
Η εταιρεία center al Ιδρύθηκε το 1996 και με γοργούς ρυθμούς

αναπτύχθηκε σε μια μεγάλη μονάδα κατασκευής κουφωμάτων και

συναφων προιόντων.

Θερμομονωτικά Συστήματα

Συρόμενα, Ανοιγοανακλινόμενα &

Ανασυρόμενα περιμετρικού κλειδώματος με

δυνατότητες πολλαπλών κατασκευαστικών

χρήσεων με μεγάλη θερμική απόδοση.

Μη θερμομονωτικά συστήματα Συρόμενα,

Ανοιγοανακλινόμενα με περιμετρικό κλείδωμα έχοντας

τη δυνατότητα για παραδοσιακού και μοντέρνου τύπου

κατασκευές.

Ανοιγοσυρόμενο Σύστημα

Ανοιγοσυρόμενο σύστημα περιμετρικού κλειδώματος. Έχει δυνατότητες

κάλυψης ανοιγμάτων απεριόριστου μήκους. Ανοίγοντάς το απελευθερώνει

όλο το άνοιγμα. Είναι κατάλληλο για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς

χώρους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη
σχεδιαστική και στατική μελέτη των

έργων εξ’ ολοκλήρου, δίνοντας το
καλύτερο αποτέλεσμα κατασκευής

και υλοποίησης αυτών.

Οι πόρτες πάνελ διακρίνονται

τόσο για τον μοντέρνο όσο και

για τον παραδοσιακό τους

χαρακτήρα, συνδυάζοντας την

ποιότητα και την ασφάλεια.

Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα

σχεδίων που μπορούν να

συνδυαστούν με σταθερά

πλαϊνά πάνελ και σε μεγάλη

ποικιλία χρωμάτων.

Πετάξτε τα κλειδιά!

Η συμβατική πόρτα ασφαλείας ανήκει στο
παρελθόν…… γιατί απλά

το δάκτυλό σας είναι το ΚΛΕΙΔΙ!

Ρολά πολυουρεθάνης ή
διέλασης για όλες τις διαστάσεις
ανοιγμάτων. Τα ρολά εκτός από
κίνηση με ιμάντα στο πλάι έχουν
τη δυνατότητα να λειτουργούν
και με μοτέρ.

Γκαραζόπορτες με την πλέον
ομαλή, αθόρυβη και ασφαλή
λειτουργία, συνδυάζοντας
ταυτόχρονα και μεγάλη ποικιλία
από σχέδια με εξαιρετική
εμφάνιση. Γκαραζόπορτα
οροφής ιδανική για οικιακά
γκαράζ μικρού και μεγάλου
μεγέθους. Αποτελεί την πιο
εξελιγμένη γκαραζόπορτα με την
πολυτελή εμφάνιση.

Πρωτοποριακές λύσεις με μεγάλες δυνατότητες

Τα αντικωνωπικά συστήματα κατασκευάζονται με επιλεγμένες πρώτες ύλες,

φροντίζοντας το τελικό προϊόν να είναι απαλλαγμένο από κατασκευαστικές ατέλειες.

Συστήματα σήτας ακόμη και για πολύ μεγάλα ανοίγματα

> Σήτα ανοιγόμενη > Σήτα κάθετη > Σήτα οριζόντια > Σήτα plisse

Κατασκευάζονται από καθαρό αλουμίνιο

βαμμένο ηλεκτροστατικά, σε παραδοσιακά και

μοντέρνα σχέδια και προσφέρουν τη

δυνατότητα κάλυψης με κρύσταλλο ή συμπαγή

πολυκαρβονικά και ακρυλικά φύλλα.

Υαλοπετάσματα - etalbond

H εταιρεία center al,
παρουσιάζει ένα νέο προϊόν που
αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση
στον τομέα της ασφάλειας των
κατοικιών αλλά και των
επιχειρήσεων. Η νέα πόρτα
fingerprint security, καταργεί τα
κλειδιά αφού ανοίγει μόνο με τη
χρήση δακτυλικού αποτυπώματος(!)

Οι Θωρακισμένες πόρτες

ασφαλείας αποτελούν την

ασπίδα για το απαραβίαστο

του προσωπικού σας χώρου

και εξασφαλίζουν ασφάλεια,

άψογη λειτουργικότητα,

τέλεια εφαρμογή, στιβαρή

αλλά και ταυτόχρονα υψηλής

αισθητικής όψη.
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Με στόχο την αισθητική στην παραδοσιακή και σύγχρονη δόμηση, ανακαλύψτε τα
ανοδιωμένα συστήματα καγκέλων αλουμινίου καθώς και τα παραδοσιακά κάγκελα
αλουμινίου.
Τα παραδοσιακά κάγκελα διατίθενται σε πολύ μεγάλη ποικιλία και είναι κατασκευασμένα
από μακράς διάρκειας κράμα αλουμινίου και προφίλ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
Συνοδεύονται από πληθώρα εξαρτημάτων, προσφέροντας λύσεις για πολλαπλές
κατασκευές.

Πέργκολες σχεδιασμένες σε
γραμμή πανομοιότυπη με αυτή

της κλασικής πέργκολας ξύλου.
Η ποιότητά κατασκευής

εγγυάται μεγάλη αντοχή στις
δύσκολες καιρικές συνθήκες,
προσδίδοντας ταυτόχρονα την

αίσθηση του παραδοσιακού.

Με τη χρήση ενός μοτέρ η
πέργκολα προσφέρει σκίαση
όσο και όποτε το επιθυμείτε

ρυθμίζοντας απλά την κλήση
των περσίδων οροφής.

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ με κινούμενη περσίδα

Οι αυλόπορτες είναι προϊόντα που

προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο

κατασκευής και διατίθενται σε πολλά

σχέδια και ακόμη περισσότερους

συνδυασμούς, καλύπτοντας τις απαιτήσεις

τόσο των παραδοσιακών όσο και των

μοντέρνων αρχιτεκτονικά κτιρίων.


