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Έκθεση Χαλκίδας
4ο χλμ. Χαλκίδας - Αφρατίου, Τηλ.: 22210 52.772,
Fax.: 22210 52.667
Υπεύθυνος Πωλήσεων:
Τσίγκος Θεόδωρος, Kιν.: 6945 33 25 51
e-mail: ιnfo@center-al.gr
www.center-al.gr

Έκθεση Αττικής
Εθν. Αντιστάσεως 116 & Άρη Βελουχιώτη, Ελευσίνα,

Τηλ.: 210 5547151, Fax: 210 5547346
Υπεύθυνη Πωλήσεων:

Τσίγκου Σοφία, , Kιν.: 6936 53 13 17
e-mail : stsigkou@otenet.gr

2η Έκθεση ΑΑττττιικκήή

1η Έκθεση ΧΧααλλκκίίδδαα

Στους εκθεσιακούς χώρους της center al  στην Ελευσίνα και στην Χαλκίδα, μπορείτε να
δείτε αντιπροσωπευτικά δείγματα κουφωμάτων της εταιρείας.

Εκθέτονται όλα τα σύγχρονα συστήματα κουφωμάτων, πόρτες ασφαλείας νέας
τεχνολογίας, καθώς επίσης κάγκελα αλουμινίου, στέγαστρα και πέργκολες.

Ο ειδικός συνεργάτης είναι πάντα κοντά σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 
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Η εταιρεία center al Ιδρύθηκε το 1996 και με

γοργούς ρυθμούς αναπτύχθηκε σε μια μεγάλη μονάδα

κατασκευής κουφωμάτων και συναφων προιόντων.

Η συνέπεια και η ποιότητα των προιόντων της εταιρείας

την έχει καταξιώσει στη συνείδηση των καταναλωτών.

Η μοναδα παραγωγής στεγάζεται σε ιδιόκτητο

στεγασμένο χώρο 1000 τ.μ. εξοπλισμένο με σύγχρονα

μηχανήματα. Η τεχνολογία, η τεχνογνωσία του

προσωπικού και η προσεγμένη σε κάθε λεπτομέρεια

κατασκευη έχει καθιερώσει την εταιρεία ανάμεσα στις

ποιοτικότερες εταιρίες κατασκευής κουφωμάτων.

Στόχος της εταιρείας είναι η προσφορά ποιοτικών

υπηρεσιών και προιόντων στους πελάτες της που

αποτελούν και το επίκεντρο κάθε προσπάθειας της

εταιρείας. Η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

αποτελεί την άμεση προτεραιότητας της εταιρείας

center al.

Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜
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Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πλήθος μεγάλων έργων

τηρώντας τις προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος που της έχει

τεθεί. Άλλωστε η συνέπεια στην παράδοση των προιόντων

είναι ένα απο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρίας.

Τα προιόντα της εταιρείας διακρίνονται για την

κατασκευαστική τους τελειότητα, την ποιότητα και τη

διαχρονική τους λειτουργία. Όλα τα προιόντα της center al

εξετάζονται και δοκιμάζονται πριν παραδοθούν στον πελάτη

γεγονός που διασφαλίζει την άψογη λειτουργία τους σε βάθος

χρόνου.
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Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
θερμοδιακοπτόμενα

C-AL 220 tthheerrmmoo

Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα με
δυνατότητες πολλαπλών κατασκευαστικών
χρήσεων όπως: Συρόμενων χωνευτών και
επάλληλων, δίφυλλων, τρίφυλλων και
τετράφυλλων έχοντας και τη δυνατότητα
αντικατάστασης παλαιών συρόμενων
κουφωμάτων με μικρό άνοιγμα τοίχου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> πολυαμίδιο 24mm
> πολλαπλά κλειδώματα
> μέγιστη αντοχή σε βάρος τζαμιού 200kg
> χρήση ανοξείδωτου καλύματος στον οδηγό

Ανοιγοανακλινόμενο
Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό ανοιγοανακλινόμενο
σύστημα περιμετρικού κλειδώματος
με παραδοσιακό design, για
παραδοσιακού τύπου κατασκευές.
Έχει δυνατότητες κατασκευής
δίφυλλων, τρίφυλλων και
τετράφυλλων με μεγάλη θερμική
απόδοση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> πολυαμίδιο 24mm
> πολλαπλά κλειδώματα
> ανάκλιση και των δύο φύλλων

C-AL 550 tthheerrmmoo  ccllaassssiicc
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C-AL 570 tthheerrmmoo mmooddeerrnn

Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα

Θερμομονωτικό ανοιγοανακλινόμενο σύστημα περιμετρικού
κλειδώματος με μοντέρνο design, για μοντέρνου τύπου κατασκευές.

