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Η ιστορία µας

Η εταιρία Πικράκης ΑΕ έχει διαγράψει µια επιτυχηµένη και συνεχώς εξελισσόµενη πορεία στον κλάδο 

του αλουµινίου από το1995. Σήµερα πλέον, είναι µια ισχυρή καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής και 

βαφής προϊόντων αλουµινίου µε τοπική και διεθνή παρουσία, µε επιτυχηµένες συνεργασίες σε 

Ευρώπη, Αφρική, Αραβικές χώρες και Καραϊβική. Ο άψογος συνδυασµός της τεχνογνωσίας, ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός και το καταρτισµένο προσωπικό, έχουν σαν αποτέλεσµα τη δυνατότητα 

κατασκευής οποιουδήποτε προϊόντος αλουµινίου σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, τις 

εξειδικευµένες ανάγκες του διακοσµητή, του αρχιτέκτονα  και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες του 

εκάστοτε χώρου.

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. 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 specificationthe 

specialized needs of the decorator, the architect and always the requirements of each area.

Our story

NICE WORKING WITH

Team work... 
makes the dream work
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100% Ελληνικό προϊόν
100% Greek product
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Ο σκελετός σε όλα τα προιόντα που αναγράφονται στο παρόν, είναι κατασκευασµένος εξόλοκλήρου από 

αλουµίνιο. Οι βίδες είναι inox, ενώ τα εξαρτήµατα των κουρτινών είναι ανοδιωµένο αλουµίνιο. Τα 

προτεινόµενα υφάσµατα πληρούν τις προδιαγραφές για παραθαλάσσια χρήση, τα οποία είναι στην διάθεσή 

σας. Ελαφριά κατασκευή, εύκολη συναρµολόγηση  και µικρός όγκος αποθήκευσης.

Το προϊόν µας / Our product

Το βαφείο της Πικράκης ΑΕ πληροί τις προδιαγραφές του Qualicoat για παραθαλάσσια κλάση. 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 παραθαλάσια περιβάλοντα.

Το βαφείο µας / Οur paintshop

Η εταιρία εφαρµόζει σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2015, Factory 

production Control (FCP) και διαθέτει στην αγορά κουφώµατα µε σήµανση CE.

ISO 9001:2015

Όλα τα προτεινόµενα χρώµατα αλουµινίου, ανήκουν στην υπερανθεκτική τεχνολογία Interpon D2525 και 
πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας Qualicoat Class 2, GSB  Master και AAMA 2604

Τα χρώµατα / The colors

All proposed aluminum colors belong to the super durable Interpon D2525 technology and continues to 
fulfil all the quality requirements of Qualicoat Class 2, GSB Master and AAMA 2604

UV StableFlame Retardant Antibacterial 
Antifungal

Easy Care
Alcohol Resistant Phthalate Free

The frame in all of the products listed here is made entirely of alumimium. The screws are inox, while the 

curtain fittings are anodized aluminum. The recommended fabrics meet the specifications for seafront use, 

which are at your disposal. Lightweight construction, easy to assemble and low storage volume.

The paintshop of Pikrakis SA continues to fulfil all the requirements of Qualicoat for coastal class. The 

paintshop is able to apply special treatments before coating the product, to ensure higher corrosion 

resistance. This pretreatment is recommended for environments that are especially affected by pollutants or 

are located close to the sea.

The company implements a Quality Management System according to EN ISO 9001:2015, Factory Production 

Control (FCP) and markets CE-markets frames



Skepi

Σε αυτό το πολυτελές κρεβάτι, η οροφή είναι σταθερή 
µε ιδιαίτερο σχέδιο, το οποίο επιτρέπει τη διάχυση του 
φωτός, προστατεύοντας ταυτόχρονα επαρκώς τον 
πελάτη σας από την ακτινοβολία.

In this luxury bed, the ceiling is fixed with a special 

design, which allows the diffusion of light, while 

protecting your client from sun radiation.

Σκαλιέρα lean rack 3+1
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Sun protection

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
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Ένα υπέροχο διπλό κρεβάτι, µε ένα µοναδικό 
πλεονέκτηµα: Κάθε χρήστης χάρη στη χειροκίνητη 
ανοιγοκλινόµενη περσίδα αλουµινίου, µπορεί να 
ρυθµίσει την οροφή του ξεχωριστά, ανάλογα πόσο φώς 
θέλει.

Embrace

Σκαλιέρα lean rack 3+1

An awesome double bed, with a unique advantage: 
Each user can adjust the roof individually, thanks to 
the manual sliding aluminum blind, depending on how 
much the light desired.
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X

T
R

A

Sun protection (open) / (close)



Το πανί αποτελεί πάντα µια σίγουρη και ασφαλή επιλογή 
σκίασης. Για την οροφή του maisonette, χρησιµο-
ποιούµε κυµατιστό πανί που προσδίδει ένα µοναδικό και 
συγχρόνως οικείο ύφος.

Maisonette

The fabric is always a safe and secure shading option. 
For the roof of the maisonette, we use a wavy fabric that 
gives a unique and simultaneously a familiar style.

Σκαλιέρα lean rack 3+1
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X
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A

Αναλόγως την ποιότητα του πανιού.
Sun protection.



Livelo
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Double bed with highlighted lines and corners. 

A small house that offers a sense of warmth 

and privacy. The roof is covered with a 

pyramid-shaped awning.

Σκαλιέρα lean rack 3+1

Αναλόγως την ποιότητα του 
Sun protection.

Διπλό κρεβάτι µε τονισµένες γραµµές και γωνίες. Ένα 
µικρό σπίτι που προσφέρει µια αίσθηση ζεστασίας και 
ιδιωτικότητας. Οροφή που καλύπτεται µε τεντόπανο σε 
σχήµα πυραµίδας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X

T
R

A



Ο επιβλητικός αδερφός του boheme!
Στιβαρή οροφή µε δοκάρια που εξέχουν από την 
κατασκευή, στηρίζουν τα πλεγµένα µε σχοινί πλαίσια. 

Compass

Sturdy roof with beams protruding out of the 
construction, support the rope-braided frames.

The imposing brother of boheme!

Σκαλιέρα lean rack 3+1

Sun protection
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X

T
R

A



Εµπνευσµένοι από την αίσθηση ελευθερίας, άνεσης    
και απλότητας που αναζητάµε στις διακοπές, 
δηµιουργήσαµε το  boheme! Το µονοκόµµατο στρώµα, 
τονίζει την αίσθηση της ξεκούρασης, ενώ το σχοινί 
αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της οροφής. 

Bohème

Inspired by the sense of freedom, comfort and simplicity 
that we seek in holidays, we created boheme! The one-
piece mattress emphasizes in the feeling of relaxation, 
while the rope is the dominant element of the roof.

Σκαλιέρα lean rack 3+1

Sun protection

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X

T
R

A
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Ιδανική επιλογή για την παραλία και κοινόχρηστες 
πισίνες, όπου τοποθετούνται πολλά τεµάχια σε σειρές, 
γ ια  ανεµπόδιστη  θέα.  Κοµψή,  απέριττη  και 
ευπροσάρµοστη κατασκευή.

Alpha

Ideal choice for the beach and communal pools, where 
many pieces are placed in rows, for unobstacled plain 
views.  Elegant,  unpretent ious and versat i le 
construction.

Σκαλιέρα lean rack 3+1

Sun protection
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X

T
R

A



Ιδανική επιλογή για την παραλία και κοινόχρηστες 
πισίνες, όπου τοποθετούνται πολλά τεµάχια σε σειρές, 
για ανεµπόδιστη θέα. Η οροφή προσαρµόζεται 
αναλόγως τη θέση του ήλιου!

Alpha Bed

Ideal choice for the beach and communal pools, where 
many pieces are placed in rows, for unobstructed views. 
The roof can be adjusted to the position of the sun!

Σκαλιέρα lean rack 3+1
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ USB LED SAFEBOX ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

E
X

T
R

A

Αναλόγως την ποιότητα του 
Sun protection.



