμός (pre-lit) 

Η EchoDeco διαθέτει δέντρα που έχουν ενσωματωμένο φωτισμό από led λαμπάκια, 
τέλεια κατανεμημένα στο δέντρο ώστε ο φωτισμός να είναι ομοιόμορφος. Τα δέντρα 
pre-lit μας γλιτώνουν από το κόστος και τον χρόνο της τοποθέτησης ξεχωριστού 
φωτισμού.  

• Δες τα δέντρα pre-lit, εδώ.
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https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-me-optiki-ina


Γιατί να επιλέξεις την Echo Deco για την αγορά του δέντρου σου 

√ Γιατί σε κανένα φυσικό κατάστημα δε θα μπορούσες να δεις τόσα πολλά δέντρα 
μαζί, ώστε να διαλέξεις το ιδανικό!  

√ Γιατί διαθέτει τόσα είδη, ποιότητες και χρώματα δέντρων, που μπορεί να καλύψει 
οποιαδήποτε επιθυμία και ανάγκη σου! 

√ Γιατί μπορείς να παραγγείλεις το δέντρο σου, από την άνεση του σπιτιού σου, με 
ένα κλικ!  

√ Γιατί η καταρτισμένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της EchoDeco θα λύσει κάθε 
σου απορία, θα σου προτείνει ιδέες και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις το καλύτερο! 

√ Γιατί θα παραλάβεις το δέντρο στο σπίτι σου, γρήγορα, εύκολα και εγγυημένα!  

√ Γιατί στην EchoDeco, θα βρεις ποιότητα, αισθητική και ανταγωνιστικές τιμές! 

√ Γιατί εκτός από το δέντρο, εδώ θα βρεις ολοκληρωμένες προτάσεις στολισμών 
και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση! 

√ Γιατί η EchoDeco είναι ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα 
διακόσμησης και πρωτοστατεί στον χώρο των Χριστουγεννιάτικων ειδών εδώ και 
μία δεκαετία!  

 

Χρειάζεσαι κάτι ακόμα; 

 Έχεις κάποια απορία; Χρειάζεσαι διευκρινίσεις;  

Επικοινώνησε μαζί μας στο 210 27 24 044 και θα χαρούμε πολύ να σε 
εξυπηρετήσουμε!
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Δες όλη την γκάμα Χριστουγεννιάτικων δέντρων της EchoDeco, 
ή κάνε κλικ πάνω στην κατηγορία που σε ενδιαφέρει: 

Χριστουγεννιάτικα δέντρα 

μίνι και επιτραπέζια 

από 100 έως 150 εκατοστά 

ύψος 180 εκατοστά 

ύψος 210 εκατοστά 

ύψος 240 εκατοστά 

ύψος 270 εκατοστά έως 5 μέτρα 

Πράσινα  

Χιονισμένα 

Λευκά και Χρωματιστά 

slim 

medi-slim 

γραμμή Α κανονικό 

γραμμή Α γεμάτο 

μισά 

ομπρέλας 

PVC 

FULL PLASTIC PE  

MIX ND/PVC  

MIX PE/PVC  

TRIPLE MIX PE/ND/PVC

https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-mini-kai-epitrapezia
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-me-ypsos-100cm-eos-180cm
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-me-ypsos-180-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-210-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristougenniatika-dentra-240-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristougenniatika-dentra-megalitera-apo-270-ekatosta
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-prasina
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-xionismena
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-xromatista-kai-lefka
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-slim-stena
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa87=Medi%20Slim
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa87=%CE%86%CE%BB%CF%86%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa87=%CE%86%CE%BB%CF%86%CE%B1%20%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-special?fa87=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C,%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%8C%20%CE%A4%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%85
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra/xristoygenniatika-dentra-special?fa87=%CE%9F%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=PVC
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=FULL%20PLASTIC%20PE
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=MIX%20ND%2FPVC
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=MIX%20PE%2FPVC
https://echodeco.gr/xristougenniatika/xristougenniatika-dentra?fa14=TRIPLE%20MIX%20PE%2FND%2FPVC

