Κατάλογος Προϊόντων

Center Al

Η Εταιρεία

Περιεχόμενα

Η εταιρεία center al ιδρύθηκε το 1996 από τον Θεόδωρο Τσίγκο και με έναυσμα την
εργατικότητά του και την ολο ένα αυξανόμενη εμπειρία του στο χώρο των κατασκευών
αλουμινίου, αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς σε μια μεγάλη μονάδα κατασκευής και εφαρμογής
αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου .
Σε ιδιόκτητο χώρο 14.000 τ.μ. στο 4ο χλμ. Χαλκίδας - Αφρατίου στη Χαλκίδα, στεγάζεται η νέα
σύγχρονη μονάδα παραγωγής, έκτασης 2000τ.μ.
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Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και η κεντρική έκθεση της εταιρείας. Η μονάδα παραγωγής είναι
εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, και είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:
2008 και CE.
Ειδικευόμαστε στην κατασκευή και τοποθέτη, κουφωμάτων αλουμινίου, υαλοπετάσματα, πόρτες,
κάγκελα κ.α, στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Μονάδα παραγωγής

Εγκατεστημένη 80 Km βόρεια της Αθήνας η μονάδα παραγωγής της Center Al απαρτίζεται από 2
πλήρως εξοπλισμένες γραμμές παραγωγής.

Το όραμα μας

Επικεντρωμένοι στην ποιοτική υπεροχή, το όραμά μας είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας
και η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών .

Ποιότητα

Η Center Al εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. Το τελικό προϊόν είναι
πιστοποιημένο με CE καθώς και τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου είναι πιστοποιημένα
από αναγνωρισμένους φορείς όπως το IFT Rosenheim, instituto Giordano, ICC. Τα προφίλ και τα
εξαρτήματα βάφονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicot καθώς και δέχονται επεξεργασία
Seaside Class.

Συνεργαζόμενες εταιρίες:

Τα συστήματά μας:

Κατάλογος
προϊόντων
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Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου

Η εμπειρία μας στην κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων αλουμινίου και πορτών, καθώς και
η αντίληψή μας για της ανάγκες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής μας οδήγησε στον σχεδιασμό ένος
premium αρχιτεκτονικού συστήματος αλουμινίου. Βασισμένο σε καινοτόμα τεχνολογία κατασκευής
χρησιμοποιήσαμε το γυαλί ως βασικό υλικό και το αλουμίνιο ως δευτερεύον για να δημιουργήσουμε
το Siccona, το Δομικό κούφωμα διπλής όψης.
Η πλήρης ενσωμάτωση του αλουμινίου μέσα σε γυαλί κάνει το Siccona ένα σύστημα εξαιρετικά
πρακτικό και πολυχρηστικό που ικανοποιεί τις ανάγκες της ενεργειακής οικονομίας, προσωπικής
άνεσης και ασφάλειας. Το Siccona μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικά και εμπορικά κτίρια. Εφαρμόζεται
σε ανοιγόμενα, συρόμενα ή σταθερά κουφώματα. Χάρη στα ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου το
σύστημα είναι κατάλληλο και για μεγάλες κατασκευές αλλά και για μεγάλη ποικιλία από τύπους τζαμιού
(low-e, bulletproof κλπ.) Τέλος το σύστημα Siccona είναι πιστοποιημένο από το IFT Rosenheim για τα
υψηλά στάνταρ στο συντελεστή Θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης, αεροστεγάνωσης και αντοχής
στην ανεμοπίεση.

Siccόna S 500

Siccόna S 300

Σειρά τριπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά
κρύσταλλα

Σειρά διπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα

Η premium σειρά τριπλής υάλωσης με
σκληρυμένα ενεργειακά τζάμια (Low-E) για
απαιτητικά οικοδομικά έργα. Αντιπροσωπεύει
την υψηλότερη ποιότητα στο σχεδιασμό και
την τεχνολογία.
Το τζάμι καλύπτει πλήρως το προφίλ
του φύλλου δημιουργώντας ένα πλήρως
αδιάβροχο σύστημα παραθύρων, ενώ
ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί την εμφάνιση του
πλαισίου.

Η πρότυπη σειρά διπλής υάλωσης με
σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E)..
Το τζάμι καλύπτει πλήρως το προφίλ του
φύλλου και στέκεται στο ίδιο επίπεδο με το
πλαίσιο παραθύρου.

Siccόna SL 500
Σειρά τριπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά
κρύσταλλα

Η προηγμένη σειρά τριπλής υάλωσης, με
σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E) για
κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων.
Kορυφαίο σε design, τεχνολογία και
δυνατότητες εξατομίκευσης.
Η υάλωση των 6-5-6mm από σκληρυμένο
ενεργειακό κρύσταλλο (Low-E) επικαλύπτει,
από άκρο σε άκρο, ολόκληρη την εσωτερική
επιφάνεια του φύλλου, πράγμα που εξασφαλίζει
ταυτόχρονα: την απλότητα της επιφάνειας, την
υψηλή αντοχή και την ελαχιστοποίηση της
οπτικής παρουσίας του φύλλου αλουμινίου.

Siccόna SL 300

Σειρά διπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα
Η βασική σειρά διπλής υάλωσης, με
σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E).
Η υάλωση των 6-6mm επικαλύπτει, από
άκρο σε άκρο, ολόκληρη σχεδόν την
εξωτερική επιφάνεια του φύλλου, πράγμα
που έχει σαν επακόλουθο τη δομική
σύζευξη του κρυστάλλου με το πλαίσιο
αλουμινίου, εξασφαλίζονας έτσι: την απόλυτη
υδατοστεγάνωση, την υψηλή αντοχή και την
αδιατάρακτη από προβλήματα, λειτουργία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος φύλλου

80mm

Ύψος διαδοχικών οδηγών

29mm

Πάχος προφίλ αλουμινίου

2mm

Πάχος προφίλ αλουμινίου

2mm

Πολυαμίδιο
24mm
Μέγιστο βάρος ανά φύλλο
150kg
Τζάμι
Ug=0.6 W/(m²K)
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Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Center Al είναι στην διάθεση σας για επιπλέον πληροφορίες ή
λεπτομέρειες. Η τεχνική μας υποστήριξη καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών, από σχέδια με την χρήση
προγραμμάτων CAD έως την ποιοτική τοποθέτηση των συστημάτων Siccona.

