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Ξενοδοχείο ROYAL MYCONIAN.
Σύστημα σκίασης με διάτρητο πανί SUNWORKER
της εταιρίας DICKSON.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΑΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙOΝΕΣ BAΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Η τέντα με βραχίονες, χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη, σκιάζει και διακοσμεί 
κάθε εξωτερικό χώρο. Η ραφή η κατασκευή και η συναρμολόγηση γίνεται 
από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία που εγγυώνται την καλή λειτουργία 
και την τοποθέτηση της. Η εμπειρία μας στο χώρο της τέντας σας προσφέρει 
την καλύτερη εφαρμογή με τα καλύτερα τεντόπανα, εξαρτήματα, μηχανισμούς, 
βραχίονες και μοτέρ. Προσφέρονται 10 χρόνια εγγύηση. Απώτερος στόχος 
των συστημάτων σκίασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Κατάστημα STARBUCKS, Χαλάνδρι. 
Κατασκευή με διπλούς βραχίονες από ειδικό κράμα αλουμινίου που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε μήκος ως και 5,50 m. Ο βραχίονας διαθέτει 4 ελατήρια 
και 8 ανοξείδωτα συρματόσκοινα.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΑΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΓΑΣ
Βραχίονας γίγας με τέσσερα συρματόσχοινα μέγιστο μήκος ως 4,50 m. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα 
του βραχίονα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ελατήρια από προγαλβανισμένο 
υλικό για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και την οξείδωση.

Τέντα μήκους 11 x 4 m στο αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο 
BONJOUR.

Εστιατόριο THE GRECOÕS PROJECT,
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ KE PROTEZIONI SOLARI
Τα συστήματα σκίασης ΚΕ συνδυάζουν ιταλική φινέτσα, 
υψηλή αισθητική και τεχνογνωσία και προσφέρουν 
ιδανικές λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες.



5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ KE PROTEZIONI SOLARI

M A D E  I N  I T A LY
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ SHADE LAB
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ SHADE LAB

Τα βραβευμένα συστήματα 
SHADE LAB συνδυάζουν 
την αισθητική και την τεχνολογία 
και αποτελούν άριστο υλικό 
στα χέρια του επαγγελματία.

Άρτιες λύσεις και επιλογές 
για αρχιτεκτονικές κατασκευές 
οπού απαιτούν καινοτόμο στυλ, 
άλλα και ιδιαίτερη αντοχή. 
Τέντες τεχνολογικά προηγμένες 
ωστόσο απλές στη χρήση τους.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ

Τέντες τύπου κασετίνας 
στη στοά Στοά Σπ. Μήλιου.

MYCONIAN 
AVATON RESORT 
στη Μύκονο. 
Σύστημα σκίασης 
με διάτρητο πανί 
SUNWORKER.
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Τέντα κασετίνα 
στο ξενοδοχείο GRACE, 

στη Σαντορίνη.
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Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο BONJOUR στη Χαλκίδα.

Τέντα με σύστημα μπάρας 
και ενσωματωμένο στέγαστρο αλουμινίου 

με μονοκόμματο ύφασμα 16x3 m.
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Στις κατασκευές μας εφαρμόζουμε υφάσματα τις γαλ-
λικής εταιρείας DICKSON τα οποία εξασφαλίζουν 10 
χρόνια εγγύηση στα ακρυλικά υφάσματα. Τα τεντόπανα 
ORCHESTRA διατίθενται σε πλάτος 120 cm και σε απο-
χρώσεις: 97 μονόχρωμα, 73 ριγέ, 12 Zakar, 8 μονόχρωμα 
βαρέως τύπου και 40 max με πλάτος 2,5 - 3,2 m. Η ει-
δική κατασκευή και επεξεργασία προσφέρει αξεπέρα-
στη αδιαβροχία, σκίαση με μείωση του φαινόμενου του 
θερμοκηπίου, χρωματισμούς που έχουν γίνει μέχρι την 
καρδιά του νήματος. SUNWORKER

Διάτρητα υφάσματα PVC, τεντόπανο-σίτα, με πολυεστε-
ρικό σε ειδική κατασκευή πλέγματος. Προσφέρει μεγάλη 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με απορρόφηση 
96%-98% ανάλογα με το χρώμα. Προστατεύει τα κτήρια 
από την αποβολή θερμότητας ενώ εξασφαλίζει την ορα-
τότητα από μέσα προς τα έξω. Παρέχει ευχέρεια επιλογής 
από πλούσια γκάμα χρωμάτων. Διατίθεται και ως blackout 
καθώς και με επίστρωση cristal που το κάνει αδιάβροχο 
αλλά παραμένει διαυγές. 

