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Η Εταιρία
Είμαστε μια εταιρία παραγωγής και εμπορίας συστημάτων σκίασης και
διαχωριστικών από το 1980.
Όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε συστήματα με ιδιαίτερο σχεδιασμό
και καινοτόμο στύλ, πάντα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και αντοχή
των υλικών.
Σήμερα στη Sunblock κατάφεραμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και
τις τάσεις της εποχής ώστε να υλοποιούμε καινοτόμες ιδέες κατασκευής,
τεχνολογικά προηγμένων, εύχρηστων προϊόντων που αντέχουν στο
χρόνο, εξολοκλήρου φτιαγμένα στην Ελλάδα. Ειδικά οι ομπρέλες και τα
διαχωριστικά συστήματα κατασκευάζονται με αποκλειστική πατέντα και
καλούπια σχεδιασμένα απο εμάς.
Τα συστήματα σκίασης που αναπτύσσονται είναι αποτέλεσμα καθημερινής
προσπάθειας καθώς γίνεται έλεγχος άντοχής των υλικών στις
κλιματολογικές συνθήκες με σκοπό την συνεχή βελτίωση και συνάμα την
τελειοποίησή τους.
Η εταιρία μας διαθέτει τεράστια εμπειρία ώστε να προσφέρει λύσεις, να
σχεδιάζει και να κατασκευάζει μοναδικά προϊόντα για τον κάθε πελάτη
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, προσφέροντας αξιοπιστία και
λειτουργικότητα. Μέσα απο μια μακρόχρονη πορεία διαρκούς ανάπτυξης
και επιτυχίας στη Sunblock έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την
εμπιστοσύνη των πελατών μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Η Sunblock καθιερώθηκε ώς έμπειρη εταιρία ικανή να εξελίσει συνεχώς
τα προϊόντα της και να συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εργοστάσια της
Ευρώπης προσφέροντας στην αγορά τον πιό σύγχρονο εξοπλισμό.

Ειδικό προφίλ αλουμινίου
για ενίσχυση των ακτίνων
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QUEEN
H NEA Τηλεσκοπική Ομπρέλα Υπερ Βαρέως τύπου
σχεδιασμένη για τις ανάγκες σας.
> Δυνατότητα τοποθέτησης Φωτισμού LED.
> Δυνατότητα τοποθέτησης Θερμαντικών Σωμάτων.
> Στιβαρή κατασκευή για εκτεταμένες επιφάνειες,
κάθε εποχή του χρόνου.
> Μοναδικά καλούπια Sunblock.
> Ευρύ φάσμα επιλογών, σε διαστάσεις και χρώματα
υφάσματος.
> Αποτέλεσμα Υψηλής ανθεκτικότητας και αισθητικής.
> Δυνατότητα πλήρους στεγανοποίησης και προστασίας
σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
> Χειρισμός: Ευκολία χειρισμού με ημιαυτόματο μηχανισμό
(κλείστρο) ειδικού σχεδιασμού από την SUNBLOCK.
> Κορμός Σκελετού: Προφίλ Αλουμινίου Φ100.
> Ακτίνες: 8 ακτίνες (40Χ20) με επένδυση ενισχύσεων
από ειδικό προφίλ.
> Κόντρες: Διπλή Σειρά από κόντρες 4+8 από προφίλ
αλουμινίου (40Χ20).
> Αντοχή σε ανέμους έως τα 8 μποφόρ.
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Διαστάσεις

