
made in Italy

γίγας
από 4Χ4 m έως 15Χ15 m



Λεπτομέρεια της κεντρικής σύνδεσης             

Σύστημα σύνδεσης για δομές 4Χ4 m έως 15Χ15 m

Παράδειγμα σύνδεσης 4 μονάδων 

απλή δομή                            δομή σύνδεσης 2

απλή δομή

δομή σύνδεσης 2

δομή σύνδεσης 2

δομή σύνδεσης 4

δομή σύνδεσης 4

Εφαρμογή του καλύμματος 
πάνω στην ίδια δοκό

            

 Κάλυμμα
στέγης  

 Κάλυμμα
στέγης  

Σωλήνας μπλοκαρίσματος

 Περιμετρική δοκός





Τομή περιγραμμάτων

Τομή της περιμετρικής δοκού                                     Τομή του κάθετου στύλου

 Τομή της κεντρικής ράβδου                                       Τομή της κεντρικής ράβδου

Βασικά στοιχεία και ειδικές τεχνικές της πρότυπης δομής για 4Χ4 έως 7Χ7 m

Ανυψωτικό στέγης                        Κεντρικός στυλοβάτης                              Αντηρίδα

     Πόδι στύλου                                  Κορυφή στύλου                            Περιμετρική δοκός



ΤΕΝΤΑ ΓΙΓΑΣ με ΕΛΑΦΡΥ πλαίσιο
από γαλβανισμένο σίδηρο ή βαμμένο γαλβανισμένο σίδηρο και πυρίμαχο κάλυμμα pvc

Μήκος 
πλευράς

Μήκος 
πλευράς

Μέγιστο
μήκος 

Τεμάχια

Απλή δομή                            Δομή σύνδεσης 2                    Δομή σύνδεσης 4



Σχέδιο συναρμολόγησης

Θολίσκος κορυφής Σωλήνας διαστήματος

Ανυψωτικό στέγης

Αντηρίδες

Περιμετρική
δοκός

Κεντρικός στυλοβάτης

Στύλος

Στερεώστε τους στύλους σύμφωνα 
με το σχεδιάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι 
οι πλάκες της βάσης των στύλων 
είναι εντελώς ίσιες.

Συναρμολόγηση περιμετρικής 
δοκού.

Στερεώστε τις περιμετρικές δοκούς
με τους στύλους βάζοντας όλα τα 
μπουλόνια μέσα, με εξαίρεση
εκείνο της αντηρίδας.

Συναρμολογήστε τους σωλήνες σύσφιξης στη σωστή θέση.



Για μοντέλα μεγαλύτερα από 6 m, 
συμπεριλαμβάνονται επίσης 
σωλήνες σύσφιξης των στύλων 
και της περιμετρικής δοκού. Συνδέστε τις αντηρίδες στις σωστές επιφάνειες των γωνιών.

Συνδέστε 2 αντηρίδες με τον 
κεντρικό στυλοβάτη με πτερύγια.

Συνδέστε τις υπόλοιπες αντηρίδες 
με τον κεντρικό στυλοβάτη.

Τοποθετήστε το ανυψωτικό στέγης
στον κεντρικό στυλοβάτη.

Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω στο
πλαίσιο.

Τοποθετήστε τους σωλήνες 
μπλοκαρίσματος του καλύμματος
στις σωστές θέσεις στο άκρο του
καλύμματος.

Σωλήνας 
διαστήματος.

Στερεώστε τον θολίσκο κορυφής 
χρησιμοποιώντας το μικρό διάστημα
στο εσωτερικό τμήμα του θολίσκου.

Στερεώστε το κάλυμμα μέσα στη 
δοκό γυρίζοντας την ασφάλεια.

Τεντώστε το κάλυμμα γυρίζοντας
τη χειρολαβή.

Απλώστε το κάλυμμα πάνω στο 
πλαίσιο.





Τομή περιγραμμάτων

Τομή της περιμετρικής δοκού

Τομή της 
σταθεροποιητικής ράβδου

Τομή της 
πλαϊνής ράβδου

Τομή της 
κεντρικής ράβδου

Τομή του κάθετου στύλου

Τομή αλουμινίου

Βασικά στοιχεία και ειδικές τεχνικές της πρότυπης δομής από 7Χ7 έως 15Χ15 m

Πόδι στύλου

Αντηρίδα Θολίσκος κορυφής Περιμετρική δοκός Κεντρική 
σύνδεση δοκού

Κορυφή στύλου Κεντρικός 
στυλοβάτης

Κεντρική
άρθρωση



ΤΕΝΤΑ ΓΙΓΑΣ με ΒΑΡΥ  πλαίσιο
από γαλβανισμένο σίδηρο ή βαμμένο γαλβανισμένο σίδηρο και πυρίμαχο κάλυμμα pvc

