
Μετατρέψτε ανοιχτούς 
χώρους σε οάσεις χαλάρωσης



Βιοκλιματικές πέργκολες

Σταθερές πέργκολες

Decking

Περιφράξεις
& αυλόπορτες

Cladding (wpc)

Γυάλινα κάγκελα



Outdoor Solutions

Μια ολιστική προσέγγιση για μεγιστοποίηση της εμπειρίας και 
σε αντιστοιχία με τα κορυφαία στάνταρ της ALUMIL



Γιατί Outdoor

• ολοκληρωμένες, ποιοτικές λύσεις στον 

πελάτη

• ολοκληρωμένες λύσεις υψηλών 

προδιαγραφών ειδικά στα έργα, όπως 

ξενοδοχεία, κ.α. (HoReCa)

• συνεργασία με έναν προμηθευτή, και 

συνεπακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου, 

αντίστοιχη μείωση κόστους 

(επικοινωνία, διαχείριση, μεταφορικά)



Γιατί Outdoor

• αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας 
στα έργα

• λύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από ευκολία, ποικιλία και ευρεία 
εφαρμογή

• λύσεις συμβατές και ομοιόμορφες 
με τα αλλά συστήματα αλουμινίου

• λύσεις αλουμίνιο, ανθεκτικές και 
μακράς διάρκειας



Γιατί Outdoor

• Ευκαιρίες για συνδυαστικές πωλήσεις, 
cross-selling (κουφώματα, outdoors)

• Αύξηση γκάμας προϊόντων (product
mix) και διεύρυνση πελατολογίου

• Αύξηση συνολικού τζίρου και 
κερδοφορίας 

✓ Ανταγωνιστικότητα

✓ Αξιοπιστία

✓ Διαφοροποίηση



“ολοκληρωμένο σύστημα πέργκολας με 
σταθερές περσίδες για αποτελεσματική 

σκίαση και αισθητική βελτίωση χώρων” 



CRETA
η επιτομή του μινιμαλισμού

NAXOS
παραδοσιακές διαχρονικές 
γραμμές

CORFU
εξαιρετικός μοντέρνος 
σχεδιασμός

KOS
καινοτομία και προστασία 
από τη βροχήCRETA



CRETA

CRETA

KOS

NAXOS

NAXOS

CORFU



Μοντέλα ασύγκριτης αισθητικής 
σε minimal και παραδοσιακές 
γραμμές, με συνεπιπεδότητα και 
κρυφά όλα τα σημεία σύνδεσης

CRETA



Κορυφαία στιβαρότητα και 
αντοχή σε υψηλά φορτία 
ανεμοπίεσης και δονήσεις, το 
οποίο επιτρέπει πολύ μεγάλες
διαστάσεις.

e.g. Creta 4.8 x 6.0m

Χάρη στον αρθρωτό (modular) 
σχεδιασμό, δυνατότητα 
πολλαπλών κατασκευών με 
“απεριόριστες” διαστάσεις

CORFU



Καινοτομία!
Απίστευτα εύκολη, γρήγορη 
και ασφαλής τοποθέτηση
(γάντζοι - σύνδεσμοι) 

CRETA



Εξαιρετική αντιδιαβρωτική 
προστασία, χάρη 

• στις ultra-durable πούδρες 

• τις υψηλών προδιαγραφών 
διεργασίες και εγκαταστάσεις 
βαφής

• τη δυνατότητα προανοδίωσης

• Τους συνδέσμους/ εξαρτήματα 
από διελάσιμο προφίλ (η βαφή 
αποκολλάται σε 1-2 χρόνια όταν 
είναι σε χυτό αλουμίνιο)

NAXOS



Ευρύτατη ποικιλία από 
ιδιαίτερα κομψές λύσεις για 
κάθε τεχνική και αισθητική 
ανάγκη

• minimal, παραδοσιακή,
κρεμαστή, στεγανή

• μονές, πολλαπλές, επιτοίχιες, 
επεκτεινόμενες ανά πάσα 
στιγμή στο μέλλον



• Συνδυάζονται με τις κινητές 
πέργκολες, και συγκεκριμένα τη 
Mykonos PG120P

• Συνδυάζονται με διάφορα υλικά 
και επιπρόσθετο εξοπλισμό, 
όπως πανιά σκίασης, 
πολυκαρβονικά γυάλινα & πάνελ
αλουμινίου, κάθετα στοιχεία 
σκίασης (ZIP, παντζούρια, 
woodalux)



