
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
από το 1930

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ    ΣΙ∆ΗΡΟΥ

Πάνελ  Ι  Ρολά  Ι  Σίτες  Ι  Κάγκελα
Στράντζα  Ι  Ψαλίδι  Ι  Εργαλεία

Παντογράφος  Ι  Γυψοσανίδες
Χρώµατα οικοδοµής
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Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Μ Α Σ

Με Εκτίµηση,

Ε. Ν. Φωτεινόπουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

“Aluminum has been called the sustainability nutrient
of the world, and for good reason.

Consider that 75% of all the aluminum made since 1886 is still in use.”

“Το αλουµίνιο έχει χαρακτηριστεί το κατ’ εξοχήν βιώσιµο στοιχείο
του πλανήτη µας και δικαιολογηµένα.

Σκεφτείτε, πως το 75% του συνόλου του αλουµινίου που
παρήχθη ήδη από το 1886, εξακολουθεί ακόµη να χρησιµοποιείται.”

William J. O’ Rourke

Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία «Φωτεινόπουλος Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε», πιστοποιηµένη µε ISO 
9001: 2015, δραστηριοποιείται στους τοµείς επεξεργασίας αλουµινίου και σιδήρου και της 
εµπορίας µετάλλου από το 1930.

Η Επιχείρησή µας βρίσκεται στον Πύργο Ηλείας (Ανθόπυργος). 
Είµαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Εταιρείας Alumil S.A για το Ν.Ηλείας και επίσηµοι 
διανοµείς στη ∆υτική Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά µε δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα 
και Κύπρο. Σε εµάς θα βρείτε πληθώρα προϊόντων, όπως Συστήµατα Αλουµινίου σε 
θερµοµονωτικές και µη θερµοµονωτικές σειρές.

∆ιαθέτουµε µεγάλη ποικιλία σε σίδερα, κάγκελα, πάνελ οροφής, θωρακισµένες πόρτες και 
πλείστα άλλα αγαθά, όπως περιφράξεις, εργαλειακό εξοπλισµό, χρώµατα, εξαρτήµατα κ.α. 
Προσφέρουµε ποιοτικά προϊόντα πιστοποιηµένων ελληνικών εταιρείων µε διεθνές κύρος και 
αξιοπιστία. 

Το Προσωπικό µας είναι καταρτισµένο στις νέες τεχνολογίες και εξειδικευµένο στις σύγχρονες 
καινοτοµίες του χώρου. Σκοπός µας είναι να εξελισσόµαστε καθηµερινά και να µαθαίνουµε 
συνεχώς, ώστε να σας προσφέρουµε τις αρτιότερες υπηρεσίες.

∆ιαθέτουµε ειδικούς χώρους µεταποίησης και κατασκευής προϊόντων, όπως:  α) Στραντζάρισµα 
λαµαρίνων, β) Ψαλίδι κοπής, γ) Κουρµπάρισµα λαµαρίνων, δ) Κατασκευή και επισκευή σιτών 
αλουµινίου και οικιακών ρολών, ε) Παντογράφο σιδήρου - λαµαρίνων. Ο Παντογράφος Plasma
(6 x 4 µ.) παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής πλείστων εφαρµογών παντός τύπου. Οι Συνεργάτες 
και Σχεδιαστές της Εταιρείας µας, µπορούν να υλοποιήσουν σχέδια της επιθυµίας σας, στην κλίµακα 
που θέλετε.
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Ο Ι  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Μ Α Σ

Η επιχείρησή µας στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 3.500 τ.µ, στην περιοχή του Πύργου Ηλείας (Ανθόπυργος,
Αγ. Γεωργίου 103).

Σε εµάς µπορείτε να βρείτε πληθώρα προϊόντων, όπως συστήµατα αλουµινίου, καθώς και τεράστια ποικιλία σε 
σίδερα, κάγκελα, πάνελ οροφής, θωρακισµένες πόρτες και εκατοντάδες άλλα προϊόντα, όπως εξαρτήµατα, 
εργαλεία ή περιφράξεις.

∆ιαθέτουµε ειδικούς χώρους µεταποίησης και κατασκευής προϊόντων. Επίσης, διαθέτουµε Εκθεσιακό Χώρο, τον 
οποίο µπορείτε να επισκεφτείε και να γνωρίσετε από κοντά τα προϊόντα µας.

Προοπτική άποψη µέσω Google Earth (2017) των εγκαταστάσεών µας. ∆ιακρίνεται το κυρίως 
κτίσµα και ο εµπρόσθιος προαύλιος χώρος επι της οδού Αγ. Γεωργίου (Ανθόπυργος).

Μερική άποψη των Γραφείων   Άποψη της Έκθεσης Χρωµάτων και Στεγανωτικών Μερική άποψη της Κεντρικής Έκθεσης

Ενηµέρωση στο 
πλαίσιο Σεµιναρίου

Σύγχρονα µηχανήµατα ακρίβειας κοπής διαµόρφωσης και 
επεξεργασίας σιδήρου και λαµαρίνας.

Εργασίες ανύψωσης και
µεταφοράς υλικών

Η πρόσοψη της Επιχείρησης

Εκδήλωση επί του αίθριου χώρου
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Λήψεις διαφόρων εργασιών που πραγµατοποιούνται στο χώρο των Εγκαταστάσεων, όπως του παντογράφου σιδήρου.

Πανοραµική λήψη, εσωτερικό του κτηρίου   Ι   Χώρος εργασιών   Ι   Άποψη από βόρεια. 

Άποψη εσωτερικού του κτηρίου   Ι   Χώρος αποθήκευσης υλικών.

Πανοραµική λήψη, εσωτερικού του κτηρίου   Ι   Άποψη από ανατολικά.
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Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Μ Α Σ

Ο παππούς Ευάγγελος Φωτεινόπουλος ιδρύει την Επιχείρηση στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. 
Εργάζεται ως Σιδηρουργός και δραστηριοποιείται στην Εµπορία µετάλλων.

Ο πατέρας Νικόλαος Φωτεινόπουλος στρέφεται παράλληλα στην κατασκευή Σιδήρου και 
Αλουµινίου.

