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Υπερσύγχρονο κέντρο διανομής (logistic center) της Tsialos ΕΠΕ



σύγχρονα 
υλικά δόμησης 
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Η TSIALOS εδώ και 30 χρόνια εισάγει κατ’ αποκλειστικότητα και διανέμει στην Ελληνική 
αγορά σύγχρονα υλικά στέγης,  προσφέροντας λύσεις που εξασφαλίζουν την ποιότητα 
και ασφάλεια των κατασκευών ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αισθητική και 
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Δυνατές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες της οικοδομικής βιομηχανίας, μας 
βοηθούν να προσφέρουμε κορυφαία προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

- Παράθυρα Στέγης, Ταράτσας
- Επικαλύψεις
- Ασφαλτικά & Μεταλλικά Κεραμίδια
- Υδρορροές
- Σκάλες
- Εξαρτήματα Στέγης
- Ξύλινα Κουφώματα
- Φωτοσωλήνες

tsialos.gr





παράθυρα 
στέγης 
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Τα παράθυρα στέγης Fakro σχεδιάστηκαν για να κάνουν το σπίτι 
των ονείρων όχι μονάχα άνετο αλλά μία απολαυστική εμπειρία.

- Καινοτομώντας φέρνουμε το μέλλον στο σήμερα! Τα παράθυρα 
στέγης FAKRO έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι άνετα και εύκολα 
στη χρήση τους , αλλά επίσης να ξεχωρίζουν για το στυλ και τη 
λειτουργικότητά τους.
- Εξαιρετική απόδοση θερμομόνωσης – έως Uw = 0,58 W / m²K, 
κάνει το παράθυρο κατάλληλο για χρήση σε παθητικά κτίρια & 
κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
- Ευέλικτη δομή. Η μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και οι διάφοροι 
τύποι ανοίγματος των παραθύρων Fakro, καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
φωτισμού, αερισμού και απεριόριστης θέας.
- Μεγάλη ποκιλία αξεσουάρ. Εξωτερική και εσωτερική σκίαση, 
ηλεκτρικοί μηχανισμοί ανοίγματος, Smart Home WiFi application, 
υαλοπίνακες ασφαλείας Secure, κλειδαριές 

tsialos.gr

FTS-V U2 με μηχανισμό περιστροφής στο 
κέντρο

FPP-V U3 με 2 μηχανισμούς ανοίγματος
(ανύψωση - περιστροφή)

FGH-V Galeria Παράθυρo - Μπαλκόνι 

FDY-V DUET Prosky
Μεγάλο παράθυρο με δύο πλαίσια





DEC P2A
με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος

DEF DU6
με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματοςπαράθυρα

ταράτσας
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Τα παράθυρα ταράτσας FAKRO ξεχωρίζουν για την 
αισθητική και την λειτουργικότητα τους. Με έμφαση στην 
καινοτομία κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας. 

Βρίσκουν εφαρμογή σε κτίρια με επίπεδη στέγη (ταράτσα) και 
σε στέγες με χαμηλή κλίση ( <15ο).

- Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός
- Εξαιρετική απόδοση θερμομόνωσης – έως Uw = 0,55 W / 
m²K, κάνει το παράθυρο κατάλληλο για χρήση σε παθητικά 
κτίρια & κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
- Ευέλικτη δομή. Τα παράθυρα Fakro κατασκευάζονται σε 
μεγάλη ποικιλία διαστάσεων, σταθερά ή ανοιγόμενα με 
χειροκίνητο ή ηλεκτρικό μηχανισμό.
- Μεγάλη ποκιλία αξεσουάρ. Εξωτερική και εσωτερική 
σκίαση, ηλεκτρικοί μηχανισμοί ανοίγματος, Smart Home WiFi 
application, υαλοπίνακες ασφαλείας Secure. 

tsialos.gr

Τύπος C - με μονάδα υάλωσης
 και εξωτερική κουπόλα

Τύπος F - με καινοτόμο
μονάδα υάλωσης

Τύπος G - με επίπεδη
μονάδα υάλωσης

Μεγάλη ποκιλία αξεσουάρ





ασφαλτικά
κεραμίδια
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Η Tsialos πάντα πρωτοπόρος σε σύγχρονα υλικά δόμησης, εισάγει και 
διανέμει αποκλειστικά για την Ελλάδα, ασφαλτικά κεραμίδια εδώ και 
30 χρόνια.

Έχουν τοποθετηθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας από παραθαλάσσιες 
περιοχές μέχρι και στους πιο ορεινούς οικισμούς με μεγάλη επιτυχία και 
αντοχή στο χρόνο.