-vs- σιδερένιες
δεν απαιτείται συντήρηση 
και δεν σκουριάζουν, 
όμορφες συνδέσεις αντί 
συγκολλήσεων, ευκολία σε  
κατασκευή/ συναρμολόγηση

-vs- ξύλινες
δεν απαιτείται συντήρηση, 
μεγαλύτερες διαστάσεις, 
ευρεία ποικιλία χρωμάτων 
υψηλής αισθητικής, minimal
μοντέρνος σχεδιασμός



“βιοκλιματικές πέργκολες πλήρως αυτοματοποιημένες 
για τη μεταμόρφωση ενός υπαίθριου χώρου σε μια 
όαση σκίασης και χαλάρωσης” 



Τρεις (3) σειρές με ασύγκριτα 
χαρακτηριστικά, τα οποία 
καθιστούν τις πέργκολες αυτές 
μοναδικές και υψηλότερα του 
ανταγωνισμού

• PG160P Santorini
7.5 x 7.5m max

• PG120P Mykonos
4.5 x 6.5m max

• PG115P Ithaca
4.0 x 5.0m max



Απαράμιλλη αισθητική και άνεση 
χάρη 

• στον απόλυτα minimal 
σχεδιασμό, με ευθείες 
γραμμές, επίπεδες επιφάνειες 

• τα μη εμφανή σημεία σύνδεσης

• το κρυφό και σχεδόν αθόρυβο 
μοτέρ



Κορυφαία στιβαρότητα

• εντυπωσιακή αντοχή στις 
ανεμοπιέσεις

• πολύ μεγάλες διαστάσεις   
7.5 x 7.5 m, πχ 110m2 με 
μόνο 6 κολόνες

• αντοχή σε φορτία χιονιού 
έως 300Kg/m2 ή 2.0m 
(φρέσκο)



Ευρύτατη ποικιλία και δυνατότητα 
πολλαπλών κατασκευαστικών 
επιλογών

• αυτοστηριζόμενη και επιτοίχια, μονή, 
διπλή και πολλαπλή (αρθρωτές)

• επιπρόσθετος εξοπλισμός

• συνδυάζονται με σταθερές 
πέργκολες (PG120F) και Outdoor

• εξατομίκευση, ειδικές λύσεις, πχ 
13.0m



• Ευκολία, ταχύτητα και 
ασφάλεια στην τοποθέτηση

• Αποτελεσματική σκίαση όλη 
μέρα (0-135°) και 
αποτελεσματικό σύστημα 
στεγάνωσης - αποστράγγισης



• Απεριόριστες επιλογές χρωμάτων
κορυφαίας ποιότητας, υψηλής 
αντιδιαβρωτικής προστασίας

• Δυνατότητα διχρωμίας

• Διαθέσιμες σε KIT το οποίο 
εγγυάται σωστή κατασκευή, 
αποστολή στο έργο και πολύ 
εύκολη, ασφαλή τοποθέτηση



Υιοθέτηση της βιοκλιματικής 
φιλοσοφίας και ενσωμάτωση 
επιπρόσθετου εξοπλισμού για τη 
δημιουργία ρυθμιζόμενων συνθηκών 
διαβίωσης

• γυάλινο συρόμενο σύστημα 
• κάθετη σκίαση με ZIP πανί
• (συνδυαστικά συρόμενο και ZIP)
• πολλαπλές επιλογές φωτισμού LED
• παντζούρι σκίασης (πανι, αλουμ.)
• αυτοματισμοί
• θερμαντικά, ηχεία, ανεμιστήρες, κ.α.



“σύστημα κάθετης στήριξης υαλοπινάκων για 
την κατασκευή γυάλινων κάγκελων μοντέρνας 
αισθητικής, με ανεμπόδιστη θέα και αίσθηση 
πολυτέλειας”



Δέκα (10) βάσεις για ένα 
ευρύτατο σύνολο λύσεων

• 3 επιδαπέδιες (“U”)
• 3 επιδαπέδιες (“F”)
• 1 πλευρική
• 2 εγκιβωτισμένη
• 1 καμπύλη



M8208

M8200

M8210
M8229

M8202

M8209

M8207

M8217, M8219, M8228



Κορυφαία αντοχή σε οριζόντια 
φόρτιση, έως και 4.0 KN/m, το 
οποίο επιτρέπει κάγκελα 
μεγάλων διαστάσεων (ύψος, 
μήκος)



Ευρεία ποικιλία λύσεων, δηλ. 

