
τραπέζια για ομπρέλες

made in Italy
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Τραπέζι παραλίας πολλαπλών χρήσεων - κωδικός 122

κατασκευασμένο από UV-σταθεροποιημένο PP και εφοδιασμένο με χώρο αποθήκευσης, 
σταχτοδοχείο, θήκες ποτηριών, γάντζο για σακούλα. 
Διαστάσεις:  480mm Χ 400 mm Χ 135 ύψος
Βάρος: 1,86 kg
Πρωτότυπο σχέδιο για πολλές χρήσεις και εύκολο στη χρήση, υψηλής ποιότητας υλικά και δομή 
σχεδιασμένη με προσοχή για να ενισχύσει τη δύναμη και τη διάρκειά του. 
Ο πρακτικός περιστρεφόμενος χώρος αποθήκευσης –μπορεί να κλειδωθεί με λουκέτο ή κλειδαριά 
(προαιρετικά)- είναι μία άνετη συσκευή που επιτρέπει τη χρήση του τραπεζιού ανεξάρτητα από 
αυτό και μπορεί εύκολα να καθαριστεί.

Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, μπεζ, κόκκινο, απαλό μπλε, γαλάζιο, 
μπορντώ, καφέ
Χρώμα αποθηκευτικού χώρου: λευκό, μπεζ

Περιστρεφόμενος χώρος αποθήκευσης 
που δεν παρεμβαίνει στην επιφάνεια του τραπεζιού

Σταχτοδοχείο 
με αδιάβροχο κάλυμμα

Κλειδαριά 
(προαιρετική)

Λουκέτο 
(προαιρετικό)

Θήκες για ποτήρια
αναψυκτικά και μπουκάλια
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Τραπέζι παραλίας - κωδικός 120

Έχει τα ίδια γνωρίσματα με το τραπέζι παραλίας πολλαπλών χρήσεων 122, 
εκτός από τον αποθηκευτικό χώρο, που μπορεί ίσως να εγκατασταθεί.

κωδικός 122
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Τραπέζι παραλίας - κωδικός 02F

Στρογγυλό με υπερυψωμένη άκρη και συσκευή 
σύσφιξης των πόλων διαμέτρου 35-42mm.

Διάμετρος: 400mm X 95mm ύψος 
Χρώμα: λευκό, μπεζ, κίτρινο, πορτοκαλί, 
απαλό μπλε, κόκκινο

Τραπέζι παραλίας - κωδικός 02R

Στρογγυλό με συσκευή σύσφιξης των πόλων
διαμέτρου 35-42mm.

Διάμετρος: 390mm X 80mm ύψος
Χρώμα: λευκό, μπεζ, κίτρινο, πορτοκαλί,

πράσινο, απαλό μπλε, κόκκινο

Τραπέζι παραλίας - κωδικός 02RP

με δύο πλάγιες πλευρές κατάλληλες για 
διαφημιστικούς σκοπούς.

Διαθέσιμος χώρος: 65 Χ 265 mm.
Χρώμα: λευκό

 διαφημιστικός χώρ
ος
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Δακτύλιος προσαρμογής - κωδικός 40

Επιτρέπει σε οποιοδήποτε τραπέζι που ταιριάζει σε σωλήνες διαμέτρου 85mm να προσαρμοστεί 
σε στύλο ομπρέλας διαμέτρου 40mm (μετά από αίτημα 38-42).

Υλικό νάιλον και βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα: λευκό

κωδικός 40
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Θήκη – κωδικός 55

για μπουκάλια, αναψυκτικά, ποτήρια, εφημερίδες 
με σφιγκτήρα (δακτυλίδι) για στύλους 36-38-40mm.
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πράσινο, μπλε, κόκκινο

Θήκη – κωδικός 56

για μπουκάλια, αναψυκτικά, ποτήρια, εφημερίδες και μικρή αποθήκη
με σφιγκτήρα (δακτυλίδι) για στύλους 36-38-40mm.

Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πράσινο, μπλε, κόκκινο

Θήκη – κωδικός 57

για μπουκάλια, αναψυκτικά, ποτήρια και μικρή αποθήκη
με σφιγκτήρα (κλιπ) για εύκολο κλείδωμα/ξεκλείδωμα για ξαπλώστρες 
από αλουμίνιο, ξύλο ή ακρυλική ρητίνη. 
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πράσινο, μπλε, κόκκινο
Χρώμα σφιγκτήρα: λευκό
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Σφιγκτήρας ομπρέλας - κωδικός 50

από νάιλον για ομπρέλες αλουμινίου με αρσενικό συνδετήρα διαμέτρου 37,5mm, 35,5mm και 
μπαγιονέτα διαμέτρου 36,5mm.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Τα στοιχεία που απαρτίζουν τον σύνδεσμο μιας 
ομπρέλας με το τραπέζι είναι:

1. Πιάτο τραπεζιού 
2. Σύνδεσμος (ποικίλων μεγεθών) για τη ρύθμιση 
 της σύνδεσης 
3. Σωλήνας ομπρέλας

Εισάγετε τον σύνδεσμο 2 στο σωλήνα 3.

