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H Inscreen ιδρύθηκε το
2016 με τη μορφή Ανώνυμης
Εταιρείας και κύριος
τομέας δραστηριοτήτων
της είναι η παραγωγή και
διάθεση αναβαθμισμένων
συστημάτων σίτας,
μοναδικής λειτουργικότητας
και αισθητικής, που
συμμορφώνονται με τα πιο
αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα
και ανταποκρίνονται στις πιο
απαιτητικές κατασκευές.
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Founded in 2016, its main field
of activity is the production and
distribution of upgraded insect
screen systems, complying
with the strictest European
standards and meeting the
most demanding constructions
requirements.

Τα συστήματα Inscreen παράγονται
από τελευταίας τεχνολογίας γραμμές
παραγωγής και με τις υψηλότερες τεχνικές
προδιαγραφές και διαδικασίες παραγωγής
όπου σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη
τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων
της εξασφαλίζει άρτια συνεργασία και
αποτελέσματα.
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και το
πλήθος καινοτομιών που ενσωματώνουν,
επιτρέπει στα συστήματα σίτας INSCREEN
να στέκονται ισάξια δίπλα στα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά προϊόντα.
Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι
η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών
της, μέσω της παροχής προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας.
Για την επίτευξη αυτού, η INSCREEN A.E.
έχει εξασφαλίσει την τήρηση όλων των
απαιτήσεων του προτύπου EN 13561:2004
για την σήμανση CE στα προϊόντα που
κατασκευάζει.
Τα γραφεία και οι παραγωγικές
εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη
Μεταμόρφωση Αττικής σε συνολικά 2.000
τ.μ. ιδιόκτητης γης.

Inscreen systems are produced from stateof-the-art production lines and with the
highest technical specifications, completely
in line with the specialized know-how and
experience of its people.
Excellent quality and innovative features,
allow the INSCREEN insect screen
systems to stand equally alongside the
corresponding European products.
Inscreen SA is committed to a customeroriented strategy with a single goal; to provide
innovative products, with quality, design,
functionality and reliability, in order to meet
and exceed customers’ needs granting the
highest respect towards the environment. To
achieve this, all Inscreen products comply
with the European Standard EN 13561:
2004, in conformity with the provisions of the
Council Directive for construction products
baring the CE marking.
Your collaboration with Inscreen ensures:
• Quality and distinctive design
• Immediate and efficient service
• Integrated and innovative solutions
The offices and production facilities of
the company are located in Metamorfosi,
Athens, at a 2,000 sq. m. owned property.

INSECT SCREEN SYSTEMS
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ZERO

OMEGA 18

OMEGA 27

Pleated line

Μαύρο πανί
Black net

H max 300 cm

ZERO
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20
πλάτος πιέτας πανιού
width of the pleat

ΕΛΑΣΜΑ
LAMINA

Περιγραφή:
Η ZERO, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης
με ερπύστρια, εκπροσωπεί την νέα γενιά
αναβαθμισμένων συστημάτων σίτας πλισέ δίνοντας
λύσεις υψηλού σχεδιασμού και ποιοτικού επιπέδου
στην σύγχρονη κατοικία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος είναι
η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω
της υψηλής λειτουργικότητας και άνεσης που
προσφέρει ενώ αποτελεί την ιδανική επιλογή για
την δημιουργία ιδιαίτερα κομψών κατασκευών.
Το σύστημα ατσάλινου ελάσματος στο πάνω
μέρος αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και
καθοριστικό προτέρημα για την μακροχρόνια
απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ενώ τα
ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του, προσφέρουν
κορυφαίες λύσεις για πολλές εφαρμογές όπως
μπαλκονόπορτες με πολύ μεγάλα ανοίγματα,
μονόφυλλες κατασκευές πλάτους 2 m, αίθρια και
σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
Επιπλέον, η μοναδική κύλιση, ομαλή και αθόρυβη,
σε επίπεδο οδηγό, σχεδόν μηδενικού ύψους, την
καθιστά εύκολη στον καθαρισμό αλλά και στην
διέλευση, ακόμη και από Α.Μ.Ε.Α.

Description
ZERO, a pleated insect screen with caterpillar,
represents the new generation of upgraded
pleated screen systems, delivering highend design solutions with high standards of
functionality.
The system’s main advantage is the improvement
of contemporary living conditions as it
incorporates multiple innovative and unique
features, whilst is the ideal option for the creation
of elegant structures.
The long-term operation of the system is
guaranteed thanks to the steel plate system at the
top, which it meets perfectly the level of overall
quality to many applications such as balcony
doors with very large openings, one shutter
structures up to 2 m width, atriums and according
to the strictest specifications.
Moreover, the unique gliding, smooth and silent,
at flat guide, almost zero height, makes it easy
to clean but also allowing easy entrance and
accessibility, ideal for children and disabled
individuals.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (μπαλκονόπορτες)
Πανί:
Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 20 mm,
χρώματος μαύρου
Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης
Τυπολογίες:
Μονόφυλλη � Δίφυλλη � Παρασυρόμενη
Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):
 Συγκεκριμένες διαστάσεις
 Χρώμα πανιού γκρι
 ΚΙΤ με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος
έως και 25 cm

