
Επεκτείνετε τον εσωτερικό σας χώρο 
και απολαύστε τη ζωή περισσότερο

Extend your indoor space and 
enjoy living outdoors
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Ανακαλύψτε όλα 
τα συστήματα outdoor στο

Explore all of
our outdoor solutions at



MYKONOS SANTORINI

Κάτι παραπάνω από σκίαση, 
ένας πραγματικός χώρος χαλάρωσης 

Μεγάλοι χώροι μετατρέπονται σε λειτουργικές 
οάσεις χαλάρωσης
Very large spaces converted into functional and relaxing oases

 Δημιουργήστε εντυπωσιακούς 
και άνετους υπαίθριους χώρους

Create stylish and comfortable spaces outdoors

Bioclimatic pergolas:
more than a shading shelter, a real living space

Με ιδιαίτερη εμπειρία και καινοτομία, πάντα ακολουθώντας υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας, αναπτύχθηκε μια ευρεία 
ποικιλία λύσεων υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, για την 
κάλυψη όλων των αναγκών. 

Αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι 
και τα άλλα καιρικά φαινόμενα.

Κατασκευές που υιοθετούν τη βιοκλιματική λογική και 
ενσωματώνουν επιπρόσθετα στοιχεία, όπως γυάλινα 
συρόμενα πάνελ, ρολά σκίασης, φωτισμό LED και συρόμενα 
παντζούρια.

Κορυφαία στιβαρότητα, η οποία επιτρέπει πολύ μεγάλες 
2διαστάσεις, έως 7,5 x 7,5 m. Μέχρι 300 Kg/m  και 2.0 m χιόνι.
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Το μοντέλο SANTORINI προσφέρει κορυφαία στιβαρότητα και 
κατασκευές πολύ μεγάλων διαστάσεων, έως 7.5 x 7.5 m, 
καθιστώντας το πραγματικά μοναδικό. 

Στην περίπτωση κατοικιών, τμήμα αυλής 50τ.μ. μπορεί να 
μεταμορφωθεί σε ξεχωριστό χώρο με ελεγχόμενη σκίαση και 
αερισμό για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σε επίπεδο ξενοδοχείων, εστιατορίων και εμπορικών χώρων, 
πολλαπλές κατασκευές δύνανται να καλύψουν αποτελεσματικά 
πολύ μεγάλες επιφάνειες με λιγότερες κολόνες.
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The SANTORINI model offers extreme robustness and constructions 
of enormous dimensions up to 7,5 x 7,5 m, rendering it a superb 
system beyond the ordinary.

2In residential use, a yard area of 50 m  can be converted into 
an extraordinary living space, with regulated shading and 
ventilation for maximum wellbeing.

In the case of hotels, restaurants and commercial spaces, 
multiple structures can cover and efficiently protect large 
areas with much fewer posts.

Το μοντέλο MYKONOS είναι κάτι περισσότερο από μια κλασική 
επιλογή για ελεγχόμενη σκίαση και προστασία από βροχή. Εκτός από 
την εξαιρετική λειτουργία του, το μοντέλο χαρακτηρίζεται από απόλυτα 
minimal αισθητική και κορυφαία στιβαρότητα, προσφέροντας πολύ 
κομψές και μεγάλες κατασκευές, έως 6,2 x 4,5 m ή or 6,5 x 4,2 m 
στην αυτοστηριζόμενη της έκδοση.

Ταυτόχρονα, η σειρά υιοθετεί πλήρως τη βιοκλιματική λογική, 
μετατρέποντας έναν απλό υπαίθριο χώρο σε ένα άνετο και ευχάριστο 
περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην περίπτωση διχρωμίας, προσφέρεται ένα 
ελκυστικό αποτέλεσμα.

The MYKONOS model is more than a classic choice for controlled 
solar shading and total rain protection. Apart from exceptional 
functionality, the model is characterized by absolute 
minimalism and top sturdiness, offering elegant and quite large 
structures up to 6,2 x 4,5 m or 6,5 x 4,2 m in the free-
standing version.

Simultaneously , the model embraces the bioc l imat ic 
philosophy, transforming an open-air space into a cozy and 
enjoyable place to live. The optional bicolor combinations offer a 
captivating design.

Our innovation and experience, always in accordance with top 
quality and reliability standards, has led to a great variety of 
functional and customized pergola solutions of high aesthetics 
that meet all needs.

Efficient protection against sunlight, rain, snow and other 
weather conditions. 

An absolutely bioclimatic structure integrated with side 
elements, such as glass sliding panels, rolling shading 
screens, LED lighting and sliding shutters. 

Extremely robust construction, which allows very wide 
dimensions up to 7,5 x 7,5 m.
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Εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως συμβατά 
συστήματα αυτοματισμού.

Πραγματική seaside class προστασία λόγω και της διεργασίας 
προ-ανοδίωσης

Χάρη στη λογική του βιοκλιματικού σχεδιασμού, χρηστικά στοιχεία 
ενσωματώνονται επιπρόσθετα για τη δημιουργία ελεγχόμενης 
σκίασης, εξαερισμού και θερμοκρασίας. Οι πέργκολες μας 
επεκτείνουν κυριολεκτικά τον εσωτερικό σας χώρο, μετατρέποντάς 
τον σε ένα νέο άνετο σαλόνι για όλο τον χρόνο.
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2Up to 300 Kg/m  or 2.0 m of snow.

State-of-the-art fittings and fully compatible automation 
systems.

Real seaside-class surface treatment due to pre-anodising 
process.

Thanks to the bioclimatic design philosophy, essential 
components and fittings can be additionally integrated to create 
controlled shading, ventilation and temperature. Our pergolas 
literally extend your indoor space, converting it into a new living 
room to be used all year round.

Επιπρόσθετη κάθετη σκίαση με τη χρήση ειδικών ρολών 
τεχνολογίας ZIP.

Additional shading with special rolling fabric ZIP-screens.

Ταινίες LED με ρυθμιζόμενο φωτισμό και δυνατότητα τοποθέτησης 
τόσο στις περσίδες όσο και περιμετρικά στις τραβέρσες, 
προσφέροντας καλαίσθητο, ορατό ή και κρυφό φωτισμό.

Dimmable LED lights applied on transoms and louvers, providing 
sufficient and stylish lighting at night.

Συρόμενα παντζούρια.

Sliding shutters. 

Ενσωματωμένο συρόμενο σύστημα, που δημιουργεί ένα διαφανές 
παραπέτασμα που δεν εμποδίζει τον φυσικό φωτισμό και 
προσφέρει ελεγχόμενες συνθήκες.

Integrated glass partition system, creating pleasant spaces full of 
natural light, with controllable environmental conditions.


