
Expand your accommodation

Συνεργασία Εµπιστοσύνης
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Η ιστορία µας Η εταιρία Πικράκης ΑΕ έχει διαγράψει µια επιτυχηµένη και

Ο άψογος συνδυασµός της τεχνογνωσίας, ο µηχανολογικός

διεθνή παρουσία, µε επιτυχηµένες συνεργασίες σε Ευρώπη,

εξοπλισµός και το καταρτισµένο προσωπικό, έχουν σαν

παραγωγής και βαφής προϊόντων αλουµινίου µε τοπική και

Αφρική, Αραβικές χώρες και Τρινιδάδ.

συνεχώς εξελισσόµενη πορεία στον κλάδο του αλουµινίου 

από το1995.

αποτέλεσµα τη δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε 

προϊόντος αλουµινίου σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

του πελάτη και τις ανάγκες του χώρου.

The excellent combination of know-how, mechanical 

equipment and trained staff enables us to manufacture large 

quantities of any aluminum product, according to our client’s 

specification and the requirements of each area.

Pikrakis SA 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 strong local and international presence and 

successful partnership in Europe, Africa, the Caribbean and 

Arab countries.

Σήµερα πλέον, είναι µια ισχυρή καθετοποιηµένη µονάδα
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Σε αυτό το πολυτελές κρεβάτι, η οροφή είναι σταθερή µε 
ιδιαίτερο σχέδιο, το οποίο επιτρέπει τη διάχυση του φωτός, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα τον πελάτη σας από αυτό.

In this luxurious bed, the ceiling is fixed with a special design 
that allows the light to come through while protecting the 

sunbather from it.

Skepi

Σχέδιο οροφής
Ceiling design
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Embrace

Αγκαλιάζει τις ανάγκες ξεχωριστά.

Sliding blinds with independent manual operation

Ανοιγοανακλινόµενες περσίδες µε ανεξάρτητη χειροκίνητη
λειτουργία ανά πελάτη.

Embraces your needs individually.

per user.

Ανεξάρτητη σκίαση
Independent shading
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Wavy cloth on the roof, giving it a unique yet

Κυµατιστό πανί στην οροφή, προσδίδει ένα µοναδικό και
συγχρόνως οικείο ύφος.

intimate style.

Maisonette
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Κοµψή και απέριττη κατασκευή.

Ιδανική επιλογή για την παραλία και κοινόχρηστες πισίνες,

Elegant and streamlined construction.

όπου τοποθετούνται πολλά τεµάχια σε σειρές, για

laid out in rows, for unobstructed views.
Ideal for beach and communal pools, where many pieces are

ανεµπόδιστη θέα.

Alpha
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Προαιρετικά µε συρόµενο αµφίπλευρο τραπεζάκι και ρόδες.

Aluminum sunbed, an elegant, lightweight construction that 

makes carrying it easy and relaxing.
Optional with sliding b  side table and wheels.ilateral

Ξαπλώστρα αλουµινίου, µια κοµψή, ελαφριά κατασκευή που 

κάνει την µεταφορά της εύκολη και ξεκούραστη.

Σκαλιέρα lean 3+1
3 + 1 lean rack

Ρόδες προαιρετικά
Wheels optional

Συρόµενο αµφίπλευρο τραπεζάκι προαιρετικά
Sliding optionalBilateral table 

On Board



The photovoltaic system provides self sufficient energy while 
giving an environment - friendly character and complete freedom 
as it enables you to mount it anywhere!

Το φωτοβολταικό σύστηµα, παρέχει αυτονοµία ενέργειας και  
οικολογικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει απόλυτη 
ελευθερία, µε την δυνατότητα τοποθέτησης του προϊόντος  
οπουδήποτε στο χώρο.

Φωτοβολταϊκά:

Photovoltaics:

Θύρες USB (loading set) & Μπαταρία 

φορητής συσκευής σας (tablets, mobile phones, mp3 players 
κλπ), χωρίς την αναγκη να το αφήνετε στο δωµάτιο.

protective cover. It allows you to charge your portable devices

2 Θύρες USB, µια για κανονική και µία για γρήγορη φόρτιση, µε 
προστατευτικό καπάκι. Δίνει την δυνατότητα φόρτισης της

(tablets, mobile phones, mp3 players etc ) without having to leave

USB ports (loading set) & Battery
2 USB ports, one for normal and one for fast charging, with

them in the room.