Operation:
Manual
Recommended use:
Frames (doors)
Mesh:
Pleated mesh with pleat width of 20 mm, colored
black
Closing with:
Magnet
Typologies:
One shutter � Two shutters � One after the other
More options (upon request):
 In specific dimensions
 Grey colored mesh
 In ΚΙΤ version, able to cut at the top up to
25 cm

Σύστημα ατσάλινου ελάσματος
στο επάνω μέρος και χαμηλός
οδηγός σχήματος ωμέγα

Steel plate at the top
and low bottom guide
at omega shape

Pleated line

ZERO
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ΔΙΦΥΛΛΗ
TWO SHUTTER

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ

VERTICAL SECTION
45

Pleated line

60

παρασυρομενη
one after the other

STANDARD
ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ 45 mm
ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
COMPENSATOR 45 mm
WITH BRUSH

ZERO
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

HORIZONTAL SECTION
96

20

διφυλλη παρασυρομενη
two shutter one after the other

51
40

61

ZERO
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Pleated line

Pleated line
OMEGA 18
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15
πλάτος πιέτας πανιού
width of the pleat

BAYONET

Περιγραφή:
Η OMEGA 18, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης
με πλευρικά κορδόνια, αποτελεί την πρόταση
της Inscreen για ανοίγματα με περιορισμένα
περιθώρια (ακόμα και για ξύλινα κουφώματα) που
εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα και εφαρμογή
δίχως να απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης.
Η ευελιξία και λειτουργικότητα του συστήματος
προκύπτει από το καινοτόμο σύστημα
συγκράτησης του πανιού, τον τηλεσκοπικό
οδηγό για εφαρμογή σε διάφορα ύψη και στους
αυτόνομους ρυθμιστές των πλευρικών κορδονιών
για τέλεια ρύθμιση ενώ η ενσωματωμένη λαβή
και η χρήση μαγνήτη στο κλείσιμο λειτουργούν
αυξητικά στην αισθητική του.
Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός στο πάτωμα, μόλις 7
mm, καθιστά εύκολη την πρόσβαση.

Description:
OMEGA 18, a pleated insect screen with side
cords, is Inscreen’s proposal for openings with
limited margins (even for wooden frames) that
ensures top quality and application without
requiring a high investment cost.
The versatility and functionality of the system is
derived from the innovative retaining system of
the net, the telescopic guide for various heights
and the self-regulating side cords for perfect
fit, while the integrated handle and the magnet
closure function enhance its aesthetics.
The extremely low driver on the floor, only 7
mm, makes it easy to access.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (μπαλκονόπορτες - παράθυρα)
Πανί:
Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 15 mm,
χρώματος μαύρου
Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης
Τυπολογίες:
Μονόφυλλη � Δίφυλλη � Αμφίπλευρη
Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):
 Συγκεκριμένες διαστάσεις
 Χρώμα πανιού γκρι
 ΚΙΤ με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος
έως και 25 cm

Operation:
Manual
Recommended Use:
Frames (doors & windows)
Mesh:
Pleated mesh with pleat width of 15 mm,
colored black
Closing with:
Magnet
Typologies:
One shutter � Two shutters � Reversible
More options (upon request):
 In specific dimensions
 Grey colored mesh
 In ΚΙΤ version, able to cut at the top up
to 25 cm

Σύστημα τηλεσκοπικού οδηγού
στο επάνω μέρος, τοποθέτηση
με σύστημα BAYONET και
ρεγουλατόρος για κάθε κορδόνι

Telescopic track at the top,
installation by BAYONET system
and adjustable hook for each
cord separately

Pleated line

OMEGA 18
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Pleated line
OMEGA 27
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πλάτος πιέτας πανιού
width of the pleat

BAYONET

Περιγραφή:
Η OMEGA 27, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης
με πλευρικά κορδόνια, προσφέρει στιβαρές
κατασκευές που ξεχωρίζουν για την απόλυτη
ρύθμιση και σωστή λειτουργία τους, χωρίς
κανένα συμβιβασμό τόσο σε ποιότητα όσο και
στην εφαρμογή.
Το βασικό γνώρισμα του συστήματος είναι η
χρήση ξεχωριστού ρεγουλατόρου για κάθε
κορδόνι ενώ η χρήση πανιού με λιγότερες
πιέτες επιτρέπει περισσότερο φως να περάσει
στο εσωτερικό. Η ενσωματωμένη λαβή και
η χρήση μαγνήτη στο κλείσιμο λειτουργούν
αυξητικά στην αισθητική του.
Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός στο πάτωμα, μόλις
7 mm, καθιστά εύκολη την πρόσβαση.

