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Η εταιρία Πικράκης ΑΕ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη και συνεχώς εξελισσόμενη πορεία στον κλάδο του αλουμινίου από
το 1995.
Σήμερα πλέον, είναι μια ισχυρή καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και βαφής προϊόντων αλουμινίου με τοπική και
διεθνή παρουσία, με επιτυχημένες συνεργασίες σε Ευρώπη, Αφρική, Καραϊβική και Αραβικές χώρες.
Ο άψογος συνδυασμός της τεχνογνωσίας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το καταρτισμένο προσωπικό, έχουν σαν
αποτέλεσμα την δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε προϊόντος αλουμινίου σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του
πελάτη και ανάγκες του χώρου σε μεγάλες ποσότητες.
Pikrakis S.A. has had a successful history in the aluminum sector since 1995, marked by constant growth.
Today it is a vertical aluminum product manufacturing and coating plant with a strong local and international presence
and successful partnerships in Europe, Africa, the Caribbean and Arab countries.
The excellent combination of know-how, mechanical equipment and trained staff enables us to manufacture large quantities of any aluminum product, according to our clients’ specification and the requirements of each area.
La société Pikrakis SA a fait preuve, depuis 1995, d’un parcours fait de réussites et de progrès ininterrompus dans le secteur
de l’aluminium.
Elle est aujourd’hui une unité forte, intégrée verticalement, de production et de laquage des matériaux aluminium, présente aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’étranger, et collabore avec succès avec des pays de
l’Europe, de les Caraïbes, de l’Afrique et de l’Arabie.
L’alliance parfaite du savoir-faire, de l’équipement mécanique et du personnel qualifié,
permettent la conception de n’importe quel matériau aluminium conformément aux exigences spécifiques du client et des spécifications du lieu,
et ce en de grandes quantités.

Πιστοποιημένη ποιότητα

Certified quality

Une qualité certifiée

Το βαφείο της Πικράκης ΑΕ είναι
πιστοποιημένο για την παραγωγική
διαδικασία του σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Qualicoat seaside
class. Το Qualicoat είναι ένα Διεθνές
Σήμα Ποιότητας για Βαφή Αλουμινίου
που προορίζεται για Αρχιτεκτονικές
Εφαρμογές. Επιπλέον η επισήμανση Seaside Class σημαίνει ότι το βαφείο έχει την
δυνατότητα να κάνει ειδική επεξεργασία
πριν την βαφή, για μεγαλύτερη αντοχή
στην διάβρωση. Η προεργασία αυτή
συνιστάται για ιδιαίτερα επιβαρυμένα από
ρύπους και παραθαλάσσια περιβάλλοντα.

The coating plant of Pikrakis S.A. has been
certified for its production process according to the requirements of Qualicoat
Seaside Class. Qualicoat is an International Quality Mark for Aluminum Coatings which are intended for Architectural
Applications. Moreover, the Seaside Class
mark means that the coating plant is able
to apply special treatments before coating the product, to ensure higher corrosion resistance. This pre-treatment is
recommended for environments that are
especially affected by pollutants or are located close to the sea.

L’unité de laquage de la société Pikrakis SA
est certifiée pour son processus de fabrication, conformément aux spécifications
Qualicoatseaside class. Qualicoat est un
label international de qualité du laquage
de l’aluminium destiné à des applications
liées à l’architecture. Par ailleurs, le marquage Seaside Class signifie que l’unité
de laquage peut réaliser un traitement
spécifique avant le laquage, pour une une
meilleure résistance à la corrosion. Cette
préparation est recommandée dans les
environnements particulièrement pollués ou situés en bord de mer.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
EN ISO 9001:2008, Factory production
Control (fpc) και διαθέτει στην αγορά
κουφώματα με σήμανση CE.

The company implements a Quality Management System according to EN ISO
9001:2008, Factory Production Control
(FPC) and markets CE-marked frames.

La société met en oeuvre le système de
gestion de la qualité, conformément à la
norme EN ISO 9001:2008, Factory production Control (fpc) et commercialise des
fenêtres portant le marquage CE.
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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
FRAMES
Fenêtres

Ο προσεγμένος σχεδιασμός των
κουφωμάτων αλουμινίου gp, σε
συνδυασμό με τα ειδικά εξαρτήματα και τις υψηλές προδιαγραφές κατασκευής, οδηγούν στην
παραγωγή κουφωμάτων που
ανταποκρίνονται σε αυστηρά
κριτήρια ποιότητας.
Τα ευέλικτα συστήματα σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας,
σας προσφέρουν στιβαρές κατασκευές κατάλληλες για μεγάλα
ανοίγματα, έως και 10 μέτρων!
Τα κουφώματα που θα επιλέξετε, θα σας ανταμείψουν με αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας
και χρημάτων, ηχομόνωση, στεγανότητα, αντοχή στις καταπονήσεις και ασφάλεια.

The careful design of the
gp aluminum frames, in
combination with the special
components and the high
manufacturing standards, leads
to the production of frames that
conform to strict quality criteria.
The versatile systems, combined
with our know-how, provide you
with robust constructions that
are suitable for large openings
up to 10 meters wide!
The frames you will choose will
save you energy and money
and provide you with sound
insulation,
water-tightness,
strength and safety, rewarding
you for your choice.

La conception soignée des
fenêtres aluminium gp, alliée à
des accessoires spécifiques et
à des normes de construction,
conduisent à la production de
fenêtres répondant à de stricts
critères de qualité.
La flexibilité de nos systèmes,
combinés à notre savoir-faire,
vous offrent des produits
robustes, adaptés aux grandes
ouvertures, jusqu’à 10 mètres !
Les fenêtres que vous choisirez
vous offriront en retour de
sensibles économies d’énergie,
et donc d’argent, isolation
sonore, étanchéité, résistance
aux tensions et sécurité.

Θερμομονωτικά κουφώματα
Πρωτοποριακά ενεργειακά
κουφώματα υψηλών
επιδόσεων, ιδανικά και για
αντικατάσταση παλαιών.

Thermally insulated frames
Innovative energy- efficient
high- performance frames,
ideal for the replacement of
your old ones.

Fenêtres à isolation thermique
Fenêtres innovatrices dotées
de performances énergétiques
élevées, également idéales
pour remplacer vos anciennes
fenêtres.

Δυνατότητα επιλογής
διαφορετικού χρωματισμού
μέσα και έξω

Available with different colors
on each side.

(570) Uw=1,4W/m2K
*Ο συντελεστής θερμομόνωσης
έχει υπολογιστεί για κατασκευή
220,0x90,0 με Ug=0.8
3+3/16(ARGON)/4 της AGC

(570) Uw=1.4W/m2K
* The thermal insulation factor has been calculated for a
construction 220.0x90.0 with
Ug=0.8 3+3/16(ARGON)/4 by
AGC

Choix de coloris différents intérieur/extérieur.

(570) Uw=1,4W/m2K
*Coefficient d’isolation thermique calculé pour un article
de 220,0x90,0 avec Ug=0.8
3+3/16(ARGON)/4 d’AGC

ΚΟ Υ Φ Ω ΜΑΤΑ /

F R A M E S

/

FENÊT R E S
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Τοξωτά

Φυσαρμόνικα

Ειδικές κατασκευές

Το τοξωτό είναι ένα κομψό και ιδιαίτερο κούφωμα. Το εύρος των παραλλαγών και διαφορετικών κατασκευών, το
καθιστά συχνά, μια μοναδική κατασκευή η οποία προσδίδει εκλεπτυσμένο ύφος στον χώρο σας.

Το σύστημα φυσαρμόνικας αλουμινίου gp 460 εξασφαλίζει άριστη στεγανοποίηση και είναι ιδανικό για την κατασκευή ενός διάφανου κελύφους, το οποίο ενώνει αρμονικά τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Η εμπειρία, το ειδικευμένο προσωπικό καθώς και ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, είναι στην διάθεσή
σας για οποιαδήποτε ειδική κατασκευή. Συζητήστε μαζί
μας, ώστε να βρούμε την κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση.

Folding constructions

Special constructions

The folding aluminum system gp 460 ensures excellent
water-tightness and is ideal for engineering a transparent
shell that harmonically connects the outdoor with the
indoor areas of the building.

Our experience, specialized staff and state-of-the-art
mechanical equipment are at your disposal for any special
construction. Talk to us so that we can help you find the
perfect solution for each case.

Fenêtres en accordéon

Constructions spéciales

Le système en accordéon aluminium gp 460 assure une
excellente étanchéité et est idéal pour la conception d’une
façade transparente unissant de manière harmonieuse les
espaces extérieurs et intérieurs du bâtiment.

L’expérience, un personnel spécialisé ainsi qu’un
équipement technologique moderne, sont à votre
disposition pour toute construction spéciale. Discutonsen ensemble afin de trouver la solution adaptée à chaque
cas.

Arched frames
Arched frames are elegant and special. The wide range
of variations and different construction designs usually
make them a unique construction that gives your space a
sophisticated style.

Fenêtres en arc
La fenêtre en arc est un article élégant et particulier. La
gamme des variantes et différents types de conception en
font souvent une construction unique, qui offre une note
sophistiquée à votre maison.
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Ρολά

Σίτες

Σκίαστρα

Το ρολό είναι μια έξυπνη κατασκευή η οποία δίνει λύση σε
ανοίγματα όπου η χρήση πατζουριού δεν εξυπηρετεί. Το
μεγάλο πλεονέκτημά του είναι η εφαρμογή αυτοματισμών.
Με απλό διακόπτη ή τηλεχειρισμό.

Υπάρχει η κατάλληλη σήτα για κάθε διάσταση και τύπο
κουφώματος. Σήτα κάθετης ή οριζόντιας κίνησης, χειροκίνητη ή ηλεκτρική προσαρμόζεται διακριτικά στο κούφωμα.

Roller shutters

Insect screens

Τα σκίαστρα ενσωματώνονται διακριτικά στα κουφώματα
και μπορούν να βαφτούν στο ίδιο χρώμα με αυτά ή ακόμα
και σε διαφορετικό! Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πανιών. Ανάλογα με τον φωτισμό που επιθυμείτε να έχετε, από απλή
σκίαση έως απόλυτη συσκότιση. Οι διαθέσιμοι χρωματισμοί σίγουρα καλύπτουν κάθε απαίτηση

Roller shutters are a smart construction that solves the
problem wherever exterior shutters are not an option for an
opening. Its greatest advantage is the use of automations.
Operated by a common switch or by remote control.

We can provide you with the proper insect screen for all
frame dimensions and types. A vertically or horizontally
sliding, manually or electrically operated insect screen can
be discreetly adjusted to the frame.

Volets roulants

Moustiquaires

Le volet roulant est une construction intelligente qui
apporte la solution aux ouvertures ne permettant pas
l’utilisation de volets traditionnels. Son principal avantage
réside dans son automatisme. Avec un simple interrupteur,
ou à télécommande.

Chaque type et dimension de fenêtre peut trouver sa
moustiquaire adaptée. Moustiquaire à ouverture verticale
ou horizontale, à fonctionnement manuel ou électrique,
s’adaptant discrètement à la fenêtre.

Shading systems
Shading systems are discreetly incorporated within
the frames and can be painted in the same or even in a
different color! There is a wide variety of shade cloths.
Depending on the amount of light you wish to enter your
space, they range from simple shading systems to blackout shades. The colors available definitely cover all needs

Stores
Les stores sont discrètement intégrés aux fenêtres, et
peuvent être peints de la même couleur que celles-ci, ou
en une teinte différente. Large gamme de toiles. S’adapte
au type d’éclairage que vous souhaitez obtenir, d’un
simple ombrage à l’obscurité totale. Grande variété de
coloris, pour satisfaire tous les goûts.
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Eκκλησιαστικά κουφώματα
Church frames
Fenêtres d’église

Είσοδος σε αρχιτεκτονικό γραφείο, με πάνελ Ι225 & διάτρητη λαμαρίνα μέσα στο διπλό τζάμι.
Architectural office: main entrance with I225 panel and perforé aluminium sheet between the double glazing.
Bureau architectural: Entrée principale avec une feuille d’aluminium I225 panel et perforé entre le double vitrage

88
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Oικία με AL520 Θερμοδιακοπή και πάνελ Ι357.
Residence, thermobrake aluminium Al520 and I357 panel.
Maison, isolation AL520 and I357 panel

Συρόμενα κουφώματα, Sliding frames, Fenêtres coulissantes
AL 220

Συρόμενα κουφώματα, Sliding frames, Fenêtres coulissantes
AL 250

Συρόμενα κουφώματα, Sliding frames, Fenêtres coulissantes
AL 205

/
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Κύρια είσοδος

Main entrance doors

Entrée principale

Παραδοσιακή, μοντέρνα, απλή ή ιδιαίτερη, συνδυάζει άριστο τρόπο κατασκευής και ευέλικτο σχεδιασμό
με τεράστια ποικιλία σχεδίων και
κρυστάλλων όπως χυτής ασφάλειας αλουμινίου, χρωματιστών γυαλιών, τεχνοτροπίες vitro και καϊτιών
σε χρωματισμούς χρυσό, Inox και
λευκό, καλύπτοντας όλες τις αισθητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.
Πόρτες σχεδιασμένες για να προσφέρουν λύσεις σε κάθε περίπτωση, προσφέροντας ασφάλεια, υψηλή
θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Traditional,
modern,
common
or special, it combines excellent
manufacture and flexible design
in a vast variety of designs and
crystals, such as cast aluminum
safety doors, colored glasses, vitro
and transom styles in gold, inox and
white, covering all aesthetics and
construction-related requirements.
Doors designed to offer solutions for
every case, providing safety as well as
high thermal and sound insulation.

Traditionnelle, moderne, simple
ou sophistiquée, elle allie une
fabrication de qualité supérieure à
une grande flexibilité de conception,
grâce à une vaste gamme de formes
et de vitres, tels que dispositif
de sécurité en aluminium, vitres
teintées, style vitrail ou à petits
carreaux coloris doré, inox ou
blanc, aptes à satisfaire toutes les
exigences en terme d’esthétisme
et de construction. Portes conçues
pour apporter la solution à chaque
cas particulier, offrant sécurité et
isolations thermique et sonore de
grande qualité.

P101

P130

P121

P158

P170

P191

vitro-A K (brown)

vitro-B M (blue)

vitro-A M (blue)

vitro-B Λ (white)

vitro-A Π (green)

P193

P161

P111

P124

P102

P142

Π ΑΝΕΛ - Κ Υ ΡΙΑ ΕΙΣΟ Δ ΟΣ / P A NEL - M A I N ENT R A N C E / ENT R ÉE P R I N C I P A LE
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Ε564

Ε771 kaiti inox

12

Ε510

Ε532

E720

Ε541 safe1

E848 kaiti inox

E783

E728

Ε741 safe1

E740

Ε537 safe

Π ΑΝΕΛ - Κ Υ ΡΙΑ ΕΙΣΟ Δ ΟΣ / P A NEL - M A I N ENT R A N C E / ENT R ÉE P R I N C I P A LE

I 392

I 380

I 379

Ι 357

Ι 345

Ι 325

Ι 300

Ι 235

Ι 225

Ι 224

Ι 221

Ι 245

Π ΑΝΕΛ - Κ Υ ΡΙΑ ΕΙΣΟ Δ ΟΣ / P A NEL - M A I N ENT R A N C E / ENT R ÉE P R I N C I P A LE
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A LU M I N I U M
14

Si 3224

Si 3235

Si 3245

Sp 6150

Sp 3785

Sp 3152

228 pvc

167 pvc

268 pvc

236 pvc

225 cpl

215 cpl

Θ Ω ΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ Π ΟΡΤΕΣ / S E C U R I TY DOO R S / P o r t e b l i n d é e

L111

L122

L113

L112

L132

L123

L121

L142

L131

L143

L133

L141

Η κάσα αλουμινίου
διατίθεται και σε
χρώμα ξύλου.

L162

L152

The aluminium frames
can be anodised or
electrostatic painted

L161

L153

Encadrement anodisé
ou peint

L151

L163

L101

L104

L A M I N A TE Π ΟΡΤΕΣ M E A ΛΟ Υ ΜΙΝΕΝΙΑ ΚΑΣΑ /
L A M I N A TE DOO R S W I T H ΑLU M I NU M F R A M E /
l ami n a t e P o r t e i n t é ri e u r e E n ca d r e m e n t e n a l u mi n i u m
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602

623

607

622

617

533

540

704B

616

627

Skopelos

Tex Anigre

/ Π α ν τ ο γ ρα φ ι κ ε σ π ο ρ τ ε σ
/ I n t e r n a l D o o rs P a n t o graph

C anegre

C Bianco

C Dris

C Karidia

C Kerasia

tip!

C wege 4 inox

C wege 2 inox

C Pouro

C aspri

/ L A M I N A TE Π ΟΡΤΕΣ M E Ξ Υ ΛΙΝ Η ΚΑΣΑ
/ L A M I N A TE DOO R S W I T H W OODEN F R A M E
/ l ami n a t e P o r t e i n t é ri e u r e E n ca d r e m e n t e n b o is

C Skouro

tip!

Sliding

Folding
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Κάγκελα από μασίφ αλουμίνιο

Solid aluminum rails

Barreaux en aluminium massif

Η εταιρεία μας κατασκεύασε 800 αυλόπορτες και 7.8χλμ αυλόγυρο μασίφ αλουμινίου για το τεχνητό νησί Pearl, το τεχνητό
μαργαριτάρι του Qatar. Το έργο αυτό αποτέλεσε την γέννηση της σειράς μασίφ κιγκλιδωμάτων.

Our company constructed 800 yard doors
and a 7.8-km fence of solid aluminum for
the artificial island Pearl, the artificial pearl
of Qatar. This project gave birth to the
solid aluminum rail line.

Notre société a conçu 800 portails et 7,8
km de clôture pour l’île artificielle Pearl, au
Qatar. Cet ouvrage a marqué le lancement
de notre gamme de grilles en aluminium
massif.

Η σειρά αυτή, έρχεται να καλύψει ένα κενό
στην διεθνή αγορά, αφού καταφέρνει να συνδυάσει την αισθητική του σιδήρου με την
αντοχή του αλουμινίου. Το πλέον δυνατό χαρακτηριστικό της είναι η απεριόριστη γκάμα
σχεδίων.
Σας παραθέτουμε ορισμένα σχέδια, εκ των
οποίων τα περισσότερα δημιουργήθηκαν
βάση σχεδίου πελάτη.
Φυσικά το κάθε σχέδιο γίνεται κάγκελο, αυλόγυρος, ασφάλεια και καγκελόπορτα.

This line fills a gap there was in the
international market, since it manages to
combine the aesthetics of iron and the
strength of aluminum. Its strongest feature is
the unlimited range of designs.
You can find some of the designs below; most
of them were custom-made.
Of course, each design can be applied to
railing, fences, window safety bars and gates.

Cette gamme est destinées à combler
une lacune sur le marché mondial, alliant
l’esthétisme du fer à l’endurance de
l’aluminium. Son point fort est le nombre
illimité de formes qu’elle autorise.
Nous vous présentons ici quelques modèles,
dont la plupart sont le fruit des plans de nos
clients.
Chaque modèle peut, bien sûr, convenir
pour des barreaux, une clôture, une grille de
sécurité ou un portail.
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R105

R107

R108

R106

30-110cm

30-110cm

30-110cm

30-110cm

To επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και
κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap
on the top and the bottom as well as the vertical lines.
La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l’espace
libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.
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R130

R131

R132

R133

30-110cm

40-110cm

30-110cm

90-110cm

R123

R124

R103

R104

30-110cm

50-110cm

30-110cm

50-110cm

R101

R102

R134

R135

40-110cm

40-110cm

60-100cm

40-100cm
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R121

R113

R114

R109

40-110cm

40-110cm

60-110cm

40-110cm

To επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και
κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap
on the top and the bottom as well as the vertical lines.
La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l’espace
libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.
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R110

R118

R136

50-110cm

50-110cm

100cm

R127

R126

R116

R115

60-110cm

60-110cm

60-110cm

60-110cm

R137

R138

R139

R140

60-90cm

60-100cm

90cm

80-110cm
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R145

R128

R129

R125

40-110cm

40-110cm

30-110cm

40-110cm

To επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και
κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap
on the top and the bottom as well as the vertical lines.
La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l’espace
libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.
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R142

R143

R144

R141

40-110cm

40-110cm

30-110cm

50-110cm

tip!

/ Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν
πρόσβαση μικρά παιδιά.
/ Do not install where small children can access it.
/ Ne convient pas aux lieux accessibles par
des petits enfants.

Κωδ. / Code / Référence

01
Κωδ. / Code / Référence 19-06

Ύψος / Height / hauteur 28-43cm

Κωδ. / Code / Référence 35-03

Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

Κωδ. / Code / Référence 55-05

Ύψος / Height / hauteur 67-80cm

Κωδ. / Code / Référence 70-13
Ύψος / Height / hauteur

82-95cm

Αυλόγυρος / Fence / clôture

/ Aσφάλεια
/ Security No2
/ grille de sécurité

Κωδ. / Code / Référence 80-23

Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Σκάλα/ Stairs/ barreau d’escalier

Αυλόπορτα/ Gate/ portail

M A K R I G I A NN I

25

C ODE K 5 0 1 K 5 0 6

tip!

/ Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν
πρόσβαση μικρά παιδιά.
/ Do not install where small children can access it.
/ Ne convient pas aux lieux accessibles par
des petits enfants.

6 0 0

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

K501
K502
K503
K504
K505
K506

<30
31-48
49-60
61-73
74-85
86-100

35-600
45-600
55-600
65-600
75-600

48-60
58-70
68-80
78-90
88-100

C ODE

26

C ODE

4 0 0

C ODE

5 0 0

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-400
45-400
55-400
65-400
75-400

48-60
58-70
68-80
78-90
88-100

35-500
45-500
55-500
65-500
75-500

48-60
58-70
68-80
78-90
88-100

C ODE

L I NE A R

8 2 8

1 0 0

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-100
45-100
55-100
65-100
75-100
85-100

48-60
58-70
68-80
78-90
88-100
100-110

ΟLY M P I C

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-828
55-828
70-828
80-828
90-828

45-60
67-80
82-95
92-105
105-115

35-15
55-15
70-37
80-19
90-828

45-60
67-80
8295
92-105
105-115

/ Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες του προϊόντος
	Κάγκελο 		
/ The codes above are available for all product categories
Rails 		
/ Les produits aux références mentionnées ci-dessus sont disponibles dans toutes 	Barreau 		
les catégories de produit

αυλόγυρος
fences 		
clôture 		

ασφάλεια
security 		
grille de sécurité

αυλόπορτα
gate
portail
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κουπαστή, σκάλα
railing, stair
rampe, barreau d’escalier

C ODE

C ODE 2 0 0

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-300
45-300
55-300
65-300
75-300

48-60
58-70
68-80
78-90
88-100

55-200
65-200
75-200

68-80
78-90
88-100

C ODE

28

3 0 0

7 0 0

ET H N I K I S

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-700
45-700
55-700
65-700
75-700

48-60
58-70
68-80
78-90
88-100

19-02
35-06
55-03
70-11
80-01

28-43
46-60
67-80
82-95
92-105

A S TE R I

A S TE R I

DOUBLE

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

15-00
35-14
55-17
70-36
80-18

28-40
45-60
67-80
82-95
92-105

K I K L A D I T I K O

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-16
55-16
70-34
80-10

45-60
67-80
82-95
92-105

35-17
55-18
70-33
80-22

45-60
67-80
8295
92-105

/ Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες του προϊόντος
	Κάγκελο 		
/ The codes above are available for all product categories
Rails 		
/ Les produits aux références mentionnées ci-dessus sont disponibles dans toutes 	Barreau 		
les catégories de produit

αυλόγυρος
fences 		
clôture 		

ασφάλεια
security 		
grille de sécurité

αυλόπορτα
gate
portail
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κουπαστή, σκάλα
railing, stair
rampe, barreau d’escalier

A V A NT

G A R DE

ROUND

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΝΟ Horizontal pipe
sans Tube horizontal

K460-101

50-66

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ x1
Horizontal pipe x1
Tube horizontal x1

K480-101

75-85

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ x 2
Horizontal pipe x 2
Tube horizontal x 2

K4100-101

95-105

RECTANGULAR

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΝΟ Horizontal pipe
sans Tube horizontal

K460-102

50-66

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ x1
Horizontal pipe x1
Tube horizontal x1

K480-102

75-85

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ x 2
Horizontal pipe x 2
Tube horizontal x 2

K-4100-102

95-105

GLASS

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΝΟ Horizontal pipe
sans Tube horizontal

K460-301

50-66

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ x1
Horizontal pipe x1
Tube horizontal x1

K480-301

75-85

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ x 2
Horizontal pipe x 2
Tube horizontal x 2

K4100-301

95-105

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-04
55-04
70-01
80-24

46-60
67-80
82-95
92-105

ΚΑΜΑ R A

V I ENN A

30

K OLON A TO

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-02
55-01
70-24
80-24

45-60
67-80
82-95
92-105

16-04
35-01
55-02
70-12

25-40
46-60
67-80
82-95

G A R L A ND

ATHINAIKO

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

15-03
35-07
55-07
70-26

25-40
45-60
67-80
82-95

18-01
35-05
55-08
70-25

28-43
45-60
67-80
82-95

FE S TO S

K NO S O S

DBL

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

ΚΩΔ. / COD

ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)

35-09
50-01
70-29
70-31 -DBL
80-07
80-09 -DBL

45-60
67-80
82-95
82-95
92-105
92-105

50-02
70-30
80-08

58-74
82-95
92-105

/ Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες του προϊόντος
	Κάγκελο 		
/ The codes above are available for all product categories
Rails 		
/ Les produits aux références mentionnées ci-dessus sont disponibles dans toutes 	Barreau 		
les catégories de produit

αυλόγυρος
fences 		
clôture 		

ασφάλεια
security 		
grille de sécurité

αυλόπορτα
gate
portail
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κουπαστή, σκάλα
railing, stair
rampe, barreau d’escalier

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 65-38

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 55-42

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ/DOLPHIN
Κωδ./ Code/ Référence 35-50
Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ/DOLPHIN

ΣΤΑΥΡΟΣ/CROSS

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ/DIKEFALOS

Κωδ./ Code/ Référence 70-14
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Κωδ./ Code/ Référence 70-22
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Κωδ./ Code/ Référence 70-23
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΡΟΖΕΤΑ/ΡΟΖΕΤΤΕ
Κωδ./ Code/ Référence 17-07
Ύψος / Height / hauteur 27-42cm

32

ΓΛΑΣΤΡΑ/FLOWERPOT

ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑ/PERIKOKLADA

Κωδ./ Code/ Référence 70-21
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Κωδ./ Code/ Référence 70-20
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

XIAΣΤI / CHIASTI
Κωδ./ Code/ Référence

14-05

Ύψος / Height / hauteur 22-38cm

XIAΣΤI / CHIASTI
Κωδ./ Code/ Référence

35-11

Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

XIAΣΤI / CHIASTI
-Κωδ./ Code/ Référence

55-14

Ύψος / Height / hauteur 67-80cm

ΒΕΝΤΑΛΙΑ / VEDALIA
Κωδ./ Code/ Référence

35-12

Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

ΒΕΝΤΑΛΙΑ / VEDALIA
Κωδ./ Code/ Référence

55-12

Ύψος / Height / hauteur 45-60cm
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ΓΡΑΜΜΙΚΟ/LINEAR

ΑΓΚΥΡΑ/ΑNCHOR

ΠΗΔΑΛΙΟ/WHEEL

ΚΛΑΣΙΚΟ/CLASIC

70-10
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

70-18
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

70-19
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Κωδ./ Code/ Référence

Κωδ./ Code/ Référence

Κωδ./ Code/ Référence

Κωδ./ Code/ Référence

70-16

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence

Γραμμικο-Linear

ΠΑΛΕΡΜΟ/PALERMO

ΕΦΕΣΣΟΣ/EFESSOS

ΑΜΦΟΡΕΑΣ/AMPHOREAS

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ/GEOMETRICO

80-20
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

80-14
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

80-15
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Κωδ./ Code/ Référence

34

Κωδ./ Code/ Référence

Κωδ./ Code/ Référence

Κωδ./ Code/ Référence

80-21

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-48

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-46

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-47

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-46

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ/VENETIAN

ΑΠΟΙΚΙΑΚΟ/COLONIAL

ΓΡΑΜΜΙΚΟ/LINEAR

ΜΙΝΩΙΚΟ Α/MINOAN A

Κωδ./ Code/ Référence 70-15
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Κωδ./ Code/ Référence 80-05
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Κωδ./ Code/ Référence 80-03
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Κωδ./ Code/ Référence 80-11
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC
Κωδ./ Code/ Référence 19-09
Ύψος / Height / hauteur 28-43cm

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-47

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC
Κωδ./ Code/ Référence 80-04A
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC
Κωδ./ Code/ Référence 70-38
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC
Κωδ./ Code/ Référence 80-04
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm
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S1006
No1

S2001

36

No2

No3

S1006B

S3000

ΑΣ Φ ΑΛΕΙΕΣ / S A FET I E S / G R I LLE

S2000

DE

S É C U R I TÉ

ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΚΑΛΑΣ / S T A I R R A I L S Y S TE M / B A R R E A U D ’ E S C A L I E R

37

38

ΡΟΚΑ/ROKA

ΚΡΙΝΟΣ/KRINOS

ΑΠΕΡΙΤΟ/APERITO

ΚΑΡΑΒΟΛΟ/KARAVOLO

55-39

55-41

65-31

65-32

ΣΑΪΤΑ/SAITA

ΣΤΡΙΦΤΟ/STRIFTO

ΤΟΥΛΙΠΑ/TULIP

ΡΩΜΑΪΚΟ/ROMAN

65-34

75-39

75-40

75-32

ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΚΑΛΑΣ / S T A I R R A I L S Y S TE M / B A R R E A U D ’ E S C A L I E R

ΑΓΙΟΚΛΙΜΑ/AYIOKLIMA

ΛΟΥΒΡΟ/LOUVRE

MINOAN-A

MINOAN-B

Α85-30

Α85-31

Α85-46

Α85-47

ΗΛΙΟΣ/SUN

ΔΗΛΟΣ/DILOS

ΣΑΪΤΑ/SAITA

ΒΕΛΟΣ/ARROW

Α85-48

Α85-49

85-42

85-43

ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΚΑΛΑΣ / S T A I R R A I L S Y S TE M / B A R R E A U D ’ E S C A L I E R
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tip!

Επιλέξτε λόγχη για τα σχέδια των σελίδων 25-35
Select a spear top picket for the designs of the pages 25-35
Choisissez la pointe de lance pour les modèles des pages 25-35

90-05

90-02

16-22

19-10

16-11

13-13

25

Η κολώνα αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα
ανοίγματα (σε κάγκελα και
αυλόγυρο) για επιπλέον
στήριξη. Μεγάλο ή μικρό
άνοιγμα, η κολώνα αυτή
με θυρσό ή τάπα (4605)
προσδίδει ένα ιδιαίτερο
καλαίσθητο ύφος.

This column can be used in
large openings (in railings
and fences) for additional
support. Whether the opening is large or small, this column with a thyrse or a fitting
(4605) gives a special, tasteful
style.

Cette colonne peut être
utilisée pour de grandes
ouvertures (en barreaux et
clôtures), pour un meilleur
support. Pour ouverture importante ou réduite, cette
colonne surmontée d’un ornement ou d’un chapiteau
(4605) offre une note esthétique particulière.

4605

90-04
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Α Υ ΛΟΓ Υ ΡΟΣ / FEN C E / C L Ô TU R E S

90-03

F1009

f1002

F1000

F1010

F1008

F1003

F1004B

F1006

Α Υ ΛΟΓ Υ ΡΟΣ / FEN C E / C L Ô TU R E S
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Οι
καλαίσθητοι
φράχτες
αλουμινίου
διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον
προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την
αυλή του σπιτιού σας με τον πλέον όμορφο
τρόπο και την προστατεύουν από τους
ανεπιθύμητους επισκέπτες.

The tasteful aluminum fences stand out for
their aesthetics and careful design. They surround your house yard in the most beautiful
way and protect it from unwanted visitors.

Nos élégantes clôtures en aluminium se distinguent par leur caractère hautement esthétique et leur conception soignée. Elles délimiteront le pourtour de la cour de votre maison de
la plus belle manière, tout en vous préservant
des visiteurs indésirables.
gp 520

gp 512

gp 511 oval

89-01

gp 518

gp519

• Διαθέσιμη Παραλλαγή σχεδίου με μικρότερο κενό
• A variation of the design with a smaller gap is available
• Également disponible, version avec espace libre plus petit
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Α Υ ΛΟΓ Υ ΡΟΣ

/

FEN C E

/

C L Ô TU R E S

1.

2.

G026

G002

3.

G5007

G202

Το τυφλό μέρος την καγκελόπορτας μπορεί να γίνει με:
1. Προφίλ αλουμινίου
2. Επίπεδη λαμαρίνα,
2.1 Κορνίζα
			2.2 Κορνίζα περτσίνια
3. Λαμαρίνα πυραμίδα

2.1

The blind part of the gate can be constructed using:
1. An aluminum profile
2. A flat metal sheet
2.1 A frame			
			
2.2 A frame and rivets
3. A pyramidal metal sheet

2.2

G308

La partie pleine du portail peut être constituée de :
1. Profilé aluminium
2. Tôle plane		
2.1 Encadrement
			2.2 Encadrement grille
3. Tôle pyramidale

G307
G303

ΚΑΓΚΕΛΟ Π ΟΡΤΕΣ / G A TE S / P O R T A ΙL S
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44

G1036

G028

G1004B

G014

G027

G107

ΚΑΓΚΕΛΟ Π ΟΡΤΕΣ / G A TE S / P O R T A ΙL S

• Όλες οι καγκελόπορτες λειτουργούν και με
μηχανισμό.
• All gates also work using an electrical mechanism
• Tous nos portails peuvent également fonctionner
grâce à un mécanisme automatique

G024

G012

G025

G010

Α Υ ΛΟΓ Υ ΡΟΣ

G020

/

FEN C E

G021

/

C L Ô TU R E S

45

G1030

G1020

G035

G030

G512

46

ΚΑΓΚΕΛΟ Π ΟΡΤΕΣ / G A TE S / P O R T A ΙL S

G600

G1090

G1099

G1010

G1080

G608

G206

G1040

ΚΑΓΚΕΛΟ Π ΟΡΤΕΣ / G A TE S / P O R T A ΙL S

G1060

47

G1070 Opening

G1070

G1050

G1100

48

ΚΑΓΚΕΛΟ Π ΟΡΤΕΣ / G A TE S / P O R T A ΙL S

BLIND V

BLIND C

BLIND H

ΚΑΓΚΕΛΟ Π ΟΡΤΕΣ / G A TE S / P O R T A ΙL S
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ΟΡΟΦΗΣ
up-and-over garage doors
Porte de garage
basculante

ΣΠΑΣΤΗ (ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ)
sectional garage doors
Porte de garage
accordéon

ΡΟΛΟ
Roller garage doors
Porte de garage roulante
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Γ κ α ρ α ζ όπ ο ρ τ α

/

GAR AGE

DOO R S

/

P o r t e

d e

garag e

Ανοδιωμένα κάγκελα
Anodized aluminum railings
Barreaux anodisés

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

A

tip!

B

Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
	Do not install where small children can access it.
	Ne convient pas aux lieux accessibles par des petits enfants.
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Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα επιτρέπουν
την εφαρμογή του σχεδίου Accord σε κάθε τύπο
σκάλας, εσωτερική ή εξωτερική.
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Specially designed components allow for implementation of the Accord design in any staircase
type, whether interior or exterior

Des accessoires spécialement conçus permettent
la pose du modèle Accord sur tout type d’escalier,
intérieur ou extérieur.

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

tip!

Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
	Do not install where small children can access it.
	Ne convient pas aux lieux accessibles par des petits enfants.

Διαθέσιμο Φινίρισμα
Available Finish
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Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

A

56

B

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

A

B

57

BASIC
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Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Στήριγμα τζαμιού 8-10mm
Glass support 8-10mm
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Σειρά με κρύσταλλα για ανεμπόδιστη θέα
Μια μεγάλη γκάμα από βάσεις, ιδανικά
για μπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις
κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές
απαιτήσεις. Προσφέρουν εντυπωσιακό
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα,
χωρίς να περιορίζει την θέα.
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A line with crystals for unobstructed view
A wide range of bases, ideal for balconies,
staircases and building fences meeting
high architectural requirements. They
offer an impressive result in terms of
aesthetics and functionality without obstructing the view.

Une vaste gamme de supports, idéaux
pour les balcons, escaliers et clôtures de
bâtiments aux standards architecturaux
élevés. Offrent un résultat esthétique remarquable, mais également très fonctionnel, sans limiter la vue.

DC

C2U

Α10

A

C2

Α20

B

E

Α20U

DC - NO DRILL

1

2

3

3.1

3 διαφορετικές κουπαστές είναι διαθέσιμες,
προσθέτοντας άνεση και ασφάλεια.
3 different railings are available, adding
comfort and safety
3 types de rampes disponibles, offrant confort et sécurité.
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Η παραδοσιακή πέργκολα μπορεί να εφαρμοσθεί
σε κατασκευές κτιρίων προσδίδοντας την αίσθηση
του κλασικού.
Η βαφή της πέργκολας αλουμινίου γίνεται
ηλεκτροστατικά με ειδική επεξεργασία sea side
class για προστασία από την αρμύρα και διατίθεται
σε πολλά χρώματα καθώς επίσης σε αποχρώσεις
απομίμησης ξύλου.
The traditional pergola can be used in building
constructions giving them a sense of classic style.
Aluminum pergolas are coated with electrostatic
paint in many colors as well as faux wood colors
using a special Sea Side Class treatment for protection against salt.
La pergola traditionnelle peut être posée sur tout
bâtiment, lui conférant une esthétique classique.
Le laquage de la pergola en aluminium est réalisé
par traitement électrostatique seaside class, pour
une protection contre l’eau de mer, et offre une
large gamme de couleurs ou de teintes imitation
bois.
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Π ΑΡΑ Δ ΟΣΙΑΚ Η

Π ΕΡΓΚΟΛΑ / C L A S S I C

P E R G OL A

Σύστημα
στήριξης
οροφής
Roof
support
system
Système
de support
de toit

Η παραδοσιακή πέργκολα μπορεί να δεχθεί
πολυκαρμπονικά φύλλα που προσφέρουν
επιπλέον προστασία από τις διάφορες
καιρικές συνθήκες. Αισθητικά προσδίδει την
αριστοκρατική τεχνοτροπία του νεοκλασικού.
The traditional pergola can be covered with
polycarbonate sheets that offer extra protection against various weather conditions. From
an aesthetic point of view, it gives a building
the aristocratic style of neoclassicism.
La pergola traditionnelle peut être recouverte de feuilles de polycarbonate, qui offrent une protection supplémentaire contre
les intempéries. Pour une mise en valeur du
style aristocratique néoclassique.

Π ΑΡΑ Δ ΟΣΙΑΚ Η

Π ΕΡΓΚΟΛΑ / C L A S S I C

P E R G OL A
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Πέργκολα με κινούμενες περσίδες

Δυνατότητα χρήσης
ηλεκτρικού μοτέρ

Η τεχνολογική εξέλιξη στα συστήματα σκίασης! Μια εξαιρετικά μοντέρνα λύση που έγινε με δύο παράλληλους γνώμονες, τη
λειτουργικότητα και την υψηλή αισθητική. Με τη χρήση ενός
μοτέρ, η πέργκολα προσφέρει σκίαση όσο και όποτε το επιθυμείτε, ρυθμίζοντας απλά την κλίση των προφίλ της οροφής.
Προσφέρει μια νέα αισθητική, αναδιαμορφώνοντας συνολικά ένα χώρο, έχοντας πλήρη εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική του κτιρίου στο οποίο εφαρμόζεται.

Capability of using an
electric motor
Possibilité d’intégrer
un moteur électrique

Pergola with movable blinds

The technological advance in shading systems! An extremely
modern solution, which was developed with two things in
mind: functionality and high aesthetics. Using an electric
motor, the pergola offers shading whenever and for as long as
you wish; all you have to do is adjust the inclination of the roof
profiles. It provides a new style, since it reshapes an area but
remains in full harmony with the architecture of the building
it is applied in.

Πρωτοποριακός
σχεδιασμός υδρορροής
Innovative gutter design
Conception innovatrice
d’évacuation des eaux
de pluie

Pergola à vantaux mobiles

Les derniers progrès technologiques pour les systèmes
d’ombrage! Une solution extrêmement moderne, conçue
pour allier fonctionnalité et esthétisme. Grâce à son moteur,
la pergola offre un ombrage entièrement adapté à votre
demande, par le simple réglage de l’inclinaison du profilé du
toit. Offre un style nouveau, redéfinissant l’espace dans son
entier, en totale harmonie avec l’architecture du bâtiment
auquel elle s’applique.
Η Πέργκολα NYFAN Jumbo είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα βαρέως τύπου αλουμινίου και επιφάνειας PVC για
κάλυψη εξωτερικού χώρου. Προτείνεται ιδιαίτερα για μεγάλες
κατασκευές. Κατοικίες και για επαγγελματικούς χώρους.
Παρέχει ηλιοπροστασία, καθώς και προστασία από τον άνεμο
την βροχή και μερικώς από το χιόνι. Σωστά τοποθετημένη με
την κατάλληλη κλίση, μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου εως και
11 Beauforts.

Pergola NYFAN JUMBO is a heavy duty movable

ceiling system made up of aluminium and PVC fabric for
outdoor protection. It is specially designed for Large Scale
Constructions and Commercial Outdoor Spaces. It provides
sun, wind, rain and partial snow protection. Properly Installed
and with the correct inclination, it can stand wind forces up
to 11 Beauforts.
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ΚΙΝ Η Τ Η

Π ΕΡΓΚΟΛΑ / M OB I LE

P E R G OL A

Η φινέτσα συναντά την ποιότητα. Μια ακόμα
λύση μοντέρνας πέργκολας όπου οι περσίδες
μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένα
τμήματα, δημιουργώντας ευφάνταστους
συνδυασμούς πρωτότυπων κατασκευών.
Αποτελούν την τέλεια αρχιτεκτονική λύση για
μια νέα και προοδευτική σχεδίαση στο χώρο.

Οβάλ περσίδα
Oval blind
Vantail oval

Finesse meets quality. Another modern pergola solution, where the blinds can be used
in certain sections only, creating imaginative
combinations for original constructions.
They are the perfect architectural solution for
new and progressive area planning.
Lorsque la finesse rencontre la qualité. Là
aussi une solution moderne, où les vantaux
peuvent être utilisés dans certaines parties,
offrant la possibilité de combinaisons imaginatives à partir de la construction originale.
La solution architecturale parfaite pour une
réorganisation innovatrice de l’espace.

Ίσια περσίδα
Straight blind
Vantail droit

Σ Υ Γ Χ ΡΟΝ Η Π ΕΡΓΚΟΛΑ / M ODE R N P E R G OL A
Με σταθερές περσίδες / With fixed louver blades / Pergola à vantaux fixe
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/ Αυτόματες πόρτες
/ automatic doors
/ portes automatiques

Securit (glass)

Πόρτες αποθήκης / Storage Doors

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Τα ξενοδοχεία, καθώς και όλες οι μεγάλες εγκαταστάσεις, έχουν υψηλό κόστος
συντήρησης. Με την επιλογή φωτιστικών, κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, πέργκολας, παγκάκια και ειδικών κατασκευών αλουμινίου, ελαχιστοποιείτε το κόστος στο
ελάχιστο δυνατό. Οι ιδιότητες του αλουμινίου, του προσδίδουν αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, ενώ η τεχνογνωσία, δίνει λύσεις και προϊόντα για
κάθε περίπτωση, ανώτερα από τα αντίστοιχα του σιδήρου και ξύλου.
HOTELS
Hotels, just like all large facilities, come with high maintenance costs. By
selecting lights, frames, rails, pergolas, benches and special constructions made
of aluminum you can minimize the cost as much as possible. The properties of
aluminum provide the hotel with strength against time and weather conditions
whereas know-how provides solutions and products for all purposes that are
superior to their iron counterparts.
HÔTELS
Les hôtels, comme tous les complexes de grande taille, ont un coût d’entretien
élevé. En choisissant des luminaires, fenêtres et portes, clôtures, pergolas, bancs
et autres constructions spécifiques en aluminium, vous réduisez ce coût à son
minimum. Les propriétés de l’aluminium, qui offrent résistance au temps et aux
intempéries, ainsi que notre savoir-faire, offrent des solutions et des produits
adaptés à chaque cas particulier, supérieurs aux produits similaires en fer ou en
bois.
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/ Aνεμοφράχτης
/ Windscreen
/ Coupe-vents

/ Μπάρες Εισόδου
/ automatic doors
/ portes automatiques

Πόρτα με ηλεκτρονική κλειδαριά
doors with electronic locks
portes à serrure électrique

Ξ ΕΝΟ Δ Ο Χ ΕΙΑ / H OTEL S / H Ô TEL S

Μπάρες Πανικού
bars
barres

6001

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ROOM DIVIDERS
SÉPARATIONS DE PIÈCES

6006
OPEN AIR με κινουμενο τμήμα /
MOVABLE OPEN AIR /
mobile OPEN AIR

6032

επιπλα κηπου / GARDEN FURNITURE / meubles de jardin

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
SPECIAL CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

ΑΙΘΡΙΑ / PATIOS / VÉRANDAS
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ PARKING
ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
SIDEWALK BOLLARDS
COLONNETTES D’ALLÉE
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102,5cm

102,5cm

102,5cm

38,5cm

100cm

28cm

38,5cm
53cm

296

294

Tα στέγαστρα εισόδου
αποτελούν την ιδανική
λύση προστασίας των
κυρίων εισόδων κατοικιών
και
επαγγελματικών
χώρων από τη βροχή και
την ηλιακή ακτινοβολία.
Δυνατότητα κάλυψης με
συμπαγή πολυκαρμπονικά
και ακρυλικά φύλλα.
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Entrance door awnings are
the ideal solution for protection of the main entrances of residence and office
buildings against the rain
and solar radiation. They
can be covered with compact polycarbonate and
acrylic sheets.

295

Les marquises pour porte
d’entrée constituent la
solution idéale de protection contre la pluie et le
rayonnement solaire des
entrées principales de maisons et de bâtiments de bureaux. Couverture en polycarbonate dense ou feuilles
d’acrylique.

397

/ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΕΙΣΟ Δ Ο Υ
/ DOO R
C A NO P I E S
/ mar q u is e s

292

Φωτιστικα/ Lightings/ luminaires

215-1B

220-1F
245-2B
250-2F
165-1B

5001

5017

170-1F

115-1F

110-1B
5018

5002
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225-1B

260-3B

260-2B

ZEU S
70

280-4B

280-3B

5018

230-1F

265-3F

265-2F

285-4F

285-3F

ZEU S
71

340-4F

315-3F

340-3F

C R ONO S
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285-1F

315-2F

275-1B

305-3B

330-4B

5022

305-2B

330-3B

C R ONO S
73

345-3F

392-4F

345-2F

375-4B

PIRSOS
74

5068

5067

345-2B

345-3B

5065

510-3F

480-2F

480-3F

PE GA S US
75

5066

P I R OF A N I
76

515-1P

515-2P

515-3P

5069

525-1P

525-2P

525-3P

C A R A V OLO
77

Ορισμένα από τα έργα μας σε Ελλάδα και εξωτερικό
Επισκεφθείτε το www.pikrakis.com.gr για περισσότερα έργα
These are some of our projects in Greece and abroad
Visit us at www.pikrakis.com.gr to see more of our projects
Quelques-uns de nos ouvrages en Grèce et à l’étranger
Visitez notre site www.pikrakis.com.gr pour plus d’images

Caldera Bay

Αriadne Beach Hotel

Caldera Beach

Lyttos Beach
Peninsula Hotel

Lindos Imperial
Hydramis Pallace

Arina Sand Hotel

Για το Lyttos Beach Hotel, στην Χερσόνησο, το 2017
κατασκευάσαμε 300 συρόμενες μπαλκονόπορτες και αρκετές
ιδιαίτερες κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους, όπως
λαιμητόμους και φυσαρμόνικες. Το χρώμα που χρησιμοποιήσαμε
είναι υπερανθεκτικό, λόγο της θέσης του έργου. Τα κουφώματα
είναι ενεργειακά

Irida Apts
Irida Apts

Irida Apts

Mediterraneo

Semiramis Hotel

United Development Company

United Development Company QSC (UDC) was
founded in 1999. It has become one of the leading private sector companies in the State of Qatar, working with global partners across the Middle East to fulfill its mandate to be a cornerstone
of the Qatari economy.

The J&P Group

The J&P Group can undertake any EPC or Construction project of any magnitude in
the most difficult geographical locations. Design and build Airports, Highways and
Bridges, Hotels, Hospitals, Schools, Residential and Commercial complexes, New
Towns, Dams, Water & Waste water Treatment Plants, Oil & Gas Transmission Pipelines and Processing facilities, Oil Products Tank Farms, Petrochemical Facilities and
Power stations.

PEARL QATAR

Το Progect Pearl Qatar, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη εξαγωγή της εταιρίας μας. Αληθινή πρόκληση αποδείχτηκε η αποδοχή κατασκευής των προιόντων απο μασίφ αλουμίνιο
όπως εμπεριστατωμένα προτείναμε, αφού είχαν αρχικά προδιαγραφεί σε σίδερο. Κατασκευάστηκαν εξολοκλήρου απο την εταιρία μας 800 αυλόπορτες συνολικά και 7,8
χιλιόμετρα αυλόγυρου, και βάφτηκαν σε υπερανθεκτική πούδρα στο πιστοποιημένο μας βαφείο, ειδικά για το απαιτητικό κλίμα του Qatar.

Pearl - Qatar

Γερμανία

Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

Pearl - Qatar

Trinidad and Tobago

Samaria Hotel

Candia Maris

Hotel Filion Suites
Village Heights

Κατοικία

Κατοικία

Olympos Hotel

Vantaris Hotel

Action Constructing SA

H Action ιδρύθηκε το 1998 και μετονομάστηκε σε ACTION CONSTRUCTING Α.Τ.Κ.Ε. το 2003, όπου μέχρι σήμερα είναι μια πολύ γνωστή και
ευρέως σεβαστή εταιρεία. Οι μέτοχοι της εταιρείας μας, οι οποίοι είναι
αρχιτέκτονες, δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατασκευής και της
πώλησης κατοικιών από το 1984. Η μακρά και αξιόλογη παρουσία της
στην αγορά της αξιοποίησης οικοπέδων, της κατασκευής κτιρίων και
των πωλήσεων, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις,
την καθιστά ικανή σήμερα να διαθέτει ένα πολύ ενεργό παρελθόν με μια
μεγάλη ποικιλία από δείγματα της δουλειάς της.
Οι κατασκευές μας έχουν δώσει μια νέα πινελιά, χωρίς φυσικά να
βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον και την ομορφιά του τοπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΟΓΥΡΟΥ
ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ
Στις αρχές του 1800 ο Βρετανός κυβερνήτης, ανέθεσε την ανέγερση Καθολικού Ναού στον
αρχιτέκτονα Philip Reinagle. Ο ναός γοτθικού ρυθμού, θεμελιώθηκε το 1816 και ολοκληρώθηκε
το 1851. Σήμερα, ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά
ιστορικά μνημεία της πρωτεύουσας Port of Spain των νήσων Trinidad & Tobago στην Καραϊβική.
Μετά από 200 χρόνια ζωής και πρόχειρες εργασίες αναστύλωσης από ζημιές λόγω σεισμού το
1966, ο ναός αυτήν την περίοδο ανακαινίζεται, ικανοποιώντας την επιθυμία της κοινής γνώμης
για διατήρηση της ιστορικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής.
H κατασκευή του αυλόγυρου & αυλόπορτας ανατέθηκε στην Kρητική εταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕ, & τα
κατασκεύασε εξολοκλήρου από αλουμίνιο, στο σχέδιο το αρχικού σιδερένιου.

AKAM ARCHITECTS

Οι ΑΚΑΜ Αρχιτέκτονες είναι ένα αρχιτεκτονικό & κατασκευαστικό
γραφείο, επανδρωμένο από πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους
μηχανικούς, τοπογράφους, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους μηχανικούς,
αρχιτέκτονες, και εν γένει κάθε ειδικότητας μηχανικούς. Έχουν σχεδιάσει
Δημόσια Κτιριακά Έργα και Έργα Αστικού Σχεδιασμού και Υποδομών για
την Ελληνική, Γαλλική και Λιβυκή Κυβέρνηση. Το γραφείο έχει υψηλή
εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων,
όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία, θέατρα, ξενοδοχεία, κατοικίες, Έργα
Αστικής Ανάπτυξης & πράσινα πάρκα.
Στο έργο Athina Residence, κατασκευάσαμε, βάψαμε και τοποθετήσαμε
κουφώματα, κάγκελα και πέργκολες αλουμινίου, καθιστώντας τους
χώρους πραγματικά λειτουργικούς.

A.F. MODINOS + SA VRAHIMIS,
Chartered Architects + Engineers

Η Limassol Marina προσφέρει όλες τις ανέσεις της
σύγχρονης πολυτέλειας.
Για τις ανάγκες του έργου, η εταιρία μας κατασκεύασε
μια πληθώρα καγκέλων, βάση των σχεδίων του
αρχιτεκτονικού γραφείου A.F. MODINOS + SA VRAHIMIS, τονίζοντας τον ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα
του κάθε κτιρίου.

CRETE

ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕ ALUMINIUM INDUSTRY

PIKRAKIS SA ALUMINIUM INDUSTRY

NIGERIA

NIGERIA BUILDERS STOP CENTER,
BLOCK B’ No 3 SANKURU CLOSE OFF
RIMA STREET MAITAMA ABUJA NIGERIA

Savvas koukounarakis,
12 Windsor Road Valsayn North ,
(868) 3986163

COT D’IVOIRE

60 Manou Katraki str, Industrial Park of Finikia
Iraklion Crete Greece P.C. 71410
Tel. +30 2810 312270, +30 2810 310004
Fax. +30 2810 260235
email. info@pikrakis.com.gr
www.pikrakis.com.gr

TRINIDAD

Μάνου Κατράκη 60, Βιοτεχνικό πάρκο Φοινικιάς
Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71410
Τηλ. 2810 312270, 2810 310004
Fax. 2810 260235
email. info@pikrakis.com.gr
www.pikrakis.com.gr

SINED,

06 BP 6416 ABIDJAN 06, Avenue Cite
Blanche, Lot A-B 14 CITE VERDOYANTE RIVIERA 4 COCODY - ABIDJAN
00225 48 41 52 72
jjthomas@sined.ci –
Web : www.sined.ci

