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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ - DECK

ΓYAΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ - ΣΚΑΛΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΙΝΗΤΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

1

H ETAIΡΙΑ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 με έδρα τα Αμισιανά Καβάλας και παραγωγικές
εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του ομίλου εταιρειών
"ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ" που δραστηριοποιείται στο χώρο των υαλοπινάκων από το 1980. Κύρια
δραστηριότητα του ομίλου είναι η χονδρική πώληση και επεξεργασία κάθε είδους υαλοπινάκων,
η παραγωγή υαλοπινάκων ασφαλείας, η μελέτη-σχεδιασμός-εφαρμογή γυάλινων κατασκευών
και η πώληση εξαρτημάτων για υαλοπίνακες / ειδικών συστημάτων πρόσβασης / αυτόματων
συστημάτων εισόδων / μηχανημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων / αναλωσίμων κ.α.
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη καθετοποιημένη βιομηχανία επεξεργασίας υαλοπινάκων. Οι
κτηριακές εγκαταστάσεις παραγωγής της καλύπτουν μια επιφάνεια 12.000m2 και βρίσκονται σε
οικόπεδο 22.000m2 στην Σίνδο. Στον εξοπλισμό της συγκαταλέγονται μηχανήματα υψηλής
τεχνολογίας, κατασκευασμένα από τους μεγαλύτερους Διεθνής οίκους, τα οποία εγγυώνται την
παραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας.
Η φιλοσοφία της ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε., από την ίδρυσή της, είναι η διαρκής επένδυση σε νέες
τεχνολογίες, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς
οίκους, ώστε να έχει την δυνατότητα να υιοθέτει, να αφομοιώνει και να διαθέτει κάθε καινοτομία
που ανακύπτει στην παγκόσμια αγορά γυαλιού. Αδιαπραγμάτευτη επίσης είναι η σταθερή της
προσήλωση στην εφαρμογή αυστηρών προτύπων ποιότητας σε όλες τις φάσεις της παραγωγική
διαδικασίας. Έτσι, σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια στον τομέα των
υαλοπινάκων, καθορίζοντας την ανάπτυξη του.
H ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις επεξεργασίες υαλοπινάκων, με
μεγάλη εξειδίκευση στην παραγωγή υαλοπινάκων Ασφαλείας Θερμοσκλυρημένων (Securit) και
Πολυστρωματικών (Triplex). Διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής για Επίπεδους (Flat Glass) και
Κουρμπαριστούς υαλοπίνακες (Bent Glass). Τέλος, δύναται να πραγματοποιήσει Τεστ Τεχνητής
Γήρανσης (Heat Soak Test) των Θερμοσκλυρημένων υαλοπινάκων Ασφαλείας. Η εταιρεία
παραδίδει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα, με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών, ενώ
πραγματοποιεί και εξαγωγές σε άλλες δέκα χώρες.
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει ειδικό τμήμα με την επωνυμία “i–glass” για την μελέτη, τον σχεδιασμό
και την κατασκευή εξειδικευμένων εφαρμογών με την συνδυασμένη χρήσης υαλοπινάκων και
συστημάτων όπως αυτομάτων πορτών, συρόμενων ή πτυσσόμενων προσόψεων, κινητών
τοίχων, αίθριων, στεγάστρων, δαπέδων, κιγκλιδωμάτων κ.α.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών, η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. έχει εξασφαλίσει το
δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των προϊόντων των ακόλουθων εταιρειών:
• BOTTERO - Ιταλία (Μηχανήματα επεξεργασίας υαλοπινάκων)
• FAAC - Ιταλία (Αυτόματες πόρτες και αυτόματα συστήματα εισόδων - GATES)
• COVER - Φινλανδία (Συρόμενα συστήματα προσόψεων)
• DORMA - Γερμανία (Αξεσουάρ υαλοπινάκων- Αυτόματες πόρτες - Κινητοί τοίχοι)
• SUNBELL - Ιταλία (Συστήματα σκίασης- περσίδες)
• STAR PROGETTI – Ιταλία (Ανεμοφράκτες & Θερμαντικά σώματα Infrared)
• TECNODECK – Πορτογαλία (Συνθετικό Δάπεδο εξωτερικών χώρων)
• KERAGLASS - Ιταλία (Μηχανήματα επεξεργασίας υαλοπινάκων)
• LEADERGLASS - Ιταλία (Μηχανήματα tempering & laminating υαλοπινάκων )
• CΑΜΒΙ - Ιταλία - (Μηχανήματα επεξεργασίας υαλοπινάκων)
• OPTIMA - Ιταλία - (Λογισμικό για βιομηχανίες υαλοπινάκων)
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ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
Με πωλήσεις άνω των 2000 πάνελ/έτος συρόμενων
πτυσσόμενων υαλοπετασμάτων, η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. μπορεί να
καλύψει οποιεσδήποτε λειτουργικές, αισθητικές και
αρχιτεκτονικές ανάγκες.
Με μονό ή διπλό υαλοπίνακα ασφαλείας, απλό ή ενεργειακό,
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη άνεση μεταβάλλοντας
οποιονδήποτε χώρο από κλειστό σε πλήρως ανοικτό, γρήγορα
και εύκολα με χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη κύλιση των πάνελ.
Μέγιστη διάσταση πάνελ 1,30m φάρδος Χ 5,00m ύψος.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Σχέση εμπιστοσύνης με
πωλήσεις άνω των
20.000 πάνελ.
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε., ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος
διανομέας των προϊόντων του Ιταλικού εργοστασίου FAAC
σε Ελλάδα & Κύπρο, διαθέτει όλους τους τύπους
αυτόματων συρόμενων & ανοιγόμενων πορτών εισόδων για
όλες τις χρήσεις σε κτήρια, καταστήματα, εμπορικά κέντρα
(Mall), νοσοκομεία - κλινικές, αεροδρόμια κ.α.
Οι αυτόματες πόρτες FAAC είναι σχεδιασμένες και
κατασκευασμένες σύμφωνα με σύγχρονες και καινοτόμες
τεχνολογίες και διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό όπως ειδικά
radar ανίχνευσης κίνησης, φωτοκύτταρα ασφαλείας,
ηλεκτρομηχανική κλειδαριά στο μοτέρ, κιτ μπαταριών για
αυτόνομη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
σύστημα εξόδου πανικού σε περίπτωση κινδύνου,
τηλεσκοπική διάταξη έως και 4 συρόμενα φύλλα για
μεγάλο άνοιγμα διέλευσης, ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω
τηλεχειρισμού / ηλεκτρονικών υπολογιστών /
καρτοαναγνωστών και ανιχνευτών δακτυλικών
αποτυπωμάτων κ.α.
Οι αυτόματες πόρτες FAAC διατίθενται με εγγύηση 2 ετών
και Τεχνική Υποστήριξη και Service σε Ελλάδα & Κύπρο.
Έχουν πιστοποίηση καλής λειτουργίας 2.000.000
ανοιγμάτων από τον διεθνή οίκο NEMKO και παράγονται
σύμφωνα με όλα τα Διεθνή Πρότυπα.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Αποκλειστικός διανομέας
προϊόντων FAAC από το 2008,
με πωλήσεις άνω των 2000
αυτόματων πορτών
ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / i-glass
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EIΔΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Γερμανικό οίκο
DORMA διαθέτει στην ελληνική αγορά πλήρη γκάμα
συστημάτων ελέγχου πρόσβασης για εξειδικευμένες
εφαρμογές, προσφέροντας άψογο αισθητικό και
λειτουργικό αποτέλεσμα.
BST - Κουρμπαριστή αυτόματη συρόμενη πόρτα
FFT - Πτυσσόμενη αυτόματη συρόμενη πόρτα (Bi-Folding Door)
MAGNEO - Ηλεκτρομαγνητική αυτόματη συρόμενη πόρτα
PORTEO - Ανοιγόμενη αυτόματη πόρτα
Οι αυτόματες πόρτες DORMA διατίθενται με εγγύηση 2
ετών και Τεχνική Υποστήριξη και Service σε Ελλάδα &
Κύπρο. Παράγονται σύμφωνα Γερμανικό κανονισμό
ηλεκτρικών πορτών και παραθύρων και είναι
πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα :
BGR 232, UVV (αποτροπής ατυχημάτων) και VDE
(ασφαλείας ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων).