Έχει δυνατότητες κατασκευής δίφυλλων, τρίφυλλων και τετράφυλλων
με μεγάλη θερμική απόδοση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

πολυαμίδιο 24mm <
πολλαπλάκλειδώματα < 

ανάκλιση και των δύο φύλλων <

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα

Θερμομονωτικό ανασυρόμενο σύστημα, η ιδανικότερη λύση για
πολύ μεγάλα ανοίγματα. Έχει δυνατότητες κατασκευής επάλληλων
κουφωμάτων δίφυλλων, τετράφυλλων με άνοιγμα εώς 10m.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> πολυαμίδιο 16mm
> χρήση ανασυρόμενου συστήματος 
> πολλαπλά κλειδώματα
> μέγιστη αντοχή σε βάρος τζαμιού 400kg
> χρήση ανοξείδωτου καλύματος στον οδηγό

C-AL 250 tthheerrmmoo  
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Συρόμενο Σύστημα

Συρόμενο μη θερμοδιακοπτόμενο σύστημα, με δυνατότητες πολλαπλών
χρήσεων όπως: συρόμενων χωνευτών και επάλληλων δίφυλλων,
τρίφυλλων και τετράφυλλων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> υψηλή αντοχή
> πολλαπλά κλειδώματα
> χρήση inox καλύματος του οδηγού

C-AL 230 ccoolldd

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
μη θερμοδιακοπτόμενα

Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα

Ανοιγοανακλινόμενο μη
θερμοδιακοπτόμενο σύστημα
περιμετρικού κλειδώματος με
παραδοσιακό design, έχοντας
τη δυνατότητα για παραδοσιακού
τύπου κατασκευές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> Πολλαπλά κλειδώματα
> Υψηλή αντοχή
> Ανάκλιση και των δύο φύλλων

C-AL 530 ccoolldd  ccllaassssiicc
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Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα

Ανοιγοανακλινόμενο μη
θερμοδιακοπτόμενο σύστημα
περιμετρικού κλειδώματος με
μοντέρνο design, έχοντας
τη δυνατότητα για μοντέρνου
τύπου κατασκευές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> πολλαπλά κλειδώματα
> ανάκλιση και των δύο φύλλων
> υψηλή αντοχή

C-AL 560 ccoolldd mmooddeerrnn
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Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
φυσαρμόνικες

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.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> Eιδικά λάστιχα που σφραγίζουν
το κούφωμα καθέτως

> Ειδικό προφίλ με υποδοχές
για βούρτσες στεγάνωσης

> Ειδικός μεντεσές που ενώνει
το κούφωμα στο κέντρο για
τα μεγάλα ανοίγματα

> Ειδικό ράουλο με ενσωματωμένο
μεντεσέ ολισθαίνει μέσα στον
οδηγό στήριξης

> Δυνατότητα επίπεδου οδηγού χωρίς
να προεξέχει από το δάπεδο

> Άψογη λειτουργία
> Εύκολη και απλή χρήση

C-AL 460 φφυυσσααρρμμόόννιικκαα
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Υαλοπετάσματα
H δόμηση στις σύγχρονες πόλεις έχει επιφέρει μεγάλες
αλλαγές στην κατασκευαστική άποψη της νέας εποχής.
Η χρήση των υαλοπετασμάτων στην κάλυψη των
κτιρίων αναταποκρίνεται ιδανικά στις προσκλήσεις της
αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Είναι αξιόπιστες επιλογές
και για το λόγο αυτό συγκεντρώνουν την προτίμηση των
κατασκευαστών μεγάλων έργων.

