
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διπλές και άλλες μεγάλες 
μπαλκονοπόρτες μεταμορφώνουν το σπίτι σας. Πώς αλλιώς 
μπορείτε να επιτύχετε μια τόσο πολυτελή ανοιχτή διαβίωση 
που να σας επιτρέπει να συνδεθείτε άψογα με τον εξωτερικό 
χώρο;

Όταν σχεδιάζετε μια ανακαίνιση ή μια νέα κατασκευή, είναι 
εύκολο να δωσετε την απαραιτητη προσοχή οργανώνοντας τις 
όμορφες διπλές ή συρόμενες πόρτες σας - αλλά τι θα κάνετε 
όταν χρειάζεστε λίγη ιδιωτικότητα; Πώς θα διαχειριστείτε την 
αντανάκλαση του ήλιου ή θα ελέγξετε τα έντομα;

Το βραβευμένο σύστημα S4 Screen & Shade System της Centor 
- με χωνευτες σίτες και κουρτινες για τα έντομα - φροντίζει για 
εσάς. Τα μοναδικά μας προϊόντα είναι ενσωματωμένα στον τοίχο, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι σίτες και οι κουρτινες είναι εκεί όταν 
τις χρειάζεται και αορατες όταν όχι.

Ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλες πόρτες, το S4 μπορεί να καλύψει 
ύψος έως 3200 mm και πλάτος έως 9013 mm¹.

Αναβαθμίστε τον τρόπο ζωής σας με τις
ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΣΙΤΕΣ Κ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ



Καθαρές προοπτικές

Το ενσωματωμένο σύστημα
διατηρεί την θεα

ανεμποδιστη

Ευέλικτο

Συνδυάζεται με πολλούς 
τύπους θυρών και 

παραθύρων

Μείωση των αναγκών 
ψύξης

Οι σίτες επιτρέπουν τα 
αεράκια, ενώ τα σκίαστρα 
μειώνουν τη θερμότητα

Προσαρμοσμένα 
χρώματα

Επιλέξτε από πολλές επιλογές
για αποχρώσεις & χρώματα

πλαισίου

Οι σίτες και οι κουρτίνες αποσύρονται μέσα στο πλαίσιο, 
δηλαδή είναι διαθέσιμα όταν χρειάζονται και κρυμμένα όταν δεν 

χρειάζονται.

Οι παραδοσιακές κουρτίνες στριμώχνουν το άνοιγμα  της 
πόρτας σας, ενώ οι πτυχωτές πλισέ σίτες εμποδίζουν τη θέα 

προς τα έξω.

Τα αναδιπλούμενα σκίαστρα σάς επιτρέπουν να ελέγχετε το 
ηλιακό φως, την αντανάκλαση και την ιδιωτικότητα - με επιλογές 

ειτε φιλτραρίσματος του φωτός ειτε και πλήρους συσκοτισης.

Οι σίτες εντόμων σας προστατεύουν από τα έντομα, ενώ 
παράλληλα επιτρέπουν την είσοδο αέρα στο σπίτι σας - 

μειώνοντας την ανάγκη για ψύξη.

ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Λειτουργία με το
δάχτυλο

Σχεδιασμένο για να 
γλιστράει από οποιοδήποτε 

ύψος

Ανεπαίσθητο

Οι σίτες είναι εκεί όταν 
χρειάζεται και κρυμμένες 

όταν δεν χρειάζεται

Κατασκευάζεται κατά 
παραγγελία

Προσαρμοσμένο στις δικές 
σας ειδικές απαιτήσεις

Ανταλλάξιμο

Οι αποχρώσεις μπορούν
να αντικατασταθούν εάν
αλλάξουν οι προτιμήσεις

Μην αφήνετε τις κουρτίνες ή τις σίτες να σας χαλάσουν τη θέα!



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

“...οι σίτες και οι
κουρτινες μου
κινούνται τόσο

ευκολα και κομψά
σαν παιχνιδάκι.

 ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΕΓ Γ Υ ΗΣΗ 

5 ΕΤΗ
• Τα υφάσματα χωνευονται πλήρως μέσα στο πλαίσιο - χωρίς 

κενά - για να επιτρέπουν τον απόλυτο έλεγχο των εντόμων, 
του ηλιακού φωτός και της ιδιωτικότητας.

• Τα υφάσματα της σίτας και της κουρτινας συγκρατούνται 
με ασφάλεια στη θέση τους από τις άνω και κάτω 
γλωττίδες, αποτρέποντας το ξεφούσκωμα της σίτας - 
ακόμη και σε περίπτωση ανέμου.

• Το κάλυμμα στο περβάζι αφαιρείται εύκολα και γρήγορα 
για να καθαρίζεται χωρίς προβλήματα.

• Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό του κουφωμ ατος.



ΣΕΙΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΙΤΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ
Τυποποιημένο και σφιχτό πλέγμα
Το πλέγμα εντόμων διατίθεται σε δύο διαφορετικά στυλ 
ύφανσης για να ταιριάζει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις.

1 Οι μέγιστες μετρήσεις διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή του υφάσματος, καθώς το πλάτος του υφάσματος καθορίζεται από το πάχος του υφάσματος. Ο σύμβουλός σας θα 
μπορέσει να σας βοηθήσει να επιλέξετε ένα ύφασμα με βάση τις προδιαγραφές σας. Διαφοροποιήσεις στο πάχος του υφάσματος μπορεί να σημαίνουν ότι το μέγιστο πλάτος 

δεν μπορεί να επιτευχθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουμε εναλλακτικό χρώμα ή τύπο υφάσματος ή παρατεταμένο χρόνο παράδοσης για να επιτραπεί η επαναπρομήθεια 
υφάσματος από το εργοστάσιο. 2 Ισχύει επιπλέον χρέωση.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Το S4 είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο. Ο 
σκελετός μπορεί να βαφτεί με βαφή πούδρας σε ένα από 
τα δημοφιλή μας χρώματα ή να προσαρμοστεί ώστε να 
ταιριάζει χρωματικά με2 άλλη διακόσμηση.

SandWhite Light grey

CharcoalDark grey

Sun-filter

Αποχρώσεις φιλτραρίσματος του ήλιου
Ιδανικό για τη μείωση της αντανάκλασης, του κέρδους ηλιακής 
θερμότητας και του ξεθωριάσματος. 
Ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισμό, μπορεί να τοποθετηθεί 
εσωτερικά ή εξωτερικά.

Φιλτράρισμα του ήλιου
Μειώνει την έντονη αντανάκλαση, το κέρδος ηλιακής
θερμότητας και το ξεθώριασμα. Ανθεκτική και εύκολη
στο καθάρισμα.

Αποκλεισμός
Παρέχει απόλυτο σκοτάδι. Ιδανικό για
κρεβατοκάμαρες και αίθουσες πολυμέσων

Φιλτράρισμα φωτός
Διαχειρίζεται την αντανάκλαση και παρέχει 
ιδιωτικόήτα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ 
εξακολουθεί να αφήνει το φως να περνάει.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
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Τυποποιημένη ύφανση Σφιχτή πλέξη

Ανοιχτότητα: 46% Ανοιχτότητα: 37%

Boston

CloudEgret

HarborHarbor

Egret Bambi Mist

ShellNoirNoir

Tuscany

Mercury

SnowWhite Ash

SteelSilver

GraphiteGraphite

NightNight

Σκίαστρα φιλτραρίσματος και αποκλεισμού φωτός
Τα πολυτελή υφάσματα για σκίαστρα διατίθενται σε διάφορα 
χρώματα και υφές. Κατάλληλα για περσίδες που τοποθετούνται 
εσωτερικά.


