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Η DICKSON ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:

	 1η	 εταιρεία	στον	κόσμο	στα	τεντόπανα	εξωτερικού	χώρου
	 5	 εργοστάσια	στη	Γαλλία	και	5	στην	Αμερική	
	18.000	 πελάτες	ανά	τον	κόσμο
	 600	 αποκλειστικοί	συνεργάτες	ανά	τον	κόσμο
	 3.500	 άτομα	δουλεύουν	στο	Groupe	DICKSON
	 14	 θυγατρικές	εταιρείες	που	καλύπτουν	110	χώρες
	 75	 %	του	τζίρου	της	εταιρείας	καλύπτουν	εξαγωγές.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ DICKSON ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:

         27.000 m2	γραμμή	παραγωγής
         10.000 m2	αποθήκες
												1.625	διαφορετικοί	κωδικοί	σε	συνεχές	στοκ
							250.000	μεγάλες	μπομπίνες	τεντόπανων	παραγωγή/μήνα
       100.000 m2	υφάσματος	– παραγωγή	τεντόπανου/ημέρα
 25.000.000 m2	παραγωγή	το	χρόνο.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ
DESIGNER

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗN ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Απλό, γρήγορο και mobile. 
Ο πρώτος προσομοιωτής συστημάτων σκίασης είναι γεγονός. 
Μια πραγματική τεχνολογική πρόκληση στην υπηρεσία του καταναλωτή, 
το DICKSON DESIGNER δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης των συστημάτων 
σκίασης οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιτρέποντάς σαs να βρείτε  
το σχέδιο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. 

Με ρεαλιστική απεικόνιση και ορατά εικονικά αποτελέσματα σε πραγματικό  
χρόνο αποτελεί εργαλείο δουλειάς και βοηθάει στην άμεση επιλογή 
της καταλληλότερης λύσης επαγγελματικής ή οικιακής σκίασης.
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ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

NEA ΚΟΛΕΞΙΟΝ - ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΧΕΔΙΑ

CQ 638/2 IFTH

ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

Tεντόπανα ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ νέας, φιλικής προς το περιβάλλον, 
τεχνολογίας, πολύ υψηλής αντοχής και πολύ ιδιαίτερης αισθητικής. 
Διατίθενται σε με μια μεγάλη γκάμα μοντέρνων σχεδίων και χρωμάτων. 
Έχουν πιο ισχυρό νήμα κατασκευής και επεξεργασία SUNACRYL  
που τους εξασφαλίζει αντοχή στο χρόνο και στον ήλιο δίνοντας 
την αίσθηση του βαμβακερού. 
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ΜΕ 

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ 

AΔΙΑΒΡΟΧΙΑ
ΜΕ ΥΦΑΝΣΗ 

ΠΟΥ 

“ΑΝΑΠΝΕΕΙ” 

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΡΚΟΥΝ 

Με διαδικασία κατασκευής 
φιλική προς το περιβάλλον.
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ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το 1798 ο DAVID DICKSON, εγκατέλειψε 
την Αγγλία λόγω των μεγάλων ναυτικών 
απαγορεύσεων εκείνης της εποχής, 
εγκαταστάθηκε στη Γαλλική πόλη Dunkerque 
και ξεκίνησε τις δραστηριότητές του,  
με την κατασκευή τεντόπανων από βαμβάκι. 

Το 1910, ο EMILE DICKSON, κατασκευάζει 
πλέον τα πρώτα αδιάβροχα τεντόπανα 
πολλαπλών χρήσεων.

Το 1913, το υφαντήριο EUGENE CONSTANT 
ξεκινά μια δυναμική συνεργασία  
με την εταιρεία DICKSON  
για την διάθεση αδιάβροχων  
τεντόπανων στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Το 1969, ο DICKSON  
και ο CONSTANT ενώνονται  
σε μία εταιρεία ιδρύοντας τρία νέα  
εργοστάσια στη Γαλλία, κατασκευής 
Τεντόπανων με στόχο την ευρεία διανομή 
τους σε όλη την Ευρώπη. 

Το 1984 ιδρύεται στη Βόρεια Γαλλία  
το μεγαλύτερο Εργοστάσιο 
Τεντόπανων στην Ευρώπη  
με συνολική έκταση 35.000 m2

To 1987, το group DICKSON εξαπλώνεται  
σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο 
εγκαθιστώντας αποκλειστικές 
αντιπροσωπείες σε πολλές  
Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. 