Etalbond
Το σύνθετο προφίλ αλουμινίου με το εμπορικό σήμα
Etalbond είναι ένα προϊόν με πολλές αρχιτεκτονικές
εφαρμογές, το οποίο αποτελεί εγγύηση για άρτιες και
ανθεκτικές κατασκευές και χρήσεις. Eίναι η οριστική
λύση επένδυσης για εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις.
Το υλικό είναι άκαμπτο, ελαφρύ, ανθεκτικό και διαθέτει
καλές μονωτικές ιδιότητες.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σχεδιαστική και στατική μελέτη των έργων εξ’ ολοκλήρου,
δίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα κατασκευής και υλοποίησης αυτών.

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
ειδικές κατασκευές
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ΣΧΕΔΙΑ ccrryyssttaall  lliinnee

Nέο πρωτοποριακό σύστημα στήριξης τζαμιού με προφίλ αλουμινίου. Προσφέρει εντυπωσιακό
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς να περιορίζει τη θέα. Το σύστημα Crystal line
προσφέρεται σε 3 βασικούς τύπους (Επιδαπέδιο, ενδοδαπέδιο και εξωτερικό) με διαφορετικές
παραλλαγές. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε τελικό δάπεδο ή πάνω σε στηθαίο και
δέχεται κάθετα υαλοπίνακα πάχους 16 ή 20mm και ύψους έως 100cm (προτείνονται triplex, securit).
Η βάση καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου και δίνει τη δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης σε
περίπτωση αντικατάστασης του υαλοπίνακα, χωρίς να προκαλούνται φθορές στο δάπεδο ή στο ίδιο
το σύστημα.

Οι κουπαστές είναι προαιρετικές και διατίθενται στο ίδιο χρώμα με τα καπάκια του προφίλ ενώ
προσφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας και προσθέτουν αισθητικά στην τελική όψη του καγκέλου.
Η επεξεργασία βαφής τους, γίνεται με τη διαδικασία της ανοδίωσης έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες
τις καιρικές συνθήκες.

Î¿ÁÎÂÏ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
Με στόχο την αισθητική στην παραδοσιακή και
σύγχρονη δόμηση, ανακαλύψτε τα ανοδιωμένα
συστήματα καγκέλων αλουμινίου καθώς και τα
παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου.
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Κάγκελα inox

Aνταποκρίνονται σε κάθε
αρχιτεκτονική εφαρμογή, είναι
υψηλής ποιότητας και αισθητικής
τελειότητας μοναδικά για να
αντέχουν σε όλες τις καιρικές
συνθήκες, ιδανικά για
θάλασσα - πισίνα - βουνό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> Άψογη ποιότητα, αισθητική
και ομορφιά

> Μοντέρνα  γραμμή
> Είναι ανθεκτικά σε όλες

τις καιρικές συνθήκες
> Καθαρίζονται εύκολα
> Δέν έχουν κανένα κόστος

συντήρησης
> Συνοδεύονται απο μεγάλη

γκάμα διακοσμητικών
εξαρτημάτων

ΣΧΕΔΙΑ ττύύπποουυ  iinnooxx
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Î¿ÁÎÂÏ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

ΣΧΕΔΙΑ ππααρρααδδοοσσιιαακκάά

παραδοσιακά

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.
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ΠΕΡΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ σσιιδδήήρροουυ

Η αισθητική αναλοίωτων υλικών στο χρόνο,

είναι ο σκοπός της ελληνικής παραδοσιακής

σιδηρουργίας. Οι χειροποίητες κατασκευές μας

από ατόφιο σίδηρο, όμοιες με τις αυθεντικές που

κοσμούν ξεχωριστά δείγματα παραδοσιακής

τεχνικής σ’ όλη την Ελλάδα, ξεχωρίζουν για τη

μοναδικότητα, τη λειτουργικότητα και την

ομορφιά τους.
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Î·ÁÎÂÏfiÔÚÙÂ˜

ΣΧΕΔΙΑ 



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. Κατασκευάζονται με
εξαρτήματα από αλουμίνιο και ανοξείδωτο
ατσάλι, για μέγιστη προστασία από τη
διάβρωση. Βάφονται ηλεκτροστατικά με
ειδική επεξεργασία seaside class για
προστασία από την αλμύρα και διατίθενται σε
μεγάλη χρωματική ποικιλία σε αποχρώσεις
από RAL, RAFAELLO & ΜΑΤ, καθώς και
ειδικά χρώματα & αποχρώσεις σε απομίμηση
ξύλου. Εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής,
μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές
συνθήκες και φυσικά δεν χρειάζονται
συντήρηση. 