• τρόποι τοποθέτησης, πχ 
πλευρική

• επίπεδα στιβαρότητα 
(4.0KN/m)

• πάχη υαλοπίνακα, από 
5+5mm έως 12+12mm

• επιφανειακές 
επεξεργασίες και χρώματα

• κουπαστές (τετράγωνη, 
οβάλ, στρόγγυλη, κ.α.)

Ευελιξία και δυνατότητα 
σχεδιασμού νέων λύσεων



Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

• χάρη στον ειδικό σχεδιασμό και 
τα συνεχή, προ-τρυπημένα 
προφίλ

• χωρίς θέματα ευθυγράμμισης 
των υαλοπινάκων, ακόμη και σε 
μεγάλες κατασκευές (> 20m)



• Αποτελεσματική στεγάνωση / 
αποστράγγιση

• Δυνατότητα φωτισμού LED 
(κάτω)

• Όλες οι επιφανειακές 
επεξεργασίες, ακόμη και 
γυαλισμένη ανοδίωση (inox)

• Πιστοποιημένη μηχανική 
αντοχή

• Κορυφαία ποιότητα 
σχεδιασμού και παραγωγής, 
Ευρωπαϊκό προϊόν



*** plus ApB certification for product distribution in Germany



“συστήματα περίφραξης αλουμινίου minimal 
σχεδιασμού με ευρύτατη ποικιλία περσίδων 
τοποθετημένες εσωτερικά ή εξωτερικά των 
κολόνων”



FC60, περσίδες τοποθετημένες 
εφαπτομενικά στις κολόνες

FC80, περσίδες συρταρωτά 
ένθετα ανάμεσα στις κολόνες

FC10, με τις περσίδες 
στερεωμένες κατακόρυφα



SMARTIA FC80
Σύνθετο πολυμορφικό 
σύστημα περίφραξης, ένα 
πραγματικά πολύτιμο εργαλείο 
για κάθε αρχιτέκτονα, σε κάθε 
έργο, για κάθε ανάγκη. 

Διάφορα διακοσμητικά υλικά 
τοποθετημένα ανάμεσα στις 
κολόνες (περσίδες, λαμαρίνα, 
γυαλί, κ.α.)



SMARTIA FC60
Περσίδες τοποθετημένες 
οριζόντια και εξωτερικά στην 
κολόνα, για κομψό γραμμικό
αποτέλεσμα



SMARTIA FC10
Κατακόρυφα τοποθετημένες, για 
ένα μοναδικό minimal αποτέλεσμα

Περσίδες Woodalux και αλουμινίου



Ευρεία ποικιλία λύσεων

• Τρεις (3) σειρές / μοντέλα

• Πληθώρα περσίδων αλουμινίου 
&ν συνθετικής ξυλείας

• Εφαρμογή άλλων υλικών, πχ 
λαμαρίνα, γυαλί, φωτισμοί LED, 
κορνίζες, κ.α.



Συρόμενες & ανοιγόμενες
αυλόπορτες για πολύ 
μεγάλα ανοίγματα (6.0m)



Design - κομψός και προηγμένος 
σχεδιασμός

• minimal γραμμικός με επίπεδες 
επιφάνειες & μη εμφανή  
σημεία σύνδεσης

• πολλαπλά στοιχεία φωτισμού
• συνδυαστική χρήση υλικών 

(woodalux, αλουμ.)



Υψηλή στιβαρότητα και αντοχή 
σε φορτία ανεμοπίεσης, το 
οποίο επιτρέπει μεγάλες 
διαστάσεις

• ύψος κολόνας (2.0m)
• απόσταση κολόνων (1.80m)
• φύλλα αυλόπορτας (>2.0m)



Απεριόριστο εύρος χρωμάτων 
κορυφαίας ποιότητας και 
ανθεκτικότητας, 

• ultra-durable πούδρες

• επιλογή προ-ανοδίωσης

• συνθετικά ξύλα εξαιρετικής 
αντοχής στις καιρικές συνθήκες 
και σε περιβάλλοντα υψηλής 
αλατότητας