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Γερμανική αξιοπιστία DORMA
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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Οι περιστρεφόμενες πόρτες είναι η ιδανική λύση για
εισόδους με έντονη διέλευση ανθρώπων, εξασφαλίζοντας
υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και
ασφάλειας.
Με διάμετρο από 2m έως και 6m, με δυνατότητα 3 ή 4
περιστρεφόμενων φύλλων, με γυάλινα ή μεταλλικά
εξωτερικά φύλλα ή ακόμα και με φύλλα νυκτός,
εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα του
κτηρίου.
Εφοδιασμένες με ειδικό σύστημα “anti-panic” μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ως έξοδοι κινδύνου σε έκτακτες
περιπτώσεις.
Οι περιστρεφόμενες πόρτες DORMA παράγονται σύμφωνα
με τα Γερμανικά πρότυπα ποιότητας και διατίθενται σε
αυτόματες και χειροκίνητες εκδόσεις.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Υψηλή τεχνολογία
και αισθητική DORMA

• ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΥΛΕΣ
• ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ - ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ
• ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
• ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
• ΜΠΑΡΕΣυπεροχή
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Τεχνολογική
FAAC, με εμπειρία
παγκόσμια παρουσία
από το 1965
•καιΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΕΣ
ΜΠΑΡΕΣ
• TUBULAR MOTORS ΓΙΑ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΝΤΕΣ
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΟΔΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής καθιστά πλέον απαραίτητο τον
έλεγχο της πρόσβασης σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
στάθμευσης, αυλόπορτες κατοικιών και συγκροτημάτων,
εισόδους επαγγελματικών εγκαταστάσεων, πεζόδρομους κ.α.
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ως αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων
FAAC, μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες, παρέχοντας πλήρη
γκάμα συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης:
• Αυτόματες Αυλόπορτες, συρόμενες και ανοιγόμενες.
• Αυτόματες Γκαραζόπορτες, σπαστές και μονοκόμματες
• Αυτόματα Ρολλά ασφαλείας
• Αυτόματες Πτυσσόμενες πόρτες
• Αυτόματες Μπάρες Parking
• Αυτόματες Αναδυόμενες κολώνες

Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος των συστημάτων
FAAC, με σκληρές δοκιμές σε πραγματικές
συνθήκες, διασφαλίζει την αξιοπιστία και εύρυθμη
λειτουργία τους για πολλά χρόνια. Για όλα τα συστήματα παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.
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ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Ιταλικό οίκο STAR PROGETTI
διαθέτει στην αγορά της Ελλάδας και των Βαλκανίων την πλήρη σειρά
Ανεμοφρακτών τύπου Φλωρεντίας OASIdehor®.
Με την απαράμιλλη αισθητική τους, την ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων,
την πολυμορφικότητα και την υψηλή τους ποιότητα οι Ανεμοφράκτες
OASIdehor® αποτελούν την ιδανική λύση για την διαμόρφωση και
εκμετάλλευση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων,
εστιατορίων, cafe κ.α. Με την δημιουργία καλαίσθητων και
προστατευμένων, από τις καιρικές συνθήκες, χώρων επιτρέπουν την
επέκταση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την εκμετάλλευση τους
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.
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ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η άνεση στους εξωτερικούς χώρους διασφαλίζεται με την
χρήση των θερμαντικών συστημάτων HELIOS® INFRARED
IRK. Το ιδιαίτερο design, η ποικιλία μοντέλων, η υψηλή
θερμαντική απόδοση σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση
ενέργειας καθιστά τα θερμαντικά σώματα HELIOS® άριστη
λύση για την δημιουργία φιλόξενων χώρων.
Πάνω από 4.000 καταστήματα στις ομορφότερες πλατείες
των Ευρωπαϊκών χωρών έχουν διαμορφώσει τους
εξωτερικούς τους χώρους με τα συστήματα OASIdehor®
και HELIOS® της STAR PROGETTI.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Καλαίσθητες λύσεις για ένα
όμορφο περιβάλλον

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (DECK)