Η εξαιρετική αντοχή, το χαμηλό βάρος, η εύκολη τοποθέτηση, η ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων φέρανε τα ασφαλτικά κεραμίδα ψηλά στις 
προτιμήσεις των Ελλήνων κατασκευαστών.

tsialos.gr

μεγάλη ποικιλία σχεδίων





μεταλλικά
κεραμίδια
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Τα μεταλλικά κεραμίδια με επικάλυψη ψηφίδας με τον τεχνικά 
εξελιγμένο σχεδιασμό και την άψογη αισθητική τους, προσφέρουν μια 
όμορφη, ανθεκτική και αξιόπιστη λύση για νέες ή ανακαινισμένες 
στέγες. Προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα, οικονομία και εμφάνιση 
ακόμη και σε πολύπλοκες λεπτομέρειες και σε δύσκολες κλιματολογικές 
συνθήκες.

Το μικρό βάρος, η υψηλή αντοχή και η μεγάλη ποικιλία σχεδίων και 
χρωμάτων τα καθιστά σαν την πιο αξιόπιστη και μακροχρόνια λύση σε 
κάθε παραδοσιακή ή μοντέρνα κατασκευή.

tsialos.gr

μεγάλη ποικιλία σχεδίων & χρωμάτων



Τα απαραίτητα υλικά για μια ολοκληρωμένη στέγη

Ασφαλτόπανα
Αναπνέουσες μεμβράνες
Φράγματα υδρατμών
Εξαερισμοί
Αυτοκόλλητες στεγανωτικές ταινίες
Σύστημα εξαερισμού στέγης (χωρίς λάσπη)
Φεγγίτες
Σχάρες και συστήματα στερέωσης

εξαρτήματα 
στέγης



Οι υδρορροές συνδυάζονται ιδανικά με τις κλασικές στέγες από κεραμίδια, 
όσο και με τις πλέον σύγχρονες στέγες.

Είναι κατασκευασμένες με σκοπό να ικανοποιούν κάθε αρχιτεκτονική 
απαίτηση όσον αφορά την ποικιλία σε υλικά (χαλκό, titan, zinc, inox) αλλά 
και σε χρώματα (κεραμιδί, σκούρο καφέ, γκρι κτλ) δίνοντας ακόμα και στα πιο 
μοντέρνα σπίτια ξεχωριστή αισθητική.

υδρορροές
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ξύλινα
κουφώματα
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Μια σύγχρονη λύση για απαιτητικούς πελάτες που 
αναζητούν προϊόντα όχι μόνο λειτουργικά, αλλά και 
αισθητικής υπεροχής.

Τα κουφώματα από ξύλο-αλουμίνιο Fakro είναι 
κατασκευασμένα από αντικολλητή ξυλεία υψηλής ποιότητας. Η 
εξωτερική επένδυση αλουμινίου χαρακτηρίζεται από άψογο 
φινίρισμα και υψηλή αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες ενώ 
το ξύλινο πλαίσιο εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Σύγχρονοι υαλοπίνακες προσφέρουν υψηλό επίπεδο 
θερμομόνωσης έως Uw: 0.82 W/m2K. 

Κατάλληλο για χρήση σε παθητικά κτίρια & κτίρια μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης.

tsialos.gr





σκάλες
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Αναπόσπαστο τμήμα πολλών κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων αποτελούν οι εσωτερικές σκάλες 
οι οποίες καθορίζουν την κίνηση των χρηστών και την 
εικόνα κάθε χώρου.

Κύριες ή δευτερεύουσες, σταθερές ή πτυσσόμενες, ανοικτές ή 
περιστροφικές, είναι χρήσιμες για την πρόσβαση σε ορόφους, 
πατάρια, σοφίτες. Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να 
διαλέξουμε από μία μεγάλη ποικιλία υλικών κατασκευής για να 
έχουμε ένα αποτέλεσμα αισθητικό και ταυτόχρονα 
λειτουργικό και ασφαλές.

tsialos.gr



ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ μέθοδος φυσικού φωτισμού σε κατοικίες, βιομηχανικά 
κτίρια και επαγγελματικούς χώρους η οποία συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές 
του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των παθητικών κτιρίων.

- 100% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Μηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και δεν αφήνουν βλαβερά κατάλοιπα που μολύνουν το περιβάλλον
- Αύξηση της παραγωγικότητας. Το φυσικό ηλιακό φως παρέχεται ομοιόμορφα 
στο χώρο,δημιουργεί αίσθημα ευεξίας, δεν προκαλεί κόπωση στα μάτια - 
δημιουργει ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
- 10 ετής εγγύηση

Αναβαθμίστε ενεργειακά τις εγκαταστάσεις σας και αυξήστε τη βαθμολογία του 
επενδυτικού σας φακέλου για τις επιδότησεις μέσω ΕΣΠΑ!
Οι φωτοσωλήνες εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες ως σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας και επιδοτούνται από όλα τα προγράμματα.
 

φωτοσωλήνες



βιομηχανικοί χώροι - logistics

πολυκαταστήματα

γραφεία

συνεδριακοί χώροι, αιθουσες 
εκδηλώσεων

κλειστά γυμναστήρια

υπόσκαφα κτίρια και τεχνικά έργα
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