
S2 χωνευτη 
ΣΊΤΑ

Η Σίτα S2 επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιών με μικρα ανοίγματα να 
απολαμβάνουν την πολυτέλεια της διαβίωσης μέσα και έξω απο το 
σπιτι, να προστατεύονται από τα έντομα, να χαιρονται τον καθαρό 
αέρα και την απρόσκοπτη θέα. Σχεδιασμένη για να ταιριάζει σχεδόν 
σε κάθε πόρτα - πολυσπαστη(φυσουνα), ανοιγομενη ή συρόμενη - η 
S2 προσφέρει απαράμιλλη τεχνικη και ομορφιά.

Η μοναδική τεχνολογία εξισορρόπησης φορτίου της Centor, 
που λειτουργεί μόνο με το ενα δάχτυλο, επιτρέπει στις σίτες να 
γλιστρούν ομαλά σε ολόκληρο το άνοιγμα και να σταματούν 
αβίαστα σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η σίτα αποσύρεται διακριτικά μέσα στο 
πλαίσιο, αποκλείοντας την οπτική διασπαση της προσοχής, ενώ 
παράλληλα προστατεύεται από ζημιές, σκόνη ή βρωμιά.

 Χωνευτες σίτες για μικρότερες μπαλκονοπορτες



• Συνδυάστε την με μικρότερες πόρτες ή παράθυρα, 
καινούργιες ή υφισταμενες.

• Λειτουργεί από οποιοδήποτε ύψος με το ένα χέρι, 
ώστε και τα μικρότερα μέλη της οικογένειας να 

• μπορούν να χειριστούν την σίτα.

• Η σίτα συγκρατείται πλήρως μέσα στο 
πλαίσιοαπόόλεςτις πλευρές για να μην εισερχονται τα 
εντομα.

• Η S2 μπορείνα τοποθετηθεί εσωτερικά ήεξωτερικά -οι 
οπές αποστράγγισης προστίθενται στο κατωκασι 

• σε περιπτωση εξωτερικης τοποθετησης.

• Συμπαγής σχεδιασμός - κατωκασι χαμηλού προφίλ, 
ύψους μόλις 19mm ή25mm.

• Τα καλύμματα αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα για να 
μην υπάρχει πρόβλημα συντηρησης.

Με πλάτος έως 4 μέτρα, το S2 μπορεί να συνδυαστεί με 
τις πιο δημοφιλείς συρόμενες και ανοιγμένες  πόρτες XO.

Με το ίδιο σύστημα καλωδίων όπως το S4, η τοποθέτηση 
γίνεται και στα δυο συστήματα με μεγάλη ευκολία.

Το λεπτό πλαίσιο του S2 προσφέρει καθαρές, διακριτικές
γραμμές και απρόσκοπτηθέα.

Ιδανικό για ανακαινιση ή νέα κατασκευή, οι επιλογές
του S2 με ύψος στο κατωκασι τα 19mm ή τα 25mm

επιτρέπουν την εύκολη τοποθετηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ



Τυποποιημένη ύφανση
Κρατάει τα έντομα όπως 
σκώρους, μύγες και κουνούπια 
έξω.

Πυκνοτητα: 46%

Σφιχτή πλέξη
Προστατεύστε τους εσωτερικούς 
χώρους από τα μικροσκοπικά 
έντομα όπως οι σκνίπες.

Πυκνοτητα: 37%

ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΣΙΤΑΣ

Ενιαία
Μία ενιαία σίτα που εκτείνεται 
από τη μία πλευρά του πλαισίου 
και καλύπτει όλο το πλάτος του 
ανοίγματος, πλάτος έως 
2070mm.

Διπλό
Δύο σίτες που συναντώνται στο 
κέντρο του ανοίγματος πλάτος  
έως 4000mm.

XO
Μια ενιαία σίτα που καλύπτει το 
άνοιγμα μιας συρόμενης πόρτας 
και σταματά στο χερούλι της 
πόρτας. Το δεύτερο κούφωμα 
είναι ενσωματωμένο στον 
απέναντι τοίχο. Διατίθεται 
επίσης σε OX.

Χωρίς στύλο-OX
Μια ενιαία σίτα που 
επεκτείνεται για να καλύψει το 
άνοιγμα, χωρίς να προσκρούει 
στη γωνία του γυαλιού 
Συνδυάζεται με γωνιακά 
σταθερα παράθυρα. Διατίθεται 
επίσης XO.

ΣΙΤΕΣ ΕΝΤΟΜΏΝ

ΧΡΏΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η S2 είναι κατασκευασμένΗ από ανθεκτικό αλουμίνιο. Το 
πλαίσιο μπορεί να βαφτεί με πούδρα σε ένα από τα δημοφιλή 
μας χρώματα (centor.com/screens) ή να προσαρμοστεί ώστε 
να ταιριάζει χρωματικά με τις υπάρχουσες πόρτες και τα 
παράθυρα.

Κατασκευάζεται κατά
παραγγελία

Προσαρμοσμένο στις δικές σας 
ειδικές απαιτήσεις

Λειτουργία με το δάχτυλο
Σχεδιασμένο για να γλιστράει από 

οποιοδήποτε ύψος

Αορατη
Οι σίτες είναι εκεί όταν 

χρειάζεται και κρυμμένες όταν 
δεν χρειάζεται

Μείωση των αναγκών ψύξης
Οι σίτες επιτρέπουν τα αεράκια

οποιοδήποτε χρώμα

Το πλέγμα εντόμων διατίθεται σε δύο διαφορετικά στυλ 
ύφανσης για να ταιριάζει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις.
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Οι μέγιστες διαστάσεις της S2 επηρεάζονται από το συνολικό 
βάρος του υφάσματος και την τάση της σίτας. Για να διασφαλιστεί 
η καλή λειτουργία του προϊόντος, όταν η σίτα είναι φαρδύτερη, 
το μέγιστο ύψος μειώνεται και όταν η σίτα είναιψηλότερη, το 
μέγιστο πλάτος μειώνεται.

Συμπληρωματικά συστήματα

S4 Γωνιακή Σίτα

Σίτες ή/και σκίαστρα για πόρτες ή 
παράθυρα χωρίς στύλους

 S4 Σίτα & Kουρτινα 

Σίτες ή/και κουρτινες για μεγάλες 
πόρτες ή παράθυρα
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ S2

max frame width

sill type frame height double
single

70mm jamb

single

25mm jamb

XO

70mm jamb

XO

25mm jamb
jambless

19mm sill up to 3200mm 2550mm 1345mm 1300mm 2550mm 2505mm -

25mm sill

up to 3200mm 4000mm 2070mm 2025mm 4000mm 3955mm 3933mm

up to 3700mm 2550mm 1345mm 1300mm 4000mm 3955mm 3933mm

up to 4000mm 1900mm 1020mm 975mm 4000mm 3955mm 3933mm

μέγιστο πλάτος πλαισίου

τύπος περβάζι ύψος πλαισίου διπλό
Ενιαίο 

κούφωμα 
70mm

Ενιαίο 
κούφωμα 

25mm

Κούφωμα XO 
70mm

Κούφωμα XO 
25mm

χωρίς 
κούφωμα

περβάζι 19mm έως 3200mm 2550mm 1345mm 1300mm 2550mm 2505mm -

περβάζι 25mm

έως 3200mm 4000mm 2070mm 2025mm 4000mm 3955mm 3933mm

έως 3700mm 2550mm 1345mm 1300mm 4000mm 3955mm 3933mm

έως 4000mm 1900mm 1020mm 975mm 4000mm 3955mm 3933mm

Με το λεπτό πλαίσιο, το S2 είναι ειδικά σχεδιασμένο για μικρότερα ανοίγματα. Συνδυάστε το με 
συρόμενες, ανοιγομενες ή πτυσσόμενες πόρτες XO μέ τα ακόλουθα μεγέθη:


