Ανεμοφράχτες & Διαχωριστικά
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UP & DOWN
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UP & DOWN PLUS

TRIPLE MOTION

UP & DOWN MOTION
UP & DOWN VIEW

ΣΥΣΤΗΜΑTA
ΜΕ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ UP & DOWN
Προστατεύστε τον εξωτερικό σας χώρο με τους διαχωριστικούς ανεμοφράχτες συστήματος UP & DOWN. Παρέχει την ιδανική λύση για εσάς που θέλετε να επεκτείνετε αλλά ταυτόχρονα να διαχωρίσετε το ιδιωτικό σας περιβάλλον. Οριοθετούν τον επαγγελματικό σας
χώρο, διατηρώντας παράλληλα την ανεμπόδιστη θέα και προσφέροντας υψηλή αισθητική.
Αποτελούν ένα ευέλικτο σύστημα πλαγιοκάλυψης, σχεδιασμένο να παρέχει τεχνικές λύ-

σεις με ευκολίες στην εγκατάσταση. Τοποθετείται αυτόνομο με ειδικές μεταλλικές βάσεις
ή ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολόνες.
Χειροκίνητη κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο. Διατίθεται
σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.

Τάπα άνω μέρους
βιδωμένη

Δυνατότητα τοποθέτησης
σε σειρά

Αντηρίδα στήριξης.

Διάφανος ανεμοφράχτης plexiglass
(για τοποθέτηση σε σειρά)
Πείρος ασφαλείας

ΣΥΣΤΗΜΑ XEIΡΟΚΙΝΗΤΟ UP & DOWN
ανοιχτό/UP

180 cm

200 cm 220 cm

κλειστό/DOWN

100 cm

110 cm

120 cm

Διατίθεται σε πλάτος ως και 3,50 m και μέγιστο ύψος ως και
2,20 m. Κατασκευάζονται στην επιθυμητή διάσταση.
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Τετράγωνη φλάντζα
τοποθέτηση. 16,5x16,5 cm

16,5 cm
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ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN PLUS
Ολοκληρωμένο σύστημα για το περιμετρικό κλείσιμο χώρων εστίασης. Χειροκίνητη
κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, όπου κινεί κατακόρυφα κρύσταλλα σε πλαίσιο αλουμινίου κλείνοντας χώρους εστίασης ή ιδιωτικούς
χώρους προστατεύοντάς τους από τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας υψηλή αισθητική και ανεμπόδιστη θέα. Πρόκειται για ένα χειροκίνητο σύστημα πλαϊνής κάλυψης
εύκολο στη χρήση. Αποτελείται από δύο κρύσταλλα 3mm + 3mm triplex σε πλαίσιο

Σταθερός φεγγίτης
για κατασκευές
μεγάλου ύψους.

Βουρτσάκι σφράγισης
(προαιρετικά),
μεταξύ σταθερού
και κινούμενου τμήματος.

Αρμοκάλυπτρο
(προαιρετικά),
για την καλύτερη σφράγιση
του κινούμενου πλαισίου.

Δυνατότητα τοποθέτησης
σε επικλινές έδαφος.

16,5 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ XEIΡΟΚΙΝΗΤΟ UP & DOWN PLUS
ανοιχτό/UP
κλειστό/DOWN
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200 cm 220 cm 240 cm
105 cm

115 cm

125 cm

Διατίθεται σε πλάτος ως και 3,50 m και μέγιστο ύψος ως
και 2,40 m. Κατασκευάζονται στην επιθυμητή διάσταση.
Προαιρετικά, χρήση φεγγίτη σε ύψη μεγαλύτερα των 2,40
m. Για κατασκευές πλάτους μεγαλύτερου των 3,50 - 4,00
m χρησιμοποιείται ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου με
επιπλέον αντηρίδα.

