
Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS245
Ρόλερ κασέτας με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας CAS245



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS245
Ρόλερ κασέτας με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας CAS245

Περιγραφή εξαρτημάτων

Περιστροφή CAS245
Μηχανισμός περστροφής αλυσίδας κουμπωτός στα στηρίγματα, 
κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής αντοχής

Κασέτα μηχανισμού 
(45x51)

Κασέτα αλουμινίου τετράγωνης διατομής 45x51 χιλιοστά με ειδικές 
εγκοπές στήριξης. Διαθέτει βουρτσάκι για την ανεμπόδιστη και 
ομαλή κύλιση και περιτύλιξη του υφάσματος. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου διαμέτρου 23 χιλιοστών με αυτοκόλλητη ταινία 
σταθεροποίησης του υφάσματος

Κατωκάσι 
Σωλήνας αλουμινίου παραλληλόγραμης διατομής και σχήματος 
διαστάσεων 8x30 με ειδική εγκοπή.

Οδηγός ντίζα (perlon)
Πλαϊνός οδηγός ντίζα απο πλαστικό υλικό (perlon) και με ειδικά 
στηρίγματα σταθεροποίησής της στο σύτημα

Οδηγοί αλουμινίου 
(προφίλ)

Πλαϊνοί οδηγοί αλουμινίου σχήματος Π, προφίλ 40x13.
Η στήριξη μπορεί να γίνει επιτοίχια αλλά και σε εσοχή

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

1,2 m 2,6 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται από την 
επιλογή του υφάσματος

Διαστάσεις Εφαρμογής Model CAS245

Πλαϊνοί οδηγοί

• Σύστημα ρόλερ κασέτας τετράγωνης διατομής 45Χ51 
χιλιοστά, τύπου CAS245, με μηχανισμό περιστροφής 
αλυσίδας κουμπωτό στα στηρίγματα του. Τα μεταλλικά 
μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε χρώματα RAL 
και με επεξεργασία ανοδίωσης. Τα πλαστικά μέρη των 
συστημάτων δεν βάφονται και είναι διαθέσιμα σε λευκό, 
γκρι, μαύρο και bronze.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
23χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι (άντυτο), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, 
είναι παραλληλόγραμμο διαστάσεων 8X30  χιλιοστών 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για 
την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική όταν το σύστημα είναι χωρίς οδηγούς. 
Χρησιμοποιούνται και για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών όταν το σύστημα τους 
διαθέτει.
• Το σύστημα είναι διαθέσιμο και με οδηγούς αλουμινίου 
προφίλ 40Χ13 ή με οδηγούς ντίζες από πλαστικό υλικό 
perlon.



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS445
Ρόλερ κασέτας με ηλεκτροκίνητο (24V) μηχανισμό CAS445



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS445
Ρόλερ κασέτας με ηλεκτροκίνητο (24V) μηχανισμό CAS445

• Σύστημα ρόλερ κασέτας τετράγωνης διατομής 45x51 
χιλιοστά, τύπου CAS445, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό 
περιστροφής κουμπωτό στα στηρίγματα του.

• Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε 
χρώματα RAL και με επεξεργασία ανοδίωσης. Τα πλαστικά 
μέρη των συστημάτων δεν βάφονται και είναι διαθέσιμα 
σε λευκό, γκρι, μαύρο και bronze.

• Το σύστημα κινείται με σωληνωτά μοτέρ 24V ασύρματης 
ή ενσύρματης εντολής κίνησης. Η ασύρματη λειτουργία 
της κίνησης γίνεται με ραδιοτεχνολογία της εταιρίας Som-
fy. Υπάρχει η δυνατότητα με μία συχνότητα λειτουργούν 
ένα ή όλα τα συστήματα.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
23χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι (άντυτο), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, 
είναι παραλληλόγραμμο διαστάσεων 8x30 χιλιοστών 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για 
την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής, 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική όταν το σύστημα είναι χωρίς οδηγούς. 
Χρησιμοποιούνται και για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών όταν το σύστημα τους 
διαθέτει.

• Το σύστημα είναι διαθέσιμο και με οδηγούς αλουμινίου 
προφίλ 40x13 ή με οδηγούς ντίζες από πλαστικό υλικό 
perlon.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

1,2 m 2,6 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής Model CAS445

Περιγραφή εξαρτημάτων

Mοτέρ κίνησης
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ρόλερ με μοτέρ της Somfy και 
δαχτυλίδι προσαρμοστή. Μοτερ ενσύρματης ή ασύρματης εντολής. 

