
Η MITJAVILA είναι μια κορυφαία βιομηχανική εταιρεία που απασχολεί 
περισσότερα από 500 άτομα σε περισσότερες από 12 τοποθεσίες σε 
όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε πριν από 45 χρόνια και σήμερα είναι ο κορυ-
φαίος Ευρωπαίος παραγωγός (κατασκευαστής) τεντών και προϊόντων 
ηλιακής προστασίας.

Η τεχνογνωσία της κυμαίνεται από κλασικά προϊόντα προστασίας από 
τον ήλιο, όπως συστήματα τέντας, συστήματα κάθετης και οριζόντιας 
σκίασης και κάλυψης βεράντας και λοιπόν χώρων, μέχρι προϊόντα αιχ-
μής, όπως ηλιακοί διακόπτες, βιοκλιματικές πέργκολες και καινοτόμες 
κατασκευές σχεδιασμένες για φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ.

Σήμερα, η MITJAVILA υποβάλλει περισσότερες από 20 αιτήσεις δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας ετησίως στον τομέα της ηλιακής προστασί-
ας και διαθέτει πάνω από 150 συστήματα που περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους της.

Χρησιμοποιώντας κράματα αλουμινίου με μικρότερη περιεκτικότητα 
σε σίδηρο και μεγαλύτερη σε μαγγάνιο, εξασφαλίζει 35-40% μεγαλύτε-
ρη μηχανική αντοχή σε βραχίονες, εξαρτήματα και προφίλ αλουμινίου, 
κατατάσσοντας τα στην κλάση Νο3 (Class 3) στις ευρωπαϊκές νόρμες. 

Η MITJAVILA διαθέτει δικά της εργοστάσια ειδικά για χυτό αλουμίνιο, 
έγχυση zamak, έγχυση αλουμινίου, έγχυση PVC και εξώθηση προφίλ 
αλουμινίου.

Πίσω από την επιτυχία της εταιρείας βρίσκεται η συνεχής επιθυμία να 
βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγωγής και η ποιότητα των προϊόντων 
της για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ



2  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC 1450

To σύστημα MONOBLOC 1450 είναι το κλασσι-
κό σύστημα μπάρας κατάλληλο για επαγγελμα-
τικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο 
ή τρεις ενισχυμένες βάσεις, ανάλογα με τη δι-
άσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/
πρόσοψη της οικοδομής. 

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3 m. 
Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.



 3ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

MONOBLOC 1450

72

BLOC 1450

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ



4  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC 300

To σύστημα MONOBLOC 300 είναι ένα ενισχυ-
μένο σύστημα μπάρας κατάλληλο για επαγγελ-
ματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο 
ή τρεις ενισχυμένες βάσεις, ανάλογα με τη διά-
σταση και μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή/
μαρκίζα ή στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. 
Διαθέτει αντίβαρο αλουμινίου PU 81N νέου σχε-
διασμού και υψηλής αντοχής.
Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό 
συρματόσχοινο με ειδική επένδυση PVC, ανθε-
κτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3 m. 
 
Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.



 5ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

MONOBLOC 300

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ

ΟΡΟΦΗ 
ΜΑΡΚΙΖΑ
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Clever® BMF ARM

άξονας 
width 1,25M 1,50M 1,75M 2,00M 2,25M 2,50M 2,75M 3,00M 3,50M βραχίονες 

arms
βάσεις 

supports

2,45M 768,00 796,00 820,00 845,00 X X X X X 2 2
3,02M 824,00 855,00 883,00 912,00 941,00 973,00 X X X 2 2
3,62M 904,00 943,00 978,00 1013,00 1048,00 1089,00 1149,00 1200,00 X 2 2
4,20M 980,00 1022,00 1060,00 1098,00 1136,00 1180,00 1243,00 1281,00 1412,00 2 3
4,80M 1038,00 1084,00 1125,00 1167,00 1209,00 1256,00 1322,00 1365,00 1500,00 2 3
5,37M 1113,00 1161,00 1206,00 1252,00 1297,00 1347,00 1417,00 1463,00 1606,00 2 4
5,98M 1183,00 1236,00 1285,00 1333,00 1381,00 1434,00 1508,00 1560,00 1709,00 2 4

κατέβασμα/projection



6  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC 600 EX

To σύστημα MONOBLOC 600 ΕΧ είναι ένα 
υπέρ ενισχυμένο σύστημα μπάρας κατάλληλο 
για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στη-
ρίζεται σε τέσσερις ή έξι ενισχυμένες βάσεις, 
ανάλογα με τη διάσταση και μπορεί να τοπο-
θετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. 
Διαθέτει αντίβαρο αλουμινίου PU 81N νέου σχε-
διασμού και υψηλής αντοχής.
Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό 
συρματόσχοινο με ειδική επένδυση PVC, ανθε-
κτική στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ταλα-
ντώσεις που προκαλεί ο δυνατός άνεμος.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 10 m επί 4 m. 
 
Οι βάσεις του βραχίωνα διαθέτουν ειδικούς ρυθ-
μιστές με βίδες ΙΝΟΧ για εύκολη ρυθμιση. Όλες 
οι βίδες του συστήματος είναι INOX.



 7ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

MONOBLOC 600 EX

73

BLOC 600 EX

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ



8  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 100 

Το σύστημα τέντας ανεξάρτητης στήριξης IND 
100 είναι ένα σύστημα υψηλής αντοχής, κατάλ-
ληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. 
Στηρίζεται σε δύο ενισχυμένες βάσεις και μπο-
ρεί να τοποθετηθεί στην οροφή/μαρκίζα ή στον 
τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. Οι βάσεις είναι 
κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου 
με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο ένα-
ντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγα-
λύτερη αντοχή, δίνοντας τους το πιστοποιητικό 
Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες. 

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα
6 m επί 3,50 m. 
 
Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 100  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

83

Clever® BMF ARM

83

Clever® BMF ARM

83

Clever® BMF ARM



 9ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΙΝD 100



   
       

  
       










































     

 

                 












































































      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

      

      

      

      

     

      

     

     

     

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ

ΟΡΟΦΗ 
ΜΑΡΚΙΖΑ

κωδικός 
code

περιγραφή 
description

τιμή 
price

SIP ΒΑΣΗ  ΜΑΡΚΙΖΑΣ 38,00 € / τεμάχιο

SIF ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 33,00 € / τεμάχιο

SU16 BAΣΗ ΑΞΩΝΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 9,00 € / τεμάχιο

DI10AR ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 25,00 € / τεμάχιο

ΕΙ 11212 ΑΚΡΗ  ΒΡΑΧΙΩΝΑ 17,00 € / τεμάχιο

PU 81 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU81 18,50 € / m

PU 39 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU39 17,00 € / m

PU 100 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU100 37,00 € / m

ΤΑ 1/9 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΑ 1/9 26,00 € / m
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Clever® BMF ARM



10  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
IND 600 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 600  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

Το σύστημα τέντας ανεξάρτητης στή-
ριξης IND 600 είναι ένα σύστημα υψη-
λής αντοχής, υπερενισχυμένο, κατάλ-
ληλο για επαγγελματικές ή οικιακές 
εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο υπερε-
νισχυμένες βάσεις και μπορεί να τοπο-
θετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικο-
δομής. 
Διαθέτει ενισχυμένο αντίβαρο αλουμι-
νίου PU 81, νέου σχεδιασμού και μεγά-
λης αντοχής.
Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και δια-
θέτουν διπλό συρματόσχοινο με ειδική 
επένδυση PVC, ανθεκτική στις υψηλές 
θερμοκρασίες και στις ταλαντώσεις που 
προκαλεί ο δυνατός άνεμος.
Οι βάσεις του βραχίονα διαθέτουν ει-
δικούς ρυθμιστές με βίδες ΙΝΟΧ για εύ-
κολη ρύθμιση.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα
10 m επί 4 m. 

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι 
INOX.

83

Clever® BMF ARM
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Clever® BMF ARM
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Clever® BMF ARM



 11ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ  600



   
       

  
       



















  
        




























      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     


   
       

  
       



















  
        




























      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ

κωδικός 
code

περιγραφή 
description

τιμή 
price

SIF0600 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 43,00 € / τεμάχιο

SU11 BAΣΗ ΑΞΩΝΑ  ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13,50 € / τεμάχιο

DI11 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 25,50 € / τεμάχιο

ΕΙ 5202A ΑΚΡΗ  ΒΡΑΧΙΩΝΑ 8,50 € / τεμάχιο

PU 81 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU81 18,50 € / m

PU 39 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU39 17,00 € / m

PU 100 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU100 37,00 € / m

ΤΑ 1/16 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΑ 1/16 38,00 € / m

83

Clever® BMF ARM



12  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

82

Clever® BMF ARM
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ MITJAVILA CLEVER® BMF ARM  

O βραχίονας MITJAVILA CLEVER® BMF ARM μοντάρεται και ξε-
μοντάρεται πολύ εύκολα από εσάς, χάρη στην ειδική βίδα μοντα-
ρίσματος και τεντώματος που διαθέτει.

Βάφεται στο χρώμα RAL της αρεσκείας σας.

83

Clever® BMF ARM

PATENTED 
SYSTEM 

 
No P201630210 

EPI7382064

Το νέο πατενταρισμένο σύστημα βραχίονα της MITJAVILA!

83

Clever® BMF ARM

83

Clever® BMF ARM



 13ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ MITJAVILA

82

Clever® BMF ARM

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ MITJAVILA BΙΜ ΜΑΧΙ ΑRM  

O υπερβαρέως τύπου βραχίονας της σειράς BIM της MITJAVILA 
είναι η λύση για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων αντοχής. 
Αποτελείται από δίπλα ελατήρια καλυμμένα με PVC και υψηλής 
ποιότητας και αντοχής μέρη αλουμίνιο που δανείζονται στοιχεία 
από την αεροναυπηγική τεχνολογία.

83

Clever® BMF ARM

κωδικός 
code

μήκος βραχίονα 
lenght

μήκος 2 κλειστών βραχ. 
lenght (closed)

τιμή τεμαχίου 
price per item

BIMFADC3.00 3,00 m 3,22 m 162,30 €
BIMFADC3.25 3,25 m 3,47 m 169,86 €
BIMFADC3.50 3,50 m 3,72 m 176,54 €
BIMFADC3.75 3,75 m 3,97 m 183,86 €
BIMFADC4.00 4,00 m 4,22 m 192,21 €



14  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SOLID SCREEN 105 

Το SOLID SCREEN 105, είναι ένα πολύ καλό προϊ-
όν κάθετης σκίασης.
Διαθέτει σύστημα ΖΙP, με ειδικό φερμουάρ, και  
«κουμπώνει» απόλυτα με το υλικό, προστατεύο-
ντας αποτελεσματικά το χώρο σας από τον αέρα.
 
Το υλικό, σκίασης που τοποθετείται στο σύστημα 
είναι DICKSON SUNWORKER SCREEN και διατί-
θεται σε 20 χρώματα.

Τα μέρη αλουμινίου της κατασκευής φέρουν πι-
στοποιητικό Class 3.

Διατίθεται σε 7 χρώματα RAL, σε σαγρέ, structura, 
βαφή.

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.

Μέγιστη διάσταση κάλυψης 4m πλάτος επί 3 m 
ύψος.



 15ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

SOLID SCREEN 105

81

Solid Screen 105 Zip

83

Clever® BMF ARM



16  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ PU 43 

Με το κάθετο σύστημα σκίασης PU 43 με αντί-
βαρο μπορούμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη 
σκίαση με την τέντα μας. Πρόκειται ουσιαστικά 
για ένα σύστημα προέκτασης της υπάρχουσας 
τέντας με την προσθήκη του αντίβαρου αλουμι-
νίου PU 43 και προσθέτει «κατέβασμα» 1,30 m σε 
μέγιστο πλάτος τέντας 6.

Mε την προσθήκη αυτή πετυχαίνουμε ακόμη πε-
ρισσότερη σκίαση και μεγαλύτερη προστασία 
από την ηλιακή ακτινοβολία τους καλοκαιρινούς 
μήνες κατά τους οποίους η ηλιοφάνεια είναι με-
γαλύτερη.

κωδικός 
code

περιγραφή 
description

τιμή 
price

EB43A ΤΑΠΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5,00 € / τεμάχιο

ΕΒ 43Τ ΤΑΠΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5,00 € / τεμάχιο

ΕΟ228P ΡΑΟΥΛΟ ΑΞΩΝΑ ΕΣΩΤ. 
ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 0,80 € / τεμάχιο

ΕΟ528P- ΡΑΟΥΛΟ ΑΞΩΝΑ-ΕΣΩΤ. 
 ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 1,50 € / τεμάχιο

PU43 ΑΝΤΙΒΑΡΟ  PU43 24,00 € / m

ΤΑ 1/3 SCAE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 
& ΚΛΕΙΝΕΙ  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 21,00 € / τεμάχιο

TA18 ΑΞΩΝΑΣ  Ø  18-ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3,90 € / m

ΤΟ28Α ΑΞΩΝΑΣ  Ø 28  ΜΕ  ΛΟΥΚΙ 6,90 € / m

ΜFCP140 ΜΑΝΙΒΕΛΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 16,00 € / τεμάχιο

83

Clever® BMF ARM



 17ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PU 43



18  ΜΙΤJAVILA MADE IN FRANCE

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ STORE VERANDA

Το σύστημα STORE VERANDA, εφαρμόζεται 
πάνω από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες επικλι-
νής ή οριζόντιες εξασφαλίζοντας σκίαση και 
ηλιοπροστασία. Τοποθετείται επίσης, και σε 
κάθετες εφαρμογές για προστασία από τον 
ήλιο και τη βροχή. 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε τεντόπανο αυ-
ξημένης αδιαβροχίας DICKSON MAX ή 
SUNWORKER. Επίσης, σίτα με μεγάλη ηλιο-
προστασία έως και 97 %. 

















































































Το ύφασμα «κινείται» σε οδηγούς αλουμινίου 
οπότε η επιφάνειά του παραμένει πάντα τεντω-
μένη. Τυλίγεται σε χώρο κασέτας αλουμινίου 
και έτσι διατηρείται πάντα καθαρό.
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STORE VERANDA
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Veranda Box
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΟRIZON III

To βιοκλιματικό σύστημα πέργκολας ΗΟRIZON III 
προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τη βρο-
χή και ρυθμίζεται με τηλεχειρισμό ώστε να επι-
τρέπεται η κυκλοφορία του αέρα. Η στιβαρή κα-
τασκευή αλουμινίου την καθιστά ανθεκτική σε 
άνεμο έως και 200 Κm (με γραπτό πιστοποιητικό 
EN –CAPE 16.108C -VO). Στη δε κλειστή θέση 
προστατεύει από βρόχη έως και 180 mm.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση αλλά 
και με κλίση και διατίθεται σε έκδοση με δύο ή 
τέσσερα πόδια, ώστε να προσαρμόζεται στις 
ανάγκες σας.

Το ύψος της μετόπης είναι 26 cm.
Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.

One system for all 
your needs

MIXED  Frame & slatsSTANDARD FINISHES

RAL 9010 WHITE
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

or

Protection 
against rain

100% waterproof 
in closed position

Natural ventilation
Sun protection and 
natural ventilation

Total solar protection
Maximal occultation

Sun rays orientation
Daylight adjustment

RAL 9010 WHITE 
Frame Slats
Glossy finish

RAL 7016
ANTHRACITE GREY

Textured finish

Mε βαφή RAL 7016 (ανθρακί) 
ή RAL 9010 (λευκό) ή σε συνδυασμό.



 21ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

MITJAVILA HORIZON III

• Σχεδιασμός 
   υψηλής αισθητικής
• Πλαίσιο αλουμινίου 
• Διατίθεται σε πολλαπλές 
   εκδόσεις
• Δυνατότητα πλάγιας/κάθετης 
   κάλυψης με ζελατίνα 
   ή κρύσταλλα
• Μερική ή ολική ρύθμιση
   του εισερχόμενου ηλιακού 
   φωτός
• Αόρατο σύστημα υδρορροής
• Προαιρετικά: σύστημα φωτισμού 
   LED με τηλεχειριστήριο
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

54

Pergosystem® Alpha

BIOCLIMATIC HORIZON III

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΟRIZON III
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MITJAVILA HORIZON III

55

Pergosystem® Alpha

BIOCLIMATIC HORIZON III
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ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISION

Το ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISION είναι 
ένα εξαιρετικό σύστημα κάθετης σκί-
ασης με μεγάλη αντοχή στον αέρα 
και την βροχή. Κατάλληλο για καλύ-
ψεις μεγάλων διαστάσεων έως και 6 
m πλάτος επί 4 m ύψος.
Διαθέτει πλαϊνούς οδηγούς υπερ-
βαρέως τύπου και οριζόντιο άξονα 
αλουμινίου που το καθιστούν ανθεκτι-
κό στον δυνατό άνεμο.
Μπορούμε να εφαρμόσουμε ζελατί-
να crystal ή DICKSON SUNWORKER 
SCREEN (διατίθεται σε 20 χρώματα).

Ο σκελετός αλουμινίου έχει πιστοποι-
ητικό αντοχής Class 3 και διατίθεται 
σε 7 χρώματα RAL, σαγρέ (structura).

