ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ /
ΣΚΑΛΕΣ

Οι υαλοπίνακες υψηλής ενεργειακής απόδοσης αποτελούν την
πιο αποδοτική λύση για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων.
Είναι ο διάφανος σύμμαχος στη μάχη της εξοικονόμισης
ενέργειας αλλά και στην προσπάθεια µείωσης εκποµπής
διοξειδίου του άνθρακα.

Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει πληθώρα συστημάτων
στήριξης γυάλινων στηθαίων.

EΙΔΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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.

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, αντιscratch, αυτοκαθαρζόμενοι, μονόδρομης θέασης,
υπέρλευκοι, προστασίας ακτίνων Χ, αποκοπής
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αντιβακτηριδιακοί, μεταβλητής
διαπερατότητας, ηλεκτροχρωμικοί, θερμαινόμενοι,
έγχρωμοι - διακοσμητικοί με ψηφιακή εκτύπωση κ.α.
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.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ
(DECK) / ΠΕΡΓΚΟΛΑ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει την απόλυτη λύση για την κατασκευή
δαπέδων εξωτερικών χώρων με τα πιστοποιημένα
προϊόντα Tecnodeck.

Η χρήση ενεργειακής υάλωσης µειώνει θεαµατικά το κόστος
πετρελαίου θέρµανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας
µειώνοντας ταυτόχρονα την απαίτηση για µεγάλης απόδοσης
λέβητες και µεγάλης ισχύος κλιµατιστικών συσκευών.
Διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις και βαθμούς
ανακλαστικότητας δίνοντας έμφαση στην εξωτερική όψη ενός
κτιρίου. Οι επιφάνειες είναι πιο ομοιόμορφες στην εμφάνισή
τους δημιουργώντας έντονες ανακλάσεις καθώς ανακλούν
σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Χρησιμοποιούνται
σε προσόψεις βιομηχανικών-εμπορικών κτιρίων, γραφείων,
κατοικιών κ.α.

Yψηλότατο επίπεδο ασφαλείας, το οποίο μπορεί
να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την
προσθήκη κουπαστής από αλουμίνιο, ανοξείδωτο
χάλυβα ή ξύλο σε διάφορες διατομές.

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ / ΑΙΘΡΙΑ

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Αποτελούν ιδανική λύση στέγασης και προστασίας των
εξωτερικών χώρων από τις καιρικές συνθήκες κάθε εποχής,
επιτρέποντας παράλληλα τη διέλευση του φυσικού φωτός.
Προσφέρουν υψηλή αισθητική, άριστη λειτουργικότητα,
μεγάλη αντοχή, ηλιοπροστασία και στεγανότητα.

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.
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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 κτίρια - ξενοδοχεία νοσοκομεία - κέντρα υγείας - σχολεία και δημόσια κτίρια.

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.

ολοκληρωμένες λύσεις

Τα προϊόντα Tecnodeck χρησιμοποιούνται και για την
κατασκευή επικαλύψεων κτιρίων, περγκολών και
στηθαίων μπαλκονιών με άριστο αισθητικό και
λειτουργικό αποτέλεσμα.

Βιομηχανία:
ΒI.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
Είσοδος Γ’ Ο.Τ. 37, Οδός ΝΒ7
574 00 Σίνδος
Τηλ.: 2310 777 777
Φαξ: 2310 777 778-9

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

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

www.prismaglass.gr

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
& ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Οι υαλοπίνακες είναι ασφαλείας, προστατεύοντας από όλες
τις κλιματολογικές συνθήκες. Είτε είναι αυτοκαθαριζόμενοι,
ενεργειακοί, ανακλαστικοί, διακοσμητικοί, προσφέρουν
απεριόριστη ποικιλία ως προς την διαφάνεια και τον
χρωματισμό τους. Τα εξαρτήματα είναι ανοξείδωτα με
πολλές δυνατότητες συνδυασμών και εύκολη τοποθέτηση.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Απλός
Υαλοπίνακας

Ασφαλείας
Με την χρήση τους ικανοποιούνται οι ανάγκες ασφάλειας και
προστασίας των χώρων στους οποίους επιβάλλεται ή επιλέγεται η
χρήση γυαλιού.
Μεταβλητής Διαφάνειας
Σε κατάσταση ηρεμίας εμποδίζεται η θέαση δια μέσου του
υαλοπίνακα με τη διάχυση του φωτός. Μόλις όμως διοχετευτεί
(συνεχόμενο) ρεύμα επιτρέπεται η θέαση και ο υαλοπίνακας
μετατρέπεται σε διάφανο.

Αυτοκαθαριζόμενος
Υαλοπίνακας

Αλεξίσφαιρος
Υαλοπίνακας

Αντιανακλαστικοί
Προσφέρουν ξεκάθαρη ενόραση, απαλαγμένη από τις ανεπιθύμητες
αντανακλάσεις που συνήθως αλλοιώνουν την εικόνα που κοιτάμε.
Αυτοκαθαριζόμενοι
Το νερό της βροχής δημιουργεί ένα στρώμα νερού κατά μήκος της
επιφάνειας του γυαλιού και ξεπλένει την αποσυντιθεμένη οργανική
βρωμιά. Η δράση αυτή, καθιστά την ανάγκη καθαρισμού του
υαλοπίνακα πολύ πιο σπάνια.
Πυρασφάλειας - Πυράντοχοι
Αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο σε θερμοκρασίες τις τάξης των
1000°C, ώστε να εξασφαλίσουν επαρκή χρόνο διαφυγής σε
περίπτωση φωτιάς.

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.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Οι περιστρεφόμενες πόρτες είναι η
ιδανική λύση για εισόδους με έντονη
διέλευση ανθρώπων, εξασφαλίζοντας
υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης,
ηχομόνωσης και ασφάλειας.

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 περιστρεφόμενες πόρτες DORMA
παράγονται σύμφωνα με τα Γερμανικά
πρότυπα ποιότητας και διατίθενται σε
αυτόματες και χειροκίνητες εκδόσεις.

Οι μηχανισμοί επαναφοράς οροφής με μπράτσο
(αρθρωτό ή συρόμενο), χρησιμοποιούνται σε πόρτες
κάθε είδους με μέγιστο φάρδος έως 1,6m, 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.

Εφοδιασμένες με ειδικό σύστημα
“antipanic” μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ως έξοδοι
κινδύνου σε έκτακτες περιπτώσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 3D

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

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.

• Αυτόματες Αυλόπορτες, συρόμενες και ανοιγόμενες
• Αυτόματες Γκαραζόπορτες, σπαστές και μονοκόμματες
• Αυτόματα Ρολλά ασφαλείας
• Αυτόματες Πτυσσόμενες πόρτες
• Αυτόματες Μπάρες Parking
• Αυτόματες Αναδυόμενες κολώνες

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.
Οι αυτόματες πόρτες DORMA διατίθενται με εγγύηση 2 ετών και
Τεχνική Υποστήριξη και Service σε Ελλάδα & Κύπρο. Παράγονται
σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό ηλεκτρικών πορτών και
παραθύρων και είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Γερμανικά
πρότυπα: BGR 232, UVV (αποτροπής ατυχημάτων) και VDE
(ασφαλείας ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων).

ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. διαθέτει στην ελληνική αγορά τα συστήματα
Διαχωριστικών Τοίχων της DORMA.
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.
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.

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.

Νέα προϊόντα με καινοτόμες μορφές και υλικά, δημιουργούν μια
σειρά από εξαιρετικά διακοσμητικά, οργανικά σχεδιασμένα πάνελ.
Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε μετά από έρευνα και προσεκτική
μελέτη των τάσεων της αγοράς, σε συνδυασμό με την αισθητική
ευαισθησία των σχεδιαστών.
Mορφές και υλικά ειδικά σχεδιασμένα και εμπνευσμένα από τα πιο
αυθεντικά έργα σύγχρονης τέχνης. Είναι ιδανικά για κάθε
περιβάλλον ή κατάσταση, με έμφαση στην αρμονία μεταξύ των
μορφών και την γύρω αρχιτεκτονική.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις κατευθύνσεις του
πελάτη, η εταιρεία είναι σε θέση να δημιουργήσει νέα
εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα σχέδια που να
ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες του.

KAMΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
EIΔΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

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.

Η άνεση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς 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.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ

