Εταιρικό Προφίλ
Η INOX NOSSIS 40 χρόνια από την ίδρυσή της συνεχίζει δυναμικά να
επενδύει στη δημιουργικότητα και τη φαντασία αξιοποιώντας τα καλύτερα
υλικά και τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις.
Σε εξέλιξη της παραδοσιακής δραστηριότητάς μας στο σχεδιασμό
διακοσμητικών στοιχείων σιδήρου και την πώληση ανοξείδωτων στοιχείων
και εξαρτημάτων η οποία και μας καθιέρωσε ως την κορυφαία εταιρεία του
χώρου, προχωρούμε αποφασιστικά στην επέκταση της δραστηριότητάς μας
στην εμπορία καινοτόμων & ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
Καινοτομούμε προσφέροντας “Outdoor Solutions” οι οποίες μεμονωμένα ή
συνδυαστικά, εκτοξεύουν τη χρηστικότητα και την αισθητική των εξωτερικών
χώρων διαμονής. Οι λύσεις μας αναβαθμίζουν περιβάλλοντες χώρους σε
βεράντες, σε σύγχρονες κατοικίες, σε χώρους εστίασης & αναψυχής, σε
ξενοδοχεία κ.λπ.
Επιδιώκουμε την τελειότητα σε ότι πράττουμε. Βελτιώνουμε την ποιότητα
ζωής των συνανθρώπων μας μέσω της βελτίωσης των χώρων διαβίωσής
τους.

Company Profile
INOX NOSSIS 40 years from its founding continues to dynamically
invest in creativity and imagination utilizing the best material and modern
aesthetic trends.
Μoving forward from our traditional activity in the design of cosmetic
iron elements and the sale of various inox elements and parts which
established us as the leading company in our field, we proceed decisively
in the expansions of our activity in the trading of innovative and complete
shading systems.
We are innovating by offering “Outdoor Solutions” which individually or
in combination vastly improves the usability and the aesthetics of the
outer living spaces. Our solutions upgrades the outer spaces of verandas,
modern houses, restaurants & recreation areas, hotels etc.
We seek perfection in everything we do. We improve the quality of life of
our fellow men through the improvement of their living places.
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mod: SRF 120N

Σκίαση / Shading

Βιοκλιματική Πέργκολα

Σκίαση / Shading

Bioclimatic Pergola

mod: SRF 120N

Περιγραφή
Η βιοκλιματική πέργκολα SRF 120N που προσφέρει η INOX NOSSIS ελέγχει αυτόματα τη σκίαση και τον εξαερισμό του χώρου
προσφέροντας μια ασύγκριτη άνεση και εμπειρία διαβίωσης. Διαθέτει στιβαρό, απόλυτα κρυφό και αθόρυβο μηχανισμό λειτουργίας.
Οι κινητές περσίδες (πτερύγια) πραγματοποιούν διπλή λειτουργία, μπορούν να ανακλιθούν κατά 45° παρέχοντας ελεγχόμενη φωτεινότητα
και φυσικό εξαερισμό. Επιπρόσθετα μπορούν να μαζευτούν πλήρως δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ίσο με τα 2/3 του μήκους του
προβόλου. Όταν οι κινητές περσίδες (πτερύγια) εκτείνονται, καλύπτουν κατά 4,5 cm το ένα το άλλο εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο
κορυφαία στεγανοποίηση και αντοχή σε ανεμοπίεση, βροχόπτωση και υψηλή χιονόπτωση.
Οι μεγάλες διαστάσεις του υδατοσυλλέκτη και των υπολοίπων διατομών από τις οποίες περνά το νερό αποτρέπουν την πιθανότητα
υπερχείλισης ακόμη και σε συνθήκες σφοδρής βροχόπτωσης. Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου το οποίο και
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία διασφαλίζοντας πλήρως τη μακροζωία και την εξαιρετική αντοχή της στις καιρικές συνθήκες.
Τέλος, μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα φωτισμού LED τόσο λευκού χρώματος όσο και RGB.

Description

Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία /
Protection from UV irradiation

Προστασία από τη βροχή /
Protection from rain

Protect from heavy rain
and snow 300 kg/m & 2,0m

Προστασία από το χιόνι /
Protection from snow

The bioclimatic pergola SRF 120N offered by INOX NOSSIS automatically controls the shading and the ventilation of the area,
providing great comfort and a great living experience. It has a sturdy, totally hidden and silent operation mechanism.
The movable blinds (blades) perform a double function, they can recline by 45° providing controlling illumination and natural
ventilation. Moreover, they can totally retract creating an open space equal to the 2/3 of the length. When the movable blinds
(blades) extent they overlap each other by 4,5cm thus ensuring perfect water tightness and resistance to wind pressure, rain and snow.
The large dimensions of the water drainage system as well as the rest cross-sections, from which water passes, prevent the
possibility of overflow even in very heavy rain conditions. It is manufactured from high quality aluminum alloy which is heat treated
ensuring longevity and excellent durability in the most adverse weather conditions.
Finally, you can place LED lighting system in white color or RGB.

www.nossis.gr
4

5

mod: SRF 120N

Σκίαση / Shading

Γυάλινη Ανοιγόμενη Οροφή / Glass Sliding Roof

Σκίαση / Shading

Bioclimatic Pergola

mod: GSR 45W
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mod: GSR 45W

Σκίαση / Shading

Γυάλινη Ανοιγόμενη Οροφή

Σκίαση / Shading

Glass Sliding Roof

mod: GSR 45W

Η ηλεκτροκίνητη ανοιγόμενη γυάλινη οροφή είναι ιδανική λύση για σπίτια, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Τα αλουμινίου πτυσσόμενα γυάλινα πάνελ
μπορούν να ανοιχθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες μας ώστε να επιλέξουμε εντός του χώρου μας να εισέρθει φυσικός φωτισμός – ήλιος και αέρας.
The electrically operated sliding glass roof is an ideal solution for houses, restaurants, hotels. The aluminum folding glass panels can be
opened according to our wishes so to make the choice of allowing natural light to come in – Sun and wind.

www.nossis.gr
8

9

mod: GSR 45W

Σκίαση / Shading

Τηλεσκοπικό Στέγαστρο / Τelescopic Shelter

Σκίαση / Shading

Glass Sliding Roof

mod: TRS 2804W
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mod: TRS 2804W

Σκίαση / Shading

Τηλεσκοπικό Στέγαστρο

Σκίαση / Shading

Τelescopic Shelter

mod: TRS 2804W

Τα τηλεσκοπικά στέγαστρα είναι ιδανικά για το κλείσιμο πισινών γιατί
λειτουργούν σαν προστατευτικά καλύμματα εξυπηρετούν την ασφάλεια,
την καθαριότητα ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση τόσο
στο λειτουργικό, όσο και στο κόστος συντήρησής τους.

The telescopic shelters are ideal for the protection of swimming
pools because they act like protective covers, they provide safety,
cleanliness, and at the same time contribute significantly to the
reduction of the operation as well as maintenance costs.

Τα προστατευτικά πισίνας προσφέρουν:
• Ασφαλή λειτουργία, με την αποτροπή πιθανής ανεπιθύμητης
πτώσης στην πισίνα μικρών παιδιών ή κατοικίδιων.
• Καθαριότητα, υγιεινή και ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης
συντήρησης, γιατί προστατεύεται η πισίνα από τις ακαθαρσίες,
φύλλα και βρωμιές που μαζεύονται από το φύσημα του αέρα.
• Μείωση, στο ελάχιστο, των απωλειών νερού λόγω εξάτμισης
και ταυτόχρονα σημαντική μείωση στην κατανάλωση
χημικών προϊόντων καθαρισμού της πισίνας.
• Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η λειτουργία της πισίνας, υπό οιοσδήποτε
κλιματολογικές συνθήκες, καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
• Το κάλυμμα της εταιρείας ΙΝΟΧ ΝΩΣΣΗΣ αποτελεί την καλύτερη
επιλογή για την προστασία της πισίνας σας κατά τη διάρκεια
του χειμώνα ή σε περιπτώσεις που η πισίνα παραμένει
αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Με βάση το σχέδιο της πισίνας το κάλυμμα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει
όλη την επιφάνεια του νερού μαζί με τα επιχείλια, αν υπάρχουν.
• Επιπλέον, η πισίνα προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου, από τις
καιρικές συνθήκες και τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές.
• Μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καλύμματος για το χειμώνα
αποτελεί το τηλεσκοπικό στέγαστρο γιατί είναι ιδανικό
για εξωτερικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για κοινωνικές
εκδηλώσεις παρέχοντας φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.

The swimming pool protective covers offer:
• Safe operation by deterring the possibility of a young child
or pet falling in the pool.
• Cleanliness, hygiene and minimizing maintenance because
it protects the pool from leafs, dirt and impurities which
accumulate from the wind.
• Reduction, to the minimum, of water loss caused by evaporation
and at the same time significantly reducing the amount of
chemical products required to clean the pool.
• The operation of the pool throughout the year is achieved
regardless of weather conditions.
• The cover by the NOSSIS company is the best solution
for the protection of your swimming pool during the winter.
or for cases where the pool is not used for long periods of time.
• Taking into account the drawing of the swimming pool,
the cover is designed in such a way so the entire
surface of water is covered as well as the edges of the pool.
• Moreover the pool is protected from solar irradiation, from
various weather conditions and steep changes in temperature.
• One very interesting type of cover for the winter is the telescopic
cover because it is ideal for outdoor areas which are used for
social gatherings since it provides natural sunlight and ventilation.

Διατίθεται μεγάλη ποικιλία εφαρμογών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας.
A wide variety of applications are available depending on the specifics of your space.
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mod: TRS 2804W

Σκίαση / Shading

TF-CAMELLIA

Σκίαση / Shading

Τelescopic Shelter

mod: 62.65

mod: 62.95

TF-CAMELLIA COMFY
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mod: Z Screen

Σκίαση / Shading

Σκίαση / Shading

Ηλεκτρική Κουρτίνα Σκίασης / Screen Zip

62.65 TF-CAMELLIA

62.95 TF-CAMELLIA COMFY
Περιγραφή

• TF CAMELLIA και τοποθέτησης σε τοίχο CAMELLIA.
• Είναι κατάλληλη για πολλά μέρη όπως κήποι, παραλίες και πισίνες
• Με εύκολες μεθόδους συναρμολόγησης, προσφέρει άνεση και επαφή
με τη φύση την ίδια στιγμή.

• Με τη δυνατότητα επέκτασης μέσω επιπλέον μονάδων,
είναι ένα σύγχρονο και κομψό προϊόν.

• Δεν απαιτείται επιπλέον συντήρηση.
• Προϊόν που αντιστέκεται στις καιρικές συνθήκες με υψηλής ποιότητας κατασκευή.
• Κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση ή χρήση stand alone.
• Η TF CAMELIA μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί.
• Το μοντέλο Comfy Camellia διατίθεται με μηχανισμό τέντας και τηλεχειριστήριο
Somfy® ώστε να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα την σκίαση που επιθυμείτε.
Στιβαρός και υψηλής αντοχής μηχανισμός.

5

έτη
Εγγύηση
προϊόντος

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
62.65.505
62.95.505

(a) Πρόβολος
(a) Depth
580 cm
580 cm

(b) Πλάτος
(b) Width
505 cm
505 cm

Στηρίγματα / Supports
Standards

Extras

Ral 9006 Ral 7016

Ξύλου / Χρώματα
Wood
RAL
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mod: Z Screen

Σκίαση / Shading

Ηλεκτρική Κουρτίνα Σκίασης

Σκίαση / Shading

Screen Zip

mod: Z Screen

The Z Screen is the choice of contemporary architects. It provides protection from wind
and operates as a protection net from mosquitoes when in the closed position holding the
fabric tightly from both sides. It is based on an ergonomic design and includes technical
zipper. Z Screen has a lot of fabric options which are wind, rain and waterproof. Moreover
it allows the optical connection to the outer area because of its transparent composition
(crystal surface).
The system requires minimum maintenance and we provide a 5 year warranty which
covers wear that might occur from normal usage. During the designing of the Z Screen
system two factors were taken into account, easy installation and satisfaction to whoever
operates it. From the moment that Z Screen was incorporated in the design of Pergola
and Camelia, which both can be installed outdoors like in gardens and verandas, it allows
families and loved ones to spend more time together.

Operation
The special roller operates with a Somfy® electric motor at the touch of a button and adds
shading around the pergola, especially at low sun spots. There is an optional capability of
connecting the remote control to various home systems.

Colors
Z Screen is available on a wide range of colors and fabrics which helps to configure it in
total similarity to the color of either a house or the facade an office building. Z Screen
is available on a wide range of fabrics impervious to wind and rain but at the same time
allowing to see through them because of their transparent composition (crystal surface).

Fabric Options

Ζ SCREEN 6000

To Z Screen αποτελεί προτίμηση των σύγχρονων αρχιτεκτόνων. Παρέχει αντιανεμική προστασία καθώς επίσης λειτουργεί και ως δίχτυ
προστασίας από τα κουνούπια, σε κλειστή θέση, κρατώντας σφιχτά το ύφασμα από τις δύο πλευρές. Είναι βασισμένο σε εργονομική
κατασκευή με τεχνικό φερμουάρ. Το Z Screen διαθέτει πολλές επιλογές υφασμάτων, αδιαπέραστων στον άνεμο, τη βροχή και το νερό.
Επιπλέον, επιτρέπει την επικοινωνία οπτικά με τον εξωτερικό χώρο χάρη στη διάφανη σύνθεσή του (επιφάνεια κρυστάλλου).
Το σύστημα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση κι εμείς, ως κατασκευαστές, παρέχουμε πενταετή εγγύηση που καλύπτει φθορές που ενδέχεται
να παρουσιαστούν από τη συνήθη χρήση και συντήρηση. Κατά τη δημιουργία του συστήματος Z Screen, δύο από τους παράγοντες που
ελήφθησαν υπόψη ήταν η εύκολη εγκατάστασή του και η ικανοποίηση που θα παρείχε σε όποιον το χρησιμοποιούσε. Και από τη στιγμή
που το Z Screen ενσωματώθηκε στο σχεδιασμό Pergola και Camellia που μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους, όπως κήποι
και βεράντες, επιτρέπει να περνά κανείς περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτούς.

Χειρισμός
Το Zscreen προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε επιφάνεια παραθύρου. Το ειδικό ρολό λειτουργεί με ηλεκτρικό
μοτέρ Somfy® με ένα μόνο πάτημα ενός κουμπιού και προσθέτει σκίαση περιμετρικά της πέργκολας ειδικά
κατά τις χαμηλές θέσεις του ήλιου. Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης του ηλεκτρικού χειριστηρίου με διάφορα
αυτοματοποιημένα οικιακά συστήματα.

Χρώματα
Το Z Screen είναι διαθέσιμο σε μοναδική ποικιλία χρωμάτων και υφασμάτων, γεγονός που σε βοηθά να το διαμορφώσεις σε απόλυτη
ταύτιση με τις αποχρώσεις είτε ενός σπιτιού είτε της πρόσοψης ενός κτιρίου γραφείων.
Το Z Screen διατίθεται σε ευρεία γκάμα υφασμάτων αδιαπέραστων στον αέρα και τη βροχή, που όμως επιτρέπουν την οπτική επαφή με το
εξωτερικό περιβάλλον χάρη στη διάφανή τους σύνθεση (επιφάνεια κρυστάλλου).

Επιλογές Υφάσματος

Ζ SCREEN 6000
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mod: Z Screen

Σκίαση / Shading

Ηλεκτρική Κουρτίνα Σκίασης

Σκίαση / Shading

Screen Zip

mod: Z Screen

www.nossis.gr
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mod: Z Screen

Σκίαση / Shading

Ηλεκτρική Κουρτίνα Σκίασης

Σκίαση / Shading

Screen Zip

mod: Z Screen

www.nossis.gr
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mod: Z Screen

Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

Σκίαση / Shading

Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

Screen Zip

mod: SGW 68

www.nossis.gr
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Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

Guillotine Windows
Μοτέρ - Motor

Μοτέρ - Motor

mod: SGW 68

Γυάλινα Ανασυρόμενα Παράθυρα
Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

mod: SGW 68

Μοτέρ - Motor

Α:
Σταθερό - Fix

2

1
Μοτέρ - Motor
Σταθερό - Fix

Σταθερό - Fix

3

Σταθερό - Fix

Μοτέρ - Motor

Μοτέρ - Motor

Σταθερό - Fix

Σταθερό - Fix

B:

2

1
Μοτέρ - Motor

3
Ηλεκτρομαγνητικός πύρος ασφαλείας
Lock

C:

Περιγραφή

Description

• Προσφέρει μέγιστη εργονομία.
• Διαθέτει απλό και μοντέρνο design που μεγιστοποιεί τη γυάλινη

• It is extremely user friendly.
• It has a simple and modern design which maximizes the glass

επιφάνεια και αψεγάδιαστη αισθητική, δίνοντας μια έξυπνη λύση
σε διάφορες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.
• Αποτελείται από γυάλινα πλαίσια τα όποια σύρονται ανάλογα
με τις ανάγκες του χώρου, μπορείτε να επιλέξετε εάν το σταθερό
πλαίσιο θα βρίσκεται κάτω - δημιουργώντας ένα γυάλινο στηθαίο
κατά το άνοιγμα - ή εάν θα βρίσκεται επάνω,
ώστε να μπορεί να γίνεται η διέλευση του κόσμου από κάτω.
• Προσφέρει μεγάλη ευελιξία καθώς οι διαστάσεις του προσαρμόζονται
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της εγκατάστασης.
• Τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλείας,
ενώ τα προφίλ αλουμινίου ανοδιώνονται και χρωματίζονται με
ηλεκτροστατικές βαφές διαθέσιμες σε μια ανεξάντλητη γκάμα.
• Διατίθεται μόνο σε έκδοση που περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο
χειρισμό, με ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο βρίσκεται μέσα
σε κουτί αλουμινίου στο πάνω μέρος του συστήματος.
• Πληθώρα εφαρμογών, τόσο σε επαγγελματικούς χώρους
(π.χ. χώρους εστίασης) όσο και σε κατοικίες.
• Ιδανικό για το περιμετρικό κλείσιμο καταστήματος
ή και αυλής κατοικιών χειριζόμενο γρήγορα και εύκολα,
με το πάτημα ενός κουμπιού.

surface and impeccable aesthetics providing a smart solution
for various architectural applications.
• It comprises of glass frames which slide in accordance to the
needs of the space. You can choose whether the stable frame
will be down – thus creating a glass parapet while opening –
or whether the frame will be up thus allowing the passage
of people below it.
• It offers great versatility because it can be tailored made
to any specific dimensions requested.
• The glass used is safety glass while the aluminum profiles
are anodized and are painted with available electrostatic
paints in an endless range.
• The version available is the one which includes electrical
operation via an electrical motor situated within an aluminum
case on the top part of the system.
• Wide range of applications in business areas (restaurants)
as well as private residents.
• Ideal for the perimetrical closure of stores or house yards
with easy operation via a button.

www.nossis.gr
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Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

mod: SGW 68

Guillotine Windows

28

mod: SGW 68

Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα

www.nossis.gr
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mod: SGW 68

Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System
Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

Γυάλ. Ανασυρόμενα Παράθυρα / Guillotine Windows

Guillotine Windows

mod: VBS 48

www.nossis.gr
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Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

Glass Balcon System

mod: VBS 48

Σύστημα Μπαλκονιού
Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

mod: VBS 48

Πλεονεκτήματα

• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
σε κάθε μπαλκόνι και όπου αλλού
χρειάζεται σε εξωτερικές συνθήκες
με εξαιρετικές αντοχές.
• Επίσκεψη στο χώρο σας για την μελέτη
και την ενημέρωσή σας.
• Προστασία από αέρα και βροχή.
• Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.
• Υψηλή αισθητική - ορατότητα
και φιλικό στο περιβάλλον.
• Αξιοπιστία και ξεχωριστή ποιότητα.
• Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη καθημερινή
χρήση όπου δίνει έναν εντελώς
ξεχωριστό τόνο στους χώρους σας
με την ανοδειομένη επιφάνεια
του αλουμινίου.
• Ασυναγώνιστες και προσιτές τιμές.

Advantages

• Quick and easy application in any balcony
and anywhere else required in outdoor
conditions with extraordinary durability.
• We visit your place for designing
and informative purposes.
• Protection against the wind and rain.
• Easy opening and closing.
• High aesthetics – visibility
and environmental friendliness.
• Reliability and exceptional quality.
• Particularly strong in everyday use,
giving a totally distinct appeal
to your rooms thanks
to the anodized aluminium surface.
• Unrivaled and affordable prices.

Διαστάσεις / Dimensions
Πάχος Κρυστάλλου
Glass Thickness
8 mm

Μέγιστο Βάρος Φύλλου
Max Panel Weight
50 kgr

Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
Max Panel Width
65 cm

Μέγιστο Ύψος
Max Height
250 cm

Μέγιστος Αριθμός Φύλλων
Max Numbers of Panels
Απεριόριστος / Unlimited

www.nossis.gr
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Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

mod: VBS 48

Glass Balcon System

34

mod: VBS 48

Σύστημα Μπαλκονιού
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Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

mod: VBS 48

Glass Balcon System
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mod: VBS 48

Σύστημα Μπαλκονιού
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mod: VBS 48

Ανεμοφράκτης / Windbreaker
Ανεμοφράκτης / Windbreaker

Σύστημα Μπαλκονιού / Glass Balcon System

Glass Balcon System

mod: WDS 78
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Ανεμοφράκτης / Windbreaker

Windbreaker

Κάσα Αλουμινίου για Γυάλινες Πόρτες /
Aluminium Case Profile for Glass Doors
Κάσα Αλουμινίου / Case Profile

mod: WDS 78

mod: PRW 4001

Εξωτερική όψη γωνίας
Outer view angle

Περιγραφή

Description

• Νέος συρόμενος διαχωριστικός ανεμοφράκτης

• New sliding separator windbreaker of vertical

κατακόρυφης κίνησης από την ΝΩΣΣΗΣ (UP-DOWN).
• Για εξωτερικούς χώρους σε καφετέριες και εστιατόρια,
αίθρια, ταράτσες και όπου απαιτείται ο μερικός έλεγχος
της έντασης του ανέμου.
• Σε διαστάσεις που φτάνουν τα 2m πλάτος,
και 2m μέγιστο ύψος κρυστάλλου.
• Με κρύσταλλα ασφαλείας 10mm securit και δυνατότητα
σχεδίων αμμοβολής και λογοτύπων προβολής.
• Κατασκευή σχεδιασμένη για να αντέχει
τις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες.
• Εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση, αθόρυβη ομαλή λειτουργία
καθώς και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του κινητού
κρυστάλλου αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

movement by NOSSIS (UP-DOWN).
• For outdoor areas such as cafes, restaurants,
ethereal, rooftops and wherever the need of partly
controlling wind pressure is needed.
• Available in dimensions reaching 2m in width
and 2m max height of the glass.
• Available with 10mm security glass and the option
of including sandblasted patterns and projection logos.
• Constructed to withstand the most adverse weather conditions.
• Easy and quick assembly, silent and smooth operation,
ability to adjust the height of the movable glass depending
on the weather conditions.

242 Μεντεσές Glarit Γ-Τ
242 Hinge Glarit G-W

Περιγραφή

242 Μεντεσές Glarit Γ-Τ
242 Hinge Glarit G-W

Διαστάσεις / Dimensions
Mέγιστο πλάτος*
Max. width*
200 cm
τυπο
τικό λογό
Διαφημισ ing logo
is
Advert

Ανοικτό
Open

Κλειστό
Closed

Mέγιστο ύψος*
Max. height*
200 cm

Description

Mέγιστο πάχος κρυστάλλου
Max. crystal thickness
1 cm

* Διαστάσεις σύμφωνα με το επιτρεπόμενο όριο της κάθε περιοχής
Dimensions in accordance to the permissible height of each area
* Οι διαστάσεις ισχύουν αν η στερέωση γίνεται μόνο στο κάτω μέρος
Dimensions are valid only if the fixing is done at the lower place
* Οι διαστάσεις μπορεί να αυξηθούν εάν η στερέωση γίνεται πάνω και κάτω
Dimensions can increase if fixing is done both in the lower
and the upper place

Φινιρίσματα:

Finishing:

Φυσική ανοδίωση - Ηλεκτροστατική βαφή RAL

Natural anodizing – Electrostatic RAL paint

• Η σειρά PRW 4001 για γυάλινες εσωτερικές πόρτες
και πλαϊνά σταθερά από την ΝΩΣΣΗΣ αποτελεί μια
minimal πρόταση για εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
• Σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται σε λαμπά πόρτας
από 80-240mm.
• Συστήνεται για χώρους όπου απαιτείται στεγανοποίηση.
• Κατάλληλο για πόρτες σε ντουζιέρα, χαμάμ, sauna.
• Η μικρή διατομή του προφίλ προσφέρει άνετη διέλευση
όταν χρησιμοποιείται και στο δάπεδο (χαμάμ, sauna).
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σταθερά κρύσταλλα.
• Περιμετρικά στην κάσα εφαρμόζεται ειδικό λάστιχο
για στεγανοποίηση και αθόρυβο κλείσιμο.
• Διακριτικός σχεδιασμός για να ταιριάζει σε όλους τους χώρους.
• Συνδυάζονται με κλειδαριές, πόμολα, σύρτες και μεντεσέδες ΝΩΣΣΗΣ.

338 Κλειδαριά υαλοπίνακα
338 Glass lock panel

• The line PRW 4001 for inner glass doors and fixed sides
NOSSIS is a minimal suggestion for easy and quick assembly.
• Designed to fit door case thickness from 80-240mm.
• It is recommended for spaces which require sealing.
• Suitable as a door for shower, Turkish bath, sauna.
• The small cross section of the profile delivers comfortable
transit when used on the ground (Turkish bath, sauna)
• It can be used for fixed glass as well.
• Perimetrically on the casket we apply a special rubber
in order to have sealing and quiet closing of the door.
• It has a discrete design in order to fit all spaces.
• It is combined with locks, door knobs, latches and NOSSIS hinges.
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Κάσα Αλουμινίου / Case Profile

Aluminium Case Profile for Glass Doors

Κάσα Αλουμινίου για Γυάλινες Πόρτες /
Aluminium Case Profile for Glass Doors

ΚΑΤΟΨΗ / PLAN VIEW
Προφίλ γυάλινης κάσας αλουμινίου (για λαμπά από 80-240mm) /
Profile of glass aluminium case for door (case thickness from 80-240mm)

Εξαρτήματα
Οι μεντεσέδες στο ίδιο φινίρισμα με την κάσα διαθέτουν
ειδικά σχεδιασμένη πλάτη στήριξης που ασφαλίζει
στο προφίλ της κάσας ώστε να μην “κρεμάει” η πόρτα.

Φινιρίσματα Κάσας:

Accessories

Casket finish:

Hinges with the same finish as the casket have a specially
designed support plate which fastens in the profile
of the casket thus not permitting the door to “hang”.

Natural anodizing
Electrostatic paint RAL (according to order)

Φυσική ανοδίωση
Ηλεκτροστατική βαφή RAL (κατόπιν παραγγελίας)

mod: SN 48W

Προφίλ Αλουμινίου - Πηχάκι για Σταθερά Γυάλινα Χωρίσματα /
Aluminium Profile for Fixed Glass Partitions

Κλειδαριές / Locks

338

305

322

311

Πόμολα / Knobs Door

405

331

307

Μεντεσές / Hinge

406
242

404

403
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Προφίλ - Κάσα Αλουμινίου / Profile - Aluminium Case

mod: PRW 4001

mod: SNR 98

Mod: SN 48W

- mod: SN 48W

mod: SNR 98

- mod: SN 48W
Προφίλ - Κάσα Αλουμινίου / Profile - Aluminium Case

Προφίλ - Κάσα Αλουμινίου / Profile - Aluminium Case

mod: SNR 98

Mod: SNR 98

Εξαρτήματα
Οι μεντεσέδες στο ίδιο φινίρισμα με την κάσα διαθέτουν
ειδικά σχεδιασμένη πλάτη στήριξης που ασφαλίζει
στο προφίλ της κάσας ώστε να μην “κρεμάει” η πόρτα.

Φινιρίσματα Κάσας:

Accessories

Casket finish:

Hinges with the same finish as the casket have a specially
designed support plate which fastens in the profile
of the casket thus not permitting the door to “hang”.

Natural anodizing
Electrostatic paint RAL (according to order)

Φυσική ανοδίωση
Ηλεκτροστατική βαφή RAL [κατόπιν παραγγελίας]

Κλειδαριές / Locks

338

305

322

311

Πόμολα / Knobs Door

405

331

307

Μεντεσές / Hinge

406

Προφίλ Κάσα Αλουμινίου SNR 98
για Γυάλινες Πόρτες

Aluminium Case Profile SNR 98
for Glass Doors

Νέα κάσα αλουμινίου για γυάλινες εσωτερικές πόρτες
και χωρίσματα πλαϊνά-σταθερά και γυάλινους φεγγίτες.
Η πόρτα συνδυάζεται με μεντεσέ ΝΩΣΣΗΣ Glarit 242
στο ίδιο φινίρισμα με την κάσα.
Περιμετρικά τοποθετείται ειδικό λάστιχο για καλύτερη
στεγανοποίηση για μείωση του ήχου και αθόρυβο κλείσιμο.

New aluminium case for glass inner doors and partitions
with fixed sides and glass skylights.
The door can be combined with NOSSIS hinge Glarit 242
in the same finish as the case.
We apply a special rubber perimetrically for better
water-tightness, reduction of noise and silent closing.

Προφίλ Αλουμινίου - Πηχάκι SN 48W

Aluminium Profile Slat SN 48W

Λεπτό ανθεκτικό προφίλ αλουμινίου SN 48W, ειδικά
σχεδιασμένο για σταθερά κρύσταλλα και γυάλινα χωρίσματα.
Διακριτικός minimal σχεδιασμός διατομής 32χ25mm που
ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις, για κρύσταλλα 10mm.

Thin and durable aluminium profile SN 48W specially
designed for fixed glass and glass partitions.
Discreet and minimal design, with 32x25mm cross-section
which complies with contemporary demands for 10mm glass.

Φινιρίσματα Κάσας:

Casket finish:

Φυσική ανοδίωση
Ηλεκτροστατική βαφή RAL (κατόπιν παραγγελίας)

Natural anodizing
Electrostatic paint RAL (according to order)

242
404

403
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Διαχωριστικά Γραφείων / Office Partition System

Profile Glass Base

mod: PGB 4512

Διαιρ. Προφίλ Βάσης Γυαλιού / Profile Glass Base
Διαχωριστικά Γραφείων / Office Partitions System

mod: PGB 4512

Mod: PGB 4512

Πάχος γυαλιού: 10mm
Υλικό: Αλουμίνιο
For glass thickness: 10mm
Material: Aluminium
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TF-STANDARD

Κατασκευή Αλουμινίου

Στέγαστρα / Awnings

Στέγαστρα / Awnings

10.10
Αντοχή στη Διάβρωση

Συστήματα Σκίασης
Τα συστήματα σκίασης TransForza περιλαμβάνουν μία πλήρη
σειρά σχεδίων κατάλληλα για κάθε τύπο βεράντας, πέργκολας
και χώρου στάθμευσης. Περιλαμβάνονται σύγχρονοι και
κομψοί σχεδιασμοί. Εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν
το όχημα ή το κτίριό σας από την ηλιακή ακτινοβολία και από
όλες τις κλιματικές συνθήκες.

Το αλουμίνιο ως υλικό παρέχει μια αντιοξειδωτική
προστατευτική επικάλυψη και διαθέτει πολύ μεγάλη αντοχή
κατά της διάβρωσης. Διάφορες επεξεργασίες της επιφάνειας
του όπως η ανοδίωση, η βαφή και το λακάρισμα μπορούν να
βελτιώσουν περαιτέρω αυτήν την αντοχή. Είναι ιδιαιτέρως
χρήσιμο σε εφαρμογές όπου η προστασία και συντήρηση είναι
απαραίτητες.

Τέντες – Κουβούκλια

Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Τα κουβούκλια εισόδου είναι οι ιδανικές λύσεις προστασίας
της κυρίας εισόδου σπιτιών και γραφείων. Αυτά τα προϊόντα
κατασκευάζονται από πλήρως ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από
σύνθετο πολυμερές με βαφή πούδρας και είναι σύγχρονης
και κομψής σχεδίασης. Τα πάνελ της οροφής είναι φύλλα
PMMA και προστατεύουν 100% από την υπεριώδη και ηλιακή
ακτινοβολία.

Η ανοδίωση είναι μια ηλεκτροχημική διαδικασία ή οποία
μετατρέπει μία απλή μεταλλική επιφάνεια σε μία διακοσμητική,
ανθεκτική στη διάβρωση και με φινίρισμα ανοδικού οξειδίου
επιφάνεια. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό για ανοδίωση. Προσφέρει
ελάχιστη ανάγκη για συντήρηση και υψηλή ανθεκτικότητα για
εξωτερικές εφαρμογές.

Στέγαστρο για Αυτοκίνητα
Το στέγαστρο αυτοκινήτου TransForza θα προστατεύσει τα
πολύτιμα είδη σας και είναι ο σωστός χώρος στάθμευσης για
το αυτοκίνητο σας. Εκτός από το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές επενδύσεις που κάνετε.
Κατασκευάζεται από πλήρως ανοδιωμένο αλουμίνιο και τα
φύλλα της οροφής από συμπαγή πολυκαρμπονικά πάνελ.
Αποκτήστε το πλεονέκτημα της πλήρους προστασίας από
την ηλιακή ακτινοβολία, χιόνια, χαλαζόπτωση και βροχή.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερική βεράντα εάν
χρειάζεστε επιπλέον χώρο.

Βεράντα, Καμέλια και Πέργκολα
Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα μιας αλουμινένιας Βεράντας ή
Πέργκολας εγγυώνται στον πελάτη εξαιρετική ανθεκτικότητα σε
όλες τις καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε
επιφάνεια, συναρμολογείται εύκολα και δεν απαιτεί καμία
ιδιαίτερη συντήρηση. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Τα φύλλα της οροφής κατασκευάζονται από συμπαγή
πολυκαρμπονικά πάνελ. Τα πάνελ αυτά παρέχουν 100%
προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία. Συναρμολογούνται και
τοποθετούνται εύκολα.

Υλικά Οροφής
Συμπαγές Πολυκαρμπονικό Φύλλο
Ένα τυπικό και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού
του προϊόντος είναι ότι είναι άθραυστο. Τα συμπαγή
πολυκαρμπονικά φύλλα έχουν επιπλέον το προτέρημα, έναντι
του γυαλιού, ότι είναι πιο ελαφριά. Τα προϊόντα αυτά προσδίδουν
ένα τεράστιο οικονομικό όφελος τόσο για εσωτερικές όσο
και για εξωτερικές εφαρμογές. Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά
φύλλα είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου η ασφάλεια
είναι υψίστης σημασίας. Τα συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα
προσφέρουν εξαιρετική διάχυση φωτός και υψηλή αντοχή σε
χτυπήματα.

μονό
---

Φύλλο PMMA
Το ακρυλικό πολυμέθυλο μεθακρυλικό ή PMMA είναι ένα
θερμοπλαστικό προϊόν το οποίο είναι οπτικά διάφανο, δεν
επηρεάζεται από υγρασία και διαθέτει υψηλή αναλογία
δύναμης προς βάρος. Το προϊόν αυτό προσδίδει εξαιρετική
διάχυση φωτός και μεταδίδει το 92% του ορατού φωτός το
οποίο είναι περισσότερο από γυάλινο προϊόν. Επειδή το προϊόν
αυτό διαθέτει μεγάλη αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία,
χρησιμοποιείται κυρίως ως υαλοπίνακας, προστατευτικό
πλακίδιο ή ως εξάρτημα αυτοκινήτων.

Τα προϊόντα μας είναι πατενταρισμένα
και προσφέρουν νέα μοντέλα στη αγορά
της δόμησης κτιρίων, καλύπτοντας
όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ,
πιστοποιητικά TSE & CE.
Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Προστασία
από το χιόνι

Προστασία
από τον ήλιο

Προστασία
από τη βροχή

Εύκολο στη
συναρμολόγηση

Βάφεται

σε
σειρά
++++
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Στέγαστρα / Awnings

TF-DE LUX

Στέγαστρα / Awnings

10.20

10.10

TF-DE LUX EXT

TF-STANDARD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιλογές Σύνδεσης

20
m/sec

50
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

έτη

(a) Πρόβολος
(a) Depth
100 cm
100 cm

σε
σειρά
++++

Εγγύηση
προϊόντος

η τέντα TF Standard είναι κατάλληλη για χρήση
στις κορυφές παραθύρων ή ως κουβούκλια.
• Μπορεί να τοποθετηθεί και σε σειρά δίδοντας
με αυτόν τον τρόπο στους πελάτες τη δυνατότητα
να μεταβάλλουν το συνολικό πλάτος σύμφωνα
με τις ανάγκες τους.
• Είναι ανθεκτική, μαλακή και οικονομική.
• Είναι κατάλληλη για πελάτες που αναζητούν
μια οικονομική αλλά υψηλής ποιότητας λύση.
• Τα μπράτσα κατασκευάζονται από βιομηχανικό
πολυμερές μίγμα και έχουν μεγάλη μακροζωία.
• Το φύλλο της οροφής είναι PMMA πάχους 3 mm
με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
10.10.10
10.10.12

• Διαθέτοντας ένα σύγχρονο και κομψό σχεδιασμό,

μονό
---

Περιγραφή

(b) Πλάτος
(b) Width
100 cm
120 cm

Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze

Grey

TF-DE LUX SER
www.nossis.gr
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Στέγαστρα / Awnings

TF-PROLUX

Στέγαστρα / Awnings

10.40

10.20

TF-DE LUX EXT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

25
m/sec

60
Kp/m

4PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

10.21
Επιλογές
Σύνδεσης

έτη
Εγγύηση
προϊόντος

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
10.20.14
10.20.16

(a) Πρόβολος
(a) Depth
100 cm
100 cm

μονό
---

TF-DE LUX SER

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

25
m/sec

60
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

Επιλογές
Σύνδεσης

έτη

σε
σειρά
++++

Εγγύηση
προϊόντος

TF-PROLUX EXT

Διαστάσεις / Dimensions
(b) Πλάτος
(b) Width
140 cm
160 cm

Μοντέλο
Model
10.21.12
10.21.10

(a) Πρόβολος
(a) Depth
100 cm
120 cm

(b) Πλάτος
(b) Width
120 cm
100 cm

Περιγραφή

• Αυθεντικός σχεδιασμός, ποιότητα και αισθητική. Μπορείτε να τα κατέχετε όλα αυτά με την τέντα TF Delux.
• Χαρακτηρίζεται από εύκολη συνδεσμολογία και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον συντήρηση.
• Είναι ένα προϊόν με μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μοναδιαίο προϊόν ή σε συνδυασμό τοποθετώντας περισσότερα προϊόντα
σε σειρά μεταβάλλοντας το συνολικό πλάτος.

• Το φύλλο της οροφής είναι PMMA πάχους 3 mm
για την έκδοση σε σειρά και πάχους 4 mm
για την εκτεινόμενη έκδοση με 100% προστασία
από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.
• Τα μπράτσα κατασκευάζονται
από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze

Grey

TF-PROLUX SER
www.nossis.gr
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Στέγαστρα / Awnings

TF-PROLUX MAXI

Στέγαστρα / Awnings

10.60

10.40

TF-PROLUX EXT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

25
m/sec

60
Kp/m

4PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιλογές
Σύνδεσης

έτη

μονό
---

Εγγύηση
προϊόντος

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
10.40.15
10.40.17
10.40.19

(a) Πρόβολος
(a) Depth
150 cm
150 cm
150 cm

20
m/sec

50
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

Επιλογές
Σύνδεσης

έτη

μονό
---

Εγγύηση
προϊόντος

σε
σειρά
++++

Διαστάσεις / Dimensions
(b) Πλάτος
(b) Width
150 cm
170 cm
190 cm

TF PROLUX EXT HL:
HIGH LOAD CAPACITY (100 Kg/m2)
Μοντέλο
Model
10.42.17

TF-PROLUX SER

10.41

(a) Πρόβολος (b) Πλάτος
(a) Depth
(b) Width
150 cm
170 cm

Μοντέλο
Model
10.41.15

(b) Πλάτος
(b) Width
150 cm

TF PROLUX SERIAL HL:
HIGH LOAD CAPACITY (100 Kg/m2)

29
m/sec
100
Kp/m
2

(a) Πρόβολος
(a) Depth
150 cm

Μοντέλο
Model
10.43.09

(a) Πρόβολος
(a) Depth
150 cm

(b) Πλάτος
(b) Width
90 cm

Περιγραφή

• Η τέντα TF PRO LUX μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γραφείο ή στην βίλα σας ως μια πανέμορφη βεράντα προσόψεως.
• Χαρακτηρίζεται από εύκολη συνδεσμολογία και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον συντήρηση.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μονάδα είτε να αυξηθεί το συνολικό πλάτος τοποθετώντας επιπλέον τέντες σε σειρά.
• Το φύλλο της οροφής είναι PMMA πάχους 3 mm
Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
για την έκδοση σε σειρά και πάχους 4 mm
για την εκτεινόμενη έκδοση με 100% προστασία
από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.
• Τα μπράτσα κατασκευάζονται
από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze

Grey

www.nossis.gr
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Στέγαστρα / Awnings

TF-CLASS

Στέγαστρα / Awnings

62.40

10.60

TF-PROLUX MAXI
Επιλογές Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

25
m/sec

62
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

έτη

σε
σειρά
++++

Εγγύηση
προϊόντος

Περιγραφή

• Η τέντα TF PRO LUX MAXI επιτρέπει στους χρήστες
να σκιάσουν – κλείσουν μεγάλες επιφάνειες
με το μέγιστο πλάτος και ταυτόχρονα διατηρώντας
το πλεονέκτημα της τοποθέτησης τεντών σε σειρά.
• Σκιάστε – κλείστε το μπαλκόνι, ταράτσα ή κατάστημα
σας με την τέντα TF PRO LUX MAXI.
• Προσφέρει υψηλή ποιότητα, ανθεκτικότητα
και μακροζωία.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.
• Τα μπράτσα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο
αλουμίνιο.
• Πρόβολοι 2 μέτρων.
• Stand alone συναρμολόγηση.
• Χωρίς περιορισμό στις τοποθετήσεις τεντών σε σειρά.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
10.60.09

(a) Πρόβολος (b) Πλάτος
(a) Depth
(b) Width
200 cm
90 cm

Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze

Grey

www.nossis.gr
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Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranda

TF-VERANDA

Στέγαστρα / Awnings

32.62

62.40

TF-CLASS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

25
m/sec

65
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

Περιγραφή

5

3PMMA
mm
Πάχος
& υλικό
οροφής

• Η τέντα TF Class κατασκευάζεται από υψηλής
ποιότητας αλουμίνιο και μπορεί να βαφτεί σε
οποιαδήποτε RAL απόχρωση συμπεριλαμβανομένων
των χρωμάτων απόχρωσης ξύλου.
• Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
και δεν απαιτεί επιπλέον συντήρηση.
• Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με ή χωρίς τα φύλλα οροφής.
• Είναι κατάλληλο για σημεία όπως πόρτες,
ταράτσες κ.λπ.
• Με τη δυνατότητα αρθρωτής επέκτασης
μπορεί να καλύψει τις επιθυμητές διαστάσεις.
• Τα υποστηρίγματα είναι κατασκευασμένα
από ανοδιωμένο αλουμίνιο και τα φύλλα της οροφής
είναι κατασκευασμένα από PMMA 4mm με 100%
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

έτη
Εγγύηση
προϊόντος

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
62.40.298

(a) Πρόβολος
(a) Depth
149 cm

Στηρίγματα / Supports
(b) Πλάτος
(b) Width
298 cm

Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
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32.62

TF-VERANDA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

32
m/sec

62
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

έτη

Επιλογές
Σύνδεσης
σε
σειρά

Μοντέλο
Model
32.62.255
32.62.338
32.62.421
32.62.504
32.62.587

Αντοχή σε
ανέμους

100
Kp/m
2

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

(a) Πρόβολος
(a) Depth
300 cm
300 cm
300 cm
300 cm
300 cm

Δοκοί
Beams
3
4
5
6
7

(a) HL Πρόβολος
(a) HL Depth
300 cm
300 cm
300 cm

χρήσεων το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
ως στέγαστρο για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων,
ως πέργολα ή χώρο καπνιζόντων.
• Έχει εύκολη συναρμολόγηση.
• Δεν απαιτείται επιπλέον συντήρηση.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.
• Περιλαμβάνει υδρορροές
προς αποστράγγιση υδάτων.

Εγγύηση
προϊόντος

(b) Πλάτος
(b) Width
255 cm
338 cm
421 cm
504 cm
587 cm

Δοκοί
Beams
7
8
9

(b) Πλάτος
(b) Width
447 cm
510 cm
573 cm

• TF VERANDA και στέγαστρο θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτου τοποθέτησης σε τοίχο.

TF VERANDA HL:
HIGH LOAD CAPACITY (100 Kg/m2)
Μοντέλο
Model
32.36.447
32.36.510
32.36.573

Περιγραφή

• Η TF VERANDA είναι ένα προϊόν πολλαπλών

++++

Διαστάσεις / Dimensions

36
m/sec

TF-PV 2 VERANDA
Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranda

Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranda

32.65

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
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32.65

TF-SMART VERANDA
Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranta

Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranta

35.80

TF-PV 2 VERANDA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

32
m/sec

62
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

3PMMA
mm
Πάχος
& υλικό
οροφής

Επιλογές
Σύνδεσης

5

έτη

σε
σειρά

(a) Πρόβολος
(a) Depth
305 cm
305 cm
305 cm

(b) Πλάτος
(b) Width
420 cm
504 cm
587 cm

• TF PV2 VERANDA και στέγαστρο θέσης
στάθμευσης αυτοκινήτου τοποθέτησης σε τοίχο.

• Κατασκευάστε μόνοι σας

++++

πρακτικούς χώρους διαβίωσης.

Εγγύηση
προϊόντος

• Σύγχρονη εμφάνιση και κομψότητα στους χώρους σας.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την PF PV2 VERANDA
ως πέργολα στο μπαλκόνι και ταράτσα σας ή ως
στέγαστρο στάθμευσης αυτοκινήτου στον κήπο σας.
• Μπορείτε να αυξήσετε το διαθέσιμο πλάτος.
• Εύκολη στη συναρμολόγηση.
• Δεν απαιτείται επιπλέον συντήρηση.
• Προϊόν που αντιστέκεται στις καιρικές συνθήκες
με υψηλής ποιότητας κατασκευή.
• Περιλαμβάνει υδρορροές προς αποστράγγιση υδάτων.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
32.65.420
32.65.504
32.65.587

Περιγραφή

(c) Ύψος
(c) Height
300 cm
300 cm
300 cm

Δοκοί
Beams
5
6
7

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey
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35.80

TF-DOM CARPORT
Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranta

Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranta

32.67

TF-SMART VERANDA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

35
m/sec

80
Kp/m

10mm
4/w

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

έτη

Επιλογές
Σύνδεσης
σε
σειρά

στάθμευσης αυτοκινήτου τοποθέτησης σε τοίχο.

Εγγύηση
προϊόντος

Διαστάσεις / Dimensions
(a) Πλάτος
(a) Depth
346 cm
414 cm
482 cm
550 cm

(b) Πρόβολος
(b) Width
500 cm
500 cm
500 cm
500 cm

(c) Ύψος Δοκοί
(c) Height Beams
250 cm 5
250 cm 6
250 cm 7
250 cm 8

• TF SMART VERANDA και στέγαστρο θέσης
• Είναι κατάλληλη για πελάτες που επιθυμούν

++++

10 mm
πολυκαρμπονικό
φύλλο οροφής
10 mm
Policarbonate
roof sheet

Μοντέλο
Model
35.80.346
35.80.414
35.80.482
35.80.550

Περιγραφή

να έχουν μεγάλες επιφάνειες με το μέγιστο βάθος.
Μπορεί επιπλέον να μεγαλώσει σε μέγεθος με τη
χρήση επιπλέον μονάδων.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στέγαστρο στάθμευσης
αυτοκινήτου ή ως πέργολα στον κήπο,
μπαλκόνι ή ταράτσα σας.
• Χρησιμοποιώντας εύκολες μεθόδους
συναρμολόγησης η PF SMART VERANDA
προσφέρει άνεση και κομψότητα την ίδια στιγμή.
• Δεν απαιτείται επιπλέον συντήρηση.
• Προϊόν που αντιστέκεται στις καιρικές συνθήκες
με υψηλής ποιότητας αλουμινένια κατασκευή.
• Τα φύλλα της οροφής είναι πάχους 10 mm
από πολυκαρμπονικό υλικό.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Extras

Ral 9006 Ral 7016

Ξύλου / Χρώματα
Wood
RAL

Οροφή / Roof

Ice White Bronze Forza Grey
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32.67

TF-DOM CARPORT
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

5

32
m/sec

62
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

έτη

πολλαπλή
///

Εγγύηση
προϊόντος

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
32.67.421
32.67.504
32.67.587

36
m/sec
Αντοχή σε
ανέμους

100
Kp/m
2

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

TF-P2
Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranta

Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings Carports & Veranta

32.68

(a) Πρόβολος
(a) Depth
300 cm
300 cm
300 cm

Δοκοί
Beams
5
6
7

(b) Πλάτος
(b) Width
421 cm
504 cm
587 cm

TF DOM CARPORT HL:
HIGH LOAD CAPACITY (100 Kg/m2)
Μοντέλο
Model
36.67.447
36.67.510
36.67.573

(a) HL Πρόβολος
(a) HL Depth
300 cm
300 cm
300 cm

Δοκοί
Beams
7
8
9

(b) Πλάτος
(b) Width
447 cm
510 cm
573 cm

Περιγραφή

• Είτε ως σημείο στάθμευσης αυτοκινήτου
είτε ως οτιδήποτε άλλο, η TF DOM CARPORT
είναι κατάλληλη για πελάτες που επιθυμούν λύση
πολλαπλών χρήσεων.
• Αυτό το προϊόν έχει μεγάλη ανθεκτικότητα
στις καιρικές συνθήκες και δεν παρουσιάζει
χρωματική φθορά με το πέρασμα του χρόνου.
• Περιλαμβάνει υδρορροές
προς αποστράγγιση υδάτων.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
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Στέγαστρα Αυτοκινήτων & Βεράντας / Awnings
Στέγαστρα
Carports
Αυτοκινήτων
& Veranta

32.68

TF-P2

32.85
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

32
m/sec

62
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

3PMMA
mm
Πάχος
& υλικό
οροφής

5

έτη

πολλαπλή

Περιγραφή
με το μοναδικό σχεδιασμό.
• Είναι κατάλληλη για σημεία όπως η θέση στάθμευσης
του αυτοκινήτου σας, κήπους, αυλές, οροφές, οροφές
καταστημάτων κλπ.
• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας ανοδιωμένο
αλουμίνιο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για επιπλέον
συντήρηση.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm το οποίο είναι 40 φορές πιο ισχυρό από γυαλί
με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Επιπλέον μπορείτε να προσθέσετε φωτισμό LED
ο οποίος θα φωτίσει το σημείο τοποθέτησης.
Μ σύνδεσμος: αποτελείται από 2 ξεχωριστά
P2 CARPORTS και εξαρτήματα συνδέσμου Μ.
Υ σύνδεσμος: αποτελείται από 2 ξεχωριστά
P2 CARPORTS και εξαρτήματα συνδέσμου Υ.

///

Εγγύηση
προϊόντος

TF-P2 Μ JOINT
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Εξερευνήστε την κομψότητα, διαπιστώστε την ποιότητα

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

TF-P2 Μ JOINT

32.85

32
m/sec

62
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

5

3PMMA
mm
Πάχος
& υλικό
οροφής

έτη

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο (a) Πρόβολος Δοκοί
(b) Πλάτος
Model
(a) Depth
Beams
(b) Width
32.68.504 270 cm
6 (2 Post) 504 cm

Standards

///

Εγγύηση
προϊόντος

Επιλογές Χρωμάτων
Στηρίγματα
Standards

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports

πολλαπλή

Ral 9006

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου

Ral 7016

Χρώματα RAL

Οροφές

Extras

Διαστάσεις
Ral 9006 Ral 7016

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey

Μοντέλο (a) Πρόβολοςχ2 Δοκοί
32.85.504 270cm χ 2
6x2 (4 Post)

(b) Πλάτος
504 cm

Petrol Blue Light
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
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TF-P2 Y JOINT

TF-P3
Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

36.75

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

32.86

32.86

TF-P2 Y JOINT
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

32
m/sec

62
Kp/m

3PMMA
mm

Αντοχή σε
ανέμους

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

πολλαπλή

έτη

///

Εγγύηση
προϊόντος

Επιλογές Χρωμάτων/ Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006

Ral 7016

Ξύλου / Χρώματα RAL
Wood

Οροφές / Roof

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο (a) Πρόβολοςχ2 Δοκοί
Model
(a) Depthx2
Beams
32.86.504 270cm χ 2
6x2 (4 Post)

Extras

(b) Πλάτος
(b) Width
504 cm

Petrol Blue Light
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
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36.75

TF-P3 HL

36.120
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

36
m/sec

75
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

3

mm
SOLID PC

Πάχος
& υλικό
οροφής

5

έτη

πολλαπλή
///

Εγγύηση
προϊόντος

TF-P3 HL120
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

36
m/sec

TF-PLUS
Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

32.92

120
Kp/m

mm
SOLID PC

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

2

5

3

πολλαπλή
///

έτη
Εγγύηση
προϊόντος

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
36.75.517
36.120.517

(a) Πρόβολος
(a) Depth
270 cm
270 cm

Δοκοί
Beams
(3 Post)
(3 Post)

(b) Πλάτος
(b) Width
517 cm
517 cm

Περιγραφή

• Εξερευνήστε την κομψότητα, διαπιστώστε
την ποιότητα με το μοναδικό σχεδιασμό.
• Η TF P3 CARPORT είναι κατάλληλη για σημεία
όπως η θέση στάθμευσης του αυτοκινήτου σας,
κήπους, αυλές, οροφές, οροφές καταστημάτων κλπ.
• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας
ανοδιωμένο αλουμίνιο χωρίς να υπάρχει
ανάγκη για επιπλέον συντήρηση.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm το οποίο είναι 40 φορές πιο ισχυρό από γυαλί
με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Μπορείτε να προσθέσετε φωτισμό LED
ο οποίος θα φωτίσει το σημείο τοποθέτησης.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
72

73

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

TF-SMART CARPORT

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

32.93

32.92

TF-PLUS
Επιλογές
Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

32
m/sec

62
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

3

mm
SOLID PC

Πάχος
& υλικό
οροφής

5

έτη

σε
σειρά

Περιγραφή

• H TF PLUS CARPORT έχει σχεδιαστεί ειδικά
για πελάτες που επιθυμούν να έχουν θέση
στάθμευσης για περισσότερα από ένα αυτοκίνητα.
• Εκτός από το σπίτι ή τον κήπο σας, αυτό το προϊόν
είναι κατάλληλο για χρήση σε εταιρικούς χώρους
στάθμευσης, σε εμπορικά κέντρα και παρόμοια
σημεία που απαιτούν μεγάλο αριθμό θέσεων
στάθμευσης.
• Η δυνατότητα αρθρωτής επέκτασης δίνει
τη δυνατότητα να καλύπτονται οι απαιτούμενες
διαστάσεις.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.

++++

Εγγύηση
προϊόντος

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
(a) Πρόβολος Δοκοί
Model
(a) Depth
Beams
32.92.585 575 cm
7

Standards

(b) Πλάτος
(b) Width
585 cm

Ral 9006 Ral 7016

Οροφή / Roof

Extras

Ξύλου / Χρώματα Petrol Blue Light
Wood
RAL
Green

Ice White Bronze Forza Grey

www.nossis.gr
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32.93

45.25.01

TF-SMART CARPORT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

35
m/sec

10mm
4/w

80
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

Πάχος
& υλικό
οροφής

5

έτη

TF-CABIN GARAGE

Επιλογές
Σύνδεσης
σε
σειρά
++++

Εγγύηση
προϊόντος

10 mm
πολυκαρμπονικό
φύλλο οροφής
10 mm
Policarbonate
roof sheet

Περιγραφή

• H TF SMART CARPORT είναι ένα προϊόν πολλαπλών
χρήσεων με δυνατότητα αρθρωτής επέκτασης.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πέργκολα
στον κήπο τους και στις ταράτσες τους
ή περισσότερο, ως σημείο στάθμευσης αυτοκινήτου.
• Προσφέρει υψηλή χρηστικότητα
μέσω της εύκολης διαδικασίας συναρμολόγησης.
• Το προτέρημα της αρθρωτής επέκτασης δίνει
τη δυνατότητα να καλύπτονται μεγάλες διαστάσεις.
• Το φύλλο της οροφής είναι συμπαγές PC πάχους
3 mm με 100% προστασία από ακτινοβολία UV.
• Παρέχει προστασία από κάθε είδους χημικά.
• Δεν απαιτείται επιπλέον συντήρηση.
• Προϊόν που αντιστέκεται στις καιρικές συνθήκες
με υψηλής ποιότητας κατασκευή.
• Τα φύλλα της οροφής είναι πάχους 10 mm από
πολυκαρμπονικό υλικό.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports

Διαστάσεις / Dimensios
Μοντέλο
Model
32.93.550

(b) Πρόβολος
(b) Depth
500 cm

Δοκοί
Beams
9

(a) Πλάτος
(a) Width
550 cm

Standards

Extras

Ral 9006 Ral 7016

Ξύλου / Χρώματα
Wood
RAL

Οροφή / Roof

Ice White Bronze Forza Grey

45.25.02
www.nossis.gr
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Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

45.25

BUS STATION

45.70

BIKE SHELL

45.25.01 - 45.25.02

TF-CABIN GARAGE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

35
m/sec

85
Kp/m
2

Αντοχή σε Αντοχή
ανέμους φορτίου
(χιόνι)

Στέγαστρα Λεωφορείων-Ποδηλάτων / Awnings Buses-Bikes

Στέγαστρα Αυτοκινήτων / Awnings Carports

45.40

Περιγραφή

10
mm
PC.4W
Πάχος
& υλικό
οροφής

• Το TF CABIN GARAGE είναι ένα προϊόν ειδικά

5

σχεδιασμένο για χώρους στάθμευσης, κήπους,
αποθήκες κ.λπ.
• Τα φύλλα της οροφής είναι πάχους 10 mm
από πολυκαρμπονικό υλικό.
• Αυξημένη μόνωση με panel πάχους 40mm.
• Περιλαμβάνεται δεύτερη πόρτα για δεύτερη είσοδο.
• Το εμπρόσθιο διάφανο παραθυρόφυλλο
περιλαμβάνει μοτέρ και τηλεκοντρόλ.

έτη
Εγγύηση
προϊόντος

10 mm
πολυκαρμπονικό
φύλλο οροφής
10 mm
Policarbonate
roof sheet

Το TF Cabin Garage μπορεί να παραχθεί σε κάθε απαιτούμενο μέγεθος.
Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
45.25.520

Πλάτος
Width
308 cm

Μήκος
Length
520 cm

Ύψος
Height
290 cm

www.nossis.gr
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Στέγαστρα Λεωφορείων-Ποδηλάτων / Awnings Buses-Bikes

45.40

BUS STATION

45.70

BIKE SHELL

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

34
m/sec

Επιλογές Σύνδεσης

65
Kp/m

Αντοχή σε
ανέμους

2

3mm
SOLID PC

Αντοχή
φορτίου
(χιόνι)

5

Πάχος
& υλικό
οροφής

έτη

Εγγύηση
προϊόντος

μονό
---

Περιγραφή

Περιγραφή

• Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής.
• Διαθέσιμο σε διάφορες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
• Μοντέρνα σχεδίαση.
• Προσφέρει προστασία από τις UV ακτινοβολίες .
• Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής.
• Δεν θαμπώνει η οροφή στο πέρασμα του χρόνου.
• Χρήση ως στάση λεωφορείων, κιόσκι καπνίσματος σε εταιρείες κ.α.
• Συνδυασμός αισθητικού αποτελέσματος και λειτουργικότητας.

• Σκελετός κατασκευασμένος από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
• Εύκολη συναρμολόγηση και εγκατάσταση.
• Μοντέρνα σχεδίαση και αντοχή.
• Προσφέρει προστασία από τις UV ακτινοβολίες λόγω των φύλλων
της οροφής από συμπαγές πολυκαρμπονικό.

• Ιδανική επιλογή για σχολεία, πανεπιστήμια
ή σταθμούς του Μετρό.

Επιλογές Χρωμάτων / Color Options
Στηρίγματα / Supports
Standards

Ral 9006

Ral 7016

Ξύλου / Χρώματα RAL
Wood

Διαστάσεις / Dimensions
Μοντέλο
Model
45.40.338

80

Πλάτος
Width
338 cm

Οροφή / Roof

Extras

Petrol Blue Light
Green

Ice White Bronze Forza Grey

Διαστάσεις / Dimensions
Βάθος
Ύψος
Depth
Height
250 cm 230 cm

Μοντέλο
Model
45.70.338
45.70.421
45.70.507
45.70.919

Χωρητικότητα
Capacity
6 ποδήλατα
8 ποδήλατα
10 ποδήλατα
18 ποδήλατα

Φύλλα Οροφής
Roof Sheets
4
5
6
11

Πλάτος
Width
338 cm
421 cm
507 cm
919 cm

Εταιρικό Προφίλ
Η INOX NOSSIS 40 χρόνια από την ίδρυσή της συνεχίζει δυναμικά να
επενδύει στη δημιουργικότητα και τη φαντασία αξιοποιώντας τα καλύτερα
υλικά και τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις.
Σε εξέλιξη της παραδοσιακής δραστηριότητάς μας στο σχεδιασμό
διακοσμητικών στοιχείων σιδήρου και την πώληση ανοξείδωτων στοιχείων
και εξαρτημάτων η οποία και μας καθιέρωσε ως την κορυφαία εταιρεία του
χώρου, προχωρούμε αποφασιστικά στην επέκταση της δραστηριότητάς μας
στην εμπορία καινοτόμων & ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
Καινοτομούμε προσφέροντας “Outdoor Solutions” οι οποίες μεμονωμένα ή
συνδυαστικά, εκτοξεύουν τη χρηστικότητα και την αισθητική των εξωτερικών
χώρων διαμονής. Οι λύσεις μας αναβαθμίζουν περιβάλλοντες χώρους σε
βεράντες, σε σύγχρονες κατοικίες, σε χώρους εστίασης & αναψυχής, σε
ξενοδοχεία κ.λπ.
Επιδιώκουμε την τελειότητα σε ότι πράττουμε. Βελτιώνουμε την ποιότητα
ζωής των συνανθρώπων μας μέσω της βελτίωσης των χώρων διαβίωσής
τους.

Company Profile
INOX NOSSIS 40 years from its founding continues to dynamically
invest in creativity and imagination utilizing the best material and modern
aesthetic trends.
Μoving forward from our traditional activity in the design of cosmetic
iron elements and the sale of various inox elements and parts which
established us as the leading company in our field, we proceed decisively
in the expansions of our activity in the trading of innovative and complete
shading systems.
We are innovating by offering “Outdoor Solutions” which individually or
in combination vastly improves the usability and the aesthetics of the
outer living spaces. Our solutions upgrades the outer spaces of verandas,
modern houses, restaurants & recreation areas, hotels etc.
We seek perfection in everything we do. We improve the quality of life of
our fellow men through the improvement of their living places.
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