Το χρονικό διάστημα 1992 - 1995  
το group DICKSON, κατασκευάζει  
πάνω από 1000 σχέδια τεντόπανα  
για πάνω από 90 χώρες στον κόσμο 
(Ασία - Ευρώπη - Αμερική - Λατινική  
Αμερική) και γίνεται η πρώτη εταιρεία  
στον κόσμο η οποία κατασκευάζει 
και λανσάρει τη μόδα των ακρυλικών 
τεντόπανων ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΖΑΚΑΡ,  
με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση 
σε αισθητική, σε σκιά, σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων Ζακάρ. 

Το 1998 η DICKSON γίνεται η πρώτη 
εταιρεία στον κόσμο που δημιουργεί  
κάθετη παραγωγή έχοντας τον έλεγχο, 
από την κατασκευή των νημάτων DOLAN, 
έως το τελικό υφασμένο προϊόν. 

Το Μάρτιο του 2000, το group DICKSON 
παίρνει το ISO 9001, το οποίο προσδίδει 
σε όλα τα προϊόντα, την εγγύηση ότι  
οι προδιαγραφές είναι πάντα σταθερές  
από την αρχή της κατασκευής μέχρι  
και το τέλος, με όλες τις εγγυήσεις  
για οικολογικές βαφές, αδιαβροχοποίηση 
και καλή σταθερότητα χρωμάτων  
και νημάτων στο χρόνο, προσφέροντας 
γραπτή εγγύηση 7 ετών για  
τα εμπριμέ τεντόπανα. 

Από το 2002 και μετά η DICKSON  
είναι πλέον παρούσα σε πάνω από  
100 χώρες, σε όλο τον κόσμο.  
Με πολύ μεγάλα δίκτυα διανομής 
προϊόντων, συμμετέχει επίσης  
σε όλες τις μεγάλες Διεθνείς Εκθέσεις 
Τεντόπανων στην ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ, ΠΑΡΙΣΙ, 
ΜΙΛΑΝΟ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΛΟΝΔΙΝΟ, 
ΒΡΥΞΕΛΕΣ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ,  
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΙΔΝΕΫ,  
ΠΕΚΙΝΟ & ΑΘΗΝΑ. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ DICKSON ΣΗΜΑΙΝΕΙ: 
ΣΚΙΑ / ΔΡΟΣΙΑ / ΧΡΩΜΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ORCHESTRA ΤΩΡΑ ΜΕ  
ISO 14001 & OHSAS 18001
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TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm 

ΒΑΡΟΣ: 290 gr/m2 ISO 2286 -1

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% ακρυλικά νήματα 
SUNACRYL βαμμένα στην μάζα

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 4-5/5 ISO 105 B04

ANTOXH ΣΤΗΝ ΘΡΑΥΣΗ: 140daN 
Στιμόνι/ 
90 daN υφάδι ISO 13934-1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ : 4daN Στιμόνι /  
2,3 daN υφάδι ISO 13937-1

AΔΙΑΒΡΟΧΙΑ : > 370 mm ISO 811 
(schmerber) /Spray test 5/5 ISO 4920 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ CLEANGARD: 
Είναι μια αδιάβροχη και κατά της βρωμιάς 
επεξεργασία, με πολύ μεγάλη αντοχή  
στην πίεση του νερού, 

ΝΗΜΑ SUNACRYL
Είναι ειδική πατέντα της DICKSON. 
Με αυτήν τα χρώματα κρατούν  
την ζωντάνια τους σταθερή, είναι  πολύ 
ανθεκτικά στην UV ακτινοβολία,  
καθώς και σε ακραίες μετεωρολογικές 
συνθήκες, διατηρώντας πάντα την 
ζωντάνια των υλικών τους. 

ΟΕΚΟ-ΤΕΧ
Είναι το τέστ το οποίο αποδεικνύει, ότι 
όλες οι επεξεργασίες των τεντόπανων 
DICKSON, όπως η αδιαβροχοποίηση, είναι 
μη τοξικές. Επίσης απουσιάζουν εντελώς οι 
μυρωδιές και τα καρκινογόνα χρώματα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Καθάρισμα με μια πολύ μαλακή βούρτσα 
για να φύγει η σκόνη και η βρωμιά, χρησι-
μοποιώντας νερό χωρίς πίεση, έως 30c 
προσοχή τυχόν κύματα, γραμμές, ή τσακί-
σματα, είναι φυσιολογικά και συμβαίνουν 
από την ίδια την φύση του ακρυλικου 
νήματος, και δεν είναι ελλάτωμα. 