Στην έκδοση Aigaion on board το 1/3 αιωρείται, ενώ 
είναι βιδωµένη στο δάπεδο. Η επιπλέον χρήση Led 
lights πραγµατικά την απογειώνει.

Η Αιγαίον είναι ιδανική για ανεµπόδιστη θέα!, 
Εξολοκλήρου επιδαπέδια στην βασική της έκδοση.

Aigaion

The Aigaion is ideal for unobstructed views ! 
Completely floor to floor in its basic version.

In the Aigaion on board version the 1/3 of it is 
suspended, while it is screwed to the floor. The extra use 
of Led lights really takes it to the next level.

Σκαλιέρα lean rack 3+1
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Σκαλιέρα lean rack 3+1 Ρόδες προαιρετικά
Wheels optional

Ξαπλώστρα αλουµινίου, µια στιβαρή, κοµψή και 

ελαφριά κατασκευή που κάνει την µεταφορά της εύκολη 

και ξεκούραστη.

2Step Up

Aluminum sunbed, a robust, elegant and light 

construction that makes its transport easy and relaxing.
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Διακριτική ξαπλώστρα αλουµινίου άνετη για τον χρήστη 

και πρακτική για τον ιδιοκτήτη! Μέγιστη αξιοποίηση του 

χώρου σας κατά την χρήση της, αλλά και κατά την 

αποθήκευση αφού είναι στοιβαζόµενη!

Upscale

A discreet aluminum sunbed comfortable for the user 

and practical for the owner! Maximum utilization of your 

space while using it, but also while storing!

Σκαλιέρα lean rack 3+1 Ρόδες προαιρετικά
Wheels optional

Στοιβαζόµενες
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Ξαπλώστρα αλουµινίου άνετη για τον χρήστη και 

πρακτική για τον ιδιοκτήτη! Μέγιστη αξιοποίηση του 

χώρου σας κατά την χρήση της, µε πλάτος 65 εκ. αλλά 

και κατά την αποθήκευση αφού είναι στοιβαζόµενη!

klim-max

Aluminum sunbed comfortable for the user and 

practical for the owner! Maximum utilization of your 

space while using it, with a width of 65 cm but also easy 

to store since it is stackable!

ΣτοιβαζόµενηΣκαλιέρα lean rack 3+1
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Extra

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:

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

Safebox:
With the safebox you give your customers the sense of security

Special LED lighting:

Ειδικός φωτισµός Led:
Εγκατάσταση ειδικού φωτισµού για τις βραδινές στιγµές 
χαλάρωσης και διασκέδασης. Επίλογή 2 φωτισµών, 1 χρώµα ή 
RGB

Special lighting installation for evening moments of relaxation 
and fun. Options of 2 lights, 1 color or RGB

Το φωτοβολταϊκό συστηµα, παρέχει αυτονοµία ενέργειας και 
οικολογικο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει απόλυτη 
ελευθερία, µε τη δυνατότητα τοποθέτησης του προϊόντος 
οπουδήποτε στο χώρο.

Φωτοβολταϊκά:

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

Θύρες USB (loading set) & Μπαταρία:

Usb ports (loading set) & Battery:
2 Usb ports, one for normal and one for fast charging, with 
protective cover. It allows you to charge your portable devices 
(tablets, mobile phones, mp3 players etc) without need to leave 
them in the room.

2 Θύρες usb, µια για κανονική και µια για γρήγορη φόρτιση, µε 
προστατευτικό καπάκι. Δίνει τη δυνατότητα φόρτισης της 
φορητής συσκευής σας (τάµπλετ, κινητά τηλέφωνα, mp3 players 
κλπ), χωρίς την ανάγκη να το αφήνετε στο δωµάτιο.

L: 47 / W:18 / H: 28,5 (cm)

σας στην ποτηροθήκη, αποφεύγοντας τα νερά.

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

devices, sunglasses etc. They can also use the cup holder for their 
belongings, avoiding the contact with dripping water.

