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Η σήραγγα μπορεί να καλύψει μεγάλες 
επιφάνειες με φως και ανθεκτικές κατασκευές.
Πρόκειται για δυνατό και ευπροσάρμοστο
κιόσκι, που αποτελεί την τέλεια λύση όταν
ένα κιόσκι πρέπει να ενσωματωθεί στον
περιβάλλοντα χώρο καλύτερα από τα
παραδοσιακά κιόσκια.
Η ιδέα βασίζεται στη χρήση ενός 
πρωτοποριακού (πατενταρισμένου) συστήματος 
διάρθρωσης, το οποίο απλοποιεί την κατασκευή 
και εγκατάσταση σύνθετων θόλων με απλά και 
ολιγοδάπανα στοιχεία.
Η ατσάλινη δομή μπορεί να είναι είτε 
γαλβανισμένη είτε βαμμένη ηλεκτροστατικά 
με χρώματα RAL.
Ο θόλος είναι κατασκευασμένος από 
πυρίμαχο πολυεστερικό PVC σε 
χρωματισμούς που δείχνουν οι κάρτες PVC.
Εκτός από την κάλυψη μεγάλων επιφανειών 
με ευέλικτο και οικονομικό τρόπο, το 
μοντέλο σήραγγα χρησιμοποιείται κυρίως 
για δραστηριότητες τουριστικές, αθλητικές, 
κοινωνικές, ως προσωρινό στέγαστρο, ως 
σταθμός μέσων μεταφοράς, ως σταθμός επιβατών 
σε αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.



Πλευρά

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

μονή δομή

μονή δομή

δομή σύνδεσης 2 δομή σύνδεσης 2
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Προαιρετικά  

ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ και ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ PVC με κεντρικό στύλο και οριζόντιο 
δοκάρι από γαλβανισμένο ατσάλι, πυρίμαχο 
εμπρόσθιο κλείσιμο PVC και συρταρωτό πλευρικό.
ΠλευράΠλευρά

Πυρίμαχο ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ PVC 

Εμπρόσθιο κλείσιμο

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ PVC ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παράθυρο 1         Παράθυρο 2      Παράθυρο 3  Παράθυρο 4

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ
Διαστάσεις:

m 1.00 X 1.50

ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ
Διαστάσεις:

m 1.30 X επιθυμητό μήκος

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Διαστάσεις:

m 1.00 X 1.50

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Διαστάσεις:

m 1.30 X επιθυμητό μήκος

ΣΥΣΤΗΜΑ WIN           ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Υλικά για τη στήριξη: γαλβανισμένο ατσάλι.
Υλικά για το δάπεδο: συμπιεσμένο δύσκαμπτο        
PVC ή ξύλο.

ΠΑΓΚΟΣ 
(από γαλβανισμένο ατσάλι)            

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
(κρυστάλλινο ή πολυκαρμπονικό)

Πλευρά Πλευρά: m 5.00

Κρύσταλλο

Πολυκαρμπονικό

Πλευρικό 
κλείσιμο Στέγη PVC
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Οι τέντες POLY 650 και MAX COVER κατασκευάζονται από βαμμένο πολυεστέρα.
Και τα δύο υλικά έχουν υποστεί επεξεργασία για προστασία PVDF που προσφέρει διατήρηση 
της καθαριότητας και επομένως μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο.

Στρώμα PVDF Στρώμα PVDF
Μπλοκάρισμα
επιχρίσματος

Μπλοκάρισμα επιχρίσματος

Στρώμα PVDF

Ύφασμα
Ύφασμα

Στρώμα PVDF

Λεπτό 
στρώμα επιχρίσματος

Λεπτό 
στρώμα επιχρίσματος

Λεπτό 
στρώμα επιχρίσματος

Λεπτό 
στρώμα επιχρίσματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η δομή είναι βαμμένη με εποξειδική ρητίνη (βλ. χρώματα καταλόγου).
Η τέντα (standard) κατασκευάζεται από  βαμμένο πυρίμαχο πολυεστέρα PVC (650 g/sqm) που έχει 
υποστεί επεξεργασία για προστασία PVDF.
H κατασκευή δομών (ορθογώνιο, εξάγωνο, οκτάγωνο) με χαρακτηριστικά και μεγέθη διαφορετικά 
από αυτά που υπάρχουν στον κατάλογο, μπορεί να ζητηθεί και να αποφασιστεί μετά από εκτίμηση.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα υπάρχοντα μοντέλα.

Οι περιγραφόμενες δομές και τα συστατικά τους μέρη συμμορφώνονται με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία UNI EN 13782: 2006  (αρ. 6.4.2.2.  φορτίο ανέμου και αρ. 6.4.3.3. φορτίο χιονιού).
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ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ PVC

ΣΥΡΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΔΟΜΗ
ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΔΟΜΗ
ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
+ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

*Δομή με ηλεκτροστατική βαφή.
Πρότυπος συναρτησιακή δομή από γαλβανισμένο ή  βαμμένο 
ηλεκτροστατική βαφή ατσάλι (σε χρωματισμούς Ral μετά από αίτημα).
Ο θόλος είναι από πυρίμαχο πολυεστερικό κάλυμμα PVC του οποίου 
το βάρος μπορεί να είναι 650 g/sq m.

Οι περιγραφόμενες δομές επαληθεύονται στα δομικά τους στοιχεία 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κώδικα UNI EN 13782Q 2006 
(6.4.2.2. φορτίο ανέμου-6.4.3.3. φορτίο χιονιού) για την τυπολογία 
του αφαιρούμενου, πρόσκαιρου για δημόσια και ιδιωτική χρήση.
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ΑΑΕ
Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

E-mail: aae@aae.gr   
Website: www.aae.gr