Μήκος
πλευράς

Μήκος
πλευράς

Μέγιστο 
μήκος

Περιμετρικοί συμπληρωματικοί στύλοι (με πλευρά 13, 14 και 15 m)

Απλή δομή Δομή σύνδεσης 2 Δομή σύνδεσης 4

Τεμάχια



Σχέδιο συναρμολόγησης

Ανυψωτικό στέγης

Αντηρίδες

Κεντρική
άρθρωση

Κεντρική
συνένωση δοκού

Σωλήνες σύσφιξης
γωνιών

Περιμετρική δοκός

Στύλος

Εισάγετε τους στύλους υποστήριξης
στις πλάκες σιδήρου (που 
προηγουμένως στερεώθηκαν με 
τσιμέντο στο έδαφος) και στερεώστε.

Φλάντζα

Ανασηκώστε τις οριζόντιες δοκούς 
προς τις άκρες των στύλων
υποστήριξης και στερεώστε τες με
μπουλόνια.

Φλάντζα

Περιμετρική 
δοκός

Περιμετρική 
δοκός

Ανασηκώστε οριζοντίως τα δύο μέρη
και στερεώστε τις επιφάνειες στην
κεντρική σύνδεση με μπουλόνια
12Χ40.

Ασφαλίστε και σφίξτε όλα τα 
μπουλόνια στην γωνιακή άρθρωση, 
με εξαίρεση εκείνων που 
χρησιμοποιούνται για να 
στερεώσουν τις αντηρίδες.



Συναρμολογήστε τους στύλους σύσφιξης των γωνιών στις σωστές 
επιφάνειες.

Ανασηκώστε και στερεώστε με τα 
σωστά μπουλόνια τις αντηρίδες 
στις γωνιακές αρθρώσεις.

Εισάγετε το ανυψωτικό στέγης 
στην κεντρική άρθρωση. Το στήσιμο έχει ολοκληρωθεί.

Τοποθετήστε με ακρίβεια το 
κάλυμμα πάνω στο πλαίσιο.

Εξωτερική 
άποψη

Εσωτερική 
άποψη

Κάλυμμα 
στέγης

Θήκη της άκρης 
του καλύμματος

Σωλήνας μπλοκαρίσματος

Εισάγετε τον σωλήνα 
μπλοκαρίσματος στη θήκη της 
άκρης του καλύμματος.

Τοποθετήστε τον σωλήνα στο 
αυλάκι της οριζόντιας δοκού και 
περιστρέψτε τις μεταλλικές 
ορθογώνιες σφήνες.

Κάλυμμα στέγης

Περιμετρική δοκός

Εξωτερική άποψη

Καρφίτσα 
σε σχήμα “L”

Ανασηκώστε με υδραυλικό γρύλο την 
κεντρική δοκό στο σωστό τέντωμα του 
καλύμματος. Εισάγετε την καρφίτσα στη 
σωστή οπή που βρίσκεται στην κεντρική 
δοκό, ελαφρώς πάνω από την άνω 
πλευρά της κεντρικής άρθρωσης.



ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ πυρίμαχο pvc

Μήκος 
πλευράς

Μέγιστο 
μήκος τεμάχια

Ε
Λ
Α
Φ
Ρ
Υ                     

Β
Α
Ρ
Υ

(Ρ) Η τιμή συμπεριλαμβάνει τον κεντρικό σωλήνα

ΠΑΡΑΘΥΡΟ από κρύσταλλο και pvc

Παράθυρο 1 Παράθυρο 2 Παράθυρο 3 Παράθυρο 4

Συγκολλημένο
Διαστάσεις 1Χ1,5m

Συγκολλημένο
Διαστάσεις 1,3 Χ 
επιθυμητό μήκος

Χρωματισμένο
Διαστάσεις 1,3 Χ 
επιθυμητό μήκος

Χρωματισμένο

Διαστάσεις 1Χ1,5m

Κάλυμμα στέγης

Δοκός

Συνδετική 
ράβδος

Σιδηροτροχιά

Προσθήκη

Πυρίμαχη
πλευρά pvc Κεντρικό 

φερμουάρ

Παράθυρο

Για τις κατασκευές με πλευρά
που αρχίζει από 7 έως 15 m,
η πλευρά περιλαμβάνει τον
κεντρικό στύλο που χρειάζεται 
για τη συνένωση της.







Πλαίσιο τέντας Τέντα PVC Poly 650

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τέντα Max cover 800 g



Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

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