Uw = 1.2 W/(m²K)

Κατάλογος
προϊόντων

Πολυαμίδιο
19mm
Μέγιστο βάρος ανά φύλλο
400kg
Τζάμι
Ug=0.8 W/m2
Uw = 1.6 W/(m²K)
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Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου

Siccόna Dynamic

Siccόna Doors

Ανασυρόμενο σύστημα

Πόρτες κεντρικής εισόδου
Ασφάλεια και καινοτομία υψηλών
προδιαγραφών.

Το Siccona Dynamic είναι ένα σύγχρονο
σύστημα με ορατά τα κινητά του προφίλ και
επίπεδο οδηγό που μπορεί να ενσωματωθεί
ολοκληρωτικά στα δομικά στοιχεία του
κτιρίου.
Η χρήση ενισχυμένου προφίλ αλουμινίου
και η υψηλής ποιότητας μηχανισμού
ανασυρόμενου δίνουν την δυνατότητα
κατασκευής εξαιρετικά μεγάλων ανοιγμάτων
έως και 24m2 σε δίφυλλο επάλληλο.

Οι πόρτες Siccona σας συστήνουν σε μια εντελώς
νέα κατηγορία στον τομέα των κεντρικών
εισόδων. Ολόκληρη η κατασκευή είναι πλήρως
ενσωματωμένη σε 6mm securit τζάμι δίνοντας
εντελώς επίπεδη όψη. Η χρήση κεραμικής
βαφής συνδυασμένη με ψηφιακή βαφή δίνει
την δυνατότητα επιλογής από μεγάλη ποικιλία
σχεδίων. Τα 2mm γαλβανιζέ φύλλα χάλυβα με
ορθογώνια ενίσχυση σε συνδυασμό με μηχανικό
ή ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος 17 σημείων
επιτυγχάνουν επίπεδα ασφαλείας των υψηλότερων
προδιαγραφών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος διαδοχικών οδηγών

29mm

Πάχος φύλλου

80mm

Πάχος προφίλ αλουμινίου

2mm

Dow πολυστυρόλιο

65mm

Πολυαμίδιο
Μέγιστο βάρος ανά φύλλο
Τζάμι έως και

19mm
400kg
53mm

Πολυαμίδιο
Ενισχυμένοι μεντεσέδες έως
Γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα

24mm
160kg
2mm

Uw = 1.8 W/(m²K)
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατάλογος
προϊόντων

Uw = 0.8 W/(m²K)
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Aluminium Doors & Windows

Ανοιγόμενα
Συστήματα

Πτυσσόμενα
Συστήματα

Economy

Θερμοδιακοπή

Ένα ανοιγόμενο σύστημα που
συνδυάζει αισθητική και πρακτικότητα
ιδανικά και ικανοποιεί κάθε σύγχρονη
αρχιτεκτονική ανάγκη. Προσφέρει
απόλυτη υδατοστεγανότητα και
αεροστεγανότητα,τέλεια εφαρμογή, αντοχή ,
εγγυημένη καινοτομία.

Οι σειρές με θερμοδιακοπή είναι η τελευταία
λέξη της τεχνολογίας στην προστασία
απέναντι σε εναλλασόμενες κλιματολογικές
συνθήκες .Είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε
να προσφέρουν απόλυτη θερμοδιακοπή
και ηχομόνωση.Τα ειδικά σχεδιασμένα
περιμετρικά ελαστικά και τα μονωτικά υλικά
μαζί με την χρήση μηχανισμών multilocking
χαρίζουν απόλυτη στεγανότητα.
Ο μοντέρνος σχεδιασμός με προφίλ ίσιας
γραμμής απαντάει σε κάθε αρχιτεκτονική
ανάγκη.

Πτυσσόμενα με
θερμοδιακοπή
Ένα νέο πτυσσόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή
προσφέρει υψηλή ποιότητα και πρωτοφανής
δυνατότητες κατασκευής.
Η ανάγκη της δημιουργίας ηλιόλουστου προσωπικού
χώρου δεν ήταν ποτέ τόσο πραγματοποιήσιμη . Αυτό
το πλεονέκτημα συνδυάζεται με μινιμαλιστικό design
υψηλή μόνωση και πρακτικότητα με εξοπλισμό ειδικά
σχεδιασμένο για πτυσσόμενα συστήματα.
Κατάλληλο για πολλών ειδών τυπολογίες με ατού το
γωνιακό άνοιγμα χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα. Αυτό
το μοναδικό πλεονέκτημα εξασφαλίζει μέγιστη
ορατότητα και εύκολια στο άνοιγμα ενώ υπάρχει
και η επιλογή ένα φύλλο να χρησιμοποιείται και σαν
απλό ανοιγόμενο χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία
των υπολοίπων.

Το κατωκάσι του πτυσσόμενου συστήματος
μπορεί να διαλεχθεί από μία ποικιλία επιλογών
ανάλογα με την αισθητική και τις πρακτικές
ανάγκες κάθε περίπτωσης, ενώ η επιλόγή του
πιο λεπτού προφίλ είναι ιδανική για έυκολη
πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες ή για
περιπτώσεις με συχνή κίνηση.
Ειδικά σχεδιασμένα ράουλα εφαρμοσμένα στον
κάτω οδηγό του συστήματος εξασφαλίζουν
απρόσκοπτη λειτουργία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις πλαισίου
Διαστάσεις προφίλ φύλλου
Διαστάσεις φύλλου πόρτας
Τζάμι έως

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
50 x 29mm
59x75.2mm
59 x 100.4mm
37mm

Διαστάσεις πλαισίου
Διαστάσεις προφίλ φύλλου
Τζάμι έως
Πολυαμίδιο
Uf = 1.4 W/(m²K)
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75 x 50.6mm
85 x 75.5mm
61 mm
34mm

Πλάτος πλαισίου
Πλάτος σιδηροτροχιάς
Τζάμι έως
Διαστάσεις φύλλου έως
Πολυαμίδιο

73mm
73mm
62mm
1200x3000mm
20-30mm

Κατάλογος
προϊόντων

Uw = 1.88 W/(m²K)
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Aluminium Doors & Windows

W4900
Σύστημα αλουμινίου
πιστοποιημένο για
Παθητικό Κτίριο

Το σύστημα αλουμινίου W4900 έχει πιστοποιηθεί
από το Passive House Institute (PHI) με σκοπό να
καλύψει τις πιο υψηλές απαιτήσεις για τα παθητικά
κτίρια. Συνδιάζει όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των
κουφωμάτων αλουμινίου όπως η σταθερότητα και
οι δομικές απαιτήσεις με θερμομόνωηση ανώτερου
επιπέδου με δείκτη Uw= 0.78 W/(m²K).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος προσώπου
Ύψος κάσας
Πάχος κάσας
Ύψος φύλλου
Πάχος φύλλου
Τζάμι
Θερμομόνωση

102 mm
58, 74, 106*
89.5 mm
97 mm
130, 150, 200
46-75 mm
Πολυαμίδια
54mm,
Kootherm Q3*

Uw= 0.78 W/(m²K)
* Στοιχεία για Passive House Standard

Product
Overview
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Aluminium Doors & Windows

S700

S91
Tο σύστημα SUPREME S91 αποτελεί την πρόταση της
ALUMIL για στιβαρές λύσεις ανοιγόμενων θερμομονωτικών
συστημάτων μοντέρνας γραμμής και είναι ειδικά
σχεδιασμένο για την υλοποίησ η κατασκευών παθητικών
κτιρίων. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τις εντυπωσιακές
του επιδόσεις σε θερμομόνωση, υδατοστεγάνωση,
ηχομείωση καθώς και από το υψηλό επίπεδο
ασφαλείας. Ανταποκρίνεται άριστα στις υψηλές
προδιαγραφές κατασκευών των προηγμένων αγορών.
•
Πιστοποιημένο από το Passive House Institute (PHI)
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων.
•
Εμφανές ύψος κατασκευής μόλις 93 mm.
•
Εξαιρετικά επίπεδα θερμομόνωσης με U f ≥ 0,67
W/m 2K χάρη στη χρήση υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων
πλάτους 54 mm αφρώδους μονωτικού υλικού και μονωτικών
ράβδων Kooltherm.
•
Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης με χρήση
αφρώδους EPDM κεντρικού ελαστικού διπλής διέλασης.
•
Ιδανική επιλογή για όλες τις τυπολογίες
πορτοπαραθύρων.

Το ανασυρόμενο σύστημα SUPREME S700
αντιπροσωπεύει την νέα εξέλιξη στα προωθημένα
συστήματα της ALUMIL, για πρότζεκτ με μεγάλα
ανοίγματα και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Το
σύστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις τάσεις
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για “διαφανείς”
κατασκευές , συνδιασμένο με εξαιρετική
θερμομόνωση, ασφάλεια και μοντέρνο σχεδιασμό.
Ο μίνιμαλ σχεδιασμός μαζί με τεχνολογία αιχμής
το καθιστούν ιδανική λύση για πρότζεκτ που
χρησιμοποιούν το φυσικό φωτισμό, ικανοποιώντας
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.
•
Minimal και πρωτοποριακός σχεδιασμός με
κορυφαία λειτουργικότητα.
•
Γάντζος επάλληλου πλάτους μόλις 47 mm
για μέγιστη ορατότητα και ενισχυμένα προφίλ για
κατασκευές ύψους άνω των 3 m.
•
Μοναδική κύλιση σε χαμηλό οδηγό για
εύκολη πρόσβαση και υψηλές αποδόσεις.
•
Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τη χρήση
ειδικών διελασματικών πολυαμιδίων, για την
καλύτερη λειτουργία σε μεγάλες θερμοκρασιακές
διαφορές./ Έξυπνο

S650 Phos
S77 - S77 Phos
Το SUPREME S77 είναι η πρόταση της ALUMIL για σύγχρονα
θερμομονωτικά κουφώματα, με μοντέρνο flat σχεδιασμό
που καλύπτουν τα υψηλά στάνταρ των ιδιωτικών και
δημόσιων κτιρίων στη δυτική Ευρώπη. Είναι ιδανική
λύση για κατασκευές που με υψηλή ποιότητα και μέγιστη
προστασία.
•
Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με συντελεστή
θερμοπερατότητας U f ≥ 0,85 W/m 2k, πιστοποιημένο από
το Rosenheim Institute.
•
Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου συνολικού
ύψους 93 mm και μόλις 67 mm με τη χρήση κρυφού
φύλλου.
•
Στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά EPDM και
κεντρικό ελαστικό διπλής διέλασης. Ειδικά σχεδιασμένο
χαμηλό κατωκάσι για μπαλκονόπορτες για τη διευκόλυνση
πρόσβασης από Α.Μ.Ε.Α.
•
Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής όλων των
τυπολογιών ανοιγόμενων κουφωμάτων.
•
Διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία προφίλ για πάγκους
παραθύρων.
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Το νέο συρόμενο σύστημα της Alumil SUPREME S650
PHOS είναι η ιδανική λύση για μεγάλα ανοίγματα
εκτενής επιφάνειες γυαλιού και προσφέρει κομψές
και πρακτικές κατασκευές , επιδόσεις και μίνιμαλ
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.
•
Τα προφίλ του συστήματος ενσωματώνονται
πλήρως στην τοιχοποιία, εξασφαλίζοντας μέγιστο
φυσικό φωτισμό.
•
Εμφανές αλουμίνιο μόλις 25 mm στο σημείο
της επαλληλίας.
•
Διαθέσιμα πρόσθετα κρυφά προφίλ που
διευκολύνουν την απορροή των υδάτων.
•
Χρήση ανοξείδωτων ράουλων για εύκολη
κύλιση και μέγιστη λειτουργικότητα με υψηλή αντοχή
σε διάβρωση.
•
Δυνατότητα υλοποίησης όλων των
επάλληλων κατασκευών συμπεριλαμβανομένων και
των γωνιακών.
•
Δυνατότητα δημιουργίας πολύφυλλων
κατασκευών.
•
Εναλλακτική επιλογή για επιδαπέδια
τοποθέτηση.

Product
Overview
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Ανασυρόμενα
Συστήματα

Συρόμενα Συστήματα
Economy

Elegance

Η αξιόπιστη λύση στην κατασκευή μικρών
κουφωμάτων. Συνδυάζει ευελιξία και οικονομία
στην κατασκευή με άψογο φινίρισμα και απόλυτη
πρακτικότητα με την χρήση νέας γενιάς δρόμων για
ομαλή κύληση. Η οικονομική σειρά προσφέρεται
και με μηχανισμό κλειδώματος πολλών σημείων
για επιπλέον ασφάλεια. Ειδικά βουρτσάκια δίνουν
καλύτερη προστασία από τον αέρα.
Μπορεί να συνδυαστεί με την σειρά Economy στα
ανοιγόμενα κουφώματα για μοναδικά ανοίγματα
υψηλής αισθητικής.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος διαδοχικού οδηγού
Πλάτος οδηγού εντός τοίχου

89mm
113mm

Διαστάσεις προφίλ φύλλου
Διαστάσεις σίτας
Τζάμι έως

34 x 82mm
33 x 78,9mm
21mm

(γυαλί-σίτα-κλείστρο φύλλο)

Αυτό το καινοτόμο ανασυρόμενο σύστημα είναι σχεδιασμένο για
χρήση σε χώρους που υπάρχουν έντονες κλιματολογικές συνθήκες
και απαιτείται υψηλή θερμομόνωση. Ιδανική λύση για συρόμενα
συστήματα με απόλυτη θερμοδιακοπή.
Ιδανικό για μεσαία και μεγάλα ανοίγματα με την δυνατότητα
ενσωμάτωσης βαρέου τύπου τζαμιών χάρη στο προηγμένο σύστημα
κύλησης που παρέχει ομαλή λειτουργία. Η σθεναρή και επιβλητική
κατασκευή προσφέρει ασφάλεια ενώ οι κλασικές ευθείες γραμμές
προσθέτουν πολυτέλεια και απόλυτη αισθητική.
Η σειρά Elegance δίνει επιπλέον την δυνατότητα χρήσης anti-bimetal πολυαμίδιο για καλύτερη απόδοση σε απότομες αλλαγές
θερμοκρασίας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος φύλλου (ελάχιστο)

81.5mm

Ύψος δρόμου(ελάχιστο)

45mm

Μέγιστες διαστάσεις φύλλου 1600x2500mm

Basic

Uw = 1.8 W/(m²K)

Premium

Ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα με θερμοδιακοπή.
Λόγω των ιδιοτήτων του είναι κατάλληλο για να
δώσει λύση σε πολλές περιπτώσεις.
Οι απλές γραμμές και η ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία το κάθιστούν την αγαπημένη επιλογή
κατασκευαστών και ιδιωτών.
Προσφέρει απόλυτη ασφάλεια με την χρήση
πολλαπλών σημείων κλειδώματος και συνδυάζεται
άψογα με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα.

Στην κορυφή της λίστας των ανασυρόμενων συστημάτων, η σειρά
Premium δίνει την δυνατότητα μέγιστων ανοιγμάτων και πετυχαίνει
τους υψηλότερους δείκτες σε θερμοδιακοπή , υδατοστεγανότητα
και αεροστεγανότητα.
Είναι διαθέσιμη με προφίλ μικρότερου φύλλου που δίνει την
μοναδική αίσθηση ενσωμάτωσης του εσωτερικού χώρου με το
εξωτερικό περιβάλλον και το τοπίο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πλάτος διαδοχικού οδηγού

90mm

Πλάτος οδηγού εντός τοίχου

Ύψος φύλλου (ελάχιστο)

102mm

98.5mm

Ύψος δρόμου(ελάχιστο)

42mm

(γυαλί-σίτα-κλείστρο φύλλο)

Πλάτος προφίλ φύλλου
Τζάμι έως
πολυαμίδιο
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Uw = 2.3 W/(m²K)

34mm
25mm
24mm

Κατάλογος
προϊόντων

Μέγιστες διαστάσεις φύλλου 1800x2500mm
Τζάμι έως

37mm
Uw = 1.4 W/(m²K)
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HOB Optimal
Doors

HOB Axon
Doors

Η νέα σειρά από πόρτες αλουμινίου τρίτης γενιάς HOB Optimal
καλύπτει τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας
και σχεδιασμού. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τον συνδιασμό
βαρέων μεντεσέδων (κρυμμένων ή ορατών), πύρους αντι-εισβολής,
κλειδαριές πολλαπλών σημείων, καθώς και ένα εξωτερικό φύλλο 3
mm με αντιβανδάλ τζάμι ασφαλείας.
Τα πολυαμίδια κορυφαίας ποιότητας, το προφίλ με χαμηλούς
συντελεστές μεταφοράς θερμότητας καθώς και η τετραπλή υάλωση
εγγυώνται εξαιρετική θερμομόνωση.
Ο μοναδικός σχεδιασμός βασίζεται σε μοντέρνο και σύγχρονο στυλ.
Το πρωτοποριακό φύλλο προσφέρει επίπεδες επιφάνειες μέσα και
έξω, καθώς και μια ευρεία γκάμα 3D σχεδίων.
Επιπλέον, η βάση της πόρτας, η οποία συνήθως υπόκειται σε
χτυπήματα, προστατεύεται από μία φάσα Inox. Με τον ίδιο τρόπο
προστατεύεται και η κλειδαριά της πόρτας αφού συχνά γίνονται
γρατζουνιές με το κλειδί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Πάχος φύλλου
Υλικό μόνωσης DOW
Πολυαμίδιο
Φύλλο αλουμινίου

Ud = 0.8 W/(m²K)

16

Οι πόρτες της σειράς HOB AXON λειτουργούν με άξονα περιστροφής
και εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις του σύγχρονου
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Ο κρυφός μηχανισμός πέδησης που εξασφαλίζει ένα αργό, ασφαλές
κλείσιμο της πόρτας, μειώνει τα επίπεδα θορύβου και ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο τραυματισμού.
Ο κρυμμένος ισχυρός μηχανισμός περιστροφής επιτρέπει το άνοιγμα
της πόρτας να γίνεται είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα και
είναι τοποθετημένος στο δάπεδο.
Το χαμηλό σχήματος οβάλ κατωκάσι, εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση.
Επιλέξτε από μια σειρά σχεδίων για λαβές ή εσωτερική χούφτα με
προαιρετικό LED φωτισμό.

85mm
80mm
Διπλό 18mm
3mm

Πάχος φύλλου

106mm

Υλικό μόνωσης DOW
Πολυαμίδιο
Φύλλο αλουμινίου

100mm
32mm
3mm

Κατάλογος
προϊόντων

Ud = 0.88 W/(m²K)
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Ανασυρόμενα
Ανακλινόμενα

Συστήματα Ρολού
Basic

Economy
Η ολοκληρωμένη λύση μετακίνησης των
φύλλων (πάνω-κάτω) με την χρήση ειδικών
ελατηρίων και δυνατότητα αυτόματης
σταθεροποίησης των φύλλων σε οποιαδήποτε
θέση επιλέξει ο χρήστης. Διαθέτει σύγχρονους
μηχανισμούς που εξασφαλίζουν πρακτικότητα
και λειτουργικότητα. Προσφέρει ευκολία
στον καθαρισμό της εξωτερικής πλευράς.
Αποτελεί το ιδανικό σύστημα για χώρους που
απαιτούν συνεχή ανανέωση, αλλά και φυσική
ανακύκλωση του αέρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις κάσας άνω
και πλευρική
Διαστάσεις κάτω κάσας
Διαστάσεις φύλλου
Πάχος υάλωσης έως
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
140,180, 200, 220, 240, 260mm
144, 184, 204, 224, 244, 264mm
140,180, 200mm
9x37, 9.3x40, 9.5x38.6, 8.7x25, 10x37, 13x50
8.9x39, 8x43mm

Usb=1.3 W/(m²K)

Καινοτόμο θερμοδιακοπτόμενο σύστημα που
καλύπτει ιδανικά περιπτώσεις με περιορισμό
χώρου. Επιτυγχάνει πιστοποιημένα υψηλή
θερμομόνωση. Εξισορροπεί το βάρος του
φύλλου και δίνει τη δυνατότητα να παραμένει
το φύλλο σε όποια θέση επιθυμεί ο χρήστης,
ενώ επιτρέπει τον καθαρισμό και της
εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα.

Uf = 3,5 W/(m²K)

95,7 x 35mm
35 x 50mm
18mm

Διαστάσεις κουτιών επικαθήμενου ρολού
Διαστάσεις κουτιών ρολού Hybrid
Διαστάσεις κουτιών εξωτερικού ρολού
Φυλλαράκια αλουμινίου
Φυλλαράκια αλουμινίου με πολυουρεθάνη

Θερμοδιακοπή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις κάσας άνω
και πλευρική
Διαστάσεις κάτω κάσας
Διαστάσεις φύλλου
Πάχος υάλωσης έως
Πλάτος πολυαμιδίων

96,2 x 55mm

Eίναι σύστημα ρολών από προφίλ αλουμινίου, που συνδυάζεται άψογα με όλα μας τα Συστήματα Αλουμινίου.
Η στιβαρή κατασκευή του προσφέρει ασφάλεια και 4 φορές μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση σε σχέση με
τις περσίδες πολυουρεθάνης. Με το ειδικό τελείωμα που διαθέτει, προσφέρει ασφάλεια, υψηλή στεγάνωση
και μοναδική αισθητική. Επιπλέον, για ανεμπόδιστη θέα, έρχεται σε ενιαία κατασκευή, χωρίς ενδιάμεσα
στηρίγματα και φτάνει σε πλάτος έως και τα 6 μέτρα. Διατίθεται με περσίδες αλουμινίου και περσίδες
πολυουρεθάνης.
Το εξελιγμένο σύστημα Ρολού από προφίλ αλουμινίου, διατίθεται σε επικαθήμενο κουτί ίσιο ή οβάλ.

Elegance
Οι καινοτόμες προδιαγραφές της σειράς Elegance αλλάζουν τα δεδομένα στο χώρο των κατασκευών
προσφέροντας άψογη αισθητική με ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες αερισμού και ασφάλειας. Διαθέτει
καινοτόμο σχεδιασμό στις περσίδες που εξασφαλίζουν έως και 25% περισσότερο αέρα και φως. μηχανισμό
σύρτη που τοποθετείται στο κάτω μέρος του ρολού προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια ενώ φέρει μοτέρ
ελεγχόμενης ροπής που σταματά αυτόματα για την αποφυγή ατυχήματος (κίνηση άνω).
Συνδυάζει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια με την υβριδική τεχνολογία και επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα
θερμοδιακοπής, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας.
132 x 68mm
132 x 50mm
48 x 63,5mm
22mm
24mm – 27mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις κουτιών επικαθήμενου ρολού
Διαστάσεις κουτιών ρολού Hybrid
Φυλλαράκια αλουμινίου

140,180, 200, 220, 240, 260mm
144, 184, 204, 224, 244, 264mm
9x37, 9.3x40, 9.5x38.6, 8.7x25, 10x37, 13x50

Κατάλογος
προϊόντων

Usb=1.3 W/(m²K)
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Συστήματα Σήτας
PLISSE

FLEXA

Η PLISSE Deluxe είναι η σήτα ιδιαίτερης αισθητικής λόγω της εμφάνισης του πανιού που ξεχωρίζει και καθιστά
το προϊόν και ως διακοσμητικό στοιχείο στο χώρο.
Παράλληλα, είναι πολύ υψηλής ανθεκτικότητας στη χρήση, λόγω της διπλής εξελιγμένης ερπύστριας . Το
ειδικό πανί, τύπου ακορντεόν, είναι από ενισχυμένο πολυεστερικό, άκαυστο υλικό. Ενώ τα κορδόνια της είναι
κατασκευασμένα από υλικό VECTRAN, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με άπειρες εφαρμογές εκεί που
απαιτείται δύναμη και αντοχή.
Παραμένει πάντα λειτουργική και πρακτική, με λαβή για την καθοδηγούμενη ομαλή κίνηση, χωρίς οδηγό
κύλισης για ανεμπόδιστη διέλευση και με δυνατότητα να παραμείνει ανοικτή στο επιθυμητό σημείο.
Η σήτα PLISSE Deluxe, τοποθετείται σε νέα αλλά και σε ήδη εγκατεστημένα κουφώματα και είναι διαθέσιμη σε
μονόφυλλη και δίφυλλη.

Η FLEXA είναι η νέα πρόταση στα συστήματα σήτας με ερπύστρια. Έχει ειδικό υαλοενισχυμένο, ίσιο και
άκαυστο, fiberglass πανί.
Διαθέτει αντιανεμική ενίσχυση, ενώ ο εξελιγμένος μηχανισμός κύλισης με ερπύστρια επιτρέπει την ομαλή
χρήση της. Επιπλέον, το κυρίως σώμα της αποσπάται εύκολα, επιτρέποντας την αποθήκευσή της ιδιαίτερα
κατά τους χειμερινούς μήνες.
Η σήτα FLEXA τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε όλα τα υπάρχοντα συστήματα αλουμινίου.

Μέγιστες διαστάσεις μονόφυλλης σήτας
Μέγιστες διαστάσεις δίφυλλης σήτας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστες διαστάσεις μονόφυλλης σήτας
Μέγιστες διαστάσεις δίφυλλης σήτας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1800 x 2500mm
3000 x 2500mm

FREE

Vertical

Η σήτα FREE, έχει ίσιο πανί, χωρίς πτυχώσεις και εξασφαλίζει διακριτική και ομοιόμορφη αισθητική στον
χώρο, εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς την απαραίτητη χρήση οδηγού ολίσθησης.
To ειδικό πανί fiberglass που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της σήτας, παρέχει άριστη ορατότητα και
επιπλέον δεν σαπίζει και δεν καίγεται.

Η ιδανική πρόταση για Σήτα Ρολό και Σήτα Ανοιγόμενη, που ικανοποιεί
ακόμα και τις δυσκολότερες απαιτήσεις. Με μοντέρνο σχεδιασμό, μοναδική
λειτουργικότητα, ευκολία στη χρήση και απόλυτη εφαρμογή σε όλα τα υπάρχοντα
Συστήματα Αλουμινίου. Επίσης, μπορεί να αντικαταστήσει γρήγορα και εύκολα
όλες τις παλιές σήτες.
Επιπλέον, η σήτα Vertical χάρη στον ειδικό προαιρετικό, μηχανισμό φρένου
εξασφαλίζει άνετη, ομαλή και ελεγχόμενη κίνηση, ενώ το αντιανεμικό
βουρτσάκι την κρατά στη θέση της, ακόμη και στον δυνατό αέρα.

Διατίθεται σε όλα τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής και αποχρώσεων ξύλου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστες διαστάσεις μονόφυλλης σήτας
Μέγιστες διαστάσεις δίφυλλης σήτας

1800 x 2500mm
3500 x 2500mm

Είναι διαθέσιμοι δύο τύποι ανοιγόμενης σήτας, μονόφυλλη και δίφυλλη καθώς
και δύο τύποι σήτας ρολό, οριζόντιας και κάθετης κίνησης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστες διαστάσεις μονόφυλλης σήτας
Μέγιστες διαστάσεις δίφυλλης σήτας
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1400 x 2500mm
2800 x 2500mm

1100 x 2400mm
2400 x 2400mm

Κατάλογος
προϊόντων

21

Aluminium Doors & Windows

Γυάλινες Προσόψεις
Συστήματα υαλοπετάσματος
Ένα μοντέρνο επίτευγμα της τεχνολογίας. Είναι το αποτέλεσμα χρόνιας έρευνας που μας έδωσε η
τεχνογνωσία της τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης . Παρέχει τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
έχουν τα κτίρια του μέλλοντος, όπως και τα στάνταρ που πρέπει να καλυφθούν.
Ο σχεδιασμός της 50mm στήλης εξασφαλίζει την ικανοποίηση και των πιο αυστηρών διεθνών
κανόνων κατασκευών από άποψη θερμοδιακοπής υδατοπερατότητας και μόνωσης.
Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ενσωματώνει διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις για να
δώσει την δυνατότητα σχεδιασμού πέρα από τους μέχρι τώρα περιορισμούς . Τα αίθρια, οι γωνιακές
κατασκευές, οι πυραμίδες, οι θόλοι και οι καμπύλες κατασκευές είναι εφικτές και είναι εύκολο να
κατασκευαστούν.

Σύστημα Αιθρίου
Αίθριο με θερμοδιακοπή
Ικανοποιεί απόλυτα την απαίτηση για ιδανικό φωτισμό και αερισμό κάθε οικοδομής. Προσφέρει απόλυτη
αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ επιτρέπει την άμεση επαφή με
το φυσικό περιβάλλον. Έχει μεγάλες δυνατότητες συνδυασμού, τόσο σε κλασικές όσο και σε μοντέρνες
κατασκευές.
Καλύπτει τις κατασκευές αιθρίων με παράθυρα οροφής. Είναι σχεδιασμένη ώστε οι κατασκευές να
γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά.
Το σύστημα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας κατακόρυφων ή επικλινών επιφανειών με γωνίες από
7,5° έως 90°.

Οι πιστοποιήσεις του συστήματος αποκτήθηκαν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές προδιαγραφές,.
Το σύστημα υαολπετάσματος διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικές εξωτερικές μορφές:
• Τέσσερις πλευρές με καπάκι
• Οριζόντια πλευρά με καπάκι - κάθετη πλευρά, δομική
• Οριζόντια πλευρά, δομική - κάθετη πλευρά με καπάκι
• Τέσσερις πλευρές, δομικές
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
System Type
Interior visible width
Vertical mullions depth
Horizontal transoms depth

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις μικρότερης κολώνας
Διαστάσεις μεγαλύτερης κολώνας
Διαστάσεις κάσας παραθύρου
Διαστάσεις φύλλου παραθύρου
Υάλωση

60 x 82.3mm
60 x 188.9mm
90.4 x 66.9mm
77.4 x 61.7mm
από 8 έως 31mm

Stick Facade System
50 mm
50-230mm
6-235mm

Κατάλογος
προϊόντων
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Διαχωριστικά εσωτερικού
χώρου

Σύστημα Περσίδων
Σκίασης

Η ολοκληρωμένη λύση για διαχωριστικά γραφείων, αλλά και κάθε εσωτερικού χώρου. Η μοντέρνα
σχεδίαση, η τέλεια εργονομία, ο ειδικός σχεδιασμός στο κάτω μέρος για απόκρυψη των εσωτερικών
καλωδίων, οι εσωτερικές κινητές περσίδες και η υψηλή ηχομόνωση, εξασφαλίζουν μοναδικό λειτουργικό
και αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ολοκληρωμένη πρόταση για ηλιοπροστασία και εξοικονόμηση ενέργειας που βρίσκει εφαρμογή στα
λεγόμενα “έξυπνα” κτίρια. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των περσίδων με τη μορφή πτερυγίου δίνει τη
δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης στην εξωτερική όψη νέων ή και παλαιών κτιρίων.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα προσθήκης πόρτας με υαλοπίνακα, πάνελ ή ξύλο. Επίσης,
προσαρμόζεται στο ύψος, ανάλογα με τον τύπο γραφείου. Μπορεί να δεχτεί υαλοπίνακες στο πάνω ή
και στο κάτω μέρος.

Διαθέτει 4 διαφορετικά πτερύγια με έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό, για την αποφυγή υπερθέρμανσης του
εσωτερικού χώρου των κτιρίων, την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς επίσης και την
ασφάλεια των γυάλινων επιφανειών του κτιρίου από θραύση. Τα πτερύγια σε κάθε κατασκευή μπορεί να
είναι σταθερά ή με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής κάθε φορά κλίσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις κάσας πόρτας
69,8 x 42,6mm
Διαστάσεις φύλλου πόρτας για υποδοχή υαλοπίνακα
78 x 45,6mm
Διαστάσεις φύλλου πόρτας για υποδοχή ξύλινου πάνελ 23 x 45,6mm
Ύψος προφίλ Ταμπλά
144,9mm
Πάχος υάλωσης φύλλου πόρτας
39mm
Πάχος ξύλινου πάνελ φύλλου πόρτας
42mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις μικρότερης κολώνας
Διαστάσεις μεγαλύτερης κολώνας
Πλάτος σταθερού πτερυγίου
Πλάτος υδατοστεγανού πτερυγίου
Πλάτος σταθερού/κινητού πτερυγίου
Μέγιστη απόσταση κολονών

60 x 80mm
60 x 120mm
100mm
151mm
200mm
3000mm

Κατάλογος
προϊόντων
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Πέργκολα
Η σειρά PERGOLA είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα σκίασης στη μορφή πέργκολας, το οποίο δίνει
τη δυνατότητα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, για μια μοναδική ανάσας δροσιάς ιδιαίτερα
στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τη δυνατότητα προστασίας από τη βροχή.
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σειράς εναρμονίζεται πλήρως με κάθε αρχιτεκτονικό στιλ, ενώ
παράλληλα προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία:
• Σύστημα σκίασης στη μορφή πέργκολας
• Σταθερή ή κινητή περσίδα
• Χειροκίνητη ή με τη χρήση μοτέρ
• Μήκος πτερυγίων έως και 4 μέτρα
• Χρήση: Για κτίρια και πέργκολες.
Πέργκολα με κινούμενα πτερύγια σκίασης 200 mm, τα οποία
στρέφονται με τη χρήση μοτέρ.

Με την επιλογή κλίσης των πτερυγίων σκίασης, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει
τη σκίαση του χώρου, όπως αυτός επιθυμεί. Επίσης, η στρέψη των πτερυγίων
σκίασης μπορεί να γίνει και με χειροκίνητο τρόπο, με τη χρήση μανιβέλας.

Πέργκολα με κινούμενα πτερύγια σκίασης 151 mm, τα οποία φέρουν
λάστιχα που σφραγίζουν κατά το κλείσιμό τους, προστατεύοντας από
τη βροχή.

Πέργκολα μοντέρνας σχεδίασης, με χρήση πολυκαρμπονικών φύλλων ή
γυαλιού.

Η πέργκολα με χρήση πολυκαρμπονικών φύλλων ή γυαλιού, προσφέρει υψηλή αισθητική
και εξαιρετική προστασία από το νερό της βροχής, για μοναδική στεγάνωση του χώρου
κάλυψης.

Πέργκολα παραδοσιακής αισθητικής.

Πέργκολα παραδοσιακού τύπου, για περιπτώσεις που επιθυμούμε κλασική αισθητική σε
απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Πέργκολα παραδοσιακής αισθητικής, με πανί.

Η πέργκολα με πανί, εκτός από μοναδική αισθητική, προσφέρει και ολοκληρωμένη
κάλυψη από την ηλιακή ακτινοβολία. Το πανί της πέργκολας μπορεί να αποτελείται από
οποιοδήποτε υλικό της προτίμησής σας* και μπορεί να απομακρυνθεί ή να αντικατασταθεί
όποτε το επιθυμείτε.
*Κατόπιν συνεργασίας με τον κατασκευαστή της τέντας, που θα επιλέξετε.

Συνδυασμός της σειράς για αίθρια 7000 και σταθερών πτερυγίων σκίασης 100
mm, με ηλεκτρικά προβαλλόμενο παράθυρο οροφής.

Πέργκολα που αποτελείται από σταθερά πτερύγια σκίασης 100 mm, σε συνδυασμό με τη
σειρά για αίθρια 7000. Τα πτερύγια σκίασης προσφέρουν την επιλογή κάθετης, οριζόντιας
ή κεκλιμένης εφαρμογής, για την κάλυψη από την ηλιακή ακτινοβολία. Καλύπτει ιδανικά
γωνιακές ή καμπύλες κατασκευές.

Πέργκολα με σταθερά και κινητά πτερύγια σκίασης 200 mm.

Με τα πτερύγια σκίασης σε κλειστή θέση, η πέργκολα παρέχει προστασία από το
νερό της βροχής. Η απομάκρυνση του νερού της βροχής από το χώρο κάλυψης
της πέργκολας, γίνεται με ειδικό προφίλ νεροσυλλέκτη.

Πέργκολα που αποτελείται από κινητά πτερύγια σκίασης 200 mm. Για την κάλυψη από την
ηλιακή ακτινοβολία, τα πτερύγια σκίασης στρέφονται προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με
τη χρήση χειροκίνητου μηχανισμού.

Πέργκολα μικτής κατασκευής, με οριζόντια σταθερά πτερύγια
σκίασης 200 mm, κάθετα σταθερά πτερύγια σκίασης 100 mm και
τεντόπανο.

Πέργκολα “MODEL -Ι-” προστασίας από το νερό με κινούμενα πτερύγια SK 34.

Τα σταθερά οριζόντια πτερύγια σκίασης 200 mm, μπορούν να βιδωθούν σε όποια
κλίση και απόσταση - μεταξύ τους - θέλουμε. Τα σταθερά πτερύγια σκίασης 100
mm, φέρουν ειδικές πλαστικές τάπες στα τελειώματά τους, προσδίδοντας άψογη
αισθητική.

Πέργκολα με κινούμενα πτερύγια σκίασης 151mm, τα οποία φέρουν λάστιχα που
σφραγίζουν κατά το κλείσιμό τους, προστατεύοντας από τη βροχή. Η απομάκρυνση
του νερού της βροχής από τον χώρο κάλυψης της πέργκολας, γίνεται με ειδικό προφίλ
νεροσυλλέκτη.

Πέργκολα με πτυσσόμενη τέντα.

Η πέργκολα με πτυσσόμενη τέντα είναι ιδανική για κάλυψη μικρών ή μεγάλων
χώρων. Το πανί της τέντας ανοίγει και κλείνει με μοτέρ, προσφέροντας
παράλληλα τη δυνατότητα στο χρήστη, να σταματήσει το πανί, σε όποιο
σημείο επιθυμεί.

Πέργκολα μοντέρνας σχεδίασης, με χρήση πανιού για τη σκίαση.

Η πέργκολα με πανί, εκτός από τη μοναδική αισθητική, προσφέρει και πολύ
καλή κάλυψη από την ηλιακή ακτινοβολία. Το πανί της πέργκολας μπορεί
να αποτελείται από οποιοδήποτε υλικό της προτίμησής σας* και μπορεί να
απομακρυνθεί ή να αντικατασταθεί όποτε το επιθυμείτε.
*Κατόπιν συνεργασίας με τον κατασκευαστή της τέντας, που θα επιλέξετε.

26

Πέργκολα “MODEL -ΙΙ-” προστασίας από το νερό με κινούμενα πτερύγια SK 40.

Πέργκολα με κινούμενα πτερύγια σκίασης 143mm, τα οποία στρέφονται με “ειδικό
κρυφό μηχανισμό γραναζιών” και φέρουν λάστιχα που σφραγίζουν κατά το κλείσιμό τους,
προστατεύοντας από τη βροχή. Η απομάκρυνση του νερού της βροχής από τον χώρο
κάλυψης της πέργκολας, γίνεται με ειδικό προφίλ νεροσυλλέκτη.

Κατάλογος
προϊόντων
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F50

Crystal Line

Το σύστημα F50 INOX στηρίζεται σε μια απλή
σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα
σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που
δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο και
δημιουργεί ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.

Προσφέρει εντυπωσιακό αισθητικό
και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς
να περιορίζει τη θέα. Δε χρειάζεται
συντήρηση, είναι εύκολο στον καθαρισμό
και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα
πρότυπα UNI ΕΝ 10807 & NF P01-013.

Σύστημα καγκέλου τύπου inox

Γυάλινο σύστημα καγκέλου

Τα μεταλλικά στοιχεία του μπορούν εύκολα
να συνδυαστούν με τζάμι ή πολυκαρμπονικό
φύλλο, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες
σχεδιαστικών εφαρμογών.

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).

Στη σειρά INOX, τα προφίλ και εξαρτήματα
αλουμινίου έχουν υποστεί επεξεργασία με τη
διαδικασία της ανοδίωσης ελάχιστου πάχους
20 μικρών, που χαρακτηρίζεται από υψηλή
ποιότητα και απαράμιλλη στιλπνότητα. Έτσι
προσφέρουν χειροπιαστά πλεονεκτήματα έναντι
των συστημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα: υψηλή
αισθητική και μεγαλύτερη οικονομία.

Vertical R

Horizon H-Rings

Horizon

Κατάλογος
προϊόντων
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Horizon U-Rail

Vertical
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Κλασικά κάγκελα

Αυλόπορτες

Αυλόγυροι

Τα κλασικά κάγκελα διατίθενται σε πολύ
μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά και μοντέρνα
σχέδια και είναι κατασκευασμένα από μακράς
διάρκειας κράμα αλουμινίου και προφίλ με
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

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.

Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου
διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον
προσεγμένο σχεδιασμό τους.

Τα συστήματα κάγκελων έχουν πολλαπλές
εφαρμογές, όπως σε μπαλκόνια, φράχτες,
εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες και
διακρίνονται για την αντοχή τους στο χρόνο
χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση, καθώς έχουν
υποστεί τη διαδικασία της επιφανειακής
επεξεργασίας για παραθαλάσσια κλάση
(seaside class).

Serifos

Ethnikis

Κατασκευάζονται με εξαρτήματα από
αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι, για μέγιστη
προστασία από τη διάβρωση. Εγγυώνται
μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγάλη αντοχή στις
δύσκολες καιρικές συνθήκες και φυσικά δε
χρειάζονται συντήρηση.

Arch

Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον
πιο όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από
τους «ανεπιθύμητους» επισκέπτες.
Διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρωματισμούς.

Vienna

Κατάλογος
προϊόντων

Makriyianni
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Asteri Β

Kykladitiko
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Εργοστάσιο - Έδρα
4ο χλμ. Χαλκίδας - Αφρατίου
τηλ. 22210 52772
fax 22210 52667
info@center-al.gr
www. center-al.gr

Έκθεση
Εθν. Αντιστάσεως 116
Ελευσίνα
τηλ. 210 5547151
fax 210 5547346
stsigkou@center-al.gr