Εγκαινιάζεται το πρώτο υποκατάστηµα στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.

Αρχίζει η συστηµατική εµπορία Σιδήρου και Αλουµινίου.

Καθώς οι ανάγκες αυξάνουν, κατασκευάζεται νέο ιδιοκτητο κτήριο έκτασης 800 τ.µ στα Φιλιατρά 
Μεσσηνίας.

Έναρξη συνεργασίας µε την Alumil για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας στις περιοχές 
Τριφυλλίας - Πυλίας του Ν. Μεσσηνίας.

Ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της Εταιρείας Alumil για το Ν. Ηλείας. 
Εγκαινιάζεται το τρίτο κατάστηµα της Εταιρείας µας στον Πύργο.

Τα ηνία της Εταιρείας αναλαµβάνουν τα εγγόνια Ευάγγελος και Βανέσσα Φωτεινοπούλου.

Αγοράζεται οικόπεδο 2.000 τµ στην περιοχή Ανθόπυργος του ∆ήµου Πύργου, όπου  
κατασκευάζονται νέες ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις, επιφανείας 1.000 τ.µ.

Πραγµατοποιείται επέκταση των εγκαταστάσεων περί τα 300 τ.µ.

Αγοράζεται οικόπεδο 2000 τ.µ για την επέκταση των εγκαταστάσεων. Κατασκευάζονται 
κτηριακές εγκαταστάσεις περί τα 1.000 τ.µ.

Εγκαθίσταται και λειτουργεί σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός για την επεξεργασία 
σιδήρου (Στράντζα - Ψαλίδι - Κουρµπαδόρος - Κύλινδρος - Πριονοκορδέλα και Ζουµποψάλιδο).

 Έναρξη συστηµατικής κατασκευής ρολών αλουµινίου οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης.

Επέκταση δραστηριοτήτων στην πρωτογενή τοµέα παραγωγής µέσω της εξαγοράς ποσοστού 
µετοχών του Εργοστασίου της Εταιρείας “Ελαιουργική Α.Ε”.

Η Εταιρεία προχωρά στην ίδρυση θυγατρικής “Φωτεινόπουλος Ευάγγελος & Συνεργάτες Ο.Ε” µε 
έδρα τον Πύργο Ηλείας µε αντικείµενο Υπηρεσίες Real Estate.
Αγοράζεται οικόπεδο 800 τ.µ στην περιοχή Αλίµου Αττικής µε προοπτική επέκτασης.

Έναρξη συνεργασίας µε την Εταιρεία Εργαλειακού εξοπλισµού Milwaukee Electric Tool
Corporation.

1930  

1970 

1975 

1980 

1985 

1992

1995 

1996 

1997 

2004 

2005

2006 

2007 

2010

2011

2012 
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Επέκταση δραστηριοποίησης στον Τοµέα Εµπορίας χρωµάτων και βερνικιών οικοδοµής και 
οικίας.

Εµπορία γυψοσανίδων και θερµοπρόσοψης.

Απόκτηση Πιστοποιητικού του Οργανισµού EUROCERT µε το σύστηµα ISO 9001:2015.

Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) www.e-metalshop.gr. 

Εγκατάσταση Παντογράφου Laser Plasma.

2013  

2014 

2015

2016

2017

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο
Ν. Φωτεινόπουλος µε δύο υπαλλήλους

της Επιχείρησης το έτος 1978.

Τα αδέλφια Ευάγγελος και
Βανέσσα, που ανέλαβαν
την επιχείρηση το 1996.

Ο κ. Νίκος Φωτεινόπουλος
στην έδρα της Εταιρείας.

Εξωτερική άποψη των Εγκαταστάσεων.
∆ιακρίνεται µέρος της Έκθεσης.

O Ευάγγελος µε τους γονείς του κατά την
αποφοίτηση από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς .

Η εξέλιξη του λογοτύπου της Εταιρείς από τα µέσα της δεκαετίας του '90 εως το σήµερα
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  -  ALUMINUM

Η ηλεκτροστατική βαφή αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες διεθνώς επιφανειακές 
κατεργασίες του αλουµινίου. Στηρίζεται στο συνδυασµό κατάλληλης χηµικής 
επεξεργασίας, που διασφαλίζει αντοχή έναντι της διάβρωσης και εφαρµογή µεγάλης 
ποικιλίας αποχρώσεων πολυεστερικών πουδρών που βελτιώνουν τις αντοχές και το 
αισθητικό αποτέλεσµα του τελικού προϊόντος. O Όµιλος ALUMIL διαθέτει µονάδες 
ηλεκτροστατικής βαφής πέραν των κεντρικών εγκαταστάσεων στο Κιλκίς, στη Ξάνθη, 
Ρουµανία, Σερβία και Αλβανία.

     2.  Ανοδίωση Αλουµινίου

Η Aνοδίωση είναι µία ηλεκτροχηµική διεργασία για την επεξεργασία της επιφάνειας του αλουµινίου, όπου δηµιουργείται µία 
στοιβάδα οξειδίου του αλουµινίου το οποίο βελτιώνει την αντοχή και την εµφάνισή του. Η διεργασία της ανοδίωσης αποτελείται 
από τέσσερα βασικά στάδια: 1. την προεργασία του αλουµινίου, 2. την ανοδίωση, 3. τον χρωµατισµό (αν απαιτείται)  και  4. το 
σφράγισµα.
Η ανοδίωση δύσκολα συγκρίνεται µε οποιαδήποτε άλλη επιφανειακή κατεργασία του αλουµινίου, διότι τα προϊόντα µετά την 
ανοδίωση αποκτούν ιδιαίτερη αντοχή και καθίστανται ιδανικά για χρήση σε επιβαρυµένο περιβάλλον (πχ. περιβάλλον µε 
υψηλούς ρύπους, παράκτιες περιοχές κ.α.).

Aπό το 1995 εµπιστευόµαστε την κορυφαία εταιρεία παραγωγής αλουµινίου στην Ελλάδα, την Alumil, για να µπορούµε να 
δίνουµε το καλύτερο σε όλους εσάς που µας εµπιστεύεστε µε εργοστασιακά πιστοποιηµένη βαφή και εγγύηση.

    ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΒΑΦΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

    1. Ηλεκτροστατική Βαφή αλουµινίου: Εργοστασιακή - Πιστοποιηµένη
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     3. Προανοδίωση

Κτήρια συχνά κατασκευάζονται σε περιοχές µε επιβαρυµένο περιβάλλον, κάτι που έχει αποδειχθεί καθοριστικό για την 
ανάπτυξη διάβρωσης. 
Η προανοδίωση είναι µια διαδικασία προεργασίας, η οποία µας επιτρέπει να συνδυάσουµε την ανοδίωση και την 
ηλεκτροστατική βαφή και να εκµεταλλευτούµε τα καλύτερα στοιχεία από κάθε µέθοδο. Αυτή η υψηλής ποιότητας λύση 
προσφέρει µοναδική προστασία από την διάβρωση και αµέτρητες χρωµατικές επιλογές, παρέχοντας ασύγκριτη ελευθερία 
στον σχεδιασµό κάθε τύπου κτηρίου ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή που κατασκευάζεται και τις γενικότερες 
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

     4. Σουµπλιχρωµία (Sublimation)

Η Σουµπλιχρωµία είναι µια µέθοδος βαφής που επιτρέπει τον συνδυασµό της αισθητικής του 
ξύλου ή άλλων υλικών όπως το τσιµέντο ή ο χαλκός µε τα προφίλ αλουµινίου, προσφέροντας 
µοναδική αισθητική. Η διαδικασία παραγωγής είναι η ίδια µε αυτή της ηλεκτροστατικής βαφής µε 
δυο επιπλέον βήµατα ανάµεσα στην βαφή και τον πολυµερισµό.
Την εφαρµογή µε κενό αέρος ενός θερµοευαίσθητου φιλµ (πλαστικά φιλµ που αποτυπώνουν το

επιθυµητό µοτίβο τυπωµένα µε ειδικά µελάνια) πάνω στην βαµµένη επιφάνεια των προφίλ. Είναι µια µοναδική επιφανειακή 
επεξεργασία που παρέχει:

1. Αισθητική: Μοναδική αισθητική, η οποία συχνά απαιτείται σε παραδοσιακούς οικισµούς και εφαρµογές στην ύπαιθρο.

2. Σταθερότητα Απόχρωσης: Σε όλες τις επιλογές της νέας συλλογής σουµπλιχρωµίας της Alumil χρησιµοποιούνται σαν βάση 
υπερανθεκτικές πούδρες, (Qualicoat Class 2) και συνεπώς η αλλοίωση του χρώµατος και της γυαλάδας από την ηλιακή 
ακτινοβολία είναι ελάχιστη.

3. Ευκολία Συντήρησης: Ένα απλό ξέπλυµα µε νερό ή και η χρήση κάποιου ήπιου καθαριστικού θα φέρει την ηλεκτροστατικά 
βαµµένη επιφάνεια στην αρχική της κατάσταση.
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    ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
   
Η εταιρεία διαθέτει πλήρη γκάµα Profil Αλουµινίου θερµοδιακοπτόµενων (ενεργειακών) και µη. Το πλέον έµπειρο προσωπικό 
µας είναι σε θέση να σας κατευθύνει για την καλύτερη δυνατή επιλογή συστήµατος αλουµινίου, καλύπτοντας κατ’ αυτό  τον 
τρόπο και τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες τόσο για την ασφάλειά σας, όσο για την εξοικονόµηση ενέργειας. Για την προσφορά 
και την κατασκευή σας µπορείτε να απευθυνθείτε στους πιστοποιηµένους και εξουσιοδοτηµένους κατά τόπους συνεργάτες 
µας.
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    ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 
Ολοκληρωµένα συστήµατα  πέργκολας και σκίασης αλουµινίου  για αποτελεσµατική σκίαση και αναβάθµιση της αισθητικής 
του χώρου σας. Ιδανική λύση για ξενοδοχεία, χώρους εστίασης αλλά και κατοικίες.

Αποτελεσµατική προστασία από ήλιο, βροχή, χιόνι και άλλες καιρικές συνθήκες.

Ελεγχόµενες συνθήκες λόγω της υιοθέτησης της βιοκλιµατικής λογικής και της ενσωµάτωσης επιπλέον στοιχείων, όπως 
συρόµενα συστήµατα υαλοπινάκων και παντζουριών, κάθετα ρολά σκίασης (ZIP), φωτισµός LED, κ.α.

Εντυπωσιακή στιβαρότητα για να επιτρέπουν πολύ µεγάλες διαστάσεις, µέχρι 6.2 x 4.5 m ή 6.5 x 4.2 m.

Υψηλή αισθητική και minimal σχεδιασµός µε έµφαση στη λεπτοµέρεια, για παράδειγµα µη εµφανή σηµεία σύνδεσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κινητή βιοκλιµατική πέργκολα Alumil Smartia PG 120P Mykonos

1

2

3

4
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Το µοντέλο SANTORINI προσφέρει κορυφαία στιβαρότητα και 
κατασκευές πολύ µεγάλων διαστάσεων, έως 7.5×7.5m, 
καθιστώντας το πραγµατικά µοναδικό.

 Στην περίπτωση κατοικιών, τµήµα αυλής 50 m2 
µπορεί να µεταµορφωθεί σε ξεχωριστό χώρο µε ελεγχόµενη 
σκίαση και αερισµό για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 Σε επίπεδο ξενοδοχείων, εστιατορίων και 
εµπορικών χώρων, πολλαπλές κατασκευές δύνανται να 
καλύψουν αποτελεσµατικά πολύ µεγάλες επιφάνειες µε 
λιγότερες κολόνες, επιτρέποντας για παράδειγµα 
µεγαλύτερο αριθµό τραπεζιών από κάτω.