Description:
OMEGA 27, a pleated insect screen with side
cords, offers robust structures that stand out
for their absolute setting and proper operation
without any compromise in both quality and
application.
The basic feature of the system is the use
of an adjustable hook system for each cord
separately while using a net with less pleat
allows more light to pass in the interior. The
integrated handle and the magnet closure
function enhance its aesthetics.
The very low guide on the floor, just 7 mm,
makes it easy to access.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (μπαλκονόπορτες & παράθυρα)
Πανί:
Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 20 mm,
χρώματος μαύρου
Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης
Τυπολογίες:
Μονόφυλλη � Δίφυλλη � Αμφίπλευρη
Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):
 Συγκεκριμένες διαστάσεις
 Χρώμα πανιού γκρι
 ΚΙΤ με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος
έως και 25 cm

Operation:
Manual
Recommended Use:
Frames (doors & windows)
Mesh:
Pleated mesh with pleat width of 20 mm,
colored black
Closing with:
Magnet
Configurations:
One shutter � Two shutters � Reversible
More options (upon request):
 In specific dimensions
 Grey colored mesh
 In ΚΙΤ version, able to cut at the top
up to 25 cm

Σύστημα bayonet για γρήγορη
και εύκολη τοποθέτηση και
ρεγουλατόρος σε κάθε κορδόνι
για σωστή λειτουργία

BAYONET system for fast and
easy installation and adjustable
hook for each cord separately
for proper operation

Pleated line

OMEGA 27
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RollUp line

RollUp line

KLIP 40 ΚΑΘΕΤΗ | VERTICAL

17

KLIP 40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | HORIZONTAL

FRONTAL 40

JOLLY

         ROLL UP ELECTRIC

KLIP 40 ΚΑΘΕΤΗ | VERTICAL
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DO IT YOUSELF

RollUp line

KLIP 40
ΚΑΘΕΤΗ / VERTICAL

Επιπρόσθετα, το κουτί 40 mm διαθέτει
στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να προσαρμόζεται
εύκολα σε πόρτες και παράθυρα κάθε τύπου,
συνδυάζοντας οικονομία και εργονομία ενώ ο
χρηστικός προαιρετικός εξοπλισμός όπως φρένο
ελατηρίου, Κλικ Κλακ κούμπωμα και αντιανεμικό
βουρτσάκι προσδίδουν προστιθέμενη αξία
προσφέροντας πλήρη ικανοποίηση στον τελικό
χρήστη.

Description:
KLIP 40 VERTICAL is a vertical insect screen
characterized by the telescopic spring-loaded caps
that offer the ultimate application of the system
during installation, on the other hand, due to the
high mechanical durability of the components that
make it highly responsive and completely in line to
the most recent market trends.
In addition, the 40 mm roll up box has rounded
corners to fit easily into doors and windows of
all types, combining economy and ergonomics
benefits, while unique optional solutions such as
brake for spring, Click Clack fast hook and security
brush add value to the system and offer complete
satisfaction to the end user down to the last detail.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου

Operation:
Manual with reset spring

Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (παράθυρα)

Recommended use:
Frames (windows)

Πανί:
Fiberglass Stiff, χρώματος γκρι

Mesh:
Fiberglass Stiff, colored grey

Τρόπος κλεισίματος:
Βουρτσάκι (Ρεγουλατόρος)

Closing with:
Standard brush

Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):
 Κλικ Κλακ κούμπωμα
 Αντιανεμικό βουρτσάκι
 Φρένο ελατηρίου
 Μαύρο πανί

More options (upon request):
 Click Clack fast hook
 Security brush
 Brake for spring
 Black colored mesh

Σύστημα τοποθέτησης
με τηλεσκοπικές τάπες
ελατηρίου

Installation system by
telescopic caps with
spring

RollUp line

Περιγραφή:
Η KLIP 40 ΚΑΘΕΤΗ, σίτα ελατηρίου κάθετης
κίνησης, χαρακτηρίζεται αφενός από τις
τηλεσκοπικές τάπες με ελατήριο που
προσφέρουν την απόλυτη εφαρμογή του
συστήματος κατά την τοποθέτηση αφετέρου από
την υψηλή μηχανική αντοχή των εξαρτημάτων
που τη κάνουν να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
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DIY

RollUp line

ΦΡΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
BRAKE FOR SPRING

ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
ADJUSTABLE HOOK

ΚΛΙΚ ΚΛΑΚ
FAST HOOK Click Clack

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ STANDARD
STANDARD BRUSH

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ANTIANEMIKO
SECURITY BRUSH

KLIP 40 ΚΑΘΕΤΗ | VERTICAL
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KLIP 40 ΚΑΘΕΤΗ | VERTICAL
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RollUp line

RollUp line
KLIP 40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | HORIZONTAL
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ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
RETRACTABLE FLOOR GUIDE

ΦΡΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
BRAKE FOR SPRING

Περιγραφή:
Η KLIP 40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, σίτα ελατηρίου
οριζόντιας κίνησης, αποτελεί την ιδανική λύση
για όλους τους τύπους μπαλκονόπορτας.
Χαρακτηρίζεται από την ανεμπόδιστη διέλευση
λόγω του αισθητά μειωμένου οδηγού στο
πάτωμα 23 mm αλλά και της δυνατότητας
αναδίπλωσης του καθώς επίσης από την
εξαιρετική ανθεκτικότητα στη χρήση λόγω ενός
ράουλου ολίσθησης που μειώνει σημαντικά
τις τριβές. Επιπλέον η ενσωματωμένη λαβή
ενισχύει την εξαιρετική αισθητική της.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δίφυλλης
κατασκευής είναι ο ειδικός μηχανισμός
ασφάλισης (ντίζα ασφάλισης) στην κλειστή
θέση που προσφέρει ευκολία και άνεση κατά
τη χρήση.