“συνθετικά ξύλινα προφίλ τα οποία διατηρούν 
τα χαρακτηριστικά του φυσικού ξύλου 
εξαλείφοντας τα προβλήματα αποσύνθεσης και 
συντήρησής του ” 



60% ξύλο και 40% μη τοξικό 
HDPE (πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας)

WOODEE, προϊόν premium
ποιότητας με συμπαγή 
προφίλ από παρθένα ξυλεία 
και πρωτόχυτο HDPE

WOOPEE, προϊόν υψηλών 
προδιαγραφών με θαλαμωτά
& συμπαγή προφίλ από 
ανακυκλωμένες α’ ύλες



Ευρύτατη ποικιλία λύσεων

• Εφαρμογές, όπως δάπεδα 
με στάνταρ ή 
επικαλυπτόμενα προφίλ, 
περίφραξη και επενδύσεις 
τοιχοποιίας 

• Διάφορες επιφάνειες και 
υφές

• Χρώματα και αποχρώσεις 
ξύλου (teak, wenge, κ.α.)



Αντίστοιχα συστήματα 
στήριξης, δηλ. 

• απλό χρησιμοποιώντας 
τραβέρσες από συνθετικό 
ξύλο

• σύνθετο σύστημα στήριξης 
από προφίλ αλουμινίου και 
ρυθμιζόμενες βάσεις



Κορυφαία ανθεκτικότητα αντοχή 
και μακράς διάρκειας έναντι 

• ακραίων καιρικών συνθηκών, 
ακόμη σε παγετό

• UV ακτινοβολίας χωρίς 
ξεθώριασμα

• υγρασίας (σχεδόν μηδενική 
απορρόφηση νερού)



Κορυφαία ανθεκτικότητα αντοχή 
και μακράς διάρκειας έναντι 

• παραγόντων αποσύνθεσης του 
ξύλου, δηλαδή μύκητες, 
σάπισμα, έντομα

• μηχανικών φορτίων (κάμψη και 
κρούση)

• συνθηκών αλατότητας και 
χλωρίου

Κατάλληλα για χρήση σε πισίνες και 
παραθαλάσσια



Χαρακτηριστική ευκολία για τη 
συντήρησή τους χωρίς ανάγκη 
βαφής, λαδώματος, κ.α., χωρίς 
κίνδυνο τραυματισμού χάρη

• στην αντιολισθητική επιφάνεια 
(και βρεγμένα)

• απουσία βιδών, ακίδων, και

• την πολύ χαμηλή αύξηση της 
θερμοκρασίας σε μια 
ηλιόλουστη μέρα



“προφίλ αλουμινίου με επικάλυψη συνθετικού ξύλου, 
προϊόν υψηλής ποιότητας και καινοτομίας” 



▪ Διακοσμητικές κατασκευές για 
σκίαση με μακρόχρονη φυσική 
αισθητική

▪ Δομικό υλικό ευρείας χρήσης

▪ Ειδικότερα για διακοσμητικά 
πλέγματα/ παραπετάσματα, 
κάθετες και οριζόντιες 
επικαλύψεις τοιχοποιίας, 
περσίδες για πέργκολες, 
παντζούρια και περιφράξεις, κ.α.



Ευρεία ποικιλία προφίλ για 
πολυποίκιλες εφαρμογές

• Οχτώ (8) προφίλ
• Εννιά (9) αποχρώσεις



-vs- ΞΥΛΟ

▪ δεν χρειάζεται συντήρηση

▪ ανθεκτικά στους παράγοντες 
αποσύνθεσης ξύλου (αλάτι, 
έντομα, σήψη)

▪ ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες, όπως ηλιοφάνεια, 
UV

▪ στιβαρότητα και ασφάλεια, 
μεγάλα μήκη χωρίς κίνδυνο 
σπασίματος

▪ δεν πιτσικάρει και επιτρέπει 
κουρμπάρισμα



-vs- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

• φυσικό, “ζεστό” αισθητικό 

αποτέλεσμα 

• διαρκεί πολύ περισσότερο και 

από τη σουμπληχρωμία, χωρίς να 

ξεθωριάζει ακόμη και όταν 

απευθείας στον ήλιο

• καλύτερη ηχομόνωση και 

θερμομόνωση, π.χ. σταγόνες 

βροχής σε μέταλλο

• έντονη διαφοροποίηση στην 

αγορά



Ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας


