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ACCESSORIES FOR COLDROOM CHAMBERS
Chiller Hinged Door - HDPTP
Chiller Hinged Door - STPTP
Chiller Hinged Door - ECOPTP
Chiller Hinged Door - HDPTPI
Freezer hinged door - HDNTP
Small coldroom door
Fridge hinged door with rail passage - HDPTPM
Chiller sliding door - HDPTPS
Freezer sliding door - HDNTPS
Chiller sliding door with rail passage - HDPTPSM
Insulated swinging door with PVC Door Frame - FLTPP
Insulated swinging door with Inox Door Frame - FLTPI
Insulated swinging door with Aluminum Door Frame - FLTPA
Insulated swinging door with PVC door frame & rail passage - FLTPPM
Insulated swinging door with Inox door frame & rail passage - FLTPIM
Insulated swinging door with Alu door frame & rail passage - FLTPAM
Hinged Service Door
Ready to assemble Cold Room
Ready to assemble Cold Room
Ready to assemble Cold Room
Lockable handle for hinged door
Lockable handle for hinged door
Cold Room Sliding Door External Handle
Cold Room Sliding Door Internal Handle
Lock mechanism for sliding door
Handle bar opener for sliding door
Sliding door mechanism
Hinges for swing doors
Coldroom sliding door spiral cable
Small chiller door gasket
Large chiller door gasket
Perimeter door gasket for swinging doors
Gasket seal for porthole
Door bottom gasket Universal
Coldroom door heater cable
Mounting set for sliding door mechanism
Sliding rollers
Porthole for cold room & Flip-Flap doors
Porthole ready to install
Sliding Door Fixing System (pair)
Strike Roller for Fixing Sliding Doors
Sliding door deflector
Coldroom door rising hinge - M1
Coldroom door hinge - M2
Coldroom door hinge spacer
Coldroom door hinge spacer
Hinge for small coldroom doors
Latch for small doors
Protective bumper
End cap for protective bumper
External corner for protective bumper
Asymmetric “U” channel profile with small rounded pvc corner profile
Heavy Symmetric "U" Channel Profile
Asymmetric "U" channel profile
Ventilation floor profile
Metal sheet corner profile
PVC corner profile
Overinjected steel screw with pvc washer
PVC plinth profile with soft edges
PVC end cap for plinth profiles
Internal PVC corner for plinth profiles
External PVC corner cap for plinth profiles
Large rounded corner PVC profile & aluminium L-backing profile
Rounded PVC corner profile with soft edges (spare part)
End cap for large pvc corner profile
External cap for large PVC corner profile
Large Internal Corner Cap
Small Internal Corner Cap
Non-slip plywood
Non-slip plywood with melamine film
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Αντιολισθητικό πάτωμα θαλάμου με αφρό πολυστερίνης
Βαλβίδα ψυκτικοί θαλάμου
Κουρτίνα ψυγείου συντήρησης
Κουρτίνα ψυγείου κατάψυξης
Οδηγός κουρτίνας
Inox άγκιστρο κουρτίνας
Λωρίδα pvc κουρτίνας
Πλήρεις ραφιέρα με 4 επίπεδα
Πλήρεις ραφιέρα
Αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για φινίρισμα επιφάνειας θαλάμου
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ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Πανελ πλαγιοκαλυψης ψυκτικου θαλαμου
Λαμαρίνα κυματοειδής
Λαμαρίνα τραπεζοειδής 5 κορυφών
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Πάνελ πλαγιοκάλυψης
Πάνελ οροφής τραπεζοειδές
Πάνελ οροφής – κεραμίδι ρωμαϊκό
Πάνελ οροφής – κεραμίδι ολλανδικό
Χτένι εμπρόσθιο για τραπεζοειδές πάνελ οροφής και λαμαρίνα
Κορφιάς για πάνελ οροφής και λαμαρίνα
Κορφιάς για ρωμαϊκό πάνελ κεραμίδι
Πλαϊνή καλύπτρα για πάνελ οροφής και λαμαρίνα
Πλαϊνή μετόπη για πάνελ οροφής ή ρωμαϊκό κεραμίδι ή τραπεζοειδή
λαμαρίνα
Νεροσταλάκτης πλευρικού τοίχου
Μαχιάς 200χ200mm για τραπεζοειδή πάνελ οροφής & λαμαρίνα οροφής
Υπομαχιάς – υποκορφιάς για πάνελ και λαμαρίνες, 150x150mm
Nεροσταλάκτης για τραπεζοειδές πάνελ οροφής & λαμαρίνα οροφής
Χτένι κορφιά μεταλλικό ρωμαϊκού πάνελ κεραμίδι
Μπροστινό μεταλλικό χτένι ρωμαϊκού πάνελ
Χτένι διαγωνίου μαχιά ρωμαϊκού πάνελ
Τάπα κορφιά ρωμαϊκού πάνελ κεραμίδι
Χτένι κορφιά ολλανδικού πάνελ
Υδρορροή
Σωλήνας υδρορροής
Καμπύλη εκκίνησης & απόληξης υδρορροής
Ποτήρι υδρορροής
Στήριγμα υδρορροής
Τρυπανόβιδα Τorx αυτοδιάτρητη για πάνελ πλαγιοκάλυψης
Τρυπανόβιδα 4,3mm wafer για ειδικά τεμάχια
Τρυπανόβιδα 6,3mm εξαγωνο κεφάλι 16mm με ροδέλα ολλανδικό
Τρυπανόβιδα 6,3mm εξάγωνο κεφάλι 16mm με ροδέλα ρωμαϊκό
Στριφώνι 6 mm γαλβανιζέ εξάγωνο κεφάλι 10mm για πάνελ κεραμίδι
Σετ τρυπανόβιδα + καλύπτρα + Ροδέλα για τραπεζοειδή πάνελ
Διακοσμητικό καπελάκι για εξάγωνη βίδα 10mm
Αστάρι ακρυλικής βάσης
Όξινη σιλικόνη – ΙSOFIX – 280ml
Σiλικόνη αντιμυκητιακή γενικής χρήσης - S400
Συγκολλητικό Elastotan
Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού διόγκωσης - Lastofoam 65LT
Αφρός πολυουρεθάνης
Ελαστομερες συγκολλητικο – ELASTOBOND
Ακρυλικός αρμόστοκος – ISOFIX
Ακρυλικό ελαστομερές χρώμα προστασίας πολυουρεθάνης
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ΑΚΡΥΛΙΚΆ, ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο – STANDARD
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Non-slip plywood with polystyrene foam
Compensation Valve for Cold Rooms
Freezer Strip Curtain
Chiller Strip Curtain
Strip curtain rail
Inox curtain rail hook
PVC stripe
Shelving unit with 4 levels
Shelving unit
Polyurethane primer for cold room chamber surfaces
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ROOF SHEET PANEL & MOUNTING ACCESSORIES
Panel polyurethane for cooling chambers
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Corrugated metal roof sheet
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Trapezoidal metal roof sheet with 5 tops
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Trapezoidal metal roof sheet (new type)
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Trapezoidal Metal Roof Sheet with 8 tops
112
Dutch type metal roof sheet
113
French type metal roof sheet
114
Insulated polyurethane side panel
115
Trapezodial insulated polyurethane roof panel
116
Roman tile style - insulated polyurethane roof panel
117
Dutch tile style - insulated polyurethane roof panel
118
Apron flashing for trapezoidal panel and metal sheet
119
Roof ridge flashing for trapezodial panel and metal sheet
120
Roof ridge flashing for roman style roof panel
121
Side cover flashing for roof panel and metal sheet
122
Barge cap flashing for roof panel, roman tile sheet and trapezoidal metal
sheet
123
Valley gutter
124
Ridge cap for trapezoidal panel and metal sheet
125
Under roof ridge flashing for trapezoidal panel and metal sheet
126
Apron flashing for trapezoidal panel and metal sheet
127
Ending cover for roof ridge flashing for roman style roof panel
128
Front polyurethane foam cover for roman style panel
129
Diagonal cover flashing for roman style roof panel
130
Roof ridge end flashing for roman style roof panel
131
Apron flashing for dutch style roof panel
132
Edge gutter
133
Round Downpipe
134
Joint curve for edge gutter
135
Joint for edge gutter
136
Downspout bracket
137
Self tapping torx screw for insulated polyurethane panel
138
Self-drilling screw 4.3mm wafer for flashings
139
6.3mm self-drilling hex screw 16mm for dutch style roof panel
140
6.3mm self-drilling hex screw 16mm for roman style roof panel
141
6 mm galvanized fastener hex screw 10mm for insulated roof panel 142
Set of self-drilling screw + calotte + washer for trapezoidal panel
143
Cap covers for hex screws 10mm
144
Acrylic primer
147
Multipurpose silicone sealant – ISOFIX
148
General purpose silicone sealant – S400
149
Elastomeric sealant Elastotan
150
High performance gun operated polyurethane foam - Lastofoam 65LT 151
Polyurethane foam
152
Elastomer hybrid adhesive - ELASTOBOND
153
Acrylic based sealant – ISOFIX
154
Acrylic paint
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ACRYLIC, POLYCARBONATE SHEETS
& ACCESSORIES
Polycarbonate sheet - STANDARD
Polycarbonate sheet - Polyshade
Polycarbonate sheet - Primalite
Solid polycarbonate sheets
Solid polycarbonate sheet - Trapezodial 5 peaks
Solid polycarbonate sheet - Trapezoidal - Mini Greca
Embossed Corrugated Polycarbonate Sheet - BH
Acrylonitrile sheet Sαn Extruded
Acrylonitrile Sheet PMMA Extruded
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Ακρυλικό φύλλο χυτό
Ενιαίο συνδετικό προφίλ
Σφραγιστικό προφίλ «U» – Διάφανο
Σφραγιστικό προφίλ «U» αλουμινίου με λάστιχο
Συνδετικού αλουμινίου πλήρες κιτ
Συνδετικού αλουμινίου πλήρες κιτ
Προφίλ για quick fix - σετ
Σφραγιστική ταινία αναπνέουσα
Ουδέτερη σιλικόνη – S900 - Elastotet
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Acrylonitrile Sheet cast
Single connecting profile
Clear “U” channel profile
Aluminum channel profile with gasket
Aluminum assembly kit for polycarbonate sheets
Aluminum assembly kit for polycarbonate sheets
Quick fix system
Breathable sealing tape
Silicone S900

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, ΡΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τρυπανόβιδα 6,3mm Γαλβανιζέ
Στριφώνι 6 mm Γαλβανιζέ
Στεγανωτική ροδέλα πολ/κου Μεταλλικη & Νεοπρεν
Kόλλα ακρυλικών φύλλων COLAPLEX GOOLD
Kόλλα ακρυλικών φύλλων COLAPLEX SPEEDY
Kόλλα ακρυλικών φύλλων SAN και πολυκαρβονικών QUICK GRAB
Πλαστική στεγνωτική ροδέλα
Πολυεστερικό ρολό επίπεδο
Πολυεστερικό ρολό κυματοειδές
Πολυεστερικό φύλλο – Τύπου Ελλενιτ
Πολυεστερικό φύλλο – Κυματοειδές
Πολυεστερικό φύλλο τραπεζοειδές 5 κορυφών με βάση
Πολυεστερικό φύλλο τραπεζοειδές 5 κορυφών ενισχυμένο
Πολυεστερικό φύλλο τραπεζοειδές 8 κορυφών
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POLYESTER ROOF SHEETS, ROLLS
& MOUNTING ACCESSORIES
Galvanized wood screw 6.3mm
Drill screw 6 mm
Metallic sealing washer
Acrylic sheets glue - COLAPLEX GOOLD
Acrylic sheets glue - COLAPLEX GOOLD
Polycarbonate & SAN sheets glue - QUICK GRAB
Transparent plastic washer
Translucent flat polyester roof sheet roll
Translucent corrugated polyester roof sheet roll
Translucent corrugated polyester roof sheet (“ellenit” type)
Translucent corrugated polyester roof panel
Translucent trapezodial polyester roof panel
Strengthened translucent trapezoidal polyester roof panel
Trapezoidal polyester corrugated sheet (8-peaks)

ΦΥΛΛΑ PET-G
Φύλλο PET-G
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ΣΚΥΛΟΣΠΙΤΑ, ΣΚΥΛΟΚΟΥΤΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Ακρυλικός αρμόστοκος – ISOFIX
Σκυλόσπιτο
Σκυλόσπιτο με δωμάτιο
Σκυλόσπιτο με ταΐστρα
Σκυλόσπιτο με δωμάτιο και μπαλκόνι
Κουτί μεταφοράς σκύλου
Κουτί μεταφοράς σκύλου με αποθηκευτικό χώρο
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PET-G Sheet
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BΙTUMINOUS TILES
& MOUNTING ACCESSORIES
Bituminous Tile
Aluminum flashing tape
Acrylic Primer
Bituminous Membrane
Bituminous Glue
Nails 25mm
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DOGHOUSES, DOG TRANSIT BOX
& STORAGE BOXES
Acrylic based sealant – ISOFIX
Doghouse
Doghouse with two rooms
Doghouse with feeder
Doghouse with two rooms & balcony
Dog transit box
Dog transit box

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΞΥΛΟ
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Μπαούλο αποθήκευσης
Συνθετικό ξύλο παρκέ
Γωνία συνθετικού ξύλου παρκέ
Συνθετική μονοσανίδα πλαγιοκάλυψης κτιρίων
Συνθετική μοριοσανίδα περίφραξης
Δοκίδα συνθετικού ξύλου παρκέ
Κλίπ έναρξης συνθετικού ξύλου παρκέ
Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου παρκέ ABS
Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου παρκέ Inox
Κλίπ έναρξης συνθετικού ξύλου πλαγιοκάλυψης inox
Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου πλαγιοκάλυψης inox
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PET-G SHEETS

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ασφαλτικό κεραμίδι
Ασφαλτική ταινία αλουμινίου
Αστάρι ακρυλικής βάσης
Ασφαλτική μεμβράνη
Ασφαλτική κόλλα
Καρφιά 25mm
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WOOD-COMPOSITE BOARDS
& MOUNTING ACCESSORIES
Storage box
Composite Decking Board
Composite deck corner
Composite cladding board
Composite fencing board
Joist
Start clip - deck board
Standard clip - deck board - ABS
Standard clip - deck board - Inox
Start clip - cladding board - Inox
Standard clip - cladding board - Inox

210
212
214
216
218
220
221
222
223
224
225

ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΙΑ
Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Foamalite color
Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Foamalite x-press
Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Komacel
Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Komaprint
Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Polifor
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SIGNPOSTS
PVC board - Foamalite color
PVC board - Foamalite x-press
PVC board - Komacel
PVC board - Komaprint
PVC board - Polifor
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΘΟΝΩΝ
Προστασία οθόνης τηλεόρασης & υπολογιστή
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SCREEN PROTECTORS
TV & Computer screen protector

ΣΙΔΕΡΟΒΕΡΓΕΣ
Σωλήνας μορφής
Κοιλοδοκός
Στρατζαριστό
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HOLLOW STRUCTURAL SECTIONS
Steel pipe
Hollow section
Hollow section - light type

237
238
239

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης HDPTP

Σειρά: Heavy Duty
Πόρτα ψυκτικού θαλάμου με ειδική επιφάνεια
από PVC για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις
(βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη
θερμική απόδοση. Διατίθεται με πάχος πορτόφυλλου 80/100mm και θερμοδιακοπτώμενη
κάσα. Δυνατότητα κατασκευής της με κατωκάσι ή με λάστιχο τύπου σκούπας. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση 1500x2050mm. Στη συσκευασία
περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι
οδηγίες τοποθέτησης.

Chiller Hinged Door - HDPTP

Series: Heavy Duty
Cold room hinged door with Heavy Duty/
Thermo Break PVC frame for high mechanical
stresses. Available for chiller cold rooms
with door blade of 80/100mm thickness.
Possibility of construction with sweeper
gasket or plinth block. Maximum available
dimension 1500x2050mm.The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.

Εικονιζόμενο χρώμα: RAL 3020
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THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης HDPTP

Chiller Hinged Door - HDPTP

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*)

Color : RAL 9002 (standard color/ available in inox
and any color of your choice from the RAL palette
with extra charge*)

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : έως 0°C

Operating temperature : up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm (HDPTP80) /
100mm (HDPTP100)

Panel thickness : 80mm (HDPTP80) / 100mm
(HDPTP100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή από EPDM.

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο από
PVC

Sweeper gasket : Thermally insensitive made of
PVC

Μεντεσέδες : Αντοχής 80kg / ζευγάρι ή 120kg/
τριάδα, ρυθμιζόμενα προς κάθε κατεύθυνση κατά
την τοποθέτηση της πόρτας (μέσα-έξω-πάνω-κάτω) με σύστημα υποβοήθησης επαναφοράς σε
θέση ηρεμίας και αντικλεπτικό σύστημα.

Hinges : Max capacity 80kg with two hinges and
120Kg with three hinges. Vertical/horizontal/top/
down adjustment with self-closing system. For
positive/negative temp chambers.

Κάσα πόρτας : Θερμοδιακοπτώμενη κάσα PVC
υπερ-βαρέως τύπου. Πλάτος κάσας 130mm, πάχος
45mm & πάχος υλικού 4,5mm, με αντοχή στις
κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ από 40mm200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ εξοπλισμό
πλάτους 86mm και πάχους 5,5mm. Δυνατότητα
επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο χάλυβα
(inox).

Door frame : Thermal break heavy duty PVC door
frame with 130mm width, 45mm depth and 4.5mm
thickness. Extreme resistance to impacts. Suitable
for panels from 40mm - 220mm thickness. Comes
standard with counter frame (except special
request) 86mm wide and 5.5mm thickness.

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Φινιστρίνι ** : Στρογγυλό

Porthole ** : Round

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
60-200mm

Suitable for cold room panel thickness :
60-200mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m²)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
** It is not included in the standard equipment.

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης - STPTP

Σειρά: Standard
Πόρτα ψυκτικού θαλάμου με ειδική επιφάνεια
από PVC για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις
(βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη
θερμική απόδοση. Διατίθεται με πάχος πορτόφυλλου 80/100mm και θερμοδιακοπτώμενη
κάσα. Δυνατότητα κατασκευής της με κατωκάσι ή με λάστιχο τύπου σκούπας. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση 1500x2050mm. Στη συσκευασία
περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι
οδηγίες τοποθέτησης.

Chiller Hinged Door - STPTP

Series: Standard
Cold room hinged door with Thermo
Break PVC frame for high mechanical
stresses. Available for chiller cold rooms
with door blade of 80/100mm thickness.
Possibility of construction with sweeper
gasket or plinth block. Maximum available
dimension 1500x2050mm.The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.
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Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης STPTP

Chiller Hinged Door - STPTP

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*)

Color : RAL 9002 (standard color/ available in inox
and any color of your choice from the RAL palette
with extra charge*)

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : έως 0°C

Operating temperature : up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm (STPTP80) /
100mm (STPTP100)

Panel thickness : 80mm (STPTP80) / 100mm
(STPTP100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή από EPDM.

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο από
PVC

Sweeper gasket : Thermally insensitive made of
PVC

Μεντεσέδες : Αντοχής 80kg / ζευγάρι ή 120kg/
τριάδα, ρυθμιζόμενα προς κάθε κατεύθυνση κατά
την τοποθέτηση της πόρτας (μέσα-έξω-πάνω-κάτω) με σύστημα υποβοήθησης επαναφοράς σε
θέση ηρεμίας και αντικλεπτικό σύστημα.

Hinges : Max capacity 80kg with two hinges and
120Kg with three hinges. Vertical/horizontal/top/
down adjustment with self-closing system. For
positive/negative temp chambers.

Κάσα πόρτας : Θερμοδιακοπτώμενη κάσα PVC
πλάτους 110mm και πάχους 45mm με αντοχή στις
κρούσεις.

Door frame : Thermal break PVC door frame with
110mm width and 45mm depth. High resistance to
impacts.

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Φινιστρίνι ** : Στρογγυλό

Porthole ** : Round

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
80mm - 200mm

Suitable for cold room panel thickness :
80mm - 200mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m²)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
** It is not included in the standard equipment.

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης ECOPTP

Σειρά: Economy
Πόρτα ψυκτικού θαλάμου με ειδική επιφάνεια
από PVC για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις
(βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη
θερμική απόδοση. Διατίθεται με πάχος πορτόφυλλου 80/100mm και θερμοδιακοπτώμενη
κάσα. Δυνατότητα κατασκευής της με κατωκάσι ή με λάστιχο τύπου σκούπας. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση 1500x2050mm. Στη συσκευασία
περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι
οδηγίες τοποθέτησης.

Chiller Hinged Door - ECOPTP

Series: Economy
Cold room hinged door with Thermo
Break PVC frame for high mechanical
stresses. Available for chiller cold rooms
with door blade of 80/100mm thickness.
Possibility of construction with sweeper
gasket or plinth block. Maximum available
dimension 1500x2050mm.The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.
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THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης ECOPTP

Chiller Hinged Door - ECOPTP

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*)

Color : RAL 9002 (standard color/ available in inox
and any color of your choice from the RAL palette
with extra charge*)

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : έως 0°C

Operating temperature : up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm (ECOPTP80) /
100mm (ECOPTP100)

Panel thickness : 80mm (ECOPTP80) / 100mm
(ECOPTP100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή από EPDM.

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο
από PVC

Sweeper gasket : Thermally insensitive made of
PVC

Μεντεσέδες : Αντοχής 80kg / ζευγάρι ή 120kg/
τριάδα, ρυθμιζόμενα προς κάθε κατεύθυνση κατά
την τοποθέτηση της πόρτας (μέσα-έξω-πάνω-κάτω) με σύστημα υποβοήθησης επαναφοράς σε
θέση ηρεμίας και αντικλεπτικό σύστημα.

Hinges : Max capacity 80kg with two hinges and
120Kg with three hinges. Vertical/horizontal/top/
down adjustment with self-closing system. For
positive/negative temp chambers.

Κάσα πόρτας : Θερμοδιακοπτώμενη κάσα PVC
πλάτους 80mm και πάχους 28mm με αντοχή στις
κρούσεις.

Door frame : Thermal break PVC door frame with
80mm width and 28mm depth. High resistance to
impacts.

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Φινιστρίνι ** : Στρογγυλό

Porthole ** : Round

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
80mm

Suitable for cold room panel thickness :
80mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m²)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
** It is not included in the standard equipment.

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης HDPTPI

Σειρά: Heavy Duty Inox
Πόρτα ψυκτικού θαλάμου με ειδική επιφάνεια
από PVC για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις
(βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη
θερμική απόδοση. Διατίθεται με πάχος πορτόφυλλου 80/100mm και θερμοδιακοπτώμενη
κάσα. Δυνατότητα κατασκευής της με κατωκάσι ή με λάστιχο τύπου σκούπας. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση 1500x2050mm. Στη συσκευασία
περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι
οδηγίες τοποθέτησης.

Chiller Hinged Door - HDPTPI

Series: Heavy Duty Inox
Cold room hinged door with Thermo
Break PVC frame for high mechanical
stresses. Available for chiller cold rooms
with door blade of 80/100mm thickness.
Possibility of construction with sweeper
gasket or plinth block. Maximum available
dimension 1500x2050mm.The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.
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για ψυκτικούς θαλάμους
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for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα συντήρησης HDPTPI

Chiller Hinged Door - HDPTPI

Χρώμα : Inox

Color : Inox

Επιφάνεια πάνελ : Έλασμα inox 304 πάχους 0.5mm

Panel surface : Inox 304 with thickness 0.5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας : έως 0°C

Operating temperature : up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm (ECOPTP80) /
100mm (ECOPTP100)

Panel thickness : 80mm (ECOPTP80) / 100mm
(ECOPTP100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή από EPDM.

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο από
PVC

Sweeper gasket : Thermally insensitive made of
PVC

Μεντεσέδες : Αντοχής 80kg / ζευγάρι ή 120kg/
τριάδα, ρυθμιζόμενα προς κάθε κατεύθυνση κατά
την τοποθέτηση της πόρτας (μέσα-έξω-πάνω-κάτω) με σύστημα υποβοήθησης επαναφοράς σε
θέση ηρεμίας και αντικλεπτικό σύστημα.

Hinges : Max capacity 80kg with two hinges and
120Kg with three hinges. Vertical/horizontal/top/
down adjustment with self-closing system. For
positive/negative temp chambers.

Κάσα πόρτας : Θερμοδιακοπτώμενη κάσα PVC
υπερ-βαρέως τύπου. Πλάτος κάσας 130mm, πάχος
45mm & πάχος υλικού 4,5mm, με αντοχή στις
κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ από 40mm200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ εξοπλισμό
πλάτους 86mm και πάχους 5,5mm. Δυνατότητα
επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο χάλυβα
(inox).

Door frame : Thermal break heavy duty PVC door
frame with 130mm width, 45mm depth and 4.5mm
thickness. Extreme resistance to impacts. Suitable
for panels from 40mm - 220mm thickness. Comes
standard with counter frame (except special
request) 86mm wide and 5.5mm thickness.

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Φινιστρίνι ** : Στρογγυλό

Porthole ** : Round

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
80mm

Suitable for cold room panel thickness :
80mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m²)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
** It is not included in the standard equipment.

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα κατάψυξης HDNTP

Freezer hinged door - HDNTP

Series: Heavy Duty
Cold room hinged door with Heavy
Duty/Thermo Break PVC frame for high
mechanical stresses. Available for freezer
cold rooms with door blade of 100mm
thickness and deep freezer with 150mm
thickness. Possibility of construction with
sweeper gasket or plinth block. Maximum
available dimension 1500x2050mm.The
packaging includes mounting materials and
mounting instructions.

Σειρά: Heavy Duty
Πόρτα ψυκτικού θαλάμου με ειδική επιφάνεια
από PVC για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις
(βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη
θερμική απόδοση. Διατίθεται για κατάψυξη 100mm και βαθιά κατάψυξη 150mm με
θερμοδιακοπτώμενη κάσα. Δυνατότητα
κατασκευής της με κατωκάσι ή με λάστιχο
τύπου σκούπας. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση
1500x2050mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες
τοποθέτησης.
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Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους
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A brand like a benc

Περιστροφική πόρτα κατάψυξης HDNTP

Freezer hinged door - HDNTP

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*).

Color : RAL 9002 (standard color/ available in inox
and any color of your choice from the RAL palette
with extra charge*).

Διαμόρφωση πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : HDNTP 100: έως -20°C,
HDNTP 150: έως -40°C

Operating temperature : HDNTP 100: down to
-20°C, HDNTP 150: down to -40°C

Κατώφλι αλουμινίου : Θερμαινόμενο κατώφλι από
προφίλ αλουμίνιου σχήματος “Γ” που διατρέχεται
από αντιστάσεις ούτως ώστε να αποτρέπεται η παγωποίηση του λάστιχου τύπου σκούπα της πόρτας.

Aluminum threshold : Heated threshold of "Γ"
type aluminum profile with embedded power
heating cable to prevent frosting of the door
gasket.

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 100mm (HDNTP 100),
150mm (HDNTP 150)

Panel thickness : 100mm (HDNTP 100), 150mm
(HDNTP 150)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή, από EPDM με
υποδοχή θερμικής αντίστασης ώστε να μη παγωποιείται.

Perimeter gasket : Double extrusion (soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing and constant power heating
cable.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο από
PVC.

Sweeper gasket : Thermally insensitive PVC.

Μεντεσέδες : Αντοχής 80kg / ζευγάρι ή 120kg/
τριάδα, ρυθμιζόμενα προς κάθε κατεύθυνση κατά
την τοποθέτηση της πόρτας (μέσα-έξω-πάνω-κάτω) με σύστημα υποβοήθησης επαναφοράς σε θέση
ηρεμίας και αντικλεπτικό σύστημα.

Hinges : Max capacity 80kg with two hinges and
120Kg with three hinges. Vertical/horizontal/top/
down adjustment with self-closing system. For
positive/negative temp chambers.

Κάσα πόρτας HDNTP: Θερμοδιακοπτώμενη κάσα
PVC υπερ-βαρέως τύπου με υποδοχή θερμικής
αντίστασης ώστε να μη παγωποιείται. Πλάτος κάσας 130mm, πάχος 45mm & πάχος υλικού 4,5mm,
με αντοχή στις κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ
από 40mm-200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ
εξοπλισμό πλάτους 86mm και πάχους 5,5mm.
Δυνατότητα επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο
χάλυβα (inox).

Door frame HDNTP: Thermal break heavy duty
PVC door frame with heater cable in a groove made
in the frame opposite the seal. This stops the
door from sticking due to freezing. With 130mm
width, 45 mm depth and 4.5mm thickness. Extreme
resistance to impacts is suitable for panels from
40mm- 220mm thickness. Comes standard with
counter frame (except special request) 86mm wide
and 5.5mm thickness.

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.

* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
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Περιστροφική πόρτα κατάψυξης HDNTP

Freezer hinged door - HDNTP

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Αντιστάσεις : Οι πόρτες φέρουν αντιστάσεις κατ’
ελάχιστο 30 watt / m (κατάψηξη/βαθιά κατάψηξη)
στα περιμετρικά ελαστικά τους, στην κάσα τους και
στην ειδική γωνία στην οποία εδράζεται το λάστιχο
της σκούπας.

Resistors : The door blades have built in heating
resistors with minimum 30 watts / m inside their
gaskets and inside the door frame as well.

Σύστημα αντίστασης σκούπας : Γωνία από αλουμίνιο βαρέως τύπου η οποία πακτώνεται στο πάτωμα
του θαλάμου και φέρει διαφορετικό αριθμό αντιστάσεων για κατάψυξη ή βαθιά κατάψυξη.

Sweeper resistor : Aluminium threshold
in the standard equipment with built in heating
resistors for all our negative sweeper models.
The threshold must embedded inside the floor
during the installation of the door.

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
60-200mm

Suitable for cold room panel thickness:
60-200mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

** It is not included in the standard equipment.
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Mικρό πορτάκι ψυκτικού θαλάμου

Μικρό πορτάκι ψυκτικού θαλάμου κατάλληλο
για θαλάμους ζαχαροπλαστείων και μικρών
ψυκτικών ανοξείδωτων θαλάμων. Διατίθεται
για συντήρηση και κατάψυξη

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*)

Small coldroom door

Small refrigerator compartment door suitable
for confectionery and small refrigerated
stainless steel chambers. Available for chiller
and freezer cold rooms.

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).
Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm Συντήρηση /
100mm Κατάψυξη
Κάσα πόρτας : Θερμοδιακοπτώμενη κάσα PVC
πλάτους 110mm και πάχους 45mm με αντοχή στις
κρούσεις.
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL 9002 (standard color/ available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge*).
Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.
Panel thickness : 80mm Chiller / 100mm Freezer
Door Frame : Thermal break PVC door frame with
110mm width and 45mm depth. High resistance
to impacts.
Country of origin : Greece
* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
** It is not included in the standard equipment.
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Περιστροφική πόρτα συντήρησης διακίνησης κρέατος - HDPTPM
Περιστροφική πόρτα συντήρησης για διακίνηση κρέατος, με ειδική επιφάνεια από PVC για
ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη θερμική
απόδοση. Διατίθεται με πάχος πορτόφυλλου
80/100mm και θερμοδιακοπτώμενη κάσα.
Δυνατότητα κατασκευής της με κατωκάσι ή
με λάστιχο τύπου σκούπας. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση 1500x2050mm. Στη συσκευασία
περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι
οδηγίες τοποθέτησης.Τυποποιημένη διάσταση
υπερθύρου: 28 cm πλάτος, 64 cm ύψος.

Fridge hinged door with rail passage HDPTPM

Cold room hinged door with lintel for
transporting meat with a standard width
of 28 cm, height 64 cm. With Heavy Duty/
Thermo Break PVC frame for high mechanical
stresses. Available for chiller cold rooms
with door blade of 80/100mm thickness.
Possibility of construction with sweeper
gasket or plinth block. Maximum available
dimension 1500x2050mm.The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.
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Chiller hinged door with rail passage HDPTPM

Περιστροφική πόρτα συντήρησης διακίνησης κρέατος - HDPTPM

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*).

Color : RAL 9002 (standard color/ available in inox
and any color of your choice from the RAL palette
with extra charge*).

Διαμόρφωση πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : Έως 0°C

Operating temperature : Up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm (HDPTPM80),
100 mm (HDPTPM100)

Panel thickness : 80mm (HDPTPM80), 100 mm
(HDPTPM100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή, από EPDM.

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο
από EPDM.

Sweeper gasket : Hard EPDM gasket for better
durability.

Μεντεσέδες : Αντοχής 80 kg/ζευγάρι ή 120 kg/τριάδα, ρυθμιζόμενα προς κάθε κατεύθυνση κατά την
τοποθέτηση της πόρτας (μέσα-έξω-πάνω-κάτω)
με σύστημα υποβοήθησης επαναφοράς σε θέση
ηρεμίας και αντικλεπτικό σύστημα.

Hinges : Max capacity 80kg with two hinges and
120Kg with three hinges. Vertical/horizontal/top/
down adjustment with self-closing system. For
positive/negative temp chambers.

Κάσα πόρτας HDPTPM: Θερμοδιακοπτώμενη
κάσα PVC υπερ-βαρέως τύπου. Πλάτος κάσας
130mm, πάχος 45mm & πάχος υλικού 4,5mm, με
αντοχή στις κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ
από 40mm-200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ
εξοπλισμό πλάτους 86mm και πάχους 5,5mm.
Δυνατότητα επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο
χάλυβα (inox).

Door frame HDPTPM: Thermal break heavy duty
PVC door frame with 130mm width, 45mm depth
and 4.5mm thickness. Extreme resistance to
impacts. Suitable for panels from 40mm - 220mm
thickness. Comes standard with counter frame
(except special request) 86mm wide and 5.5mm
thickness.

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Υπέρθυρο : Πλάτους 28cm και ύψους 64cm
(διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας).

Lintel : The railway passage is sealed with PVC
flexible cover. Default dimensions: 28x64cm.
Custom dimensions can be requested.

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
60-200 mm

Suitable for cold room panel thickness :
60-200mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

*Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
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*Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
** Not included in the standard equipment.
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Συρόμενη πόρτα συντήρησης - HDPTPS

Συρόμενη πόρτα με ειδική επιφάνεια από PVC
για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη θερμική
απόδοση. Διατίθεται με πάχος πορτόφυλλου
80/100mm. Στις συρόμενες πόρτες πλάτους
άνω του 1,60m περιλαμβάνεται στον στάνταρ
εξοπλισμό λεβιές ευκολίας ανοίγματος, ενώ
κάτω του 1,60m εσωτερική και εξωτερική
χειρολαβή*. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση
3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Chiller sliding door - HDPTPS

Heavy duty cold room sliding door and
Heavy Duty/Thermo Break PVC frame for
high mechanical stresses. For doors larger
than 1.60 m wide, a door lever is included for
easy opening. Doors less than 1.60m wide
include an internal and external door handle*.
Maximum available dimension 3000x4000mm.
The packaging includes mounting materials
and mounting instructions.
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Chiller sliding door - HDPTPS

Συρόμενη πόρτα συντήρησης - HDPTPS

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση**).

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge**).

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : HDPTPS 80/ HDPTPS
100/ STPTPS80 / STPTPS100: έως 0°C

Operating temperature : HDPTPS 80/ HDPTPS 100/
STPTPS80 / STPTPS100: up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 80mm (HDPTPS 80/
STPTPS80), 100mm (HDPTPS 100/ STPTPS100)

Panel thickness : 80mm (HDPTPS 80/ STPTPS80),
100mm (HDPTPS 100/ STPTPS100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή, από EPDM.

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο
από PVC.