Description:
KLIP 40 HORIZONTAL is a horizontal insect
screen, the ideal solution for all types of
balcony doors.
It is characterized by the uninterrupted
passage due to the retractable floor guide of
only 23 mm as well as the excellent durability
in use due to a sliding roller that significantly
reduces possible frictions. In addition, the
integrated handle enhances its exceptional
aesthetics.
A special feature of the two shutters version
is the special locking mechanism (handle
with ratchet) at closure that offers ease and
convenience handling.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου
Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (Μπαλκονόπορτες - παράθυρα)
Πανί:
Fiberglass Stiff, χρώματος γκρι
Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης
Επιπλέον επιλογές:
 Δίφυλλη
 Φρένο ελατηρίου
 Αντιανεμικό βουρτσάκι
 Μαύρο πανί
 Αναδιπλωμένος οδηγός πατώματος
 Παρέχεται σε ΚΙΤ

Operation:
Manual with reset spring
Recommended use:
Frames (Doors - windows)
Mesh:
Fiberglass Stiff, colored grey
Closing with:
Magnet
More options (upon request):
 Two shutters
 Brake for spring
 Security brush
 Black colored mesh
 Retractable floor guide
 In KIT version

Σύστημα τοποθέτησης με τάπες
ελατηρίου, ράουλο ολίσθησης
στο κάτω μέρος της λαβής,
ενσωματωμένη λαβή από προφίλ,
σπαστός οδηγός και ντίζα
ασφάλισης για 2φ κατασκευή

Installation system by telescopic
caps with spring, integrated
handle bar, sliding wheel on the
handle bar, folding lower track
and handle with ratchet in the two
shutters version

RollUp line

KLIP 40
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / HORIZONTAL
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RollUp line

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
STRENGHTENED PROFILE LATERAL HANDLE /
HANDLE REINFORCEMENT PROFILE

“ΝΤΙΖΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ” ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
TWO SHUTTERS HANDLE WITH
RATCHET

KLIP 40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | HORIZONTAL
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ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ STANDARD
STANDARD BRUSH

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ANTIANEMIKO
SECURITY BRUSH

KLIP 40 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | HORIZONTAL
25

RollUp line

RollUp line
FRONTAL 40
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΚ ΚΛΑΚ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ADJUSTABLE Click Clack FAST HOOK SYSTEM TO THE BASE

ΦΡΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
BRAKE FOR SPRING

Περιγραφή:
Η FRONTAL 40, σίτα ελατηρίου κάθετης
κίνησης, χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα
της μετωπικής τοποθέτησης σε κάθε τύπο
ανοίγματος χωρίς κανένα συμβιβασμό στην
ποιότητα και ευκολία χειρισμού. Η δυνατότητα
αυτή, σε συνδυασμό με τη χρήση ενός απλού
συστήματος ρύθμισης των στροφών ελατηρίου
με το πέρας της τοποθέτησης της, την καθιστά
απόλυτα λειτουργική.
Διατίθεται με κουτί 40 mm ενώ η λαβή
προσφέρεται σε στενό ή φαρδύ προφίλ
ανάλογα με τις ανάγκες ή λειτουργικές
απαιτήσεις.

Description:
The FRONTAL 40 is a vertical insect screen
characterized by the ability of frontal fixing
to any type of opening structure without any
compromise on quality and ease of handling.
This feature, completely in line with a convenient
and easy system for regulating the turns of the
spring at the end of its installation, makes it
perfectly functional.
Available in a 40 mm box, the handle is available
in narrow or wide profile according to needs or
functional requirements.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου
Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (παράθυρα)
Πανί:
Fiberglass Stiff, χρώματος γκρι
Τρόπος κλεισίματος:
Βουρτσάκι Κλικ Κλακ
Επιπλέον επιλογές:
 Αντιανεμικό βουρτσάκι
 Φρένο ελατηρίου
 Μαύρο πανί

Operation:
Manual with reset spring
Recommended use:
Frames (windows)
Mesh:
Fiberglass Stiff, colored grey
Closing with:
Click Clack fast hook
More options (upon request):
 Security brush
 Brake for spring
 Black colored mesh

Μετωπική τοποθέτηση και
εξωτερική ρύθμιση του
ελατηρίου επαναφοράς

Front fixing and external
regulation of reset spring

RollUp line

FRONTAL 40
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12

RollUp line

56.7

ΦΑΡΔΥ ΠΡΟΦΙΛ ΛΑΒΗ (57 mm)
HIGH HANDLE

FRONTAL 40
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9.3

40

ΣΤΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΑΒΗ (40 mm)
LOW HANDLE

FRONTAL 40
29

RollUp line

Irregular walls
compensation using
special system with
metallic hook and
bayonet

RollUp line

Πλάγιος οδηγός
με κεντρικό
μεταλλικό γάντζο
και bayonet στο
επάνω μέρος για
ευθυγραμμισμενα
ανοίγματα

JOLLY
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Ειδικό εξάρτημα
στο εσωτερικό
της καδένας που
επιτρέπει πιο
σταθερό κράτημα
του πανιού
Special
component
inside the track
allowing the
most secure grip
of the net

JOLLY
Η πιο αξιόπιστη λύση της αγοράς για
μπαλκονόπορτες προσφέρει το γοητευτικό
πλεονέκτημα του σχεδόν μηδενικού οδηγού
πατώματος 3 mm, την μοναδική απόλαυση της
ομαλής, αθόρυβης και ελεγχόμενης κίνησης κατά
την χρήση και το μοναδικό σύστημα καδένας
ερπυστριών για συναρπαστικές επιδόσεις ακόμα
και στους πιο ισχυρούς ανέμους. Επιπλέον, η
μοναδική κύλιση, ομαλή και αθόρυβη, σε επίπεδο
οδηγό, σχεδόν μηδενικού ύψους, την καθιστά
εύκολη στον καθαρισμό αλλά και στην διέλευση,
ακόμη και από Α.Μ.Ε.Α.

Description:
JOLLY, a horizontal insect screen with antiwind, closed type, caterpillar is the ideal solution
for the lovers of elegant structures with high
functionality and design, enhancing their sense
of satisfaction.
The most reliable solution for balcony doors
offers the charming advantage of only 3mm floor
guide, the unique experience of smooth, silent
and controlled motion and the outstanding track
chain system for exciting performance even
under the most extreme wind loads.
Moreover, the unique gliding, smooth and silent,
at flat guide, makes it easy to clean but also
allowing easy entrance and accessibility, ideal for
children and disabled individuals.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη

Operation:
Manual

Προτεινόμενη χρήση:
Κουφώματα (Μπαλκονόπορτες)

Recommended use:
Frames (Doors)

Πανί:
Fiberglass Stiff, χρώματος γκρι

Mesh:
Fiberglass Stiff, colored grey

Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης

Closing with:
Magnet

Τρόποι τοποθέτησης:
Χρήση μεταλλικών ΒAΥOΝΕΤ τοποθέτησης

Type of installation:
Use of metallic ΒAΥOΝΕΤ system

Σύστημα ατσάλινου ελάσματος στο
επάνω μέρος, αντιανεμική ενίσχυση
και εξελιγμένος μηχανισμός κύλισης
με ερπύστρια κλειστού τύπου, στον
κάτω οδηγό, σχήματος ωμέγα

Steel plate at the top and antiwind chain track at the bottom
in omega shape

RollUp line

Περιγραφή:
Η JOLLY, σίτα ελατηρίου οριζόντιας ελεγχόμενης
κίνησης με αντιανεμική κλειστού τύπου
ερπύστρια, είναι η πρόταση της Inscreen για
τους λάτρεις των κομψών κατασκευών με υψηλή
λειτουργικότητα και σχεδιασμό, ενισχύοντας το
αίσθημα της ικανοποίησης του τελικού χρήστη.
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Μπλοκάρισμα πανιού
New lock system
for the net

RollUp line

Μπλοκάρισμα καδένας
στον οδηγό πατώματος
Lateral chain’s lock
(anti-wind)

JOLLY
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ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ
ANTI-WIND CHAIN TRACK

ΚΑΔΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
CHAIN FOR TWO SHUTTERS MODEL

RollUp line
JOLLY
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Αντιανεμική Ενίσχυση:
Αντιανεμικό μπλοκάρισμα πανιού και αντιανεμικό
μπλοκάρισμα καδένας ερπυστριών με ειδικό
εξάρτημα στο εσωτερικό της καδένας που
επιτρέπει πιο σταθερό κράτημα του πανιού.

Anti-Wind Reinforcement:
Anti-wind lock system of the net and anti-wind
lateral chain’s lock of the tracks with a special
component inside the track allowing the most
secure grip of the net

Επιπλέον επιλογές:
 Δίφυλλη
 Μαύρο πανί

More options (upon request):
 Two shutters
 Black colored mesh

ELECTRIC
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CUBO

ROND

RollUp line

Description:
INSCREEN develops its products and
offers top electric insect screen systems
designed to meet the most demanding
construction and to the strictest European
standards.

Οι νέες ηλεκτρικές σειρές CUBO και ROND,
σίτες ρολό κάθετης κίνησης με οδηγό ZIP,
διακρίνονται για την τέλεια σύνθεση κομψότητας
και λειτουργικότητας αποτελώντας την πλέον
κατάλληλη λύση για το κλείσιμο μεγάλων
ανοιγμάτων με ένα μόνο φύλλο και με απόλυτη
ασφάλεια, χάρη στο σύστημα ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ZIP
(ειδικό φερμουάρ συγκράτησης του πανιού).

The new series CUBO and ROND, roll-up
vertical insect screen with a ZIP guide, are
distinguished by the perfect combination
of elegance and functionality, indeed the
optimal solution for large openings with a
single shutter and with absolute security,
thanks to the ZIP guide system.

Πλούσιος χρηστικός προαιρετικός εξοπλισμός
όπως κρυφός οδηγός, ασύρματος τηλεχειρισμός,
ανεμόμετρο, υφάσματα με σύστημα μικρόαερισμού προσφέρεται σε όλους εκείνους που
θέλουν να ερμηνεύσουν τον όρο «απόλαυση»
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες
τους.
Τα προϊόντα CUBO και ROND είναι διαθέσιμα,
κατόπιν παραγγελίας.

Optional solutions such as hidden guide,
wireless remote control, anemometer,
micro-ventilation fabrics are offered to all
of those who want to interpret the term
"pleasure" according to their practical
needs and desires.
The CUBO and ROND products are
available upon request.