Κασέτα μηχανισμού 
(45X51)

Κασέτα αλουμινίου τετράγωνης διατομής 45Χ51 χιλιοστά με ειδικές 
εγκοπές στήριξης. Διαθέτει βουρτσάκι για την ανεμπόδιστη και 
ομαλή κύληση και περιτύλιξη του υφάσματος. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου διαμέτρου 23 χιλιοστών με αυτοκόλλητη ταινία 
σταθεροποίησης του υφάσματος

Κατωκάσι 
Σωλήνας αλουμινίου παραλληλόγραμης διατομής και σχήματος, 
διαστάσεων 8Χ30 με ειδική εγκοπή.

Oδηγός ντίζα (perlon)
Πλαϊνός οδηγός ντίζα απο πλαστικό υλικό (perlon) και με ειδικά 
στηρίγματα σταθεροποίησής της στο σύστημα

Oδηγοί αλουμινίου 
(προφίλ)

Πλαϊνοί οδηγοί αλουμινίου σχήματος Π, προφίλ 40Χ13. Η στήριξη 
μπορεί να γίνει επιτοίχια αλλά και σε εσοχή

Πλαϊνοί οδηγοί



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS265
Ρόλερ κασέτας με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας CAS265



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS265
Ρόλερ κασέτας με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας CAS265

• Σύστημα ρόλερ κασέτας τετράγωνης διατομής 65x74,3 
χιλιοστά, τύπου CAS265, με μηχανισμό περιστροφής 
αλυσίδας κουμπωτό στα στηρίγματα του.

• Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε 
χρώματα RAL και με επεξεργασία ανοδίωσης. Τα πλαστικά 
μέρη των συστημάτων δε βάφονται και είναι διαθέσιμα 
σε λευκό, γκρι, μαύρο και bronze.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
40χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι (άντυτο), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, 
είναι παραλληλόγραμμο διαστάσεων 8X30  χιλιοστών 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για 
την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική όταν το σύστημα είναι χωρίς οδηγούς άλλα 
χρησιμοποιούνται και για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών όταν το σύστημα τους 
διαθέτει.

• Το σύστημα είναι διαθέσιμο και με οδηγούς αλουμινίου 
προφίλ 55x13, ρυθμιζόμενους με προφίλ 50-65X19 και 
65-80x19 ή με οδηγούς ντίζες από πλαστικό υλικό per-
lon.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

2,7 m 4,10 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής Σύστημα  CAS265

Περιγραφή εξαρτημάτων

Περιστροφή CAS265
Μηχανισμός περστροφής αλυσίδας, κουμπωτός στα στηρίγματα, 
κατασκευασμένος απο πλαστικό υψηλής αντοχής.

Κασέτα μηχανισμού 
(65Χ74,3)

Κασέτα αλουμινίου τετράγωνης διατομής 65χ74,3 χιλιοστά με 
ειδικές εγκοπές στήριξης.
Διαθέτει βουρτσάκι για την ανεμπόδιστη και ομαλή κύληση και 
περιτύλιξη του υφάσματος. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου διαμέτρου 40 χιλιοστών με αυτοκόλλητη ταινία 
σταθεροποίησης του υφάσματος.

Κατωκάσι 
Σωλήνας αλουμινίου παραλληλόγραμης διατομής και σχήματος 
διαστάσεων 8χ30 με ειδική εγκοπή.

Οδηγός ντίζα (perlon)
Πλαϊνός οδηγός ντίζα απο πλαστικό υλικό (perlon) και με ειδικά 
στηρίγματα σταθεροποίησής της στο σύστημα.

Οδηγοί αλουμινίου 
(προφίλ)

Πλαϊνοί οδηγοί αλουμινίου σχήματος Π, προφίλ 40Χ13.
Επίσης είναι διαθέσιμοι και με ειδική υποδοχή όπου ρυθμίζει το 
προφίλ σε 50χ19 έως και 80χ19. Η στήριξη μπορεί να γίνει επιτοίχια 
αλλά και σε εσοχή.

Πλαϊνοί οδηγοί



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS465
Ρόλερ κασέτας με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό CAS465



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS465
Ρόλερ κασέτας με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό CAS465

• Σύστημα ρόλερ κασέτας τετράγωνης διατομής 65x74,3 
χιλιοστά, τύπου CAS465, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό 
περιστροφής κουμπωτό στα στηρίγματά του.

• Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε 
χρώματα RAL και με επεξεργασία ανοδίωσης. Τα πλαστικά 
μέρη των συστημάτων δεν βάφονται και είναι διαθέσιμα 
σε λευκό, γκρι, μαύρο και bronze.

• Το σύστημα κινείται με σωληνωτά μοτέρ 220V 
ασύρματης ή ενσύρματης εντολής κίνησης. Η ασύρματη 
λειτουργία της κίνησης γίνεται με ραδιοτεχνολογία της 
εταιρίας Somfy.
Υπάρχει η δυνατότητα με μία συχνότητα λειτουργούν ένα 
ή όλα τα συστήματα.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
40χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του 

υφάσματος.
• Το κατωκάσι (άντυτο), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, 
είναι παραλληλόγραμμο διαστάσεων 8x30  χιλιοστών 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για 
την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική όταν το σύστημα είναι χωρίς οδηγούς άλλα 
χρησιμοποιούνται και για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών όταν το σύστημα τους 
διαθέτει.

• Το σύστημα είναι διαθέσιμο και με οδηγούς αλουμινίου 
προφίλ 55x13, ρυθμιζόμενους με προφίλ 50-65x19 και 
65-80x19 ή με οδηγούς ντίζες από πλαστικό υλικό per-
lon.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

2,7 m 4,10 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής Model CAS465

Περιγραφή εξαρτημάτων

Mοτέρ κίνησης
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ρόλερ με μοτέρ της somfy και 
δαχτυλίδι προσαρμοστή. Μοτερ ενσύρματης ή ασύρματης εντολής. 

Κασέτα μηχανισμού 
(65x74,3)

Κασέτα αλουμινίου τετράγωνης διατομής 65x74,3 χιλιοστά με 
ειδικές εγκοπές στήριξης. Διαθέτει βουρτσάκι για την ανεμπόδιστη 
και ομαλή κύληση και περιτύλιξη του υφάσματος. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου διαμέτρου 40 χιλιοστών με αυτοκόλλητη ταινία 
σταθεροποίησης του υφάσματος

Κατωκάσι 
Σωλήνας αλουμινίου παραλληλόγραμης διατομής και σχήματος 
διαστάσεων 8x30 με ειδική εγκοπή.

Oδηγός ντίζα (perlon)
Πλαϊνός οδηγός ντίζα απο πλαστικό υλικό (perlon) και με ειδικά 
στηρίγματα σταθεροποίησης της στο σύστημα.

Oδηγοί αλουμινίου 
(προφίλ)

Πλαϊνοί οδηγοί αλουμινίου σχήματος Π, προφίλ 40x13.
Επίσης είναι διαθέσιμοι και με ειδική υποδοχή όπου ρυθμίζει το 
προφίλ σε 50x19 έως και 80x19. Η στήριξη μπορεί να γίνει επιτοίχια 
αλλά και σε εσοχή.

Πλαϊνοί οδηγοί



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS275
Ρόλερ στρογγυλής κασέτας
με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας CAS275



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS275
Ρόλερ στρογγυλής κασέτας
με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας CAS275

• Εσωτερικό σύστημα ρόλερ κασέτας στρογγυλής 
διατομής διαμέτρου 75 χιλιοστά, τύπου CAS275, με 
μηχανισμό περιστροφής αλυσίδας κουμπωτό στα 
στηρίγματα του.

• Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε 
χρώματα  nikel (χρώμιο - χρωμέ). Τα πλαστικά μέρη των 
συστημάτων δεν βάφονται και είναι διαθέσιμα σε λευκό 
και γκρι.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
36χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο φέρει 

ειδικές εγκοπές για την πλήρη σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να 
διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, είναι ειδικής διατομής 
σε σχήμα δάκρυ 30χ45 χιλιοστών κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της 
μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

2,9 m 4,10 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής CAS275

Περιγραφή εξαρτημάτων

περιστροφή CAS275
Μηχανισμός περστροφής αλυσίδας κουμπωτός στα στηρίγματα 
κατασκευασμένος απο πλαστικό υψηλής αντοχής.

Στρογγυλή κασέτα 
μηχανισμού (φ 75)

Κασέτα αλουμινίου στρογγυλής διατομής διαμέτρου φ75 χιλιοστά με 
ειδικές εγκοπές για την εισγωγή των στηριγμάτων. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου περιτύλιξης υφάσματος, διαμέτρου 36 
χιλιοστών, με εσοχή για την πλήρη σταθεροποίηση του υφάσματος.

Κατωκάσι (δάκρυ)
Σωλήνας αλουμινίου ειδικής διατομής (δάκρυ) διαστάσεων 30x45
με ειδική εγκοπή.



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS475
Ρόλερ στρογγυλής κασέτας
με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό CAS475

Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης Ρόλερ Κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων υφασμάτων 
και χρωμάτων με χειροκίνητους ή ηλεκτροκίνητους 
μηχανισμούς.



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS475
Ρόλερ στρογγυλής κασέτας
με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό CAS475

• Εσωτερικό σύστημα ρόλερ κασέτας στρογγυλής 
διατομής διαμέτρου 75 χιλιοστά, τύπου CAS475, με 
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό περιστροφής βιδωτό στα 
στηρίγματα του. Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος 
είναι διαθέσιμα σε χρώματα  nikel (χρώμιο - χρωμέ). Τα 
πλαστικά μέρη των συστημάτων δεν βάφονται και είναι 
διαθέσιμα σε λευκό και γκρι.

• Το σύστημα κινείται με σωληνωτά μοτέρ 220V 
ασύρματης ή ενσύρματης εντολής κίνησης. Η ασύρματη 
λειτουργία της κίνησης γίνεται με ραδιοτεχνολογία της 
εταιρίας Somfy. Υπάρχει η δυνατότητα με μία συχνότητα 
λειτουργούν ένα ή όλα τα συστήματα.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
36χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο φέρει 
ειδικές εγκοπές για την πλήρη σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να 
διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, είναι ειδικής διατομής 
σε σχήμα δάκρυ 30x45 χιλιοστών κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της 
μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

2,4 m 4 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής CAS475

Περιγραφή εξαρτημάτων

Μοτέρ κίνησης
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ρόλερ με μοτέρ της somfy και 
δαχτυλίδι προσαρμοστή. Μοτέρ ενσύρματης ή ασύρματης εντολής. 

Στρογγυλή κασέτα 
μηχανισμού (φ75)

Κασέτα αλουμινίου στρογγυλής διατομής διαμέτρου φ75 χιλιοστά,
με ειδικές εγκοπές για την εισγωγή των στηριγμάτων. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου περιτύλιξης υφάσματος διαμέτρου 36 
χιλιοστών, με εσοχή για την πλήρη σταθεροποίηση του υφάσματος.

Κατωκάσι (δάκρυ)
Σωλήνας αλουμινίου ειδικής διατομής (δάκρυ) διαστάσεων 30χ45 με 
ειδική εγκοπή.



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης Ρόλερ Κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS2115
Ρόλερ κασέτας με πλευρικό μηχανισμό
αλυσίδας CAS2115



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS2115
Ρόλερ κασέτας με πλευρικό μηχανισμό
αλυσίδας CAS2115

• Σύστημα ρόλερ κασέτας τετράγωνης διατομής 
115X131,5 χιλιοστά, τύπου CAS2115, με μηχανισμό 
περιστροφής αλυσίδας κουμπωτό στα στηρίγματα του. 
Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε 
χρώματα RAL και με επεξεργασία ανοδίωσης. Τα πλαστικά 
μέρη των συστημάτων δεν βάφονται και είναι διαθέσιμα 
σε λευκό, γκρι, μαύρο και bronze.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
50χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι (άντυτο), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, είναι 
παραλληλόγραμμο ειδικής διατομής διαστάσεων 12X42  
χιλιοστών κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική 
εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική όταν το σύστημα είναι χωρίς οδηγούς άλλα 
χρησιμοποιούνται και για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών όταν το σύστημα τους 
διαθέτει.

• Το σύστημα είναι διαθέσιμο και με οδηγούς αλουμινίου 
προφίλ 55Χ13, ρυθμιζόμενους με προφίλ 50-65X19 και 
65-80Χ19 ή με οδηγούς ντίζες από ατσάλι 4 χιλιοστών.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

4,1 m 4,10 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής Model CAS2115

Περιγραφή εξαρτημάτων

Περιστροφή CAS2115
Μηχανισμός περστροφής αλυσίδας κουμπωτός στα στηρίγματα, 
κατασκευασμένος απο πλαστικό υψηλής αντοχής.

Κασέτα μηχανισμού 
(115X131,5)

Κασέτα αλουμινίου τετράγωνης διατομής 115χ131,5 χιλιοστά με 
ειδικές εγκοπές στήριξης. Διαθέτει βουρτσάκι για την ανεμπόδιστη 
και ομαλή κύληση και περιτύλιξη του υφάσματος. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου περιτύλιξης υφάσματος διαμέτρου 50 
χιλιοστών, με εσοχή για την πλήρη σταθεροποίηση του υφάσματος.

Κατωκάσι (δάκρυ)
Σωλήνας αλουμινίου ειδικής διατομής (δάκρυ) διαστάσεων 30χ45 με 
ειδική εγκοπή.

Οδηγός ντίζα (perlon)
Πλαινός οδηγός ντίζα απο ατσάλι 4 χιλιοστών με ειδικά στηρίγματα 
σταθεροποίησης στο σύστημα.

Οδηγοί αλουμινίου 
(προφίλ)

Πλαϊνοί οδηγοί αλουμινίου σχήματος Π, προφίλ 40χ13.
Επίσης είναι διαθέσιμοι και με ειδική υποδοχή όπου ρυθμίζει
το προφίλ σε 50χ19 έως και 80χ19.
Η στήριξη μπορεί να γίνει επιτοίχια αλλά και σε εσοχή.

Πλαϊνοί οδηγοί



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS4115
Ρόλερ κασέτας με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό CAS4115



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS4115
Ρόλερ κασέτας με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό CAS4115

• Σύστημα ρόλερ κασέτας τετράγωνης διατομής 
115x131,5 χιλιοστά, τύπου CAS4115, με ηλεκτροκίνητο 
μηχανισμό περιστροφής κουμπωτό στα στηρίγματα του. 
Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι διαθέσιμα σε 
χρώματα RAL και με επεξεργασία ανοδίωσης.

• Τα πλαστικά μέρη των συστημάτων δεν βάφονται και 
είναι διαθέσιμα σε λευκό, γκρι, μαύρο και bronze.

• Το σύστημα κινείται με σωληνωτά μοτέρ 220V 
ασύρματης ή ενσύρματης εντολής κίνησης. Η ασύρματη 
λειτουργία της κίνησης γίνεται με ραδιοτεχνολογία της 
εταιρίας Somfy. Υπάρχει η δυνατότητα με μία συχνότητα 
λειτουργούν ένα ή όλα τα συστήματα.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
50χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία για την σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι (άντυτο), το οποίο χρησιμοποιείται ως 
αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, είναι 
παραλληλόγραμμο ειδικής διατομής διαστάσεων 12x42  
χιλιοστών κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική 
εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με χρήση 
διακοσμητική όταν το σύστημα είναι χωρίς οδηγούς άλλα 
χρησιμοποιούνται και για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών όταν το σύστημα τους 
διαθέτει.

• Το σύστημα είναι διαθέσιμο και με οδηγούς αλουμινίου 
προφίλ 55x13, ρυθμιζόμενους με προφίλ 50-65x19 και 
65-80x19 ή με οδηγούς ντίζες από ατσάλι 4 χιλιοστών.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

4,1 m 4,10 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής Σύστημα CAS4115

Περιγραφή εξαρτημάτων

Mοτέρ κίνησης
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ρόλερ με μοτέρ της Somfy και 
δαχτυλίδι προσαρμοστή. Μοτερ ενσύρματης ή ασύρματης εντολής. 

Κασέτα μηχανισμού 
(115x131,5)

Κασέτα αλουμινίου τετράγωνης διατομής 115Χ131,5 χιλιοστά με 
ειδικές εγκοπές στήριξης. Διαθέτει βουρτσάκι για την ανεμπόδιστη 
και ομαλή κύληση και περιτύλιξη του υφάσματος. 

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου περιτύλιξης υφάσματος διαμέτρου 50 
χιλιοστών, με εσοχή για την πλήρη σταθεροποίηση του υφάσματος

Κατωκάσι (δάκρυ)
Σωλήνας αλουμινίου ειδικής διατομής (δάκρυ) διαστάσεων 30Χ45 
με ειδική εγκοπή.

Oδηγός ντίζα (perlon)
Πλαϊνός οδηγός ντίζα απο ατσάλι 4 χιλιοστών με ειδικά στηρίγματα 
σταθεροποίησης στο σύστημα

Οδηγοί αλουμινίου 
(προφίλ)

Πλαϊνοί οδηγοί αλουμινίου σχήματος Π, προφίλ 40x13. Επίσης είναι 
διαθέσιμοι και με ειδική υποδοχή όπου ρυθμίζει το προφίλ σε 50x19 
έως και 80x19. Η στήριξη μπορεί να γίνει επιτοίχια αλλά και σε εσοχή

Πλαϊνοί οδηγοί



Εσωτερική και Εξωτερική σκίαση

Συστήματα σκίασης ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό 
αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης.

