
AIRONE

made in Italy





ΤΕΝΤΑ

Τομή 
κάθετου στύλου

Τομή 
περιμετρικής δοκού

Τομή 
πλαϊνής δοκού

Τομές περιγραμμάτων

Τα κυριότερα στοιχεία της δομής

Θολίσκος κορυφής

Ανυψωτική δοκός Πόδι Γωνιώδης άρθρωση

Κεντρικός στυλοβάτης
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ΤΕΝΤΑ
από γαλβανισμένο σίδηρο (ή βαμμένο γαλβανισμένο σίδηρο), πυρίμαχο

κάλλυμα pvc και θολίσκος κορυφής 

ΤΕΝΤΑ - 100 τετράγωνη 

ΤΕΝΤΑ - 100 ορθογώνια 

ΤΕΝΤΑ - 100 εξαγωνική

ΤΕΝΤΑ - 100 οκταγωνική

Α                 H             H2             m          Μέγιστο        m              Kg        Τεμάχια
                                                                 μήκος

2 3

Α                 H             H2             m          Μέγιστο        m              Kg        Τεμάχια
                                                                 μήκος

2 3

Α                 H             H2             m          Μέγιστο        m              Kg        Τεμάχια
                                                                 μήκος

2 3

Α                 H             H2             m          Μέγιστο        m              Kg        Τεμάχια
                                                                 μήκος

2 3
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Σχέδιο συναρμολόγησης

θέση των τεσσάρων γωνιακών 
αρθρώσεων και των τεσσάρων δοκών. Σύνδεση δοκών.

Συνδέστε τις δοκούς 
με τις γωνιακές αρθρώσεις.

Εισάγετε τις δοκούς στους σωστούς
σωλήνες που βρίσκονται στις γωνίες.

Εισάγετε τον κεντρικό στυλοβάτη στις
πλαϊνές δοκούς ανασηκώνοντας τες 
ταυτόχρονα.

Εισάγετε στον κεντρικό στυλοβάτη τον 
μεταλλικό σωλήνα που χρησιμοποιείται 
για το τέντωμα του καλύμματος.

Τοποθετείστε το υλικό του καλύμματος
πάνω στο πλαίσιο. Συναρμολογήστε τον θολίσκο κορυφής.

Απλώστε το κάλυμμα, εισάγετε τη ζώνη 
και σφίξτε σε κάθε άκρη.

Ανασηκώστε ελαφρά και εισάγετε 
τα δοκάρια με τα αντίστοιχα πόδια.

Περιστρέψτε ώστε να επιτύχετε σωστό
τέντωμα του καλύμματος στέγης.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ από πυρίμαχο pvc

ΥΔΡΟΡΡΟΗ από γαλβανισμένο σίδηρο

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ πυρίμαχο pvc

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ πυρίμαχο pvc

πλευρά          μέγιστο                m                    kg                τεμάχια
                      μληκος

3

πλευρά          μέγιστο                m                    kg                τεμάχια
                      μληκος

3

πλευρά          μέγιστο                m                    kg                τεμάχια
                      μληκος

3

πλευρά          μέγιστο                m                    kg                τεμάχια
                      μληκος

3

κάλυμμα στέγης            κάλυμμα στέγης

υδρορροή pvc

υδρορροή σιδήρου

περιμετρική
δοκός

περιμετρική
δοκός

κάλυμμα στέγης            κάλυμμα στέγης

κάλυμμα στέγης            

κάλυμμα στέγης            

περιμετρική
δοκός

περιμετρική
δοκός

περιμετρική
δοκός

περιμετρική δοκός

κρυστάλλινο 
παράθυρο

κρυστάλλινο 
παράθυρο

συνδετική ράβδος

σιδηροτροχιά
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εφαρμογές  
1η εμπορική – τουριστική & πολιτιστική έκθεση στην μαρίνα Μυτιλήνης
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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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Καμινάρη 14  
Νέοι Επιβάτες  57019  
Θεσσαλονίκη 

T 23920 27003   
F 23920 21107   

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