Φανταστείτε ένα δάπεδο ανθεκτικό...... σε όλες τις καιρικές συνθήκες χωρίς φροντίδα!
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει την απόλυτη λύση για την
κατασκευή δαπέδων εξωτερικών χώρων με τα
πιστοποιημένα προϊόντα Tecnodeck.
Τα συστήματα δαπέδου της Tecnodeck είναι ελεγμένα
και πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Ινστιτούτο TUV
RHEILAND και αποτελούν την ιδανική λύση για την
αισθητική αναβάθμιση και λειτουργικότητα των
εξωτερικών δαπέδων και διαδρόμων ξενοδοχείων,
εστιατορίων και cafe καθώς επίσης και του περιβάλλοντος χώρου πισινών.
Τα προϊόντα Tecnodeck χρησιμοποιούνται και για την
κατασκευή επικαλύψεων κτιρίων, περγκόλων και
στηθαίων μπαλκονιών με άριστο αισθητικό και
λειτουργικό αποτέλεσμα.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα τροπικά δάση υπόκεινται σε συστηματική
αποψίλωση και συρρικνώνονται με ανησυχητικούς
ρυθμούς. Από εμάς εξαρτάται να εξασφαλίσουμε την
επιβίωσή τους.
Το δάπεδο Tecnodeck αποτελεί προϊόν προηγμένης
τεχνολογίας που παράγεται συνδυάζοντας υπολείμματα
ξύλου, που συλλέγονται από βιομηχανίες επεξεργασίας
ξύλου, με θερμοπλαστικά υλικά που δεν περιέχουν
PVC. Αποφεύγοντας τη χρήση τοξικών υλικών, το
δάπεδο Tecnodeck είναι απόλυτα ανακυκλώσιμο και
αποτελεί την υπεύθυνη περιβαλλοντική επιλογή.

8

Η Tecnodeck συνδυάζοντας την απαράμιλλη αισθητική του ξύλου
και τις εξαιρετικές ιδιότητες της θερμοπλαστικής ρητίνης,
δημιούργησε ένα υψηλής ποιότητας οικολογικό υλικό για την
κατασκευή δαπέδων με άριστα χαρακτηριστικά :

• Υψηλή αισθητική, παρόμοια με αυτή το ξύλου.
• Ασύγκριτη μακροζωία, λόγω των ιδιοτήτων της θερμοπλαστικής ρητίνης.
• Υψηλή ασφάλεια, λόγω της υψηλής αντοχής σε φορτία και της μη ολισθηρής επιφάνειάς του
(συμμόρφωση με πρότυπο DIN 4843 PART 100).

• Μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς την απαίτηση προστασίας από βερνίκια, χρώματα ή λάδια.
• Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αδιάβλητο από τις υψηλές θερμοκρασίες του ήλιου, την βροχή,
•
•
•
•
•

το θαλασσινό νερό, το χλωριωμένο νερό των πισινών, το ψύχος κ.α.
Σταθερότητα χρωμάτων, λόγω μη απορρόφησης την υπεριώδους ακτινοβολίας (UV radiation).
Σταθερότητα διαστάσεων και φόρμας, λόγω μη απορρόφησης υγρασίας και αποτροπής στρεβλώσεων.
Αντιβακτηριδιακή προστασία, λόγω απώθησης βακτηρίων, μυκήτων και εντόμων.
Πρακτικότητα και ευκολία τοποθέτησης, λόγω σχεδίασης και πληρότητας προκατασκευασμένων εξαρτημάτων.
Φιλικό προς το περιβάλλον, λόγω μικρής περιεκτικότητας ξύλου, απουσίας PVC και άλλων μη οικολογικών υλικών.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS :
Επιλεγμένα προϊόντα, Ανώτερων
Προδιαγραφών και Υψηλής Αισθητικής

Το συστήματα δαπέδου της Tecnodeck διατίθενται
αποκλειστικά από την ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. στην ελληνική αγορά και
προσφέρονται σε 4 αποχρώσεις : Tropical Βrown, Sand
Brown, Vulcano Βlack, Colorado Red.
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ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ / ΣΚΑΛΕΣ
Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις υπαγορεύουν τον
μινιμαλιστικό σχεδιασμό των μοντέρνων κατασκευών.
Στα στηθαία εξωτερικών ή εσωτερικών μπαλκονιών η
ανάγκη αυτή εξυπηρετείται με την αυξημένη χρήση
γυάλινων επιφανειών.

Με πληθώρα επιλογών διακοσμητικών και
εξειδικευμένων υαλοπινάκων, όπως
Αυτοκαθαριζόμενων, Αντιανακλαστικών και
Έγχρωμων, καλύπτονται απόλυτα οι αισθητικές και
λειτουργικές απαιτήσεις όλων των κατασκευών.

Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει πληθώρα συστημάτων
στήριξης γυάλινων στηθαίων.
Με επιδαπέδιες, ενδοδαπέδιες , επιτοίχιες κ.α. βάσεις
στήριξης, σε διάφορα φινιρίσματα, εξασφαλίζεται η
απόλυτη στήριξη επίπεδων ή κουρμπαριστών
υαλοπινάκων Ασφαλείας για την δημιουργία γυάλινων
στηθαίων υψηλής αισθητικής και ανεμπόδιστης
θέασης.
Η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης υαλοπινάκων
αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της
ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε., ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότατο
επίπεδο ασφαλείας, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο με την προσθήκη κουπαστής από
αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή ξύλο σε διάφορες
διατομές.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Αισθητική και Ασφάλεια.
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KAMΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
Η σύγχρονη αισθητική υπαγορεύει γυάλινες καθαρές
επιφάνειες ακόμη και στους χώρους των ντους και των
μπάνιων. Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. με πληθώρα μεταλλικών
συστημάτων επώνυμων Ευρωπαϊκών οίκων έχει την
δυνατότητα δημιουργίας άρτιων κατασκευών υψηλής
αισθητικής, λειτουργικότητας και αντοχής.
Με την χρήση Υαλοπινάκων Ασφαλείας
(Θερμοσκλυρημένοι και Πολυστωματικοί υαλοπίνακες –
Tempered and Laminated Glass) διασφαλίζεται η
αποτροπή κάθε κινδύνου, ώστε ακόμη και σε περίπτωση
θραύσης να μη προκαλείται ο παραμικρός τραυματισμός.
Όλοι οι υαλοπίνακες παράγονται στις εγκαταστάσεις της
εταιρίας μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN
ISO 9001:2008, ΕΝ 12150-1 & EN 356.
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της
στο χώρο των υαλοπινάκων έχει την δυνατότητα
εξατομικευμένων λύσεων μέσα από μια πληθώρα
επιλογών από Απλούς Διάφανους υαλοπίνακες,
Έγχρωμους, Διακοσμητικούς, Αδιαφανείς, Ημιδιαφανείς
ή ακόμα και μεταβλητής διαφάνειας. Επιπλέον υπάρχει η
δυνατότητα διακόσμησης με ψηφιακή εκτύπωση υψηλής
ανάλυσης.
Τέλος, με ειδική επεξεργασία Νανοτεχνολογίας
επιτυγχάνεται Υδρόφοβη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα
την ελαχιστοποίηση της ανάγκης καθαρισμού των
υαλοπινάκων από τα άλατα.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Ποικιλία επιλογών, σύγχρονης
αισθητικής και ιδιαίτερης πολυτέλειας.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ

Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει πλήρη γκάμα μηχανισμών
επαναφοράς πορτών, επώνυμων Διεθνών οίκων, όπως
DORMA, CASMA, MAB, SEVAX κ.α. και έχει την
δυνατότητα ικανοποίησης κάθε λειτουργικής απαίτησης
πορτών, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.
Οι μηχανισμοί επαναφοράς οροφής με μπράτσο
(αρθρωτό ή συρόμενο), χρησιμοποιούνται σε πόρτες
κάθε είδους με μέγιστο φάρδος έως 1,6 m, διαθέτουν
ρυθμίσεις δύναμης κλεισίματος, ταχύτητας και
συγκράτησης και διατίθενται σε ποικιλία φινιρισμάτων.
Ειδικά το πατενταρισμένο σύστημα ITS System
INDOOR - EASYOPEN της DORMA είναι το μοναδικό
στον κόσμο που ελαχιστοποιεί τηv απαιτούμενη δύναμη
για το άνοιγμα της πόρτας.
Οι ενδοδαπέδιοι μηχανισμοί επαναφοράς πορτών
ενδείκνυνται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική
χρήση, μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε είδους πόρτα
(γυάλινη, ξύλινη, αλουμινίου, πυρασφαλείας κ.α.) και
έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν πόρτα φάρδους
έως 1,4 m, μέγιστου βάρους έως 300kg, με ή χωρίς
συγκράτηση και άνοιγμα έως 1800.
Όλοι οι μηχανισμοί επαναφοράς μπορούν να
συνδυαστούν με Μπάρες Ασφαλείας-Πανικού οι όποιες
πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και είναι
υποχρεωτικές σε όλες τις Εξόδους Κίνδυνου.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Μεγάλη γκάμα αξιόπιστων
και λειτουργικών συστημάτων
για πληθώρα εφαρμογών.
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EΙΔΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο του γυαλιού από το 1980,
έχει την δυνατότητα μέσω του ειδικού τμήματος “iGLASS” να
μελετήσει, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει οποιαδήποτε
γυάλινη κατασκευή με απόλυτη ασφάλεια και αισθητική
υψηλού επιπέδου.
Όλες οι σύνθετες και ειδικές γυάλινες κατασκευές
υλοποιούνται από την ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. με την συνδυασμένη
χρήση εξειδικευμένων εξαρτημάτων και τεχνολογικά
εξελιγμένων υαλοπινάκων όπως :
Αλεξίσφαιροι, αντιβανδαλικοί, αντιανακλαστικοί, ενεργειακοί,
ανακλαστικοί, πυράντοχοι, αντι-UV, αντι-scratch,
αυτοκαθαρζόμενοι, μονόδρομης θέασης, υπέρλευκοι,
προστασίας ακτίνων Χ, αποκοπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,
αντιβακτηριδιακοί, μεταβλητής διαπερατότητας,
ηλεκτροχρωμικοί, θερμαινόμενοι, έγχρωμοι - διακοσμητικοί
με ψηφιακή εκτύπωση κ.α.
Οι παραπάνω υαλοπίνακες μεμονωμένοι ή σε συνδυασμούς
μεταξύ τους χρησιμοποιούνται σε ειδικές κατασκευές όπως :
Υαλοπετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά, ανοιγόμενες και
συρόμενες γυάλινες πόρτες, γυάλινα δάπεδα και σκάλες,
στηθαία μπαλκονιών, στέγαστρα, αίθρια, περιφράξεις,
γυάλινα έπιπλα, βιτρίνες και προθήκες, ντουλάπες, ασανσέρ,
κουζίνες, μπάνια, επικαλύψεις τοίχων, θωρακίσεις χώρων,
εφαρμογές ιατρικών απαιτήσεων, προθάλαμοι εισόδων,
ενυδρεία, πισίνες κ.α.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS :
Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή
απαιτητικών γυάλινων εφαρμογών

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Παροχή λύσεων για την βέλτιστη
εκμετάλλευση χώρων
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ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά τα συστήματα
Διαχωριστικών Τοίχων της DORMA.

Οι κινητοί διαχωριστικοί τοίχοι DORMA παράγονται σε
τρία βασικά μοντέλα :

Τα συστήματα αυτά προσδίδουν πολυμορφικό χαρακτήρα σε
οποιαδήποτε αίθουσα, επιτρέποντας τον ελεύθερο διαχωρισμό
και διαμόρφωση της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες χρήσης,
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση.

• VARIFLEX - χειροκίνητο/ημιαυτόματο/αυτόματο μέγιστο ύψος 14,5m - μέγιστη ηχομόνωση 60dB

Τα συστήματα κινητών διαχωριστικών τοίχων της DORMA
διατίθενται με α) χειροκίνητη, β) ημιαυτόματη και γ) πλήρως
αυτόματη κίνηση και διακρίνονται για τα εξαιρετικά τους
χαρακτηριστικά :
• Άριστη Ηχομόνωση, έως και 60 dB!
• Υψηλή Πυραντίσταση, με πιστοποιητικά συμμόρφωσης για
όλες τις απαιτήσεις πυρα¬σφάλειας.
• Δυνατότητα διαμόρφωσης χώρων ύψους έως 14,5m!
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης ανθρωποθυρίδων.
• Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αποχρώσεων ή ακόμα και
γυάλινων τμημάτων, που δύνανται να φέρουν εσωτερικές
ηλεκτρικές περσίδες.
• Απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές για βέλτιστη
εκμετάλλευση κάθε χώρου.
• Απουσία οποιασδήποτε επέμβασης σε υπάρχοντα δάπεδα!
• Σχεδιασμός και κατασκευή Γερμανικών προδιαγραφών (TÜVapproved and GS tested), που εγγυάται την απροβλημάτιστη
λειτουργία του για πολλά χρόνια.

• MOVEO - ημιαυτόματο/αυτόματο - μέγιστο ύψος 9,0m
- μέγιστη ηχομόνωση 55dB
• MOVEO GLASS - ημιαυτόματο/αυτόματο - μέγιστο
ύψος 4,0m - μέγιστη ηχομόνωση 50dB
Τα συστήματα κινητών διαχωριστικών τοίχων DORMA
χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία, σχολεία, πανεπιστήμια,
εκθεσιακά κέντρα, θέατρα, μέγαρα μουσικής, εμπορικά
κέντρα, νοσοκομεία, τράπεζες καθώς και σε αίθουσες
συνεδριάσεων/εκπαίδευσης/διαλέξεων/συνεστιάσεων/επι
δείξεων κ.α.
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ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει τα καινοτόμα συστήματα σκίασης και ελέγχου
φωτισμού SUNBELL Ιταλίας, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και
Κύπρο.
Τα συστήματα SUNBELL τοποθετούνται στο εσωτερικό των διπλών
υαλοπινάκων και έτσι δεν απαιτούν καμία συντήρηση ή καθαρισμό.
Διατίθενται με 3 διαφορετικά υφάσματα, με διαπερατότητα φωτός από 0%
έως 50% και σε 4 διαφορετικά χρώματα, καθώς επίσης και με περσίδες
αλουμινίου 9 διαφορετικών χρωμάτων.
Τα συστήματα SUNBELL τοποθετούνται σε πόρτες, παράθυρα και εσωτερικά
διαχωριστικά για σκίαση, έλεγχο φωτός ή ακόμα και για προφύλαξη από
αδιάκριτα βλέμματα. Αποτελούν ιδανική λύση για :
Σπίτια - γραφεία - εμπορικά κτήρια - ξενοδοχεία - νοσοκομεία - κέντρα
υγείας - σχολεία και δημόσια κτήρια.
Οι περσίδες σκίασης που τοποθετούνται εσωτερικά στον διπλό υαλοπίνακα,
χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες :
• UP & DOWN: Σύστημα αυτόνομης ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης, με
Ευρωπαϊκό δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, χωρίς καμία ανάγκη ηλεκτρολογικής
σύνδεσης. Το σύστημα τροφοδοτείται ηλεκτρικά με επαγωγή από το
επαναφορτιζόμενο χειριστήριο, που κουμπώνει σε μια μαγνητική επαφή, είτε
πάνω στον υαλοπίνακα, είτε πάνω στο κούφωμα. Η ιδιότητα αυτή καθιστά
δυνατή την εφαρμογή του σε συρόμενα, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα
κουφώματα. Δυνατότητα 2 κινήσεων, περιστροφή & πάνω-κάτω.
• UP & DOWN FOTOVOLTAIC: Σύστημα αυτόνομης ηλεκτρικής μετάδοσης
κίνησης με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό & δυνατότητα 2 κινήσεων,
περιστροφή & πάνω-κάτω.
• SUNCEN: Σύστημα ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης με μπουτόν ή
τηλεχειριστήριο, με δυνατότητα 2 κινήσεων, περιστροφή & πάνω-κάτω.
• SUNPASS: Σύστημα ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης με αυτοκόλλητο
διακόπτη μεμβράνης, με δυνατότητα 2 κινήσεων, περιστροφή & πάνω-κάτω.
• SUNROUND: Σύστημα χειροκίνητης μετάδοσης κίνησης με διακόπτη, με δυνατότητα μόνο περιστροφικής κίνησης.

ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. / iGLASS:
Αισθητική και άνεση με Ιταλική φινέτσα

Βιομηχανία:
Β.I.Π.Ε Θεσσαλονίκης
Είσοδος Γ’ Ο.Τ. 37, Οδός ΝΒ7
574 00 Σίνδος
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

Έδρα:
Αμισιανά Καβαλάς
Τ.θ. 1345
65403 Καβάλα
Τηλ: 2510 326 124
Φαξ: 2510 326 392

www.ideart.gr

www.prismaglass.gr

E-mail:
sales@prismaglass.gr
sales@iglass.gr