αλουμινίου διατηρώντας το κάτω σταθερό ενώ με μία απλή κίνηση του αντίβαρου διπλασιάζουμε σχεδόν το ύψος του.
Τοποθετείται με φεγγίτη ή χωρίς, ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολόνες με ολόκληρους οδηγούς αλουμινίου μέχρι επάνω περιλαμβάνοντας βουρτσάκια σε όλη τη διαδρομή τους για την πλήρη σφράγιση των κενών.

Τα συστήματα UP & DOWN PLUS
έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής τροχών
για εύκολη αναδιάταξη στο χώρο.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα
μη πακτωμένης τοποθέτησης.
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ΣΥΣΤΗΜΑ TRIPLE MOTION
Σύστημα triple motion για το περιμετρικό κλείσιμο επαγγελματικών χώρων. Ηλεκτροκίνητη κατασκευή όπου κινεί κατακόρυφα κρύσταλλα σε πλαίσιο αλουμινίου κλείνοντας ερμητικά το χώρο σας και προσφέρει προστασία από τα καιρικά φαινόμενα.
Αποτελείται από τρία τμήματα. Το 1/3 του συνολικού ύψους είναι σταθερό και λειτουργεί

ως διαχωριστικό ενώ τα υπόλοιπα δύο τμήματα ανασύρονται σε πλαϊνούς οδηγούς αλουμινίου.
– Γυαλί ασφαλείας 8mm.
– Μέγιστο πλάτος 3,50 m / Μέγιστο ύψος 3,00 m.
– Πλήρης μόνωση.

Kασετίνα
τοποθέτησης μοτέρ.

Με την ασύρματη τεχνολογία Somfy
η ηλεκτροκίνηση και ο τηλεχειρισμός
γίνονται απλή υπόθεση!

γ
β

α
α: σταθερός υαλοπίνακας
β: μεσαίος ανασυρόμενος
υαλοπίνακας
γ: ακραίος ανασυρόμενος
υαλοπίνακας
με υποβοήθεια ιμάντα

Ιμάντας κίνησης
με ανοξείδωτα λινά
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Ιδανικό σύστημα για κάλυψη
μεγάλων επιφανειών.
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ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN MOTION
Ηλεκτροκίνητο σύστημα πλαγιοκάλυψης βασισμένο
στο σύστημα UP & DOWN, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο.
Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.
Εξοπλισμένο με μοτέρ SOMFY, άξονα ¼70, και αθόρυβους ιμάντες αυξημένης αντοχής, αποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη επαγγελματικών χώρων.

Αποτελείται από δύο τμήματα (ένα σταθερό ένα κινούμενο) και το ύψος του διπλασιάζεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Τοποθετείται αυτόνομο ή ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολώνες.

Με δυνατότητα προσθήκης ταινίας
φωτισμού LED στις κολώνες.

Kασετίνα τοποθέτησης μοτέρ.

ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN ΜΟΤΙΟΝ
ανοιχτό/UP
κλειστό/DOWN
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200 cm 220 cm 240 cm
105 cm

115 cm

125 cm

Με δυνατότητα
προσθήκης ταινίας
φωτισμού LED
στις κολώνες.

ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN VIEW
Πρωτοποριακό σύστημα πλαγιοκάλυψης βασισμένο στο
σύστημα UP & DOWN, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου
από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο.
Τα οριζόντια προφίλ αλουμινίου έχουν αφαιρεθεί ώστε να
εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη θέα.

Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.
Εξοπλισμένο με μοτέρ SOMFY, ιμάντες αυξημένης αντοχής, και κρύσταλλα securit 10 mm αποτελεί ιδανική λύση
για την κάλυψη επαγγελματικών ή ιδιωτικών χώρων.

Χωρίς οριζόντια πλαίσια για ανεμπόδιστη θέα και με δυνατότητα
προσθήκης ταινίας φωτισμού LED στις κολώνες.

ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN VIEW
ανοιχτό/UP

160 cm

170 cm

180 cm

κλειστό/DOWN

100 cm

110 cm

120 cm

Με δυνατότητα προσθήκης φωτισμού LED στις κολώνες.
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ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡA ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗ
Ζαρντινιέρα με κρύσταλλο τοποθετημένο σε αποσπώμενους μεταλλικούς οδηγούς που
μας δίνουν τη δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης του κρυστάλλου. Η κατασκευή της ζαρντινιέρας είναι εξ ολοκλήρου από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5 mm πάχους και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Παραδίδεται με σταθερές βάσεις ή με ρόδες για εύκολη μεταφορά.

Δυνατότητα τοποθέτησης
τροχών βιομηχανικού τύπου.
Με ρεγουλατόρους σταθεροποίησης
για επικλινή εδάφη.
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Σύστημα
με αποσπώμενο
κρύσταλλο.

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡA ΜΕ ΣYΣΤΗΜΑ UP & DOWN
Συνδυασμός συστήματος πλαγιοκάλυψης UP & DOWN χειροκίνητης
λειτουργίας με ζαρντινιέρα. Ιδανική λύση για χώρους εστίασης, προστατεύει τον χώρο του καταστήματος και συνδυάζει την ευελιξία του
συστήματος UP & DOWN με τη χρήση ζαρντινιέρας ή καθήσματος.
Χειροκίνητη κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά
βαμμένο. Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡA ΜΕ ΣYΣΤΗΜΑ UP & DOWN PLUS
Πρόκειται για συνδυασμό του συστήματος πλαγιοκάλυψης UP &
DOWN PLUS με ζαρντινιέρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος διατηρούνται (κρύσταλλα triplex, φεγγίτης κλπ.) ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η δυνατότητα προσαρμογής τροχών και μη πακτωμένης τοποθέτησης.

Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου σας η
ζαρντινιέρα με σύστημα UP & DOWN και UP & DOWN PLUS διατίθεται
με τροχούς βιομηχανικού τύπου. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μη πακτωμένης τοποθέτησης.

Δυνατότητα τοποθέτησης
τροχών βιομηχανικού τύπου

Δυνατότητα μη πακτωμένης
τοποθέτησης.
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ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΆ
Η σειρά διαχωριστικών από πλαίσιο αλουμινίου ή ζαρντινιέρες είναι ένας ευέλικτος
τρόπος για την αξιοποίηση χώρων είτε με την περιμετρική κάλυψη των κτηρίων είτε με
την δημιουργία αυτόνομων αιθουσών. Η σύγχρονη τεχνολογία των υλικών και η τεχνική τοποθέτησης, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης των χώρων αυτών όλο το χρόνο αφού
προσφέρουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με υψηλή αισθητική.
Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από προφίλ αλουμινίου 5x5 cm. Συνδέονται μεταξύ
τους με ειδικά σχεδιασμένους συνδέσμους και πακτώνονται στο έδαφος με τετράγωνες φλάντζες από γαλβανιζέ λαμαρίνα διάστασης 10x10 cm. Για μεγαλύτερη αντοχή στον αέρα, η κατασκευή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση αντηρίδων στήριξης.

Kρύσταλλα 4+4 triplex.

Μέγιστο πλάτος 2,00 m
με δύο κρύσταλλα στο πάνω τμήμα
και ένα κρύσταλλο στο κάτω.
Μέγιστο ύψος μέχρι 1,80 m.
Αντηρίδα στήριξης.

5 cm
Δυνατότητα εφαρμογής πάνελ
αλουμινίου αντί κρυστάλλου.
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Τετράγωνη φλάντζα
τοποθέτηση. 10x10 cm

– Δυνατότητα κατασκευής πόρτας
– Κατασκευή σε όλες
τις επιθυμητές διαστάσεις
– Ηλεκτροστατική βαφή RAL
της επιλογής σας
– Δυνατότητα τοποθέτησης
πάνελ αλουμινίου στο κάτω τμήμα

Eλάτε, να βρούμε μαζί,
τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας!
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