ΓΑ Λ Λ Ι Κ Α Τ Ε Ν Τ Ο Π Α Ν Α
www.dickson.gr

Innovative tex tiles for your world

ΕΓΓΥΗΣΗ DICKSON ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΣΚΙΑ / ΔΡΟΣΙΑ / ΧΡΩΜΑ /
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΑΚΡΥΛΙΚΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ORCHESTRA
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ORCHESTRA MAX
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΒΑΡΟΣ: 300 gr/m2
ΣΥΝΘΕΣΗ: 30 x 15 ΝΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
(ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ) ΧΡΗΣΗ
CLEANGARD DRALON
DORCOLOR SX 29
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ:
ΣΤΙΜΟΝΙ 145 DaN & ΥΦΑΔΙ 90 DaN
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ:
350 mm/στήλη νερού

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΒΑΡΟΣ: 320 gr/m2
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ:
ΣΤΙΜΟΝΙ 154 DaN & ΥΦΑΔΙ 105 DaN
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ:
1200 mm/στήλη νερού
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8
που σημαίνει τέλεια αντοχή
στον έντονο φωτισμό.

ΕΜΠΡΙΜΕ
100% POLYESTER

AKAYΣΤΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
Alto FR Μ1 - Β1

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: ΑΚΡΥΛΙΚΗ
COATING - ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ: 150 cm
ΒΑΡΟΣ: 480 gr/m2
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ UV:
7 ΣΤΑ 8
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 1000 mm minimum.

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
SYMPHONY
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ: 450 gr/m2
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΝΗΜΑΤΑ: 100% ακρυλικά - Dolan -SX
29 ΔΙΠΛΑ ΝΗΜΑΤΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΙΑ: 450 mm minimum
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ:
ΣΤΙΜΟΝΙ 165 DaN & ΥΦΑΔΙ 125 DaN
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8 που σημαίνει
τέλεια αντοχή στον έντονο φωτισμό.
SPRAY TEST: 5 στα 5

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΤΟΣ: 120 cm
ΒΑΡΟΣ: 350 gr/m2
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ:
ΣΤΙΜΟΝΙ 5 DaN & ΥΦΑΔΙ 2,5 DaN
ΔΥΝΑΜΗ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟΥ:
ΣΤΙΜΟΝΙ 220 DaN & ΥΦΑΔΙ 110 DaN
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ:
>750 mm/στήλη νερού
ΑΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ: Μ1, Β1, C1
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ: 7 στα 8
που σημαίνει τέλεια αντοχή
στον έντονο φωτισμό.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PERMACLEAN Kαινοτόμος επεργασία
PERMACLEAN για αδιαβροχοποίηση, καθαρισμό
και προστασία από την UV ακτινοβολία.
ΝΗΜΑ SUNACRYL Είναι ειδική πατέντα της DICKSON
για ζωντανά χρώματα και μεγάλη αντοχή στην UV
ακτινοβολία και σε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες.
ΜΕΘΟΔΟΣ CLEANGARD Eίναι μία ειδική επεξεργασία
που προσφέρει αντοχή στο νερό και το χάραγμα.
ΟΕΚΟ-ΤΕΧ Είναι το τέστ το οποίο αποδεικνύει, ότι
όλες οι επεξεργασίες των τεντόπανων DICKSON, είναι μη
τοξικές. Τα μόνα πιστοποιημένα κατά IS0 9001.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ
& ΜΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

0105
ΕCRU - ECRU No 0105
ΕΚΡΟΥ 0105

0106
KREM - KREM No 0106
KΡΕΜ 0106

0107
ecru - white No 0107
white 0107
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ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

DIJON No D 360

EKΡΟΥ D360

MEGEVE No D 370

EKΡΟΥ D370
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TOULON No 5740

EKΡΟΥ 5740

AVORIAZ No 0381

EKΡΟΥ 0381
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ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

MERIBEL No 0411

EKΡΟΥ 0411

εvry No 0111

EKΡΟΥ 0111
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GAP No 0341

EKΡΟΥ 0341

PARIS No 0291

EKΡΟΥ 0291

κρεμ 0294
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ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

COLMAR No 0321

EKΡΟΥ 0321

MACON No 0271

EKΡΟΥ 0271
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AVIGNON No 0281

EKΡΟΥ 0281

BREST No 0251

EKΡΟΥ 0251
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ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

LE MANS No 0221

EKΡΟΥ 0221

κρεμ 0224

SAINT DENIS No 0231

EKΡΟΥ 0231

κρεμ 0234
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antibes No 5791

EKΡΟΥ 5791

πρασινο 5793

chambery No 3161

EKΡΟΥ 3161

κρεμ 3164
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ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

la rochelle No 3171

EKΡΟΥ 3171

ΟRLEANS No 3151

EKΡΟΥ 3151

12

κρεμ 3154
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grenoble No 3121

EKΡΟΥ 3121

limoges No 3111

EKΡΟΥ 3111

πρασινο 3113
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ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

BOULOGNE No 3141

EKΡΟΥ 3141

SAINT EMILION No 3071

EKΡΟΥ 3071
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ωχρα 3142
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ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
NEA ΚΟΛΕΞΙΟΝ - ΥΠΕΡΟΧΑ ΣΧΕΔΙΑ
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.
Με διαδικασία κατασκευής
φιλική προς το περιβάλλον.

CQ 638/2

IFTH
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ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

replay

Air U327
Fog off white

replay

Air U328
Fog Mouse

replay

Air U329
Fog Kaolin
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replay

Air U330
Fog Rope

replay

Air U331
Fog Smoke

replay

Air U332
Fog Squirrel
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ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

replay

Air U359
Fog Coal

replay

Air U360
Fog dark smoke

replay

Earth J114
Sound Carbone
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replay

Earth J110
Jungle carbone

replay

Earth J111
Jungle Heather

replay

Earth J115
Spring Antique
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ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

replay

Air D243
Land grey chine

replay

Air D247
Mirage Grey

replay

Air D246
Mirage Antique
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ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
ORCHESTRA
ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ MIA ΖΩΗ
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

CQ 638/2

IFTH

ΑΝΣΗ
ΜΕ ΥΦ
ΠΟΥ
ΝΕΕΙ”
“ΑΝΑΠ

ΜΕ
ΡΑΣΤΗ
Π
ΑΞΕ Ε
ΡΟΧΙΑ
AΔΙΑΒ

ΜΑΤΑ
ΜΕ ΧΡΩ
ΠΟΥ
ΥΝ
ΔΙΑΡΚΟ
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

22

Τεντόπανα μεγάλου πλάτους (165, 200, 250, 320 cm)
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
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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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Π Ρ ΟΣΟΧ Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ
Λόγω των πολλών απομιμήσεων που
κυκλοφορούν στην αγορά και προκειμένου να είστε σίγουροι ότι αγοράσατε
ακρυλικά τεντόπανα DICKSON αναζητήστε στην ούγια το παρακάτω
σήμα:

ΓΑ Λ Λ Ι Κ Α Τ Ε Ν Τ Ο Π Α Ν Α
www.dickson.gr

Mόνο τα γνήσια ακρυλικά τεντόπανα
DICKSON φέρουν την παραπάνω σήμανση και σας εξασφαλίζουν ποιότητα
και αντοχή!
Innovative tex tiles for your world

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ
Καθαριστικό τεντόπανων
- Δράση σε βάθος
- Εξαφανίζει τους λεκέδες
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.

ΜADE IN FRANCE
Made in
France

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
(Βλέπε της οδηγίες στη συσκευασία)
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Αδιαβροχοποιητικό τεντόπανων
- Προστατεύει από τους λεκέδες
- Ξαναδίνει τη χαμένη λάμψη
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.

ΜADE IN FRANCE
Made in
France

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
(Βλέπε της οδηγίες στη συσκευασία)

RAL 7016
ANTHRACITE GREY
Textured finish

STANDARD
FINISHES
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΙTJAVILAMIXED
RAL 7016
ANTHRACITE GREY
Textured finish

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

RAL 9010 WHITE
Frame Slats
Glossy finish

Frame & slats

συστηματα ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
SUNBRAKER HORIZON
or
Συστήματα πέργκολας SUNBRAKER HORIZON
από τη MITJAVILA. Το σύστημα που προσαρμόζεται
στις ανάγκες σας!
κατασκευή από
RALΑνθεκτική
7016
RALαλουμίνιο
9010 WHITE
ANTHRACITE
GREY απόλυτη στεγανότητα.
με περσίδες
που εξασφαλίζουν
Glossy finish
Textured finish
Η πέργκολα για
ήλιο ή για βροχή...

RAL 7016
ANTHRACITE GREY
Textured finish

RAL 9010 WHITE
Frame Slats
Glossy finish

SUNBREAKER PERGOLA HORIZON
•
•
•
•

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
One system
forφωτισμού
all
• Προαιρετικά:
σύστημα
your needs
LED με τηλεχειριστήριο

ystem for all
ur needs
Protection
Natural ventilation
against rain
Sun protection and
MIXED Frame & slats
100% waterproof
natural ventilation
in closed position

RAL 7016
ANTHRACITE GREY
Protection
Textured finish

against rain
100% waterproof
in closed position

RAL 9010 WHITE
Frame Slats
Natural
ventilation
Glossy finish

Sun protection and
natural ventilation

• Design and aesthtics
• Frame in aluminium
• Available in multi spans or
Total solar protection
Sun rays orientation
freestanding
versions
Mε βαφή RAL 7016
(ανθρακί)
Maximal occultation
Daylight adjustment
• Possible
covering
of the sides
ή RAL 9010
(λευκό) ή σε συνδυασμό.
with screens
• Partial or total regulation
of the sunlight
• Invisible gutter system
• Option: LED lighting system
Total solar protection
Sun rays orientation
with remote control
Maximal occultation
Daylight adjustment
STANDARD FINISHES

MIXED Frame & slats

or

RAL 7016
ANTHRACITE GREY
Textured finish

Protection
against rain
100% waterproof
in closed position

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

Natural ventilation
Sun protection and
natural ventilation

RAL 7016
ANTHRACITE GREY
Textured finish

Total solar protection
Maximal occultation

RAL 9010 WHITE
Frame Slats
Glossy finish

Sun rays orientation
Daylight adjustment

Guarantee

Years
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙTJAVILA
ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MITJAVILA made in France
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Σχεδίαση και αισθητική
• Είναι όλη από αλλουμίνιο βαρέος τύπου
• Ράγες αλουμινίου με ειδική γώμα PVC για
αδιαβροχοποίηση
• Προστασία από την βροχή και 100 %
αδιαβροχία όταν είναι κλειστή
• Ηλιακή προστασία και φυσικός αερισμός
του χώρου
• Εύκολη διαφυγή των νερών μέσω υδροροής
στις κολώνες
• Βίδωμα στον τοίχο για καλύτερη
σταθερότητα
• Πολύ εύκολη τοποθέτηση
• Μεγάλη αντοχή σε όλες τις καιρικές
συνθήκες
• Είναι φτιαγμένη στην γαλλία

- Maximum size 4.00 x 4.00 m

Fixation
- Wall fixation of the cassette for a better
- Easy and quick to install
- Fixation to the ground
- Slats assembly thanks to clip system

Παίρνει μηχανισμό ή μοτέρ
και είναι για διαστάσεις
έως και 6 m x 4 m ύψος.
Μπορούμε να τοποθετήσουμε
ζελατίνα, SUNWORKER σίτα
stability
ή και πλαστικό PVC
με ζελατίνα.

Operation
- Operation by motor and switch or remote
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Size
- Maximum size 4.00 x 4.00 m

168

Size

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ

192

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙTJAVILA

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.

Διατίθεται
σε μεγαλη ποικιλια
χρωματων

243 mm

0°

190 m m

158 mm

265 mm

10°

60°
90°

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΕΤΑΣ 600ΕΧ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

• 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

265 m m

295 mm
0°

20°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 7,00
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ
4,00
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙTJAVILA

αρχιτεκτονικo στοιχεiο
ηλιοκaλυψης
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ MITJAVILLA
1

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.

2

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.

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

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

3

3. Eσωτερικά καλώδια
επενδεδυμένα με ειδικό
PVC PROTECTION
αεροναυπηγικής.

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

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MITJAVILLA

Μηχανισμός MITJAVILA 1/9 με πολύ
καλή ανταπόκριση, για τέντες
έως και 6 m.
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Mηχανισμός υπερβαρέως τύπου 1/16,
πολύ μεγάλης αντοχής, με ειδικό φρένο,
για να μην έχουμε επαναφορά
των βραχιόνων προς τα πίσω.

Mηχανισμός MITJAVILA 1/9 Long

ΑΚΑΥΣΤΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΑ
ΠΟΛΥ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ
αρχιτεκτονικo στοιχεiο ηλιοκaλυψης

• Τεντόπανο - Σίτα, πολυεστερικό
με ειδική κατασκευή πλέγματος
• Προσφέρει μεγάλη προστασία
από την ηλιακή ακτινοβολία >0,06
με απορρόφηση 96% έως 98%
ανάλογα με το χρώμα
• Προστατεύει τα κτίρια
από την αποβολή θερμότητας,
ενώ εξασφαλίζει την ορατότητα
από μέσα προς τα έξω
• Είναι ελαφρύ υλικό και μπορεί να
διπλώσει και σε μικρούς μηχανισμούς

• Παρέχει ευχέρεια επιλογής
από πλούσια γκάμα χρωμάτων
σε 28 σχέδια
• Είναι επεξεργασμένο με τη
μέθοδο ΟΕΚΟ - text,
χωρίς καρκινογόνες προσμίξεις
και προστατεύει το περιβάλλον
από τοξικά χημικά
• Διαθέτει ειδική επίστρωση
PLASTISOL - made in France ώστε
να μη συγκρατεί ρύπους και να
καθαρίζει με νερό και σαπούνι

• Διατίθεται και ως Blackout
(πλήρης συσκότιση),
για περισσότερο δροσερό
περιβάλλον
• Αντανακλά πλήρως
τις UVA και UVB ακτίνες
• Μπορεί να ραφτεί
και να συγκολληθεί
με μηχανές θερμού αέρα
ή υψήσυχνες συγκολλητικές
• Το λευκό χρώμα μπορεί
να τυπωθεί και ψηφιακά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βάρος: 350 gr/m2
Αντοχή στο σκίσιμο: στημόνι 250 Dan/5 cm,
υφάδι 150 Dan/5 cm
Αντοχή στη φωτιά: άκαυστο Μ2 και Μ1
που σημαίνει το πιο άκαυστο υλικό που υπάρχει
Αντοχή στη θερμοκρασία: Από -30 έως +70 οC
Διατίθεται και σε έδοση Blackout
Χρήση
Τέντες εσωτερικές, τέντες διακοσμητικές, τέντες
εξωτερικές, κάτω ή πάνω από κρυστάλλινες
κατασκευές, τέντες πέργκολες, ρόλερς,
ομπρέλες ειδικών προδιαγραφών, πλαϊνά
χωρίσματα σε σπίτια, ξενοδοχεία,
καφετέριες κ.λπ.
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο ηγετης στην ποιοτητα
και την καινοτομια, για δεκαετιεσ.
Η Sunbrella για πάνω από 50 χρόνια, ηγείται στα
υφάσματα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Είναι φυσικό λοιπόν να είναι η πρώτη επιλογή των
επαγγελματιών.
Με βελτιωμένη ποιότητα, ποικιλία χρωμάτων
και μοντέρνα σχεδίαση, η νέα γενιά υφασμάτων
προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ.
Τα υφάσματα Sunbrella έχουν την ικανότητα να
φιλτράρουν την επιβλαβή για την υγεία ηλιακή
ακτινοβολία και είναι ειδικά για εξωτερική χρήση.
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ΙΝDOOR & OUTDOOR FURNITURES FABRICS

μια υπεροχη παρουσια
χρωματα που διαρκουν
Τα χρώματα της Sunbrella παραμένουν ισχυρά και
ζωντανά, ακόμα και σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία και
σε καθαρισμό με χλωρίνη.

απαλα στη αφη
Τα υφάσματα Sunbrella είναι τόσο μαλακά και
φιλόξενα, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανθεκτικά.

μοντερνοσ σχεδιασμοσ
Είναι διαθέσιμα σε εκατοντάδες μονόχρωμα, ριγέ
καθώς και εκλεκτά διακοσμητικά ζακάρ.

αντοχη στο χρονο
Αντέχουν σε λεκέδες και στο ξεθώριασμα, ώστε να
σταματήσουμε να μην ανησυχούμε για την φθορά τους.
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υψηλη αντοχη
Κατά την παραγωγή των ινών των υφασμάτων
Sunbrella, προστίθενται χρωστικές ουσίες που
προστατεύουν το χρώμα και την ύφανση. Το
τελικό αποτέλεσμα είναι νήματα και υφάσματα με
χρώματα που δεν ξεθωριάζουν ή ξεπλένονται με
την πάροδο του χρόνου.

πλενονται ευκολα
Είναι εκπληκτικά εύκολο να καθαριστούν με ένα
απλό σαπούνι και νερό. Για δύσκολους λεκέδες,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλωρίνη χωρίς το
φόβο του να καταστραφεί το ύφασμα ή ξεβάψει.
Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρίσετε τα
υφάσματα καθαρά είναι να τα σκουπίζουμε
πρωτού η βρωμιά ενσωματοθεί με το ύφασμα.
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ΙΝDOOR & OUTDOOR FURNITURES FABRICS

το “χρωμα” στη βερAντα σας
ΜΑΞΙΛΑΡΟΠΑΝΑ
Μαξιλαρόπανα ακρυλικά για
εσωτερική και εξωτερική χρήση
(σκάφη, βεράντες, πισίνες), σε 250
διαφορετικά σχέδια και χρώματα
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ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

10
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Pergosystem Alpha CLASSIC

pergosystem ALPHA CLASSIC

Το σύστημα πέργκολας PERGOSYSTEM ALPHA είναι μια ανοιγοκλεινόμενη τέντα η οποία ανοίγει
σε μερικά λεπτά προστατεύοντας τον χώρο τον οποίο καλύπτει από όλες τις καιρικές συνθήκες.
Τοποθετείται εύκολα απ’αρχής ή σε είδη υπάρχουσες κατασκευές, επιτρέποντας ακόμα και την
κάλυψη χώρων με ασυνήθιστες διαστάσεις ή σχήματα (τραπεζοειδή , ρομβοειδή , γωνίες).
Σχεδιασμένο για να προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου, το σύστημα προστατεύει επίσης
από την βροχή και τον άνεμο εξαιτίας του ειδικά στιλβωμένου πλαστικού πανιού του,
επιτρέποντας στο νερό της βροχής, να κυλά επάνω του χωρίς να λιμνάζει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΤΡΑΣ/ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί από τεχνικής
και αισθητικής πλευράς σε υπάρχουσες κατασκευές
χωρίς να προσβάλλει την αρχιτεκτονική τους.