8 ακτίνες

Βάσεις και εξαρτήματα

8 ακτίνες

8 ακτίνες

10 ακτίνες

4.00 m

3.00 x 3.00 m

3.00 x 4.00 m

4.00 x 6.00 m

5.00 m

3.50 x 3.50 m

3.00 x 4.50 m

4.50 x 6.00 m

6.00 m

4.00 x 4.00 m

3.50 x 4.00 m

5.00 x 6.00 m

4.50 x 4.50 m

3.50 x 4.50 m

5.50 x 6.50 m

5.00 x 5.00 m

4.00 x 5.00 m

5.50 x 5.50 m

4.00 x 5.50 m
4.50 x 5.00 m
4.50 x 5.50 m
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Ειδικό προφίλ αλουμινίου
για ενίσχυση των ακτίνων
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QUEEN XL
H NEA Τηλεσκοπική Ομπρέλα Υπερ Βαρέως τύπου ΓΙΓΑΣ
σχεδιασμένη για τις ανάγκες σας.
> Δυνατότητα τοποθέτησης Φωτισμού LED.
> Δυνατότητα τοποθέτησης Θερμαντικών Σωμάτων.
> Στιβαρή κατασκευή για εκτεταμένες επιφάνειες,
κάθε εποχή του χρόνου.
> Μοναδικά καλούπια Sunblock.
> Ευρύ φάσμα επιλογών, σε διαστάσεις και χρώματα
υφάσματος.
> Αποτέλεσμα Υψηλής ανθεκτικότητας και αισθητικής.
> Δυνατότητα πλήρους στεγανοποίησης και προστασίας
σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
> Χειρισμός: Ευκολία χειρισμού και άνετη λειτουργία
με σχοινάκι.
> Κορμός Σκελετού: Προφίλ Αλουμινίου Φ130.
> Ακτίνες: Ανάλογα με την κάθε διάσταση 10 ή 12 ακτίνες
με επένδυση ενισχύσεων από ειδικό προφίλ.
> Κόντρες: Διπλή Σειρά από κόντρες.
> Αντοχή σε ανέμους έως τα 7 μποφόρ.
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Διαστάσεις

12 ακτίνες

Βάσεις και εξαρτήματα

12 ακτίνες

10 ακτίνες

12 ακτίνες

6.00 m

5.50 x 5.50 m

4.00 x 6.00 m

5.50 x 6.00 m

7.00 m

6.00 x 6.00 m

4.50 x 6.00 m

5.50 x 6.50 m

8.00 m

6.50 x 6.50 m

4.50 x 6.50 m

5.50 x 7.00 m

5.00 x 6.00 m

5.50 x 7.50 m

5.00 x 6.50 m

6.00 x 7.00 m

5.00 x 7.00 m

6.00 x 8.00 m
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Ειδικό προφίλ αλουμινίου
για ενίσχυση των ακτίνων
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RIO
Κρεμαστή Ομπρέλα Βαρέως τύπου.
> Μοναδικότητα σχεδίου.
> Eυελιξία και λειτουργικότητα, με στήριξη στην πλαϊνή
κολώνα, και εξοικονόμηση χώρου όταν κλείνει.
> Πρωτοποριακή εξοικονόμηση χώρου που επιτρέπει
να τοποθετηθούν καθίσματα και τραπέζια ακόμα
και κάτω από το κέντρο της.
> Χειρισμός: Άνεση χρήσης, με λειτουργία με μανιβέλα.
> Κορμός Σκελετού: Πλαϊνή κολώνα από Προφίλ
Αλουμινίου 95 x 130 mm.
> Ακτίνες: 8 ακτίνες (40Χ20) ή (30Χ15) αναλόγως
τη διάσταση της με επένδυση ενισχύσεων από ειδικό
προφίλ.
> Αντοχή σε ανέμους έως τα 5 μποφόρ.
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Διαστάσεις

8 ακτίνες

Βάσεις και εξαρτήματα

8 ακτίνες

8 ακτίνες

3.00 m

3.00 x 3.00 m

2.50 x 3.00 m

3.50 m

3.50 x 3.50 m

2.50 x 3.50 m

4.00 m

3.00 x 3.50 m
3.00 x 4.00 m
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Ειδικό προφίλ αλουμινίου
για ενίσχυση των ακτίνων
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GRAND
Τηλεσκοπική Ομπρέλα Υπερ Βαρέως τύπου.
> Στιβαρή κατασκευή για εκτεταμένες επιφάνειες,
κάθε εποχή του χρόνου.
> Μοναδικά καλούπια Sunblock.
> Ευρύ φάσμα επιλογών, σε διαστάσεις
και χρώματα υφάσματος.
> Υψηλής ανθεκτικότητας και αισθητικής αποτέλεσμα.
> Δυνατότητα πλήρους στεγανοποίησης και προστασίας
σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
> Χειρισμός: Ευκολία χειρισμού και άνετη λειτουργία
με σχοινάκι.
> Κορμός Σκελετού: Προφίλ Αλουμινίου Φ100.
> Ακτίνες: 8 ακτίνες (40Χ20) με επένδυση ενισχύσεων
από ειδικό προφίλ.
> Κόντρες: Διπλή Σειρά από κόντρες 8+8 από προφίλ
αλουμινίου (40Χ20).
> Αντοχή σε ανέμους έως τα 7 μποφόρ.
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Διαστάσεις

8 ακτίνες

Βάσεις και εξαρτήματα

8 ακτίνες

8 ακτίνες

4.00 m

3.00 x 3.00 m

3.00 x 4.00 m

5.00 m

3.50 x 3.50 m

3.50 x 4.00 m

6.00 m

4.00 x 4.00 m

3.50 x 4.50 m

4.50 x 4.50 m

4.00 x 4.50 m

5.00 x 5.00 m

4.00 x 5.00 m
4.50 x 5.00 m
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Ειδικό προφίλ αλουμινίου
για ενίσχυση των ακτίνων
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CLASSIC
Κλασική Ομπρέλα Βαρέως τύπου Ενισχυμένη.
> Χειρισμός: Ευκολία χειρισμού και άνετη λειτουργία
με σχοινάκι.
> Ανθεκτικότητα κατασκευής.
> Κορμός Σκελετού: Προφίλ Αλουμινίου Φ48 ή Φ58 mm.
> Ακτίνες: 8 ακτίνες (30Χ15) με επένδυση ενισχύσεων
από ειδικό προφίλ.
> Αντοχή σε ανέμους έως τα 7 μποφόρ.
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Διαστάσεις

8 ακτίνες

Βάσεις και εξαρτήματα

8 ακτίνες

8 ακτίνες

2.00 m

2.00 x 2.00 m

2.00 x 2.50 m

2.50 m

2.50 x 2.50 m

2.00 x 3.00 m

3.00 m

3.00 x 3.00 m

2.00 x 3.50 m

3.50 m

3.50 x 3.50 m

2.50 x 3.50 m

4.00 m

4.00 x 4.00 m

3.00 x 3.50 m
3.00 x 4.00 m
3.50 x 4.00 m
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BISTRO FALL OT

27

Εκπληκτική γρμμή προφίλ αλουμινίου αποκλειστικά από καλούπια
φτιαγμένα από τη SUNBLOCK.
> Κρυφός μηχανισμός με λεπτεπίλεπτο φινίρισμα.
> Βαρέως τύπου διαχωριστικό σύστημα που χρησιμοποιείται για μόνιμη
κατασκευή χειμώνα καλοκαίρι, αφού μπορεί να ανοιγοκλείνει
πανεύκολα με μια κίνηση.
> Όλη η κατασκευή αποτελείται εξολοκλήρου από αλουμίνιο υψηλής
ποιότητας και από γυαλί securit ή τρίπλεξ.
> Τα προφίλ αλουμινίου και όλα τα εξαρτήματα βάφονται με			
ηλεκτροστατική βαφή στο επιθυμητό χρώμα (ακόμα και σαγρέ υφής)
για άψογο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία.
> Η κατασκευή μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και περιμετρικά σε
πέργκολες με σκοπό να κλείσει ολοκληρωτικά τον χώρο.
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BISTRO FALL CT
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Εκπληκτική γρμμή προφίλ αλουμινίου αποκλειστικά από καλούπια
φτιαγμένα από τη SUNBLOCK.
> Κρυφός μηχανισμός με λεπτεπίλεπτο φινίρισμα.
> Βαρέως τύπου διαχωριστικό σύστημα που χρησιμοποιείται για μόνιμη
κατασκευή χειμώνα καλοκαίρι, αφού μπορεί να ανοιγοκλείνει
πανεύκολα με μια κίνηση.
> Όλη η κατασκευή αποτελείται εξολοκλήρου από αλουμίνιο υψηλής
ποιότητας και από γυαλί securit ή τρίπλεξ.
> Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σε χρώμα σαγρέ της επιλογής σας.
> Τα προφίλ αλουμινίου και όλα τα εξαρτήματα βάφονται με			
ηλεκτροστατική βαφή στο επιθυμητό χρώμα (ακόμα και σαγρέ υφής)
για άψογο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία.
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PERGOLA FALL
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Ανοιγοκλειώμενα διαχωριστικά κατακόρυφης κίνησης για πέργκολες.
> Κρυφός μηχανισμός με λεπτεπίλεπτο φινίρισμα.
> Βαρέως τύπου διαχωριστικό σύστημα που χρησιμοποιείται για μόνιμη
κατασκευή χειμώνα καλοκαίρι, αφού μπορεί να ανοιγοκλείνει
πανεύκολα με μια κίνηση.
> Όλη η κατασκευή αποτελείται εξολοκλήρου από αλουμίνιο υψηλής
ποιότητας και από γυαλί securit ή τρίπλεξ.
> Τα προφίλ αλουμινίου και όλα τα εξαρτήματα βάφονται με			
ηλεκτροστατική βαφή στο επιθυμητό χρώμα (ακόμα και σαγρέ υφής)
για άψογο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία.
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BISTRO
Κομψός σχεδιασμός διαχωριστικού υψηλής ποιότητας.
> Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου και γυαλί “τρίπλεξ” για απόλυτη
αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
> Τα διαχωριστικά Bistro κατασκευάζονται σε διάφορα σχέδια και
χρώματα κατόπιν παραγγελίας (οβάλ, μίνιμαλ, κλασικά και
πτυσσόμενα)
> Υπάρχει δυνατότητα να γίνει μισό φύλλο τυφλό, μισό γυαλί ή όλο
γυαλί.
> Τα πτυσσόμενα μπορούν να γίνουν δύο κομμάτια και να τοποθετηθούν
μεντεσέδες.
> Επίσης διατίθενται βάσεις στήριξης σταθερές, με ροδάκια ή ακόμα και
με ζαρντινιέρα.
> Το προφίλ αλουμινίου και όλα τα εξαρτήματα βάφονται με
ηλεκτροστατική βαφή στο επιθυμητό χρώμα (ακόμα και σαγρέ υφής),
για μεγαλύτερη προστασία και ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
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Διαστάσεις

Μονό

Διπλό

0.50 x 1.80 m

1.75 x 1.80 m

0.75 x 1.80 m

2.00 x 1.80 m

1.00 x 1.80 m

2.25 x 1.80 m

1.25 x 1.80 m
1.50 x 1.80 m

40

41

42

PERGOSYSTEMS
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεκούραστη ατμόσφαιρα που θα είναι
κατάλληλη για ψυχαγωγία, η κατασκευή τεντοπέργκολας είναι η τέλεια
λύση.
> Μεγάλη ποικοιλία σχεδίων κατασκευής (Κρεμαστή, Οβάλ, Elegant,
Παραδοσιακή, Box).
> Κατασκευή εξολοκλήρου από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας.
> Οι οδηγοί αλουμινίου ντύνονται με ειδικό μουσαμά PVC
“Blackout Dickson”, αδιάβροχο και άκαυστο.
> Η τεχνολογία συσκότισης PVC παρέχει προστασία από τις ακτίνες του
ήλιου και μπλοκάρει τη θερμότητα, διατηρώντας την σκιασμένη
περιοχή δροσερή.
> Η κίνησή της γίνεται με μοτέρ ασύρματης τεχνολογίας “Somfy”.
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FRAME
Το FRAME είναι το νέο σύνορο των συστημάτων οριζόντιας
σκίασης.
Το σύστημα τάνυσης με αμορτισέρ στους οδηγούς και ο
ιμάντας υψηλής αντοχής, μαζί με το προαιρετικό πλευρικό
φερμουάρ (ZIP) και την πλήρως προσβάσιμη κασέτα, κάνουν
το σύστημα FRAME το προϊόν που έλειπε.
Αποστολή μας η καινοτομία.
Διαθέσιμο μόνο σε μηχανοκίνητη έκδοση για να φτάσει σε
μέγεθος μέχρι 600×600 cm, μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε
ανεξάρτητα αρθρωτά πόδια όσο και σε τοίχο.
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VERTI CRYSTAL
Είναι η ιδανική λύση για την παροχή προστασίας και σκιά σε στοές,
βεράντες ή για να καλύψει περιμετρικά τις πέργκολες.
> Κάθετο σύστημα με πλαϊνούς οδηγούς.
> Ερμητικό κλείσιμο και μέγιστη αντοχή στον άνεμο.
> Κλείδωμα σε μία εκτεταμένη θέση, επιτυγχάνοντας τέλειο τέντωμα
της τέντας.
> Διατίθεται για σκίαση, εξασθένιση του αέρα, διαφανή, ή αδιάβροχα 		
υφάσματα.
> Το ύφασμα προστατεύεται σε ειδικό κασσονέτο αλουμινίου.
> Επιπλέον, με τη μέγιστη διαφάνεια της Cristal, η θέα έξω διατηρείται,
ενώ παράλληλα εγγυάται τη μέγιστη φωτεινότητα στο εσωτερικό.
> Ηλεκτροκίνητη ή χειροκίνητη λειτουργία.
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CENTO ZIP
Σχεδιασμός Zip με φερμουάρ.
Το CENTO ZIP είναι η πρόταση ShadeLab στην αγορά κάθετων
συστημάτων σκίασης που κινείται με φερμουάρ.
Η λύση που λείπει.
Το αυτοστηριζόμενο σύστημα φτάνει πλάτος 4m και κατέβασμα 3m
και το νέο κασονέτο διαστάσεων 10x10cm, πλήρως προσβάσιμο,
επιτρέποντας τη συντήρηση, την αντικατάσταση του υφάσματος και
του μοτέρ χωρίς αποσυναρμολόγηση της τέντας.
Διατίθεται επίσης με τον μεγάλο πλευρικό οδηγό αλουμινίου πλήρωσης
κενών και το κλείδωμα αντιβάρου.
Το CENTO ZIP είναι η απάντηση της ShadeLab στην ανάγκη να σκιάζονται
τα παράθυρα και οι πέργκολες, ακόμη και με ύφασμα ζελατίνας.
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Διαστάσεις
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AIRE
Πληθώρα εφαρμογών από εξωτερικό τμήμα καταστήματος έως κάλυψη
διαμερισμάτων, δωματίων και ημιυπαίθριων.
>
>
>
>
>

Μελέτη και ειδική tailor made τοποθέτηση.
Κίνηση χειροκίνητα ή με ηλεκτροκίνητο μοτέρ.
Ανοξείδωτες λεπτομέρειες συστήματος.
Διαστάσεις άξονα 120cm-500cm.
Διαστάσεις προβολής 150cm-400cm.
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ILIOS
Πληθώρα εναλλακτικών είδους υφάσματος.
>
>
>
>
>

Κομψή και καλαίσθητη τοποθέτηση.
Κίνηση χειροκίνητα ή με ηλεκτροκίνητο μοτέρ.
Επιλογές οδηγού με συρματόσχοινο ή αλουμινίου.
Διαστάσεις άξονα 120cm-500cm.
Διαστάσεις προβολής 150cm-400cm.
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STEIN
Η εξέλιξη της κλασικής τέντας-μπάρας, ιδανική για εγκατάσταση σε
τοίχο αλλά και μαρκίζα, με τέλεια σχεδίαση εξαρτημάτων, που της
προσδίδουν μοναδικό φίνο στιλ.
> Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης αναλόγως απαιτήσεων.
> Ακρυλικό τεντόπανο υψηλής αντοχής Dickson Orchestra που τυλίγεται
στον σωλήνα Φ80mm.
> Σύστημα στρέψης βραχιόνων για απόλυτη αντοχή στον αέρα.
> Inox βίδες και εξαρτήματα για αντιδιαβρωτική προστασία.
> Λειτουργία χειροκίνητα ή με ανάλογο μοτέρ.
> Μέγιστο μέγεθος 7.00 χ 3.65 m.
> Δυνατότητα συμπληρωματικής τοποθέτησης σκέπαστρου αλουμινίου.
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STILLA
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Κατάλληλα μονοκατοικίες, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με συστοιχίες
κατοικίες, μπαλκόνια, μεζονέτες κ.α.

Διαστάσεις Συστήματος

>
>
>
>
>
>
>
>

Mέγιστη κλίση: 85°

Ξεχωριστός σχεδιασμός τέντας μπάρας.
Στήριξη σε οροφή και τοίχο, ή στις δύο άκρες.
Χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη λειτουργία.
Δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου.
Διατίθεται και σκέπαστρο αλουμινίου.
Πιστοποιημένες ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα.
Μέγιστο μέγεθος ενός τμήματος: 700 χ 365 cm.
Δεν υπάρχει πουθενά ορατή βίδα διατηρώντας έτσι την τέλεια 		
αρχιτεκτονική του κτιρίου.

Ελάχιστη κλίση: 3°

Εύρος Διαστάσεων
Άξονας: 250cm έως 550cm
Προβολή: 165cm, 215cm, 265cm, 315cm
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KUMO
Minimal και λιτή σχεδίαση που ταιριάζει με όλα τα στιλ διακόσμησης ή
αρχιτεκτονικής, από τα πιο παραδοσιακά έως και τα σύγχρονα industrial.
> Eιδικό κασσονέτο αλουμινίου για απόλυτη προστασία υφάσματος από
τη διάβρωση.
> Ειδική τοποθέτηση βιδών και πλαστικών καλυμμάτων ώστε να μην
είναι ορατά και αντίθετα στην αισθητική του χώρου.
> Τέλεια ένωση προφίλ.
> Οι βραχίονες λειτουργούν με ένα καινοτόμο σύστημα στρέψης.
> βραχιόνων για απόλυτη αντοχή στον αέρα ενώ οι ανοξείδωτες βίδες
και τα εξαρτήματα προσφέρουν διάρκεια στο χρόνο.
> Χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη λειτουργία.
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SHAN
Κομψός σχεδιασμός κασέτας για κάθε αρχιτεκτονικό πλαίσιο.
> Απόλυτη ασφάλεια και διάρκεια στο χρόνο και απόλυτη προστασία
υφάσματος με κασονέτο αλουμινίου.
> Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, οροφή και δυνατότητα ρύθμισης
κλίσης.
> Inox βίδες, εξαρτήματα και σύστημα στρέψης του βραχίονα
> Mέγιστο μέγεθος 7.00 m άξονα με 4.15 m άνοιγμα και δυνατότητα
σύνδεσης δύο συστημάτων με ένα μονοκόμματο ύφασμα και τελική
διάσταση 10.50 χ 3.65 m.
> Λειτουργία μόνο μηχανοκίνητα με μοτέρ.
> Επιπλέον εξοπλισμός με αισθητήρες αέρος-ηλίου ωστε να
ανοιγοκλείνει αυτόματα.
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FENG
Στρογγυλεμένες γραμμές για απαράμιλλο σχεδιασμό.
Με το στρογγυλό της σχήμα, η κασετίνα ταιριάζει απόλυτα
σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Κατάλληλη να σκιάζει
μεγάλες επιφάνειες, μπορεί να εξοπλιστεί με σύστημα φωτισμού με LED.
Όλα αυτά κάνουν την Feng το πιο πρόσφατο σύστημα σκίασης στον κόσμο
της τέντας. Κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί.
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ΔΙΠΛΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Τέντα μπάρας βαρέως τύπου για πολύ μεγάλες διαστάσεις, ιδανική για
χώρους εστίασης, σπίτια, κήπους.
> Ο διπλός βραχίονας εξασφαλίζει τέλεια αντοχή σε μεγάλο κατέβασμα
έως 5μ.
> Λειτουργία χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη.
> Κατασκευή αλουμινίου με ανοξείδωτα διπλά συρματόσχοινα.
> Μεταλλικές βάσεις στήριξης σε τοίχο καί σε μαρκίζα.
> Ηλεκτροστατική βαφή RAL της επιλογής σας.
> Ο λιτός σχεδιασμός της ταιριάζει σε κάθε αρχιτεκτονικό πλαίσιο.
> Δυνατότητα κατασκευής στέγαστρου για προστασία του συστήματος.
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ΚΑΠΟΤΙΝΑ
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Η τέντα καποτίνα αποτελεί το καταλληλότερο είδος για προστασία από
τον ήλιο και τη βροχή παραθύρων καταστημάτων, χωρίς μπαλκόνια,
αλλά και των εισόδων επιχειρήσεων, bistro, κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων, ξενοδοχείων και πανσιόν με κλασική, νεοκλασική ή retro
αισθητική και αρχιτεκτονικό ρυθμό.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους
πόλεων και αστικών περιοχών αποτελούν μια ποιοτική επένδυση
που συμβάλλει τόσο στη διατήρηση της ταυτότητάς τους όσο και στη
ξεχωριστή τους προβολή.
Η Sunblock με την ποιότητα του αλουμινίου σκελετού, τις καινοτομίες
χειρισμού (χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα), τις δυνατότητες τοποθέτησης
(σταθερή ή ανοιγοκλειόμενη) αλλά και τις ανεξάντλητες επιλογές
χρωμάτων και υφασμάτων-υλικών, είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει
να επιλέξετε την πιο αντιπροσωπευτική και λειτουργική για τις ανάγκες
και τη φύση της επιχείρησης ή του καταστήματός σας.

Ντεγκραντέ

Οβάλ

Σταθερή (α)

Κλασσική

Σταθερή (β)
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LEAF
Tέλεια λύση για βεράντες & κήπους καθώς είναι και σύγχρονο, αλλά και
κλασικό ντεκόρ για ένα σπίτι.
> Eίναι η τέλεια δομή για τη σκίαση των χώρων αναψυχής σε ξενοδοχεία,
θέρετρα και εστιατόρια με ένα μοναδικό στυλ.
> Κατασκευή με πολλαπλές επιλογές των τελικών σχημάτων,
αρχιτεκτονικές ανάγκες και εξαιρετική σχεδίαση για την τέχνη της
διακόσμησης κήπου.
> Χειροκίνητη λειτουργία ή μηχανοκίνητη.
> Η κατασκευή είναι εξολοκλήρου από αλουμίνιο.
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Θρασυβούλου, Τ.Θ. 50078, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
T: 210 5577 981 - 210 4611 362
e-mail: info@sunblock.gr
site: www.sunblock.gr