Sweeper gasket : Thermally insensitive made of
PVC.

Κάσα πόρτας HDPTPS: Θερμοδιακοπτώμενη
κάσα PVC Υπερ-βαρέως τύπου με πλάτος κάσας
130mm, πάχος 45mm & πάχος υλικού 4,5mm, με
αντοχή στις κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ
από 40mm-200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ
εξοπλισμό πλάτους 86mm και πάχους 5,5mm.
Δυνατότητα επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο
χάλυβα (inox).

Door frame HDPTPS: Thermal break heavy duty
PVC door frame with 130mm width, 45 mm depth
and 4.5mm thickness. Extreme resistance to
impacts is suitable for panels from 40mm-200mm
thickness. Comes standard with counter frame
(except special request) 86mm wide and 5.5mm
thickness.

Σύστημα σύρσεως : Από αλουμίνιο, με βαφή
πάχους 15 micron ανοδίωσης με δυνατότητα ρεγουλαρίσματος του ύψους της πόρτας ±12mm και
μέσα-έξω ±8mm.

Sliding system : Made of aluminum with 15 micron
anodized paint thickness.. Adjustable on both axis
±12mm height and ±8mm inwards/outwards.

Ράουλα συστήματος σύρσεως : Από συνθετικό
υλικό τα οποία διασφαλίζουν πολυ μεγάλα διαστήματα συντήρησης και πολύ χαμηλό θόρυβο
λειτουργίας.

Sliding rollers : Synthetic material which ensure
very high maintenance and very low operating
noise intervals.

Λεβιές ευκολίας ανοίγματος : Με ειδικό σύστημα
θερμοδιακοπής διευκολύνει το άνοιγμα της πόρτας.

Handle bar opener : With special thermal break
system facilitate the opening of the door.

* Κατόπιν ζήτησης χωρίς έξτρα χρέωση
** Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
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* Upon request without extra charge
** Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel.
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Chiller sliding door – HDPTPS

Συρόμενη πόρτα συντήρησης - HDPTPS

Χειρολαβή : Εξωτερική : Εργονομική χειρολαβή
αλουμινίου από ABS πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερική : ABS πλαστικό με εργονομική λαβή
για τοποθέτηση της παλάμης.

Door handle : External: Ergonomic aluminum handle
of ABS plastic and stainless steel. Internal: ABS
plastic with ergonomic handle.

Κλειδαριά *** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Lock mechanism ***: With mechanism for opening
the door from the inside of the chamber even if
is locked from the outside (panic case). 2 keys
included.

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου : 60200mm

Suitable for cold room panel thickness :
60-200mm.

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

*** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

*** It is not included in the standard equipment.
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Συρόμενη πόρτα κατάψυξης - HDNTPS

Συρόμενη πόρτα με ειδική επιφάνεια από PVC
για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη θερμική
απόδοση. Διατίθεται για κατάψυξη με 100mm
πορτόφυλλο (HDNTPS100) και βαθιά κατάψυξη με 150mm πορτόφυλλο (HDNTPS150). Στις
συρόμενες πόρτες πλάτους άνω του 1,60m περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό λεβιές
ευκολίας ανοίγματος, ενώ κάτω του 1,60m
εσωτερική και εξωτερική χειρολαβή*. Μέγιστη
διαθέσιμη διάσταση 3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης
και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Freezer sliding door - HDNTPS

Heavy duty cold room sliding door and
Heavy Duty/Thermo Break PVC frame for
high mechanical stresses. For doors larger
than 1.60m wide, a door lever is included for
easy opening. Doors less than 1.60m wide
include an internal and external door handle*.
Maximum available dimension 3000x4000mm.
The packaging includes mounting materials
and mounting instructions.
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Freezer sliding door - HDNTPS

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης - HDNTPS

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση**).

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge**).

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Θερμοκρασία λειτουργίας : HDNTPS 100: έως
-20°C, HDNTPS 150: έως -40°C

Operating temperature : HDNTPS 100: down to
-20°C, HDNTPS 150: down to -40°C

Κατώφλι αλουμινίου : Θερμαινόμενο κατώφλι από
προφίλ αλουμίνιου σχήματος “Γ” που διατρέχεται
από αντιστάσεις ούτως ώστε να αποτρέπεται η παγωποίηση του λάστιχου τύπου σκούπα της πόρτας.

Aluminum threshold : Heated threshold of “Γ”
type aluminum profile with embedded power
heating cable to prevent frosting of the door
gasket.

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 100mm (HDNTPS100)
/ 150mm (HDNTPS150)

Panel thickness : 100mm (HDNTPS100) / 150mm
(HDNTPS150)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή, από EPDM με
υποδοχή θερμικής αντίστασης ώστε να μη παγωποιείται.

Perimeter gasket : Double extrusion (soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing and constant power heating
cable.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο από
PVC

Sweeper gasket : Thermally insensitive PVC

Κάσα πόρτας HDNTPS : Θερμοδιακοπτώμενη κάσα
PVC υπερ-βαρέως τύπου με υποδοχή θερμικής
αντίστασης ώστε να μη παγωποιείται. Πλάτος κάσας 130mm, πάχος 45mm & πάχος υλικού 4,5mm,
με αντοχή στις κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ
από 40mm-200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ
εξοπλισμό πλάτους 86mm και πάχους 5,5mm.
Δυνατότητα επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο
χάλυβα (inox).

Door frame HDNTPS : Thermal break heavy duty
PVC door frame with heater cable in a groove made
in the frame opposite the seal. This stops the
door from sticking due to freezing. With 130mm
width, 45 mm depth and 4.5mm thickness. Extreme
resistance to impacts is suitable for panels from
40mm- 220mm thickness. Comes standard with
counter frame (except special request) 86mm wide
and 5.5mm thickness.

Σύστημα σύρσεως : από αλουμίνιο, με βαφή πάχους 15 micron ανοδίωσης με δυνατότητα ρεγουλαρίσματος του ύψους της πόρτας ±12mm και
μέσα-έξω ±8mm.

Sliding system : Made of aluminum with 15 micron
anodized paint thickness. Adjustable on both axis
±12mm height and ±8mm inwards/outwards.

Ράουλα συστήματος σύρσεως : Από συνθετικό υλικό τα οποία διασφαλίζουν πολυ μεγάλα διαστήματα
συντήρησης και πολύ χαμηλό θόρυβο λειτουργίας

Sliding rollers : Synthetic material which ensure
very high maintenance and very low operating
noise intervals

* Κατόπιν ζήτησης χωρίς έξτρα χρέωση
** Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.
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* Upon request without extra charge
** Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel.The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel.
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Freezer sliding door - HDNTPS

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης - HDNTPS

Λεβιές ευκολίας ανοίγματος : Με ειδικό σύστημα
θερμοδιακοπής διευκολύνει το άνοιγμα της πόρτας.

Handle bar opener : With special thermal break
system facilitate the opening of the door.

Χειρολαβή : Εξωτερική : Εργονομική χειρολαβή
αλουμινίου από ABS πλαστικό και ανοξείδωτο
ατσάλι. Εσωτερική : ABS πλαστικό με εργονομική
λαβή για τοποθέτηση της παλάμης.

Door handle : External: Ergonomic aluminum
handle of ABS plastic and stainless steel. Internal:
ABS plastic with ergonomic handle.

Κλειδαριά *** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται από 2 κλειδιά.

Lock mechanism *** : With mechanism for opening
the door from the inside of the chamber even if
is locked from the outside (panic case). 2 keys
included.

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
60-200mm

Suitable for cold room panel thickness :
60-200mm.

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

*** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

*** It is not included in the standard equipment.
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Συρόμενη πόρτα συντήρησης διακίνησης
κρέατος - HDPTPSM

Συρόμενη πόρτα με υπέρθυρο για την διακίνηση κρεάτων. Με ειδική επιφάνεια από PVC για
ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη θερμική
απόδοση. Διατίθεται για συντήρηση με πάχος
πορτόφυλλου 80/100mm. Στις συρόμενες
πόρτες πλάτους άνω του 1,60m περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό λεβιές ευκολίας
ανοίγματος, ενώ κάτω του 1,60m εσωτερική
και εξωτερική χειρολαβή*. Μέγιστη διαθέσιμη
διάσταση 3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες
τοποθέτησης.

Chiller sliding door with rail passage HDPTPSM
Chiller sliding door with rail passage and
Heavy Duty/Thermo Break PVC frame for
high mechanical stresses. For doors larger
than 1.60 m wide, a door lever is included for
easy opening. Doors less than 1.60m wide
include an internal and external door handle*.
Maximum available dimension 3000x4000mm.
The packaging includes mounting materials
and mounting instructions.
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Συρόμενη πόρτα συντήρησης διακίνησης κρέατος - HDPTPSM

Fridge Sliding Door with Rail Passage HDPTPSM

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση**)

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge**).

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses (scratches, etc.).

Θερμοκρασία λειτουργίας : HDPTPSM 80/
HDPTPSM 100: έως 0°C

Operating temperature : HDPTPSM 80/HDPTPSM
100: Up to 0°C

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου: 80mm (HDPTPSΜ 80)
/ 100mm (HDPTPSΜ 100)

Panel thickness : 80mm (HDPTPSΜ 80) / 100mm
(HDPTPSΜ 100)

Λάστιχο περιμετρικά : Διπλής εξώθησης για καλύτερη εφαρμογή και θερμοδιακοπή, από EPDM

Perimeter gasket : Double extrusion (Soft at the
curve and hard at the base) tubular EPDM gasket
for better sealing.

Λάστιχο σκούπας : Λάστιχο θερμικά αναίσθητο
από PVC.

Sweeper gasket : Thermally insensitive PVC.

Κάσα πόρτας HDPTPSM : Θερμοδιακοπτώμενη
κάσα PVC Υπερ- βαρέως τύπου με πλάτος κάσας
130mm, πάχος 45mm & πάχος υλικού 4.5mm, με
αντοχή στις κρούσεις για τοποθέτηση σε πάνελ
από 40mm-200mm με κόντρα κάσα στο στάνταρ
εξοπλισμό πλάτους 86mm και πάχους 5.5mm.
Δυνατότητα επένδυσης της κάσας με ανοξείδωτο
χάλυβα (inox).

Door frame HDPTPSM : Thermal break heavy
duty PVC door frame with 130mm width, 45 mm
depth and 4.5mm thickness. Extreme resistance to
impacts is suitable for panels from 40mm-200mm
thickness. Comes standard with counter frame
(except special request) 86mm wide and 5.5mm
thickness.

Σύστημα σύρσεως : Από αλουμίνιο, με βαφή
πάχους 15 micron ανοδίωσης με δυνατότητα ρεγουλαρίσματος του ύψους της πόρτας ±12mm και
μέσα-έξω ±8mm.

Sliding system : Made of aluminum with 15 micron
anodized paint thickness. Adjustable on both axis
±12mm height and ±8mm inwards/outwards.

Ράουλα συστήματος σύρσεως : Από συνθετικό
υλικό τα οποία διασφαλίζουν πολυ μεγάλα διαστήματα συντήρησης και πολύ χαμηλό θόρυβο
λειτουργίας

Sliding rollers : Synthetic material which ensure
very high maintenance and very low operating
noise intervals

Λεβιές ευκολίας ανοίγματος : Με ειδικό σύστημα
διευκόλυνσης ανοίγματος της πόρτας.

Handle bar opener : With special thermal break
system facilitate the opening of the door.

Χειρολαβή : Εξωτερική: Εργονομική χειρολαβή
αλουμινίου από ABS πλαστικό και ανοξείδωτο
ατσάλι. Εσωτερική: ABS πλαστικό με εργονομική
λαβή για τοποθέτηση της παλάμης

Door handle : External: Ergonomic aluminum
handle of ABS plastic and stainless steel. Internal:
ABS plastic with ergonomic handle.

*Κατόπιν ζήτησης χωρίς έξτρα χρέωση
**Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm..
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* Upon request without extra charge
** Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel
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Συρόμενη πόρτα συντήρησης διακίνησης κρέατος - HDPTPSM

Fridgesliding
Slidingdoor
Doorwith
withrail
Rail
Passage
Chiller
passage
- –
HDPTPSM
HDPTSR

Κλειδαριά ** : Έχει δυνατότητα απασφάλισης από
μέσα ακόμη και αν απ’ έξω είναι κλειδωμένη (περίπτωση πανικού). Συνοδεύεται με 2 κλειδιά.

Locker ** : It can unlock the door from the inside
of the chamber even if is locked from the outside
(panic case). 2 keys included.

Υπέρθυρο : Πλάτους 28cm και ύψους 64cm
(διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας).

Lintel : The railway passage is sealed with PVC
flexible cover. Default dimensions: 28x64cm.
Custom dimensions can be requested.

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
60-200mm

Suitable for cold room panel thickness :
60-200mm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

*** Δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

*** It is not included in the standard equipment.
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Πόρτα FLIP – FLAP με κάσα PVC - FLTPP

Πόρτα τύπου Flip – Flap μονόφυλλη ή δίφυλλη
με κάσα PVC και πορτόφυλλα πάχους 40 mm
με μπάρες προστασίας και στις δύο πλευρές
του πορτόφυλλου και προαιρετικό φινιστρίνι
επισκόπησης διερχομένων. Μέγιστη διαθέσιμη
διάσταση 3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες
τοποθέτησης.

Insulated swinging door with PVC Door
Frame - FLTPP

Semi or Double Insulating Swinging Door
with PVC door frame and door panel of 40
mm thickness. With protection bars on both
sides of the door blade and optional porthole.
Maximum available dimension 3000x4000mm.
The packaging includes mounting materials
and mounting instructions.
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Insulated swinging door with PVC Door
Frame - FLTPP

Πόρτα FLIP – FLAP με κάσα PVC FLTPP

Χρώμα : RAL 9002 / RAL 5007 / RAL 7016

Color : RAL 9002 / RAL5007 / RAL 7016

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Τύπος : Μονόφυλλη / Δίφυλλη

Type : Semi / Double

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου: 40 mm με αντιβανδαλιστική επίστρωση PVC πάχους 2mm

Panel thickness : 40 mm with crushproof PVC
of 2 mm thickness

Πάχος τοίχου : 40-200mm

Wall thickness : 40-200mm

Κάσα πόρτας FLTPP : Kάσα πόρτας από pvc πάχους
4mm

Door frame FLTPP : PVC door frame with 4mm
thickness

Προστατευτική μπάρα : Από υλικό PVC υψηλότατης αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm

Protection bar : 10cm width, made of high impact
resistance PVC

Φινιστρίνι πόρτας : Παραλληλόγραμμο/ Στρογγυλό/ Οβάλ / Χωρίς φινιστρίνι

Porthole : Rectangular / Round / Oval / None

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Πόρτα FLIP – FLAP με κάσα ΙΝΟΧ - FLTPI

Πόρτα τύπου Flip – Flap μονόφυλλη ή δίφυλλη με κάσα Inox και πορτόφυλλα πάχους
40 mm με μπάρες προστασίας και στις δύο
πλευρές του πορτόφυλλου και προαιρετικό
φινιστρίνι επισκόπησης διερχομένων. Μέγιστη
διαθέσιμη διάσταση 3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης
και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Insulated swinging door with Inox Door
Frame - FLTPI

Semi or Double Insulating Swinging Door with
Inox door frame and door panel thickness of
40 mm. With protection bars on both sides
of the door blade and optional porthole.
Maximum available dimension 3000x4000mm.
The packaging includes mounting materials
and mounting instructions.

Εικονιζόμενο χρώμα: RAL7016
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Πόρτα FLIP – FLAP με κάσα ΙΝΟΧ -

Insulated swinging door with Inox Door
Frame - FLTPI

FLTPI
Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*).

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge*).

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Τύπος : Μονόφυλλη / Δίφυλλη

Type : Semi / Double

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 40 mm με αντιβανδαλιστική επίστρωση PVC πάχους 2 mm

Panel thickness : 4 mm with crushproof PVC
of 2 mm thickness

Πάχος τοίχου : 40-200mm

Wall thickness : 40-200mm

Κάσα πόρτας FLTPI : Kάσα πόρτας inox αποτελούμενη από πλαίσια τύπου "Π" προ διατρημένα με
πλάτος 4cm και πάχος υλικού 0,6mm, για τοποθέτηση σε πάνελ από 40mm-200mm.

Door frame FLTPI : Inox door frame made of
pre-punched "Π" type frames with 4cm width and
material thickness 0.6mm, for mounting in panels
from 40mm-200mm.

Προστατευτική μπάρα : Από υλικό PVC υψηλότατης
αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm

Protection bar : 10cm width, made of high impact
resistance PVC

Φινιστρίνι πόρτας : Παραλληλόγραμμο/ Στρογγυλό/
Οβάλ / Χωρίς φινιστρίνι

Porthole : Rectangular / Round / Oval / None

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.

* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel.
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Πόρτα FLIP – FLAP με κάσα αλουμινίου FLTPA

Πόρτα τύπου Flip – Flap μονόφυλλη ή δίφυλλη με κάσα αλουμινίου και πορτόφυλλα
πάχους 40 mm με μπάρες προστασίας και στις
δύο πλευρές του πορτόφυλλου και προαιρετικό φινιστρίνι επισκόπησης διερχομένων. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση 3000x4000mm. Στην
συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Insulated swinging door with Aluminum
Door Frame - FLTPA

Semi or Double Insulating Swinging Door
with aluminum door frame and door panel
thickness of 40 mm. With protection
bars on both sides of the door blade and
optional porthole. Maximum available
dimension 3000x4000mm. The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.
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Πόρτα FLIP – FLAP με κάσα αλουμινίου

Insulated swinging door with
Aluminum Door Frame - FLTPA

- FLTPA
Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*)

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge*)

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Τύπος : Μονόφυλλη / Δίφυλλη

Type : Semi / Double

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 40 mm με αντιβανδαλιστική επίστρωση PVC πάχους 2 mm

Panel thickness : 40 mm with crushproof PVC
of 2 mm thickness

Πάχος τοίχου : 40-140mm

Wall thickness : 40-140mm

Κάσα πόρτας FLTPA : Kάσα πόρτας από αλουμίνιο.

Door frame FLTPA : Aluminum door frame

Προστατευτική μπάρα : Από υλικό PVC υψηλότατης
αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm

Protection bar : 10cm width, made of high impact
resistance PVC

Φινιστρίνι πόρτας : Παραλληλόγραμμο/ Στρογγυλό/
Οβάλ / Χωρίς φινιστρίνι

Porthole : Rectangular / Round / Oval / None

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Χρώμα διάφορο του RAL9002 διατίθεται με επιφάνεια πάνελ από
χαλύβδινο έλασμα πάχους 45μm. Η παραλλαγή σε inox διατίθεται από
ανοξείδωτο έλασμα πάχους 60μm.

* Color other than RAL9002 is available with insulating panel
constructed by a sheet of 45μm thickness zinc-coated (250gr/m2)
steel. The inox version is available with insulating panel constructed
by a sheet of 60μm stainless steel.
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Πορτα FLIP – FLAP συντήρησης διακίνησης
κρέατος με κάσα PVC - FLTPPM

Πόρτα τύπου Flip Flap με υπέρθυρο για
διακίνηση κρέατος. Μονόφυλλη ή δίφυλλη
με κάσα PVC και πορτόφυλλα πάχους 40 mm
με μπάρες προστασίας και στις δύο πλευρές
του πορτόφυλλου και προαιρετικό φινιστρίνι
επισκόπησης διερχομένων. Μέγιστη διαθέσιμη
διάσταση 3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες
τοποθέτησης.

Insulated swinging door with PVC door
frame & rail passage - FLTPPM

Semi or Double Insulating Swinging Door with
with rail passage. Semi or Double Insulating
with PVC door frame and 40mm thick door
blade. Protection bars on both sides of the
door blade and optional porthole. Maximum
available dimension 3000x4000mm. The
packaging includes mounting materials and
mounting instructions.
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Insulated swinging door with PVC door
frame & rail passage - FLTPPM

Πορτα FLIP – FLAP συντήρησης διακίνησης κρέατος με κάσα PVC - FLTPPM

Χρώμα : RAL 9002 / RAL 5007 / RAL 7016

Color : RAL9002 / RAL5007 / RAL 7016

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Τύπος : Μονόφυλλη / Δίφυλλη

Type : Semi / Double

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 40 mm με αντιβανδαλιστική επίστρωση PVC πάχους 2mm.

Panel thickness : 40mm with crushproof PVC of
2mm thickness.

Κάσα πόρτας FLTPPM : Κάσα πόρτας από pvc
πάχους 4mm

Door frame FLTPPM : PVC door frame with 4mm
thickness

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
40-200 mm

Suitable for coldroom panel thickness :
40-200 mm

Μπάρα προστασίας : Aπό υλικό PVC υψηλότατης
αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm

Protection bar : 10cm width, made of high impact
resistance PVC

Φινιστρίνι πόρτας : Παραλληλόγραμμο/ Στρογγυλό/ Οβάλ / Χωρίς φινιστρίνι

Porthole : Rectangular / Round / Oval / None

Υπέρθυρο κάσας διακίνησης : Πλάτους 28cm και
ύψους 64cm (διαφορετικές διαστάσεις διαθέσιμες
κατόπιν παραγγελίας).

Lintel : 28cm wide and 64cm high (different
dimensions available on request).

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Πόρτα FLIP – FLAP διακίνησης κρέατος με
κάσα Inox - FLTPIM

Πόρτα τύπου Flip Flap με υπέρθυρο για διακίνηση κρέατος. Μονόφυλλη ή δίφυλλη με κάσα
Inox και πορτόφυλλα πάχους 40 mm με μπάρες
προστασίας και στις δύο πλευρές του πορτόφυλλου και προαιρετικό φινιστρίνι επισκόπησης διερχομένων. Μέγιστη διαθέσιμη διάσταση
3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Insulated swinging door with Inox door
frame & rail passage - FLTPIM

Semi or Double Insulating Swinging Door with
with rail passage. Semi or Double Insulating
with Inox door frame and 40mm thick door
blade. Protection bars on both sides of the
door blade and optional porthole. Maximum
available dimension 3000x4000mm. The
packaging includes mounting materials and
mounting instructions.
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Insulated swinging door with Inox door
frame & rail passage - FLTPIM

Πόρτα FLIP – FLAP διακίνησης κρέατος
με κάσα Inox - FLTPIM

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*)

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge*)

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Τύπος : Μονόφυλλη / Δίφυλλη

Type : Semi / Double

Πάχος πάνελ : 40mm με αντιβανδαλιστική επίστρωση PVC πάχους 2mm

Panel thickness : 40mm with crushproof PVC of
2mm thickness

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
40-200mm

Suitable for coldroom panel thickness :
40-200mm

Κάσα πόρτας FLTPIM : Κάσα πόρτας inox αποτελούμενη από πλαίσια τύπου “Π” προ διατρημένα με
πλάτος 4cm και πάχος υλικού 0,6mm, για τοποθέτηση σε πάνελ από 40mm-200mm.

Door frame FLTPIM : Inox door frame made of
pre-punched “Π” type frames with 4cm width and
material thickness 0.6mm, for mounting in panels
from 40mm-200mm.

Προστατευτική μπάρα : Από υλικό PVC υψηλότατης
αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm

Protection bar : 10cm width, made of high impact
resistance PVC

Φινιστρίνι πόρτας : Παραλληλόγραμμο/ Στρογγυλό/
Χωρίς Φινιστρίνι

Porthole : Rectangular / Round / Oval / None

Υπέρθυρο κάσας διακίνησης : Πλάτους 28cm και
ύψους 64cm (διαφορετικές διαστάσεις διαθέσιμες
κατόπιν παραγγελίας)

Lintel : 28cm wide and 64cm high (different
dimensions available on request)

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Πόρτα FLIP – FLAP διακίνησης κρέατος με
κάσα Αλουμινίου - FLTPAM

Πόρτα τύπου Flip Flap με υπέρθυρο για διακίνηση κρέατος. Μονόφυλλη ή δίφυλλη με κάσα
αλυμινίου και πορτόφυλλα πάχους 40 mm
με μπάρες προστασίας και στις δύο πλευρές
του πορτόφυλλου και προαιρετικό φινιστρίνι
επισκόπησης διερχομένων. Μέγιστη διαθέσιμη
διάσταση 3000x4000mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Insulated swinging door with Aluminum
door frame & rail passage - FLTPAM

Semi or Double Insulating Swinging Door with
with rail passage. Semi or Double Insulating
with Aluminum door frame and 40mm thick
door blade. Protection bars on both sides
of the door blade and optional porthole.
Maximum available dimension 3000x4000mm.
The packaging includes mounting materials
and mounting instructions.
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Insulated swinging door with Aluminum
door frame & rail passage - FLTPAM

Πόρτα FLIP – FLAP διακίνησης κρέατος
με κάσα Αλουμινίου - FLTPAM

Χρώμα : RAL 9002 (βασικός χρωματισμός / διατίθεται σε inox και οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής
σας από την παλέτα RAL με σχετική επιβάρυνση*).

Color : RAL 9002 (standard color/ is available in
inox and any color of your choice from the RAL
palette with extra charge*).

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : PVC of 1.5mm thickness in color
RAL9002 with maximum resistance to mechanical
stresses.

Τύπος : Μονόφυλλη / Δίφυλλη

Type : Semi / Double

Πάχος πάνελ : 40mm με αντιβανδαλιστική επίστρωση PVC πάχους 2mm

Panel thickness : 40mm with crushproof PVC of
2mm thickness

Κατάλληλο για πάχος πάνελ ψυκτικού θαλάμου :
40-140mm

Suitable for coldroom panel thickness :
40-140mm

Κάσα πόρτας FLTPAM : Κάσα πόρτας αλουμινίου

Door frame FLTPAM : Aluminum door frame

Προστατευτική μπάρα : Από υλικό PVC υψηλότατης
αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm

Protection bar : 10cm width, made of high impact
resistance PVC

Φινιστρίνι πόρτας : Παραλληλόγραμμο / Στρογγυλό
/ Οβάλ / Χωρίς Φινιστρίνι

Porthole : Rectangular / Round / Oval / None

Υπέρθυρο κάσας διακίνησης : Πλάτους 28cm και
ύψους 64cm (διαφορετικές διαστάσεις διαθέσιμες
κατόπιν παραγγελίας)

Lintel : 28cm wide and 64cm high (different
dimensions available on request)

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Δεν συμπεριλαμβάνεται στον στάνταρτ εξοπλισμό. Διαθέσιμο κατόπιν παραγγγελίας

* Not included. Available upon request
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Πόρτα Υπηρεσίας / Γενικής Χρήσης

Πόρτα γενικής χρήσης βοηθητικού τύπου για
χώρους υγεονομικού ενδιαφέροντος και κάθε
τύπου εσωτερικό χώρο, με μέγιστες διαστάσεις
1100x2200mm. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στήριξης και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Hinged Service Door

Hinged service door with maximum available
dimensions 1100x2200mm. The packaging
includes mounting materials and mounting
instructions.
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Service Door

Πόρτα Υπηρεσίας / Γενικής Χρήσης

Χρώμα : RAL 9002 / RAL 5007 / RAL 7016

Color : RAL 9002 / RAL 5007 / RAL 7016

Επιφάνεια πάνελ : Συμπαγές PVC πάχους 1,5mm
χρώματος RAL9002 με μέγιστη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα, γρατσουνιές κ.α.).

Panel surface : Solid PVC of 1.5mm thickness
in color RAL9002 with maximum resistance to
mechanical stresses.

Πάχος πάνελ πορτόφυλλου : 40mm

Panel thickness : 40mm

Κάσα πόρτας : Κάσα πόρτας από αλουμίνιο.

Door frame : Aluminum door frame.

Πάχος τοίχου : 40-80mm

Wall thickness : 40-80mm

Παραλλαγές εγκατάστασης : Παντός τύπου Τοιχοποιϊα, Πάνελ, Ξύλινα Πλαίσια.

Suitable installation for : Wall, panel, wood frames

Μεντεσέδες : ABS πλαστικό

Hinges : Made of ABS

Κλειδαριά - πόμολο : Κλειδαριά απλού τύπου με
δύο κλειδιά και πόμολο τύπου "U".

Fastener : "U" shape fastener with horizontal
returnal system.

Προστατευτικό λάστιχο : Επένδυση με ελαστομερείς λωρίδες πάχους 1,5m και ύψους 30cm.

Bumper gasket strips : Anti-scratch bumper strips
made of flexible pvc 1.5mm thickness and 30cm
width.

Φινιστρίνι πόρτας * : Παραλληλόγραμμο / Στρογγυλό / Οβάλ / Χωρίς Φινιστρίνι

Porthole * : Rectangular / Round / Oval / None

Προστατευτική μπάρα * : Aπό υλικό PVC υψηλότατης αντοχής στις κρούσεις, πλάτους 10cm.

Protection bar * : 10cm width, made of high impact
resistance PVC.

Περσίδα εξαερισμού * : αλουμινίου 15x30cm βαμμένη σε χρώμα RAL9010.

Ventillation grille * : Aluminum 15x30cm painted in
color RAL9010.

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

* Δεν συμπεριλαβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Διαθέσιμο κατόπιν
παραγγελίας.

* Not included. Available upon request.
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Προκατασκευασμένος θάλαμος συντήρησης
/ κατάψυξης

Προκατασκευασμένοι θάλαμοι συντήρησης/κατάψυξης σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Εύκολο
και γρήγορο μοντάρισμα. Συνοδεύονται από
εγχειρίδιο συναρμολόγησης.

Ready to assemble Cold Room

Ready to assemble cold room. Easy to install
and seperate. Available for Chiller and Freezer
Rooms with customized sizes and volumes.
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Προκατασκευασμένος θάλαμος συντήρησης / κατάψυξης

Ready to assemble Cold Room

Ύψος θαλάμου : 2.25m, 2.50m

Height : 2.25m, 2.50m

Πλάτος (πρόσοψη) θαλάμου: 1.25m, 1.50m, 1.75m,
2.00m, 2.50m, 2.75m, 3.00m, 3.25m, 3.50m ,
3.70m

Width : 1.25m, 1.50m, 1.75m, 2.00m, 2.50m, 2.75m,
3.00m, 3.25m, 3.50m , 3.70m

Μήκος (βάθος) θαλάμου : 1.25m, 1.50m, 1.75m,
2.00m, 2.50m, 2.75m, 3.00m, 3.25m, 3.50m ,
3.70m

Lenght : 1.25m, 1.50m, 1.75m, 2.00m, 2.50m,
2.75m, 3.00m, 3.25m, 3.50m , 3.70m

Πάχος θαλάμου : 80mm

Wall thickness : 80mm

Πόρτα θαλάμου συντήρησης : Πόρτα συντήρησης
χρώματος RAL9002 με ειδική επιφάνεια από PVC
πάχους 1.5mm για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις
και ύψιστη θερμική απόδοση. Πάχος πάνελ 80mm
και θερμοδιακοπτώμενη κάσα από pvc πλάτους
110mm και πάχους 45mm. Ρυθμιζόμενους μεντεσέδες και λάστιχο διπλής εξώθησης από EPDM
περιμετρικά. Μπορεί να κατασκευαστεί με σκούπα ή
κατωκάσι.

Chiller Cold Room door : Chiller door with thermo
break PVC frame for high mechanical stresses.
Panel with 80mm thickness and surface of solid
PVC of 1.5mm thickness in color RAL9002. Thermal
break PVC door frame with 110mm width and
45mm depth. Double extrusion tubular gasket
made of EPDM for better sealing.

Πόρτα θαλάμου κατάψυξης : Πόρτα κατάψυξης
χρώματος RAL9002 με ειδική επιφάνεια από PVC
για ύψιστες μηχανικές καταπονήσεις (βουλιάγματα,
γρατσουνιές κ.α.) και ύψιστη θερμική απόδοση.
Πάχος πάνελ 80mm και θερμοδιακοπτώμενη κάσα
από pvc πλάτους 130mm, πάχους 45mm και πάχους υλικού 4,5mm. Ρυθμιζόμενους μεντεσέδες και
λάστιχο διπλής εξώθησης από EPDM περιμετρικά.
Αντιστάσεις, 30watt/m κατ' ελάχιστο, στα λάστιχα
περιμετρικά και στην κάσα.

Freezer Cold Room door : Freezer door with
thermo break PVC frame for high mechanical
stresses. Panel with 80mm thickness and surface
of solid PVC of 1.5mm thickness in color RAL9002.
hermal break heavy duty PVC door frame with
130mm width, 45mm depth and 4.5mm thickness.
Double extrusion tubular gasket made of EPDM
for better sealing. The door blades have built
in heating resistors with minimum 30 watts / m
inside their gaskets and inside the door frame as
well.

Υγειονομικά προφίλ : Υγεινομική γωνία με επιφάνεια κάλυψης 100mm

Hygiene profiles : Large rounded corner PVC profile
with soft edges with 100mm coverage

Θερμοκρασία λειτουργείας : Έως -20oC

Operating temperature : down to -20oC

Δάπεδο θαλάμου : Χωρίς / Αντιολισθητικό δάπεδο
με φίλμ φαινόλης καφέ χρώματος / Αντιολησθητικό δάπεδο με φίλμ μελαμίνης γκρί χρώματος /
Επένδυση inox

Coldroom floor : Without/ Non-slip plywood with
phenol film/ Non-slip plywood with melamine film /
Non-slip plywood with inox

Προφίλ σύνδεσης θαλάμου : Προφίλ σύνδεσης από
PVC

Joint corners : Made of PVC

Ράφια θαλάμου * : αλουμινίου 15x30cm βαμμένη σε
χρώμα RAL9010.

Shelving unit * : Aluminum 15x30cm painted in
color RAL9010.

* Δεν συμπεριλαβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Διαθέσιμο κατόπιν
παραγγελίας.

* Not included. Available upon request.
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Προκατασκευασμένος θάλαμος συντήρησης / κατάψυξης

Ready to assemble Cold Room

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Κλείστρο περιστροφικής πόρτας με κλειδί

Κλείστρο περιστροφικής πόρτας ψυκτικού
θαλάμου με κλειδαριά με 3 κλειδιά και ειδικό
μπουτόν πανικού στην εσωτερική πλευρά που
φωσφορίζει στο απόλυτο σκοτάδι και απασφαλίζει ακόμη και αν είναι κλειδωμένη η κλειδαριά απ’έξω. Εύκολη τοποθέτηση. Μπορεί να
τοποθετηθεί είτε για άνοιγμα προς τα αριστερά
είτε προς τα δεξιά.

Lockable handle for hinged door

Lockable handle with 3 keys and inside
release push-buton for panic cases. Easy
mounting procedure (only three passthrough
holes). European standard compliant cylinder.
Interchangeable right/left. Tamper-proof fixing
with closed door. Self closing mechanism.
Easy-to-clean surfaces.

Πάχος πάνελ : 60/80/100/150 mm
Υλικό κατασκευής : ABS
Προέλευση : Ιταλία
Panel thickness : 60/80/100/150 mm
Material : ABS
Country of origin : Italy
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Κλείστρο περιστροφικής πόρτας με κλειδί

Κλείστρο περιστροφικής πόρτας ψυκτικού
θαλάμου με κλειδαριά με 3 κλειδια. Εύκολη
τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε για
άνοιγμα προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά.

Lockable handle for hinged door

Lockable handle with 3 keys. Easy mounting
procedure (only three passthrough holes).
Interchangeable right/left.

Πάχος πάνελ : 80/100/120 mm
Υλικό κατασκευής : ABS
Panel thickness : 80/100/120 mm
Material : ABS
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Εξωτερική λαβή συρόμενης πόρτας

Εξωτερική χειρολαβή ειδική για συρόμενη
πόρτα έως 80 κιλών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτικό για επισκευή είτε ως αγορά για τοποθέτηση σε πόρτα που διαθέτει μόνο
λεβιέ ευκολίας ανοίγματος. Κατασκευασμένη
από ABS πλαστικό και ανθρακούχο χάλυβα. Για
συντήρηση και κατάψυξη.

Cold Room Sliding Door External Handle

Cold Room Sliding Door External Handle,
suitable for doors with maximum weight of 80
kg. Made of ABS and carbon steel. Suitable
for chiller and freezer sliding doors.

Υλικό : ABS πλαστικό και ανθρακούχο χάλυβα
Material : Carbon Steel, ABS
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Εσωτερική λαβή συρόμενης πόρτας

Eσωτερική χειρολαβή ειδική για συρόμενη
πόρτα ελάχιστου πάχους 50mm και βάρους
έως 80Kg. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ανταλλακτικό για επισκευή είτε ως αγορά για
τοποθέτηση σε πόρτα που διαθέτει μόνο λεβιέ
ευκολίας ανοίγματος. Κατασκευασμένη από
ABS πλαστικό. Για αριστερή ή δεξιά πόρτα
συντήρησης ή κατάψυξης.

Cold Room Sliding Door Internal Handle

Internal handle for sliding door of 50mm
minimum thickness and weight up to 80Kg.
Interchangeable right/left. Suitable for chiller
and freezer door. It can be set with the
external handle.

Υλικό : ABS
Material : ABS
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Κλειδαριά συρόμενης πόρτας

Μηχανισμός κλειδαριάς συρόμενης πόρτας με
εσωτερικό μπουτόν απασφάλισης ακόμη και
αν είναι απ’ έξω κλειδωμένη (μπουτόν πανικού
που φωσφωρίζει στο απόλυτο σκοτάδι), εύκολης και γρήγορης τοποθέτησης. Για συντήρηση
και κατάψυξη. Πολύ εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε παλιές και καινούριες πόρτες.

Lock mechanism for sliding door

Sliding door lock mechanism with low
temperature and corrosion resistant. Suitable
for manual and automatic sliding doors.
European standard compliant cylinder. Inside
door release push-button fixed on the frame.
Tamper-proof fixing with closed door. Made of
composite material. Easy mounting procedure.

Υλικό κατασκευής : ABS
Προέλευση : Ιταλία
Material : ABS
Country of origin : Italy
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Λεβιές ευκολίας ανοίγματος συρόμενης
πόρτας

Λεβιές (αριστερός ή δεξιός) ευκολίας ανοίγματος για μεγάλες συρόμενες πόρτες, έυκολης
και γρήγορης τοποθέτησης με εργονομικές
χειρολαβές.

Handle bar opener for sliding door

Handle Bar (left or right) for large sliding
doors, quick and easy installation with
ergonomic handles.

Πάχος πάνελ : 80/100/150 mm
Panel thickness : 80/100/150 mm
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Μηχανισμός συρόμενης πόρτας

Μηχανισμός ανάρτησης και σύρσεως συρόμενης πόρτας πάχους από 60mm έως 150mm και
βάρους έως 200kg. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ως ανταλλακτικό σε οποιαδήποτε
συρόμενη πόρτα. Συνοδεύετε από εγχειρίδιο.

Sliding door mechanism

Door Mechanism for sliding door with
thickness from 40mm to 150mm and
weighing up to 200kg. The packaging includes
instruction manual.
Σύστημα σύρσεως : Αντοχής βάρους έως 200Kg
με δυνατότητα ανάρτησης πορτόφυλλου πάχους
60mm έως 150mm, με εύκολη τοποθέτηση.
Υλικό κατασκευής : Σύστημα Σύρσεως: 100% από
αλουμίνιο, με βαφή πάχους 15micron ανοδίωσης
με απομίμηση αμμοβολής. Ροδάκια: Από συνθετικό υλικό τα οποία διασφαλίζουν πολυ μεγάλα
διαστήματα συντήρησης και πολύ χαμηλό θόρυβο
λειτουργίας.
Πλάτος πόρτας : 800-2300mm
Sliding system : Resistance weight 200kg.
Mountable door blade from 40mm to 150mm,
with easy installation due to sliding spacers
system.
Material : Sliding system: 100% aluminum, with
paint thickness of 15 micron and anodizing with
sandblasting imitation. Wheels: from synthetic
material which ensure very high maintenance and
very low operating noise intervals.
Door width : 800-2300mm
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Μεντεσές πόρτας FLIP - FLAP

Μεντεσές πόρτας FLIP - FLAP με δυνατότητα
ανοίγματος 180 μοίρες (90 μοίρες μπροστά και
90 μοίρες πίσω). Μπορεί να κρατήσει την πόρτα
ανοιχτή ή προς τα μέσα ή προς τα έξω στις 90
μοίρες. Έχει εσωτερικό πάχος 40mm και συνοδεύεται από βίδες για να σταθεροποιηθεί πάνω
σε πορτόφυλλο.

Hinges for swing doors

Composite double action spring hinges with
opening angle 180°, max door thickness of
40mm and max door weight of 30kg. Includes
screws to stabilize on a door leaf.

Χρώμα : Γκρί
Υλικό κατασκευής : ABS
Προέλευση : Ιταλία
Color : Grey
Material : ABS
Country of origin : Italy
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Σπιράλ καλώδιο τροφοδοσίας αντίστασης
συρόμενης πόρτας

Καλώδιο σπιράλ τρίκλωνο αρχικού μήκους
1m που όταν εκτείνεται κατά το άνοιγμα της
πόρτας γίνεται έως 3m. (1,5m αρχικό μηκος για
το 5m καλώδιο). Ιδανικό για να τροφοδοτήσετε
την αντίσταση συρόμενη πόρτας κατάψυξης.

Coldroom sliding door spiral cable

Τhree-wire spiral cable to connect with sliding
door’s resistor.

Χρώμα : Λευκό
Μήκος τεμαχίου : 3.00m, 5.00 m
Προέλευση : Ιταλία
Color : White
Length : 3.00m, 5.00 m
Country of origin : Italy
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Λάστιχο πόρτας – μικρό

Λάστιχο για πόρτα συντήρησης από υλικό
EPDM διπλής εξέλασης με σκληρή βάση για
αντοχή στις καταπονήσεις και να παραμένει στη
θέση του σταθερά και μαλακή φούσκα η οποία
βεντουζάρει σφραγίζοντας ερμητικά την πόρτα.

Small chiller door gasket

Double extruded EPDM material with a hard
base that stays in place firmly and soft bubble
which hermetically seals the door.

Χρώμα : Μαύρο
Υλικό κατασκευής : EPDM
Διάσταση : 18 x 19 mm
Color : Black
Material : EPDM
Dimension : 18 x 19 mm
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Λάστιχο πόρτας – μεγάλο

Από υλικό EPDM διπλής εξέλασης με σκληρή βάση για αντοχή στις καταπονήσεις και να
παραμένει στη θέση του σταθερά και μαλακή
φούσκα η οποία βεντουζάρει σφραγίζοντας
ερμητικά την πόρτα. Φέρει ειδικό διαμέρισμα
για την τοποθέτηση της αντίστασης. Κατάλληλο
για συντήρηση και κατάψυξη.

Large chiller door gasket

Double extruded EPDM material with a hard
base that stays in place firmly and soft bubble
which hermetically seals the door. Suitable
for freeze or chiller door.

Χρώμα : Μαύρο
Υλικό κατασκευής : EPDM
Διάσταση : Συντήρησης: 33 x 24mm,
Κατάψυξης: 33 x 24,5 mm
Color : Black
Material : EPDM
Dimension : 33 x 24.5 mm
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Λάστιχο περιμετρικό πόρτας FLIP - FLAP

Ειδικό λάστιχο που τοποθετείται περιμετρικά της πόρτας FLIP - FLAP για να κλείνει τα
διάκενα και να επιτρέπει να έρχεται η πόρτα σε
θέση ηρεμίας πιο γρήγορα και ομαλά. Εφάπτονας το ένα λάστιχο με το άλλο δημιουργείται
φρενάρισμα στην ταλάντωση της πόρτας.

Perimeter door gasket for swinging doors

Special type gasket, fitted perimetrical to the
Filp-Flap door, for the purpose of eliminating
the possible joints between the blades
and to stop the door blades from swinging
repeatedly after a period of time.

Χρώμα : Μαύρο
Υλικό κατασκευής : EPDM
Color : Black
Material : EPDM
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Λάστιχο για φινιστρίνι πόρτας FLIP - FLAP

Ειδικό λάστιχο για την τοποθέτηση/ στεγάνωση
σε φινιστρίνι πόρτας Flip-Flap.

Gasket seal for porthole

Special gasket for glazing acrylic windows on
Flip-Flap doors.

Χρώμα : Μαύρο, Γκρί
Υλικό κατασκευής : EPDM
Κατάλληλο για πάχος πάνελ: 40mm
Πάχος υλικού φινιστρινιού: 4mm
Color : Black, Grey
Material : EPDM
Suitable for panel thickness : 40mm
Porthole material thickness : 4mm
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Λάστιχο για πόρτα ψυγείου Universal

Λάστιχο από PVC υπερανθεκτικό στην καταπόνηση από τις τριβές στην επαφή με το έδαφος.

Door bottom gasket Universal

Hard PVC gasket with heavy resistant to
stress from friction in contact with the
ground.

Χρώμα : Μαύρο
Υλικό κατασκευής : PVC
Color : Black
Material : PVC
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Αντίσταση σιλικόνης Φ3.5mm συνεχούς
έντασης

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου
αντίστασης είναι η συγκεκριμένη φόρτιση που
έχει ανά μέτρο καλωδίου δίνοντας τη δυνατότητα να διαχειριστούμε συγκεκριμένη ένταση
ανεξάρτητα από το προαπαιτούμενο μήκος
καλωδίου. Το εξωτερικό ατσάλινο περίβλημα προστατεύει το καλώδιο από μηχανικές
καταπονήσεις και βελτιώνει τη θερμική διανομή. Ανά 0,5 μέτρο έχει συγκεκριμένα εμφανή
σημεία που μπορεί να κοπεί

Coldroom door heater cable

The main feature of this type of resistor is the
specific charge which is per meter of cable
allowing to manage this volume regardless
of the prerequisite cable length. The outer
steel shell protects the cable from mechanical
stresses and improves heat distribution. Per
0.5 meter has certain obvious points that can
be cut.

Ισχύς Αντίστασης : 30 watt/m, 50 watt/m
Εξωτερική διάμετρος αντίστασης : 3.5mm
Τάση λειτουργίας : 230V
Μήκος τεμαχίου : 1 m
Δυνατότητα κοπής : ανά 0,5 m
Υλικό κατασκευής : Μόνωση Αντίστασης από Σιλικόνη. Προστασία μόνωσης από ατσάλινο πλεγμένο
συρμα
Power of resistance : 30 watt/m, 50 watt/m
External diameter : 3.5mm
Voltage : 230V
Length : 1 m
Cutting option : per 0.5 m
Material : Insulation resistance of silicone,
protection insulation of steel braided wire
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Εξάρτημα στερέωσης μηχανισμού συρόμενης πόρτας

Το σετ περιλαμβάνει μία ντίζα, ένα παξιμάδι
και μία ροδέλα.

Mounting set for sliding door mechanism

The set includes a stainless steel full
threaded rod, a nut and washer.

Μήκος ντίζας : 160/230/300 mm
Υλικό : πολυαμίδιο
Screw length : 160/230/300 mm
Material : polyamide
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Ράουλα συρόμενης πόρτας

Ράουλα συρόμενης πόρτας κατάλληλα για
πορτόφυλλο βάρους έως και 120kg και πάχους
60-150mm.

Sliding rollers

Sliding systems’ rollers for door leaves up to
120 Kg, ensuring long service life and reduced
noise development. Door leaf thickness from
60 to 150mm.

Υλικό : πολυμερές
Material : composite material
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Φινιστρίνι ψυκτικών & flip-flap πορτών

Φινιστρίνι έτοιμο προς τοποθέτηση για ψυκτικές πόρτες συντήρησης, κατάψυξης και
Flip-Flap. Συμπεριλαμβάνεται ειδικό λάστιχο
σφράγισης που καθιστά δυνατή την χρησιμοποίηση του ακόμα και σε θερμοκρασίες υπό του
μηδενός. Είναι ένας τύπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε πορτόφυλλο απο 40mm
εως 150mm με χρησιμοποίηση κατάλληλου
μήκους βίδας.

Porthole for cold room & Flip-Flap doors

Porthole ready to install on Cold Room and
Flip-Flap doors. It includes special rubber seal
that allows usage even in temperatures below
0 °C. It can be used for any door between
80mm to 100mm with the correct screw size.

Υλικό : Plexiglass 4mm πάχος, EPDM
Πάχος πορτόφυλλου : 80mm έως 100mm κόβοντας
την συνοδευτική βίδα στο κατάλληλο μήκος
Διάμετρος : Εσωτερική ωφέλιμη διάμετρος: 17cm,
Εξωτερική διάμετρος: 20,5cm
Βάρος : 0,9 Kg
Material : Plexiglass 4mm, EPDM
Door Thickness : 80mm – 100mm
Diameter : Inner diameter 17cm, outer diameter
20.5cm
Weight : 0.9 Kg
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Φινιστρίνι έτοιμο προς τοποθέτηση

Φινιστρίνι έτοιμο προς τοποθέτηση για οποιαδήποτε πόρτα πάχους πορτόφυλλου 40mm
ιδανικό για πόρτες flip-flap και πόρτες υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνει και λάστιχο για σφράγιση έτοιμο προς τοποθέτηση.

Porthole ready to install

Coldroom porthole ready to install

Υλικό : Πολυμερές πλαστικό 4mm, EPDM
Διαστάσεις : Οβάλ 300x600mm, Στρογγυλό
Φ250mm
Πάχος πορτόφυλλου : 40mm
Material : Composite material 4mm, EPDM
Dimensions : Oval 300x600mm, Round Φ250mm
Door Thickness : 40mm
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Τερματικό στόπ πόρτας (ζευγάρι)

Ανταλλακτικό για όλες τις συρόμενες πόρτες
που έχουν παρόμοιο τρόπο τερματισμού.

Sliding Door Fixing System (pair)

Fixing strike for sliding cold-room door. It is
suitable for every brand of sliding cold-room
doors with matching shape. The set includes a
fixing net and a fixing strike.

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material
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Ράουλο αντηρίδας πόρτας

Ράουλο αντηρίδας συρόμενης πόρτας. Mπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτικό.

Strike Roller for Fixing Sliding Doors

Suitable as a spare part for sliding doors that
use aluminium sliding bars. Suitable for right
to left and left to right (one roller fits both
sides).

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material
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Εκτροπέας συρόμενης πόρτας

Εκτροπέας συρόμενης πόρτας απαραίτητος για
το πλήρες άνοιγμα της πόρτας εφόσον αυτή
διαθέτει λεβιέ ευκολίας ανοίγματος.

Sliding door deflector

Sliding door deflector used for easier opening
of the door.

Υλικό : πολυμερές
Material : composite material
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Μεντεσές ψυκτικής πόρτας με ράμπα - M1

Ρυθμιζόμενος μεντεσές, επιτρέπει να ανεβοκατεβάσουμε την πόρτα πάνω κάτω ± 16mm
και μέσα-έξω αλλά και μπρος πίσω, έτσι να
έχουμε πάντα τέλεια προφόρτιση και σφράγιση των ελαστικών. Eπιτρέπει να σηκώνει την
πόρτα κατά την διάρκεια του ανοίγματος, έτσι
ώστε σε περίπτωση που η πόρτα του θαλάμου
είναι τύπου σκούπας, να μην φθείρεται το λάστιχο της σκούπας την ώρα που ανοιγοκλείνει η πόρτα. Φέρει ελατήριο επεναφοράς με
αποτέλεσμα η πόρτα με ελάχιστη δύναμη να
μπορεί να επανέρχεται στη θέση κλεισίματος.
Διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα, με αποτέλεσμα αν θέλεις να ξεβιδώσεις τον μεντεσέ για
να παραβιάσεις την πόρτα, αυτό να είναι μη
εφικτό με το πορτόφυλλο κλειστό.

Coldroom door rising hinge - M1

It is very easy to adjust and gives us all the
possible adjustments someone can ever ask
e.g. Up-Down ± 16mm, In-Out, Front-Rear
thus we have ever perfect gasket sealing.
It also lifts the door while opening the door,
preventing the wearing of the sweeper
gasket. It also has a built in retention spring,
which helps the user of the door to close the
door with minimum effort from his (her) side.
It has an anti-theft system which means that
you can’t disassemble the hinge from the
door without first unlocking and opening the
door.
Αντοχή : 80 Kg /ζεύγος
Υποβοήθηση επαναφοράς : Mε ελατήριο
Προέλευση : Ιταλία
Resistance : 80 Kg /pair
Assisted recovery : Spring
Country of origin : Italy
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Μεντεσές ψυκτικής πόρτας - M2

Μεντεσές ψυκτικής πόρτας. Εύκολος στην
ρύθμιση του, επιτρέπει το ανεβοκατέβασμα της
πόρτα πάνω κάτω ± 16mm και μέσα-έξω αλλά
και μπρος πίσω, έτσι να έχουμε πάντα τέλεια
προφόρτιση και σφράγιση των ελαστικών.
Κατά την διάρκεια του ανοίγματος, ανασηκώνει
την πόρτα έτσι ώστε να μην φθείρεται το λάστιχο της σκούπας την ώρα που ανοιγοκλείνει
η πόρτα. Φέρει ελατήριο επεναφοράς με αποτέλεσμα η πόρτα με ελάχιστη δύναμη να μπορεί
να επανέρχεται στη θέση κλεισίματος.

Coldroom door hinge - M2

Coldroom door hinges with ramp,
symmetrical, invisible and tamperproof fixing
screws, for positive/negative temp & vertical/
horizontal adjustment, with special anti-theft
design. Lifts the door while opening the door,
preventing the wearing of the sweeper gasket.
It also has a built in retention spring, which
helps the user of the door to close the door
with minimum effort from the users side.

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material
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Αποστάτης μεντεσέ ψυκτικής πόρτας

Αποστάτης μεντεσέ ψυκτικής πόρτας M1.

Coldroom door hinge spacer

Spacer for coldroom hinge M1.

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material

70

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Αποστάτης μεντεσέ ψυκτικής πόρτας

Αποστάτης μεντεσέ ψυκτικής πόρτας Μ1.

Coldroom door hinge spacer

Spacer for coldroom hinge M1.

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material
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Μεντεσές μικρών ψυκτικών πορτών

Μεντεσές αντοχής έως 40Kg/ζευγάρι. Κατάλληλο για πόρτες θαλάμων ζαχαροπλαστείων
και άλλων πορτών μικρών ψυκτικών ανοξείδωτων θαλάμων.

Hinge for small coldroom doors

Hinge for small coldroom doors with max
capacity 40Kg/pair.

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material
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Κλέιστρο για μικρή ψυκτική πόρτα

Κλείστρο κατάλληλο για μικρές ψυκτικές
πόρτες.

Latch for small doors

Fixing on the door edge. Interchangeable for
left or right hand doors.

Υλικό : πολυμερές πλαστικό
Material : plastic composite material
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Μπάρα προστασίας – νέου τύπου

Mε minimal design, προεξέχει πολύ λίγο και
έτσι ο διαθέσιμος χώρος παραμένει σχεδόν
ανεπηρέαστος. Είναι τόσο ανθεκτική σε
κρούσεις που μπορεί να θεωρηθεί άθραυστη. Έχοντας πορτοκαλί χρώμα γίνεται πιο
εύκολα ορατή στους χειριστές περονοφόρων
οχημάτων (κλάρκ) ενώ παράλληλα διακοσμεί το ψυγείο και τους διαδρόμους κάνοντας όμορφη αντίθεση χρωμάτων.

Protective bumper

Protective bumper with minimal design.
Protrudes very slightly ensuring the space
available remains almost unaffected. It is so
resistant to shocks that may be considered
unbreakable. Its' orange color becomes
more visible to operators of forklift trucks.

Χρώμα : RAL 2010
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 2010
Length : 4.0 m
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Τελείωμα μπάρας προστασίας – Νέου τύπου

Πλαστικό τμήμα για το τελείωμα / σφράγιση
της μπάρας προστασίας.

End cap for protective bumper

Plastic part for finishing / sealing protection
bumper.

Χρώμα : RAL 2010
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 2010
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Εξωτερική γωνιά μπάρας προστασίας

Γωνία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδιαστικά με την μπάρα προστασίας ψυκτικών
θαλάμων, όταν ο θάλαμος μας δεν είναι
παραλληλόγραμος, αλλά είναι τύπου "Γ" ή
όταν θέλουμε να επενδύσουμε τον θάλαμο
εξωτερικά με μπάρα, οπότε μας χρειάζεται
για τις εξωτερικές γωνίες του θαλάμου.

External corner for protective bumper

External corner can be used in combination
with the protective bumper when the
cooling chamber is not rectangle, but it is
type "Γ". This can also be used to reinforce
the external corners of the chamber with a
bumper.

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Στρωτήρας ασύμμετρος pvc με ενσωματωμένη υγειονομική γωνιά
Στρωτήρας PVC ασύμμετρος με ενσωματομένη υγειονομική γωνία στο ένα σκέλος του,
υπερβαρέως τύπου με το καλύτερο δυνατό
φινίρισμα για σοβαρές εφαρμογές στις κατασκευές ψυκτικών θαλάμων και χωρισμάτων
χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Φέρει
υγειονομική γωνία και μπορεί να τοποθετηθεί με τη γωνία είτε προς τα μέσα είτε
προς τα έξω του θαλάμου.Σε περίπτωση που
τοποθετηθεί εξωτερικά, δίνει άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στον θάλαμο. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να τοποθετηθεί εσωτερικά υγειονομική γωνία ή σοβατεπί.

Asymmetric “U” channel profile with small
rounded pvc corner profile

Asymmetric "U" Channel Profile with
integrated corner profile, heavy duty for
Cold-room constructions. It consists of
a small rounded PVC corner profile that
can be placed either on the inside or the
outside of the cooling chamber. Placing on
the outside provides aesthetic benefits and
requires that a small rounded PVC corner
or a PVC plinth block must be placed on the
inside. If placed on the inside of the cooling
chamber, the extra rounded PVC corner and
its' mounting cost can be avoided.

Χρώμα : RAL 9002
Πλάτος κάλυψης : 80 mm, 100 mm
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Coverage width : 80 mm, 100 mm
Length : 4.0 m
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Στρωτήρας συμμετρικός pvc – Βαρέως
τύπου

Στρωτήρας συμμετρικός κατασκευασμένος
από πλαστικό PVC με 2 όμοιου ύψους σκέλη.
Βιδώνεται με ούπα στο δάπεδο του ψυκτικού
θαλάμου και λειτουργεί ώς υποδοχέας των
περιμετρικών πάνελ του ψυγείου. Επειδή
είναι πλαστικός έχει το πλεονέκτημα ότι δεν
σκουριάζει και έτσι τοποθετείται άφοβα στα
πατώματα ψυγείων. Απαραίτητος σε τυροκομεία και σε θαλάμους με ψάρι και γενικότερα
όπου υπάρχει αλάτι. Μπορείτε να πλένετε
τον θάλαμο άφοβα.

Heavy Symmetric "U" Channel Profile

Heavy Symmetric "U" Channel Profile with
two identical height sides. It is installed
with plastic screw anchors to the floor of
the cooling chamber and is subsequently
used as a base for panel installation. It
has the advantage of not rusting because
it is made of plastic material and can be
placed on floors and refrigerators without
a concern. It is necessary for cooling
chambers storing dairies and fish and others
that can contain salt and is washable.

Χρώμα : RAL 9002
Πλάτος κάλυψης : 40mm
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Σκέλη στρωτήρα : 25mm
Color : RAL 9002
Coverage width : 40mm
Length : 4.0 m
Material : PVC
Country of origin : Italy
Sides : 25mm
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Στρωτήρας ασύμμετρος pvc

Στρωτήρας ασύμμετρος κατασκευασμένος
από πλαστικό PVC με 2 ανόμοιου ύψους
σκέλη. Βιδώνεται με ούπα στο δάπεδο του
ψυκτικού θαλάμου και λειτουργεί ως υποδοχέας των περιμετρικών πάνελ του ψυγείου.

A

B

C

Asymmetric "U" channel profile

Asymmetric "U" Channel Profile made of
PVC with two uneven height sides. Screwed
plugs in the floor of the cooling chamber
and is used as a base for panel installation.

Χρώμα : RAL 9002
Πλάτος κάλυψης : 60 mm, 80 mm, 100 mm
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Σκέλη στρωτήρα : 60mm
Στρωτήρας : 50mm/30mm, 80mm/100mm
Στρωτήρας : 35mm/45mm
Color : RAL 9002
Coverage width : 60 mm, 80 mm, 100 mm
Length : 4.0 m
Material : PVC
Country of origin : Italy
Sides : 60mm
Channel Profile : 50mm/30mm, 80mm/100mm
Channel Profile : 35mm/45mm
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Κοιλοδοκος τετράγωνος – PVC

Πλαστικός κοιλοδοκός από PVC, για έδραση
ψυκτικού θαλάμου καθότι δημιουργεί το
απαραίτητο διάκενο μεταξύ πατώματος και
βάσης θαλάμου, δημιουργώντας τον κατάλληλο αερισμό και καθιστώντας τον εύκολο
στον καθαρισμό.

Ventilation floor profile

Ventilation floor profile made of PVC
creates the necessary gap between the
floor and the cooling chamber. Enables
proper ventilation and easy cleaning.

Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Πάχος : 1.5 mm
Διατομή : Τετράγωνη
Διάσταση : Τετράγωνη
Length : 4.0 m
Material : PVC
Thickness : 1.5 mm
Cross section : Square
Dimension : 35mm X 35mm X 1.5mm
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Γωνιά εξωτερική – λαμαρίνα

Εξωτερική γωνία με επένδυση από plastisol
φίλμ. Απαραίτητη για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.

Metal sheet corner profile

Metal sheet corner profile covered with
plastisol film.
Plastisol is recommended for exposures
in corrisive atmosphere and areas subject
to strong sand wind (excellent abrasion
resistance).

Χρώμα : RAL 9002
Μήκος τεμαχίου : 4.00 m
Υλικό κατασκευής : Μεταλική λαμαρίνα
με επίστρωση PVC
Διαστάσεις: Ανάπτυγμα γωνίας: 100 x 100 mm, 100 x
150 mm, 150 x 150 mm, 180 x 100 mm
Color : RAL 9002
Length : 4.00 m
Material : Metal sheet with PVC Coating
Dimension : Spread angle: 100 x 100 mm, 100 x 150
mm, 150 x 150 mm, 180 x 100 mm
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Γωνιά εξωτερική – PVC

Γωνία PVC με άψογη αισθητική, δεν σκουριάζει σε επιθετικό περιβάλλον όπως π.χ.
ψυγεία τυροκομείου, ιχθυοπωλείων κλπ.
Επίσης προσφέρει πολύ αξιόπιστο "δέσιμο"
στον θάλαμο σε σύγκριση με την μεταλλική
γωνία.

PVC corner profile

Pvc corner profile, does not rust in high
salinity environments such as cheese and
fish factories. It also offers highly reliable
joining of the chamber, compared to the
metal sheet corner profile.

Χρώμα : RAL 9002
Μήκος τεμαχίου : 3.00 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Πάχος : 2mm
Διαστάσεις : Ανάπτυγμα γωνίας: 140 x 140 mm
Color : RAL 9002
Length : 3.00 m
Material : PVC
Thickness : 2mm
Dimension : Spread angle: 140 x 140 mm
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Βίδα πλαστική και ροδέλα με χάλυβα

Βίδα από πλαστικό PVC με εσωτερικό χαλύβδινο σπείρωμα, που επιτυγχάνει θερμοδιακοπή και είναι ενδεδειγμένης χρήσης σε:
- Αναρτήσεις οροφών ψυκτικών θαλάμων,
- Στερεώσεις κασών σε πόρτες ψυκτικών
θαλάμων και πόρτες flip-flap.
Συνδυάζεται με πλαστική ροδέλα, έτσι ώστε
να έχετε μεγαλύτερη δυνατότητα σύσφιξης
και μεγαλύτερη ικανότητα ανάρτησης βάρους όταν κρεμάτε πάνελ οροφής.

Overinjected steel screw with pvc washer

PVC Screw with internal steel that achieves
thermal break and is appropriate for
usage in a cooling chamber roof (ceiling
support) and mounting door frames. Can be
combined with plastic washer, thus giving
us greater weight capacity when mounting
roof panels.

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Πάχος ροδέλας : 5.5mm
Διάμετρος ροδέλας : Εσωτερική διάμετρο Φ18
και εξωτερική Φ60
Προέλευση : Ιταλία
Σπείρωμα : M8
Color : RAL 9002
Material : PVC
Washer thickness : 5.5mm
Washer diameter : Inner diameter Φ18 and outside
Φ60
Country of origin : Italy
Screw thread : M8
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Υγειονομικό σοβατεπί

Ειδικό τεμάχιο που τοποθετείται περιμετρικά
στην ένωση με το πάτωμα του θαλάμου.
Σφραγίζει ερμητικά και αποτρέπει τη δημιουργία και εισχώρηση μικροβίων στις
συνδέσεις του θαλάμου. Μπορεί να αντικαταστήσει επιτυχώς την υγειονομική γωνία.
Είναι απαραίτητο απο το νόμο (ή η γωνία)
για την πιστοποίηση του θαλάμου. Μπορεί
να συνδυαστεί με υγειονομική γωνία μεγάλη
ή μικρή. Καθώς και τις ειδικές γωνίες, εσωτερική και εξωτερική.
Η Theoprofil συνιστά την τοποθέτηση του
σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους εκτός
αυτών που είναι τόσο μικροί που δεν μπορεί
να μπει άνθρωπος μέσα. π.χ. θάλαμοι ζαχαροπλαστείου. Διότι είναι με διαφορά πιο
ανθεκτικό στις κρούσεις σε σχέση με την
υγειονομική γωνία.

PVC plinth profile with soft edges

Placed around the floor of the cooling
chamber. Seals tightly to prevent
penetration of bacteria. It is necessary by
law for the certification of the chamber.
It can successfully replace the rounded
corner PVC profile as it is more durable.

Χρώμα : RAL 9002
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Length : 4.0 m
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Τελείωμα υγειονομικού σοβατεπί

Σετ αριστερό / δεξί τελείωμα του
υγειονομικού σοβατεπί.

PVC end cap for plinth profiles

Pvc end cap set ( left / right ) for plinth
profiles.

Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Εσωτερική γωνιά υγειονομικού σοβατεπί

Ειδικό εξάρτημα που τοποθετείται στις
εσωτερικές γωνίες του θαλάμου. Με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνουμε ερμητικό σφράγισμα έναντι των μικροβίων περιμετρικά του
εσωτερικού του θαλάμου. Χρησιμοποιείται
συνδιαστικά με το υγειονομικό σοβατεπί.

Internal PVC corner for plinth profiles

Special accessory that is placed in the
internal corners of the cooling chamber,
this way we achieve a hermetic seal
against microbes around the inner
chamber. This is used in combination with
the plinth profile.

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Εξωτερική γωνιά υγειονομικού σοβατεπί

Ειδικό εξάρτημα που τοποθετείται στις
κολόνες που βρίσκονται εσωτερικά του
θαλάμου, αλλά και στις εξωτερικές γωνίες,
όταν ο θάλαμος δεν είναι παραλληλόγραμος, αλλά είναι θάλαμος με κάτοψη τύπου
"Γ". Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τις γωνίες που βρίσκονται στην εξωτερική
πλευρά του θαλάμου.

External PVC corner cap for plinth profiles

Special accessory that is placed on the
external corners of the cooling chamber
or when the cooling chamber is not
rectangular, but type "Γ".

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Σετ υγειονομική γωνιά PVC με μεταλλική
βάση

Γωνία που απαρτίζεται από 2 στελέχη, ένα
μεταλλικό και ένα PVC. Το εσωτερικό μεταλλικό στέλεχος αλουμινίου κατάλληλο για τη
σύνδεση του θαλάμου (τείχο με πάτωμα και
τείχο με οροφή) και το εξωτερικό μέρος από
PVC για τον καλλωπισμό του θαλάμου και
το ερμητικό σφράγισμα που αποτρέπει την
εισχώρηση μικροβίων στις ενώσεις.

Large rounded corner PVC profile &
aluminium L-backing profile

Rounded corner profile with soft edges
composed of two parts, the auminum
base and the pvc corner profile. The inner
aluminum base is used for connecting
the enclosure (wall to floor and wall to
ceiling). Τhe outer part of PVC corner is
used for hermetically sealing the chamber,
preventing the ingress of microbes in the
compounds.

Χρώμα : RAL 9002
Διαστάσεις γωνίας (Α,Β) : 40,40mm / 60,60mm
Πλάτος κάλυψης : 51/100 mm
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : Βάση Αλουμίνιο
/ Κάλυμμα PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Profile dimensions (A,B) : 40,40mm / 60,60mm
Coverage width : 51/100 mm
Length : 4.0 m
Material : Aluminium base / PVC cover
Country of origin : Italy
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Υγειονομική γωνία πλαστική – ανταλλακτικό
– 4 μετρο

Ιδανικό ανταλλακτικό για σπασμένες υγειονομικές γωνίες. Στην ήδη υπάρχουσα γωνία
αλουμινίου, κουμπώνετε το ανταλλακτικό και επισκευάζεται τις κατεστραμμένες
υγειονομικές σας γωνίες. Ταιριάζει στο 99%
των αλουμινένιων βάσεων υγειονομικών
γωνιών.

Rounded PVC corner profile with soft edges
(spare part)

Ideal replacement for broken PVC corner
profiles. Used to fasten the replacement in
existing aluminum or PVC base and repair
damage corner profiles. Fits 99% of the
aluminum or PVC base of the market.

Χρώμα : RAL 9002
Πλάτος κάλυψης : 51/100 mm
Μήκος τεμαχίου : 4.0 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Coverage width : 51/100 mm
Length : 4.0 m
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Τελείωμα μεγάλης υγειονομική γωνίας

Τελείωμα της υγειονομικής γωνίας. Χρησιμοποιείται μόνο όταν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε υγειονομική γωνία αντί για
υγειονομικό σοβατεπί στο κάτω μέρος περιμετρικά του θαλάμου. Τοποθετείτε εκεί που
τελειώνει η υγειονομική γωνία και ξεκινάει
το άνοιγμα της πόρτας του θαλάμου. Μπορεί
να τοποθετηθεί είτε αριστερά είτε δεξιά.

End cap for large pvc corner profile

Used only when you choose to use PVC
corner profile instead of PVC Plinth profile.
Can be placed both sides (left and right).

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Εξωτερική γωνιά μεγάλης υγειονομικής
γωνίας

Ειδικό εξάρτημα που τοποθετείται στις κολόνες που βρίσκονται εσωτερικά του θαλάμου,
αλλά και στις εξωτερικές γωνίες, όταν ο
θάλαμος δεν είναι παραλληλόγραμμος αλλά
είναι θάλαμος με κάτοψη τύπου "Γ". Επίσης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις γωνίες
που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του
θαλάμου συνδυαστικά με την υγειονομική
γωνία .

External cap for large PVC corner profile

Special accessory that is placed on the
external corners of the cooling chamber
or when the cooling chamber is not
rectangular, but type "Γ".

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Τρίεδρο μεγάλης υγειονομικής γωνίας

Τρίεδρο το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις
εσωτερικές γωνίες του θαλάμου.

Large Internal Corner Cap

PVC corner cap which is used in all internal
corners of the cooling chamber.

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy
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Τρίεδρο μικρής υγειονομικής γωνιάς

Τρίεδρο το οποίο χρησιμοποιείται όπως βλέπεται στη φωτογραφία. Δηλαδή σε όλες τις
εσωτερικές γωνίες του θαλάμου.

Small Internal Corner Cap

PVC corner cap which is used in all internal
corners of the cooling chamber.

Χρώμα : RAL 9002
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Ιταλία
Color : RAL 9002
Material : PVC
Country of origin : Italy

93

THEOPRO

Αξεσουάρ
για ψυκτικούς θαλάμους

Accessories
for cold room chambers

A brand like a benc

Αντιολισθητικό πάτωμα θαλάμου

Αντιολισθητικό πάτωμα εμποτισμένο με
ειδικές φαινολικές ρητίνες που το καθιστά
αδιάβροχο και πλήρως κατάλληλο για χρήση
σε ψυκτικούς θαλάμους. Είναι τόσο ισχυρό
( αντοχή 2 τόνων / m² ) που μπορεί άφοβα
να πατήσει πάνω του μικρό κλάρκ. Επίσης
είναι κατάλληλο για χρήση σε καταψύξεις σε
θερμοκρασίες έως – 25 ºC. Τέλος επιτρέπεται και το σφουγγάρισμά του μιας και είναι
αδιάβροχο.

Non-slip plywood

Non-slip Floor plywood for cold rooms. The
upper side of the non-slip flooring plywood
consists of a glued sheet soaked in phenolic
resins, which is painted with acrylic paint
color dark brown as shown in the photo.
The weight of this latest layer of plywood is
500 gr / m². Anti-slip plywood covering the
European directive EN 636-3 and is suitable
even for outdoor use due to impregnation
with special phenolic resins and acrylic
paint caused.
-It has a certificate for -25 ºC.
-Direct and quick implementation within a
short time
-Slip resistance better than any other
flooring
-Huge resistance of 2 tons / m² allows entry
forklift inside the cold room.
-Low cost in comparison with the coating
tiles or industrial flooring construction
-Allows mopping because of special
waterproofing coating of phenolic resins

Χρώμα : καφέ χρώμα
Πάχος : 9mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 30
mm
Διάσταση : 1250 Χ 2500 mm
Color : Brown
Thickness : 9mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm,
30 mm
Dimension : 1250mm X 2500mm
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Αντιολισθητικό πάτωμα θαλάμου με φίλμ
μελαμίνης

Αντιολισθητικό πάτωμα με βάση το ξύλο σε
γκρι χρώμα, ελασματοποιημένο με φίλμ μελαμίνης και ειδικές φαινολικές ρητίνες που
το καθιστά αδιάβροχο και πλήρως κατάλληλο για χρήση σε ψυκτικούς θαλάμους, συντήρησης και κατάψυξης. Είναι τόσο ισχυρό (
αντοχή 2 τόνων / m² ) που μπορεί άφοβα να
πατήσει πάνω του μικρό κλάρκ. Έχει τεράστια αντοχή στην υγρασία και τα γδαρσίματα.
Τέλος επιτρέπεται και το σφουγγάρισμά του
μιας και είναι αδιάβροχο.

Non-slip plywood with melamine film

A plywood foliated with a melamine film
is wood-based board composed of glued
with phenol-formaldehyde resin, or other of
similar properties, plies of wood (outer and
middle veneers), whereat the directions of
fibre of adjacent plies are staggered by 90°.
Face veneers (outer veneers) are made of
birch, alder, or beech.
The plywood surface is covered with a
melamine film, improving its resistance to
adverse weather conditions and sanded.
Plywood with melamine film is produced
on the basis of phenol-formaldehyde resin
as water-resistant, for use in exterior
conditions (according to PN-EN 636),
meeting the requirements of 3 gluing class
quality according to PN-EN 314-2.

Χρώμα : Γκρί χρώμα
Πάχος : 9mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 30
mm
Διάσταση : 1250 Χ 2500 mm
Color : Grey
Thickness : 9mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm,
30 mm
Dimension : 1250mm X 2500mm
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Αντιολισθητικό πάτωμα θαλάμου με αφρό
πολυστερίνης

Αντιολισθητικό πάτωμα θαλάμου που
αποτελείται από κόντρα πλακέ 12mm ελασματοποιημένο με φίλμ μελαμίνης (γκρί) ή
φαινόλης (καφέ) και αφρό πολυστερίνης
πάχους 80mm/100mm. Προσφέρει μόνωση
στον θάλαμο και μπορεί να αντικαταστήσει
το πάνελ με λαμαρίνα.
Πλεονεκτήματα έναντι του πάνελ με λαμαρίνα:
1. Λιγότερες φύρες
2. Εύκολη τοποθέτηση
3. Δεν χρειάζεται βίδωμα
4. Το πάτωμα με αφρό πολυστερίνης δεν
μπορεί να πιτσικάρει αποφεύγονται έτσι τα
κενά μεταξύ κόντρα πλακέ και πάνελ
5. Λιγότερος χρόνος τοποθέτησης
6. Μικρότερο κόστος

Non-slip plywood with polystyrene foam

Non-slip plywood foliated with melamine
(grey) or phenol (brown) film and
polystyrene foam base. Wood-based
board composed of glued with phenolformaldehyde resin, or other of similar
properties, plies of wood (outer and middle
veneers), whereat the directions of fibre of
adjacent plies are staggered by 90°. Face
veneers (outer veneers) are made of birch,
alder, or beech.

Χρώμα : Γκρι, Καφέ
Πάχος : 112 mm, 92 mm
Διάσταση : 1250 Χ 2500 mm
Color : Grey, Brown
Thickness : 112 mm, 92 mm
Dimension : 1250mm X 2500mm
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Βαλβίδα ψυκτικοί θαλάμου

Οι βαλβίδες των ψυκτικών θαλάμων,είναι
απαραίτητες έτσι ώστε να αντισταθμίζουν
την διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης στο
εσωτερικό του θαλάμου και της εξωτερικής
ατμοσφαιρικής πίεσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θαλάμους συντήρησης και
κατάψυξης.

Compensation Valve for Cold Rooms

Compensation Valve for cooling chamber
is necessary to offset the difference of
atmospheric pressure inside the chamber
and the external atmospheric pressure.

Χρώμα : RAL 9002
Θερμοκρασία λειτουργίας :
Midi/Maxi TN/BT : Aπό +10°C έως -40°C
Κυβικά θαλάμου :
Midi BT
: Έως 85m3
Midi TN
: Έως 122m3
Maxi BT/TN
: Από 122m3 και άνω
Συνισταται η χρήση δύο βαλβίδων και άνω σε θαλάμους πολύ μεγάλων κυβικών.
Υλικό : ABS
Color : RAL 9002
Operating Temperature :
Midi/Maxi TN/BT : From +10°C to -40°C
Cubic chamber :
Midi BT
: Up To 85m3
Midi TΝ
: Up To 122m3
Maxi BT/TN
: Over 122m3
Further valves can be used in case of large valumes.
Material : ABS
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Κουρτίνα ψυγείου συντήρησης

Έτοιμη κουρτίνα για ψυγείο συντήρησης, με
(ή χωρίς) κόκκινες λωριδες που οριοθετουν
για λόγους ασφαλείας τα όρια της πόρτας,
έτσι ώστε οι χειριστές των περονοφόρων
οχημάτων και των παλετοφόρων καροτσιών να αντιλαμβάνονται άμεσα τα όρια της
πόρτας. Με πλαστικό οδηγό από abs ή inox ,
και λωριδοκουρτίνες PVC πλάτους 200mm ,
με αλληλοεπικάλυψη ~40%, και αντοχή έως
-35 °C .

Freezer Strip Curtain

Ready to hang PVC stripe curtains with
optional bright safety red edge stripes
which make much more visible the side
limits of the curtain. With a polypropylene
based polymer strip door hardware system
or alternative with a stainless steel hookon-track hardware system and stripes of
200mm width, with an overlap of 40% and
specs for -35 C°.
Χρώμα : Διάφανο, Κόκκινο
Προέλευση : Γερμανία
Οδηγός κουρτίνας : Inox / Πλαστικός (ABS)
Τύπος λωριδοκουρτίνας : 200mm x 2mm
Αντοχή σε θερμοκρασία : έως -35 °c
Color : Clear, Red
Country of origin : Germany
Curtain Rail : Inox / ABS
Stripe Dimensions : 200mm x 2mm
Temperature resistance : up to -35 °c
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Κουρτίνα ψυγείου κατάψυξης

Έτοιμη κουρτίνα για κατάψυξη, με (ή χωρίς) κόκκινες λωριδες που οριοθετουν για
λόγους ασφαλείας τα όρια της πόρτας, έτσι
ώστε οι χειριστές των περονοφόρων οχημάτων και των παλετοφόρων καροτσιών να
αντιλαμβάνονται άμεσα τα όρια της πόρτας.
Με πλαστικό οδηγό από abs ή inox , και
λωριδοκουρτίνες PVC πλάτους 300mm , με
αλληλοεπικάλυψη ~40%, και αντοχή έως
-35 °C .

Chiller Strip Curtain

Ready to hang PVC stripe curtains with
optional bright safety red edge stripes
which make much more visible the side
limits of the curtain. With a polypropylene
based polymer strip door hardware system
or alternative with a stainless steel hookon-track hardware system and stripes of
300mm width, with an overlap of 40% and
specs for -35 C°.
Χρώμα : Διάφανο, Κόκκινο
Προέλευση : Γερμάνια
Οδηγος κουρτινάς : Inox / Πλαστικός (ABS)
Τύπος λωριδοκουρτίνας : 300mm x 2mm
Αντοχή σε θερμοκρασία : ΕΩΣ -35 °C
Color : Clear, Red
Country of origin : Germany
Curtain Rail : Inox / ABS
Stripe Dimensions : 300mm x 2mm
Temperature resistance : Up to -35 °C
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Οδηγός κουρτίνας

Οδηγός κουρτίνας PVC , από πλαστικό ABS
ή ΙΝΟΧ αυξημένης αντοχής. Για να στηρίξετε
την κουρτίνα σε INOX οδηγό θα χρειαστείτε
και ειδικά άγκιστρα INOX.

Strip curtain rail

Strip Curtain Rail made of ABS or INOX.
For the construction of the PVC Curtain
Rail will also need to have specific inox rail
hooks.

Προέλευση : Γαλλία
Διάσταση : ABS: 610 mm, Inox: 984 mm
Country of origin : France
Dimension : ABS: 610 mm, Inox: 984 mm
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Inox άγκιστρο κουρτίνας

Inox άγκριστρο για στήριξη λωρίδων PVC σε
Inox οδηγό.

Inox curtain rail hook

Inox rail hook required for installation of the
PVC stripe in Curtain Rail

Προέλευση : Γαλλια
Οδηγος κουρτινάς : Inox
Τύπος λωριδοκουρτίνας : 200 mm X 2 mm,
300 mm X 2 mm
Country of origin : France
Curtain Rail : Inox
Stripe Dimensions : 200 mm X 2 mm
300 mm X 2 mm
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Λωρίδα pvc κουρτίνας

Λωρίδα PVC σε διάφανο ή κόκκινο χρώμα,
για κατασκευή κουρτίνας.Με πλάτος 200mm
ή 300mm, με αντοχή σε θερμοκρασίες έως
-35 °C (μπλε διάφανο χρώμα) ή έως -45 °C
(εντελώς διάφανο), καθιστώντας κατάλληλες για ψυγεία και καταψύξεις

PVC stripe
Χρώμα : -35°C : Μπλε Διάφανο / Κόκκινο Διάφανο,
-45°C : Εντελώς Διάφανο

PVC Stipe for construction PVC curtain.
With a width of 200mm or 300mm, resistant
to temperatures up to -35 ° C (Clear Blue
OR Clear Red color), or up to -45 ° C (Clear),
making it suitable for refrigerators and
freezers

Μήκος τεμαχίου : 50 m
Υλικό κατασκευής : PVC
Προέλευση : Γερμανία
Πάχος : 2 mm
Τύπος λωριδοκουρτίνας : 200 mm Χ 2 mm
300 mm Χ 2 mm
Αντοχή σε θερμοκρασία : ΕΩΣ -45 °C
Color : 35°C : Clear Blue / Clear Red
-45°C : Clear
Length : 50 m
Material : PVC
Country of origin : Germany
Thickness : 2 mm
Stripe Dimensions : 200 mm Χ 2 mm,
300 mm Χ 2 mm
Temperature resistance : Up to -45 °C
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Πλήρεις ραφιέρα με 4 επίπεδα

Ραφιέρα 4 επιπέδων ύψους 1.75m με σκελετό αλουμινίου και ράφια από πολυαιθυλένιο.
Ιδανική για χρήση σε ψηγεία και ψυκτικούς
θαλάμους ,σε βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, εργαστήρια κρέατος, ξενοδοχεία,
επαγγελματικές κουζίνες, λινοθήκες ορόφων και πλυντηρίων.
Ελαφριά και στιβαρή κατασκευή η οποία
καθαρίζεται εύκολα και καλύπτει όλες τις
υγειονομικές προδιαγραφές σύμφωνα με
τους κανόνες υγιεινής HACCP.
Η ραφιέρα παραδίδεται συσκευασμένη σε
τεμάχια με οδηγίες συναρμολόγησης.

Shelving unit with 4 levels

Ideal for use in coldroom chambers,
food industries, restaurants, hospitals ,
supermarkets, mini markets, meat plants,
hotels, commercial kitchens, linen closet
floors and laundry.
Lightweight and sturdy structure that
is easy to clean and meets all sanitary
standards in accordance with the rules of
hygiene HACCP.
The Shelving Unit is delivered packaged in
pieces with mounting instructions.

Υλικό κατασκευής : Ράφι Πολυαιθυλένιο, Σκελετός
Αλουμίνιο
Προέλευση : Ελλάδα
Βάθος : 400mm / 500mm / 600mm
Ύψος : 1.75m, 2.00m
Material : Shelf made of Polyethylene, Frame made
of Aluminum
Country of origin : Greece
Dimension : 862 mm – 6056 mm
Depth : 400 mm / 500 mm / 600 mm
Height : 1.75m, 2.00m
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Πλήρεις ραφιέρα

Ιδανική για χρήση σε ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους, σε βιομηχανίες τροφίμων,
εστιατόρια, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, μίνι
μάρκετ, εργαστήρια κρέατος, ξενοδοχεία,
επαγγελματικές κουζίνες, λινοθήκες ορόφων και πλυντηρίων.
Ο αλουμινένιος σκελετός είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος σε λευκό χρώμα για μεγαλύτερη προστασία και ευκολότερο καθάρισμα.
Δυνατότητα δημιουργίας γωνίας ή προέκτασης χωρίς επιπλέον στήριξη χάρις τον
έξυπνο σύνδεσμο. Είναι στιβαρή κατασκευή.
Εύκολη συναρμολόγηση με ένα απλό και
έξυπνο σύστημα, χωρίς τη χρήση εργαλείων
και ειδικών γνώσεων.

Shelving unit

Aluminium frame with electrostatic paint
& plastics panels. With our shelves you
can achieve the greatest organization
and storage efficiency in any professional
or industrial kitchen with high sanitary
requirements. Maximum hygiene and easy
to clean. Durable construction. Easy to
assemble with a simple, smart system,
with no screws, no tools or specialised
handwork.
Customisable with large number of element
variants.
The plastic panels are easily removed and
can be cleaned in a dishwasher.
Long lifetime with rust-proof materials.
Adjustable height feet to compensate any
floor inclination.
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Shelving unit

Πλήρεις ραφιέρα

Υλικό κατασκευής : Ράφι Πολυαιθυλένιο, Σκελετός
Αλουμίνιο

Material : Shelf made of Polyethylene, Frame made
of Aluminum

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

Βάθος : 400mm

Depth : 400mm

Ύψος : 2.00m

Height : 2.00m

Εξωτερικό μήκος ραφιέρας : 1000mm, 1100mm,
1200mm, 1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm,
1700mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm

External length : 1000mm, 1100mm,
1200mm, 1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm,
1700mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm

Αριθμός ραφιών : έως 5 επιφάνειες

Number of shelves : up to 5 surfaces

Μέγιστο φορτίο ανά επιφάνεια : >1.00m -> 160Kg,
1.00m – 1.70m -> 130Kg

Maximum load per surface : >1.00m -> 160Kg,
1.00m – 1.70m -> 130Kg

Πόδια ραφιών : διαμορφωμένος σωλήνας
30x30x1mm

Shelf legs : hollow section 30x30x1mm

Πλαίσια ραφιών : 40x20x1.2mm

Shelf frames : 40x20x1.2mm

Σχάρες : Πλαστικές σχάρες από πολυπροπυλένιο
(το πολυπροπυλένιο είναι κατάλληλο για επαφή
με τα τρόφιμα). Αποσπώμενες (κατάλληλες για
πλυντήριο πιάτων)

Shelf racks : Polypropylene plastic grilles
(polypropylene is suitable for contact with food).
Detachable (suitable for dishwasher)

Ρυθμιζόμενα μέλη : Ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος πέλματα ποδιών για τέλεια στήριξη σε περίπτωση ανωμαλιών στο πάτωμα. Εύκολη αλλαγή και ρύθμιση
καθ’ ύψος των ραφιών ανά 10εκ. ανά πάσα στιγμή.

Adjustable height : Easy height change at any
time by 10 cm without the use of any tool
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Αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για φινίρισμα επιφάνειας ψυκτικού θαλάμου

Αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για κατασκευή
τελικής φινιρισμένης επιφάνειας σε ψυκτικούς
θαλάμους και βιομηχανίες ψύξης. Σφραγίζει
τους πόρους του βιομηχανικού δαπέδου ενώ
παράλληλα το βάφει δίνοντας του το χρώμα
της επιλογής μας δημιουργώντας μία ποιοτική
ανθεκτική επιφάνεια.
Επίσης είναι ιδανικό για ενίσχυση της πρόσφυσης των σφραγιστικών υλικών, σε πορώδη
υποστρώματα και ειδικά σε σκυρόδεμα.

Polyurethane primer for cold room chamber surfaces

Polyurethane primer for construction of the
final surface in cold room chambers and
refrigeration industries. Seals the pores of
industrial floor while giving the dyes of the
color of your choice and creates a quality
durable surface.

Xρώμα : Διάφανο, Λευκό, Γκρί
Συσκευασία : 1/5/20 Kg
Πυκνότητα : 1.03 g/cm³
Θερμοκρασία εφαρμογής : +5°C έως +40°C
Color : Clear, White, Grey
Package : 1/5/20 Kg
Density : 1.03 g/cm³
Application temperature : +5°C έως +40°C
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Πανελ πλαγιοκαλυψης ψυκτικου θαλαμου

Πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης διάφορα πάχη, με χρώμα RAL 9002 με επίπεδη(flat)
διαμόρφωση .Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης
Aποτελούνται από δύο γαλβανισμένα, ασταρωμένα και βαμμένα ελασματόφυλλα και στο
ενδιάμεσο κενό τους έχει εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης. Διαθέτουμε πάνελ σε 3 τύπους
βαφής: Τη μία πλευρά με πολυεστερική βαφή
και στην άλλη με επίστρωση Plastizol(PVC) ή
και στις 2 πλευρές πολυεστερική βαφή ή και
στις 2 πλευρές επίστρωση Plastizol.
Τα άκρα κατά μήκος των πάνελ πλαγιοκάλυψης είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν αρσενικό-θηλυκό εξασφαλίζοντας με
αυτόν τον τρόπο κρυφή στήριξη (κάλυψη της
βίδας στήριξης).
Είναι ιδανικά για κατασκευή ψυκτικού θαλάμου τόσο για την πλαγιοκάλυψη όσο και για
την επικάλυψη της οροφής. Τοποθετούνται
και στηρίζονται είτε απ’ ευθείας σε καδρόνια,
είτε σε κοιλοδοκούς.
Η εφαρμογή τους εξασφαλίζει τέλεια θερμομόνωση, άριστη υγρομόνωση και ελάχιστο
χρόνο κατασκευής.

Panel polyurethane for cooling chambers

The polyurethane insulating panels are
designed to be used in controlled temperature
areas, such as refrigeration chambers and
deep freezing facilities. Their mechanical
capacities makes them self-supported
construction elements, requiring no metal
frame for mounting. They are produced
from materials that are not harmful to
the environment (pentane), and are thus
characterized as environmentally – friendly.
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Panel Polyurethane for Cooling Chambers

Πανελ πλαγιοκαλυψης ψυκτικου
θαλαμου
Χρώμα : RAL 9002

Color : RAL 9002

Διαμόρφωση : Επίπεδη

Panel formation : Flat

Βαφή ελάσματος : Plastisol (PVC) 200μm /
Πολυεστερική βαφή (25μm)

Paint of plate : Plastisol (PVC) 200μm (RAL 9002) /
Polyester Coating (25μm)

Πάχος πάνελ : 40 / 50 / 80 / 100 (mm)

Panel thickness : 40 / 50 / 80 / 100 (mm)

Δείκτης θερμοαπορόφησης πάνελ :
30mm = 0.80 W/m² °C
40mm = 0.53 W/m² °C
50mm = 0.43 W/m² °C
80mm = 0.28 W/m² °C
100mm = 0.23 W/m² °C

Thermal conductivity :
30mm = 0.80 W/m² °C
40mm = 0.53 W/m² °C
50mm = 0.43 W/m² °C
80mm = 0.28 W/m² °C
100mm = 0.23 W/m² °C

Πλάτος κάλυψης : 100 mm

Coverage width : 100 mm

Αντοχή αφρού σε συμπίεση:
@10% Συμπίεση : 0.2 MPa – DIN 53421

Foam resistance to compression :
@10% Compression : 0.2 MPa – DIN 53421

Αντοχή αφρού σε διάτμηση : 0.4MPa – DIN53455

Dimension Tolerance : 0.4MPa – DIN53455

Ποσοστό κλειστών κυψελίδων πολυουρεθάνης :
95-98 % (ASTM D 285)

Percentage of closed sells :
95-98 % (ASTM D 285)

Αντίσταση πολυουρεθάνης στη φωτιά :
Κλάση Β3 (DIN 4102)

Polyurethane fire resistance :
Class Β3 (DIN 4102)

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Λαμαρίνα
title κυματοειδής

Η Κυματοειδής λαμαρίνα προσφέρει λύση
description
χαμηλού κόστους σε πρόχειρες κατασκευές
μικρών απαιτήσεων – σε επικαλύψεις οροφών.

Corrugated
title
metal roof sheet

Corrugated metal roof sheet made from
description
durable galvanized steel, ideal for roofing,
siding and other low cost applications.

Χρώμα : Γαλβανιζέ, RAL1003/1015/3013/5017/5024/
6018/6020/7015/8004/9002/9006
Διαμόρφωση : Κυματοειδής
Υψος κορυφής : 19mm
Ελάχιστη κλίση τοποθέτησης : 6 %
Πραγματική επικάλυψη : 760mm/1064mm
Πάχος : 0.30/0.35/0.40/0.45/0.50 mm
Color : Zinc, RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6
020/7015/8004/9002/9006
Panel formation : Corrugated
Top height : 19mm
Minimum slope installation : 6 %
Real coating(width) : 760mm/1064mm
Thickness : 0.30/0.35/0.40/0.45/0.50 mm
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Λαμαρίνα τραπεζοειδής 5 κορυφών

title

Επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ χάλυβας κατά
description
ΕΝ 10142: 90/Α1 95, ΕΝ 10147:91, και Α1 95
ΕΝ 10143, σε πάχη από 0.32/0.35/0.40mm,
προβαμμένος με πολυεστερική βαφή 25μm
(ΕΝ 10169-1/03)

Trapezoidal metal roof sheet with 5 tops
title

Galvanized steel in accordance with EN
description
10142: 90 / A1 95, EN 10147: 91, 95 and A1
EN 10143, in thicknesses from 0.32 / 0.35
/ 0.40mm, prepainted with polyester paint
25μm (EN 10169-1 / 03)

Xρώμα : RAL3013/7015/9006/9002/6005/5024/101
5/5010
Διαμόρφωση : Τραπεζοειδής
Υψος κορυφής : 40 mm
Ελάχιστη κλίση τοποθέτησης : 6 %
Πραγματική επικάλυψη : 1000 mm
Πάχος : 0.32/0.35/0.40/ mm
Color : RAL3013/7015/9006/9002/6005/5024/1015/
5010
Panel formation : Trapezoidal
Top height : 40 mm
Minimum slope installation : 6 %
Real coating(width) : 1000 mm
Thickness : 0.32/0.35/0.40/ mm

110

THEOPRO

Λαμαρίνες, Πάνελ
πάνελ και
εξαρτήματα τοποθέτησης

RoofAccesories
sheets, panel
&
formounting
cold roomaccessories
chambers

A brand like a benc

Λαμαρίνα
title τραπεζοειδής νέου τύπου

Επιψευδαργυρωμένος
εν θερμώ χάλυβας κατά
description
ΕΝ 10142: 90/Α1 95, ΕΝ 10147:91, και Α1 95
ΕΝ 10143, σε πάχος 0.50mm, προβαμμένος με
πολυεστερική βαφή 25μm (ΕΝ 10169-1/03)

Trapezoidal
metal roof sheet (new type)
title

Galvanized
description steel in accordance with EN
10142: 90 / A1 95, EN 10147: 91, 95 and A1
EN 10143, in thicknesses from 0.32 / 0.35
/ 0.40mm, prepainted with polyester paint
25μm (EN 10169-1 / 03)

Xρώμα : RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6020
/7015/8004/9002/9006
Διαμόρφωση : Τραπεζοειδής
Υψος κορυφής : 50 mm
Ελάχιστη κλίση τοποθέτησης : 6 %
Πραγματική επικάλυψη : 1000 mm
Πάχος : 0.50 mm
Color : RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6020/
7015/8004/9002/9006
Panel formation : Trapezoidal
Top height : 50 mm
Minimum slope installation : 6 %
Real coating(width) : 1000 mm
Thickness : 0.50 mm
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A brand like a benc

Λαμαρίνα
title τραπεζοειδής 8 κορυφών

Επιψευδαργυρωμένος
εν θερμώ χάλυβας κατά
description
ΕΝ 10142: 90/Α1 95, ΕΝ 10147:91, και Α1 95
ΕΝ 10143, σε πάχος 0.50mm, προβαμμένος με
πολυεστερική βαφή 25μm (ΕΝ 10169-1/03)

Trapezoidal
Metal Roof Sheet with 8 tops
title

Galvanized
description steel in accordance with EN
10142: 90 / A1 95, EN 10147: 91, 95 and A1
EN 10143, in thicknesses from 0.32 / 0.35
/ 0.40mm, prepainted with polyester paint
25μm (EN 10169-1 / 03)

Xρώμα : RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6020
/7015/8004/9002/9006
Διαμόρφωση : Τραπεζοειδής
Υψος κορυφής : 38mm
Ελάχιστη κλίση τοποθέτησης : 6 %
Πραγματική επικάλυψη : 896mm/768mm
Πάχος : 0.50mm
Color : RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6020/
7015/8004/9002/9006
Panel formation : Trapezodial
Top height : 38mm
Minimum slope installation : 6 %
Real coating (width) : 896mm/768mm
Thickness : 0.50mm
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A brand like a benc

Λαμαρίνα
title κεραμίδι ολλανδικό

Επιψευδαργυρωμένος
εν θερμώ χάλυβας κατά
description
ΕΝ 10142: 90/Α1 95, ΕΝ 10147:91, και Α1 95
ΕΝ 10143, σε πάχος 0.50mm, προβαμμένος με
πολυεστερική βαφή 25μm (ΕΝ 10169-1/03)

Dutch
titletype metal roof sheet

Galvanized
description steel in accordance with EN
10142: 90 / A1 95, EN 10147: 91, 95 and A1
EN 10143, in thicknesses 0.50mm, prepainted
with polyester paint 25μm (EN 10169-1 / 03)

Xρώμα : Rosso Greco,
RAL1002/3011/6005/7037/8004
Υψος κορυφής : 33mm
Ελάχιστη κλίση τοποθέτησης : 6 %
Πραγματική επικάλυψη : 1000mm
Πάχος : 0.50mm
Color : Rosso Greco,
RAL1002/3011/6005/7037/8004
Top height : 33mm
Minimum slope installation : 6 %
Real coating (width) : 1000mm
Thickness : 0.50mm
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A brand like a benc

Λαμαρίνα κεραμίδι γαλλικό

title

Επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ χάλυβας κατά
description
ΕΝ 10142: 90/Α1 95, ΕΝ 10147:91, και Α1 95
ΕΝ 10143, σε πάχος 0.50mm, προβαμμένος με
πολυεστερική βαφή 25μm (ΕΝ 10169-1/03)

French type metal roof sheet
title

Galvanized steel in accordance with EN
description
10142: 90 / A1 95, EN 10147: 91, 95 and A1
EN 10143, in thicknesses 0.50mm, prepainted
with polyester paint 25μm (EN 10169-1 / 03)

Xρώμα : RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6020
/7015/8004/9002/9006
Υψος κορυφής : 23mm
Ελάχιστη κλίση τοποθέτησης : 6 %
Πραγματική επικάλυψη : 1100mm
Πάχος : 0.50mm
Color : RAL1003/1015/3013/5017/5024/6018/6020/
7015/8004/9002/9006
Top height : 23mm
Minimum slope installation : 6 %
Real coating(width) : 1100mm
Thickness : 0.50mm
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A brand like a benc

Πάνελ πλαγιοκάλυψης

title

Πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης διάdescription
φορα πάχη, με χρώμα Ral 9002 με κυματιστή
διαμόρφωση και στις δύο πλερές .Τα πάνελ
πλαγιοκάλυψης Aποτελούνται από δύο γαλβανισμένα, ασταρωμένα και βαμμένα ελασματόφυλλα και στο ενδιάμεσο κενό τους έχει
εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης. Διαθέτουμε
πάνελ σε 3 τύπους βαφής: Τη μία πλευρά με
πολυεστερική βαφή και στην άλλη με επίστρωση Plastizol(PVC) ή και στις 2 πλευρές πολυεστερική βαφή ή και στις 2 πλευρές επίστρωση
Plastizol.
Τα άκρα κατά μήκος των πάνελ πλαγιοκάλυψης είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν
αρσενικό-θηλυκό εξασφαλίζοντας με
title
αυτόν τον τρόπο κρυφή στήριξη (κάλυψη της
βίδας στήριξης).
Τοποθετούνται
και στηρίζονται είτε απ’ ευθείας
description
σε καδρόνια, είτε σε κοιλοδοκούς.
Η εφαρμογή τους εξασφαλίζει τέλεια θερμομόνωση, άριστη υγρομόνωση και ελάχιστο χρόνο
κατασκευής.

Xρώμα : Ral 9002
Διαμόρφωση : Κυματοειδής
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Πάχος πάνελ : 30/40/50(mm)
Δείκτης απορροφηθείσης πάνελ :
30mm = 0.80 W/m² °C
40mm = 0.53 W/m² °C
50mm = 0.43 W/m² °C
Πλάτος κάλυψης : 100mm
Αντοχή αφροί σε συμπίεση :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Αντοχή αφροί σε διατίμηση : 0.4MPa – DIN53455
Ποσοστό κλειστών κυψελίδων πολυουρεθάνης :
95-98 % (ASTM D 285)
Αντίσταση πολυουρεθανης στη φωτιά :
Κλάση Β3 (DIN 4102)
Προέλευση : Ελλάδα
Color :Ral 9002

Insulated polyurethane side panel

Panel formation : Corrugated
The insulated polyurethane panel made of
two formed and galvanized metal sheets
which additionally is primed before painted.
Manufactured by injecting polyurethane
foam between two siding. Light and seismic
construction, excellent thermal insulation.
Waterproofing and soundproofing. Low weight
- 1/3 the weight of the ceramic tile. Minimal
maintenance needs. No contraction-expansion
due to temperature. Not breakable. Does not
fade or rust.

Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Panel thickness : 30/40/50(mm)
Thermal conductivity :
30mm = 0.80 W/m² °C
40mm = 0.53 W/m² °C
50mm = 0.43 W/m² °C
Coverage width : 100mm
Foam resistance to compression :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Dimension tolerance : 0.4MPa – DIN53455
Percentage of closed cells : 95-98 % (ASTM D 285)
Polyurethane fire resistance : Class Β3 (DIN 4102)
Country of origin : Greece
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Πάνελ
titleοροφής τραπεζοειδές

Τα πάνελ πολυουρεθάνης οροφής είναι ένα
description
εξαιρετικό υλικό με άριστη θερμομόνωση και
υγρομόνωση και ελάχιστο βάρος σε σχέση
με τις αντίστοιχες λύσεις με το παραδοσιακό
κεραμίδι.
Είναι κατασκευασμένα από δύο διαμορφωμένες και γαλβανισμένες λαμαρίνες οι οποίες
επιπρόσθετα είναι ασταρωμένες πριν βαφούν.
Ανάμεσά τους έχει εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας.
Το εξωτερικό έλασμα έχει τραπεζοειδείς
εξάρσεις (κορυφές) ύψους 42mm με ελαφριές
ενδιάμεσες νευρώσεις.
title υψηλή αντοχή κάμψης και έτσι μπορούν
Έχουν
πάνω τους να τοποθετηθούν φωτοβολταικά
πάνελ ή και ηλιακοί συλλέκτες.
description

Xρώμα : Ral 3013/6005/7015/9002
Διαμόρφωση : Τραπεζοειδής
Πραγματική επικάλυψη : 1000 mm
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Πάχος πάνελ : 30/40/50(mm)
Δείκτης απορροφηθείσης πάνελ :
30mm = 0.80 W/m² °C
40mm = 0.53 W/m² °C
50mm = 0.43 W/m² °C
Αντοχή αφροί σε συμπίεση :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Αντοχή αφροί σε διατίμηση : 0.4MPa – DIN53455

Trapezodial insulated polyurethane roof
panel

Ποσοστό κλειστών κυψελίδων πολυουρεθάνης :
95-98 % (ASTM D 285)

The trapezoidal style panel made of two
formed and galvanized sheets which
additionally is primed before painted. Among
them injected high-density polyurethane
foam. Light and seismic construction,
excellent thermal insulation. Waterproofing
and soundproofing. low weight - 1/3
the weight of the ceramic tile. Minimal
maintenance needs. No contraction-expansion
due to temperature. Not breakable. Does not
fade or rust.

Αντίσταση πολυουρεθανης στη φωτιά :
Κλάση Β3 (DIN 4102)
Color :Ral 3013/6005/7015/9002
Panel formation : Trapezodial
Real coating(width) : 1000 mm
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Panel thickness : 30/40/50(mm)
Thermal conductivity :
30mm = 0.80 W/m² °C
40mm = 0.53 W/m² °C
50mm = 0.43 W/m² °C
Foam resistance to compression :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Dimension tolerance : 0.4MPa – DIN53455
Percentage of closed cells : 95-98 % (ASTM D 285)
Polyurethane fire resistance : Class Β3 (DIN 4102)
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Πάνελ
titleοροφής – κεραμίδι ρωμαϊκό

Τα
πάνελ οροφής-κεραμίδι κατασκευασμένα
description
από δύο διαμορφωμένες και γαλβανισμένες
λαμαρίνες οι οποίες επιπρόσθετα είναι ασταρωμένες πριν βαφούν. Ανάμεσά τους έχει εγχυθεί
αφρός πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας.
Ελαφριά και αντισεισμική κατασκευή, άριστη
θερμομόνωση και υγρομόνωση, πολύ καλή
ηχομόνωση, χαμηλό βάρος – το 1/3 του βάρους του κεραμιδιού της κεραμοποιίας, μηδαμινές ανάγκες συντήρησης, καμία συστολή-διαστολή λόγω θερμοκρασίας ,δεν σπάνε,δεν
ξεθωριάζουν, δεν χαλάνε.
title
Roman tile style - insulated polyurethane
roof panel
description
Xρώμα : RAL8004
The Roman style panel made of two formed
and galvanized sheets which additionally
is primed before painted. Manufactured
by injecting polyurethane foam between
two siding. Light and seismic construction,
excellent thermal insulation. Waterproofing
and soundproofing. Low weight - 1/3
the weight of the ceramic tile. Minimal
maintenance needs. No contraction-expansion
due to temperature. Not breakable. Does not
fade or rust.

Διαμόρφωση : Ρωμαϊκό Κεραμίδι
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μεσοσταθμικό πάχος πάνελ : 7,7cm
Αντοχή αφροί σε συμπίεση :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Αντοχή αφροί σε διατίμηση : 0.4MPa – DIN53455
Ποσοστό κλειστών κυψελίδων πολυουρεθάνης :
95-98 % (ASTM D 285)
Αντίσταση πολυουρεθανης στη φωτιά :
Κλάση Β3 (DIN 4102)
Color : RAL8004
Panel formation : Roman Tile
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Average thickness of insulation: 7,7cm
Foam resistance to compression :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Dimension tolerance : 0.4MPa – DIN53455
Percentage of closed cells : 95-98 % (ASTM D 285)
Polyurethane fire resistance : Class Β3 (DIN 4102)
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A brand like a benc

titleοροφής – κεραμίδι ολλανδικό
Πάνελ

Τα πάνελ οροφής-κεραμίδι κατασκευασμένα
description
από δύο διαμορφωμένες και γαλβανισμένες λαμαρίνες οι οποίες επιπρόσθετα είναι
ασταρωμένες πριν βαφούν. Ανάμεσά τους
έχει εγχυθεί αφρός πολυουρεθάνης υψηλής
πυκνότητας.
Ελαφριά και αντισεισμική κατασκευή, άριστη θερμομόνωση και υγρομόνωση, πολύ
καλή ηχομόνωση, χαμηλό βάρος – το 1/3 του
βάρους του κεραμιδιού της κεραμοποιίας,
μηδαμινές ανάγκες συντήρησης, καμία συστολή-διαστολή λόγω θερμοκρασίας ,δεν σπάνε
δεν ξεθωριάζουν, δεν χαλάνε.
title
Dutch tile style - insulated polyurethane
roofdescription
panel

Xρώμα : RAL1002/3011/6005/7037/8004/
Rosso Greco

The Dutch style panel made of two formed
and galvanized sheets which additionally
is primed before painted. Manufactured
by injecting polyurethane foam between
two siding. Light and seismic construction,
excellent thermal insulation. Waterproofing
and soundproofing. Low weight - 1/3
the weight of the ceramic tile. Minimal
maintenance needs. No contraction-expansion
due to temperature. Not breakable. Does not
fade or rust.

Διαμόρφωση : Ολλανδικό Κεραμίδι
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Πάχος πάνελ : 6,2cm
Αντοχή αφροί σε συμπίεση :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Αντοχή αφροί σε διατίμηση : 0.4MPa – DIN53455
Ποσοστό κλειστών κυψελίδων πολυουρεθάνης :
95-98 % (ASTM D 285)
Αντίσταση πολυουρεθανης στη φωτιά :
Κλάση Β3 (DIN 4102)
Color : RAL1002/3011/6005/7037/8004/Rosso Greco
Panel formation : Dutch Tile
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Panel thickness : 6,2cm
Foam resistance to compression :
@10% συμπίεση : 0.2MPa – DIN 53421
Dimension tolerance : 0.4MPa – DIN53455
Percentage of closed cells : 95-98 % (ASTM D 285)
Polyurethane fire resistance : Class Β3 (DIN 4102)
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A brand like a benc

Χτένι
εμπρόσθιο για τραπεζοειδές πάνελ
title
οροφής και λαμαρίνα
Διακοσμητικό και προστατευτικό χτένι για
description
πάνελ και λαμαρίνα τραπεζοειδούς διαμόρφωσης. Προστατεύει τον αφρό πολυουρεθάνης
από την ηλιακή ακτινοβολία, εμποδίζει την
εισχώρηση εντόμων και καλοπίζει την στέγη.

Apron flashing for trapezoidal panel and
title
metal sheet

Apron flashing for trapezoidal panel and
description
metal sheets, protects the polyurethane foam
from solar radiation. Keeps bugs and insects
out of the building.

Xρώμα : RAL9002/3013
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.00m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL9002/3013
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.00m
Country of origin : Greece
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Κορφιάς
title για πάνελ οροφής και λαμαρίνα

description
Ειδικό τεμάχιο που ενώνει τα δύο ρίχτια. Απαραίτητο για την υδατοστεγάνωση της σκεπής
Τύποι κορφιάδων:
- Κορφιάς για πάνελ οροφής και λαμαρίνα
τραπεζοειδή 5 κορυφών.
- Κορφιάς για πάνελ οροφής και λαμαρίνα
τραπεζοειδή 9 κορυφών.

Roof ridge flashing for trapezodial panel
title
and metal sheet

description
The roof ridge flashing prevents water and
wind from getting underneath the roofing tiles
or sheets through the highly exposed and
vulnerable ridge seam
Roof ridge types:
- Roof ridge for trapezoidal roof sheet and
panel 5 Ribs.
- Roof ridge for trapezoidal roof sheet and
panel 9 Ribs.

Xρώμα : RAL3013/7015/9002/6005
Διαμόρφωση : Τραπεζοειδής
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.00m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL3013/7015/9002/6005
Panel formation : Trapezoidal
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.00m
Country of origin : Greece
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A brand like a benc

Κορφιάς
title για ρωμαϊκό πάνελ κεραμίδι

Ειδικό
τεμάχιο που ενώνει τα δύο ρίχτια. Απαdescription
ραίτητο για την υδατοστεγάνωση της σκεπής

Roof ridge flashing for roman style roof
title
panel

Provides
an effective watertight barrier, as
description
well as an aesthetic finish to the cut ends of
the sheet at the ridge and hip lines.

Xρώμα : RAL8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 2.00 m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 2.00m
Country of origin : Greece
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Πλαϊνή καλύπτρα για πάνελ οροφής και
title
λαμαρίνα
description
Εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα της
αριστερής και της δεξιάς πλευράς κάθε στέγης
μονόριχτης, δίριχτης ή τετράριχτης όταν τα
πάνελ προεξέχουν περισσότερο από 3cm από
τον πλευρικό τοίχο έτσι ώστε να καλυφθεί ο
αφρός πολυουρεθάνης.

Side cover flashing for roof panel and
title
metal sheet
descriptionused as a cover of the left and
Accessory
right side of each hip/gable roof when panels
protrude from the wall up to 3 cm in order to
cover the polyurethane foam..

Xρώμα : RAL3013/7015/8004/9002/6005
Διαμόρφωση : Τραπεζοειδής
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 3.00m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : Ral 3013, Ral 7015, Ral 8004,
Ral 9002, Ral 6005
Panel formation : Trapezoidal
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 3.00m
Country of origin : Greece
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Πλαϊνή μετόπη για πάνελ οροφής
title
ή ρωμαϊκό κεραμίδι ή τραπεζοειδή
description
Εξάρτημα που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα της
αριστερής και της δεξιάς πλευράς κάθε στέγης
μονόριχτης έτσι ώστε να καλυφθεί ο αφρός
πολυουρεθάνης.

Barge cap flashing for roof panel, roman tile
title
sheet and trapezoidal metal sheet

descriptionthat used as a cover of the left and
Accessory
right side of each flat roof in order to cover
the polyurethane foam.

Xρώμα : RAL8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 3.00m
Προέλευση : Ελλάδα
Color :RAL8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 3.00m
Country of origin : Greece
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Νεροσταλάκτης
πλευρικού τοίχου
title

Ειδικό
τεμάχιο που βιδώνει με ούπα στον τοίχο
description
και αποτρέπει την διείσδυση νερού μεταξύ
πλαϊνού τοίχου και πάνελ.
Κατάλληλο για πάνελ οροφής τραπεζοειδή,
πάνελ οροφής κεραμίδι ρωμαϊκό και πάνελ
οροφής κεραμίδι ολλανδικό.

Valley
titlegutter

Aluminium
description Valley Gutter, provide a
sustainable rainwater system and prevent
water penetrating the wall
Suitable for trapezoidal roof panel, roman
style roof panel and dutch style roof panel.

Xρώμα : RAL3013/7015/9002/6005/8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 3.00 m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL3013/7015/9002/6005/8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 3.00m
Country of origin : Greece
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Μαχιάς 200χ200mm για τραπεζοειδή
title
πάνελ οροφής & λαμαρίνα οροφής

Ειδικό
τεμάχιο απαραίτητων για την κατασκευή
description
τετράριχτων σκεπών.

Ridge cap for trapezoidal panel and metal
title
sheet

Ridge
cap for trapezoidal panel sheet,
description
required accessory for hip type roofs.

Xρώμα : RAL3013/7015/9002/6005
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 3.00 m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL3013/7015/9002/6005
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 3.00m
Country of origin : Greece
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Υπομαχιάς – υποκορφιάς για πάνελ και
title
λαμαρίνες, 150x150mm

Ειδικό
τεμάχιο που τοποθετείται στο κάτω μέdescription
ρος της διαγωνίου της τετράριχτης σκεπής και
κρύβει τον αρμό που αφήνει η ένωση .

Under roof ridge flashing for trapezoidal
title
panel and metal sheet

Under
roof ridge flashing for trapezoidal panel
description
sheet,used on hip type roofs.

Xρώμα : RAL9002
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 3.00m
Προέλευση : Ελλάδα
Color :RAL9002
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 3.00m
Country of origin : Greece
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Nεροσταλάκτης για τραπεζοειδές πάνελ
title
οροφής & λαμαρίνα οροφής

Ειδικό
τεμάχιο που βιδώνει με ούπα στον τοίχο
description
και αποτρέπει την διείσδυση νερού μεταξύ
οπίσθιου τοίχου και πάνελ. Αποτελείτε από δύο
κομμάτια.

Apron flashing for trapezoidal panel and
title
metal sheet
Apron
flashing for trapezoidal panel, prevent
description
water penetrating the wall. Can be used as an
alternative to Rear flashing. Consists of two
parts.

Xρώμα : RAL3013/9002
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.25m
Προέλευση : Ελλάδα
Color :RAL3013/9002
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.25m
Country of origin : Greece
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Χτένι κορφιά μεταλλικό ρωμαϊκού πάνελ
title
κεραμίδι

description
Ειδικό
τεμάχιο που κλείνει το διάκενο μεταξύ
της κάτω πλευράς του κορφιά και των κοιλοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στις κούρμπες
των κεραμιδιών.

Ending cover for roof ridge flashing for
title
roman style roof panel

description
Ending
cover for roof ridge used to seal
the gap between shingles and vertical wall
abutment.

Xρώμα : RAL8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.20m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.20m
Country of origin : Greece
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Μπροστινό μεταλλικό χτένι ρωμαϊκού
title
πάνελ

description πλαστικό χτένι για καλύτερη εμφάΕμπρόσθιο
νιση αλλά και προστασία του αφρού πολυουρεθάνης, σε ρωμαϊκό πάνελ κεραμίδι.

Front polyurethane foam cover for roman
title
style panel

description
Front
plastic cover for better appearance and
protection of polyurethane foam at Roman
style panels.

Xρώμα : RAL8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.20m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.20m
Country of origin : Greece
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Χτένι
διαγωνίου μαχιά ρωμαϊκού πάνελ
title

Ειδικό
πλαστικό χτένι για να καλύπτει τα κενά
description
που αφήνει ο μαχιάς (διαγώνιος καβαλάρης)
με την επιφάνεια του πάνελ.

Diagonal cover flashing for roman style
rooftitle
panel

Diagonal
cover flashing cover the gaps left by
description
Rifge Cap to the panel surface.

Xρώμα : RAL8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 0.25m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 0.25m
Country of origin : Greece
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Τάπα
κορφιά ρωμαϊκού πάνελ κεραμίδι
title

Μεταλλική
descriptionτάπα για κορφιά ρομαϊκού πάνελ.

Roof ridge end flashing for roman style
title
roof panel

Metal
ridge end flashing for roman style roof
description
panel.

Xρώμα : RAL8004
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Προέλευση : Ελλάδα
Color :RAL8004
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Country of origin : Greece
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Χτένι
κορφιά ολλανδικού πάνελ
title

Χρησιμοποιείται
για να καλύψει το διάκενο
description
μεταξύ της κάτω πλευράς του κορφιά και της
πάνω πλευράς του πάνελ.

Apron
titleflashing for dutch style roof panel

It
is used to cover the gap between the
description
underside of the ridge and the top side of the
roof panel.

Xρώμα : RAL8004/6005/7037/3011/1002/
Rosso Greco
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.21m
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL8004/6005/7037/3011/1002/
Rosso Greco
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.21m
Country of origin : Greece
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Υδρορροή
title

Σε ανοικτού ή κλειστού τύπου.
description
- Το πραγματικό μήκος κάλυψης της 3m υδροροής είναι 2.95m
- Το πραγματικό μήκος κάλυψης της 1.5m
Υδροροής είναι 1.45m
Κατάλληλο για πάνελ οροφής τραπεζοειδή,
πάνελ οροφής κεραμίδι ρωμαϊκό και πάνελ
οροφής κεραμίδι ολλανδικό.

Edge
gutter
title

Designed to capture roof water runoff. In an
description
open or closed type.
- The Actual length coverage of 3m gutter is
2.95m
- The Actual length coverage of 1.5m gutter
is 1.45m
Suitable for trapezoidal roof panel, roman
style roof panel and dutch style roof panel.

Xρώμα : RAL3013/7015/9002/6005
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.50m, 3.00m
Προέλευση : Ελλάδα
Color :RAL3013/7015/9002/6005
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.50m, 3.00m
Country of origin : Greece
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Σωλήνας
title υδρορροής

Κατακόρυφος εξωτερικός σωλήνας. Τοποdescription
θετείται στην άκρη της στέγης με σκοπό την
διοχέτευση των όμβριων υδάτων από τη στέγη
του κτιρίου στο έδαφος.

Round
title Downpipe

Round Downpipe is used to direct rainwater
description
away from the roof guttering to a drainage
system.

Xρώμα : RAL7015/3013/9002/6005
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Μήκος τεμαχίου : 1.00/2.00/3.00 m
Προέλευση : Ελλάδα
Color :RAL7015/8004/9002/6005
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Length : 1.00/2.00/3.00 m
Country of origin : Greece
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Καμπύλη εκκίνησης & απόληξης
title
υδρορροής

Η καμπύλη εκκίνησης επιτρέπει στο σωλήνα
description
υδρορροής να πλησιάσει και να ακουμπήσει
στον κάθετο τοίχο έτσι ώστε ο σωλήνας να
στερεωθεί στον τοίχο με στήριγμα τύπου «Ω».
Η καμπύλη απόληξης βοηθάει να κοπεί η ένταση απορροής του νερού ώστε να μην παφλάζει
όταν καταλήγει στο έδαφος.

Joint
curve for edge gutter
title

Joint curves are used to help water flow to a
description
specific area.

Xρώμα : RAL7015/3013/9002/6005
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Προέλευση : Ελλάδα
Color : RAL7015/8004/9002/6005
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
Country of origin : Greece
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Ποτήρι
titleυδρορροής

Απαραίτητο
description εξάρτημα για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα υδρορροής. Ο σωλήνας
βιδώνεται και στερεώνεται πάνω στο ποτήρι
υδρορροής.

Joint
for edge gutter
title

Necessary
descriptionaccessory for the correct
installation of the round downpipe. The pipe
is screwed and fixed on the joint.

Xρώμα : RAL7015/3013/9002/6005
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Color : RAL7015/8004/9002/6005
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
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Στήριγμα
title υδρορροής

Στήριγμα
υδρορροής τύπου «Ω» για τη στερέωdescription
ση του σωλήνα υδρορροής στον κάθετο τοίχο.

Downspout
bracket
title

Downspout
description bracket for mounting the
downpipe to wall.

Xρώμα : RAL3013, Γαλβανιζέ
Βαφή ελάσματος : Πολυεστερική βαφή (25μm)
Color : RAL3013, Γαλβανιζέ
Paint of plate : Polyester Coating (25μm)
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Τρυπανόβιδα Τorx αυτοδιάτρητη για πάνελ
title
πλαγιοκάλυψης

Τρυπανόβιδα
description αυτοδιάτρητη 6,3mm Γαλβανιζέ με κεφαλή Torx ειδικά για στήριξη πάνελ
πλαγιοκάλυψης κρυφής στήριξης. Είναι επίσης
συμβατά για φανερή στήριξη. Δεν απαιτείται
πρώτα τρύπημα του πάνελ, αλλά βιδώνετε
απευθείας.

Self tapping torx screw for insulated
title
polyurethane panel

Self
Tapping Screw 6,3mm plated with Torx
description
head especially for polyurethane panels.

Xρώμα : Γαλβανιζέ
Μήκος τεμαχίου : 60/70/80/120 mm
Προέλευση :Taiwan
Color : Zinc
Length : 60/70/80/120 mm
Country of origin :Taiwan

138

THEOPRO

Λαμαρίνες, Πάνελ
πάνελ και
εξαρτήματα τοποθέτησης

RoofAccesories
sheets, panel
&
formounting
cold roomaccessories
chambers

A brand like a benc

Τρυπανόβιδα 4,3mm wafer για ειδικά
title
τεμάχια

Γαλβανιζέ τρυπανόβιδα 4,3mm πάχους , με
description
κεφαλή Wafer. Κατάλληλη για τη στήριξη των
ειδικών τεμαχίων των πάνελ πλαγιοκάλυψης,
ψυγείων, οροφής και πάνελ κεραμίδι.
Διαθέσιμες σε πολλές χρωματικές παραλλαγές.

Self-drilling screw 4.3mm wafer for
title
flashings

Galvanized self-driling screw of 4.3mm
description
thickness with Wafer head. Suitable for
mounting flashings of polyurethane roof
panels. Availale in many colors.

Xρώμα : RAL3013/7015/8004/9006/9010/5024/
5010/8017/6011/2003/1014, Γαλβανιζέ
Μήκος τεμαχίου : 16/19/25 mm
Προέλευση :Taiwan
Color : RAL3013/7015/8004/9006/9010/5024/
5010/8017/6011/2003/1014, Zinc
Length : 16/19/25 mm
Country of origin :Taiwan
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Τρυπανόβιδα 6,3mm εξαγωνο κεφάλι 16mm
title
με ροδέλα για ολλανδικό πάνελ κεραμίδι

Τρυπανόβιδα
description με περασμένη ροδέλα για πάνελ
ολλανδικό κεραμίδι.

6.3mm self-drilling hex screw 16mm for
title
dutch style roof panel

Self-drilling
description hex screw for dutch style roof
panel.

Xρώμα : RAL3013
Μήκος τεμαχίου : 120mm
Προέλευση :Taiwan
Color : RAL3013
Length : 120mm
Country of origin :Taiwan
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Τρυπανόβιδα 6,3mm εξάγωνο κεφάλι 16mm
title
με ροδέλα για ρωμαϊκό πάνελ κεραμίδι

Τρυπανόβιδα
description με ροδέλα για πάνελ ρωμαικό
κεραμίδι.

6.3mm self-drilling hex screw 16mm for
title
roman style roof panel

Self-drilling
description hex screw for roman style roof
panel.

Xρώμα : RAL8004
Μήκος τεμαχίου : 130mm
Προέλευση :Taiwan
Color : RAL8004
Length : 130mm
Country of origin :Taiwan
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Στριφώνι 6 mm γαλβανιζέ εξάγωνο
title10mm για πάνελ κεραμίδι
κεφάλι
Το
ιδανικό στριφώνι για να βιδώσετε τα πάνελ
description
τύπου κεραμίδι σε ξύλινο σκελετό. Απλά διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει. Προτείνουμε
Ral 8004 για το Ρωμαϊκό κεραμίδι και Ral 3013
για το Ολλανδικό κεραμίδι.

6 mm galvanized fastener hex screw
title
10mm for insulated roof panel

The
perfect hem to tighten the tile type
description
panels on a wooden frame. Simply choose the
color that suits you. We recommend Ral 8004
for the Roman tile and Ral 3013 for the Dutch
tile

Xρώμα : RAL3013/8004, Γαλβανιζέ
Μήκος τεμαχίου : 140mm
Προέλευση :Taiwan
Color : RAL3013/8004, Zinc
Length : 140mm
Country of origin :Taiwan
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Σετ τρυπανόβιδα + καλύπτρα + Ροδέλα
title
για τραπεζοειδή πάνελ

Εξάρτημα στήριξης για τραπεζοειδή πάνελ
description
οροφής.
Το σέτ περιλαμβάνει 4 στελέχη:
- Την γαλβανιζέ αυτοδιάτρητη βίδα πάχους
6.3mm με εξάγωνη κεφαλή 10mm.
- Την μεταλλική γαλβανισμένη ροδέλα με
πρεσαρισμενό νεοπρένιο.
- Ειδική καλύπτρα που ταιριάζει απόλυτα στις
κορυφές του πάνελ.
- Μονωτική Ροδέλα σιλικόνης(απαραίτητη για
την κάτω πλευρά της καλύπτρας).

Settitle
of self-drilling screw + calotte +
washer for trapezoidal panel
description
The Set includes four members:
- Self-drilling galvanized screw 6.3mm
thickness- hexagon head 10mm.
- The Galvanized metal washer with shredded
neoprene.
- Μatching calottes in many different colours.
- Silicone washer (necessary for the underside
of the cap).

Xρώμα : Γαλβανιζέ, RAL3013
Μήκος τεμαχίου : 110/120/130 mm
Διατρητική ικανότητα : 8mm
Προέλευση :Taiwan
Color : Zinc, RAL3013
Length : 110/120/130 mm
Drilling rating : 8mm
Country of origin :Taiwan
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Διακοσμητικό καπελάκι για εξάγωνη βίδα
title
10mm

Διακοσμητικό
description καπελάκι για εξάγωνη βίδα σε
διάφορα χρώματα.

Captitle
covers for hex screws 10mm

Cap
cover for hex screws in colours matching
description
the sheet.

Xρώμα : RAL3013/7015/9006/9002/6005
Color : RAL3013/7015/9006/9002/6005
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Ασφαλτική
title ταινία αλουμινίου

Αυτοκόλλητη
description ασφαλτική ταινία Elastoband με
επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία,
το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκυές
αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά
υποστρώματα.
Εφαρμογές: Για στεγανοποιήσεις και επιδιωρθώσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία,
υδρορροές, φεγγίτες (skylights), λούκια,
κεραμοσκεπές και αλληλοεπικαλύψεις πάνελ
και λαμρινών.
Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
titleσυνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.
Δε
Διάρκεια ζωής: >10 χρόνια
description
Flashing tape

Adhesive asphalt Elastoband film with
aluminum coating. Resistance to moisture,
water and sunlight. Suitable for quick sealing
without using a primer on many substrates.
Applications: For sealing joints and correction
in chimneys, gutters, skylights (skylights),
gutters, roofs and overlapping panels and
metal sheets.
Limitations: Not suitable for use on
polyethylene, polypropylene and teflon. Not
recommended for permanent immersion in
water.
Shelf life: > 10 years

Xρώμα : RAL3013/8004/9006
Θερμοκρασία λειτουργίας : -40 / +80 °C
Δύναμη συγκόλλησης : 3 MPa (N/mm²)
Αντοχή σε εφελκυσμό : 4 MPa (N/mm²)
Υγρασία επιφάνειας εφαρμογής : 5 – 70%
Θερμοκρασία εφαρμογής : 0°C / 35°C
Πλάτος κάλυψης : 150/200/350 mm
Μήκος τεμαχίου : 10m
Color : RAL3013/8004/9006
Operating temperature : -40 / +80 °C
Power welding : 3 MPa (N/mm²)
Tensile strength : 4 MPa (N/mm²)
Humidity οf surface : 5 – 70%
Application temperature : 0°C / 35°C
Coverage width : 150/200/350 mm
Length : 10m
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Ασφαλτική
ταινία αλουμινίου - 3Μ
title

Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία Elastoband με
description
επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία,
το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκυές
αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά
υποστρώματα.
Εφαρμογές: Για στεγανοποιήσεις και επιδιωρθώσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία,
υδρορροές, φεγγίτες (skylights), λούκια,
κεραμοσκεπές και αλληλοεπικαλύψεις πάνελ
και λαμρινών.
Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
titleσυνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.
Δε
Διάρκεια ζωής: >10 χρόνια
description
Flashing tape - 3M

Adhesive asphalt Elastoband film with
aluminum coating. Resistance to moisture,
water and sunlight. Suitable for quick sealing
without using a primer on many substrates.
Applications: For sealing joints and correction
in chimneys, gutters, skylights (skylights),
gutters, roofs and overlapping panels and
metal sheets.
Limitations: Not suitable for use on
polyethylene, polypropylene and teflon. Not
recommended for permanent immersion in
water.
Shelf life: > 10 years

Xρώμα : RAL9023
Θερμοκρασία λειτουργίας : -40 / +80 °C
Δύναμη συγκόλλησης : 3 MPa (N/mm²)
Αντοχή σε εφελκυσμό : 4 MPa (N/mm²)
Υγρασία επιφάνειας εφαρμογής : 5 – 70%
Θερμοκρασία εφαρμογής : 0°C / 35°C
Πλάτος κάλυψης : 150 mm
Μήκος τεμαχίου : 3m
Color : RAL9023
Operating temperature : -40 / +80 °C
Power welding : 3 MPa (N/mm²)
Tensile strength : 4 MPa (N/mm²)
Humidity οf surface : 5 – 70%
Application temperature : 0°C / 35°C
Coverage width : 150 mm
Length : 3m
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Αστάρι
titleακρυλικής βάσης

Επαλείφετε
description σε πέτρινες ή τσιμεντένιες καμινάδες κλείνει τους πόρους από τα άνωθεν υλικά
και δημιουργεί στεγνή επιφάνεια κατάλληλη
για να συγκοληθεί η στεγανωτική ταινία βουτιλίου.

Acrylic
title primer

Use
on roofs or around chimneys to prime the
description
surface before the butyl tape application.

Xρώμα : Διάφανο
Συσκευασία : 750 ml
Color : Clear
Package : 750 ml
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Όξινη
titleσιλικόνη – ΙSOFIX – 280ml

Είναι
κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών
description
σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο,
πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, σε μπάνια
και κουζίνες. Είναι ιδιαίτερα κατήλληλη για
είδη υγιεινής και κουζίνας , νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια καθώς
και για εσωτερικούς χώρους καθώς εμποδίζει
την ανάπτυξη μυκήτων που δημιουργούν μαυρίσματα, κηλίδες , κλπ.
Δεν βάφεται.

Multipurpose
silicone sealant – ISOFIX
title

Suitable
for sealing joints in non-porous
description
materials such as glass, aluminum, porcelain
tile, ceramics, etc. It is used widely for joints
around aluminum frames, sanitary ware and
kitchen countertops.

Xρώμα : Διάφανο, Λευκό
Συσκευασία : 280 ml
Ταχύτητα ροής : 800g/min
(σε 23°C, 3mm ακροφύσιο, με πίεση 0.63Ν/mm2)
Τάση στο όριο θραύσης : 1.3N/mm2 (DIN 53504)
Τάση σε 100% επιμήκυνση : 0,3N/mm2 (DIN 53504)
Σκληρότητα : Shore A : 18
Πυκνότητα : 0.97 g/cm³
Θερμοκρασία εφαρμογής : +5°C έως +40°C
Color :Clear, White
Package : 280 ml
Foam injection speed : 800g / min
(at 23°C, 3mm nozzle Pressure 0.63N / mm2)
Breakage limit : 1.3N/mm2 (DIN 53504)
Tension at 100% elongation : 0,3N/mm2 (DIN 53504)
Hardness : Shore A : 18
Density : 0.97 g/cm³
Application temperature : +5°C έως +40°C
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Σiλικόνη αντιμυκητιακή γενικής χρήσης title
S400

Η
S400 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούdescription
χλας ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση.
Έχει πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε
πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή
ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις
καιρικές συνθήκες. Δεν βάφεται.
Τομείς εφαρμογών:
Η S400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί,
αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά,
κ.α. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές
γύθρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών
υγιεινής και πάγκων κουζίνας.
title
General purpose silicone sealant – S400
description
S-400 is a general-purpose, acetoxy, mildew
resistant silicone.
It has very good adhesion to a variety of
substrates even without the use of a primer.
It shows high elasticity as well as high
resistance to weather conditions.
S-400 is suitable for sealing joints in nonporous materials such as glass, aluminum,
porcelain tile, ceramics.
It is used widely for joints around aluminum
frames, sanitary ware and kitchen
countertops.

Xρώμα : Kαφέ
Συσκευασία : 280 ml
Ταχύτητα ροής : 800g/min
Τάση στο όριο θραύσης : 1.3N/mm2 (DIN 53504)
Τάση σε 100% επιμήκυνση : 0,3N/mm2 (DIN 53504)
Σκληρότητα : Shore A : 18
Πυκνότητα : 0.97 g/cm³
Θερμοκρασία εφαρμογής : +5°C έως +40°C
Color : Brown
Package : 280 ml
Foam injection speed : 800g / min
Breakage limit : 1.3N/mm2 (DIN 53504)
Tension at 100% elongation : 0,3N/mm2 (DIN 53504)
Hardness : Shore A : 18
Density : 0.97 g/cm³
Application temperature : +5°C έως +40°C
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Συγκολλητικό
Elastotan
title

Ελαστομερές
description σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική
πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων.
Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του
προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον.
Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο
θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για
αρμούς μεγάλης κινητικότητας.
Τομείς εφαρμογών: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο,
απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό,
πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο
κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις
titleπληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών
σε
όπως αρμοί διαστολής σκυροδέματος, αρμοί
σε υαλοπετάσματα, αρμοί κουφωμάτων παραdescription
θύρων
και πορτών, αρμοί σε υαλοκατασκευές,
αρμοί σε οροφές και καμινάδες, αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.α.συναρμογές γύθρω
από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής
και πάγκων κουζίνας.

Xρώμα : Λευκό
Συσκευασία : 280 ml
Ειδικό βάρος, περίπου : 1,34
Χρόνος σχηματισμού υμενίου (στους 23oC, 50% σχετ.
υγρασία) : 7-25 min
Ταχύτητα σκλήρυνσης (στους 23oC, 50% σχετ. υγρασία) : 2-3 mm/1η ημέρα, 7-9 mm/7 ημέρες
Σκληρότητα : (Shore A-ASTM 2240, 6 mm πάχος
φίλμ): περίπου 21
Aντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: 0.97 g/cm³

Elastomeric sealant Elastotan

Θερμοκρασία εφαρμογής : +5°C έως +40°C
Σχετική Λειτουργική παραμορφωσιμότητα : ± 25%
Ικανότητα επαναφοράς (ISO 7389) : περίπου 95%
Color : White
Package : 280 ml
Specific gravity, approx. : 1,34
Skin over time : 7-25 min
Cure time approx.: 2-3 mm/1 st day 7-9 mm/7 days
Hardness : Shore A-ASTM 2240 approx. 21
Service temperature range : -50 to +120 oC
Application temperature : +5°C έως +40°C
Joint movement capability : ± 25%
Elastic recovery : approx. 95%
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Elastomeric sealant with excellent adhesion
to a wide variety of substrates. The
mechanical and adhesive properties of the
product are not affected by exposure to
sun, rain, snow and ozone. It exhibits high
elasticity in a wide temperature range and is
suitable for joints with high mobility.
Applications: Elastotan can be used to seal
surfaces of glass, metal, plain and painted
wood, PVC, polycarbonate, polymethacrylate,
concrete, granite, marble, etc.
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Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού διόγκωtitle
σης - Lastofoam 65LT

Αφρός
πολυουρεθάνης πιστολιού πολύ
description
υψηλής απόδοσης σε ελεύθερη διόγκωση
που αποδίδει μέχρι 65 λίτρα ανα φιάλη. Είναι
κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών
και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα
τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός
στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος
στην ακτινοβολία UV. Μετά την σκλήρυνση δεν
συρρικνώνεται.
Τομείς εφαρμογών: Είναι κατάλληλος για
γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα
titleτοιχοποιία. Χρησιμοποιείται επίσης και για
και
μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.
description
High performance gun operated polyurethane foam - Lastofoam 65LT

High performance, gun operated polyurethane
foam. In full expansion it yields up to 65
liters per can. Suitable for filling gaps, cracks
and openings. It has excellent adhesion to
all substrates apart from polyethylene,
polypropylene and teflon.
Resistant to water and aging, but sensitive
to uv radiation. It does not shrink after
hardening.
Suitable for filling openings between walls
and pipes and gaps between window frames
and walls. Ideal for fitting and mounting door/
window frames, as well as insulating tiled
roofs.

Συσκευασία : 830 ml
Τύπος αφρού : Υψηλής Διόγκωσης
Χρόνος σκλήρυνσης :
1 h / RH 93%, 18 h / RH 15% max 24h
Πυκνότητα : 23-35 kg/m3
Package : 830ml
Foam type : High Swelling
Hardening time :
1 h / RH 93%, 18 h / RH 15% max 24h
Density : 23-35 kg/m3
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Αφρός
titleπολυουρεθάνης

Αφρός
πολυουρεθάνης ενός συστατικού που
description
πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία.
Είναι εύκολος στην χρήση και την εφαρμογή.
Ο αφρός είναι αυτοδιογκούμενος και ο όγκος
του αυξάνει περίπου δυο φορές κατά τον πολυμερισμό. Ο Lastofoam έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κλπ.
Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι υγρή
αλλά όχι καλυμμένη με πάγο. Είναι δυνατό μια
φιάλη να δώσει μέχρι και 45 λίτρα πολυμερισμένου αφρού αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις συνθήκες εργασίας (θερμοκρασία, ατμοσφαιρική υγρασία, διαθέσιμος χώρος
titleδιόγκωση κλπ). Εφόσον ο αφρός διογκώγια
νεται 2 με 2,5 φορές κατά τον πολυμερισμό
θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος για
description
να
διογκωθεί. Ο πολυμερισμένος αφρός είναι
ανθεκτικός στην φωτιά και μη τοξικός.

Polyurethane foam

Provides powerful elastic bonding, no need
for screwing, drilling or nailing.
Excellent bonding to all kinds of materials
(wood, plastic, marble, tiles, gypsum, plaster)
Ideal for vertical surfaces, and for bonding
decorative items made of gypsum, plastic
tubes or panels to sheets/foils made of
polyurethane foam, expandable polystyrene
and PVC. Paintable.

Συσκευασία : 750 ml
Τύπος αφρού : Χαμηλής/ Υψηλής Διόγκωσης
Χρόνος σκλήρυνσης :
1 h / RH 93%, 18 h / RH 15% max 24h
Πυκνότητα : 23-35 kg/m3
Package : 750 ml
Foam type : Low / High Swelling
Hardening time :
1 h / RH 93%, 18 h / RH 15% max 24h
Density : 23-35 kg/m3
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Ελαστομερες
συγκολλητικο – ELASTOBOND
title

Το
Elastobond είναι ελαστομερές συγκολληdescription
τικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Εχει υψηλή
μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε
ακτινοβολία U.V. Εχει δυνατότητα πρόσφυσης
σε υγρά υποστρώματα ακόμη και χωρίς Primer
(αστάρι). Είναι ταχύτατο στον πολυμερισμό
(σκλήρυνση). Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Δεν λαδώνει τις απορροφητικές
επιφάνειες και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων. Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά.
Προϊόν απολύτως ουδέτερο και άοσμο. Ελεύθερο από σιλικόνη, διαλύτες και ισοκυανικές
title
ενώσεις.
Επιδέχεται βαφή με τους συνήθεις τύπους
βιομηχανικών χρωμάτων.
description
Elastomer hybrid adhesive - ELASTOBOND

Elastobond is an elastomeric sealant and
adhesive material based on hybrid resins.
It provides rapid bonding and has a high
mechanical strength and excellent resistance
to UV radiation. It has the ability to adhere to
wet substrates even without using a primer.
It is very fast in polymerisation (hardening).
It can be painted with the usual construction
paints. It does not stain the absorbent
surfaces and prevents the growth of fungi. It
does not contain solvents and isocyanates.
It is suitable for sealing and elastic bonding
on all substrates such as metal surfaces,
concrete, plastic, painted aluminum, glass,
marble. Suitable for bonding mirrors (it does
not destroy the silvering of the mirror) and
for bonding during the production process of
panels, security doors, etc.

Xρώμα : Λευκό, Κεραμιδί, Γκρί
Συσκευασία : Σαλάμι 600 ml, Φύσιγγα 280 ml
Πυκνότητα : 1.5 g/ml
Θερμοκρασία εφαρμογής : +5°C έως +35°C
Color :White, Brick, Grey
Package : Sausage 600 ml, Cartridge 280 ml
Density : 1.5 g/ml
Application temperature : +5°C έως +35°C
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Ακρυλικός
title αρμόστοκος – ISOFIX

Ο
ακρυλικός αρμόστοκος είναι κατάλληλος για
description
συναρμογές υλικών με απορροφητική (πορώδη) επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα, πρεβάζια, κάσες κουφωμάτων και τοίχους, ρωγμές κλπ. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς
χωρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους
(μέχρι 8%). Είναι κατάλληλο για σφράγιση
κάθετων συναρμογών (δεν κρεμάει). Μετά την
τοποθέτησή του, ερχόμενο σε επαφή με τον
ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε συνεκτική
πλαστοελαστική μάζα, η οποία προσφύεται στα
χείλη των αρμών.
title
Προσοχή!
Ακατάλληλο για αρμούς σε κατασκευές που είναι μόνιμα εμβαπτισμένοι σε
νερό, π.χ. ενυδρεία, δεξαμενές κλπ.
description
Acrylic based sealant – ISOFIX

Suitable for sealing joints in porous
substrates, like the areas between
windows and sills, door/window frames and
walls, cracks etc. For outdoor and indoor
applications. Not recommended for joints
permanently submerged in water (water
tanks etc). Paintable after hardening.
Xρώμα : Λευκό
Σκληρότητα : Shore A (3s): 30±3
Πυκνότητα : 1.67 g/cm³
Επιφανειακό στέγνωμα : 10’-15’
Color :White
Hardness : Shore A (3s): 30±3
Density : 1.67 g/cm³
Hardening time : 10’-15’
Surface drying : 10’-15’
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Ακρυλικό ελαστομερές χρώμα προστασίας
title
πολυουρεθάνης

Ακρυλικό
descriptionτσιμεντόχρωμα νερού εξαιρετικής
ποιότητας, εξωτερικής χρήσης. Είναι ειδικά
σχεδιασμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία σε εμφανές επιφάνειες αφρού πολυουρεθάνης.

Acrylic
title paint

Water-based
description acrylic stain formulated
specifically for concrete. It is specifically
designed to provide long term protection in a
visible polyurethane foam surfaces.

Xρώμα : Κόκκινο, Λευκό, Κεραμιδί, Γκρι
Συσκευασία : 750 ml
Θερμοκρασία εφαρμογής : 10°C - 35°C
Μέθοδος εφαρμογής : Πινέλο, Πιστόλι Airless, Ρολό
Κάλυψη : ~4m² με 2 χέρια εφαρμογής
Color : Red, White, Brick, Grey
Package : 750 ml
Application temperature : 10°C - 35°C
Application method : Brush, Airless Spray, Roller
Cover : ~ 4m² with 2 application hands
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Πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο –
title
STANDARD

Το
Πολυκαρβονικό φύλλα είναι ελαφριά,
description
εύκολα στην τοποθέτηση και επεξεργασία,
εύκαμπτα και ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Kατάλληλα για εφαρμογές σε στέγαστρα,
πέργκολες, αίθρια, αθλητικά κέντρα, στάδια,
γυμναστήρια, πισίνες, θερμοκήπια, δημόσια
κτίρια και σχολεία, εμπορικά κέντρα κλπ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: υψηλή αντοχή στην
κρούση, εξαιρετική φωτεινή διαπερατότητα και
θερμομόνωση, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UVA, αντοχή στην φωτιά (B2/Class 1Y/
UL 94HB), αντοχή στο χαλάζι, ανθεκτικό στα
title
χημικά,
παρέχει ηχομόνωση.

description

Polycarbonate sheet - STANDARD

The polycarbonate sheets are lightweight,
easy to install and to process, flexible and
weather resistant. They are suitable for
being applied in awnings, pergolas, terraces,
canopies, construction, greenhouses,
buidings, shopping malls etc.

Χρώμα : Διάφανο, Γκρι, Γαλακτερό, Μπρονζέ,
Ανθρακί, Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο, Πράσινο Ανοιχτο,
Πράσινο Σκούρο, Πάγου
Πλάτος Κάλυψης : 105/210 mm
Μήκος Τεμαχίου : 200/300/350/400/600/700 mm
Πάχος : 4/6/8/10/16/20/25 mm
Color : Clear, Grey, Milky, Bronze, Black, Blue, Red,
Green, Green Light, Green Dark, Ice
Width Coverage : 105/210 mm
Length : 200/300/350/400/600/700 mm
Thickness : 4/6/8/10/16/20/25 mm
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Tachnical information: high impact strength,
excellent light transmission and heat
insulation, UVA resistance, fire resistance
(B2/Class 1Y/UL 94 HB), weather resistance,
resistant to dilute acids and mineral oils,
sound resistance.
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Πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο –
title
Θερμοανάκλασης

Τα Πολυκαρβονικά φύλλα θερμοανάκλασης
description
διαθέτουν ειδική επίστρωση στην πάνω επιφάνεια που αντανακλούν το υπεριώδες φάσμα
του ηλίου έχοντας ελεγχόμενη θερμοαπορρόφηση. Είναι ελαφριά, ευκολα στην τοποθέτηση
και επεξεργασία, εύκαμπτα και ανθεκτικά στις
καιρικές συνθήκες. Βρίσκουν είναι κατάλληλα για εφαρμογές σε στέγαστρα, πέργκολες,
αίθρια.

title
Polycarbonate
sheet - Polyshade

description
Designed for warm climates, PolyShade
Polycarbonate sheets effectively reflect
sunlight and prevent excess heat buildup.
A distinctive coextrudeds reflective coating
gives PolyShade an efficient shading
capacity and a special advantage over other
pigmented sheets. PolyShade sheets feature
an attractive metallic appearance, coupled
with resistance to UV damage, extra strength,
durability and ease in installation. They
are suitable for being applied in awnings,
pergolas, terraces etc

Χρώμα : Ασημί, Μπλε, Πράσινο, Χαλκού
Διαπερατότητα Φωτός : 18%
Πλάτος Κάλυψης : 105/210 mm
Μήκος Τεμαχίου : 200/300/350/400/600/700 mm
Πάχος : 10/16 mm
Color : Silver, Milky, Blue, Pearl, Green, Copper,
Light transmission : 18%
Width Coverage : 105/210 mm
Length : 200/300/350/400/600/700 mm
Thickness : 10/16 mm
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Πολυκαρβονικό κυψελωτό φύλλο –
title
Primalite

description
Τα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα Primalite
είναι σχεδιασμένα ώστε να ανακλούν επιλεκτικά μια μεγάλη ποσότητα της υπέρυθρης ηλικής
ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα μεταδίδει περοσσότερο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Πλεονεκτήματα:
- Κρατάει το εσωτερικό του κτιρίου δροσερό
μειώνοντας τα έξοδα κλιματισμού.
- Αποτρέπει την έκθεση στην UV ακτινοβολία.
- Παρέχει άριστη διείσδυση του φωτός στο
εσωτερικό του κτιρίου
- Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
-title
Αδιάβροχο

description sheet - Primalite
Polycarbonate

Primalite sheets advanced design selectively
prevents heat penetration – allowing the
visible wavelength to penetrate the sheet.
This makes Primalite the ideal energy-saving
solution for pergolas, sunrooms, swimming
pool coverings and other outdoor roofing
applications. Primalite sheets block over 65%
of the sun’s infrared heat.

Χρώμα : Οπάλ
Διαπερατότητα Φωτός : 45%
Πλάτος Κάλυψης : 105/210 mm

Advantages:
- Create cool, comfortable daylit interiors
Energy-saving – for significant reductions in
cooling costs
- Prevent UV damage to humans, furniture
and other interior objects
- Provide optimal penetration of light to all
parts of the interior
- Light and easy to install, yet strong and
durable
- Weatherproof for all climates

Μήκος Τεμαχίου : 300/600 mm
Πάχος : 10 mm
Color : Milky
Light transmission : 45%
Width Coverage : 105/210 mm
Length : 3/6m
Thickness : 10 mm
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Πολυκαρβονικό
συμπαγές επίπεδο
title

Τα
συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα ικανοποιdescription
ούν τις πιο υψηλές απαιτήσεις για χρήση στην
αυτοκινητοβιομηχανία, στην ασφάλεια και την
κατασκευαστική βιομηχανία.είναι πολύ ανθεκτικά ,με εξαιρετική αντοχή στην κρούση. Μπορούν να εκτεθούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και μεταδίδει καλύτερα το φώς από πολλά
είδη γυαλιού. Ακόμη, είναι σχεδόν άθραυστα
και έχουν το μισό βάρος από το γυαλί!
Εφαρμογές: αίθρια, στέγαστρα, διαχωριστικά,
διαφημιστικές πινακίδες, φωτιστικά και πινακίδες, προστατευτικές μάσκες, προστατευτικά
title
μηχανημάτων,
ασπίδες των ΜΑΤ, θερμοκοιτίδες
description
Solid polycarbonate sheets

Χρώμα : Διάφανο, Ανθρακί, Γαλακτερό, Μπρονζέ,
Ασημί

Solid polycarbonate sheets meet the highest
requirements in the usage of the automobile
industry and the manufacturing industry, as
well as in safety issues. This material is very
durable, with excellent impact resistance.
It can be exposed to high temperatures and
it better transmits light than many kind of
glass. This material is almost unbreakable
and has half the weight of glass!

Διαπερατότητα Φωτός : 81-90% (ανάλογα το πάχος
και το χρώμα)
Θερμική Αγωγιμότητα : U= 0.2 (W/m x °C)
κατά DIN52612
Πλάτος Κάλυψης : 205 mm
Μήκος Τεμαχίου : 152/305/600 mm
Πάχος : 2/3/4/5/6/8/10/12 mm
Color : Clear, Black, Milky, Bronze

Applications: atria, canopies, signage, lighting
signs, helmet masks, protective equipment,
police shields, incubators

Light transmission : 81-90% (depending on the
thickness and color)
Thermal Conductivity : U= 0.2 (W/m x °C) DIN52612
Width Coverage : 205 mm
Length : 1.52/3.05/6.00m
Thickness : 2/3/4/5/6/8/10/12 mm
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Πολυκαρβονικό συμπαγές – Τραπεζοειδή
title
5 κορυφών

Ενδείκνυνται για κατασκευές θερμοκηπίων και
description
διαφωτισμό βιομηχανικών οροφών. Είναι μια
ποιοτικότερη εναλλακτική λύση συγκριτικά με
τα πολυεστερικά φύλλα και ρολλά.
- Ελαφριά (το 1/8 του βάρους του γυαλιού)
- Σχεδόν άθραυστο
- Εύκολη εγκατάσταση
- Επιτρέπει το διαφωτισμό του χώρου σας
- Μειώνει τη μετάδοση της υπεριώδους ακτινοβολίας

Solid polycarbonate sheet - Trapezodial 5
title
peaks
description
Suitable for greenhouse construction and
enlightenment industrial ceilings. It is a
qualitative alternative compared to fiberglass
sheets and rolls.
- Lightweight (1/8 the weight of glass).
- Almost unbreakable.
- Easy installation.
- Allows the enlightenment of your space.
- Reduces the transmission of ultraviolet
radiation

Χρώμα : Διάφανο
Διαπερατότητα Φωτός : 0.9
Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 250mm
Ύψος Κορυφής : 40mm
Πλάτος Κάλυψης : 1000mm
Μήκος Τεμαχίου : 400/450/500/600/700 mm
Color : Clear
Light transmission : 0.9
Rib to rib distance : 250mm
Top Height : 40mm
Width Coverage : 1000mm
Length : 4/4.5/5/6/7m
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Πολυκαρβονικό συμπαγές – Τραπεζοειδή
title
- Μίνι Greca

description
Τα
αυλακωτά πολυκαρβονικά είναι διάφανα,
άχρωμα με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές
συνθήκες, προστασία UV και πολύ υψηλή
αντοχή σε κρούση. Είναι η ιδανική επιλογή
για εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα στις χρωματικές
μεταβολές. Επιπλέον προσφέρουν πολύ υψηλή
αντοχή σε χτυπήματα και σε χαλαζόπτωση
ξεπερνώντας οποιοδήποτε άλλο υλικό στην
κατηγορία του. Ακόμη συνδυάζουν μεγάλη
αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές λειτουργώντας άνετα σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία -30 έως +120οC, με πολύ καλή συμπεριφοtitle
ρά
στην φωτιά (κατηγορία B2 DIN 4102)
Οι εφαρμογές τους περιλαμβάνουν καλύψεις
διαδρόμων, skylights, υπόστεγα, βεράντες,
description βιομηχανικές οριζόντιες και καταθερμοκήπια,
κόρυφες καλύψεις.

Χρώμα : Διάφανο
Διαπερατότητα Φωτός : 0.89
Θερμική Αγωγιμότητα : 0.21 W/m K
Βάρος : 1.20 kg/m2
Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 76 mm

Solid polycarbonate sheet - Trapezoidal Mini Greca

Ύψος Κορυφής : 18 mm

Solid polycarbonate sheet with high impact
resistance, very good resistance to ultraviolet
radiation, high impact strength, excellent
weather resistance (-30 to +120oC), fire
resistance (B2 DIN 4102).
Applications: canopies, skylights,
greenhouses etc.

Πλάτος Κάλυψης : 1265 mm
Μήκος Τεμαχίου : 400/500/600 mm
Color : Clear
Light transmission : 0.89
Thermal Conductivity : 0.21 W/m K
Weight : 1.20 kg/m2
Rib to rib distance : 76 mm
Top Height : 18 mm
Width Coverage : 1265 mm
Length : 4/5/6m
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Πολυκαρβονικό φυλλο συμπαγές κυματοtitle
ειδή – Ανάγλυφο

description
Τα
πολυκαρβονικά συμπαγή φύλλα κυψέλης είναι έως και 50% πιο ανθεκτικά από τα
συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα, με εξαιρετική
αντοχή στην κρούση και τις καιρικές συνθήκες
(ηλιακή ακτινοβολία, ισχυροί άνεμοι, χαλαζόπτωση κλπ.) Χαρακτηριστικά: 100% διάχυση
του φωτός χάρις στις κυψέλες που καλύπτουν
την επιφάνεια του, Πάχους 2,8 mm – έως και
3 φορές παχύτερο από τα τυπικά πολυκαρβονικά φύλλα, Προστασία UV, Εξαιρετική αντοχή
στην κρούση και το χαλάζι, Υψηλή αντοχή
στους ανέμους, Ανθεκτικό στα χημικά, Ελαφρύ, Ευκαμψία και ευκολία στην εγκατάσταση,
title χρειάζονται συνδετικά προφίλ, 20 χρόνια
Δεν
εγγύηση. Εφαρμογές: Πέργκολες και κιόσκια,
Αίθρια, Βεράντες, Χειμερινοί κήποι, Φεγγίτες,
description
Θόλοι,
Τούνελ, Οροφές και Πετάσματα, Βιομηχανικά σκέπαστρα

Χρώμα : Διάφανο, Ασημί, Γαλακτερό, Γκρί Διάφανο,
Μπρονζέ
Διαπερατότητα Φωτός : 100% - 20%
Πάχος : 2.8mm

Embossed Corrugated Polycarbonate Sheet
- BH

Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 76 mm

Solid polycarbonate sheet with high impact
resistance, very good resistance to ultraviolet
radiation, hight resistance - 50% more than
regular corrugated sheet, 100% diffused light,
high wind and snow load resistance, extended
warranty (20 years). Applications: canopies,
Pergolas and gazebos, Patio enclosures,
Sunrooms, Carports, Covered walkways,
Canopies and overhangs

Ύψος Κορυφής : 18 mm
Πλάτος Κάλυψης : 1045 mm
Μήκος Τεμαχίου : 6000 mm
Color : Clear, Silver, Milk, Clear Grey, Bronze
Light transmission : 100% - 20%
Thickness : 2.8mm
Rib to rib distance : 76 mm
Top Height : 18 mm
Width Coverage : 1265 mm
Length : 6m
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Φύλλο
titleακρυλονιτριλιου Sαn Extruded

Τα
φύλλα SAN εχουν πολύ καλή χημική αντίdescription
σταση σε λάδια, λίπη καθώς και σε μερικούς
διαλύτες.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου καθώς είναι ανθεκτικά
σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Λόγω του μεγαλύτερου συντελεστή κάμψεως σε σύγκριση με άλλα διαφανή πλαστικά – ακρυλικά φύλλα και της χαμηλότερης
πυκνότητά τους, έχουν χαμηλότερο βάρος και
κόστος.

title
Acrylonitrile
sheet Sαn Extruded

description
San
sheets have good chemical resistance
to oils, fats and to some solvents.They can
be used in outdoor applications as the are
quite resistant to temperature fluctuations.
Because of their larger their lower density in
comparison to other transparent plastics acrylic sheets have lower weight and cost.

Χρώμα : Διάφανο, Γαλακτερό, Σπασμένος πάγος
Πάχος : 3/4.5/5mm
Διαστάσεις : 2.05x1.00m / 2.05x1.52m
/ 2.05x3.05m / 1.50x2.52m
Color : Clear, Milky, Cracked ice
Thickness : 3/4.5/5mm
Dimensions : 2.05x1.00m / 2.05x1.52m
/ 2.05x3.05m / 1.50x2.52m
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Ακρυλικό
title φύλλο PMMA Extruded

Xρησιμοποιούνται στην κατασκευή φωτεινών
description
επιγραφών, στην κατασκευή πετασμάτων είτε
για διαχωριστικά χώρων είτε για ηχομόνωση,
στην κατασκευή μοντέρνων επίπλων, βιτρινών,
διακοσμητικών και σε πολλές άλλες χρήσεις.
• Υψηλή Διαφάνεια
• Χαμηλό βάρος (το μισό του γυαλιού στο
ίδιο πάχος)
• Εξαιρετικά άκαμπτο
• Δεν κιτρινίζει αισθητά σε λιγότερο από 10
χρόνια
• Κάνει ρωγμές – δεν θρυμματίζεται
• Έως 10 φορές πιο ισχυρό (από το απλό
title γυαλί του ίδιου πάχους)
• Φιλικό με το περιβάλλον – 100% ανακυκλώσιμο υλικό
description
• 92% διαπερατότητα φωτός

Acrylonitrile Sheet PMMA Extruded

Χρώμα : Διάφανο, Γαλακτερό, Υμιγαλακτερό, Μαύρο,
Οπάκ, Ασημί
Πάχος : 1.5/2/2.5/3/4/5/8/10mm
Διάσταση : 2.05x1.00m / 2.05x1.52m
/ 2.05x3.05m / 1.20x1.80m / 1.05x1.80m
Color : Clear, Milky, Semi-white, Black, Opaque,
Silver
Thickness : 1.5/2/2.5/3/4/5/8/10mm
Dimmension : 2.05x1.00m / 2.05x1.52m
/ 2.05x3.05m / 1.20x1.80m / 1.05x1.80m
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Used in the manufacture of neon signs, as
construction panels for either partitions or for
soundproofing, in the construction of modern
furniture, dressers, decorative and many
other usages.
• High Transparency
• Lightweight (half weight of glass in the
same thickness)
• Extremely rigid.
• Not noticeably yellow in less than 10
years
• Cracks - doesn’t shatter.
• Up to 10 times more powerful (from
simple glass of the same thickness).
• Environmentally friendly - 100%
recyclable material.
• 92% light transmission
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Ακρυλικό φύλλο χυτό

Ακρυλικά φύλλα χυτά (cast) κατάλληλα για
θερμοδιαμόρφωση. Xρησιμοποιούνται στην
κατασκευή φωτεινών επιγραφών, στην κατασκευή μοντέρνων επίπλων, βιτρινών, διακοσμητικών και σε πολλές άλλες χρήσεις.
• Υψηλή Διαφάνεια
• Χαμηλό βάρος (το μισό του γυαλιού στο
ίδιο πάχος)
• Εξαιρετικά άκαμπτο
• Δεν κιτρινίζει αισθητά σε λιγότερο από 10
χρόνια
• Κάνει ρωγμές – δεν θρυμματίζεται
• Έως 10 φορές πιο ισχυρό(από το απλό
γυαλί του ίδιου πάχους)
• Φιλικό με το περιβάλλον – 100% ανακυκλώσιμο υλικό
• Διαπερατότητα φωτός έως 92%

Acrylonitrile Sheet cast

Χρώμα : Διάφανο, Γαλακτερό, Άσπρο, Μαύρο οπάλ,
Φιμέ, Ασημί, Χρυσό, Κίτρινο, Κίτρινο διάφανο, Κόκκινο, Μπλέ, Μπλέ διάφανο, Πορτοκαλί, Πορτοκαλί
διάφανο, Πράσινο, Πράσινο διάφανο, Σατινέ
Πάχος : 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25mm
Διάσταση : 2.03x3.03 mm / 2.02x3.02 mm / 2.00χ3.00
mm / 1.54χ2.03 mm / 2.03χ3.05 m
Color : Clear, Milky, White, Black opal, Fume, Silver,
Gold, Yellow, Clear yellow, Red, Blue, Clear blue,
Orange, Clear orange, Green, Clear green, Satin
Thickness : 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25mm
Dimmension : 2.03x3.03 m / 2.02x3.02 m / 2.00χ3.00
m / 1.54χ2.03 m / 2.03χ3.05 m
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Used in the manufacture of neon signs, as
construction panels for either partitions or for
soundproofing, in the construction of modern
furniture, dressers, decorative and many
other usages.
• High Transparency
• Lightweight (half weight of glass in the
same thickness)
• Extremely rigid.
• Not noticeably yellow in less than 10
years
• Cracks - doesn’t shatter.
• Up to 10 times more powerful (from
simple glass of the same thickness).
• Environmentally friendly - 100%
recyclable material.
• Maximum light transmission: 92%
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Ενιαίο
titleσυνδετικό προφίλ

Το συνδετικό προφίλ αυτό είναι απαραίτητο
description
για τη σύνδεση των πολυκαρβονικών μεταξύ τους. Επειδή δεν είναι διαιρούμενο δεν το
προτείνουμε για ενώσεις πολυκαρβονικών
μεγαλύτερων των 3 μέτρων μήκους. Υπάρχει
η δυνατότητα να αγοράσετε συνδετικά 6 μέτρα
αλλά δεν το προτείνουμε. Για μήκη πάνω από 3
μέτρα αγοράστε συνδετικά διαιρούμενα.

Single
title connecting profile

The single connecting profile is necessary
description
for connecting the polycarbonate sheets
together. Because it can not be divided
we do not recommended this profile for
polycarbonate sheets that are longer than 3
meters. It is possible to buy single connecting
profile that are 6 meters but it is not
recommended. For lengths over 3 meters it is
preferably to buy splitting connecting profiles.

Χρώμα : Διάφανο
Προφίλ : 4/6/8/10/16 mm
Μήκος Τεμαχίου : 3/6m
Color : Clear
Profile : 4/6/8/10/16 mm
Length : 3/6mm
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Σφραγιστικό
προφίλ «U» – Διάφανο
title

Σφραγιστικό
description προφίλ «U» διάφανο σφραγίζει
την εκτεθημένη πλευρά του του πολυκαρβονικού για να μην εισέρχεται νερό στην κυψέλη.

Clear
title“U” channel profile

Clear
«U» channel profile, helps seal and join
description
the ends of sheets to avoid excess moisture,
dirt and other debris from entering the flutes.

Χρώμα : Διάφανο
Προφίλ : 4-6/8/10/16 mm
Μήκος Τεμαχίου : 2.10m
Color : Clear
Profile : 4-6/8/10/16 mm
Length : 2.10m
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Σφραγιστικό προφίλ «U» αλουμινίου με
title
λάστιχο

Σφραγιστικό
description προφίλ αλουμινίου «U» που σε
συνδυασμό με το λάστιχο σφραγίζουν την
εκτεθημένη πλευρά του του πολυκαρβονικού
για να μην εισέρχεται νερό στην κυψέλη.

Aluminum
channel profile with gasket
title

Aluminum
descriptionchannel profile with gasket, helps
seal and join the ends of sheets to avoid
excess moisture, dirt and other debris from
entering the flutes.
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Σφραγιστικό προφίλ «U» αλουμινίου με
λάστιχο

Aluminum
channel profile with gasket
title

Χρώμα : Φυσικό

Color : Zinc
description

Προφίλ : 10/16/20mm

Profile : 10/16/20mm

Μήκος Τεμαχίου : 3.00/6.00m

Length : 3.00/6.00m

Θεωρητικό βάρος : [17-056]: 140gr/m, [17-055]:
192gr/m, [17-054]: 206gr/m

Theor. weight : [17-056] 140gr/m, [17-055]
192gr/m, [17-054] 206gr/m

Ροπές ανδρανείας (Ix,Iy): [17-056]: 0.13cm⁴,
0.11cm⁴ / [17-055]: 0.44cm⁴,0.28cm⁴ / [17-054]:
0.69cm⁴,0.30cm⁴

Moments of inertia (Ix,Iy) : [17-056]: 0.13cm⁴,
0.11cm⁴ / [17-055]: 0.44cm⁴,0.28cm⁴ / [17-054]:
0.69cm⁴,0.30cm⁴

Ροπές αντίστασης (Wx,Wy): [17-056]: 0.18cm³,
0.11cm³ / [17-055]: 0.44cm³,0.21cm³ / [17-054]:
0.57cm³,0.22cm³

Moments of resistance (Wx,Wy) : [17-056]:
0.18cm³, 0.11cm³ / [17-055]: 0.44cm³,0.21cm³ / [17054]: 0.57cm³,0.22cm³.
title

description
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Συνδετικού
αλουμινίου πλήρες κιτ
title

Το
κίτ περιλαμβάνει την πλάκα πίεσης ποdescription
λυκαρβονικού (κωδ. 17-051), τα λάστιχα
έδρασης και στεγάνωσης (κωδ. ΑΑ050-001,
ΑΑ205-073), και το διακοσμητικό καπάκι απόκρυψης των βιδών (κωδ. 50-301).

Aluminum assembly kit for polycarbonate
title
sheets

Includes
the pressure plate (cod: 17-051),
description
glazing gasket made of EPDM 3.5mm (cod:
AA050-001), gasket for mullion 50mm
(AA205-073) and the face cap (cod: 50-301).
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Aluminum assembly kit for polycartitle sheets
bonate

Συνδετικού αλουμινίου πλήρες κιτ

Χρώμα : Φυσικό

Color : Zinc
description

Μήκος Τεμαχίου : 3.00/6.00m

Length : 3.00/6.00m

Θεωρητικό βάρος : [17-051]: 328gr/m

Theor. weight : [17-051]: 328gr/m

Ροπές ανδρανείας (Ix,Iy): [17-051]: 0,028cm⁴,
2,63cm⁴

Moments of inertia (Ix,Iy) : [17-051]: 0.028cm⁴,
2.63cm⁴

Ροπές αντίστασης (Wx,Wy): [17-051]: 0,082cm³,
1,10cm³

Moments of resistance (Wx,Wy) : [17-051]:
0.082cm³, 1.10cm³

title

description
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Προφίλ
title για quick fix - σετ

Σύστημα
σύνδεσης πολυκαρβονικών και
description
ακρυλικών φύλλων με ταχεία ασφάλιση και
απασφάλιση. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείτε πολύ εύκολα να αφαιρέσετε ολόκληρο το
αίθριο ή μέρος αυτού, σχεδόν χωρίς εργαλεία.

Quick
titlefix system

description
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Quick
title fix system

Προφίλ για quick fix - σετ

Χρώμα : Φυσικό

Color : Zinc
description

Προφίλ : 10/16mm

Profile : 10/16/20mm

Μήκος Τεμαχίου : 3.00/6.00m

Length : 3.00/6.00m

Θεωρητικό βάρος : [17-052]: 633gr/m, [17-053]:
380gr/m

Theor. weight : [17-052]: 633gr/m, [17-053]:
380gr/m

Ροπές ανδρανείας (Ix,Iy): [17-052]: 5.82cm⁴,
3.98cm⁴ / [17-053]: 2.21cm⁴, 1.25cm⁴

Moments of inertia (Ix,Iy) : [17-052]: 5.82cm⁴,
3.98cm⁴ / [17-053]: 2.21cm⁴, 1.25cm⁴

Ροπές αντίστασης (Wx,Wy): [17-052]: 1.79cm³,
1.32cm³ / [17-053]: 0.97cm³, 0.83cm³

Moments of resistance (Wx,Wy) : [17-052]:
1.79cm³, 1.32cm³ / [17-053]: 0.97cm³, 0.83cm³

title

description
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Σφραγιστική
ταινία αναπνέουσα
title

Ηdescription
σφραγιστική ταινία είναι απαραίτητη για τη
σωστή σφράγιση των κυψελών των πολυκαρβονικών. Αποτρέπει την είσοδο του νερού
το οποίο όταν στεγνώνει μέσα στις κυψέλες
δημιουργείται πρασινίλα (μούχλα). Μετά την
εφαρμογή της ταινίας προστατεύουμε την
ταινία με σφραγιστικό προφίλ αλουμινένιο ή
από πολυκαρβονικό. Επειδή είναι αναπνέουσα
έχει τη δυνατότητα στην σπάνια περίπτωση που
το νερό καταφέρει να διεισδύσει να μπορεί να
στεγνώσει.

title
Breathable
sealing tape

description
The
breathable sealing tape is essential
for the proper sealing of the cells of
polycarbonate sheets. Prevents entrance of
water which when dried in the cells, generates
algae (mold). After applying the sealing tape,
place the sealing frame either from aluminum
or polycarbonate.

Πλάτος Ταινίας :
25mm για πολυκαρβονικό 6-8mm,
38mm για πολυκαρβονικό 10-16mm,
50mm για πολυκαρβονικό 20mm
Width :
25mm for polycarbonate of 6-8mm thickness,
38mm for polycarbonate of 10-16mm thickness,
50mm to 20mm for polycarbonate of 20mm
thickness
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Ουδέτερη
title σιλικόνη – S900 - Elastotet

Το
απαραίτητο προϊόν για την εφαρμογή και
description
σφράγιση αρμών και τζόγων σε όλα τα πολυκαρβονικά φύλλα. Μην δοκιμάσετε άλλου
τύπου σιλικόνη γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστρέψετε τα πολυκαρβονικά σας
φύλλα. Επειδή δεν περιέχει μεγάλη ποσότητα
διαλυτών αλλά πρωτογενές υλικό (σιλικόνη)
σε πολύ μεγάλη ποσότητα έχει αργό πολυμερισμό. Εκπληκτική αντοχή σε UV ακτινοβολία.

title
Silicone S900
description

Χρώμα : Διάφανο, Λευκό, Ral 9006, Ral 6005, Ral
1015, Ral 5010, Ral 3005, Ral 7005, Ral 5003, Ral
6009, Ral 7035, Ral 7045, Μαύρο, Ral 8014, Δρύινο
Δρύινο Σκούρο
Συσκευασία : 280 ml
Σκληρότητα : Shore A (3s): 20±2
Πυκνότητα : 1.03 g/cm³
Θερμοκρασία Εφαρμογής : +5°C έως +40°C
Color : Clear,Matural, Ral 9006, Ral 6005, Ral 1015,
Ral 5010, Ral 3005, Ral 7005, Ral 5003, Ral 6009,
Ral 7035, Ral 7045, Μαυρο, Ral 8014, Oak, Oak Dark
Package : 280 ml
Hardness : Shore A (3s): 20±2
Density : 1.03 g/cm³
Application Temperature : +5°C έως +40°C
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S-900 is a neutral silicone with excellent
adhesion to all substrates, porous as well as
non-porous. It shows excellent resistance to
weather conditions (UV radiation, rain, frost)
and does not shrink. It is suitable for sealing
and bonding structures made of glass, tiles,
ceramics, glass bricks, plastic (PVC, epoxy,
polyester, polyacrylate, polycarbonate and
formica), painted or varnished wood. It has
excellent adhesion to metal surfaces such as
galvanized metal plates, stainless metals,
zinc, copper, aluminum powder painted or
unpainted without eroding or oxidizing them.
S-900 is ideal for sealing between the profile
and the marble or wall on the external side of
aluminum or PVC frames.
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Τρυπανόβιδα
6,3mm Γαλβανιζέ
title

Τρυπανόβιδα
description αυτοδιάτρητη 6,3mm γαλβανιζέ
με εξάγωνο κεφάλι 10mm για στήριξη των
πολυκαρβονικών φύλλων.

Galvanized
wood screw 6.3mm
title

Drill
screw 6.3mm plated with 10mm hex head
description
for support of polycarbonate sheets.

Χρώμα : Φυσικό - Γαλβανιζέ
Μήκος Τεμαχίου : 35/50 mm
Προέλευση : Taiwan
Color : Zinc
Length : 35/50 mm
Country of Origin : Taiwan
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Στριφώνι
title 6 mm Γαλβανιζέ

Στριφώνι
6mm γαλβανιζέ με εξάγωνο κεφάλι
description
10mm για στήριξη πολυκαρβονικών φύλλων

Drilltitle
screw 6 mm

Wood
screw 6mm galvanized with hexagon
description
head 10mm support for polycarbonate sheets

Χρώμα : Φυσικό - Γαλβανιζέ
Μήκος Τεμαχίου : 50/60/70 mm
Προέλευση :Taiwan
Color : Zinc
Length : 50/60/70 mm
Country of Origin :Taiwan
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Στεγανωτική ροδέλα πολ/κου Μεταλλικη
& Νεοπρεν

Στεγανωτική μεταλλική ροδέλα που φέρει στη
μία πλευρά της νεοπρέν για άριστη στήριξη και
ταυτόχρονα στεγάνωση στις κατασκευές με
πολυκαρβονικά φύλλα.

Metallic sealing washer

Metallic sealing washer bearing on one
side neoprene for excellent support and
simultaneously sealing off the polycarbonate
sheets.

Χρώμα : Ασημί
Διάμετρος : 38/42 mm
Color : Silver
Diameter : 38/42 mm
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Kόλλα ακρυλικών φύλλων COLAPLEX
title
GOOLD

Παχύρευστη
description κόλλα συγκόλλησης ακρυλικών
φύλλων, κατάλληλη για ακρυλικά φύλλα
PMMA extruded και Cast. Εξαιρετικής ποιότητας και αντίστοιχης απόδοσης και ιξώδες με
την κόλλα Evonik 119 (παλιός κωδικός 109).
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλη για φύλλα SAN
και πολυκαρβονικά. Για συγκόλληση SAN και
πολυκαρβονικών συνιστάτε η χρηση της QUICK
GRAB.

Acrylic
title sheets glue - COLAPLEX GOOLD

Acrylic
sheet glue suitable for PMMA
description
extruded and Cast acrylics.
Not suitable for SAN or Polycarbonate sheets.
Recommend use: QUICK GRAB

Συσκευασία : 200gr, 1.2Kg
Ιξώδες : 1000-1100 mP/s
Συνιστώμενη θρμοκρασία εφαρμογής :20-24oC
Package : 200gr, 1.2Kg
Viscosity : 1000-1100 mP/s
Recommended application temperature : 20-24oC
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Kόλλα ακρυλικών φύλλων COLAPLEX
SPEEDY

Λεπτόρρευστη κόλλα συγκόλλησης ακρυλικών φύλλων, κατάλληλη για ακρυλικά φύλλα
PMMA extruded, San extruded και Cast. Εξαιρετικής ποιότητας και αντίστοιχης απόδοσης
και ιξώδες με την κόλλα Evonik 107.
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλη για φύλλα SAN
και πολυκαρβονικά. Για συγκόλληση SAN και
πολυκαρβονικών συνιστάτε η χρηση της QUICK
GRAB.

Acrylic sheets glue - COLAPLEX GOOLD

Acrylic sheet glue suitable for PMMA
extruded and Cast acrylics.
Not suitable for SAN or Polycarbonate sheets.
Recommend use: QUICK GRAB

Συσκευασία : 200gr, 1.2Kg
Ιξώδες : 1000-1100 mP/s
Συνιστώμενη θρμοκρασία εφαρμογής :20-24oC
Package : 200gr, 1.2Kg
Viscosity : 1000-1100 mP/s
Recommended application temperature : 20-24oC
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Kόλλα ακρυλικών φύλλων SAN και πολυtitle
καρβονικών QUICK GRAB

Κόλλα
συγκόλλησης ακρυλικών φύλλων,
description
κατάλληλη για ακρυλικά φύλλα San και
πολυκαρβονικά. Ταχεία συγκόλληση σε 2
λεπτά. Η γραμμή συγκόλλησης είναι εμφανής.
Δεν ενδείκνυται για συγκολλήσεις εκεί όπου
χρειάζεται φινίρισμα (π.χ. κατασκευή επίπλων).
Σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε την χρήση
πλεξιγκλάς. Αποθηκεύεται στο ψυγείο.

Polycarbonate & SAN sheets glue - QUICK
title
GRAB

QUICK
GRAB is a cyanoacrylate-based instant
description
adhesive for a wide range of applications.
Bonds immediately and powerfully with a
single drop.
It is ideal for industrial applications, domestic
use, hobbies, etc. It has strong adhesion to
glass, metal, wood, plastic, ceramics, rubber,
leather, etc. It is ideal for gluing and joining
elastic wads in aluminum frames.

Συσκευασία : 20gr
Packaging : 20gr
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Πλαστική
title στεγνωτική ροδέλα

Διάφανη πλαστική ροδέλα που αποκρύπτει τη
description
βίδα στήριξης του πολυκαρβονικού και ταυτόχρονα παρέχει στεγανοποίηση.

Transparent
plastic washer
title

Transparent plastic washer that hides the
description
mounting screw of polycarbonate sheet and
simultaneously provides sealing.

Χρώμα : Διάφανο
Color : Clear
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Πολυεστερικό
ρολό επίπεδο
title

Είναι
η πιο εύκολη και οικονομική εφαρμογή,
description
που παρέχει φωτισμό και ευκολία στην εγκατάσταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο
του ή με λοιπά συναφή προϊόντα σε συγκεκριμένες εφαρμογές (σκέπαστρα, οροφές, και παρεμφερείς εφαρμογές). Αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40oC έως +140oC.
Αντέχει σε διάφορα ατμοσφαιρικά στοιχεία
καθώς και στην πλειοψηφία των χημικών
στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική σταθερότητα
μεγέθους και ικανοποιητική μετάδοση ήχου και
φωτός. Κατάλληλο για βιομηχανικές κατασκευές, ιδιοκατασκευές, κατασκευή οροφής
titleβιομηχανία, θερμοκήπια, στάβλους, αγρογια
τικά σκέπαστρα , γκαράζ, χώρους στάθμευσης,
κάθετες καλύψεις, εκθεσικά stand, διαφημιdescription
στικές
κατασκευές.

Translucent flat polyester roof sheet roll

Translucent flat polyester roof sheet roll is
a glass-fibre reinforced composite which has
been used for many decades as a reliable
roofing and wall cladding material. Good
weather and heat resistance (-40oC έως
+140oC). It UV stability is also well above
average. Polyester roof sheet rolls are
robust, translucent without dazzling effect,
and highly age-resistant.
Applications: The finished products are
used as the roof and walls of gymnasiums,
airports, theatres, factories, warehouses,
garages, exhibition centers etc.

Χρώμα : Διάφανο
Βάρος : 1.3 kg/m²
Μήκος Τεμαχίου : 15m
Πάχος : 1mm
Ύψος ; 1/1.25/1.50 m
Color : Clear
Weight : 1.3 kg/m²
Length : 15m
Thickness : 1mm
Height : 1/1.25/1.50 m
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Πολυεστερικό
ρολό κυματοειδές
title

Είναι η πιο εύκολη και οικονομική εφαρμογή,
description
που παρέχει ευκολία στην εγκατάσταση, φωτι
σμό και ποικιλία χρωμάτων, Μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί από μόνο του ή με λοιπά συναφή
προϊόντα σε συγκεκριμένες εφαρμογές (σκέ
παστρα, οροφές, και παρεμφερείς εφαρμογές).
Αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από
-40oC έως +140oC. Αντέχει σε διάφορα ατμο
σφαιρικά στοιχεία καθώς και στην πλειοψηφία
των χημικών στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική
σταθερότητα μεγέθους και ικανοποιητική
μετάδοση ήχου και φωτός. Κατάλληλο για
βιομηχανικές κατασκευές, ιδιοκατασκευές, κα
title
τασκευή
οροφής για βιομηχανία, θερμοκήπια,
στάβλους, αγροτικά σκέπαστρα , γκαράζ, χώ
ρους στάθμευσης, κάθετες καλύψεις, εκθεσικά
description
stand, διαφημιστικές κατασκευές.

Translucent corrugated polyester roof
sheet roll

Translucent corrugated polyester roof sheet
roll with good weather and heat resistance
(-40oC έως +140oC). It UV stability is also well
above average. Polyester roof sheet rolls are
robust, translucent without dazzling effect,
and highly age-resistant.
Applications: The finished products are
used as the roof and walls of gymnasiums,
airports, theatres, factories, warehouses,
garages, exhibition centers etc.

Χρώμα : Διάφανο
Βάρος : 1.0 Kg/m²
Μήκος Τεμαχίου : 20m
Πάχος : 0.8 mm
Ύψος ; 0.63/1/1.25/1.50/1.78/2/2.50/3/4 m
Color : Clear
Weight : 1.0 Kg/m²
Length : 20m
Thickness : 0.8 mm
Height : 0.63/1/1.25/1.50/1.78/2/2.50/3/4 m
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Πολυεστερικό
φύλλο – Τύπου Ελλενιτ
title

Πολυεστερικό
description φύλλο με διαμόρφωση τύπου
ελλενίτ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο
του ή με λοιπά συναφή προϊόντα σε συγκεκριμένες εφαρμογές (σκέπαστρα, οροφές, και παρεμφερείς εφαρμογές). Αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40oC έως +140oC.
Αντέχει σε διάφορα ατμοσφαιρικά στοιχεία
καθώς και στην πλειοψηφία των χημικών
στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική σταθερότητα
μεγέθους και ικανοποιητική μετάδοση ήχου και
φωτός. Κατάλληλο για βιομηχανικές κατασκευές, ιδιοκατασκευές, κατασκευή οροφής
για βιομηχανία, θερμοκήπια, στάβλους, αγροtitle σκέπαστρα , γκαράζ, χώρους στάθμευσης,
τικά
κάθετες καλύψεις.
description
Translucent corrugated polyester roof
sheet (“ellenit” type)
Translucent corrugated polyester roof sheet
(ellenit type), with good weather and heat
resistance (-40oC έως +140oC). It UV stability
is also well above average. Polyester roof
sheet rolls are robust, translucent without
dazzling effect, and highly age-resistant.
Applications: The finished products are
used as the roof and walls of gymnasiums,
airports, theatres, factories, warehouses,
garages, exhibition centers etc.

Βάρος : 1.5 kg/m²
Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 177mm
Ύψος Κορυφής : 51mm
Πλάτος Κάλυψης : 0,86 m
Μήκος Τεμαχίου : 2/2.5/3.0 m
Πάχος : 1.1 mm
Weight : 1.5 kg/m²
Rib to rib distance : 177mm
Top Height : 51mm
Width Coverage : 0,86 m
Length : 2/2.5/3.0m
Thickness : 1.1 mm
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Πολυεστερικό
φύλλο – Κυματοειδές
title

description
Πρόκειται για προκαμπυλωμένα G.R.P φύλλα.
Μπορούν να καλύψουν πάνω από 6 μέτρα
καθαρού ανοίγματος. Το ιδανικό προϊόν για
εφαρμογές οροφής χωρίς σκελετό στήριξης
Αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από
-40oC έως +140oC. Αντέχει σε διάφορα ατμοσφαιρικά στοιχεία καθώς και στην πλειοψηφία
των χημικών στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική
σταθερότητα μεγέθους και ικανοποιητική μετάδοση ήχου και φωτός. Κατάλληλο για βιομηχανικές κατασκευές, ιδιοκατασκευές, κατασκευή
διαφώτιστης οροφής, θερμοκήπια, στάβλους,
αγροτικά σκέπαστρα , γκαράζ, χώρους στάθtitle
μευσης,
κάθετες καλύψεις, εκθεσικά stand,
διαφημιστικές κατασκευές.
description
Χρώμα : Διάφανο
Βάρος : 1.3 kg/m²

Translucent corrugated polyester roof
panel

Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 76mm

Translucent corrugated polyester roof panel
with simple design that provides ease of
installation and long term cost saving and
enviromental benefits.
Excellent weather and heat resistance (-40oC
to +140oC). Panels allow transmission of
natural light into the structure.
Resistance to wide range of chemicals.

Ύψος Κορυφής : 18mm
Πλάτος Κάλυψης : 0.76 m
Μήκος Τεμαχίου : 2.0/2.50/3.0/3.5/4.0/7.0 m
Πάχος : 1.1 mm
Color : Clear
Weight : 1.3 kg/m²
Rib to rib distance i : 76mm
Top Height : 18mm
Width Coverage : 0.76 m
Length : 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/7.0m
Thickness : 1.1 mm
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Πολυεστερικό φύλλο τραπεζοειδές 5
title
κορυφών με βάση
Είναι
η πιο εύκολη και οικονομική εφαρμοdescription
γή, που παρέχει ευκολία στην εγκατάσταση,
φωτισμό και ποικιλία χρωμάτων. Αντέχει σε
θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40oC έως
+140oC. Αντέχει σε διάφορα ατμοσφαιρικά
στοιχεία καθώς και στην πλειοψηφία των χημικών στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική σταθερότητα μεγέθους και ικανοποιητική μετάδοση
ήχου και φωτός. Η πολυεστερική τραπεζοειδής
βάση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το άνω
μέρος και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί
όταν η επικάλυψη της σκεπής είναι από τραπεζοειδές πάνελ πολυουρεθάνης δίοτι αφενός
δημιουργείται
διάκενο αέρος που εγκλωβίζεται
title
η ζέστη ανάμεσα στη βάση και το φύλλο και
αφαιτέρου ενισχύεται η αντοχή της κατασκευής
αυτής
έναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
description
Kατάλληλη για πάχος πάνελ 3/4/5 cm.

Διαπερατότητα Φωτός : 89%
Θερμική Αγωγιμότητα : 0.21 W/m °K
Βάρος : 1.7 kg/m²
Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 250mm

Translucent trapezodial polyester roof
panel

Ύψος Κορυφής : 40mm

Translucent trapezoidal polyester roof panel
with simple design that provides ease of
installation and long term cost saving and
enviromental benefits.Excellent weather and
heat resistance (-40oC to +140oC). Panels
allow transmission of natural light into
the structure. Resistance to wide range of
chemicals. The polyester trapezoidal base is
used in combination with the upper in order
to allow light in the building. It is necessary
to use both parts when used with trapezoidal
polyurethane panels since not only does the
generated air gap trap the heat between the
two parts, but also because it reinforces the
construction against extreme weather. It is
suitable for trapezoidal panels of 3/4/5 m
thickness.

Πλάτος Κάλυψης : 1.00 m
Μήκος Τεμαχίου : 4.0/4.50/5.0/5.50/6.0/6.50/7.0 m
Πάχος : 1.1 mm
Light transmission : 89%
Thermal Conductivity : 0.21 W/m °K
Weight : 1.7 kg/m²
Rib to rib distance : 250mm
Top Height : 40mm
Width Coverage : 1.00 m
Length : 4.0/4.50/5.0/5.50/6.0/6.50/7.0 m
Thickness : 1.1 mm
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Πολυεστερικό φύλλο τραπεζοειδές 5
title
κορυφών ενισχυμένο

description
Πρόκειται για προκαμπυλωμένα G.R.P φύλλα.
Μπορούν να καλύψουν πάνω από 6 μέτρα
καθαρού ανοίγματος. Το ιδανικό προϊόν για
εφαρμογές οροφής χωρίς σκελετό στήριξης
Αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από
-40oC έως +140oC. Αντέχει σε διάφορα ατμοσφαιρικά στοιχεία καθώς και στην πλειοψηφία
των χημικών στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική
σταθερότητα μεγέθους και ικανοποιητική μετάδοση ήχου και φωτός. Κατάλληλο για βιομηχανικές κατασκευές, ιδιοκατασκευές, κατασκευή
διαφώτιστης οροφής, θερμοκήπια, στάβλους,
αγροτικά σκέπαστρα , γκαράζ, χώρους στάθtitle
μευσης,
κάθετες καλύψεις, εκθεσικά stand,
διαφημιστικές κατασκευές.

Διαπερατότητα Φωτός : 89%

description

Θερμική Αγωγιμότητα : 0.21 W/m °K
Βάρος : 2.5 kg/m²

Strengthened translucent trapezoidal
polyester roof panel

Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 250mm
Strengthened translucent trapezoidal
polyester roof panel with simple design that
provides ease of installation and long term
cost saving and enviromental benefits.
Excellent weather and heat resistance (-40oC
to +140oC). Panels allow transmission of
natural light into the structure.
Resistance to wide range of chemicals.

Ύψος Κορυφής : 40mm
Πλάτος Κάλυψης : 1.00 m
Μήκος Τεμαχίου : 4.0/4.50/5.0/5.50/6.0/6.50/7.0 m
Πάχος : 1.5 mm
Light transmission : 89%
Thermal Conductivity : 0.21 W/m °K
Weight : 2.5 kg/m²
Rib to rib distance : 250mm
Top Height : 40mm
Width Coverage : 1.00 m
Length : 4.0/4.50/5.0/5.50/6.0/6.50/7.0 m
Thickness : 1.5 mm
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Πολυεστερικό φύλλο τραπεζοειδές 8
κορυφών

Πρόκειται για προκαμπυλωμένα G.R.P φύλλα.
Μπορούν να καλύψουν πάνω από 6 μέτρα
καθαρού ανοίγματος. Το ιδανικό προϊόν για
εφαρμογές οροφής χωρίς σκελετό στήριξης
Αντέχει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από
-40oC έως +140oC. Αντέχει σε διάφορα ατμοσφαιρικά στοιχεία καθώς και στην πλειοψηφία
των χημικών στοιχείων. Διαθέτει εξαιρετική
σταθερότητα μεγέθους και ικανοποιητική μετάδοση ήχου και φωτός. Κατάλληλο για βιομηχανικές κατασκευές, ιδιοκατασκευές, κατασκευή
διαφώτιστης οροφής, θερμοκήπια, στάβλους,
αγροτικά σκέπαστρα , γκαράζ, χώρους στάθμευσης, κάθετες καλύψεις, εκθεσικά stand,
διαφημιστικές κατασκευές.

Διαπερατότητα Φωτός : 89%
Θερμική Αγωγιμότητα : 0.21 W/m °K
Βάρος : 1.7 kg/m²
Απόσταση απο κορυφή σε κορυφή : 127mm

Trapezoidal polyester corrugated sheet
(8-peaks)

Ύψος Κορυφής : 38mm

Trapezoidal polyester corrugated sheet
with simple design that provides ease of
installation and long term cost saving and
enviromental benefits.
Excellent weather and heat resistance (-40oC
to +140oC). Panels allow transmission of
natural light into the structure.
Resistance to wide range of chemicals.

Πλάτος Κάλυψης : 0.88 m
Μήκος Τεμαχίου : 2.0/2.50/3.0/3.5/4.0/4.50/5.0/6.0/
7.0 m
Πάχος : 1.1 mm
Light transmission : 89%
Thermal Conductivity : 0.21 W/m °K
Weight : 1.7 kg/m²
Rib to rib distance : 127mm
Top Height : 38mm
Width Coverage : 0.88 m
Length : 2.0/2.50/3.0/3.5/4.0/4.50/5.0/6.0/7.0 m
Thickness : 1.1 mm
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Φύλλο
titlePET-G

description
15 φορές πιο ανθεκτικά από τα ακρυλικά αντίστοιχου πάχους, τα φύλλα PETG είναι ιδανικά
για τις πιο απαιτητικές χρήσεις.
Χρήσεις-Εφαρμογές: βιομηχανία τροφίμων,
επιγραφές, φαρμακευτικά προϊόντα, αυτόματοι
πωλητές, διαχωριστικά
Χαρακτηριστικά: Υψηλή αντοχή στην κρούση,
εύκολο στην κατεργασία, εξαιρετική ικανότητες θερμοδιαμόρφωσης, Β1/Class 1Y/UL 94
HB πυροπροστασία, κατάλληλο για επαφή με
τρόφιμα, δυνατότητα κοπής με laser, αφαίρεση
title
επιφανειακών
γρατζουνιών με φλόγιστρο
Διαπερατότητα Φωτός : 89%
Βάρος : 2,5 kg/m²

description

Ύψος Κορυφής : 38mm
PET-G Sheet

Πλάτος Κάλυψης : 205 mm
Μήκος Τεμαχίου : 305 mm
Πάχος : 2 mm
Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς επεξεργασίας : 65οC

PET-G polyethylene terephthalate glycol is
high impact resistant copolyester that is a
clear amorphous easy formed thermoplastic.
Applications: food industry, signs,
pharmaceutical products, vending machines,
unbreakable separetors

Μέγιστη θερμοκρασία διακοπτόμενης επεξεργασίας
: 72οC
Light transmission : 89%
Weight : 2.5 kg/m²

Technical information: High impact
strength, easy to manufacture, excellent
thermoforming abilities, fire resistance - B1/
Class 1Y/UL 94 HB, suitable for food contact,
laser cutting ability, surface scratches can be
removed with a flame tortch.

Top Height : 38mm
Width Coverage : 205 mm
Length : 305 mm
Thickness : 2 mm
Maximum continuous temperature : 65oC
Maximum processing switching temp : 72oC
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Ασφαλτικό
title κεραμίδι

Σε
σχήμα τετράγωνο ή στρόγγυλο και συσκευdescription
ασία 3.00m²,τα ασφαλτικά κεραμίδια Ολλανδίας Boscover είναι κατασκευασμένα από διπλής
ενίσχυσης μη υφασμένο πολυεστέρα συνδυασμένο με ίνες γυαλιού και μεταποιημένη πίσσα
με την μέθοδο APP (Atactic Polypropylene).
Πλεονεκτηματα :
• Αντοχή στο χρόνο
• Προστασία από καιρικές συνθήκες(χιόνι,
βροχή, φωτιά)
• Υψηλές μηχανική αντίσταση
• Άψογη θερμομόνωση
•titleΆψογη υγρομόνωση
• Χαμηλό Κόστος συγκριτικά με τα παραδοσιακά κεραμίδια
description
Bituminous Tile

Netherland’s bitumen tiles are square or
round and come in packaging of 3.00m². The
are made of double amplification non-woven
polyester combined with glass fiber and
processed bitumen with APP method (Atactic
Polypropylene).
Advantages:
• Durability
• Protection from weather conditions
(snow, rain, fire)
• High mechanical resistance
• Flawless insulation
• Flawless waterproofing
• Low cost compared to traditional tiles

Χρώμα : Ανθρακί, Πράσινο, Κεραμιδί, Καφέ
Βάρος : 9.00 Kg/m²
Διάσταση : 100x33.4cm
Color : Black, Green, Tile, Brown
Weight : 9.00 Kg/m²
Dimmension : 100x33.4cm
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Ασφαλτική
ταινία αλουμινίου
title

Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία Aluband με
description
επικάλυψη αλουμινίου. Αντοχή στην υγρασία,
το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκυές
αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά
υποστρώματα.
Εφαρμογές:Για στεγανοποιήσεις και επιδιωρθώσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία,
υδρορροές, φεγγίτες (skylights), λούκια,
κεραμοσκεπές και αλληλοεπικαλύψεις πάνελ
και λαμρινών.
Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν.
titleσυνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.
Δε
Διάρκεια ζωής: >10 χρόνια

Χρώμα : Ral 3013, Ral 8004, Ral 9006, RAL9023
Θερμοκρασία Λειτουργίας : -40 / +80 °C

description
Aluminum flashing tape

Δύναμη Συγκόλησης : 3 MPa (N/mm²)
Αντοχή σε Εφελκυσμό : 4 MPa (N/mm²)

Adhesive asphalt Aluband film foil. Resistance
to moisture, water and sunlight. Suitable for
quick repairs and sealing joints without using
a primer on many substrates.
Applications: For sealing joints and repaired
in chimneys, parapets, gutters, skylights,
roofs and overlapping panels and sheets.
Limitations: Not suitable for use on
polyethylene, polypropylene and teflon. Not
recommended for permanent immersion in
water.
Life expectancy:> 10 years

Υγρασία Επιφάνειας Εφαρμογής : 5 – 70%
Θερμοκρασία Εφαρμογής : 0°C / 35°C
Πλάτος Κάλυψης : 150/200/350 mm
Μήκος Τεμαχίου : 10m, 3m
Color : Ral 3013, Ral 8004, Ral 9006, RAL9023
Operating Temperature : -40 / +80 °C
Power Welding : 3 MPa (N/mm²)
Tensile Strength : 4 MPa (N/mm²)
Application Humidity : 5 – 70%
Application Temperature : 0°C / 35°C
Width Coverage : 150/200/350 mm
Length : 10m, 3m
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Αστάρι
titleακρυλικής βάσης

Επαλείφετε
description σε πέτρινες ή τσιμεντένιες καμινάδες κλείνει τους πόρους από τα άνωθεν υλικά
και δημιουργεί στεγνή επιφάνεια κατάλληλη
για να συγκοληθεί η στεγανωτική ταινία βουτιλίου.

Acrylic
title Primer

Use
description
on roofs or around chimneys to prime the
surfface before the butyl tape application.

Χρώμα : Διάφανο
Συσκευασία : 750 ml
Color : Clear
Package : 750 ml
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Ασφαλτική μεμβράνη

Ασφαλτική μεμβράνη για την στεγανωποίηση
της σκεπής.

Bituminous Membrane

Bituminus membrane, provides a positive
barrier to water and vapor.
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Ασφαλτική
title κόλλα

Κόλλα
description
για εφαρμογή σε ασφαλτικά κεραμίδια.

Bituminous
Glue
title

Glue
description
for bitumen tiles

Συσκευασία : 1Kg, 5 Kg
Package : 1 Kg, 5 Kg
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Καρφιά
title 25mm

Διαθέσιμη σε δοχεία 1kg και 5kg.
description
Καρφιά 25mm για στήριξη των ασφαλτικών
κεραμιδιών.
Διατίθενται σε συσκευασία του 1kg (580 καρφιά/Kg).
– Για τοποθέτηση 3.00m² τετράγωνου ασφαλτικού κεραμιδιού χρειάζονται περίπου 135
καρφιά.
– Για τοποθέτηση 3.50m² στρόγγυλου ασφαλτικού κεραμιδιού χρειάζονται περίπου 162
καρφιά.

title25mm
Nails

description
Available in 1Kg and 5Kg packages (580
items/Kg).
- 3.00m² square bituminous tiles: ~135 nails.
- 3.50m² round bituminous tiles: ~162 nails.

Συσκευασία : 1 Kg, 5 Kg
Package : 1Kg, 5 Kg
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Λαμαρίνες, Πάνελ
πάνελ και
εξαρτήματα τοποθέτησης

Roof
Bituminous
Accesories
sheets, panel
tiles
&
formounting
cold roomaccessories
chambers

A brand like a benc

Ακρυλικός
title αρμόστοκος – ISOFIX

Ο
ακρυλικός αρμόστοκος είναι κατάλληλος για
description
συναρμογές υλικών με απορροφητική(πορώδη) επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα, πρεβάζια, κάσες κουφωμάτων και τοίχους, ρωγμές
κλπ. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς
μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους (μέχρι
8%).
Είναι κατάλληλο για σφράγιση κάθετων συναρμογών (δεν κρεμάει).
Μετά την τοποθέτησή του, ερχόμενο σε επαφή
με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε
συνεκτική πλαστοελαστική μάζα, η οποία προtitle
σφύεται
στα χείλη των αρμών.
Προσοχή! Ακατάλληλο για αρμούς σε κατασκευές που είναι μόνιμα εμβαπτισμένοι σε
description
νερό,
π.χ. ενυδρεία, δεξαμενές κλπ.

Acrylic based sealant – ISOFIX

Suitable for sealing joints in porous
substrates, like the areas between windows
and sills, door/window frames and walls,
cracks etc
For outdoor and indoor applications. Not
recommended for joints permanently
submerged in water (tanks etc)
Paintable after hardening

Xρώμα : Λευκό
Σκληρότητα : Shore A (3s): 30±3
Πυκνότητα : 1.67 g/cm³
Επιφανειακό στέγνωμα : 10’-15’
Color :White
Hardness : Shore A (3s): 30±3
Density : 1.67 g/cm³
Hardening time : 10’-15’
Surface drying : 10’-15’
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Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Σκυλόσπιτο

Σκυλόσπιτο από πάνελ πολυουρεθάνης, κατασκευασμένο κατά παραγγελία στις διαστάσεις,
το χρώμα και το σχέδιο που επιθυμείτε. Το πάνελ πολυουρεθάνης δίνει στο σκυλόσπιτο ένα
αξεπέραστο πλεονέκτημα έναντι υλικών όπως
το ξύλο ,καθότι δεν χαλάει, είναι αδιάβροχο,παρέχει μέγιστη μόνωση, πλένεται άφοβα και
δεν χρειάζεται ποτέ συντήρηση!

Doghouse

Custom made doghouse. Dimensions, design
and color combination of your choice . Made
of polyurethane panel makes it waterproof
and easy to clean. Provides shelter during the
winter and shade during the summer.
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Doghouse

Σκυλόσπιτο

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ) * : Δίριχτη οροφή: 65x50x73, 80x60x91, 95x70x96, 110x80x106,
125x90x118, 140x100x131, Επίπεδη οροφή:
70x50x51, 85x60x64, 100x70x78, 115x80x91,
130x90x100, 150x100x120

External dimensions (WxLxH) * : Gable roof:
65x50x73, 80x60x91, 95x70x96, 110x80x106,
125x90x118, 140x100x131, Flat roof: 70x50x51,
85x60x64, 100x70x78, 115x80x91, 130x90x100,
150x100x120

Χρώμα πάνελ : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002/
9006/9007/1015/3011/3013/5010/5024/6005/701
5, ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007,
RAL1015, RAL3011, RAL 3013, RAL 5010, RAL
5024, RAL 6005, RAL 7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/
1013/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Screws color : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/ 10
13/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Κλίση οροφής: Δεξιά, Αριστερά, Πίσω, Χωρίς

Roof slope : Right, Left, Rear, Flat

Ανοιγόμενη πρόσοψη : Ναι/Όχι

Opening facade : Yes/No

Είσοδος : Τριγωνική, Παραλληλόγραμμη

Entrance shape : Triangle, Parallelogram

Θέση εισόδου : Μπροστά αριστερά, Μπροστά δεξιά,
Μπροστά κέντρο

Entrance position : Front - right, Front - left, Front
- center

Πόρτα εισόδου : Ναι/Όχι

Entrance door : Yes/No

Περσίδα εξαερισμού : Λευκή σταθερή/ανοιγόμενη,
Άβαφο αλουμίνιο σταθερή, Inox σταθερή

Ventilation grille : White - stable/ , Unpainted
aluminum - stable, Inox - stable

Τοποθέτηση περσίδας : Πίσω από την πόρτα, Πλάγια - πάνω αριστερά, Πλάγια - πάνω δεξιά

Ventilation grille position : Behind the door, Side top left, Side - top right

Κουρτίνα πόρτας PVC : Ναι/Όχι

PVC door curtain : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Σκυλόσπιτο με δωμάτιο

Σκυλόσπιτο από πάνελ πολυουρεθάνης, κατασκευασμένο κατά παραγγελία στις διαστάσεις,
το χρώμα και το σχέδιο που επιθυμείτε.

Doghouse with two rooms

Custom made doghouse with two rooms.
Dimensions, design and color combination of
your choice.
Made of polyurethane panel makes it
waterproof and easy to clean. Provides
shelter during the winter and shade during
the summer.
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Doghouse with two rooms

Σκυλόσπιτο με δωμάτιο

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ) * : 150x60x65,
180x70x78, 210x80x91, 240x90x105

External dimensions (WxLxH) * : 150x60x65,
180x70x78, 210x80x91, 240x90x105

θέση δωματίου : Αριστερά/Δεξιά

Room position : Left/Right

Χρώμα πάνελ : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/90
07/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/5010/
9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002/
9006/9007/1015/3011/3013/5010/5024/6005/
7015, ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002/9006/9007/1015/3011/
3013/5010/5024/6005/7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/
1013/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Screws color : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/ 10
13/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Κλίση οροφής: Δεξιά, Αριστερά, Πίσω, Χωρίς

Roof angle : Right, Left, Rear, Flat

Ανοιγόμενη πρόσοψη : Ναι/Όχι

Opening facade : Yes/No

Είσοδος : Τριγωνική, Παραλληλόγραμμη

Entrance shape : Triangle, Parallelogram

Πόρτα εισόδου : Ναι/Όχι

Entrance door : Yes/No

Περσίδα εξαερισμού : Λευκή σταθερή/ανοιγόμενη,
Άβαφο αλουμίνιο σταθερή, Inox σταθερή

Ventilation grille : White - stable/ , Unpainted
aluminum - stable, Inox - stable

Τοποθέτηση περσίδας : Πίσω από την πόρτα, Πλάγια - πάνω αριστερά, Πλάγια πάνω δεξιά

Ventilation grille position : Behind the door, Side top left, Side - top right

Κουρτίνα πόρτας PVC : Ναι/Όχι

PVC door curtain : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Σκυλόσπιτο με ταΐστρα

Σκυλόσπιτο από πάνελ πολυουρεθάνης, κατασκευασμένο κατά παραγγελία στις διαστάσεις,
το χρώμα και το σχέδιο που επιθυμείτε.

Doghouse with feeder

Custom made doghouse with feeder.
Dimensions, design and color combination of
your choice.
Made of polyurethane panel makes it
waterproof and easy to clean. Provides
shelter during the winter and shade during
the summer
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Doghouse with feeder

Σκυλόσπιτο με ταΐστρα

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ) * : 115x80x91,
130x90x100, 150x100x120

External dimensions (WxLxH) * : 115x80x91,
130x90x100, 150x100x120

θέση δωματίου : Αριστερά/Δεξιά

Room position : Left/Right

Χρώμα πάνελ : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/ 90
07/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/5010/
9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002/
9006/9007/1015/3011/3013/5010/5024/6005/
7015, ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002/9006/9007/1015/3011/
3013/5010/5024/6005/7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/
1013/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Screws color : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/ 10
13/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Τύπος οροφής : Δίριχτη, Επίπεδη

Roof type : Gable, Flat

Ανοιγόμενη πρόσοψη : Ναι/Όχι

Opening facade : Yes/No

Είσοδος : Τριγωνική, Παραλληλόγραμμη

Entrance shape : Triangle, Parallelogram

Πόρτα εισόδου : Ναι/Όχι

Entrance door : Yes/No

Θέση ταΐστρας : Πλάγια - αριστερά, Πλάγια - δεξιά,
Πίσω

Feeder position : Side - left, Side - right, Behind

Περσίδα εξαερισμού : Λευκή σταθερή/ανοιγόμενη,
Άβαφο αλουμίνιο σταθερή, Inox σταθερή

Ventilation grille : White - stable/ , Unpainted
aluminum - stable, Inox - stable

Τοποθέτηση περσίδας : Πίσω από την πόρτα, Πλάγια - πάνω αριστερά, Πλάγια - πάνω δεξιά

Ventilation grille position : Behind the door, Side top left, Side - top right

Κουρτίνα πόρτας PVC : Ναι/Όχι

PVC door curtain : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Σκυλόσπιτο με δωμάτιο και μπαλκόνι

Σκυλόσπιτο από πάνελ πολυουρεθάνης, κατασκευασμένο κατά παραγγελία στις διαστάσεις,
το χρώμα και το σχέδιο που επιθυμείτε.

Doghouse with two rooms & balcony

Custom made doghouse with two rooms
and balcony. Dimensions, design and color
combination of your choice.
Made of polyurethane panel makes it
waterproof and easy to clean. Provides
shelter during the winter and shade during
the summer
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Doghouse with two rooms & balcony

Σκυλόσπιτο με δωμάτιο και μπακλόνι

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ) * : 80x120x105,
90x160x116, 125x180x110

External dimensions (WxLxH) * : 80x120x105,
90x160x116, 125x180x110

θέση δωματίου : Αριστερά/Δεξιά

Room position : Left/Right

Χρώμα πάνελ : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/ 90
07/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/5010/
9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002/
9006/9007/1015/3011/3013/5010/5024/6005/
7015, ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002/9006/9007/1015/3011/
3013/5010/5024/6005/7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/
1013/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Screws color : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/ 10
13/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Τύπος οροφής : Δίριχτη

Roof type : Gable

Ανοιγόμενη πρόσοψη : Ναι/Όχι

Opening facade : Yes/No

Είσοδος : Τριγωνική, Παραλληλόγραμμη

Entrance shape : Triangle, Parallelogram

Πόρτα εισόδου : Ναι/Όχι

Entrance door : Yes/No

Μπαλκόνι με κάγκελα : Ναι/Όχι

Balcony with railing : Yes/No

Περσίδα εξαερισμού : Λευκή σταθερή/ανοιγόμενη,
Άβαφο αλουμίνιο σταθερή, Inox σταθερή

Ventilation grille : White - stable/ , Unpainted
aluminum - stable, Inox - stable

Τοποθέτηση περσίδας : Πίσω από την πόρτα, Πλάγια - πάνω αριστερά, Πλάγια - πάνω δεξιά

Ventilation grille position : Behind the door, Side top left, Side - top right

Κουρτίνα πόρτας PVC : Ναι/Όχι

PVC door curtain : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Κουτί μεταφοράς σκύλου

Κατασκευάζεται από πάνελ πολυουρεθάνης,
με Inox κλείστρα και μεντεσέδες. Το πάνελ
πολυουρεθάνης δίνει ένα αξεπέραστο πλεονέκτημα έναντι υλικών όπως το ξύλο ,καθότι δεν
χαλάει,δεν δαγκώνεται από το σκύλο σας, είναι
αδιάβροχο, παρέχει μέγιστη μόνωση, πλένεται
άφοβα και δεν χρειάζεται ποτέ συντήρηση!

Dog transit box

Custom made dog transit box made of
polyrethane panel.

206

THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Dog transit box

Κουτί μεταφοράς σκύλου

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις cm (ΠχΒχΥ) * :
0.85χ0.50χ0.55, 1.05χ0.50χ0.55, 1.10χ0.50χ0.55,
1.25χ0.50χ0.55, 1.35χ060χ0.65

External dimensions cm (WxLxH) * :
0.85χ0.50χ0.55, 1.05χ0.50χ0.55, 1.10χ0.50χ0.55,
1.25χ0.50χ0.55, 1.35χ060χ0.65

Χρώμα πάνελ : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002/
9006/9007/1015/3011/3013/5010/5024/6005/
7015, ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002/ 9006/9007/1015/3011/30
13/5010/5024/6005/ 7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/
1013/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Screws color : RAL 9002/9006/9010/1014/2003/ 10
13/5010/5024/6005/6011/8004/8017

Εσωτερικό χώρισμα : Ναι/Όχι

Internal partition : Yes/No

Πόρτες : 2

Number of doors : 2

Χερούλια μεταφοράς : Πλάγια (Αριστερά - Δεξιά),
Πάνω όψη

Handlers : Side (left - right), On top

Εξαερισμός πρόσοψης : Άνοιγμα παραλληλόγραμμο πάνω από τις πόρτες, Περσίδες στις πόρτες

Front ventilation : Rectangle opening over the
doors, grilles on the doors

Πλάγιος εξαερισμός : Παραλληλόγραμμο άνοιγμα,
Περσίδες, Χωρίς πλάγιο εξαερισμό

Side ventilation : Rectangle opening, grilles

Τύπος περσίδας : Λευκή σταθερή/ανοιγόμενη, Άβαφο αλουμίνιο σταθερή, Inox σταθερή

Grille type : White - stable/ , Unpainted aluminum stable, Inox - stable

Φώτα πορείας + Καλωδίωση +Πρίζα + Αντανακλαστικά : Ναι/Όχι

Possition lights + Cable system + socet + traffic
reflectors : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Κουτί μεταφοράς σκύλου με αποθηκευτικό
χώρο

Κατασκευάζεται από πάνελ πολυουρεθάνης,
με Inox κλείστρα και μεντεσέδες. Το πάνελ
πολυουρεθάνης δίνει ένα αξεπέραστο πλεονέκτημα έναντι υλικών όπως το ξύλο ,καθότι δεν
χαλάει,δεν δαγκώνεται από το σκύλο σας, είναι
αδιάβροχο, παρέχει μέγιστη μόνωση, πλένεται
άφοβα και δεν χρειάζεται ποτέ συντήρηση!
Στον αποθηκευτικό χώρο μπορείτε να τοποθετήσετε φυσίγγια, υποδήματα, θηράματα ή
ακόμη και το όπλο σας (λυμένο). Το καθαρό
ύψος του είναι 18cm. Η πόρτα του είναι όλη η
πάνω όψη και ασφαλίζει με κλειδαριά (περιλαμβάνεται). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα
τοποθέτησης και αμορτισέρ στην πόρτα.

Dog transit box

Custom made dog transit box made of
polyrethane panel.
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Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Κουτί μεταφοράς σκύλου με αποθηκευτικό χώρο

Dog transit box

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις cm (ΠχΒχΥ) * :
0.85χ0.50χ0.75, 1.05χ0.50χ0.75, 1.10χ0.50χ0.75,
1.25χ0.50χ0.75, 1.35χ060χ0.80

External dimensions cm (WxLxH) * :
0.85χ0.50χ0.75, 1.05χ0.50χ0.75, 1.10χ0.50χ0.75,
1.25χ0.50χ0.75, 1.35χ060χ0.80

Χρώμα πάνελ : RAL 1014, RAL 5024, RAL 9006,
RAL 1015, RAL 6005, RAL 9007, RAL 2003, RAL
6011, RAL 9010, RAL 3011, RAL 7015, RAL 3013,
RAL 8017, RAL 5010, RAL 9002, INOX, ΠΕΤΡΑ,
ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014, RAL 5024, RAL 9006, RAL
1015, RAL 6005, RAL 9007, RAL 2003, RAL 6011,
RAL 9010, RAL 3011, RAL 7015, RAL 3013, RAL
8017, RAL 5010, RAL 9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002,
RAL 9006, RAL 9007, RAL1015, RAL3011, RAL
3013, RAL 5010, RAL 5024, RAL 6005, RAL 7015,
ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007,
RAL1015, RAL3011, RAL 3013, RAL 5010, RAL
5024, RAL 6005, RAL 7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010,
RAL1014, RAL 2003, RAL 1013, RAL 5010, RAL
5024, RAL 6005, RAL 6011, RAL 8004, RAL 8017

Screws color : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010,
RAL1014, RAL 2003, RAL 1013, RAL 5010, RAL
5024, RAL 6005, RAL 6011, RAL 8004, RAL 8017

Εσωτερικό χώρισμα : Ναι/Όχι

Internal partition : Yes/No

Αφαιρούμενο εσωτερικό χώρισμα : Ναι/Όχι

Removable internal partition : Yes/No

Πόρτες : 1 ή 2

Number of doors : 1 or 2

Χερούλια μεταφοράς : Πλάγια (Αριστερά - Δεξιά),
Πάνω όψη

Handlers : Side (left - right), On top

Εξαερισμός πρόσοψης : Άνοιγμα παραλληλόγραμμο πάνω από τις πόρτες, Περσίδες στις πόρτες

Front ventilation : Rectangle opening over the
doors, grilles on the doors

Πλάγιος εξαερισμός : Παραλληλόγραμμο άνοιγμα,
Περσίδες, Χωρίς πλάγιο εξαερισμό

Side ventilation : Rectangle opening, grilles

Τύπος περσίδας : Λευκή σταθερή/ανοιγόμενη, Άβαφο αλουμίνιο σταθερή, Inox σταθερή

Grille type : White - stable/ , Unpainted aluminum stable, Inox - stable

Φώτα πορείας + Καλωδίωση +Πρίζα + Αντανακλαστικά : Ναι/Όχι

Possition lights + Cable system + socet + traffic
reflectors : Yes/No

Αμορτισέρ στο καπάκι της αποθήκευσης : Ναι/Όχι

Shock absorber on storage lid : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Μπαούλο αποθήκευσης

Κατασκευάζεται από πάνελ πολυουρεθάνης ,
με ανοξείδωτες βίδες και μεντεσέδες. Το πάνελ πολυουρεθάνης δίνει ένα αξεπέραστο πλεονέκτημα έναντι υλικών όπως το ξύλο ,καθότι
δεν χαλάει είναι αδιάβροχο, παρέχει μέγιστη
μόνωση, πλένεται άφοβα και δεν χρειάζεται
ποτέ συντήρηση!
Στο μπαούλο μπορείτε να τοποθετήσετε εργαλεία και ότι υλικά θέλετε. Τέλεια περίπτωση
χρήσης η αποθήκευση καυσόξυλων!

Storage box

Custom made storage box made of
polyrethane panel.
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Σκυλόσπιτα, Σκυλόκουτα &
Μπαούλα αποθήκευσης

Doghouses, Dog transit box
& Storage boxes

A brand like a benc

Storage box

Μπαούλο αποθήκευσης

Υλικό κατασκεύης : Πάνελ πολυουρεθάνης 4cm
πάχος

Material : Polyurethane panel with 4cm thickness

Εξωτερικές διαστάσεις cm (ΠχΒχΥ) * :
1.00x1.00x1.00, 1.20x1.00x1.00, 1.40x1.00x1.00,
1.60x1.00x1.00, 1.80x1.00x1.00, 2.00x1.00x1.00

External dimensions cm (WxLxH) * :
0.85χ0.50χ0.75, 1.05χ0.50χ0.75, 1.10χ0.50χ0.75,
1.25χ0.50χ0.75, 1.35χ060χ0.80

Χρώμα πάνελ : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ

Panel color : RAL 1014/5024/9006/1015/6005/
9007/2003/6011/9010/3011/7015/3013/8017/
5010/9002, INOX, ROCK, WOOD

Χρώμα γωνιών και πλαισίου πόρτας : RAL 9002/
9006/9007/1015/3011/3013/5010/5024/6005/
7015, ΠΕΤΡΑ

Frame color : RAL 9002/ 9006/9007/1015/3011/30
13/5010/5024/6005/ 7015, ROCK

Χρώμα βιδών : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010,
RAL1014, RAL 2003, RAL 1013, RAL 5010, RAL
5024, RAL 6005, RAL 6011, RAL 8004, RAL 8017

Screws color : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010,
RAL1014, RAL 2003, RAL 1013, RAL 5010, RAL
5024, RAL 6005, RAL 6011, RAL 8004, RAL 8017

Εσωτερικό χώρισμα : Ναι/Όχι

Internal partition : Yes/No

Σύστημα κλειδώματος : Ναι/Όχι

Locker : Yes/No

* Οι διαστάσεςι είναι ενδεικτικές. μπορεί να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που επιθυμείτε
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THEOPRO

Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Συνθετικό ξύλο παρκέ

Συνθετική μοριοσανίδα (deck) με σύστημα
σύνδεσης με ειδικό συμμετρικό κλίπ (αρμός
6.8mm) που δημιουργεί την αίσθηση παλαιωμένου παρκέ. Εναλλακτικά, εάν δεν επιθυμείτε
αρμούς μεταξύ των σανίδων μπορείτε να
επιλέξετε συνθετικό ξύλο παρκέ κουμπωτό.
Χαρακτηριστικά:
- χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
- ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- χαμηλή θερμοδιαστολή
- μη ολισθηρό
- όψη και υφή ξύλου
Προτεινόμενες εφαρμογές:
- Πατώματα πισίνας ξενοδοχείων
- Εξέδρες και συναυλιακοί χώροι
- Δάπεδα μπαλκονιών και αυλών
- Δάπεδα διαδρόμων και σαλονιών πλοίων

Composite Decking Board

Top quality wood-composite boards.
Characteristics:
- very low moisture absorption
- minimum maintenance requirements
- extreme resistant and long-life
- low thermal expansion
- sense of wood
Proposed applications:
- Outdoor structures by swimming pools
- Piers and coastal boardwalks
- Restaurants
- Balconies
- Ship floor covering
- Spa and mountain resorts
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THEOPRO

Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Composite Decking Board

Συνθετικό ξύλο παρκέ

Υλικό : 60% κονιορτοποιημένο ξύλο, 40% μη τοξικό HDPE

Material : 60% pulverized wood and 40% non-toxic
HDPE

Χρώμα : Σκούρο δρύς, Wenge, Καρυδιά, Ανοιχτό
δρυς

Color : Dark oak, Light oak, Wenge, Walnut

Επιφάνεια : Ήπια / Αδρή

Surface : Mild/Rough

Τύπος : Βαρέως τύπου / Στάνταρ τύπου

Type : Standard/Heavy duty

Τύπος ένωσης : Με κλίπ / Κουμπωτό

Join type : clip/

Διαστάσεις : 150χ25cm

Dimensions : 150x25cm

Εξαρτήματα τοποθέτησης : Κλίπ έναρξης συνθετικού ξύλου παρκέ, Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου
παρκέ Inox/ABS (για τύπο ένωσης με κλίπ), Δοκίδα
συνθετικού ξύλου

Μounting accessories : Start clip, Standard clip
(Inox/ABS), Joist

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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THEOPRO

Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Γωνία συνθετικού ξύλου παρκέ

Γωνία συνθετικού ξύλου παρκέ για το ντύσιμο
σκαλωπατιών και κολονών.
Χαρακτηριστικά:
- χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
- ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- χαμηλή θερμοδιαστολή
- μη ολισθηρό
- όψη και υφή ξύλου
Προτεινόμενες εφαρμογές:
- Πατώματα πισίνας ξενοδοχείων
- Εξέδρες και συναυλιακοί χώροι
- Δάπεδα μπαλκονιών και αυλών
- Δάπεδα διαδρόμων και σαλονιών πλοίων

Composite deck corner

Is used to cover columns and stairs.
Characteristics:
- very low moisture absorption
- minimum maintenance requirements
- extreme resistant and long-life
- low thermal expansion
- sense of wood
Proposed applications:
- Outdoor structures by swimming pools
- Piers and coastal boardwalks
- Restaurants
- Balconies
- Ship floor covering
- Spa and mountain resorts
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Composite deck corner

Γωνία συνθετικού ξύλου παρκέ

Υλικό : 60% κονιορτοποιημένο ξύλο, 40% μη τοξικό HDPE

Material : 60% pulverized wood and 40% non-toxic
HDPE

Χρώμα : Σκούρο δρύς, Wenge, Καρυδιά, Ανοιχτό
δρυς

Color : Dark oak, Light oak, Wenge, Walnut

Επιφάνεια : Ήπια / Αδρή

Surface : Mild/Rough

Τύπος : Βαρέως τύπου / Στάνταρ τύπου

Type : Standard/Heavy duty

Τύπος ένωσης : Με κλίπ

Join type : Clip

Διαστάσεις : 150χ25mm

Dimensions : 150x25mm

Εξαρτήματα τοποθέτησης : Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου παρκέ Inox/ABS (για τύπο ένωσης με
κλίπ)

Μounting accessories : Start clip, Standard clip
(Inox/ABS), Joist

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Συνθετική μονοσανίδα πλαγιοκάλυψης
κτιρίων

Συνθετική μονοσανίδα πλαγιοκάλυψης κτιρίων
(cladding) με βασική πρώτη ύλη το ξύλο.
Χαρακτηριστικά:
- χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
- ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- χαμηλή θερμοδιαστολή
- όψη και υφή ξύλου
Προτεινόμενες εφαρμογές:
- Επένδυση και επικάλυψη κτιρίων

Composite cladding board

Top quality wood-composite boards for
exterior wall cladding. Highly durable with
extreme resistance against the weathering
effects of rain, snow, frost, high temperature,
intense sunlight and UV radiation as well as
against other harmful factors which effect
natural wood (fungi, insects, rot etc.). Minimal
maintenance and repair needs (rubbing,
painting, stuccoing).
Characteristics:
- very low moisture absorption
- minimum maintenance requirements
- extreme resistant and long-life
- low thermal expansion
- sense of wood
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Συνθετική μονοσανίδα πλαγιοκάλυψης
κτιρίων

Composite cladding board

Υλικό : 60% κονιορτοποιημένο ξύλο, 40% μη τοξικό HDPE

Material : 60% pulverized wood and 40% non-toxic
HDPE

Χρώμα : Σκούρο δρύς, Wenge, Καρυδιά, Ανοιχτό
δρυς

Color : Dark oak, Light oak, Wenge, Walnut

Επιφάνεια : Ήπια / Αδρή

Surface : Mild/Rough

Τύπος ένωσης : Με κλίπ

Join type : Clip

Διαστάσεις : 150χ25cm

Dimensions : 150x25cm

Εξαρτήματα τοποθέτησης : Κλίπ έναρξης συνθετικού ξύλου πλαγιοκάλυψης inox, κλίπ ένωσης
συνθετικού ξύλου πλαγιοκάλυψης inox

Μounting accessories : Start clip Inox, Standard
clip Inox

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Συνθετική μοριοσανίδα περίφραξης

Συνθετική μονοσανίδα πλαγιοκάλυψης κτιρίων
(cladding) με βασική πρώτη ύλη το ξύλο.
Χαρακτηριστικά:
- χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
- ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- χαμηλή θερμοδιαστολή
- όψη και υφή ξύλου
Προτεινόμενες εφαρμογές:
- Επένδυση και επικάλυψη κτιρίων

Composite fencing board

Top quality wood-composite boards for
Garden fences and gates.
Characteristics:
- very low moisture absorption
- minimum maintenance requirements
- extreme resistant and long-life
- low thermal expansion
- sense of wood
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Composite fencing board

Συνθετική μοριοσανίδα περίφραξης

Υλικό : 60% κονιορτοποιημένο ξύλο, 40% μη τοξικό HDPE

Material : 60% pulverized wood and 40% non-toxic
HDPE

Χρώμα : Σκούρο δρύς, Wenge, Καρυδιά, Ανοιχτό
δρυς

Color : Dark oak, Light oak, Wenge, Walnut

Επιφάνεια : Ήπια / Αδρή

Surface : Mild/Rough

Διαστάσεις : 150χ25cm

Dimensions : 150x25cm

Προέλευση : Ελλάδα

Country of origin : Greece

219

THEOPRO

Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Δοκίδα συνθετικού ξύλου παρκέ

Εξάρτημα τοποθέτησης συνθετικού ξύλου
παρκέ.

Joist

Mounting accesory for Composite Decking
Board.

Μήκος τεμαχίου : 4.0m, 3.0m
Διαστάσεις : 50x50, 50x30
Βάρος : 50χ50: 2,3 kg/m , 50χ30: 1,45 kg/m
Προέλευση : Ελλάδα
Lenght : 4.0m, 3.0m
Dimensions : 50x50, 50x30
Weight : 50χ50: 2,3 kg/m , 50χ30: 1,45 kg/m
Country of origin : Greece
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Κλίπ έναρξης συνθετικού ξύλου παρκέ

Εξάρτημα τοποθέτησης συνθετικού ξύλου
παρκέ (τύπου deck).
Τοποθετείται με σκοπό να στερεώσει την
πρώτη σανίδα κατα την τοποθέτηση του
πατώματος.

Start clip - deck board

Start clip made of Inox, used to install the
perimeter deck boards.

Μήκος τεμαχίου : 4.0m, 3.0m
Διαστάσεις : 50x50, 50x30
Βάρος : 50χ50: 2,3 kg/m , 50χ30: 1,45 kg/m
Προέλευση : Ελλάδα
Lenght : 4.0m, 3.0m
Dimensions : 50x50, 50x30
Weight : 50χ50: 2,3 kg/m , 50χ30: 1,45 kg/m
Country of origin : Greece
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου παρκέ
ABS

Εξάρτημα τοποθέτησης συνθετικού ξύλου
παρκέ (τύπου deck).
Τοποθετείται με σκοπό την πρώτη στερέωση
των δύο γειτονικών σανιδών κατα την τοποθέτηση του πατώματος (αρμός που δημιουργείται 6.8mm).

Standard clip - deck board - ABS

Standard clip made of ABS, used to attach
two boards together.

Υλικό : ABS
Σετ τεμαχίων : 300 τμχ
Προέλευση : Ελλάδα
Material : ABS
Package : 300 pieces
Country of origin : Greece
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου παρκέ Inox

Εξάρτημα τοποθέτησης συνθετικού ξύλου
παρκέ (τύπου deck).
Τοποθετείται με σκοπό την πρώτη στερέωση
των δύο γειτονικών σανιδών κατα την τοποθέτηση του πατώματος (αρμός που δημιουργείται 6.8mm).

Standard clip - deck board - Inox

Standard clip made of ΙΝΟΧ, used to attach
two boards together.

Υλικό : INOX
Σετ τεμαχίων : 100 τμχ
Προέλευση : Ελλάδα
Material : INOX
Package : 300 pieces
Country of origin : Greece
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Συνθετικό ξύλο &
εξαρτήματα τοποθέτησης

Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Κλίπ έναρξης συνθετικού ξύλου πλαγιοκάλυψης inox

Εξάρτημα τοποθέτησης συνθετικού ξύλου
παρκέ (τύπου deck).
Τοποθετείται με σκοπό την πρώτη στερέωση
των δύο γειτονικών σανιδών κατα την τοποθέτηση του πατώματος (αρμός που δημιουργείται 6.8mm).

Start clip - cladding board - Inox

Start clip made of Inox, used to install the
perimeter deck boards.

Υλικό : ABS
Σετ τεμαχίων : 300 τμχ
Προέλευση : Ελλάδα
Material : ABS
Package : 300 pieces
Country of origin : Greece
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Wood-composite boards &
mounting accessories

A brand like a benc

Κλίπ ένωσης συνθετικού ξύλου
πλαγιοκάλυψης inox

Εξάρτημα τοποθέτησης συνθετικού ξύλου
παρκέ (τύπου deck).
Τοποθετείται με σκοπό την πρώτη στερέωση
των δύο γειτονικών σανιδών κατα την τοποθέτηση του πατώματος (αρμός που δημιουργείται 6.8mm).

Standard clip - cladding board - Inox

Standard clip made of ΙΝΟΧ, used to attach
two boards together.

Υλικό : INOX
Σετ τεμαχίων : 100 τμχ
Προέλευση : Ελλάδα
Material : ABS
Package : 300 pieces
Country of origin : Greece
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Επιγραφοποιία

Signposts

A brand like a benc

Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Foamalite
color

Συμπαγές pvc διπλής εξέλασης μαύρου χρώματος από ελαφρύ και εύκαμπτο υλικό, εύκολο
στην χρήση. Κατάλληλο για ψηφιακές εκτυπώσεις και κατασκευές με εφαρμογή σε εκθέσεις,
σημάνσεις, επιγραφές, stands, μακέτες κτλ.
Διατίθεται σε μάυρο χρώμα και διαστάσεις
244x122cm. Με λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια που προσφέρει μεγάλη πιστότητα στην
απεικόνιση των χρωμάτων.
Προστατεύεται με φιλμ κάλυψης πολυαιθυλενίου στη μία πλευρά που αφαιρείται εύκολα
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
Πλεονεκτήματα:
- Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και απορρόφηση υγρασίας
- Δυνατότητα κάμψης
- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί, τρυπηθεί και κοπεί
- Ιδανικό για εκτύπωση UV
- Aνακυκλώσιμο

PVC board - Foamalite color

PVC board in black color. As the colouring is
uniform throughout the rigid foam sheet, it
offers optimum colour is seen from different
angles. Is protected with PE film on the one
side.
Applications: signage and display panels,
merchandising display, POS/POP applications,
Shop fitting, exhibition stands, decorative
wall cladding etc.
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης Foamalite color

PVC board - Foamalite color

Χρώμα : Μαύρο

Color : Black

Πάχος : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm,
13 mm, 19 mm

Thickness : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10
mm, 13 mm, 19 mm

Διαστάσεις : 244x122cm

Dimensions : 244x122cm

Υλικό κατασκευής : PVC

Material : PVC

Προέλευση : Ιρλανδία

Country of origin : Ireland
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Foamalite
x-press

Συμπαγές pvc διπλής εξέλασης (pvc board)
από ελαφρύ και εύκαμπτο υλικό, εύκολο στην
χρήση. Κατάλληλο για ψηφιακές εκτυπώσεις
και κατασκευές με εφαρμογή σε εκθέσεις, σημάνσεις, επιγραφές, stands, μακέτες κτλ.
Iδανικό σαν σανίδα πρώτης ύλης σε κατασκευές ναυτιλίας. Προστατεύεται με φιλμ κάλυψης
πολυαιθυλενίου στη μία πλευρά που αφαιρείται
εύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
Πλεονεκτήματα:
- Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και απορρόφηση υγρασίας
- Δυνατότητα κάμψης
- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες (βροχή, έκθεση στον ήλιο)
- Μπορεί να βαφεί, τρυπηθεί και κοπεί
- Ιδανικό για εκτύπωση UV
- Aνακυκλώσιμο

PVC board - Foamalite x-press

PVC board in white color. Its' white, smooth
and uniform surfaces make it the material
of choice for outstanding printing results.
Thanks to the degree of whitness ensures
a very high fidelity of colors. Foamalite
sheets feature blemish-free surfaces with
a consistently regular roughness that have
been specifically designed for impeccable
adhesion of UV curing inks. It is supplied as
standard with polyethylene masking lm on
one side.
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης Foamalite x-press

PVC board - Foamalite x-press

Χρώμα : Λευκό

Color : White

Πάχος : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm,
13 mm, 19 mm

Thickness : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10
mm, 13 mm, 19 mm

Διαστάσεις : 305x122cm, 305x205cm,
205x101cm, 244x122cm

Dimensions : 305x122cm, 305x205cm, 205x101cm,
244x122cm

Υλικό : PVC

Material : PVC

Προέλευση : Ιρλανδία

Country of origin : Ireland

229

THEOPRO

Επιγραφοποιία

Signposts

A brand like a benc

Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Komacel

Συμπαγές pvc διπλής εξέλασης με λεία και
γυαλιστερή επιφάνεια. Χάρη στις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες είναι
κατάλληλο για χρήση στον κατασκευαστικό
τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εσωτερική
και εξωτερική διακόσμηση κτιρίων, εσωτερική
διαρρύθμιση πλοίων, καταστημάτων, εργαστηρίων κλπ, κατασκευή μακετών, επιπλοποιία,
ταμπέλες, περίπτερα εκθέσεων.
Χαρακτηριστικά:
χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, ανθεκτικότητα στα χημικά και
τη διάβρωση, πολύ καλή συγκόλληση, ηχομόνωση, δυνατότητα ελαφριάς κάμψης κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές
συνθήκες (βροχή, έκθεση στον ήλιο) μπορεί να
βαφεί, τρυπηθεί, κοπεί και πλαστικοποιηθεί,
εύκολο στην χρήση, 100% ανακυκλώσιμο

PVC board - Komacel

Strong, solid cover sheet combined with a
celled core of the same material. The surface
of the strong, smooth outer cover lends the
sheet its silky gloss effect. It is therefore
ideal for screen printing and lamination.
Thanks to its good thermal and sound insulation values, it is also a familiar sight in the
industrial and building sectors.
Features: low thermal conductivity, low water
absorption, chemical and corrosion resistant,
ery good for bonding, good sound insulation,
weatherproof and weather resistant, simple
processing, 100% recyclable
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης Foamalite x-press

PVC board - Foamalite x-press

Χρώμα : Μαύρο

Color : Black

Πάχος : 19 mm

Thickness : 19 mm

Διαστάσεις : 125x300cm

Dimensions : 125x300cm

Υλικό : PVC

Material : PVC

Προέλευση : Γερμανία

Country of origin : Germany

231

THEOPRO

Επιγραφοποιία

Signposts

A brand like a benc

Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης Komaprint
Συμπαγές pvc διπλής εξέλασης από ελαφρύ
και εύκαμπτο υλικό, εύκολο στην χρήση. Κατάλληλο για ψηφιακές εκτυπώσεις και κατασκευές με εφαρμογή σε εκθέσεις, σημάνσεις,
επιγραφές, stands, μακέτες κτλ. Iδανικό σαν
σανίδα πρώτης ύλης σε κατασκευές ναυτιλίας.
Προστατεύεται με φιλμ κάλυψης πολυαιθυλενίου στη μία πλευρά που αφαιρείται εύκολα
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
Χαρακτηριστικά:
χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, ανθεκτικότητα στα χημικά και
τη διάβρωση,πολύ καλή συγκόλληση, ηχομόνωση, δυνατότητα ελαφριάς κάμψης
κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, μεγάλη ανθεκτικότητα στις
καιρικές συνθήκες (βροχή, έκθεση στον ήλιο)
μπορεί να βαφεί, τρυπηθεί, κοπεί, εύκολο στην
χρήση, 100% ανακυκλώσιμο

PVC board - Komaprint
Pvc board made of fine-celled structure
lightweight material, easy to use. The finely
textured surface and the shinning white
material (similar to RAL 9003) present the
perfect base for an excellent printed image.
This material shows to advantage especially
in screen and digital printing as well as
laminations. PE film on one side as standard.
Feautures:
Uniformly and finely structured surface,
fine-celled foam structure, excellent printing
qualities, good for laminating, very good for
bonding, ideal for cutting/trimming/sawing/
punching, 100% recyclable, flame resistant,
simple processing, lightweight, moisture
resistant, internal/external application.
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης Komaprint

PVC board - Komaprint

Χρώμα : Λευκό

Color : White

Πάχος : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm,
19 mm

Thickness : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm,
19 mm

Διαστάσεις : 122x244cm, 156x300cm,
156x305cm, 205x305cm

Dimensions : 122x244cm, 156x300cm, 156x305cm,
205x305cm

Υλικό : PVC

Material : PVC

Προέλευση : Γερμανία

Country of origin : Germany
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης - Polifor

Συμπαγές pvc διπλής εξέλασης (pvc board)
λευκού χρώματος από ελαφρύ και εύκαμπτο
υλικό, εύκολο στην χρήση. Κατάλληλο για
ψηφιακές εκτυπώσεις και κατασκευές με
εφαρμογή σε εκθέσεις, σημάνσεις, επιγραφές,
stands, μακέτες κτλ.
Σημείωση: Λόγω της ελαφρώς γκρίζας απόχρωσής του η απεικόνιση των χρωμάτων κατά
την εκτύπωση μπορεί να διαφέρει από την
αναμενόμενη.
Πλεονεκτήματα:
- Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα
- Χαμηλή απορρόφηση υγρασίας
- Δυνατότητα κάμψης
- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες (βροχή, έκθεση στον ήλιο)
- Μπορεί να βαφεί, τρυπηθεί και κοπεί

PVC board - Polifor

PVC board in off-white color. Can be used in
a wide range of applications including sings,
banners,displays, large lettering, interior
finishing, digital print (note: due to its' geyish
tone the colors may appear different).
Features:
- Low thermal conductivity
- Low water absorption
- Bendable
- For internal and external applications
- Ideal for punching work
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Συμπαγές PVC διπλής εξέλασης Polifor

PVC board - Polifor

Χρώμα : Λευκό

Color : Off-white

Πάχος : 3 mm, 8 mm, 5 mm

Thickness : 3 mm, 8 mm, 5 mm

Διαστάσεις : 205x305cm

Dimensions : 205x305cm

Υλικό : PVC

Material : PVC
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Προστασία οθόνης τηλεόρασης &
υπολογιστη

Διάφανο προστατευτικό οθόνης τηλεόρασης/
υπολογιστή σχεδιασμένο να αποτρέπει ζημιές
όπως γρατζουνιές, χτυπήματα, δαχτυλιές.
Ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις τηλεοράσεις
LCD, LED και Plasma, όπως: Sony, Samsung,
LG, Sharp, Sanyo, Visio, Panasonic, Philips,
Toshiba κλπ. Διατηρεί την έντονη και ζωντανή
ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης σας. Κατασκευασμένο από πολυμερές πλαστικό υψηλής
ποιότητας είναι εξαιρετικά ισχυρό στα χτυπήματα (σχεδόν άθραυστο). Γρήγορη και εύκολη
εγκατάσταση, στην συσκευασία περιλαμβάνονται οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση του
προστατευτικού.

TV & Computer screen protector

A crystal clear shield that attaches to a
flat-screen TV to protect the fragile screen
from damage, scratches, fingerprints, thrown
remote controls or toys and at the same time
maintains the sharp and vivid picture quality
of any HDTV.

Διαστάσεις : 32''- 80''
Υλικό κατασκευής : Πολυμερές πλαστικό
Πάχος : 4mm
Χρώμα : Διάφανο
Βάρος : 4.8Kg/m2
Τύπος οθόνης : Επίπεδη
Dimensions : 32''- 80''
Material : Plastic Polymer
Thickness : 4mm
Color : Clear
Weight : 4.8Kg/m2
Screen type : Flat

236

THEOPRO
Hollow structural
sections

Σιδερόβεργες

A brand like a benc

Σωλήνας μορφής

Σωλήνας κυκλικής διατομής διατομής διαμορφωμένος εν ψυχρώ.

Steel pipe

Square shaped steel hollow section.

Μήκος βέργας : 5m, 6m
Διατομή : Κυκλική
Πάχος : 1mm, 1.4mm, 1.8mm, 2mm
Διάμετρος Φ (mm) : 21, 26, 33, 42, 48, 60, 70
Ποιότητα χάλυβα : Χαλυβδοταινία προγαλβανισμένη (DX51D κατά E.N. 10142/90 και ποιότητα
γαλβανίσματος Ζ275)
Αντισκουριακή προστασία : Χωρίς (Μαύροι) /Επιψευδαργύρωση (Γαλβανιζέ)
Width : 5m, 6m
Cross-section : Circular
Thickness : 1mm, 1.4mm, 1.8mm, 2mm
Diameter Φ (mm) : 21, 26, 33, 42, 48, 60, 70
Steel quality : ST 37-2 κατά DIN 17100 (S235JR
κατά EN10025)
Anti rust protection : Without (unpainted) / With
(galvanized)
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Κοιλοδοκός

Κοιλοδοκός διαμορφωμένος εν ψυχρό από
έλασμα θερμής έλασης.

Hollow section

Rectangular steel hollow section.
Μήκος βέργας : 6m
Διατομή : Τετράγωνη, Ορθογώνια
Πάχος : 3mm
Διαστάσεις (mm) : 30x30, 40x40, 50x50, 60x60,
70x70, 80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 40x20,
50x30, 60x30, 70x30, 60x40,80x40, 100x40,
120x40, 100x50, 100x60, 120x60, 120x80
Ποιότητα χάλυβα : ST 37-2 κατά DIN 17100
(S235JR κατά EN10025)
Αντισκουριακή προστασία : Χωρίς (Μαύροι)
Width : 6m
Cross-section : Square, Rectangular
Thickness : 3 mm
Dimensions (mm) : 30x30, 40x40, 50x50, 60x60,
70x70, 80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 40x20,
50x30, 60x30, 70x30, 60x40,80x40, 100x40,
120x40, 100x50, 100x60, 120x60, 120x80
Steel quality : ST 37-2 κατά DIN 17100 (S235JR
κατά EN10025)
Anti rust protection : Without (unpainted)
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Στρατζαριστό

Σωλήνας μορφής με ορθογώνια ή τετράγωνη
διατομή διαμορφωμένος εν ψυχρώ (στρατζαριστός).

Μήκος βέργας : 5m, 6m

Hollow section - light type

Διατομή : Τετράγωνη, Ορθογώνια
Πάχος : 1mm, 1.4mm, 1.8mm, 2mm

Rectangular steel hoolow section.

Διαστάσεις (mm) : 14x14, 17x17, 20x20, 25x25,
30x30, 35x35, 38x38, 40x40, 50x50, 60x60, 80x80,
100x100, 30x15, 30x20, 38x20, 40x20, 50x20,
60x20, 70x20, 80x20,100x20, 40x30, 50x30, 60x30,
70x30, 80x30, 100x30, 120x30, 50x40, 60x40,
80x40, 80x40, 100x40, 120x40, 100x50
Ποιότητα χάλυβα : ST 37-2 κατά DIN 17100
(S235JR κατά EN10025)
Αντισκουριακή προστασία : Χωρίς (Μαύροι) /Επιψευδαργύρωση (Γαλβανιζέ)
Width : 5m, 6m
Cross-section : Square, Rectangular
Thickness : 1mm, 1.4mm, 1.8mm, 2mm
Dimensions (mm) : 14x14, 17x17, 20x20, 25x25,
30x30, 35x35, 38x38, 40x40, 50x50, 60x60, 80x80,
100x100, 30x15, 30x20, 38x20, 40x20, 50x20,
60x20, 70x20, 80x20,100x20, 40x30, 50x30, 60x30,
70x30, 80x30, 100x30, 120x30, 50x40, 60x40,
80x40, 80x40, 100x40, 120x40, 100x50
Steel quality : ST 37-2 κατά DIN 17100 (S235JR
κατά EN10025)
Anti rust protection : Without (unpainted) / With
(galvanized)
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Location:
10th Km Volos - Larisa, 38500
Greece
Location:
Thesi Mulos - Megali Brusi Lamias, 35100
Greece
Working hours:
Monday - Friday 08:00 - 16:00
(+30) 24210 09068
(+30) 22310 51023
info@theoprofil.com
theoprofil.com
theoprofil-coldrooms.com

Έδρα:
10ο χλμ. Βόλου – Λάρισας, 38500,
Ελλάδα
Υποκατάστημα:
4ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Στυλίδας, 35100,
Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας, Ελλάδα
Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 16:00
(+30) 24210 09068
(+30) 22310 51023
info@theoprofil.com
theoprofil.com
theoprofil-coldrooms.com