Ειδικός φωτισµός LED:
Εγκατάσταση ειδικού φωτισµού για βραδινές στιγµές
χαλάρωσης και διασκέδασης.

Special LED lighting:
Special lighting installation for evening moments of relaxation 
and fun.
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«εξτραδάκια» που αυξάνουν

την αξία του καταλύµατος σας.
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Safebox:
With the safe you give your customers the sense of security

Με το χρηµατοκιβώτιο δίνετε στον πελάτη σας την ασφάλεια για να 
απολαύσει τις διακοπές του. Με κωδικό που τον ρυθµίζει ο ίδιος, 
ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείµενα, χωρις την παρέµβαση 
τρίτων.

Χρηµατοκιβώτιο:

staff personnel.

while enjoying their vacation. With a code that is easily regulated,
customers secure their personal belongings without involving

Table cup holder:

σας στην ποτηροθήκη, αποφεύγοντας τα νερά.

customer to touch any personal objects like books, mobile
devices, sunglasses etc. They can also use the cup holder for 
beverages, avoiding the contact with dripping water.

στρώµατα, δίνει τη δυνατότητα να ακουµπήσετε οτιδήποτε έχετε

Τραπεζάκι ποτηροθήκη:

µαζί σας,βιβλίο, κινητό κ.α. Επίσης µπορείτε να αφήσετε το ποτήρι

A special two-level sliding table between the layers allows the

Ειδικό συρόµενο τραπεζάκι δυο επιπέδων αναµεσα στα

λογότυπο σας, σε όποιο χρώµα και υλικό επιθυµείτε!

Τοποθετήστε κουρτίνες στο προϊόν που έχετε επιλέξει,

Place the layers of your choice, putting your logos, colors and 
material s accordind to your aesthetic needs!

Prive:

προσθέτοντας την ιδιωτικότητα και προστασία που επιζητά ο 
κάθε πελάτης σας!

Τοποθετήστε τα στρώµατα της επιλογής σας, βάζοντας το
Στρώµατα:

Mattresses:

Place curtains on the product of your choice, adding the privacy 
and protection that every customer wants!

Πριβέ:

«features» that upgrades the 

value of accommodation.



lighting.

Προφίλ πλάτους 51 mm στο σηµείο της επαλληλίας, για τη µεγιστοποίηση
του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισµού.
Το ανασυρόµενο κούφωµα GP2450 καταφέρνει να συνδυάσει αρµονικά όλα

Ideal for new hotel renovations and renovations.
Ability to implement a variety of typologies.

Easy access floor guide (disabled)

αθόρυβη κύλιση των συρόµενων φύλλων, χάρη στον προηγµένο 
µηχανισµό ανύψωσης.

Ιδανική λύση για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις ξενοδοχείων

τα λειτουργικά οφέλη ενός minimal συρόµενου συστήµατος µε εύκολη και

Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών.

The retractable frame GP2450 manages to seamlessly combine all the
functional benefits of a minimal sliding system with eas tyo use, silent
sliding sheets thanks to its advanced listing mechanism.

51 mm wide profile at the pallet point to maximize field of view and natural

Επιδαπέδιος οδηγός για εύκολη πρόσβαση ( προδιαγραφές ΑΜΕΑ)

Ανασυρόµενο θερµοµονωτικο κούφωµα µε λεπτές όψεις
διατοµών.
Retractable thermal insulation frame with thin cross-sections

GP2450

20C

0C
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Επάλληλο
Overlapping

Σταθερό
Fixed



Πτυσσόµενο θερµοµονωτικό και στιβαρό κούφωµα.
Foldable insulation and robust window frame.

GP4600

ψυχαγωγίας.

Επιδαπέδιος οδηγός για εύκολη πρόσβαση ( προδιαγραφές ΑΜΕΑ).

ευπροσάρµοστο σε κάθε ανάγκη (φυσούνα / φυσαρµόνικα / σπαστό ).

καθένα.

Ιδανική λύση για κοινόχρηστους χώρους, εστιατόρια και χώρους

Κατάλληλο για την κάλυψη πραγµατικά µεγάλων ανοιγµάτων. Επιτρέπει την
χρήση µέχρι και 14 φύλλων (7+7), µε µέγιστο ύψος 3 m και πλάτος 1.20 m το

Το GP4600 είναι ένα στιβαρό θερµοµονωτικό πτυσσόµενο κούφωµα,

and entertainment venues.

The GP4600 is a robust thermal insulated collapsible frame, adaptable to
any need (blown / harmonics / split). Ideal for public spaces, restaurants

Suitable for really big openings. It allows the use of up to 14 sheets (7 + 7),
with a maximum height of 3 m and a width of 1.20 m each.
Easy access floor guide (Access for people with disabilities / special needs)

20C

0C
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Πόρτες σε µοντέρνο ή παραδοσιακό ύφος.
Door in modern or traditional style.

ΠΟΡΤΕΣ

requirement.

Aluminum door in modern or traditional style.
A variety of designs are available to suit any architectural and functional

Integrated with electronic lock.

Μια πληθώρα σχεδίων βρίσκονται στην διάθεσή σας, ευπροσάρµοστα σε
κάθε αρχιτεκτονική και λειτουργική απαίτηση.
Με ηλεκτρονική κλειδαριά.

Πόρτα αλουµινίου σε µοντέρνο ή παραδοσιακό ύφος.



Σύχρονος σχεδιασµός σκίασης
Modern shading design

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

ακόµη και συνδυασµός µε ένα µέρος ανοιγοκλειόµενης.

be used all over the surface and in certain parts, creating

us in Greece!

imaginative combinations of original designs. They are the

ορισµένα τµήµατα, δηµιουργώντας ευφάνταστους

perfect architectural solution for a new and progressive

Η διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου, έχει ιδιαίτερη σηµασία 
για εµάς στην Ελλάδα!

design in space. Trellis trellis, chessboard design, and even a

µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε όλη την επιφάνεια και σε

σχεδίαση στο χώρο. Καφασωτή πέργκολα, σχέδιο σκακιέρας,

Μια λύση µοντέρνας πέργκολας, όπου οι περσίδες ίσιες ή οβάλ

A modern pergola solution where straight or oval blinds can

combination of a lockable part.

συνδυασµούς πρωτότυπων κατασκευών. Αποτελούν την

The design of the outdoor space is of particular importance to

τέλεια αρχιτεκτονική λύση, για µια νέα και προοδευτική

Παραδοσιακός σχεδιασµός σκίασης µε πάνι.
Traditional shade design with cloth

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

giving the classic feel.

sea side class for protection against sage and is available in

ειδική επεξεργασία sea side class, για προστασία από την αρµύρα 
και διατίθεται σε πολλά χρώµατα, καθώς επίσης σε αποχρώσεις 
αποµίµησης ξύλου.

Η παραδοσιακή πέργκολα, µπορεί να εφαρµοσθεί σε κατασκευές 
κτιρίων, προσδίδοντας την αίσθηση του κλασικού.
Η βαφή της πέργκολας αλουµινίου γίνεται ηλεκτροστατικά µε

The traditional pergola can be applied to building structures

The aluminum pergola is electrostatically painted with a special

many colors as well as in imitation wood shades.
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Σύστηµα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα
Floor-standing glazing system

SLIM LINE

ΚΑΓΚΕΛΑ

Aluminum railings in classic, traditional and modern patterns. 
Plenty of designs that show off their aesthetics, the architecture 
of the building they adorn.

Κάγκελα αλουµινίου σε κλασσικά, παραδοδιακά και µοντέρνα 
µοτίβα. Πληθώρα σχεδιών, που αναδεικνύουν την αισθητική 
τους, την αρχιτεκτονική του κτιρίου που κοσµούν.

Παραδοσιακά & µοντέρνα µοτίβα
Traditional & modern patterns
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Η έκδοση του Crystal Line, Slim Line TOP MOUNT, παρέχει το πιο 
ελκυστικό γυάλινο κιγκλίδωµα µε τη λεπτή, κοµψή και ανθεκτική 
σχεδίαση του, αλλά και µε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας 
και τιµής.
Η εξαιρετική του µηχανική ιδιότητα, αναβαθµίζει µοναδικά την 
ποιότητα κατασκευής και την αρχιτεκτονική αισθητική του έργου 
σας.

The Crystal Line version, Slim Line TOP MOUNT, provides the 
most attractive glass railing with its slim, sleek and durable 
design and the best value for money.
Its excellent mechanical properties uniquely upgrades the quality 
of construction and architectural aesthetics of your work.



NICE WORKING WITH

Team work... 
makes the dream work
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