CHOOSE YOUR AIR...

ΆΝΕΜΟΣ

Εγκατάσταση σε πέργκολες-μπαλκόνια, ηλεκτρική κίνηση, μηχανισμός οροφής

Με εμπειρία 40 ετών μελετάμε,
σχεδιάζουμε και παράγουμε
την σειρά Aer0 Windbreaks που
αποτελείται από επτά διαφορετικά

Ηλεκροστατική βαφή σε όλες
τις απόχρωσεις του χρωματικού
μοντέλου RAL για την κάλυψη
οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής και
αισθητικής ανάγκης

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
Όλα τα μοντέλα αποστέλλονται
έτοιμα για άμεση εγκατάσταση.

ΤΥΦΩΝ

Εγκατάσταση σε πέργκολες-μπαλκόνια, ηλεκτρική κίνηση, πάνω ή κάτω μηχανισμός

μοντέλα ανεμοφρακτών που
καλύπτουν πλήρως κάθε ανάγκη.
Η Aer0 Windbreaks αποτελεί μια
καινοτόμο ομάδα προϊόντων που
προορίζονται για αντιαμενική
προστασία, αλλά ταυτόχρονα
δίνουν το ασύγκριτο πλεονέκτημα

Όλα τα μοντέλα ανεξαρτήτως
τρόπου
λειτουργίας
είναι
σχεδιασμένα με γνώμονα την
μέγιστη ευκολία χρήσης.

της ολοκληρωτικής κάλυψης
ημιυπαίθριων και υπαίθριων χώρων,

Σύστημα με αντίβαρα στα
χειροκίνητα μοντέλα για ευκολη
χρήση. Σύστημα κίνησης με
καδένα ή συρματόσχοινο στα
ηλεκτροκίνητα
μοντέλα
για
μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΚΥΚΛΩΝ

Εγκατάσταση σε πέργκολες-μπαλκόνια, ηλεκτρική κίνηση, χωρις πλαίσια

σε συνδιασμό με συστήματα

ΒΟΡΕΑΣ

σκίασης παρέχοντας μέγιστη
προστασία από τα καιρικά
φαινόμενα. Σημείο αναφοράς
για κάθε έργο που σχεδιάζουμε
αποτελεί η ασφάλεια, η
λειτουργικότητα, και η αντοχή στον

Εγκατάσταση σε πέργκολες-μπαλκόνια, χειροκίνητο
Εξαιρετική ικανότητα ηχομείωσης
και προστασίας απο ολες τις
καιρικές συνθήκες.

Απρόσκοπτη θέαση χωρίς εμπόδια
στο οπτικό σας πεδίο.

χρόνο, έχοντας όμως ως βασικό

ΑΕΡΑΣ

γνώμονα την υψηλή αισθητική.

Πάκτωση στο έδαφος, χειροκίνητο, κιγκλίδωμα

Σταθεροποίηση του κινούμενου
φύλλου σε οποιοδήποτε σημέιο
της διαδρομής.

Κλείδωμα στην κλειστή θέση για
ασφάλεια.

ΑΙΟΛΟΣ

Φορητό, χειροκίνητο, κιγκλίδωμα

...επιλέξτε το μοντέλο που καλύπτει
καλύτερα τις δικιές σας ανάγκες...

ΑΙΘΕΡΑΣ

Φορητό, χειροκίνητο, κιγκλίδωμα, ζαρτινιέρα

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΆΝΕΜΟΣ
Σταθερό

Μηχανισμός
πάνω

Ηλεκτρική
κίνηση

Κινούμενο φύλλο
πάνω ή κάτων

Αλουμίνιο

Μέγιστο
πλάτος: 6 m

Best Seller
O ΆΝΕΜΟΣ είναι το μοναδικό μοντέλο
της αγοράς στο οποίο ο μηχανισμός
κίνησης του φύλλου βρίσκεται στο επά-

Μηχανισμός
Κινούμενο Φύλλο
Σταθερό Φύλλο

νω μέρος της κατασκευής. Το μήκος του
ανεμοφράκτη να είναι έως 6m, γεγονός
που δίνει λύσεις σε περιπτώσεις όπου
το άνοιγμα είναι μεγάλο. Είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο. Αποτελεί την ιδανική λύση για καφετέριες, εστιατόρια, πισίνες, beach bar
και ξενοδοχεία.

Έκδοση με φεγγίτη

Έκδοση με 2 φύλλα

Έκδοση με 3 φύλλα

Έκδοση για τοποθέτηση σε πάσο

ΤΥΦΩΝ
Σταθερό

Μηχανισμός
πάνω ή κάτω

Ηλεκτρική
κίνηση

Κινούμενο φύλλο
πάνω ή κάτων

Χάλυβας:
Γαλβανιζέ
ή Inox

Μέγιστο
πλάτος: 6 m

Μηχανισμός
πίσω απο τον
υαλοπίνακα
Μηχανισμός
Σταθερό Φύλλο
Κινούμενο Φύλλο
Προαιρετικός Οδηγός

O ΤΥΦΏΝ είναι ένας ανεμοφράκτης
που επιτρέπει την πλήρη εκμεταύλευση
του διαθέσιμου ύψους αφού ο μηχανισμός δεν παρεμβάλεται στην διαδρομή
του κινούμενου φύλλου. Η λειτουργία
του βασιζεται σε ένα μοναδικό σύστημα οδοντωτών τροχών και καδένας για
την μετάδοση της ελκτικής δύναμης.
Αποτελεί την ιδανική λύση για καφετέριες, εστιατόρια, πισίνες, beach bar και

Πλήρης επικάλλυψη του μηχανισμού στην ανοικτή θέση

ξενοδοχεία.

ΚΥΚΛΩΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Σταθερό

Μηχανισμός
πάνω

Ηλεκτρική
κίνηση

Κινούμενο φύλλο
πάνω ή κάτων

Αλουμίνιο

Μέγιστο
πλάτος: 4 m

Υαλοπίνακας
χωρίς πλαίσιο
Ο ΚΎΚΛΩΝ δίνει λύσεις σε περιπτώσεις
Μηχανισμός
Κινούμενο Φύλλο
Σταθερό Φύλλο

που απαιτείται η μέγιστη ορατότητα,
μιας και οι υαλοπίνακες δεν διαθέτουν
πλαίσιο (frameless). Ο μηχανισμός βρίσκεται στο επάνω μέρος της κατασκευής. Αποτελεί την ιδανική λύση για καφετέριες, εστιατόρια, πισίνες, beach bar

Οι υαλοπίνακες δεν διαθέτουν πλαίσιο

και ξενοδοχεία. Μοναδικό σύστημα για
πελάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

ΒΟΡΕΑΣ
Σταθερό

Χειροκίνητο

Κινούμενο φύλλο
πάνω ή κάτων

Αλουμίνιο

Μέγιστο
πλάτος: 4 m

Οικονομική
λύση
Ο Βορέας αποτελεί μια σταθερή λύση

Κινούμενο Φύλλο
Σταθερό Φύλλο

ανεμοφράκτη.
Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε ένα σύστημα αντίβαρων, που
ελαχιστοποιούν δύναμη που απαιτείται
για την κίνηση του φύλλου. Αποτελεί
ιδανική λύση για τοποθέτηση πάνω σε
πάγκους ή bar, αφού υπάρχει η δυνατότητα ανάστροφης κίνησης του φύλ-

Λαβή στο κινούμενο φύλλο για ευκολία
στην χρήση

λου. Είναι κατάλληλο για εστιατόρια και
ιδιαίτερα σε σημεία όπου δεν υπάρχει
διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή.

Τοποθέτηση σε πάσο

Τοποθέτηση με φεγγίτη

ΑΕΡΑΣ
Σταθερό

Χρήση ως
κιγκλίδωμα

Χειροκίνητο

Πάνω κινούμενο
φύλλο

Αλουμίνιο

Μέγιστο
πλάτος: 4 m

Πάκτωση στο
έδαφος

Κινούμενο Φύλλο
Σταθερό Φύλλο

Λαβή στο κινούμενο φύλλο για ευκολία
στην χρήση

Έυκολη πάκτωση στο έδαφος με
2 στριφόνια σε κάθε πλευρά

Ο Αέρας είναι μια σταθερή λύση κάγκελου—ανεμοφράκτη, που δίνει την
δυνατότητα σταθεροποίησης της κατασκευής μέσω επιδαπέδιων βάσεων. Η
λειτουργία του συστήματος βασίζεται
σε ένα σύστημα αντίβαρων, που χρησιμοποιεί ανοξείδωτα συρματόσχοινα για
την ανέλκυση του φύλλου. Το μέγιστο
μήκος της κατασκευής είναι 4m. Αποτελεί την ιδανική λύση για το μπαλκόνι
της οικίας της καφετέριας και του εστιατόριου, ακόμα θεωρείται κατάλληλο
για οριοθέτηση υπαιθρίων χώρων.
Αποτελεί την ιδανική λύση σε σημεία
όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική
παροχή.

ΑΙΟΛΟΣ
Φορητό

Χρήση ως
κιγκλίδωμα

Χειροκίνητο

Πάνω κινούμενο
φύλλο

Χάλυβας
ή Inox

Μέγιστο
πλάτος: 4 m

Αποκρυπτώμενοι
τροχοί

Κινούμενο Φύλλο
Σταθερό Φύλλο
Προαιρετικός Οδηγός

Μετά την μεταφορά, οι τροχοί
μπορούν να περιστραφούν και να
κρυφτούν κάτω απο την κατασκευή

Λαβή στο κινούμενο φύλλο για ευκολία
στην χρήση

Ο Αίολος είναι μια φορητή λύση ανεμοφράκτη, που δίνει την δυνατότητα
σταθεροποίησης της κατασκευής μέσω
ρυθμιζόμενων κοχλιών. Η μεταφορά
του γίνεται πάνω σε τροχήλατους μεταφορείς που μπορούν να περιστραφούν
κάτω από την κατασκευή, προσφέροντας μετ ον τρόπο αυτό ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Το μέγιστο μήκος
της κατασκευής είναι 4m. Αποτελεί την
ιδανική λύση για καφετέριες, εστιατόρια και ιδιαίτερα σε σημεία όπου δεν
υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή.

ΑΙΘΕΡΑΣ
Φορητό

Χρήση ως
κιγκλίδωμα

Χειροκίνητο

Κινούμενο φύλλο
πάνω

Χάλυβας:
Γαλβανιζέ
ή Inox

Μέγιστο
πλάτος: 4 m

Ζαρτινιέρα
Ο Αιθέρας είναι μια φορητή λύση ανεμοφράκτη
με ενσωματωμένη ζαρτινιέρα. Η λειτουργία
του βασίζεται σε ένα σύστημα αντίβαρων
και ανοξείδωτων συρματόσχοινων. Αποτελεί
την ιδανική λύση για καφετέριες, εστιατόρια
και ιδιαίτερα σε σημεία όπου δεν υπάρχει
διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή.

Ζαρτινιέρα
Σταθερό Φύλλο
Κινούμενο Φύλλο

Χρήση ώς πάσο
σε Cafe

Χρήση ώς απλή
ζαρτινιέρα

Χρήση ως κάθισμα
σε Cafe

Τροχοί για έυκολη μετακίνηση
και έδραση με κοχλίες για
σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση

Οι γωνίες κλεινουν απόλυτα όταν
χρησιμοποιείται ως κιγκλίδωμα

ΝΌΜΙΜΗ
ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ
ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ
ΧΏΡΟΥΣ (ΠΛΑΤΕΊΕΣ
ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΑ) ΛΌΓΟ
ΦΟΡΗΤΌΤΗΤΑΣ

Επίσημος Αντιπρόσωπος Aer0:

V1 - Το παρόν φυλλάδιο καταργεί οποιοδήποτε προηγούμενο.
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