
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΣΗΤΑΣ 

 

 Η σήτα κάθετης κίνησης είναι η ιδανική λύση για ανοιγόμενα μικρά παράθυρα καθώς είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστη και οικονομική. 

 
Η κίνηση της γίνεται χειροκίνητα εύκολα και γρήγορα από ένα κορδόνι και η επαναφορά της με ελατήριο. 

Διατίθεται και με φρένο επαναφοράς. 
Το πανί που τοποθετείται είναι fiberglass, ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκισίματα. 

 

 Η σήτα τύπου plisse είναι ένα σύστημα οριζόντιας κίνησης, δίνει πολλές λύσεις, είναι εύχρηστο και μπορεί 
να τοποθετηθεί σε όλους τους τύπους κουφωμάτων. 

 
 

Συγκριτικό πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι η δυνατότητα κατασκευής και τοποθέτησής τους σε πολύ 
μεγάλες διαστάσεις κουφωμάτων, η εύκολη χρήση τους και η αντοχή τους στο χρόνο. 

 
Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος χωρίς κάτω οδηγό (έχει ερπύστρια) αποκλείοντας έτσι 
εμπόδια στο πέρασμα. Η κίνηση τους γίνεται χειροκίνητα και οριζόντια.                                                                               
Η λειτουργία τους δεν βασίζεται σε μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνουν και ανοίγουν εύκολα ακόμα και από παιδιά 
και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τους έως 3 μέτρα πλάτος & 3 μέτρα ύψος (μονόφυλλη), και έως 6 μέτρα πλάτος & 
3 μέτρα ύψος (δίφυλλη). 

Το άνοιγμα τους μπορεί να είναι αμφίπλευρο (2 κινητά μέρη, δεξιά και αριστερά) κατάλληλο για επάλληλα κουφώματα. 
Το πανί είναι fiberglass μαύρου και γκρι χρώματος (αν ζητηθεί), και υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε 
όλα τα χρώματα. 

 



 

 

 Οι συρόμενες σήτες αποτελούν την ιδανική λύση για συρόμενα συστήματα αλουμινίου, χωνευτά και 
επάλληλα, πόρτες και παράθυρα.
Είναι η πιο εύχρηστη και οικονομική λύση
του κουφώματος. 

Η κίνηση τους γίνεται χειροκίνητα και παράλληλα με την κίνηση του κουφώματος.

Βάφεται ηλεκτροστατικά σε όλα τα χρώματα ολοκληρώνοντας την τελική εικόνα του κουφώματος.

 Οι ηλεκτροκίνητες σήτες είναι τα μόνα συστήματα σήτας με δυνατότητα κάλυψης πολύ μεγάλων 
ανοιγμάτων. 
Τοποθετούνται σε κουφώματα με πλάτος μέχρι 6 

Mεγάλη αντοχή στην ανεμοπίεση,                                                                                                                              
Aπεριόριστη ορατότητα με το πανί fiberglass
Δυνατότητα τοποθέτησης πανιού ακόμα μεγαλύτερης αντοχής & ελαστικότητας
Δυνατότητα κίνησης με ενσύρματα και ασύρματα μοτέρ και αυτοματισμούς somf

αποτελούν την ιδανική λύση για συρόμενα συστήματα αλουμινίου, χωνευτά και 
επάλληλα, πόρτες και παράθυρα. 

πιο εύχρηστη και οικονομική λύση για συρόμενα αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος στον οδηγό 

 
 

χειροκίνητα και παράλληλα με την κίνηση του κουφώματος.
 

Βάφεται ηλεκτροστατικά σε όλα τα χρώματα ολοκληρώνοντας την τελική εικόνα του κουφώματος.

 

είναι τα μόνα συστήματα σήτας με δυνατότητα κάλυψης πολύ μεγάλων 

σε κουφώματα με πλάτος μέχρι 6 m και ύψος μέχρι 4,50 cm. 

Kύρια χαρακτηριστικά τους είναι: 

                                                                                                                             
περιόριστη ορατότητα με το πανί fiberglass,                                                                                     
υνατότητα τοποθέτησης πανιού ακόμα μεγαλύτερης αντοχής & ελαστικότητας,                                                                          
υνατότητα κίνησης με ενσύρματα και ασύρματα μοτέρ και αυτοματισμούς somfy. 

αποτελούν την ιδανική λύση για συρόμενα συστήματα αλουμινίου, χωνευτά και 

για συρόμενα αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος στον οδηγό 

χειροκίνητα και παράλληλα με την κίνηση του κουφώματος. 

Βάφεται ηλεκτροστατικά σε όλα τα χρώματα ολοκληρώνοντας την τελική εικόνα του κουφώματος. 

είναι τα μόνα συστήματα σήτας με δυνατότητα κάλυψης πολύ μεγάλων 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                         

                                                                         



 

 

 Η ανοιγόμενη σήτα είναι η ιδανική λύση για πόρτες εισόδου ή πόρτες κουζίνας.
Εύκολη στη χρήση, με μεντεσέ αυτόματης επαναφοράς. 

Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου και πανί
λόγω των ενισχυμένων προφίλ αλουμινίου
ασφαλές κλείσιμο. 
 
 

είναι η ιδανική λύση για πόρτες εισόδου ή πόρτες κουζίνας.  
Εύκολη στη χρήση, με μεντεσέ αυτόματης επαναφοράς.  

 

πανί fiberglass. Χαρακτηρίζεται για την απεριόριστη αντοχή που προσφέρει 
λόγω των ενισχυμένων προφίλ αλουμινίου, καθώς και από το σύστημα μαγνήτη που της προσφέρει άνετο και 

…………….. 

                                                               

Χαρακτηρίζεται για την απεριόριστη αντοχή που προσφέρει 
και από το σύστημα μαγνήτη που της προσφέρει άνετο και 