ΕΜΠΡΙΜΕ 
100% POLYESTER
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: ΑΚΡΥΛΙΚΗ COATING - ΚΑΤΑ  
ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ 

ΠΛΑΤΟΣ: 150 cm 

ΒΑΡΟΣ: 480 gr/m2 ISO 2286-1

 ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ UV: 

7 ΣΤΑ 8 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 1500 mm minimum. 
ISO 811-

Προσφέρονται με εγγύηση 7 ετών για το 
σάπισμα, τη σταθερότητα των χρωμάτων 
και το ξεχείλωμα υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: Η τέντα πρέπει να τοποθετηθεί, 
να χρησιμοποιηθεί και να διατηρηθεί 
κατάλληλα. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές 
που προκαλούνται από βίαιη συμπεριφορά, 
κακή χρήση, αμέλεια, πυρκαγιά ή εσκεμμένο 
τρύπημα,η γραμμες και τσακίσματα Ενώ τα 
χρώματα άλλων τεντόπανων ξεθωριάζουν με 
το χρόνο, η DICKSON εγγυάται τη διατήρηση 
του αρχικού χρώματος στα πανιά σύμφωνα 
με το τεστ “ξεθωριάσματος το οποίο έχουν 
υποστεί. Το τεστ αυτό  δίνει αποτέλεσμα 7 στα 
8 κάτω από  φυσιολογικές συνθήκες έκθεσης 
στα καιρικά φαινόμενα. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις βρωμιές του 
χρόνου και τους λεκέδες από τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 

Η εγγύηση, εφ’ όσον έχει ισχύ,  περιορίζεται 
στην αντικατάσταση του πανιού, χωρίς χρέωση. 

Η εγγύηση δεν επεκτείνεται στον μηχανισμό 
και την εργασία τοποθέτησης.

Προσοχη, τυχόν τσακίσματα η γραμμές 
στα τεντόπανα, δεν είναι ελλάτωμα, αλλα 
οφείλονται στο δίπλωμα του υφασματος κατά 
την ώρα της τοποθέτησης η της κατασκευής 
πράγμα που είναι φυσιολογικό κατά την εξέλιξη 
της τοποθέτησης κάποιες φορές,και δεν είναι 
ελλάτωμα. 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
REPLAY ECO FRIENDLY ACRYLIC
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ: 360 gr/m2 ISO 2286-1 

ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm 

ΝΗΜΑΤΑ: 100% ακρυλικά –SUNACRYL

ΠΛΕΞΗ: Διπλή πλέξη ΠΑΝΑΜΑ, που σημαίνει 
διπλό ακρυλικό νήμα Βαρέως τύπου 2 x 2 
- στριμμένο διπλή φορά και υφασμένο κατά 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη φεγγίζει στον 
ήλιο λόγω της μεγάλης καλυπτικότητας των 
υφασμένων ακρυλικών ινών, με παράλληλα 
πολύ μεγάλη αδιαβροχοποίηση και το 
μοναδικό πλεονέκτημα της αναπνοής του  
τεντόπανου, έτσι ώστε να ανακυκλώνεται 
ο αέρας και να δημιουργείται ίσκιος και 
δροσιά, χωρίς να επιτρέπει την άνοδο 
της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της 
καλυπτόμενης επιφάνειας. 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm ISO 811 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ: στυμόνι 165/ 
υφάδι 110 ISO 13934-1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει 
τέλεια αντοχή στον έντονο φωτισμό. 

SPRAY TEST: 5 /5 ISO 4920 
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ CLEANGARD 
ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΙΑΣΜΑ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΩΜΙΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΝΙ ORCHESTRA ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 95% ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΜΠΑΔΑΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ 
ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ SUNACRYL, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ UV: 7 ΣΤΑ 8)

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ORCHESTRA MAX
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TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm 

ΒΑΡΟΣ: 320 gr/m2 ISO 2286-1  
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ:  ΣΤΙΜΟΝΙ 154 DaN 
& ΥΦΑΔΙ 105 DaN ISO 13934-1  

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ: 1200 mm/στήλη νερού   
ISO  811

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 4 στα 5 
που σημαίνει τέλεια αντοχή  
στον έντονο φωτισμό. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PERMACLEAN
Η καινοτόμος επεργασία PERMACLEAN 
καθιστά τα ORCHESTRA max εντελώς 
αδιάβροχα, ενώ ταυτόχρονα, με την κίνηση του 
νερού στην επιφάνειά τους απομακρύνεται η 
βρομιά. Η μέθοδος αυτή, εμπνευσμένη από 
τη φύση και η επεξεργασία για την προστασία 
από τη UV ακτινοβολία, καθιστούν τα 
ORCHESTRA max κατάλληλα για σταθερές 
κατασκευές μεγάλης αντοχής στις καιρικές 
συνθήκες και το μολυσμένο περιβάλλον.  

ΝΗΜΑ SUNACRYL
Είναι ειδική πατέντα της DICKSON. 
Με αυτήν τα χρώματα κρατούν την ζωντάνια 
τους σταθερή, είναι πολύ ανθεκτικά στην 
UV ακτινοβολία, καθώς και σε ακραίες 
μετεωρολογικές συνθήκες, διατηρώντας πάντα 
την ζωντάνια των υλικών τους. 