L: 47 / W:18 / H: 28,5 (cm)

customer to touch any personal objects like books, mobile

Table cup holder:

Τραπεζάκι ποτηροθήκη:

στρώµατα, δίνει τη δυνατότητα να ακουµπήσετε οτιδήποτε έχετε
µαζί σας,βιβλίο, κινητό κ.α. Επίσης µπορείτε να αφήσετε το ποτήρι

Ειδικό συρόµενο τραπεζάκι δυο επιπέδων αναµεσα στα
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Πριβέ:

Prive:

-Prive 5: 5 τεµάχια για 1 µε στήριξη πάνω-κάτω & 3 ελεύθερες 

Επιτύχετε την διακριτικότητα και προστασία που επιζητά ο 
πελάτης σας, τοποθετώντας κουρτίνες της επιλογής σας! Σας 
παρέχουµε δύο επιλογές στήριξης, πάντα µε κουρτινόβεργες και 
εξαρτήµατα ασηµί ανοδιωµένου αλουµινίου.

-Prive 7: 7 pieces for 3 with up and down support & 1 free

Κενό προφιλ αλουµινιου µε βέργα κουρτινας 2,4 (cm)

-Prive 2: 2 pieces for 1 with up and down support & back
-Prive 5: 5 pieces for 1 with up and down support & 3 free

-Prive 7: 7 τεµάχια για 3 µε στήριξη πάνω-κάτω & 1 ελεύθερη

-Prive 2: 2 τεµάχια για 1 µε στήριξη πάνω-κάτω & πλάτη

Achieve the discretion and protection that your customer seeks 
by placing curtains of your choice!We provide you with two 
support options, always with curtain rods and silver anodized 
aluminum fittings.

Gap of aluminum profile with curtain rod 2,4 (cm)

«features» that upgrades the 

value of accommodation.
Extra

If your main goal is absolute waterproofing, then choose a 
layer of synthetic leather with heat sealing without seams, with 
or without headrest. 7 available shades, with the possibility of 
logo printing and independent binding.

Αν κύριο ζητούµενο σας είναι η απόλυτη υδατοστεγανότητα, 
τότε επιλέξτε στρώµα από συνθετικό δέρµα µε θερµοκόλληση 
χωρίς ραφές, µε ή χωρίς προσκέφαλο. 7 διαθέσιµες αποχρώσεις, 
µε δυνατότητα τύπωσης λογοτύπου και ανεξάρτητης δέστρας.

Στρώµατα:

Απεριόριστες επιλογές σε χρώµα και υφή, µε ενσωµατωµένη 
δέστρα και προσεγµένο φινίρισµα, προσφέρει το ραφτό µε 
φερµουάρ. Με ή χωρίς προσκέφαλο  

Mattresses:

Unlimited choices in color and texture, with built-in binding 
and careful finishing, offers the tailor with zipper. With or 
without headrest.

Τραπεζάκια αλουµινίου 3 µεγέθη:

Ideal for completing beach furniture. It’s also Ideal for your 
garden or terrace.
Sizes: 80χ80χ72 (cm) - 61χ61χ45 (cm) - 52χ40χ45 (cm)

Ιδανικό για να συνοδεύει τα έπιπλα παραλίας. Ιδανικό ακόµη για 
τον κήπο σας ή την βεράντα.
Μεγέθη: 80χ80χ72 (cm) - 61χ61χ45 (cm) - 52χ40χ45 (cm)

Aluminium coffee tables 3 sizes:

Τραπεζάκια αλουµινίου:
Ιδανικό για να συνοδεύει τα έπιπλα παραλίας. Ιδανικό ακόµη για 
τον κήπο σας ή την βεράντα.
Μέγεθος: 40χ40χ75 (cm)

Aluminium coffee tables:
Ideal for completing beach furniture. It’s also Ideal for your 
garden or terrace
Size: 40χ40χ75 (cm)
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Details / Λεπτοµέρειες

L: 215 / W:169 / H: 198 (cm) 
Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 50 cm
Διαστάσεις στρώµατος: 64χ196χ10cm

Skepi:

Skepi:
L: 215 / W:169 / H: 198 (cm) 
Bed height with mattress: 50 cm
Mattress dimensions: 64χ196χ10 cm

Διαστάσεις στρώµατος: 64χ196χ10 cm
 Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 50 cm
L: 215 / W:169 / H: 198 (cm)
Embrace:

Embrace:
L: 215 / W:169 / H: 198 (cm)
Bed height with mattress: 50 cm
Mattress dimensions: 64χ196χ10 cm

Maisonette:
L: 215 / W:169 / H: 198 (cm) 
Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 50 cm
Διαστάσεις στρώµατος: 64χ196χ10 cm

Maisonette:

Mattress dimensions: 64χ196χ10 cm
Bed height with mattress: 50 cm
L: 215 / W:169 / H: 198 (cm)  

Διαστάσεις στρώµατος: 64χ196χ10 cm
Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 50 cm

Livelo:
L: 215 / W:169/ H: 198 (240 ΠΥΡ) (cm) 

Bed height with mattress: 50 cm
Mattress dimensions: 64χ196χ10 cm

L: 215 / W:169/ H: 198 (240 ΠΥΡ) (cm) 
Livelo:

 Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 50 cm
Διαστάσεις στρώµατος: 130χ196χ10 cm

Compass:
L: 219 / W:152 / H: 198 (cm)

Mattress dimensions: 130χ196χ10 cm

Compass::
L: 219 / W:152 / H: 198 (cm)
Bed height with mattress: 50 cm

Boheme:
L: 219 / W:152 / H: 198 (cm)
 Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 50 cm
Διαστάσεις στρώµατος: 130χ196χ10 cm

Boheme::

Mattress dimensions: 130χ196χ10 cm
Bed height with mattress: 50 cm
L: 219 / W:152 / H: 198 (cm)
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Alpha Bed:

0Degrees: 40

L: 205 / W:146 / H: 220 (cm)
Bed height with mattress: 32 cm

Roof width: 214 cm
Mattress dimensions: 61χ196χ10 cm

Alpha:
L: 205 / W:146 / H: 220 (cm) 
Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 32 cm
Διαστάσεις στρώµατος: 61χ196χ10 cm

Alpha:
L: 205 / W:146 / H: 220 (cm) 
Bed height with mattress: 32 cm
Mattress dimensions: 61χ196χ10 cm

Step Up²:
L: 205 / W:69 / H: 34* (cm)
 Ύψος µε άνω µεριά στρώµατος*
Διαστάσεις στρώµατος: 60χ196χ10 cm

Mattress dimensions: 60χ196χ10 cm
Height: upper layer of mattress*
L: 205 / W:69 / H: 34* (cm)
Step Up²:

L: 211 / W:145 / H: 30* (cm)
 Ύψος µε άνω µεριά στρώµατος*
Διαστάσεις στρώµατος: 130χ196χ10 cm

Aigaion:

Height: upper layer of mattress*
L: 211 / W:145 / H: 30* (cm)
Aigaion:

Mattress dimensions: 130χ196χ10 cm

 Ύψος µε άνω µεριά στρώµατος*
Διαστάσεις στρώµατος: 60χ196χ10 cm

Klim-max:
L: 205 / W:69 / H: 34* (cm)

L: 205 / W:69 / H: 34* (cm)
Klim-max:

Mattress dimensions: 60χ196χ10 cm
Height: upper layer of mattress*

 Ύψος µε άνω µεριά στρώµατος*
Διαστάσεις στρώµατος: 60χ196χ10 cm

Upscale:
L: 205 / W:69 / H: 34* (cm)

Upscale:
L: 205 / W:69 / H: 34* (cm)

Mattress dimensions: 60χ196χ10 cm
Height: upper layer of mattress*

Details / Λεπτοµέρειες

L: 205 / W:146 / H: 220 (cm) 

Διαστάσεις στρώµατος: 61χ196χ10 cm

Alpha Bed:

Ύψος κρεβατιού µε στρώµα: 32 cm

Άνοιγµα οροφής: 214 cm
0Μοίρες: 40
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