Λειτουργία:
Ηλεκτρική ή χειροκίνητη (με μανιβέλα)

Operation:
Electric or manual (with crank)

Προτεινόμενη χρήση:
Βεράντες, Αίθρια, Πέργκολες και κουφώματα με
μεγάλα ανοίγματα

Recommended use:
Balconies, patios, pergolas, doors and
windows with large openings

Πανί:
Ελαστικό πανί, χρώματος μαύρου ή γκρι

Mesh:
Elastic net, colored black or grey

Τύποι και διαστάσεις κουτιών:
CUBO: Τετράγωνο 80/100/130 - 83 mm | 103
mm | 134 mm

Box types and dimensions:
CUBO: Square 80/100/130 - 83 mm | 103
mm | 134 mm

ROND: Στρογγυλό 80/100 - 89 mm | 105 mm

ROND: Round 80/100 - 89 mm | 105 mm

Σύστημα Αντιανεμικού ZIP

ZIP guide system
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Περιγραφή:
Η INSCREEN εξελίσσει τα προϊόντα της και
προσφέρει κορυφαία ηλεκτρικά συστήματα
σίτας, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις πιο
απαιτητικές κατασκευές και στα πιο αυστηρά
Ευρωπαϊκά πρότυπα.

RollUp line

Cubo/Rond

RollUp line

CUBO

ROND

ELECTRIC
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ΟΔΗΓΟΣ STANDARD

ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΣΟΧΗ)

ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
ANEMOMETER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΟΤΕΡ (με μανιβέλα)
ELECTRIC OPERATION MANUAL OPERATION

STANDARD GUIDE

HIDDEN GUIDE

χειροκίνητη λειτουργια
(WITH CRANK)

Πανί σίτας
Το πανί Elastic είναι το ανθεκτικότερο και
ελαστικότερο πανί σίτας, ιδανικό για ηλεκτρικές
σίτες μεγάλου μεγέθους. Διατίθεται σε χρώμα
μαύρο ή γκρι και εφαρμόζεται στις σειρές
CUBO και ROND.

Mesh screen
The Elastic net is distinguished for its
great elasticity with highly resistant
features, ideal for electric insect
screens of large size. Available in
black or grey color and applied to the
CUBO and ROND series.

Υφάσματα (κατόπιν παραγγελίας)
Πολυάριθμες επιλογές υφασμάτων δημιουργούν
ένα απόλυτα αρμονικό σύνολο που ταιριάζει με
την κάθε προσωπική αισθητική ενώ επιτρέπει
την προσαρμογή του προϊόντος σε μια ποικιλία
απαιτήσεων αρχιτεκτονικού τύπου.

Fabrics (upon request)
Numerous fabric choices create a
perfectly harmonious set that fits with
any personal aesthetics while allowing
the product to be adapted to a variety
of architectural requirements.

Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται είναι
ανακυκλώσιμα, ιδανικά για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους. Από το πλήθος των
επιλογών στο χρώμα, ακόμα και σε δίχρωμες
παραλλαγές, μέχρι την εξασφάλιση της
ολικής συσκότισης ή μερικής διέλευσης του
φωτός και το σύστημα μικρό-αερισμού που
ρυθμίζει την διέλευση θερμότητας, δίνουν τη
δυνατότητα για εξατομίκευση του προϊόντος
μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια. Όλα τα
υφάσματα διατίθενται για προγραμματισμένες
παραγγελίες.

The fabrics used are recyclable, ideal
for indoor and outdoor use. From the
multitude of color choices, even in
two-color variants, to ensuring total
blockout or partial light passage,
and the micro-ventilation system that
regulates heat transfer, they enable
the product to be personalized to the
last detail.
All fabrics are available for scheduled
orders.

RollUp line

More options (upon request):
 Hidden guide
 Anemometer
 Partial light passage, blockout or total
blockout fabrics
 Wireless remote control
 Control limit termination unit
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Επιπλέον επιλογές:
 Κρυφός οδηγός (οδηγός σε εσοχή)
 Ανεμόμετρο
 Υφάσματα μερικής διέλευσης φωτός,
συσκότισης ή ολικής συσκότισης
 Ασύρματο τηλεχειριστήριο
 Μονάδα ελέγχου ορίου τερματισμού
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Fixed line

Fixed line
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INDOOR

INFRAME

Fixed line

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
DOOR’S HINGE
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INDOOR

ΠΡΟΦΙΛ “Z” STANDARD
FRAME PROFILE “Z”
AS STANDARD

ΠΡΟΦΙΛ “L” ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
FRAME PROFILE “L”
UPON REQUEST

8 cm

ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH FIXED SKYLIGHT

8 cm

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΟΡΤΑ

ASSYMETRICAL DOOR

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ONE SHUTTER DOOR

ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

TWO SHUTTERS DOOR

INDOOR
H κάσα διαθέτει ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο
για τέλεια τοποθέτηση και εφαρμογή στον τοίχο
ενώ ο μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς και το
σύστημα μαγνήτη επιτρέπουν άνετο και ασφαλές
κλείσιμο.
Η δυνατότητα τοποθέτησης ταμπλά αλουμινίου
στο κάτω μέρος προσφέρει προστασία του
πανιού της σίτας από χτυπήματα και κατοικίδια
ζώα.

Description:
INDOOR, a hinged insect screen with integrated
wall jointing profile, is an excellent combination
of functionality and durability due to reinforced
aluminum profiles with a powerful connection
system, the ideal solution for kitchen doors and
entrance doors.
The frame has an integrated jointing profile for
perfect fit, while the spring-loaded hinge and
the magnet system allow comfortable and safe
closure.
The possibility of aluminum panels at the bottom
provides protection to the screen net from knocks
and pets.

Λειτουργία:
Χειροκίνητη με μηχανισμό ελατηρίου αυτόματης
επαναφοράς

Operation:
Manual with either a hinge with spring or a doorcheck

Προτεινόμενη χρήση:
Πόρτες εισόδου με συχνή διέλευση
(κουζινόπορτες, μπαλκονόπορτες)

Recommended use:
Entry doors with frequent passage (kitchen doors,
doors)

Πανί:
Fiberglass Soft, χρώματος γκρι

Mesh:
Fiberglass Soft, colored grey

Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης

Closing with:
Magnet

Τυπολογίες
Πόρτα με σταθερό φεγγίτη � Ασύμμετρη πόρτα �
Μονόφυλλη πόρτα � Δίφυλλη πόρτα � Πόρτα με
ραμποτέ κατά το ήμισυ

Typologies:
One shutter � Two shutters � With fixed skylight
� Asymmetrical Door with rabote in half

Επιπλέον επιλογές:
 Παρέχεται σε ΚΙΤ ή σε προφίλ αλουμινίου με
εξαρτήματα για την συναρμολόγηση
 Προσαρμοσμένες διαστάσεις		
 Πανιά Αλουμινίου, Fiberglass Stiff, Pet
 Ταμπλάς 8 cm

More options (upon request):
 In KIT version or in bars with the necessary
accessories for assembly
 In custom dimensions		
 Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet
 Bottom frame 8 cm

Σύστημα τοποθέτησης κάσας με
ενσωματωμένους ρυθμιζόμενους
αποστάτες και σύρτες ασφάλισης

Frame mounting system
with integrated adjustable
spacers and locking bolts

Fixed line

Περιγραφή:
Η INDOOR, σίτα πόρτας ανοιγόμενη με
ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο, αποτελεί
εξαιρετικό συνδυασμό λειτουργικότητας και
ανθεκτικότητας λόγω των ενισχυμένων προφίλ
αλουμινίου με δυνατό σύστημα σύνδεσης των
προφίλ, η ιδανική επιλογή για πόρτες κουζίνας
και πόρτες εισόδου.
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Fixed line
INFRAME

42

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 45°- 135°
ADJUSTABLE CORNER 45°- 135°

Περιγραφή:
Η INFRAME, σίτα σταθερού πλαισίου, είναι
ιδανική για την κατασκευή σταθερών σητών σε
παράθυρα, όπου η εξωτερική πρόσβαση δεν
είναι απαραίτητη.

Περιγραφή:
INFRAME, a fixed frame insect screen, is ideal for
applications such as restrooms, storerooms and
attic apartment windows where external access is
not necessary.

Εξαιρετικά δημοφιλής, η σίτα INFRAME,
χαρακτηρίζεται από τις πολυάριθμες επιλογές
τοποθέτησης που προσφέρει:

Extremely popular, the INFRAME insect screen is
characterized by the numerous installation options
due to the use of special components. It can be
installed with:

1.

Σε παράθυρα εσωτερικά του τοίχου
(λαμπά) με ειδική πλαστική γωνία.

2.
3.
4.

1.

Wall fixing clips.

Στήριξη με ειδικό εξάρτημα “μάνταλο”.

2.

A special latch clip.

Στήριξη με μαγνητικές γωνίες.

3.

Magnetic fixing clips.

Στήριξη με μαγνητικό περίμετρο.

4.

Magnetic perimeter.

Για γωνίες διαφορετικές από 90°, η
τοποθέτηση είναι δυνατή με ειδικό εξάρτημα
ρυθμιζόμενης γωνίας.

For corners other than 90°, mounting is possible
by using the “adjustable corner” component.

Προτεινόμενη χρήση:
Παράθυρα (κυρίως μικρά) χωρίς πρόσβαση

Recommended use:
Windows (mostly small) without access

Πανί:
Fiberglass Soft, χρώματος γκρι
Τρόπος κλεισίματος:
Μαγνήτης
Επιπλέον επιλογές:
 Παρέχεται σε προφίλ αλουμινίου με
εξαρτήματα για την συναρμολόγηση
 Προσαρμοσμένες διαστάσεις
 Πανιά Αλουμινίου, Fiberglass Stiff, Pet

Χρήση ειδικών εξαρτημάτων για
πληθώρα επιλογών τοποθέτησης

Fixed line

INFRAME

Mesh:
Fiberglass Soft, colored grey
Closing with:
Magnet
More options (upon request):
 In KIT version or in bars with the necessary
accessories for assembly
 In custom dimensions		
 Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet

Use of special accessories offer
a variety of installation options
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Τα συστήματα σίτας Inscreen
προσφέρονται σε μια πλήρη γκάμα
πανιών που ενσωματώνουν υψηλές
ιδιότητες, κατάλληλες για εξατομικευμένες
εφαρμογές και ανάλογα με τις λειτουργικές
ανάγκες και τεχνικές απαιτήσεις.