1�
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¤ÚÁÎÔÏÂ˜

ΣΧΕΔΙΑ 

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. 

Προσαρμόζεται σε κάθε χώρο. Η κατασκευή της είναι μελετημένη έτσι ώστε να δέχεται πολυκαρβονικά φύλλα ή ραμποτέ

αλουμίνιο. Διατίθενται σε μεγάλη χρωματική ποικιλία, καθώς και ειδικά χρώματα & αποχρώσεις σε απομίμηση ξύλου.
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Με τη χρήση ενός μοτέρ η πέργκολα προσφέρει σκίαση όσο και όποτε
το επιθυμείτε ρυθμίζοντας απλά την κλήση των περσίδων οροφής.

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ μμεε  κκιιννοούύμμεεννηη  ππεερρσσίίδδαα
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ΣΧΕΔΙΑ

ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· ÂÈÛfi‰Ô˘
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Οι εφαρμογές των στεγάστρων αποτελούν ένα νέο χαρακτηριστικό στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και μια λειτουργική λύση.
Δίνουν μια νέα αισθητική, αναδιαμορφώνοντας συνολικά έναν χώρο και έχοντας πλήρη εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική του
κτιρίου στο οποίο εφαρμόζονται. Iδανική λύση για στέγαστρα εισόδου, πισίνες, roof garden, αίθρια εξωτερικών χώρων κ.α. Για
την κάλυψη της κατασκευής, χρησιμοποιούνται πολυκαρβονικά φύλλα, προσφέροντας ασφάλεια και αντηλιακή προστασία.
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και με διάφορους συνδυασμούς με αψιδωτά. Παράλληλα ο σχεδιασμός αυτός προσθέτει ένα
εντυπωσιακό κομμάτι στην αρχιτεκτονική του κτιρίου στο οποίο εφαρμόζεται.

Κατασκευάζονται από καθαρό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και προσφέρουν τη
δυνατότητα κάλυψης με κρύσταλλο ή συμπαγή πολυκαρβονικά και ακρυλικά φύλλα.



ΣΧΕΔΙΑ ππααρρααδδοοσσιιαακκάά

Παραδοσιακές πόρτες αλουμινίου με κύριο χαρακτηριστικό την

απευθείας αποτύπωση του παραδοσιακού σχεδίου, δημιουργώντας

πρεσαριστή κορνίζα προς τα έξω.

Διαθέτουν ασφάλειες αλουμινίου εσωτερικά των τζαμιών και

παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία εξωτερικά.

fiÚÙÂ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

��

Η εταιρεία διαθέτει πόρτες από πάνελ αλουμινίου με σκληρή και
άκαμπτη επιφάνεια που προσφέρουν ενισχυμένη αντοχή στα
χτυπήματα και αυξημένη ηχομόνωση. Είναι κατάλληλα για
ποικίλες εφαρμογές.



Πόρτες αλουμινίου

Οι πόρτες αλουμινίου διακρίνονται για τον
παραδοσιακό και νεοκλασσικό τους χαρακτήρα,
συνδυάζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια.
Οι πόρτες κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από
αλουμίνιο, με διακοσμητικά μέρη από χυτό
αλουμίνιο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή
στο χρόνο. Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα σχεδίων
που μπορούν να συνδυαστούν με σταθερά πλαϊνά
πάνελ και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
ηλεκτροστατικών βαφών καθώς και σε απομίμηση
ξύλου. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> Κλειδαριές με εσωτερικό μηχανισμό χωρίς
αφαλό τριών σημείων

> Αντοχή στο χρόνο
> Μέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία

��
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ΣΧΕΔΙΑ iinnooxx

3D iinnooxx  sseerriieess

fiÚÙÂ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Οι πόρτες με πάνελ inox διακρίνονται για τον μοντέρνο τους χαρακτήρα,
συνδυάζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια. Κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου
από αλουμίνιο, με διακοσμητικά μέρη από χυτό αλουμίνιο που χαρακτηρίζεται
από μεγάλη αντοχή στο χρόνο. 
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Οι πόρτες με πάνελ ΙΝΟΧ κατασκευάζονται από

άριστης ποιότητας ευρωπαϊκά υλικά και είναι έτσι

σχεδιασμένα για να παρέχουν μέγιστη ασφάλεια

και λειτουργικότητα. Aντιπροσωπεύουν μια νέα

τάση στην αγορά τόσο στις πόρτες κυρίας εισόδου

σπιτιών όσο και στις πόρτες επαγγελματικών

χώρων, προσδίδοντας ιδιαίτερη αισθητική στο

χώρο. 

Συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα υλικά, όπως χυτό

γυαλί (fussed glazing) με ανοξείδωτο μέταλλο

(inox) και αλουμίνιο, και διατίθενται σε πολλά

πρωτοποριακά σχέδια και χρωματισμούς, καθώς

και σε πολλές αποχρώσεις απομίμησης ξύλου για

τους πιο απαιτητικούς. Τα τζάμια τους είναι διπλά

και οι προστατευτικές ασφάλειες είναι από ατσάλι,

για ενισχυμένη προστασία στη θραύση. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

> Κλειδαριές με εσωτερικό μηχανισμό χωρίς

αφαλό τριών σημείων

> Αντοχή στο χρόνο

> Μέγιστη αντιδιαρρηκτική προστασία
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ΣΧΕΔΙΑ

fingerprint Πετάξτε τα κλειδιά!

Η συμβατική πόρτα ασφαλείας
ανήκει στο παρελθόν…… γιατί απλά 

το δάκτυλό  σας είναι το ΚΛΕΙΔΙ!

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(!)
Με το βιομετρικό σύστημα ανάγνωσης δακτυλικών
αποτυπωμάτων, περνάτε απλά το δάχτυλό σας από τη
θερμική λωρίδα και η πόρτα ανοίγει αυτόματα.
Η fingerprint security, δεν έχει αφαλό παρά μόνο
ηλεκτρική κλειδαριά ασφαλείας με ειδικούς γάντζους.
Η πόρτα κλειδώνει αυτόματα με το απλό κλείσιμο.
Παράλληλα εξασφαλίζεται  προστασία υψηλού
επιπέδου από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Μόνο όσοι
έχουν αποθηκεύσει το δακτυλικό τους αποτύπωμα
μπορούν να έχουν  πρόσβαση στο σπίτι, στο γραφείο ή
στην επιχείρησή σας.
Να σημειωθεί ότι  έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση
μπαταρίας για την περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύματος.  Ζήστε με άνεση, χωρίς το φόβο να χάσετε  ή
να  κλαπούν τα κλειδιά σας ή  να ξεχάσετε το κωδικό
πρόσβασης.

Η συγκεκριμένη πόρτα προσφέρει απόλυτη ασφάλεια
αλλά και άνεση στην οικογένεια. Τα παιδιά μπορούν να
μπαίνουν  και να βγαίνουν από το σπίτι όποτε θέλουν
χωρίς να χρειάζονται κλειδιά.



��
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ΣΧΕΔΙΑ μμεε  εεππέέννδδυυσσηη  ξξύύλλοουυ

ıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓÂ˜ fiÚÙÂ˜ 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.

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης
παγκόσμιας δόμησης, διακόσμησης και
τεχνολογίας διαθέτουμε πόρτες που στολίζουν
κάθε χώρο με γνώμονα την αισθητική και το
ξεχωριστό στυλ, κάθε διακοσμητικής απαίτησης.

Πόρτες με 11 σημεία κλειδώματος και κλειδαριές
πολλών τύπων, εγγυώνται την ασφάλειά σας.
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Οι θωρακισμένες πόρτες με ολική επένδυση αλουμινίου ξεχωρίζουν
για την επιβλητική τους εμφάνιση. Έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο
και στις καιρικές συνθήκες. 

Κατασκευασμένες από ατσάλινα ηλεκτρογαλβανισμένα
φύλλα, προσφέρουν διπλή θωράκιση, ενώ διαθέτουν
θερμοηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας
εσωτερικά  και εξωτερικά φέρουν επένδυση
αλουμινίου σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων.