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Το σύστημα μπορεί να γίνει σε στυλ Roman γι’αυτούς
που προτιμούν μια high-tech διακόσμηση του
χώρου, όταν δεν ενδιαφέρει η προστασία από τις
καιρικές συνθήκες.
Είναι επίσης ιδανικό για χώρους ανοικτούς στο κοινό
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, roof gardens, loft κ.τ.λ.)
προστατεύοντάς τους απόλυτα από όλες τις καιρικές
συνθήκες.
Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί
να είναι 13μ Χ 7μ με μονοκόμματο ύφασμα.
Το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
είναι blackout PVC, άκαυστο (class 2) με εσωτερικό
φίλμ που απωθεί τις ακτίνες του ήλιου και τις υψηλές
θερμοκρασίες .
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pergosystem ALPHA FLEXXY

Pergosystem Alpha FLEXXY

Το σημαντικό με την FLEXXY είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί απ΄αρχής χωρίς να απαιτείται
η ύπαρξη «σκελετού» πάνω στον οποίο θα εφαρμοστεί. Το μέγεθος και η διατομή του οδηγού
τον καθιστά από μόνο του «σκελετό». Αυτό σημαίνει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση,
ευελιξία σε τυχόν λάθη και χαμηλότερο τελικά κόστος της κατασκευής.
Σημαντικό επίσης είναι ότι η εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους στήριξης (Α’-Β’).
Σχεδιασμένο για να προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου, το σύστημα προστατεύει επίσης
από την βροχή και τον άνεμο εξαιτίας του ειδικά στιλβωμένου πλαστικού πανιού του,
επιτρέποντας στο νερό της βροχής, να κυλά επάνω του χωρίς να λιμνάζει.

Α΄
τρόπος
στήριξης

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί από τεχνικής
πλευράς σε κάθε μορφής επιφάνεια
χωρίς να προσβάλλει την αρχιτεκτονική της.
Το σύστημα μπορεί να γίνει σε στυλ Roman γι’αυτούς
που προτιμούν μια high-tech διακόσμηση του
χώρου, όταν δεν ενδιαφέρει η προστασία από τις
καιρικές συνθήκες.
Είναι επίσης ιδανικό για χώρους ανοικτούς στο κοινό
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, roof gardens, loft κ.τ.λ.)
προστατεύοντάς τους απόλυτα από όλες τις καιρικές
συνθήκες.
Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί
να είναι 13μ Χ 5,50μ με μονοκόμματο ύφασμα.
Το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
είναι blackout PVC, άκαυστο (class 2) με εσωτερικό
φίλμ που απωθεί τις ακτίνες του ήλιου και τις υψηλές
θερμοκρασίες .
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Β΄
τρόπος
στήριξης

pergosystem ALPHA GRANDE

Pergosystem Alpha GRANDE
Το σημαντικό με την GRANDE είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί απ΄αρχής χωρίς να απαιτείται
η ύπαρξη «σκελετού» πάνω στον οποίο θα εφαρμοστεί. Το μέγεθος και η διατομή του οδηγού
τον καθιστά από μόνο του «σκελετό». Αυτό σημαίνει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση,
ευελιξία σε τυχόν λάθη και χαμηλότερο τελικά κόστος της κατασκευής.
Σημαντικό επίσης είναι ότι η εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
Σχεδιασμένο για να προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου, το σύστημα προστατεύει επίσης
από την βροχή και τον άνεμο εξαιτίας του ειδικά στιλβωμένου πλαστικού πανιού του,
επιτρέποντας στο νερό της βροχής, να κυλά επάνω του χωρίς να λιμνάζει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΤΡΑΣ/ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί από τεχνικής
και αισθητικής πλευράς σε όλων των ειδών τους χώρους
χωρίς να προσβάλλει την αρχιτεκτονική τους.
Το σύστημα μπορεί να γίνει σε στυλ Roman γι’αυτούς
που προτιμούν μια high-tech διακόσμηση του
χώρου, όταν δεν ενδιαφέρει η προστασία από τις
καιρικές συνθήκες.