ORCHESTRA
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Υφάσματα ψηφιακής εκτύπωσης με νέα πρωτοποριακή 
αντίληψη για τεντόπανα εμπριμέ με σχέδιο εσωτερικά ή για 
εκτυπώσεις σε επαγγελματικούς χώρους. Με τελευταίας 
τεχνολογίας εκτύπωση, προσφέρουν το καλύτερο αποτέ-
λεσμα σε συνεργασία με την ισπανική εταιρεία Saouleda.

Ολλανδικά τεντόπανα εγγυημένης ποιότητας με πενταετή 
εγγύηση, πολυεστερικά με νήμα διπλής επίστρωσης. Στον 
κατάλογο της εταιρείας μπορούμε να διαλέξουμε αδιάβροχα 
υφάσματα μονόχρωμα, εμπριμέ ή ριγέ διπλής επίστρωσης.

SUNBRELLA
Υφάσματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου υψηλής 
αντοχής και ανθεκτικότητας παρέχουν άριστη και μα-
κροπρόθεσμη προστασία από UV ακτινοβολία ,τις υψη-
λές θερμοκρασίες και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Η SUNBRELLA με τις ακρυλικές ίνες που χρησιμοποιεί 
σε συνδυασμό με τις μεθόδους Synacryl και Cleanguard, 
σας εγγυάται ότι τα υφάσματα της διατηρούν το αρχικό 
τους χρώμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενώ παράλ-
ληλα μεγάλη ανθεκτικότητα στο νερό. Είναι κατάλληλα 
για όλα τα είδη επίπλων ενώ διατίθενται σε μεγάλη ποι-
κιλία για υφάσματα μονόχρωμα ή με ρίγες για τέντες, με 
έντονα ή ήπια χρώματα.

ΥΦΑΣΜΑTA PVC BLACK OUT
Υφάσματα PVC black out με εσωτερική 
επίστρωση για 100 % προστασία από 
την ηλιακή ακτινοβολία. Το ειδικά στιλ-
βωμένο ύφασμα, βοηθά να κυλά 
το νερό της βροχής χωρίς να λιμνάζει. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
Η παραδοσιακή προστασία της περγοτέντας φτιαγμένη ακόμα πιο μοντέρνα 
με ισχυρότερες τεχνικές λεπτομέρειες, ακολουθώντας τις απαιτήσεις 
του καταναλωτή εκφράζει νέες γραμμές και δυνατότητες.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

Τα συστήματα πέργκολας εφαρμόζονται και 
σε υπάρχουσες κατασκευές από ξύλο ή μέταλλο ή μπετόν.
Αποτελεί ιδανική λύση για κάλυψη σε ρετιρέ, 
ταράτσες, μπαλκόνια άλλα και επαγγελματικούς χώρους 
Εφαρμόζονται σε κάθε αρχιτεκτονική σχεδίαση 
με ιδιαίτερα αισθητικό αποτέλεσμα.

Ειδικές κατασκευές σκίασης 
στα εστιατόρια MEDITERRANO CELLE BOYE 
και DESPERADOS MEXICAN STEAKHOUSE, 
Celle, Γερμανία.

Ο συνδυασμός περγοτέντας με κολώνες αλουμινίου καθώς και ανοξείδωτες βάσεις 
για τη στήριξη τους μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα 
καθώς και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Όλα τα αλουμίνια βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή πούδρας υψηλής αντοχής. Η απορροή των νερών γίνεται εσωτερικά 
από τις κολώνες αλουμινίου αφού πρώτα τα συλλέξουμε με την ενσωματωμένη 
υδρορροή του στηθαίου, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε στεγανότητα στο χώρο. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
Για τις περιπτώσεις κτηρίων όπου η αρχιτεκτονική απαιτεί συνδυασμό ξύλινης 

κατασκευής με περγοτέντα σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ειδικές ανοξείδωτες 
βάσεις για την τέλεια εφαρμογή της περγοτέντας, της υδρορροής της, 

αλλά και της απορροής του νερού σε συνδυασμό με οποιαδήποτε 
διατομή ξύλου απαιτεί η κατασκευή.