ΟΕΚΟ-ΤΕΧ
Είναι το τέστ το οποίο αποδεικνύει, ότι  όλες 
οι επεξεργασίες των τεντόπανων DICKSON, 
όπως η αδιαβροχοποίηση, είναι μη τοξικές. 
Επίσης απουσιάζουν  εντελώς οι μυρωδιές και 
τα καρκινογόνα χρώματα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
Αυτοκαθαριζόμενα 

SPRAY TEST: 5 στα 5 ISO 4920  

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Ο,ΤΙ: 

1. Το 88% των ακτίνων του ηλίου διαπερνούν 
ένα απροστάτευτο παράθυρο, με αποτέλεσμα 
να απορροφούνται από τα αντικείμενα του 
δωματίου και να θερμαίνουν το χώρο.   
Η θερμότητα αυτή παγιδεύεται στο χώρο και 
δε μπορεί να διαφύγει μέσω του παραθύρου. 
Πρόβλημα επίσης δημιουργεί και η αντηλιά. 

2. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι πολύ 
επιβλαβής για την υγεία. Επιπλέον φθείρει τα 
χρώματα της επίπλωσης και όλα τα υφασματα 
εσωτερικης διακόσμισης.

Για να απολαμβάνει κανείς τη βεράντα  
ή τον κήπο του, χρειάζεται προστασία. 
Αυτό είναι πλέον εφικτό με ένα φυσικό  
και οικολογικό τρόπο. 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ DICKSON 
Γιατί να ξοδεύετε ενέργεια σε air condition 
όταν μια εξωτερική προστασία με τέντα θα 
εμποδίσει τη ζέστη από το να εισχωρήσει στο 
σπίτι; 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ 
DICKSON
Μειώνουν την ακτινοβολία και τη ζέστη κατά 
95%, λόγω των υλικών κατασκευής τους. 
Εκτρέπουν τη φορά των ακτίνων του ηλίου πριν 
διεισδύσουν στον εσωτερικό χώρο. Δίνουν ένα 
σύγχρονο αισθητικό αποτέλεσμα στο χώρο, 
λειτουργώντας σαν αξεσουάρ μόδας, ενώ 
κρατούν το χώρο δροσερό. 

Τα μόνα πιστοποιημένα κατά IS0 9001,  
ISO 14001 & OHSAS 18001

ΜΕΘΟΔΟΣ CLEANGARD 
Eίναι μία ειδική επεξεργασία που 
προσφέρει αντοχή στο νερό και το 
χάραγμα.  
Μία επεξεργασία που διαρκώς 
βελτιώνεται, προσφέροντας αποκλειστικά 
στα τεντόπανα DICKSON το συγκριτικό 
πλεονέκτημα.   
Έτσι τα ακρυλικά τεντόπανα DICKSON 
επεξεργασμένα με τη μέθοδο 
CLEANGARD, διατηρούν το χρώμα και 
την αυθεντική τους εμφάνιση για πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα 
άλλα τεντόπανα που έχουν επεξεργαστεί 
με παραδοσιακές μεθόδους. 

Προσοχή τυχόν τσακίσματα η γραμμές 
ή κύματα κατά την τοποθέτηση των 
ακρυλικών ή πολυεστερικών τεντόπανων 
δεν είναι  ελλάτωμα, αλλά συμβαίνει 
συχνά σε όλα τα τεντόπανα λόγω της 
φύσης των νημάτων.



ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ I n n o v a t i v e  t e x t i l e s  f o r  y o u r  w o r l d

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΜΠΡΙΜE 36 EΥΡΩ

ΡΙΓE 36 EΥΡΩ

ΒΑΡEΩΣ ΤYΠΟΥ 50 EΥΡΩ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟΥ

ΕΜΠΡΙΜE 26 EΥΡΩ

ΡΙΓE 27 EΥΡΩ

ΒΑΡEΩΣ ΤYΠΟΥ 40 EΥΡΩ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ DICKSON 

CQ 638/2 IFTH

Innovative textiles for your world

ΓΑΛΛΙΚΑ  ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
www.dickson.gr

Mόνο τα γνήσια ακρυλικά τεντόπανα 
DICKSON φέρουν την παραπάνω σή-
μανση και σας εξασφαλίζουν ποιότητα 
και αντοχή!