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Είναι επίσης ιδανικό για χώρους ανοικτούς στο κοινό
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, roof gardens, loft κ.τ.λ.)
προστατεύοντάς τους απόλυτα από όλες τις καιρικές
συνθήκες.
Η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί
να είναι 13μ Χ 7μ με μονοκόμματο ύφασμα.
Το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
είναι blackout PVC, άκαυστο (class 2) με εσωτερικό
φίλμ που απωθεί τις ακτίνες του ήλιου και τις υψηλές
θερμοκρασίες .
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power kit

Power Kit

τήματος πραγματοποιείται με το POWER KIT το οποίο είναι αποκλειστική
είας μας.
ΚΙΝΗΣΗ
οτελείταιΗαπό
ένα μεταλλικό κουτί μέσα στο οποίο τοποθετείται ασύρματος
κίνηση του συστήματος πραγματοποιείται με το POWER KIT το οποίο είναι αποκλειστική
ποίο προσαρμόζονται
γρανάζια
πατέντα της εταιρείας
μας. τα οποία κινούν το σύστημα, δίνοντάς μας
Το POWER KIT
απόκατεβάσματος.
ένα μεταλλικό κουτί μέσα στο οποίο τοποθετείται ασύρματος
ητό αποτέλεσμα
τωναποτελείται
10 μέτρων
κινητήρας,
στον οποίο προσαρμόζονται
γρανάζια
τα οποία κινούν
το σύστημα,
δίνοντάς μας
οποιηθούν
και
ενσύρματα
μοτέρ
σε σειρά,
επιτυγχάνοντας
κάλυψη
διάστασης
18το μέγιστο
Τ Ε επιθυμητό
Ν Τ Α αποτέλεσμα
Π Ε Ρ των
Γ 10
Κ μέτρων
Ο Λ κατεβάσματος.
Α
ύτερης των
13,00 μέτρων με μονοκόμματο ύφασμα (πραγματοποιημένη
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ενσύρματα μοτέρ σε σειρά, επιτυγχάνοντας κάλυψη διάστασης
ρα άξονας,
5 μέτρα
κατέβασμα
με μέτρων
μονοκόμματο
ύφασμα.
στονμε
άξονα
μεγαλύτερης
των 13,00
με μονοκόμματο
ύφασμα (πραγματοποιημένη

Power Kit

κατασκευή 20 μέτρα άξονας, με 5 μέτρα κατέβασμα με μονοκόμματο ύφασμα.

ΚΙΝΗΣΗ

Η κίνηση του συστήματος πραγματοποιείται με το POWER KIT το οποίο είναι αποκλειστική
πατέντα της εταιρείας μας.
Το POWER KIT αποτελείται από ένα μεταλλικό κουτί μέσα στο οποίο τοποθετείται ασύρματος
κινητήρας, στον οποίο προσαρμόζονται γρανάζια τα οποία κινούν το σύστημα, δίνοντάς μας
το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα των 10 μέτρων κατεβάσματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ενσύρματα μοτέρ σε σειρά, επιτυγχάνοντας κάλυψη διάστασης
στον άξονα μεγαλύτερης των 13,00 μέτρων με μονοκόμματο ύφασμα (πραγματοποιημένη
κατασκευή 20 μέτρα άξονας, με 5 μέτρα κατέβασμα με μονοκόμματο ύφασμα.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ

Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
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ΚΑΠΟΤΙΝΕΣ
ΚΑΠΟΤΙΝΕΣ
αρχιτεκτονικο στοιχειο ηλιοκαλυψης
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.

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 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.

το φινιρισμα γινεται με διακοσμητικα
λαστιχα που διατιθενται στουσ κατωθι
χρωματισμουσ
χρωματολογιο πλαστικων “ARCADE”
867
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