Τοποθετήστε τον σωλήνα 3 στο έδαφος σε βάθος 
περίπου 50 cm (ή στο πιάτο βάσης).

Τοποθετήστε το πιάτο του τραπεζιού 1 στον σωλήνα 3 
πιέζοντας προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει. 
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Τραπέζι παραλίας - κωδικός 016S

με 6 υποστηρίγματα κατασκευασμένο από πολύ βαρύ 
UV-σταθεροποιημένο HDPE.
Διάμετρος: 410mm X 75mm ύψος
Βάρος: 2,52 kg
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε

Τραπέζι παραλίας - κωδικός 112

με 12 υποστηρίγματα κατασκευασμένο από UV-σταθεροποιημένο HDPE.
Διάμετρος: 400mm X 65mm ύψος
Βάρος: 0,61 kg
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, κόκκινο, μπεζ

Τραπέζι παραλίας - κωδικός 016

με 12 υποστηρίγματα κατασκευασμένο από βαρύ 
UV-σταθεροποιημένο HDPE.
Διάμετρος: 410mm X 150mm ύψος
Βάρος: 1,15 kg
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, 
κόκκινο, μπεζ
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Τετράγωνος 
σωλήνας

Στρόγγυλος σωλήνας Διάμετρος για την υποδοχή 
στρόγγυλου και τετράγωνου σωλήνα

Το πάνω μέρος

Το κάτω μέρος
με τα υποστηρίγματα
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Τραπέζι παραλίας - κωδικός 01SUP

από UV-σταθεροποιημένο PP. Αποτελείται από 2 συμπλεκόμενα μέρη. Το κάτω μέρος είναι ενισχυμένο 
με 12 υποστηρίγματα για τη στήριξη της βάσης του πάνω μέρους. Η κεντρική διάμετρος δέχεται ή 
στρόγγυλους σωλήνες διαμέτρου 85mm ή τετράγωνους 80Χ80mm.

Διάμετρος: 435mm X 100mm ύψος
Βάρος: 1,74 kg
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, μπεζ, κόκκινο

1

2

Τραπέζι παραλίας - κωδικός 01G

κατασκευασμένο από UV-σταθεροποιημένο PP.
Αποτελείται από 2 συμπλεκόμενα μέρη. Το κάτω μέρος είναι ενισχυμένο με 6 υποστηρίγματα για 
τη στήριξη της βάσης του πάνω μέρους. Διαθέτει 2 γάντζους για σακούλες και έχει ρυθμιστεί ώστε 
να δέχεται τη βίδα κλειδώματος του σωλήνα στήριξης. 

Διάμετρος: 400mm X 85mm ύψος
Βάρος: 0.90 kg
Διατίθεται και χωρίς τους γάντζους.
Χρώμα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, 
μπεζ, κόκκινο

Τα δύο μέρη

Το πάνω μέρος
Το κάτω μέρος 
με τα υποστηρίγματα

Υποδοχή 
της βίδας κλειδώματος4



Τραπέζι παραλίας πολλαπλών χρήσεων - κωδικός 118

από UV-σταθεροποιημένο PP, με αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να κλειδωθεί με λουκέτο 
(προαιρετικό), σταχτοδοχείο, θήκη για ποτήρια, αναψυκτικά και μπουκάλια.

Διάμετρος  40mm Χ 135mm ύψος
Βάρος: 1,74 kg
Χρώμα: κρεμ, μπεζ, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, απαλό μπλε, μπορντώ, καφέ
Χρώμα αποθηκευτικού χώρου: κρεμ, μπεζ

Τραπέζι παραλίας - κωδικός 119

Έχει τα ίδια γνωρίσματα με το τραπέζι παραλίας πολλαπλών χρήσεων 118 με δυνατότητα επιλογής 
περισσότερων θηκών.
Χρώμα: κρεμ, μπεζ 

κωδικός 02Τ

Τετράγωνος σωλήνας από 
UV-σταθεροποιημένο HDPE.
Διαστάσεις: 80 Χ 80 Χ  1200mm ύψος
Πάχος: 3,5 mm 
Χρώμα: λευκό

κωδικός 01Τ

Στρογγυλός σωλήνας από 
UV-σταθεροποιημένο HDPE.
Διάμετρος: 85mm X  1200mm ύψος
Πάχος: 6 mm 
Χρώμα: λευκό

κωδικός 119
κωδικός 118

Σωλήνας στήριξης της ομπρέλας παραλίας
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Σύνδεσμοι για την ενσωμάτωση ομπρέλας, 
τραπεζιού και σωλήνα
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Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

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