Σύστημα πέργκολας με επένδυση τύπου ΒALLOON, στην οποία έχουμε τη δυνατότητα 
να διαφοροποιήσουμε το εσωτερικό ύφασμα και να εφαρμόσουμε ποικιλία υφασμάτων 
(μονόχρωμα, ριγέ, εμπριμέ, υφάσματα με ψηφιακή εκτύπωση).
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ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Σε ιδιωτικούς χώρους ή σε χώρους εστίασης που αποκλείονται 
οι κολώνες από τη λειτουργικότητα ή την αισθητική μας 
για να πετύχουμε το μέγιστο μέγεθος αλλά και αντοχή προτείνουμε 
το σύστημα περγοτέντας κρεμαστού τύπου. Με ανεστραμμένους 
δοκούς inox, αλουμινίου ή μεταλλικούς τοποθετείται με ασφάλεια.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

Ανοιγο-κλειώμενη περγοτέντα με κολώνες αλουμινίου, διάφανα ριντό 
ζελατίνας αλλά και κατακόρυφα διάτρητα υφάσματα για σκίαση.
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EIΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Μεταλλική σταθερή κατασκευή επενδεδυμένη με ύφασμα PVC black out της εταιρείας 
DICKSON καθώς και επένδυση στην πρόσοψη από ύφασμα της εταιρείας MARLON ψη-
φιακά εκτυπωμένο. Τέτοιου είδους κατασκευές αναλαμβάνονται από την εταιρεία μας 
από τη μελέτη ως και την κατασκευή.

Ξενοδοχείο ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ, Μονεμβασιά.

Κατάστημα ΒΕΝΕΤΗΣ, 
Λ. Κηφισίας (Έναντι Νοσ. Υγεία).

Εστιατόριο ΜΑΤΙΝΑ, Περιστέρι.

Κατάστημα ΒΕΝΕΤΗΣ, 
Λ. Κηφισίας (Έναντι Νοσ. Υγεία).
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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 finishΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟ-ΚΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

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 ανοιγο-κλειώμενης πέργκολας. 
Το σύστημα που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας! 
Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο με περσίδες 
που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. 
Η πέργκολα για ήλιο ή για βροχή...

Εστιατόριο Ξενοδοχείο 
MYCONIAN AVATON.

• 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.
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ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ SOMFY

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

Εξοπλίζουμε τις κατασκευές μας με μοτέρ και αυτοματισμούς Somfy εξασφαλίζοντας 
έτσι κορυφαία απόδοση ηλεκτροκίνησης και τηλεχειρισμού.
Ως μέλος του δικτύου ειδικευμένων συνεργατών Somfy Expert, η εταιρεία μας εγγυά-
ται την άριστη τοποθέτηση και λειτουργία των μοτέρ και αυτοματισμών που εγκαθιστά.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ & ΦΩΤIΣΤΙΚA ΣΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΌΣ LED ΑΥΤΌΜΑΤΙΣΜΌΙ SOMFY
Με την ασύρματη τεχνολογία Somfy 
η ηλεκτροκίνηση και ο τηλεχειρισμός 
γίνονται απλή υπόθεση!

Στις κατασκεύες μπορούν να προσαρμοστούν 
σύστημα φωτισμού LED.

Τα ηλεκτρικά μοτέρ της Somfy είναι εξοπλισμένα με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας: io-homecontrol¨. Τα μοτέρ αυτά είναι ακόμη 
πιο ασφαλή με την αξιόπιστη τεχνολογία ραδιοκυμάτων. Σας αποστέλ-
λουν πληροφορίες έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τι συμβαίνει 
χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε. Χρησιμοποιούνται από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες με είδη σπιτιού για μέγιστη συμβατότητα.

ΜΕ ΤΌΝ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΡΥΘΜΌ!
Το TaHoma¨ κάνει το σπίτι σας να λειτουργεί πιο άνετα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και 
οικονομία. Τα ηλεκτρικά ρολά, οι τέντες, τα φώτα, η θέρμανση, οι αυλόπορτες και οι 
γκαραζόπορτες, συνδέονται και μπορείτε να τα διαχειριστείτε από το σπίτι ή μακρυά από 
αυτό. Το TaHoma έχει σχεδιαστεί ώστε να κάνει τη ζωή σας πιο άνετη. 

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις δυνατότητες της εφαρμογής.
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ΤΖΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ MOTION
Ολοκληρωμένη λύση με κάλυψη με περγοτέντες στην οροφή. Στα πλαϊνά, προστασία με τα 
συστήματα motion με ηλεκτροκίνητα κρύσταλλα. Με το τρόπο αυτό ανοίγουμε η κλείνου-
με το κατάστημα μας άμεσα, ανάλογα την εποχή.

Με την ασύρματη τεχνολογία Somfy 
η ηλεκτροκίνηση και ο τηλεχειρισμός 

γίνονται απλή υπόθεση!

Εστιατόριο ΕΛΑ στο Μαρούσι. 

Σύστημα motion για το περιμετρικό κλείσιμο χώρων εστίασης. Ηλεκτροκίνητη
κατασκευή όπου κινεί κατακόρυφα κρύσταλλα σε πλαίσιο αλουμινίου κλείνοντας 
ερμητικά το χώρο σας και προσφέρει προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. 
Μέγιστο πλάτος κατασκευής 3 m και ύψος 2,60 m.

Φούρνος ΒΑΖΑΚΑΣ 
στη Λυκόβρυση. 
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ΤΖΑΜΙΑ UP & DOWN
Ανεξάρτητο σύστημα motion ηλεκτροκίνητο ή χειροκίνητο, 
κατάλληλο για κάλυψη χώρων με τέντες ή ομπρέλες 
που δε διαθέτουν κολώνες στήριξης.

Κατάστημα EVEREST, στην Πλ. Συντάγματος. 
Στην κατασκευή στις φωτό, δομή με τζάμια 
motion και στέγαση με ομπρέλες 
χωρίς βάση (για οικονομία χώρου εσωτερικά).
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ΤΖΑΜΙΑ XEIΡΟΚΙΝΗΤΑ UP & DOWN
Χειροκίνητο σύστημα πλαϊνής κάλυψης εύκολο στη χρήση. Αποτελείται από δύο κρύ-
σταλλα σε πλαίσιο αλουμινίου διατηρώντας το κάτω σταθερό ενώ με μία απλή κίνηση 
του αντίβαρου διπλασιάζουμε σχεδόν το ύψος του. Τοποθετείται αυτόνομο με ειδικές 
μεταλλικές βάσεις ή ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολώνες, καλύπτοντας ερμητικά χώ-
ρους εστίασης ή ιδιωτικούς χώρους προστατεύοντάς τους από τις καιρικές συνθήκες, 
προσφέροντας υψηλή αισθητική και ανεμπόδιστη θέα.

ΤΖΑΜΙΑ XEIΡΟΚΙΝΗΤΑ UP & DOWN -  ΥΨΗ ΣΕ CM

ανοιχτό 180 200 220

κλειστό 100 110 120

Διατίθεται σε όποιο χρώμα RAL επιθυμείτε σε πλάτος ως και 2,60 m και μέγιστο ύψος ως και 2,20 m.

16 cm

Εστιατόριο BUTCHER BURGER, στο Περιστέρι.
Κατασκευή με σύστημα κρυφού φωτισμού LED powered by SOMFY 
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ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ ME TZAMI

– Δυνατότητα κατασκευής πόρτας 
– Κατασκευή σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις
– Ηλεκτροστατική βαφή RAL της επιλογής σας

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.

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.



24

ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
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Ομπρέλες όλων των τύπων και μεγεθών, 
εισαγωγής ή Ελληνικής κατασκευής με 
υφάσματα από τη γκάμα της εταιρίας 
DICKSON. Δυνατότητα τοποθέτησης με 
κεντρική κολώνα ή κολώνα στο πλάι, με 
ενσωμάτωση φωτισμού ή θερμαινόμε-
νων ηλεκτρικών σωμάτων.

Σύστημα σκίασης με δυνατότητα πλαγιοκάλυψης 
και ανοιγόμενης ή σταθερής οροφής με διάτρητο 
ύφασμα ιδανικό για ανοιχτούς χώρους 
που σας χαρίζει στιγμές χαλάρωσης. 
Διαστάσεις 3 x 3, 2,50 x 2,50.

adone 2.0  pag 14

adone plus  pag 20

minosse  pag 24

elio  pag 28

efesto  pag 32

diomede  pag 36

olimpo  pag 40

| 13 |

adone 2.0  pag 14

adone plus  pag 20

minosse  pag 24

elio  pag 28

efesto  pag 32

diomede  pag 36

olimpo  pag 40

| 13 |

eos  pag 68
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dioniso  pag 94

| 67 |
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ZEΛΑΤΙΝΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΙΝΤΟ

Ξενοδοχείο ALMYRA, Φισκάρδο, Κεφαλονιά. 
Περιμετρική κάλυψη πέργκολας 
με αντιανεμικό σύστημα 
ζελατίνας zip.

Υπάρχουν σπουδαίες ιδέες για λύσεις που μπορούν 
να πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας όσον αφορά 

το περιμετρικό κλείσιμο οποιασδήποτε κατασκευής 
είτε αυτή είναι ιδιωτικός χώρος  είτε χώρος εστίασης. 

Εφαρμόζονται υφάσματα ή διαφάνειες 
σε κασετίνες αλουμινίου με πλαϊνούς 

οδηγούς, ηλεκτροκίνητα ή χειροκίνητα. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΣΕΤΙΝΑΣ ΜΕ ΖΕΛΑΤΙΝΑ

Οι κατασκευές μας εξοπλίζονται 
με κορυφαία προϊόντα αυτοματισμού 
Somfy και ζελατίνες Achilles.

Ηλεκτροκίνητα κάθετα Ριντό τύπου κασετίνας 
με πλαϊνούς οδηγούς αλουμινίου και διάφανη 
αντιανεμική ζελατίνα.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσες κατασκευές 
και σε συνδυασμό με τέντα πέργκολα για την προστασία 
του χώρου από τα καιρικά φαινόμενα.

Σύστημα ζελατίνας με πλαϊνούς οδηγούς και κασετίνα 
σε συνδυασμό με χειροκίνητο σύστημα up & down.

Κατάστημα ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Μοναστηράκι.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΙΝΤΟ
Συστήματα Ριντό πλάγιας κάλυψης με κασετίνα ή χωρίς σε συνδυασμό με πλαϊνούς οδηγούς 
τύπου ZIP ή με ανοξείδωτες ντίζες. Χρησιμοποιούνται με διάτρητα υφάσματα ή με υφάσματα 
black out ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εφαρμόζουν διακριτικά σε αρχιτεκτονικές εσοχές ή σε προσόψεις υαλοπετασμάτων ρυθμίζοντας  
ανάλογα με τις επιθυμίες μας την ένταση του ηλιακού φωτός και προστατεύοντας μας παράλληλα 
από την ακτινοβολία του, αναβαθμίζοντας την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

Ξενοδοχείο MYCONIAN K HOTEL. 
Σκίαση χώρου πρωϊνού με διάτρητο ύφασμα SUNWORKER της DICKSON.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΙΝΤΟ
Σκίαση και αντιανεμική προστασία 
στο Ξενοδοχείο MYCONIAN AVATON.

Eφαρμογή διάτρητου πανιού SUNWORKER της εταιρίας DICKSON 
σε σύστημα τέντας με βραχίονες και κάθετο σύστημα ριντό για πλευρική προστασία.
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ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Οι εφελκυόμενες κατασκευές αποτελλούν ένα εναλλακτικό είδος συστημάτων 
σκίασης και στέγασης και μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις που οι συμβατικές 
κατασκευές δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Επίσης, αποτελλούν εξαιρετικά δημιουργικό 
ÒεργαλείοÓ στα χέρια του αρχιτέκτονα ή του διακοσμητή και δίνουν λύσεις στέγασης 
και ηλιοπροστασίας για ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

Εστιατόρειο DÕ Angelo, 
στη Χώρα Μυκόνου.

Δημοτικό πάρκο  
Δήμου Περιστερίου
Δημοτικό πάρκο  
Δήμου Περιστερίου
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Εφαρμογή ταινίας φωτισμού LED σε 
εφελκυόμενη κατασκευή, στη ρεσεψιόν 
του Ξενοδοχείου MYCONIAN NAIA.

Εφαρμογή εφελκυόμενης 
κατασκευής σε αστικό
περιβάλλον.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ - ΡΟΛΛΕΡ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ (ΚΑΘΕΤΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ)
Συστήματα εσωτερικής σκίασης με υφάσματα σε roller, κάθετες ή οριζόντιες περσίδες , ξύλινες, αλουμινίου ή υφα-
σμάτινες. Προστατεύουν και διακοσμούν το παράθυρο και την μπαλκονόπορτά σας. Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα με 
δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή ηλεκτροκίνητου μηχανισμού και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, 
για να ελέγχετε εσείς το φώς που θέλετε στο χώρο σας.

Τα συστήματα εσωτερικής 
σκίασης διατίθενται 
σε μεγάλη γκάμα: 
– Ρολοκουρτίνες
– Κατακόρυφες περσίδες
– Οριζόντιες περσίδες

All copyrights on the photographic material as well as logo’s on the enclosed CD are reserved by Coulisse. 

The material supplied may be used only for promotional purposes for the Coulisse products you distribute. 

The material may not be edited nor used in a manner that could be harmful to Coulisse in any way. The 

material may not be passed on to a third party. In case of use in advertisements please contact Coulisse 

in advance.

Auf anliegendes Bild- und Zeichenmaterial hat Coulisse die Urheberrechte. Dieses Material darf für 

verkaufsfördernde Zwecke nur verwendet werden, wenn auch die Produkte von Coulisse sind. Das Material 

darf nicht bearbeitet oder in einer Weise verwendet werden, die negative Auswirkungen für Coulisse haben 

kann. Darüber hinaus darf das Material nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Rückfragen oder bei der 

Absicht, das Material für Anzeigen verwenden zu wollen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu 

setzen.

Op het bijgeleverde beeldmateriaal en logo’s kan Coulisse (auteurs)rechten doen gelden. Het materiaal mag

gebruikt worden voor promotie doeleinden ten behoeve van de Coulisse producten die u bij ons betrekt. Het

materiaal mag niet worden bewerkt of worden gebruikt in een context die Coulisse zou kunnen schaden. 

Daarbij mag het materiaal niet aan derden worden doorgegeven. In geval van gebruik in advertenties 

verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Coulisse.

Todos los derechos de autor, tanto del material fotográfico, como de los anagramas incluidos en el CD, están

reservados por Coulisse. El material suministrado solamente podrá utilizarse para fines de promoción de los

productos que distribuye de Coulisse. El material no debe ser editado ni utilizado de forma que perjudique 

a Coulisse de ninguna manera. El material no puede ser transmitido a un tercero. En caso de utilizarse para

publicidad hay ponerse en contacto con antelación con Coulisse.

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



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας παρέχει στο αγοραστικό κοινό τέντες και πρωτότυπες 
σιδηροκατασκευές εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία 
σε υψηλές απαιτήσεις.
Συστήματα σκίασης εξωτερικών αλλά και εσωτερικών χώρων,σε συνδυασμό 
με όμορφες προτάσεις για διακόσμηση κήπου και βεράντας, προσφέρουν 
ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής για την κατοικία ή το κατάστημά σας.
Σύγχρονα εξαρτήματα και υλικά, με την πιστοποίηση ευρωπαϊκών εργοστασίων, 
προϋποθέτουν την μακροβιότερη διάρκεια οποιασδήποτε κατασκευής επιλέξετε. 
Η τεχνογνωσία και η συνεχή ενημέρωση σε οτιδήποτε καινούργιο αφορά 
τα ασύρματα συστήματα, τα μοτέρ και όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
μαζί με μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού, σας εγγυώνται 
την ιδανική λύση κάθε προσδοκία σας. 

Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας και να είστε βέβαιοι 
πως θα σας εξυπηρετήσουμε με χαρά και συνέπεια.

Η κατασκευή και η τοποθέτηση γίνεται εξ ολοκλήρου από δικά μας συνεργεία .

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