Λόγω των πολλών απομιμήσεων που 
κυκλοφορούν στην αγορά και προκει-
μένου να είστε σίγουροι ότι αγοράσατε 
ακρυλικά τεντόπανα DICKSON ανα-
ζητήστε στην ούγια το παρακάτω σήμα:

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ



I n n o v a t i v e  t e x t i l e s  f o r  y o u r  w o r l d

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
ORCHESTRA

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ MIA ΖΩΗ

ΜΕ 

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ 

AΔΙΑΒΡΟΧΙΑ
ΜΕ ΥΦΑΝΣΗ 

ΠΟΥ 

“ΑΝΑΠΝΕΕΙ” 

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΠΟΥ 

ΔΙΑΡΚΟΥΝ 

Ύφασμα
100% ακρυλικό ύφασμα βαμμένο 
στη μάζα SUNACRYL, με νήμα ειδικά 
σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση

Πλάτος 120 cm (και extra large 
165-200-250-320 cm) EN 1773

Βάρος 300 gr/m2 NF-G-07-150

Φινίρισμα CLEANGARD, ειδική επίστρωση για εξωτερική χρήση για τέντες με 
ειδική επίστρωση κατά της μούχλας, δεν σαπίζουν, είναι αδιάβροχα

Αδιαβροχία > 350 mm Schmerber ISO 811/81

Αντοχή στον ήλιο  7-8/8 ΝF EN ISO 105-B02/94

Αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες  7-8/8 ΝF EN ISO 105-B04/94

Spray test 5/5 mimimum ISO 4920/81

CQ 638/2 IFTH

Η ιδανική λύση για κατοικίες, κοινόχρηστους χώρους και σκάφη. 
Τα τεντόπανα ΟRCHESTRA διατίθενται σε 78 αποχρώσεις με πλάτος 120 cm

και 12 αποχρώσεις με πλάτος 165, 200, 250 και 320 cm, για τέντες χωρίς ραφή 
(extra large). 
Η ειδική κατασκευή και επεξεργασία τους προσφέρει: 
• Aξεπέραστη αδιαβροχία 
• Σκίαση με μείωση του αισθήματος του φαινομένου
 του θερμοκηπίου στο χώρο σας 
• Οι χρωματισμοί έχουν γίνει μέχρι την καρδιά του νήματος,
 έτσι ώστε τα χρώματα να μην ξεφάβουν κάτω από την επίδραση 
 της UV ακτινοβολίας



I n n o v a t i v e  t e x t i l e s  f o r  y o u r  w o r l d

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
ORCHESTRA

Τεντόπανα νέας τεχνολογίας, αδιάβροχα και αυτοκαθαριζόμενα.
Τα τεντόπανα ΟRCHESTRA max διατίθενται σε 35 σχέδια με πλάτος 120 cm. 
Η καινοτόμος επεργασία PERMACLEAN καθιστά τα ORCHESTRA max 
εντελώς αδιάβροχα, ενώ ταυτόχρονα, με την κίνηση του νερού 
στην επιφάνειά τους απομακρύνεται η βρομιά. 
Η μέθοδος αυτή, εμπνευσμένη από τη φύση και η επεξεργασία 
για την προστασία από τη UV ακτινοβολία, καθιστούν τα ORCHESTRA max 
κατάλληλα για σταθερές κατασκευές μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες 
και το μολυσμένο περιβάλλον. Έτσι πλέον δε χρειάζεται να μαζεύετε 
τις τέντες κάθε φορά που πιάνει βροχή!

Κατάλληλα για κάθε χρήση σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους και σκάφη.

max

Αδιάβροχα και αυτοκαθαριζόμενα 
χάρη στην επεξεργασία PERMACLEAN

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΥΛΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΤΟΥ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟΥ 
ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΣ 

ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ!
Ύφασμα 100% ακρυλικό ύφασμα βαμμένο 

στη μάζα SUNACRYL

Πλάτος 120 cm EN 1773

Βάρος 320 gr/m2 NF-G-07-150

Αντοχή στο σκίσιμο Στημόνι 154 daN/ Yφάδι 105 daN ISO 13934-1

Αδιαβροχία > 1200 mm Schmerber ISO 811/81

Αντοχή στον ήλιο  7-8/8 ΝF EN ISO 105 B02/94

Αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες  7-8/8 ΝF EN ISO 105-B04/94

Spray test 5/5 mimimum ISO 4920/81

Προσοχή: 
Κατά την τοποθέτηση 
του τεντόπανου, 
η επιστρωμένη επιφάνεια 
πρέπει να τοποθετείται 
από την εσωτερική 
πλευρά της τέντας.