Επίσης διαθέτουν μεντεσέδες βαρέως τύπου και
κλειδαριά χρηματοκιβωτίου 5 εμβόλων με δυνατότητα
αλλαγής συνδυασμού. Τα συνολικά 15 ατσάλινα έμβολα
που  αποτελούν τα κλειδώματα της θωρακισμένης
πόρτας και η ατσάλινες λάμες εσωτερικά του
κασώματος την καθιστούν απαραβίαστη, προσφέροντας
το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας.     

Τα διπλά παρεμβύσματα σε κάσα και φύλλο Ε.P.D.M σε
συνδυασμό με τον αυτόματο ανεμοφράκτη στο
κατωκάσι προσφέρουν πέρα από την απόλυτη ασφάλεια
των κλειδωμάτων και της θωράκισης ,την μέγιστη
ηχομόνωση και ανεμοστεγάνωση.

ΣΧΕΔΙΑ μμεε  εεππέέννδδυυσσηη  ααλλοουυμμιιννίίοουυ



ΣΧΕΔΙΑ 

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. 

Μεγάλη προϊοντική γκάμα σε διαστάσεις, χρώματα, μηχανισμούς κίνησης και υλικά
που εφαρμόζονται τόσο σε καινούργια όσο και σε ανακαινισμένα κτίρια σύμφωνα με
τις ανάγκες του πελάτη. Δίνουμε έμφαση στη μοντέρνα αισθητική του προϊόντος,
συνδυασμένη με τεχνογνωσία και λειτουργικότητα, για να καλύψουμε τις ανάγκες του
καταναλωτή του σήμερα και του αύριο.
Οι πρώτες ύλες  που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ρολών είναι άριστης
ποιότητας. Στα ρολά  τοποθετείται εσωτερική ενίσχυση με σιδερένιο οπλισμό για
περισσότερη αντοχή στο χρόνο και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Κουτιά από διελασμένο προφίλ αλουμινίου με
διπλή επισκέψιμη πλευρά με πολυαμίδιο για
ηχομόνωση και θερμομόνωση.

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.

ÚÔÏ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
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ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
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μοτέρ ηλεκτρικό

ÌË¯·ÓÈÛÌÔ›
ηλεκτρικοί

Η αυτοματοποιημένη κίνηση στο
σπίτι, σας προσφέρει άνεση και
ασφάλεια. Παράλληλα, σας επιτρέπει
να εξοικονομείτε χρήματα,
διαχειρίζοντας πιο σωστά την ηλιακή
ενέργεια.

Μπορείτε  να ανεβάσετε και να
κατεβάσετε τις περσίδες σας με το
πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να
σηκωθείτε από τον καναπέ σας.
Επίσης, το απόγευμα που πέφτει ο
ήλιος, τα ρολά μπορούν να κλείνουν
αυτόματα μειώνοντας την απώλεια
ζέστης από το εσωτερικό του σπιτιού
ή του γραφείου.

Η αυτοματοποιημένη κίνηση καθιστά
τη ζωή και την καθημερινότητά σας
πραγματικά εύκολη!



·ÓÙÈÎˆÓˆÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
σήτες

ΣΧΕΔΙΑ
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Τα αντικωνωπικά συστήματα
κατασκευάζονται με επιλεγμένες
πρώτες ύλες, φροντίζοντας  το
τελικό προϊόν να είναι
απαλλαγμένο από
κατασκευαστικές ατέλειες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

> Σήτα ανοιγόμενη

> Σήτα κάθετη

> Σήτα οριζόντια 

> Σήτα plisse



ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ
περιμετρικοί
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Σύγχρονος σχεδιασμός σε συνδυασμό
με την μεγάλη τεχνογνωσία  αλλά και
την εμπειρία, είχε σαν αποτέλεσμα ένα
σύστημα μηχανισμών που με
προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην
άψογη λειτουργία καλύπτει
αποτελεσματικά τόσο τις σύγχρονες
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όσο και τις
λειτουργικές ανάγκες.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
μηχανισμών κουφωμάτων που αξιοποιεί
με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο σας.
Εφαρμόζονται σε κανονικά προφίλ
εξασφαλίζοντας άριστη στεγανοποίηση,
άριστη λειτουργία υψηλού επιπέδου
ασφάλειας μέσω του μηχανισμού που
ασφαλίζει περιμετρικά.
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