
Τα ¨συστήματα περίφραξης  ¨κιγκλιδώματα συνδυάζουν:

• ασφάλεια

• ποιότητα 

• τιμή 

• ευελιξία & ταχύτητα στην τοποθέτηση  

• αντοχή

• αισθητικό αποτέλεσμα

Με αφορμή τις νέες και σύγχρονες  εγκαταστάσεις μας στα 

Οινόφυτα Βοιωτίας και μελετώντας τις ανάγκες της αγο-

ράς, συνειδητοποιήσαμε ότι οι αξιόπιστες κατασκευές πρέ-

πει να προστατεύονται με έναν εξίσου αξιόπιστο τρόπο .

Γι’ αυτό η εταιρεία μας επινόησε και προσφέρει σήμερα την 

πιο καινοτόμα λύση για περιφράξεις κάθε τύπου.

Η εταιρία

Καινοτομία & ευκολία

Νέα, αξιόπιστη λύση 
 με πολλαπλές εφαρμογές

Η  ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε  δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ  πεδίο  μεταλλικών κατασκευών, από δομικό χάλυβα. 

Εφαρμόζοντας νέες πρωτοποριακές τεχνικές, προσφέρει στον πελάτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού - 

μελέτης - κατασκευής, με την τήρηση όλων των Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών.

Με εμπειρία 40 χρόνων, η εταιρεία μας επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε: βιομηχανικά & αποθηκευτικά κτίρια 

πολυώροφες σύμμεικτες κατασκευές, πτηνοτροφικές μονάδες, ειδικές κατασκευές.

η εύκολη λύση
στην περίφραξη
ποιότητα & ασφάλεια
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1. Βάση στήριξης από γαλβανισμένο έλασμα διαστάσεων 120mm x 210 mm με πάχος 6mm. Η στερέωση γίνεται με 
  γαλβανισμένα βύσματα στερέωσης M8 x 100 (χρησιμοποιούνται 4 βύσματα ανά βάση στήριξης).

2. Υποστηλώμτα από γαλβανισμένο διαμορφωμένο προφίλ ελάσματος πάχους 1.5 mm. Η αξονική απόσταση μεταξύ των 
  υποστηλωμάτων είναι 1,25 mm ή 1.65mm.

3. Οριζόντια στοιχεία ενίσχυσης από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς βαρέως τύπου διατομής 40mm x 20 mm με πάχος 1,3 mm.

4. Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήματος. Συνήθως χρησιμοποιείται πλέγμα 
  5 x 10 με πάχος των εγκάρσιων και διαμήκη συρμάτων 3,2 mm.

5. Kουπαστή κιγκλιδώματος από διαμορφωμένο προφίλ γαλβανισμένου ελάσματος πάχους 1 mm.
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Περιφράξεις - Γαλβανισμένα Κιγκλιδώματα Περιφράξεις - Κιγκλιδώματα με κουπαστή και χρώμαΣχεδιάγραμμα και τρόπος τοποθέτησης κιγκλιδώματος

Μεταλλική συρόμενη πόρτα

Το καινοτόμο σύστημα περίφραξης της εταιρίας μας μπορεί να εφαρμοσθει και σε μεταλλική συρόμενη πόρτα, με την ίδια 

ευκολία, αντοχή και προπαντός πολύ οικονομικά.

εύκολος και γρήγορος τρόπος τοποθέτησης
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Πρόκειται για την οικονομική λύση στα κιγκλιδώματα που 

παρέχει η εταιρία μας. Παρόλο αυτά δεν στερούνται αξιοπι-

στίας και αντοχής.

Για την κατασκευή των διαμορφωμένων προφίλ χρη-

σιμοποιείται χαλυβδοέλασμα τύπου D x 51D κατά ΕΝ 

10327:2004, γαλβανίσματος min 140 gr/m2 (Z 140).

Πρόκειται για κοχλιωτή κατασκευή, χωρίς συγκολλήσεις. 

Παρέχεται η ευκολία αντικατάστασης τμήματος της περί-

φραξης καθώς και η αποσυναρμολόγηση και η τοποθέτηση 

της περίφραξης σε νέα θέση.

Συνδυασμός ποιότητας και χαμηλού κόστους

Κιγκλίδωμα που προσφέρει όμορφο και προσεγμένο αποτέλεσμα. Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής 

σας και σας παρέχει την ευκολία και αξιοπιστία που εγγυάται η εταιρία μας.

Η διαδικασία βαφής περιλαμβάνει μια στρώση αστάρι ψευδάργυρου 20 μικρά πάνω στα γαλβανισμένα στοιχεία και 

στην συνέχεια μια στρώση εποξειδική βαφή 50 μικρά σε RAL της επιλογή σας.

Περίφραξη... υψηλής αισθητικής


