ΣΤΟΜΙΑ TOIXOY ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINIUM WALL GRILLES
τ2Π /τ2Ρ

τ1Π/τ1Ρ

ΤΕΠ/ΤΕΡ

J
• Με 1 σειρά ρυθμιζόμενα mερύγια.

• Με 2 σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια.

•With 1 row of adjustable blades.

•With 2 rows of adjustable blades.

Ε πίσης παράγεται I Also produced:

Επίσης παράγεται I Also produced:
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• Επιστροφής αέρα, με 1 σειρό σταθερά
πτερύγια με κλίσ η 45°.
• Return air, with 1 row of fixed blades

·Με ντάμπερ Ι with damper (-0).

-Με ντάμπερ Ι with damper (-0).

-Επισκέψιμο I accesible {-Ε).

-Επισκέψιμο I accesible (-Ε).

Επίσης παράγεται/ Also produced:

-Με φίλτρο I wίth filter (·FA).

-Με φίλτρο I wίth filter (·FA).

-Με ντάμπερ I with damper (-0).

-Βαμμένο I ρainted (·RAL).

-Βαμμένο I ρai n ted (·RAL).

in 45° angle.

-Επισκέψιμο I accesible (·Ε).
-Με φίλτρο I with filter (-FA).
-Βαμμένο I ρaίnted (·RAL).

ΒΝ

Ε17 (-15")

• Γραμμικό με 1 σειρά σταθερά

•Γραμμικό με 1 σειρά σταθερό

mερύγια με βήμα 12mm.

• Νωπού αέρα, με 1 σειρά σταθερό
mερύγια με κλίση 45°.

πτερύγια με βήμα 17mm.

• Unear grille with 1 row of fixed blades

• Linear grille with 1 row of fixed blades

• Weather grille, with 1 row of fixed
blades in 45° angle.

12mm spaced.

17mm spaced.

Ε πίσης παράγεται I Also produced:

Επίσης παράγεται I Also produced:

Επίσης παράγεται/ Also produced:

-Με ντάμπερ Ι with damρer (·D).

-Με ντάμπερ I with damρer (·D).

-Με ντάμπερ I with damρer (·D).

-Επισκέψιμο I accesible (·Ε).

-Επισκέψιμο I accesible (-Ε).

-Επισκέψιμο I accesible (-Ε).

-Με φ ίλτρο I with filter (-FA).

-Με φίλτρο I with filter (-FA).

-Με φίλτρο I with filter (-FA).

-Βαμμένο I ρainted (·RAL).

-Βαμμένο I ρainted (·RAL).

-Βαμμένο I paίnted (·RAL).

Β

ΘΕΣ/ΤΗΕS

J
Jι
• Βαρύτητας με 1 σειρά ελεύθερα
περιστρεφόμενα πτερύγια
γεφυρωμένα ανά 3 ή 4.
• Graνity grille, with 1 row of free

ΤΑ ΠΟΜΙΑ ΑΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ,
ΚΑΙ ΤΑ ΟΚ, ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑi " I ΤΗΕ GRILLES OF
THIS PAGE, AND ΤΗΕ ΟΚ,
ALSO PRODUCED':
-Με κρυφη στιj ριξη I with secret
fixing.

-Με πλαίσιο πλάτους 2 ή lcm αντί
του στάνταρ των 3cm Ι with
outside frame with width 2 or lcm

•Θυρίδα επίσκεψης με κρυφό
μηχανισμό.
•Ιnspection door with secret

instead of the standard 3cm.

mechanism for oρen/close.

rotated blades. Eνery 3 or 4 blades

Επίσης παράγεται Ι Also produced:

are bridged.

-Βαμμένο Ι ρaίnted (·RAL).

Ε πίσης παράγεται I Also produced:

-Βαμμένο, με διάτρητη πόρτα I

-Βαμμένο I ρainted (·RAL).

ρainted, wίth ρerforated door (·P·RAL)

-Με θυρίδες ελέγχουγια fan coίl
(μόνο τα nn, ηπ, Ε12 (-15'), Ε1 7

(15')) Ι with insρectίon doors for
fan coils (onlγ the tγρes ΠΡ, τ2Ρ,

Ε12 (-15'), Ε17 (15')).
·:

Ynάpxouv εξαιρέσει.:; Ι there are exceptions.

ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ
01-4

-

CEILING DIFFUSERS

l�ιc 1 \ l

i

Από αλουμίνιο, με καμπύλα

•

Αλουμινίου, με σταθερά mερύγια,
1 έως 4 κατευθύνσεις, επισκέψιμο.

ρυθμιζόμενα πτερUγια, 1 έως 4

•

Aluminium made, with fixed blades,

κατευθύνσεις.

•

1 to 4 directions, accessible.

•

ΥΒ

ΟΚ1-4

•

�1I 1 1 1 1 1Ι Ι Ι Ι Ι Ι

Από αλουμίνιο, με ρυθμιζόμενα
καμπύλα πτερύγια.

•

Aluminium made, with adjustable
curνed blades.

• Aluminium made, with adjustable

Επίσης παράγεται/ Also produced:

curved blades, 1 to 4 directions.

Επίσης παράγεται/ Also prodυced:

-Με ντάμπερ I with damper (-D).

Επίσης παράγεται I Also produced:

-Με ντάμπερ I with damper {-0).

-Βαμμένο I painted ( -RAL).

-Με ντάμπερ I with damper (-D).

-Βαμμένο I painted (-RAL).

-Με σχόρα ισοκατανομής Ι with

-Επισκέψιμο Ι accessible (-Ε).

equalizing grid (-SX).

-Βαμμένο Ι painted (-RAL).

GR-AA

GR-B

�IU:
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GR-AR

���
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•

με ένα ρυθμιζόμενο κυλινδρικό

Στροβιλισμού, τετράγωνο, με ρυθμιζόμενα πλαστικά άσπρα ή μαύρα πτερύγια
τετράγωνης (·ΑΑ) ή κυκλικής (·AR) διάταξης, η πλόκα είναι βαμμένη σε RAL.

• Swirl, square, with adjustable plastic black or white blades with square

Από αλουμίνιο, πολλαπλών εγκοπών,
mερUγιο σε κάθε εγκοπή.

•

(-ΑΑ) or

Aluminium made, with multiple slots,
with one adjustable cylindrical blade

round (-AR) circumference, the frontplate is painted in RAL color.

in eνery slot.

Επίσης παράγεται/ Also produced:

Επίσης παράγεται / Also prodυced:

-Με ντάμπερ I with damper (-D).

-Με ντάμπερ I with damper (-0).

-Με κυκλικό ή ορθογώνιο πλαίσιο/wίth round or rectangular frame (GR-RR/-8).

-Βαμμένο I painted (-RAL).

-Με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm και μικρότερο ενεργό μέγεθος Ι

-Με σχάρα ισοκατανομής I with

With external dimensions 595X595mm and smaller actiνe size (-Α).

GR-04

GR-OK4

ι �ι

-

equalizing grid (-SX).

GR-YB

-ιιιιιι
111111§

SL

• Από αλουμίνιο, πολλαπλών εγκοπών,

με δύο ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα

• 4 κατευθύνσεων, με ρυθμιζόμενα πλαστικά άσπρα ή μαύρα mερύγια, η πλάκα

πλαστικά λευκά ή μαύρα mερύγια

είναι βαμμένη σε RAL.
• 4 directions, with adjustable plastic black or white blades, the frontplate is

στα πλάγια κάθε εγκοπής.
•

Aluminium made, with multiple slots,

painted in RAL color.

with two adjustable black or white

Επίσης παράγονται I Also produced:

blades in the sides eνery slot.

-Με ντάμπερ I with damper (-0).

Επίσης παράγεται / Also produced:

-Με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm και μικρότερο ενεργό μέγεθος I

-Βαμμένο I painted (-RAL).

With external dimensions 595X595mm and smaller actiνe size (-Α).

-Με σχάρα ισοκατανομής Ι
with equalizing grid (·SX).

ΣΤΟΜΙΑ ΟΡΟΦΗΣ

-

CEILING DIFFUSERS

MLD-DW

• Κυκλικό, στροβιλισμοU, με 6 (-6Ρ)

• Κυκλικό, στροβιλισμού, διπλού

RF

• Κυκλικό, αλουμινίου, με ομόκεντρα

ή 8 (-ΒΡ) ρυθμιζόμενα πτερύγια,

τοιχώματος, με 6 (-6Ρ) ή 8 (-ΒΡ)

σταθερά πτερύγια, βαμμένο σε χρώμα

βαμμένο σε χρώμα RAL.

ρυθμιζόμενα mερύγια, βαμμένο

RAL.

• Roυnd, swirl, with 6 (-6Ρ) or Β (-ΒΡ)
adjustable blades, painted in RAL

σε χρώμα RAL.

• Round, aluminium made, with

• Round, swirl, with double wall
and 6 (-6Ρ) or 8 (-ΒΡ) adjυstable

color.

blades, painted in RAL color.

concentrical fixed blades, painted in

RAL color.
Επίσης παράγεται I Also produced:
-Με ντόμπερ I with damper (-D).
-Κρυφή στήριξηΙSecret fixing (-S).

ΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΕΤ
--------�

ΑΜΒ

• Ακροφύσιο, αλουμινίου, με κινητή
κεφαλή, βαμμένο σε χρώμα RAL.
• Aluminium nozle with adjustable
head painted in RAL color.

-

JET DIFFUSERS

•••••ι
Ι•••••J
• Συστοιχία πλαστικών ρυθμιζόμενων
ακροφυσiων διαμέτρου 22mm σε

I

•

•

•

•

•

•

•

•

·Ι

8 1

• Συστοιχία πλαστικών
ρυθμιζόμενων ακροφυσiων
διαμέτρου 42mm σε πλαίσιο

πλαίσιο αλουμινίου.
• Set of plastic adjustable jet nozzles

Για τοποθέτηση σε/ For installation in:

(dia. 22mm) ίn aluminium frame.

-Οπή I hole (-ΚΟ).

Επίσης παράγεται I Also produced:

-Κυκλ. αγωγο lroυnd dυct (-KSR).

-Με ντάμπερ I with damper (-D).

-Ορθογ. αγωγο I rectang. duct (·ΚΑ).

-Βαμμένα I ρainted

(-RAL).

αλουμινίου.
• Set of plastic adjustable jet nozzles
(dia. 42mm) in aluminium frame.
Επίσης παράγεται/ Also produced:
-Με ντάμπερ I with damper (·D).
-Βαμμένο Ι ρainted (-RAL).

-Λαιμό Ι sleeνe (-KL).

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΒΤ

ΑΜΒ-ΑΡ-042

ΑΜΒ-ΑΡ-022

-

SPECIAL POSI110N GRILLES
ΕΧ

SSK-6

-------------------

• Αλουμινίου, δαπέδου, βαρέως

• Στόμιο θυρών αλουμινίου που

τύπου με σταθερά mερύγια.

επιτρέπει την διέλευση αέρα

• Aluminium, f1oor, heaνy type grille
with fixed blades.
Επίσης παρόγεται Ι Also produced:

ανάμεσα σε δύο χώρους αλλά όχι
την οmική επαφή.

1 έως 4 εξόδους αέρα, βαμμένο
σε χρώμα RAL
• Step, swirl diffυser, with

• Aluminium door grille which allows

-Με ντάμπερ I with damρer (-0).

the air passes from one room to

-Βαμμένο Ι ρainted (-RAL).

another but not the νisual contact.
Επίσης παράγεται I Also ρroduced:
-Βαμμένο I ρainted

• Σκαλοπατιού, στροβιλισμού, με

(-RAL).

1 to 4 air

outlets, painted in RAL color.
Επίσης παράγεται I Also produced
-Με σχάρα ισοκατανομής I with
equalising grid (-RIQ).

ΑΛΛΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ

-

OTHER PRODUCTS

F

• Παράγεται σε 3 τύπους.
• Manufactured in 3 types.
-Από πλαστικό I plastic made (F-PVC).
-Μεταλλικές βαμμένες I Steel painted
(F-MΠAL).

• Προσφέρουμε σε συνεργασία
με την εταιρεία FILTROSYSTEM
πλήρη γκάμα φίλτρων αέρα.
•Ιn cooperation with the company
FILTROSYSTEM we oHer afull range

-Ανοξείδωτες Ι Staίnless steel (F-INOX).

of airfilters.
Τ:+302310808314- F:+302310808315
e-mail: filtrosystem@filtrosystem.gr
www.filtrosystem.gr

BD

και μικρούς χώρους.
• Aluminium grilles for fireplaces
and small rooms

Επίσης πaράγοντaι/Αisο produced:
-Με πλέγμα/wίth mesh (-PL).
-Με πλένουμ/wίth plenum bοχ (-ΡΝ)

DAF

DA

r:

ι.,
• Ντάμπεp βαρύτητας αεραγωγού.

• Στόμια aπό αλουμίνιο για τζάκια

-

,c
·�
�

• Ντάμπερ αεραγωγού με πλαίσιο

• Μονόφυλλο vτάμπερ κυκλικού

Με πλαίσιο από χάλυβα και 1 σειρά

από γαλβανισμένο χάλυβα και

αεραγωγού. Πλαίσιο και πτερύγιο

ελεύθερα περιστρεφόμενα πτερύγια

ανηπεpιστρεφόμενα πτερύγια

από γαλβανισμένο χάλυβα.

αλουμινίου γεφυρωμένα ανά 3 ή 4.
• Air duct graνity damper. With steel

• Galνanized, single blade, round duct

από αλουμίνιο.
• Air duct damρer, wίth galνanized

damper.

frame and 1 row of free rotated

frame and aluminium made oρposite

Επίσης παράγεται I Also ρroduced;

aluminium blades. Everγ 3 or 4

rotated blades.

-Με ηλεκτροκινητήρα I with electric

Επίσης παράγεται / Also produced:

actuator.

blades are bridged.

-Με ηλεκτροκινητήρα Ι with actuator.

ΡΡΒ

• Πλαστικό πλένουμ μποξ, μαUρο, μη
τοξικό, με εισαγωγή αέρα στο πόνω
μέρος.
• Plastic plenum box, black, ποπ toxic
with air intet in the top.

D

• Ντάμπεp στομίου από αλουμίνιο με
ανηπεριστρεφόμενα πτερύγια.
• Grille damper, aluminium made,
with opρosite rotated blades.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

CONNECτiON COMPONENTS

• Εξαρτήματα σύνδεσης ορθογωνικWν
αεpαγωγWν από γαλβανισμένο
χάλυβα.
• Galνanized, rectangular air duct

Επίσης παράγεται I Also produced:

connection components.

-Με ηλεκτροκινητήρα I with electric

-Γωνίες I corners (520 I S30).

actuator.

-Προφίλ I profile (SB20 I SB30).
-Σφuκτηράκι I clamρ

(Α).

-Συρτάρι I drawer (SA).

HOMIA ΑvτΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ DIFFUSERS SELF
ADJUSTED OR WITH ACTUATOR (AUTH, ON-OFF 220V, ANALOGUE 24V)
•

τ1Π I Τ1Ρ

• Αuτορuθμιζόμενο ή με:
ηλεκτροκινητήρα.

• Self adjusted or wilh actuator.

• Αυτορuθμιζόμενο ή με
ηλεκτροκινητήρα.

• Self adjusted or with actuator.

Επίσης παράγεται/ Also produced:

Επίσης παράγεται/ Also produced:

-Βαμμένο I painled (-RAL).

-Βαμμένο I painted (-RAL).

• Παράγεται με 1 ή 2 κατευθίινσεις
και μόνο αυτορυθμιζόμενο.

• Manυfactured with 1 or 2 directions
and onfy seff adjυsted.

MLD

• ΠαράγεΊαι στους τύπους GR-AR,
GR-RR, GR-AR-A είτε αuτορυθμιζό
μενο είτε με ηλεκτροκινητήρα.

• Manufactured in lhe types GR-AR,
GR-RR, GR-AR-A, self adjusted

• Παρόγεται στους τίιπους MLD-6P,
MLD-8P είτε αυτορυθμιζόμενο είτε
με ηλεκτροκινητήρα.

• Manufactured in the types MLD-6P,
MLD-BP, seff adjusted or with actuator.

• Παράγεται στους τύπους AMB
KO/KLIΚA/KSR, αuτορυθμιζόμενο ή
με ηλεκψοκινητήρα (εσωτ ή εξωτ).

• Manufactured in the types AMB
KO/KUΚA/KSR, self adjusted or

MLD-DW-8P είτε αυτορυθμιζόμενο
είτε με ηλεκτροκινητήρα.

• Manufactured in the types MLD-DW-6P,
MLD-DW-BP, seff adjυsted or
with actuator.

or with actuator.

ΑΜΒ

• Παράγεται στους τίιπους MLD-DW-6P,

ΑΜΒ-ΑΡ-042

IlM'I

• Αυτορυθμιζόμενο ή με
ηλεκτροκινητήρα.

• Seff adjusted or with actυator.

s

• Παράγεται με 2 έως 6 εγκοπές. Με 1
ή 2 κατεuθίινσεις αέρα στην ψύξη.
• Manufactυred with 2 to 6 slots. With
1 or 2 air directions.

Επίσης παράγεται/ Also prodυced:

Επίσης παράγεται / Afso ρrodυced:

-Βαμμένο I painted (-RAL).

-Βαμμένο I painted (-RAL).

with actuator (internal or external).

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΣΤΟΜΙΑ

-

PERFORATED DIFFUSER

Ρ

• Από χόλυβα βαμμένο σε χρι!Jμα RAL,
με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm.

• Steef made, RAL painted with oυtside
dimensions 595X595mm.

• Με πλαίσιο αλουμινίου και σταθερό

• Με πλαίσιο αλουμινίου και

διάτρητο έλασμα από χάλυβα, βαμμέν

αποσπι!Jμενο διάτρητο έλασμα από

σε χρωμα RAL.

χάλυβα, βαμμένο σε χρωμα RAL.

• With afυminiυm frame and fixed steel
peήorated sheet, painted in RAL cofor.

• With afυminiυm frame and remoνabfe
steef perforated sheet, painted in
RAL cofor.

ΠΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ
DIFFUSERS FOR ROUND AIR DUCT INSTALLAτiON

ΤΕΠ I TEP-SR

Τ1Π I τ1P-SR

• Με πλαίσιο από γαλβανισμένο
χάλυβα και mερύγια αλουμινίου.

• With ga lν. frame and alu. blad es.

•

• Με πλαίσιο από γαλβανισμένο
χάλυβα και mερύγια αλουμινίου.

• With ga lν. frame a nd a lu. b lades.

• Με πλαίσιο από γαλβανισμένο
χάλυβα και mερύγια αλουμινίου.

• With galν. frame and alu. blades.

Επίσης παρόγεται Ι Also produced:

Επίσης παράγεται Ι Also produced:

Επίσης παράγεται Ι Also produced:

-Βαμμένο I painted (-RAL) .

-Βαμμένο I painted (-RAL).

-Βαμμένο I painted (-RAL).

-Με ντάμπερ Ι with damper (D/DK)

-Με ντάμπεp Ι with damper (D/DK)

-Με vτάμπερ Ι with dam per (D/DK)

AMB-KSR

• Με κινητή κεφαλή, βαμμένο
σε χρώμα RAL.

AMB-AP-SR-022

• Με πολλαπλό, ρυθμιζόμενα,
πλαστικό ακροφύσια.

• With adjustable head, painted
in RAL color.

OK112-SR

AMB-AP-SR-042

• Με πολλαπλά, ρυ θμιζόμενα.
πλαστικά ακροφύσια.

• With multiple adjustable heads.

• With multiple adjυstable heads.

Επίσης παράγεται/ Also produced:

Επίσης παράγεται/ Also ρroduced:

-Βαμμένο I painted (-RAL).

-Βαμμένο I pa inted (-RAL).

-Με νταμπερ Ι with damper (DIDK)

-Με νταμπερ Ι wίth damρer (0/DK)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

SRR

INFORMAτiON MATERIAL

• Κυλινδρικό στόμιο από γαλβανισμένο
• Με πλαίσιο οπό γαλβανισμένο

χάλυβα και ρυθμιζόμενα πλαστικό
πτ ερύγια.

χάλυβα και mερύγια αλουμινίου.

• With g alν. frame and alu. blades.
Επίσης παράγεται Ι A lso produced:
-Βαμμένο Ι painted (-RAL).
-Με ντάμπερ Ι with damper (D/DK)

• Ζητήστε μας να σας στείλουμε
χωρίς χρέωση.

body and plastic adjυstable blades.

• Send reqυest to send yου
free of charge.

Επίσης παράγεται/ Also ρroduced·
-Βαμμένο Ι paίnted (-RAL).

ΠΛΑΚΕΣ 595Χ595 mm
SPQ

• Cylίndrical dίffυser, wίth galνanized

•

11LES 595Χ595 mm
SPR

PPQ

ι�
• Πλάκα από χάλυβα, βαμμένη σε χρώμα
RAL, για τοποθέτηση τετράγωνου
στομίου (Τ1Π,τ2Π,ΤΕΠ,Ε12/17, ΟΚ, 0).

• Steel made, RAL painted tile for
sqυare diffυser installation (τ1 Ρ, Τ2Ρ,
ΤΕΡ, Ε12, Ε17, ΟΚ, 0).

• Πλάκα από χάλυβα, βαμμένη σε χρώμα
RAL, με διάτρηση, για τοποθέτηση
τετράγωνου στομίου (τ1 Π, Τ2Π, ΤΕΠ,
Ε 1 2 , Ε17, ΟΚ, 0).

• Steel made, RAL painted, with perfora

• Πλάκα από χάλυβα, βαμμένη σε χρώμα
RAL, για τοποθέτηση κυκλικού στομίου
(RF, MLO, MLD-DW, ΑΜΒ-ΚΟ).

• Steel made, RAL painted lile for round

tion, tile for sqυare diffυser installation

diffυser installation (RF, MLD, MLD-DW,

(τ1Ρ, τ2Ρ, ΤΕΡ, Ε12, Ε17, ΟΚ, 0).

ΑΜΒ-ΚΟ).