Τα συστήματα σκίασης ρόλερ κασέτας Optima 
αποτελούν μία οικονομική και δημοφιλή επιλογή στην 
εσωτερική και εξωτερική σκίαση και διακόσμηση.
Απλά και μοντέρνα, προσθέτουν μία ξεχωριστή 
πινελιά στο χώρο και συντελούν σημαντικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ποιοτήτων 
υφασμάτων και χρωμάτων με χειροκίνητους ή 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Συστήματα

σκίασης Ρόλερ

Model CAS4130
Ρόλερ στρογγυλής κασέτας με ηλεκτροκίνητο
μηχανισμό CAS4130



Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Model CAS4130
Ρόλερ στρογγυλής κασέτας με ηλεκτροκίνητο
μηχανισμό CAS4130

• Εξωτερικό σύστημα ρόλερ κασέτας στρογγυλής 
διατομής διαμέτρου 130 χιλιοστά, τύπου CAS4130, με 
ηλεκτροκίνητο μηχανισμό περιστροφής βιδωτό στα 
στηρίγματα του. Τα μεταλλικά μέρη του συστήματος είναι 
διαθέσιμα σε χρώματα λευκό, γκρι και με επεξεργασία 
ανοδίωσης.
Τα πλαστικά μέρη των συστημάτων δεν βάφονται και είναι 
διαθέσιμα σε λευκό και γκρι.

• Το σύστημα κινείται με σωληνωτά μοτέρ 220V 
ασύρματης ή ενσύρματης εντολής κίνησης. Η ασύρματη 
λειτουργία της κίνησης γίνεται με ραδιοτεχνολογία της 
εταιρίας Somfy.
Υπάρχει η δυνατότητα με μία συχνότητα λειτουργούν ένα 
ή όλα τα συστήματα.

• Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος έχει διάμετρο 
70χιλ, είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο φέρει 
ειδικές εγκοπές για την πλήρη σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

• Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο 
για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, είναι 
στρογγυλό ειδικής διατομής διαμέτρου 46 χιλιοστών 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για 
την εισαγωγή της μπανέλας.

• Οι τάπες του κατωκασίου είναι αντίστοιχης διατομής 
κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό με οπές που 
χρησιμοποιούνται για την “οδήγηση” του κατωκασίου 
κατά μήκος των πλαϊνών οδηγών.

• Το σύστημα είναι διαθέσιμο μόνο με οδηγούς ντίζες 
από ατσάλι 7 χιλιοστών οι οποίες καταλήγουν σε ειδικά 
στηρίγματα.

Τεχνική Περιγραφή

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες

Μέγιστο πλάτος Μέγιστο ύψος Παρατηρήσεις

4,7 m 5,10 m
Η μέγιστη κατασκευάσιμη 
επιφάνεια εξαρτάται απο την 
επιλογή του υφάσματος.

Διαστάσεις Εφαρμογής CAS4130

Περιγραφή εξαρτημάτων

Μοτέρ κίνησης
Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ρόλερ με μοτέρ της Somfy και 
δαχτυλίδι προσαρμοστή. Μοτερ ενσύρματης ή ασύρματης εντολής. 

Κασέτα μηχανισμού 
(65Χ74,3)

Κασέτα αλουμινίου στρογγυλής διατομής φ130 χιλιοστά, με ειδικές 
εγκοπές στήριξης για την εφαρμογή των πλαινών στηριγμάτων 
μηχανισμού.

Σωλήνας περιτύλιξης
Σωλήνας αλουμινίου περιτύλιξης υφάσματος διαμέτρου
70 χιλιοστών, με εσοχή για την πλήρη σταθεροποίηση του 
υφάσματος.

Κατωκάσι 
Σωλήνας αλουμινίου ειδικής στρογγυλής διατομής διαστάσεων
46 χιλιοστών για την εφαρμογή ταπών που οδηγούνται στο πλαϊνό 
οδηγό συρματόσχοινο.

Οδηγός ντίζα (perlon)
Πλαϊνός οδηγός ντίζα απο ατσάλι 4 χιλιοστών με ειδικά στηρίγματα 
σταθεροποίησης στο σύστημα.