Κινητή βιοκλιµατική πέργκολα Alumil Smartia PG 160P Santorini

1

3

2

Πέργκολα Classic Aluminco 
Παραδοσιακή

Είναι ανθεκτική στις διάφορες καιρικές 
συνθήκες, εύκολη στη συναρµολόγηση 
και στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί 
ιδιαίτερη συντήρηση. Η βαφή της 
πέργκολας αλουµινίου γίνεται 
ηλεκτροστατικά µε ειδική επεξεργασία 
seaside class για προστασία από την 
αλµύρα και διατίθεται σε πολλά 
χρώµατα καθώς επίσης σε 
αποχρώσεις αποµίµησης ξύλου. 



Σύστηµα πέργκολας µε σταθερές περσίδες το οποίο προσφέρει σκίαση και παράλληλα συµβάλλει στην κατακόρυφη 
αναβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου. Η στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή του συστήµατος διασφαλίζει 
µακροχρόνια αντοχή και µέγιστη ανθεκτικότητα, χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 

Πέργκολα µε Εκλεπτυσµένο σχεδιασµό και µε πλήρη στεγάνωση Alumil Smartia PG120F

12

1

2

Μεγάλη γκάµα ανταγωνιστικών λύσεων οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη.
Υψηλής αισθητικής κατασκευές σε απόλυτα minimal σχεδιασµό µε καθαρές γραµµές και µη εµφανή σηµεία σύνδεσης.
Πολύ µεγάλη στιβαρότητα αντέχει υψηλές ανεµοπιέσεις και δονήσεις και επιτρέπει ιδιαίτερα µεγάλες διαστάσεις (έως 
4.8x6.0m).
Επιτρέπει πολλαπλές κατασκευές, χάρη στον τρόπο που οι τραβέρσες συνδέονται µε τις κολόνες.
Το µεγαλύτερο µέρος της κατασκευής γίνεται στο κατασκευαστικό και η ίδια η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη και 
γρήγορη (και επεκτάσιµη στο µέλλον).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Σταθερή πέργκολα Alumil Smartia PG 120F Naxos Πέργκολα αλουµινίου Alfa µε παραδοσιακά τελειώµατα

Πέργκολα Modern Aluminco µε σταθερές περσίδες Πέργκολα αλουµινίου Alfa Μοντέρνα µε τάπες

Σταθερή πέργκολα Alumil Smartia PG 120F Creta

1

3

5

2

4
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    ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
 
Τα στέγαστρα εισόδου αποτελούν την ιδανική λύση προστασίας των κύριων εισόδων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων 
από τη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία. Κατασκευάζονται από καθαρό αλουµίνιο βαµµένο ηλεκτροστατικά, σε παραδοσιακά 
και µοντέρνα σχέδια. ∆ιατίθενται ετοιµοπαράδοτα µε συµπαγή πολυκαρµπονικά φύλλα Lexan®. 

   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
 
Ποικιλία από ολοκληρωµένα συστήµατα επένδυσης της εξωτερικής επιφάνειας των κτηρίων. 

Ειδική επένδυση κτηρίου Alumil Smartia Cladding 7000
Ο SMARTIA Cladding είναι ένα σύστηµα επένδυσης τοιχοποιίας, αποτελούµενο από ένα σύνολο προφίλ και εξαρτηµάτων 
αλουµινίου, το οποίο προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο για τη στήριξη διαφόρων εξωτερικών πλακών.

1 2

3 4

21
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Υαλοπετάσµατα επένδυσης κτηρίων

1

2

4

3

5
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ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Εµπορευόµαστε θωρακισµένες πόρτες και πόρτες ασφαλείας κατασκευασµένες µε υλικά όπως το γυαλί, το αλουµίνιο, το 
laminate ή το ξύλο καθεαυτό, καθώς και συνδυασµό των παραπάνω. 
Συνεργαζόµαστε µε τις πλέον κορυφαίες εταιρείες κατασκευής θωρακισµένων πορτών στην Ελλάδα.
Επιλέξτε µέσα από δεκάδες διαφορετικά είδη, στις διαστάσεις που εσείς επιθυµείτε, στο χρώµα ή στο υλικό που θέλετε. 
Το έµπειρο προσωπικό µας θα σας βοηθήσει στην σωστή επιλογή.

            Επικοινωνήστε µαζί µας για προσφορά ή περισσότερες πληροφορίες.

1

3

2

4
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ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Όµορφύνετε την είσοδο και την έξοδό σας προς την οικία ή τον επαγγελµατικό σας χώρο!
Η Εταιρία µας εµπορεύεται:
       Αυλόπορτες σιδήρου        Αυλόπορτες αλουµινίου.
Επισκεφτείτε µας σήµερα και ελάτε σε επαφή µε το πλέον έµπειρο προσωπικό της εταιρείας για να διαλέξετε, µέσα από 
εκατοντάδες επιλογές και στις καλύτερες τιµές της αγοράς, το κατάλληλο προϊόν για τις ανάγκες σας.

    ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι αυλόπορτες  αλουµινίου 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 κτηρίων.

Κατασκευάζονται µε εξαρτήµατα από αλουµίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι, για µέγιστη προστασία από τη διάβρωση. Βάφονται 
ηλεκτροστατικά µε ειδική επεξεργασία seaside class για προστασία και διατίθενται σε µεγάλη χρωµατική ποικιλία σε 
αποχρώσεις από RAL, SABLE STRUCTURA ΜΑΤ, καθώς και ειδικά χρώµατα και αποχρώσεις σε αποµίµηση ξύλου.

3

1 2
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    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

Συνεργαζόµαστε µε τις πλέον κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των µηχανισµών για συρόµενες ή ανοιγόµενες αυλόπορτες και 
γκαραζόπορτες, και εµπορευόµαστε µηχανισµούς από τις εταιρείες BFT, Comunello,  Somfy, Proteco.

Στην Εταιρεία µας θα βρείτε µηχανισµούς για οικιακή ή βιοµηχανική ενταντική χρήση και κάθε λογής εξάρτηµα, όπως 
φωτοκύτταρα, φάρους ασφαλείας, τηλεκοντρόλ, καθώς και µπάρες ασφαλείας για χώρους στάθµευσης.

    ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Στην Εταιρεία µας µπορείτε να προµηθευτείτε µπάρες στάθµευσης σε συνεργασία µε τους κορυφαίους κατασκευαστές όπως 
BFT, SOMFY και CASIT.
     Τα προϊόντα που εµπορευόµαστε προορίζονται για ηµί-εντατική έως 600 ανοιγοκλεισίµατα /ηµέρα , εντατική  έως 1200   
ανοιγοκλεισίµατα /ηµέρα καθώς και για συνεχή χρήση.

       Ιδανικές για ξενοδοχεία, πάρκινγκ, εστιατόρια.

1 2
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    ΡΟΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Εµπορευόµαστε µοτέρ όλων των τύπων από τις εταιρείες Becker, Somfy και Electronic Door.
Πλήρης γκάµα σε εξαρτήµατα και άξονες ρολών, τέντας ή γκαραζόπορτας.

 Όλα τα προϊόντα µας µπορούν να αντικαταστήσουν επάξια µοτέρ άλλων εταιρειών.
 Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και εγκατάσταση από έµπειρους τεχνικούς.

   Τα µοτέρ που εµπορευόµαστε µπορούν να αντικαταστήσουν µοτέρ
   άλλων εταιρειών, όπως:
   Altus, Aprimatic, Acm, Asa, Bolis Carlo, Simu, Solus, Jolly Came, Nice, Giesse, Acomax, Faac, 
   Beninca. 

     Μοτέρ Ρολών

Επικοινωνήστε µαζί µας για να υπολογίσουµε το βάρος του ρολού ή της 
γκαραζόπορτάς σας, και να σας προτείνουµε τον κατάλληλο µηχανισµό.

Παρέχεται γραπτή εγγύηση 5 ετών σε όλα τα µοτέρ που εµπορευόµαστε.

Κατασκευάζουµε οικιακά ρολά και γκαραζόπορτες, όλων των τυπολογιών και διαστάσεων.
Στα ρολά µας εφαρµόζουµε πιστοποίηση CE και τον “Αριθµό Μητρώου Ρολού σε κάθε 
προϊόν που παράγουµε”.

Κατασκευή ρολών - κατασκευή γκαραζόπορτας

         Κουτιά κρύα και θερµοδιακοπτόµενα.
         Με φυλλαράκια πολυουρεθάνης.
         Με φυλλαράκια διέλασης αλουµινίου βαρέως τύπου.
         Με φυλλαράκια µεγάλης διάτρησης για επιπλέον φωτισµό και αερισµό.

    Κατασκευή ρολών



Kατασκευάζουµε οικιακά ρολά µε εργοστασιακή - πιστοποιηµένη βαφή παρέχοντας γραπτή εγγύηση.

Service και αυτοµατισµοί
        Επιδιορθώσεις σε παλαιά ρολά. Τοποθέτηση ή αλλαγή µοτέρ.
          Ειδικοί αυτοµατισµοί, π.χ. χειρισµός έως 10 ρολών µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

24

    Somfy Tahoma

Στο «έξυπνο» σπίτι της Somfy Tahoma, θα κάνεις τα πάντα µέσα απο το κινητό σου!
Φανταζόσασταν ποτέ ότι θα µπορούσατε να ελέγξετε κάθε σηµείο του σπιτιού απ’ το κινητό σας τηλέφωνο; ∆εν είναι κάποιο 
σενάριο ταινίας αλλά η νέα πραγµατικότητα που αλλάζει τη ζωή µας.

Σας παρουσιάζουµε το Somfy Tahoma, ένα online σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο δίνουµε εντολή να ανοίξει, να κλέισει ή να 
κλειδώσει οποιοδήποτε παράθυρο ή πόρτα του σπιτιού µας µέσα από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή µας.
Το περιβάλλον χρήστη είναι τόσο φιλικό και απλό που θα µάθετε να το χρησιµοποιείτε σε 10 λεπτά.
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Για να το εξασφαλίσουµε το µόνο που χρειαζόµαστε είναι internet και ένα έξυπνο λογισµικό για την φορητή µας συσκευή.

 Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Μπορούµε να προγραµµατίσουµε ένα σενάριο, όπως για παράδειγµα ότι φεύγουµε 
από το σπίτι και έτσι να γίνουν όλες οι ενέργειες ασφαλείας µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Επίσης µπορούµε να κάνουµε όλα τα 
παραπάνω όσο µακριά κι αν είµαστε απ’ το σπίτι, αρκεί να έχουµε internet στη συσκευή µας. Μπορούµε να ρυθµίσουµε να 
ανοίγουν όλα τα ρολά του σπιτιού αυτόµατα σε µια συγκεκριµένη ώρα, για παράδειγµα στις 07:30 το πρωί, µόλις ξυπνήσουµε.
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ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
       Τεράστια ποικιλία σε σχέδια και σε ειδικά χρώµατα για όλους σας που θέλετε να ασφαλίσετε και να οµορφύνετε τον 
εξωτερικό σας χώρο.

    WOODALUX  ALUMIL

Αλουµίνιο και ξύλο σε αρµονική συνεργασία! 
To Woodalux είναι το νέο καινοτόµο προιόν της Alumil, το οποίο αποτελεί µια εξαιρετική λύση για πληθώρα εφαρµογών, όπως 
διακοσµητικές επενδύσεις κτηρίων, προσόψεις σκίασης, περσίδες για πέργκολες, περιφράξεις και πολλά ακόµη. Αποτελείται 
από στιβαρά προφίλ αλουµινίου επικαλυµµένα µε ειδικό συνθετικό υλικό το οποίο χαρίζει την αισθητική του ξύλου.

Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουµινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγµένο σχεδιασµό τους.
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Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε 
να µας καλέσετε στο 

2621 0 33178   
και στο e-mail: info@foteinon.gr



ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Όπως και αν έχετε σκεφτεί να περιφράξετε τον κήπο σας, το µπαλκόνι σας ή να προχωρήσετε σε κάποια ειδική κατασκευή σε 
δηµόσιο ή σε ιδιωτικό χώρο, σε εµάς θα βρείτε το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα προϊόντα για να το πράξετε. Τα 
προϊόντα µας είναι πιστοποιηµένα και µε µακροχρόνια εγγύηση.

 Κάγκελα αλουµινίου τύπου Inox σε πληθώρα σχεδίων και συνδυασµών.

 Κάγκελα µε υαλοπίνακα.

 Παραδοσιακά κάγκελα αλουµινίου.

 Παραδοσιακά ή µη κάγκελα σιδήρου.

 Πληθώρα εξαρτηµάτων και διακοσµητικών στοιχείων.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Με τα συστήµατα στήριξης υαλοπινάκων επιτυγχάνεται µια απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, χωρίς να περιορίζεται το οπτικό σας 
πεδίο. Στιβαρή κατασκευή µε τζάµι triplex και ανθεκτικότητα στον χρόνο.
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    ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ

Η πλέον ιδανική λύση για καφετέριες, ξενοδοχεία, εστιατόρια αλλά και οικίες. Μια νέα και καινοτόµος λύση µε εντυπωσιακό 
σχεδιασµό αλλά και µέγιστη ασφάλεια. 

    ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Πολυκαρβονικά φύλλα µε 10ετή εγγύηση και δυνατότητες πολλών εφαρµογών.
Ιδανικά για:
          Αίθρια, ηλιακές οροφές, χωρίσµατα εσωτερικών χώρων,   στέγαστρα, παράθυρα, φεγγίτες, θερµοκήπια.
          Κιόσκια, συρόµενα σκέπαστρα και ηχοπετάσµατα.
          Υπερέχουν έναντι των παραδοσιακών υλικών, όπως το γυαλί.
        Είναι ελαφριά, εύκαµπτα, πρακτικά άθραυστα, θερµοµονωτικά, φωτοδιαπερατά, ηχοµονωτικά και παρέχουν προστασία 
από την ηλιακή υπεριώδη ακτίνα.
          ∆εν επιτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού και καθαρίζονται εύκολα.
          Είναι συµπαγή, 200 φορές πιο ανθεκτικά από γυαλί και plexi glass. 

1 2
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ΣΙ∆ΗΡΟΣ - IRON

    ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΙ ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΙ

Στην Εταιρεία µας διαθέτουµε µεγάλη ποικιλία σε κοιλοδοκούς σιδήρου µαύρους ή γαλβανιζέ.  ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
          Τετράγωνοι κοιλοδοκοί.
          Ορθογώνιοι κοιλοδοκοί.
          Ειδικά εξαρτήµατα όπως καπάκια, ροζέτες ή πυραµίδες.
          Ειδικά τεµάχια Ήτα-Πι-Ταφ.
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    ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ

Σωλήνες σιδήρου οκτάγωνοι ή στρογγυλοί για κάθε σας ανάγκη. Κοπή στις διαστάσεις που θέλετε. ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
 

    ΓΩΝΙΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ

Στην Eταιρεία µας θα βρείτε άµεσα διαθέσιµες γωνίες σιδήρου:
        Σε διάφορες διαστάσεις
        Μαύρες ή γαλβανιζέ.
 

    ΣΙ∆ΕΡΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ

Παράλληλα, θα βρείτε σίδερα στραντζαριστά:
       Σε διάφορες διαστάσεις και πάχη
       Μαύρα ή γαλβανιζέ.
ΑΜΕΣΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
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    ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΙ∆ΕΡΑ ΜΑΣΙΦ

Σε εµάς θα βρείτε σίδερα µασίφ:
        Σε διάφορες διαστάσεις.
        Στρογγυλά, ορθογώνια η τετράγωνα.

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Κοπή στα µέτρα σας κατόπιν παραγγελίας. Το πλέον έµπειρο προσωπικό της εταιρείας µας είναι έτοιµο να σας εξυπηρετήσει.
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ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
       Στην εταιρεία µας µπορείτε να βρείτε άµεσα διαθέσιµες λαµαρίνες για κάθε σας ανάγκη.

    ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ

    ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

1 2 3
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    ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ (ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ)

Οι διακοσµητικές λαµαρίνες τύπου ντεπλουαγέ ή αλλιώς πλέγµατα τύπου ντεπλουαγέ είναι ίσως µια οικονοµική αλλά και 
διάσηµη πλέον λύση για εσωτερικά χωρίσµατα ή για εξωτερική κάλυψη των πλευρών ενός κτηρίου. Στην λύση αυτή έχουν 
προχωρήσει αρκετά καταστήµατα εστίασης, προσδίδοντας µια διαφορετική νότα στους εσωτερικούς τους χώρους.
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
Η αντοχή του σιδήρου καθιστά το συγκεκριμένο είδος πόρτας μοναδική επιλογή και μακροχρόνια λύση.

ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
 Καλαίσθητες και διαχρονικές δημιουργίες από ατόφιο σίδερο.
 Αξιοπιστία, Συνέπεια και πολυετή πείρα. 
 Ποιότητα & Εξαιρετικές Τιμές. 

1 2 3

4 5 76

5 6 87

1 2 43
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΣΚΑΛΕΣ
        Καλαίσθητες και Διαχρονικές δημιουργίες από ατόφιο σίδερο.
        Ευρεία γκάμα διακοσμητικών στοιχείων.
        Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
        Με την Εγγύηση και Πιστοποίηση της Εταιρείας μας. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
Παραδοσιακή σιδερένια περίφραξη ιδανική για κάθε χώρο.  Στην Εταιρεία μας θα βρείτε:

 Μεγάλη ποικιλία υλικών και διακοσμητικών στοιχείων.
 Δεκάδες σχέδια για να διαλέξετε.

1 2

3 4

5 6
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - SERVICES

    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ -  ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Στις εγκαταστάσεις µας διαθέτουµε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα, ακρίβειας κοπής, διαµόρφωσης και επεξεργασίας
σιδήρου και λαµαρίνας.
           Μηχάνηµα στράντζας
           Ψαλίδι λαµαρίνας
           Κύλινδρος λαµαρίνας
           Κουρµπάρισµα σωλήνων
           Παντογράφος σιδήρου και λαµαρίνας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 
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Αναλαµβάνουµε εξολοκλήρου 
την κατασκευή µηχανισµού 
σίτας, ανταποκρινόµενοι πάντα 
στις ανάγκες του εκάστοτε 
πελάτη. Τα συστήµατα σίτας, 
λόγω των καιρικών συνθηκών 
αλλά και  του χρόνου δέχονται 
αρκετές καταπονήσεις. Ο 
αέρας, η βροχή, η κακή χρήση 
αλλά και η απροσεξία αρκετές 
φορές είναι παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν σηµαντικά 
το υλικό αυτό.

Η Εταιρεία µας αναλαµβάνει την επισκευή της σίτας σας, την αλλαγή του υλικού και φυσικά είµαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα 
στιγµή όχι µόνο πριν την αγορά, αλλά και στο µέλλον να σας παρέχουµε σωστές πληροφορίες συντήρησης ώστε να µπορέσετε 
να επεκτείνετε την διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εσείς απλά µπορείτε να καθαρίζετε συχνά τους οδηγούς για να προστατεύετε 
την λειτουργία του µηχανισµού.

Σίτα ανοιγόµενη, αλουµινίου, ιδανική για πόρτες κουζίνας ή αποθήκης, µε µεντεσέ επαναφοράς και µαγνήτη, καθώς και µε 
ειδικό πανί PET που δεν το σκίζουν τα κατοικίδια.

    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

       Αυθηµερόν κατασκευή και επισκευή σε διαστάσεις της αρεσκείας σας, όλων των τύπων (Ανοιγόµενες, συρόµενες, πλισέ 
και κάθετης κίνησης).
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Σίτα αλουµινίου κάθετης κίνησης υψηλής αντοχής για κάθε χρήση.

Σίτα αλουµινίου οριζόντιας κίνησης µονόφυλλη ή δίφυλλη, υψηλής αντοχής, ιδανική για πόρτες & παράθυρα.

Σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης µε ερπύστρια, ιδανική για µπαλκονόπορτες. Με ενισχυµένο βουρτσάκι, αντιανεµική και 
ερπύστρια τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω µέρος.

Σίτα πλισέ Smart οριζόντιας κίνησης τύπου ακορντεόν, ιδανική για παράθυρα και πόρτες.
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     Πανιά σίτας - Εξαρτήµατα

Πανί Σίτας Polyester OEM
Κατοικιδίων (Pet)

Κορδόνι αντικατάστασης fiber
(ανθρακόνηµα) για σίτα πλισέ

Εργαλείο τοποθέτησης σίτας (ροδάκι)
για λάστιχο σίτας

Πανί σίτας OEM Fiberglass
(επιλογή πλάτους από 80 έως 240cm)

     Σίτες
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Αντικατάσταση µοτέρ χωρίς χρέωση, εφόσον καλύπτεται 
χρονικά από την εγγύηση.

 Επιδιορθώσεις σε παλαιά ρολά. Τοποθέτηση ή  
 αλλαγή µοτέρ.
 Ειδικοί αυτοµατισµοί, όπως χειρισµός έως 10  
 ρολών µε το πάτηµα ενός κουµπιού.
 Εξειδικευµένο προσωπικό.
 Εφαρµογή πιστοποίησης CE στα ρολά µας.

      Κατασκευάζουµε οικιακά ρολά και γκαραζόπορτες, 
όλων των τυπολογιών και διαστάσεων. Εφαρµόζουµε ρητά 
τον “Αριθµό Μητρώου Ρολού σε κάθε προϊόν που 
παράγουµε”.

 Κουτιά κρύα και θερµοδιακοπτόµενα.
 Με φυλλαράκια πολυουρεθάνης.
 Με φυλλαράκια διέλασης αλουµινίου βαρέως  
 τύπου.
 Με φυλλαράκια µεγάλης διάτρησης για επιπλέον  
 φωτισµό και αερισµό.
 Τοποθετούµε ειδικές δαγκάνες για επιπλέον  
 ασφάλεια.

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ
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Η Εταιρεία µας διαθέτει παντογράφο εξοπλισµένο µε Plasma και Οξυγόνο για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

 Κοπή και διαµόρφωση λαµαρίνας
 Κοπή µέχρι πάχους 500mm
 Ειδικές κατασκευές

     ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έχετε ξενοδοχείο ή καφετέρια;
Στην εταιρεία µας, χάρη στον σύγχρονο - τελευταίας γενιάς - παντογράφο κοπής σιδήρου, µπορούµε να 

κατασκευάσουµε ό,τι χρειάζεστε µέσα από µία ευρεία συλλογή µεγάλης ποικιλίας έτοιµων
σχεδίων ή απλά στέλνοντάς µας τις δικές σας ιδέες και δηµιουργίες. 

i
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Φωτιστικά για οικίες, για εξωτερικούς χώρους, για bar και εστιατόρια.

     1. Φωτιστικά

∆ιακοσµείστε τους εσωτερικούς χώρους της οικίας, του καταστήµατός σας ή του επαγγελµατικού σας χώρου.

     2. ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων

Ολοένα και περισσότερα κτήρια αποκτούν µια διαφορετική εξωτερική αισθητική µε εφαρµογές κατασκευασµένες σε παντογράφο.

     3. ∆ιακόσµηση εξωτερικών χώρων

∆ώστε άλλο τόνο στην επιγραφή της επιχείρησής σας µε µια κατασκευή εξ’ ολοκλήρου σχεδιασµένη και δουλεµένη σε παντογράφο.

     4. Επιγραφές
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∆ώστε άλλη οπτική στον φράχτη της οικίας σας, δώστε του µια άλλη εικόνα µοναδικής αισθητικής. 

     5. Φράχτες

Σκάλες εσωτερικές και εξωτερικές αποκτούν νέα αισθητική χάρη στις εργασίες ενός παντογράφου.

     6. Σκάλες

∆ώστε µια άλλη νότα στο µπαλκόνι της οικίας σας µε κάγκελα κατασκευασµένα σε παντογράφο.

     7. Κάγκελα
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Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και εντυπωσιάστε τους καλεσµένους σας µε µια πέργκολα διαφορετική από τις συνηθισµένες.

     8. Πέργκολες

Για ανοιγόµενες ή συρόµενες γκαραζόπορτες και αυλόπορτες που ξεχωρίζουν.

     9. Γκαραζόπορτες - Αυλόπορτες

Πόσο ωραία µπορεί να δέσει το ξύλο µε µια σιδερένια κατασκευή.

     10. Κατασκευή επίπλων

Σχέδια απλά, σύνθετα ή ανάλογα µε τις ανάγκες σας, γίνονται πραγµατικότητα.

     11. ∆ιάφορα σχέδια
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Εδώ και χρόνια αντιπροσωπεύουµε την Milwaukee Tools, ίσως την 
κορυφαία εταιρεία αυτή την στιγµή στην παραγωγή Βαρέως τύπου 
Ηλεκτρικών και επαναφορτιζόµενων εργαλείων, εργαλείων χειρός και 
εξαρτηµάτων.

Με ιδανική υποστήριξη µετά την πώληση τόσο λόγω της 3ετούς εγγύησης 
όσο και του service το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα.

 ∆είτε την πλήρη γκάµα
 των προϊόντων της εταιρείας,
 και αγοράστε online και
 στο   ηλεκτρονικό µας κατάστηµα
 e-metalshop.gr.

Οι γυψοσανίδες Rigips της παγκοσµίως αναγνωρισµένης εταιρείας Saint-Gobain προσφέρουν την ιδανική λύση για 
κατασκευές εσωτερικές δόµησης και προσφέρουν θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, πυροπροστασία και ταχύτητα κατασκευής.
Σε εµάς θα βρείτε:

 Γυψοσανίδες σε διάφορα µεγέθη.
 Υαλοσανίδες.
 Μεταλλικά προφίλ οροφής και περιµετρικά.
 Υλικά στερέωσης και εργαλεία τοποθέτησης.
 Πετροβάµβακα και Ορυκτοβάµβακα.

    ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ - ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

    ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο κ.Φωτεινόπουλος σε Έκθεση της Εταιρείας στο Βερολίνο το έτος 2016.
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∆ώστε άλλον αέρα στους εξωτερικούς σας 
χώρους µε τα νέα δάπεδα Deck WPC. Η εταιρεία 
µας εµπορεύεται δάπεδα DECK WPC υψηλής 
ποιότητας µε πολυετείς εγγυήσεις, ιδανικά για 
πισίνες, κήπους, µαρίνες και γενικότερα 
εξωτερικούς χώρους.

 Επισκεφτείτε µας σήµερα για να   
 διαλέξετε µέσα από εκατοντάδες   
 επιλογές και στις καλύτερες τιµές της  
 αγοράς, το κατάλληλο προϊόν για τις  
 ανάγκες σας.

Τα πάνελ πολυουρεθάνης αποτελούν ίσως την καλύτερη λύση για 
κάλυψη, επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη και η τοποθέτησή τους 
γίνεται µε σκοπό να προσφέρουν θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. 
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και διατηρήστε µια σταθερή 
θερµοκρασία στον χώρο σας.

 Στην Εταιρεία µας µπορείτε να βρείτε πάνελ   
 πολυουρεθάνης  σε διάφορα πάχη, χρώµατα και 
 εξαρτήµατα.

    ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ

4 (ridge cover)
2 (ridge gap cover)

1 (front cover)

3 (slide cover)

3 (slide cover)
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    ∆ΑΠΕ∆Α - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ DECK WPC



Κορυφαίας ποιότητας συνθετικό ξύλο σε συµπαγή προφίλ, ιδανικό για εφαρµογές εξωτερικών και εσωτερικών δαπέδων, 
περιφράξεων και επένδυσης τοιχοποιίας. Με ειδική συνταγή (60% ξύλο και 40% πολυαιθυλένιο) και πολύ µεγάλη ποικιλία 
λύσεων, το WOODEE χαρακτηρίζεται από κορυφαία ποιότητα και εξαιρετική ανθεκτικότητα, και συνοδεύεται από 25ετή 
εγγύηση.
 Απόλυτη αίσθηση ξύλου.
 Εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες,
 τα παράσιτα ξύλου, το χλώριο και την αλµυρότητα.
 Συµπαγές µε αυξηµένη µηχανική αντοχή.
 Πολύ χαµηλές θερµικές διαστολές και πρακτικά
 µηδενικής απορροφητικότητας.
 ∆εν προκαλεί κάψιµο, ολίσθηση ή ακίδες.
 Σχεδόν καµία συντήρηση.
 Φιλικό προς το περιβάλλον.
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Η νέα, οικονοµική και αξιόπιστη λύση για την περίφραξη ή το δάπεδο του χώρου σας. Το συγκεκριµένο χρώµα είναι ίδιο και από 
τις δύο πλευρές. Είναι συνθετικό δάπεδο Deck εξωτερικού χώρου – 65% ξύλο και 35% ρυτίνες. Χρησιµοποιείται σε πισίνες, 
βεράντες, κήπους, φράχτες, µαρίνες. ∆ιατίθεται σε βέργες µήκους 3.6m και 3.9 σε κάποιες περιπτώσεις. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
 Σχεδόν µηδενική απορρόφηση υγρασίας.
 ∆ιπλής όψεως.
 Μηδενική συντήρηση.
 Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
 100% ανακυκλώσιµο.
 Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισµούς.
 Σταθερότητα διαστάσεων.
 Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

     ΠΡΟΪΟΝΤΑ DECK WPC

     WOODEE DECK ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ
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∆ιαθέτουµε όλα τα απαραίτητα µέσα και το πλέον έµπειρο προσωπικό για να µπορούµε να παραδώσουµε τα εµπορεύµατά µας 
µε ασφάλεια και αξιοπιστία στον χώρο σας. Συγκεκριµένα, διαθέτουµε:

 Πέντε Γερανογέφυρες εντός της εταιρείας µας για την εσωτερική µεταφορά των εµπορευµάτων και την ασφαλή  
 απόθεση στα φορτηγά µας.
 ∆ύο φορτηγά εξοπλισµένα µε γερανό - παπαγαλάκι για την ασφαλή µεταφορά στον χώρο σας καθώς και την ασφαλή  
 απόθεση των εµπορευµάτων σε σηµείο που θα µας υποδείξετε, όπως για παράδειγµα στην σκεπή.
 Κλαρκ.
 Μικρό φορτηγάκι µε καρότσα.
 Τρία αυτοκίνητα ΙΧ.

     ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
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