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι 
INOX.
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MITJAVILA VISION

88

Verti Crystal Alpha HD

83

Clever® BMF ARM
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΚΑΣΕΤΑ SQUARE C 280

To νέο μοντέλο κασέτας από την MITJAVILA, SQUARE 
C 280 που συνδυάζει τις ορθές γωνίες με τις καμπύλες. 
Κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. 
Στηρίζεται σε 2 ή 4 ενισχυμένες βάσεις ανάλογα με τη 
διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/πρό-
σοψη της οικοδομής.
Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα 
αλουμινίου με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγά-
νιο έναντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγα-
λύτερη αντοχή, δίνοντας τους το πιστοποιητικό Class 
3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες.
Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρ-
ματόσχοινο με επένδυση PVC.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 7 m επί 4 m.
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ΚΑΣΕΤΑ SQUARE C 280

78

BOX 280

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ

76

CRAFT 136
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

76

CRAFT 136

76

CRAFT 136

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ

ΟΡΟΦΗ 
ΜΑΡΚΙΖΑ

ΚΑΣΕΤΑ DESIGN C 136

To σύστημα κασέτας DESIGN C 136 είναι κατάλληλο για επαγγελ-
ματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε 2  ενισχυμένες βά-
σεις ανάλογα με την διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί  στον 
τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής ή στην οροφή/μαρκίζα. 
Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου 
με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο έναντι του σιδήρου 
κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγαλύτερη αντοχή, δίνοντας τους το 
πιστοποιητικό Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες.
Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο 
με επένδυση PVC.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3,50 m.

76

CRAFT 136
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ΚΑΣΕΤΑ DESIGN C 136
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74

QUBO 126

ΚΑΣΕΤΑ ONIX C 126

Σύστημα κασέτας ONIX C 126 η έξυπνη και ποιο-
τική λύση. Είναι κατάλληλη για επαγγελματικές ή 
οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε 2 ενισχυμένες 
βάσεις ανάλογα με την διάσταση και μπορεί να 
τοποθετηθεί  στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδο-
μής ή στην οροφή/μαρκίζα.
Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κρά-
μα αλουμινίου με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
μαγγάνιο έναντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 
35-40 % μεγαλύτερη αντοχή, δίνοντας τους το 
πιστοποιητικό Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες. 
Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό 
συρματόσχοινο με επένδυση PVC.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 4,80 m επί 3,00 m.
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ΚΑΣΕΤΑ ONIX C 126

74

QUBO 126

ΠΡΟΣΟΨΗ 
TOIXOΣ

ΟΡΟΦΗ 
ΜΑΡΚΙΖΑ
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

7

7

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ TELCO

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χρώματα αποτελούν προϊόν γραφιστικής απεικόνισης. Για την ακριβή αντιστοιχεία χρωμάτων παρακαλώ ζητήστε δείγμα.

Η νέα συλλογή υπερανθεκτικών χρωμάτων 
πούδρας σε RAL αποχρώσεις, με υφή αμμοβο-
λιμένης επιφάνειας, συνδυάζει την εξαιρετική 
συμπεριφορά στις εξωτερικές συνθήκες με τις 
υψηλές μηχανικές αντοχές και την άψογη εμ-
φάνιση. Προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες και-
ρικές συνθήκες τις χώρας μας και τις επιταγές 
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής τα χρώματα της 
συλλογής έχουν αντοχή τουλάχιστον 3 φορές 
μεγαλύτερη από τα λεία γυαλιστερά και ματ RAL 
και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυ-
πο Qualicoat, Class 2.

Στα συστήματα σκίασης MITJAVILA εφαρμόζο-
νται μοτέρ και αυτοματισμοί της γαλλικής εται-
ρείας TELCO Home Automation.

Μαζί θα βρούμε τη λύση ηλεκτροκίνησης και 
αυτοματισμού που ταιριάζει στο σύστημά σας 
και τις ανάγκες σας. 

83

Clever® BMF ARM

περιγραφή/description τιμή/price

MOTEΡ 50 Nm TELCO ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 128,00 €

MOTEΡ 50 Nm TELCO ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 140,00 €

ΜΟΤΕR 80 Nm TELCO ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 178,00 €

MOTEΡ 100 Nm TELCO ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 190,00 €

MOTER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 50Νm ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ & ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ, ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ 540,00 €

AYTOMATΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΣ-ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ 50,00 €

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ  ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ ΕΝΤΟΛΗ 48,00 €

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 6 ΜΟΤΕΡ ΕΝΤΟΛΗ 78,00 €

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ MITJAVILA 20,00 €

ΑΚΡΗ-ΑΝΤ04-ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ 6,80 €

ΚΟΡΩΝΕΣ-ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ø 70 4,80 €

ΚΟΡΩΝΕΣ-ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ø 78 4,80 €

7