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ MIA ΖΩΗ



I n n o v a t i v e  t e x t i l e s  f o r  y o u r  w o r l d

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
ΕΜΠΡΙΜΕ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ 
& ΜΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ
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I n n o v a t i v e  t e x t i l e s  f o r  y o u r  w o r l d

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
ΕΜΠΡΙΜΕ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ 
& ΜΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ



ΕCRU - ΕCRU  No 01050105



EKΡΟΥ 0105



KREM - KREM  No 01060106



KΡΕΜ 0106



ΕCRU - WHITE  No 01070107



ΛΕΥΚΟ 0107



D 360 DIJON  No D 360



ΕΚΡOY D360



D 370 MEGEVE  No D 370



ΕΚΡOY D370



TOULON  No 57405740



ΕΚΡOY 5740



AVORIAZ  No 03810381



ΕΚΡOY 0381



MERIBEL  No 04110411



ΕΚΡOY 0411



ΕVRY  No 01110111



EKΡΟΥ 0111



GAP  No 03410341



ΕΚΡOY 0341



PARIS  No 02910291



EKΡΟΥ 0291 KΡΕΜ 0294



COLMAR  No 03210321



ΕΚΡOY 0321



MACON  No 02710271



EKΡΟΥ 0271



AVIGNON  No 02810281



ΕΚΡOY 0281



BREST  No 02510251



EKΡΟΥ 0251



LE MANS  No 02210221



ΕΚΡOY 0221 KΡΕΜ 0224



SAINT DENIS  No 02310231



EKΡΟΥ 0231 KΡΕΜ 0234



ANTIBES  No 57915791



ΕΚΡOY 5791 ΠΡΑΣΙΝΟ 5793



CHAMBERY  No 31613161



EKΡΟΥ 3161 KΡΕΜ 3164



LA ROCHELLE  No 31713171



ΕΚΡOY 3171



ΟRLEANS  No 31513151



EKΡΟΥ 3151 KΡΕΜ 3154



GRENOBLE  No 31213121



ΕΚΡOY 3121



LIMOGES  No 31113111



EKΡΟΥ 3111 ΠΡΑΣΙΝΟ 3113



BOULOGNE  No 31413141



ΕΚΡOY 3141 ΩΧΡΑ 3142



SAINT EMILION  No 30713071



EKΡΟΥ 3071



One system for all 
your needs

MIXED  Frame & slatsSTANDARD FINISHES

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

or

Protection 
against rain

100% waterproof 
in closed position

Natural ventilation
Sun protection and 
natural ventilation

Total solar protection
Maximal occultation

Sun rays orientation
Daylight adjustment

RAL 9010 WHITE 
Frame Slats
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ
Παίρνει μηχανισμό ή μοτέρ και είναι 

για διαστάσεις έως και 6 m x 4 m ύψος. 
Μπορούμε να τοποθετήσουμε ζελατίνα,  

SUNWORKER σίτα ή και πλαστικό PVC με ζελατίνα.
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙTJAVILA

YOUR ADJUSTABLE 
OUTDOOR LIVING SPACE

• Design and aesthtics
• Frame in aluminium
• Available in multi spans or 
 freestanding versions
• Possible covering of the sides 
 with screens
• Partial or total regulation 
 of the sunlight
• Invisible gutter system
• Option: LED lighting system 
 with remote control

SUNBREAKER PERGOLA HORIZON

Guarantee

Years

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ SUNBRAKER HORIZON

One system for all 
your needs

MIXED  Frame & slatsSTANDARD FINISHES

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

or

Protection 
against rain

100% waterproof 
in closed position

Natural ventilation
Sun protection and 
natural ventilation

Total solar protection
Maximal occultation

Sun rays orientation
Daylight adjustment

RAL 9010 WHITE 
Frame Slats
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

One system for all 
your needs

MIXED  Frame & slatsSTANDARD FINISHES

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

or

Protection 
against rain

100% waterproof 
in closed position

Natural ventilation
Sun protection and 
natural ventilation

Total solar protection
Maximal occultation

Sun rays orientation
Daylight adjustment

RAL 9010 WHITE 
Frame Slats
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

One system for all 
your needs

MIXED  Frame & slatsSTANDARD FINISHES

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

or

Protection 
against rain

100% waterproof 
in closed position

Natural ventilation
Sun protection and 
natural ventilation

Total solar protection
Maximal occultation

Sun rays orientation
Daylight adjustment

RAL 9010 WHITE 
Frame Slats
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

Συστήματα πέργκολας SUNBRAKER HORIZON 
από τη MITJAVILA. Το σύστημα που προσαρμόζεται 
στις ανάγκες σας! Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο 
με περσίδες που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 
Η πέργκολα για ήλιο ή για βροχή...

• Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
• Πλαίσιο αλουμινίου 
• Διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις
• Δυνατότητα πλάγιας/κάθετης 
 κάλυψης με ζελατίνα ή κρύσταλλα
• Μερική ή ολική ρύθμιση
 του εισερχόμενου ηλιακού φωτός
• Αόρατο σύστημα υδρορροής
• Προαιρετικά: σύστημα φωτισμού 
 LED με τηλεχειριστήριο

Mε βαφή RAL 7016 (ανθρακί) 
ή RAL 9010 (λευκό) ή σε συνδυασμό.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ 600ΕΧ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ 136 
Η κασέτα 136 είναι το πιο εξελιγμένο σύστημα τέντας σήμερα. 

Είναι ιδανική λύση για χώρους που απαιτούν υψηλή αισθητική αλλά και 
για περιπτώσεις που δεν υπάρχει μαρκίζα και είναι υποχρεωτική 

η τοποθέτηση της τέντας στον τοίχο. Ταυτόχρονα η κασέτα 
136 προσφέρει πλήρη προστασία του υφάσματος. Το ύφασμα 

εσωκλείεται σε κουτί αλουμινίου και δεν επηρεάζεται 
από τις καιρικές συνθήκες. Το κουτί της κασέτας είναι 

κατασκευασμένο από αλουμίνιο και INOX 
κορυφαίας ποιότητας. Η κασέτα 136 συνιστάται 

για άνοιγμα έως 6 m και προβολή 3 m.

295 mm

m
m 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αισθητική
• Πολύ μεγάλη προβολή έως και 4 m
• Ανεξάρτητο σύστημα στήριξης 
  βραχιόνων από κασέτα
• Εύκολη τοποθέτηση
• Βαρέως τύπου προφίλ αλουμινίου
• ΙΝΟΧ μεταλλικά μέρη
• Κίνηση μόνο με μοτέρ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ

4,00

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ
7,00

ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ 
ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ MITJAVILLA
Οι γαλλικοί βραχίονες MITJAVILA ξεχωρίζουν γιατί διαθέτουν 
τεράστια αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες και παθαίνουν 
ζημιές πολύ σπάνια. Αυτό οφείλεται στην ειδική κατασκευή τους 
και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε στάδιο παραγωγής. 
Όλες οι βίδες είναι ΙΝΟΧ και τα εσωτερικά ελατήρια γαλβανιζέ. 
Η επένδυση των συρματόσχοινων είναι από ειδικό PVC 
αεροναυπηγικής, το οποίο σε όλη τη διαδρομή του, έχει γράσο 
υψηλών προδιαγραφών. 
Όλα τα προηγούμενα στοιχεία, συντελούν ώστε να μην υπάρχουν 
τριξίματα και θόρυβοι κατά τη λειτουργία, ακόμα κι αν περάσει 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.

1. Νέοι βραχίονες από 
την ΜITJAVILA υπερβαρέως τύπου. 
Μήκος από 1,75 m έως 3,50 m 
με αλλαγή ανά 25 cm, 
με διπλά ελατήρια, δίνοντας 
30 % μεγαλύτερη δύναμη, ικανή 
για όλα τα τεντόπανα.

2. Λευκά διπλά ελατήρια 
γαλβανισμένα (όχι μαύρα) 
με βίδες full inox και προφίλ 
8 x 6,5 cm (πιο φαρδύ).

3. Eσωτερικά καλώδια 
επενδεδυμένα με ειδικό 
PVC PROTECTION 
αεροναυπηγικής.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MITJAVILLA

Μηχανισμός MITJAVILA 1/9 με πολύ 
καλή ανταπόκριση, για τέντες 
έως και 6 m.

Bάση υπερβαρέως τύπου για βραχίονες 
απο 3m έως και 4m άνοιγμα με φουλ 
inox βίδες και διπλούς ρεγουλατόρους 
για πολύ καλή ρύθμιση..

Βάση μαρκίζας MITJAVILA για βραχίονες 
απο 1,75 m έως 3,00 m.

Mηχανισμός  υπερβαρέως τύπου 1/16, 
πολύ μεγάλης αντοχής, με ειδικό φρένο, 
για  να μην έχουμε επαναφορά 
των βραχιόνων προς τα πίσω.

21

3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΗΛΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 

Mηχανισμός MITJAVILA 1/9 Long 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙTJAVILA



ΚΑΠΟΤΙΝΕΣ 

ΚΑΠΟΤΙΝΑ ΟΒΑΛ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Σύστημα διακοσμητικό και προστατευτικό εξωτερικών 
χώρων που προτείνεται κυρίως για εισόδους 

και βιτρίνες καταστημάτων. Οι κατασκευές μπορε 
να είναι σταθερές ή ανοιγόμενες.  Ο σκελετός είναι 

εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, τα πλαστικά μέρη είναι 
από νάϋλον  και η επένδυση 

από ύφασμα ή PVC.

ΚΑΠΟΤΙΝΑ 
ΝΤΕΓΚΡΑΝΤΕ 
Σύστημα διακοσμητικό και προστατευτικό 
εξωτερικών χώρων που προτείνεται κυρίως 
για εισόδους και βιτρίνες καταστημάτων. 
Οι κατασκευές μπορεί να είναι σταθερές 
ή ανοιγόμενες. Ο σκελετός είναι 
εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, τα πλαστικά 
μέρη είναι από νάυλον και η επένδυση 
από ύφασμα ή PVC.

ΚΑΠΟΤΙΝΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕ 
4  Ή 5 ΑΚΤΙΝΕΣ 

Σύστημα διακοσμητικό και προστατευτικό 
εξωτερικών χώρων που προτείνεται κυρίως 

για παράθυρα, εισόδους και βιτρίνες 
καταστημάτων. Οι κατασκευές μπορεί να είναι 

σταθερές ή ανοιγόμενες. Ο σκελετός είναι 
εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, τα πλαστικά μέρη 

είναι από νάϋλον και η επένδυση 
από ύφασμα ή PVC.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ “ARCADE”

867

7236

7223

939

994

7195

7247

7241

992

7246

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΗΛΙΟΚΑΛΥΨΗΣ 



ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΙ	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ	TEX’	AKTIV
Κατά	τη	διάρκεια	της	κατασκευής	τους,	τα	υφάσματα	εξωτερικού	χώρου	δέχονται	μια	χημική 
επεξεργασία	που	τα	καθιστά	αδιάβροχα.	Αυτή	η	διαδικασία	τους	επιτρέπει	να	έχουν
μεγαλύτερη	αντοχή	στη	χρήση	και	στην	επίδραση	του	νερού	καθώς	και	αυξημένη	αντοχή	σε 
διάφορους	τύπους	βρομιάς	(σκόνη,	υπολείμματα	φυτών,	λεκέδες	από	έντομα,	λιπαρούς	λεκέδες	
κ.λπ.).	Με	το	πέρασμα	του	χρόνου,	η	αρχική	επεξεργασία	καθίσταται	λιγότερο	αποτελεσματική. 
Για	το	λόγο	αυτό	είναι	σημαντικός	ο	τακτικός	καθαρισμός	με	τα	προϊόντα	TEX’	AKTIV.
Αυτός	η	μέθοδος	συντήρησης	θα	διατηρήσει	τα	υφάσματα	σε	άριστη	κατάσταση 
και	θα	αυξήσει	το	χρόνο	ζωής	τους.

Καθαριστικό	τεντόπανων
-	Δράση	σε	βάθος
-	Εξαφανίζει	τους	λεκέδες

Αδιαβροχοποιητικό	τεντόπανων
-	Προστατεύει	από	τους	λεκέδες
-	Ξαναδίνει	τη	χαμένη	λάμψη

Το	TEX’	AKTIV	CLEAN	απομονώνει	και	εξαφανίζει	λεκέδες,	
μούχλα	και	μυρωδιές	από	καρεκλόπανα,	μαξιλάρια	και	
υφάσματα	σκίασης	κάθε	είδους.	Κατάλληλο	για
ομπρέλες,	τέντες	κ.λπ.	Mετά	από	κάθε	καθαρισμό 
με	χρήση	του	TEX’	AKTIV	CLEAN	συνίσταται	η	χρήση 
του	ΤEX’	AKTIV	GUARD	για	την	αποκατάσταση 
της	αδιαβροχοποίησης	του	υφάσματος.

Το	TEX’	AKTIV	GUARD	προστατεύει	τα	υφάσματα	aπό 
τους	λεκέδες	και	την	εναπόθεση	βρομιάς	και	ξαναδίνει 
στο	ύφασμα	τη	χαμένη	του	λάμψη.	Κατάλληλο	για	καρεκλόπανα,	
μαξιλάρια	και	υφάσματα	σκίασης	κάθε	είδους,	σταματά 
την	εισχώρηση	του	νερού	και	των	λιπαρών	λεκέδων. 
“Αναζωογονεί”	τα	υφάσματα	και	αποκαθιστά	την	ύφανση 
στην	αρχική	της	μορφή.	

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
(Βλέπε της οδηγίες στη συσκευασία)

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
(Βλέπε της οδηγίες στη συσκευασία)

ΜADE IN FRANCE ΜADE IN FRANCE

Ανάλογα	με	το	πόσο 
βρόμικο	είναι	το	ύφασμα, 
τα	προϊόντα	TEX’	AKTIV 
μπορούν	να	αφαιρέσουν 

γύρω	στο	80% 
της	βρομιάς.

80%

Made in  
   France

Made in  
   France



www.dickson.gr
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