Plus

Πολυεστερικό Πτυχωτό Πανί

Inscreen insect screen systems are
offered in a full range of meshes that
incorporate high properties, suited
for customized applications and
according to operational needs and
technical requirements

Polyester Pleated Mesh

Πανί, τύπου ακορντεόν, από ενισχυμένο πολυεστερικό,
άκαυστο υλικό, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά
στα συστήματα σίτας πλισέ και προφέρει σημαντική
ελαστικότητα και πολύ καλή ορατότητα. Στη βασική του
έκδοση το πανί διατίθεται σε χρώμα μαύρο ενώ είναι
διαθέσιμο και σε πανί γκρι απόχρωσης μόνο κατόπιν
παραγγελίας.

Accordion style mesh made of reinforced
polyester combustible material, used exclusively
in pleated systems and offering significant
elasticity and great visibility. In its standard
version, the mesh is available in black color and
in grey color only upon request.

Πλάτος Πιέτας Πανιού: 15 mm και 20 mm

Width of the pleat: 15 mm και 20 mm

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα ZERO, OMEGA 18 &
OMEGA 27

Applied to: ZERO, OMEGA 18 & OMEGA 27
systems

ΠΑΝΙΑ ΣIΤΑΣ | SCREEN MESHES

44

Πανί Fiberglass Stiff

Πανί υψηλής ανθεκτικότητας, ιδανικό για σίτες
μεγαλύτερου μεγέθους.
Στη βασική του έκδοση το πανί διατίθεται σε
χρώμα γκρι ενώ είναι διαθέσιμο και σε πανί μαύρης
απόχρωσης μόνο κατόπιν παραγγελίας.
Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου
ρολού): 160x240
Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα Klip 40 Κάθετη &
Οριζόντια, Frontal 40 και Jolly

Tip

Από τα ειδικά συστήματα τύπου Plisse μέχρι την
απλή σίτα ελατηρίου, τα προτεινόμενα πανιά
ξεχωρίζουν για την ποιότητα και ανθεκτικότητα στη
χρήση, την ευκολία στο καθαρισμό (νερό & σαπούνι)
ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό
του εσωτερικού χώρου και προστατεύουν από
ενοχλητικά έντομα.

Fiberglass Stiff Mesh

High durability mesh, ideal for large-sized screens.
In its standard version, the mesh is available in grey
color and in black color only upon request.
Mesh Dimensions (length x height available in
roll): 160x240
Applied to: Klip 40 Vertical & Horizontal, Frontal 40
& Jolly systems

From premium Plisse systems to standard
types, the proposed meshes stand out for
their quality and durability, ease of cleaning
(water & soap), whilst allowing at the same
time natural ventilation of the interior and
protecting from insects.

Πανί Fiberglass Soft

Fiberglass Soft Mesh

Mesh that offers good elasticity and has been
established as the ideal solution for hinged and fixed
frames applications. In its standard version, the mesh
is available in grey color and in black color only upon
request.

Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου
ρολού): 60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30,
200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30

Mesh Dimensions (length x height available
in roll): 60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30,
200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα Klip 40 Κάθετη &
Οριζόντια, Frontal 40 και Jolly

Applied to: Klip 40 Vertical & Horizontal, Frontal 40 &
Jolly systems

Plus

Πανί που προσφέρει καλή ελαστικότητα και έχει
καθιερωθεί ως η ιδανική λύση σε ανοιγόμενες και
σταθερές εφαρμογές. Στη βασική του έκδοση το πανί
διατίθεται σε χρώμα γκρι ενώ είναι διαθέσιμο και σε
μαύρο πανί μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Aluminium Mesh

Το πανί αλουμινίου χαρακτηρίζεται από μικρή
ελαστικότητα αλλά εξαιρετική υψηλή αντοχή και
ανθεκτικότητα. Διαθέσιμη απόχρωση γκρι.

The aluminum mesh is characterized by low elasticity
but extremely high strength and durability. Available in
grey color.

Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου
ρολού): 90x30.5, 120x30.5, 100x30.5

Mesh Dimensions (length x height available in
roll): 90 x 30.5, 120 x 30.5, 100 x 30.5

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα Indoor και Inframe

Applied to: Indoor & Inframe systems

Πολυεστερικό Πανί Pet

Πανί που δεν φθείρεται εύκολα λόγω της ιδιότητας
του, ιδανικό για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Στη
βασική του έκδοση το πανί διατίθεται σε χρώμα γκρι
ενώ είναι διαθέσιμο και σε μαύρο πανί μόνο κατόπιν
παραγγελίας.
Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου
ρολού): 122x30.5, 152x30.5
Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα Indoor και Inframe

Polyester Pet Mesh

Thanks to its properties, pet mesh allows durability
through time, ideal solution for pet owners. In its
standard version, the mesh is available in grey color
and in black color only upon request.
Mesh Dimensions (length x height available in
roll): 122x30.5, 152x30.5
Applied to: Indoor & Inframe systems
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Πανί Αλουμινίου

Η Inscreen διαθέτει ειδικά συστήματα
προώθησης των προϊόντων της, με
σήμανση και γραφικά που κάνουν το
brand Inscreen να ξεχωρίζει αλλά και
με σχεδίαση που εναρμονίζεται με τον
κάθε χώρο.
Η χρήση τους αποφέρει πολλά και
σημαντικά οφέλη στο συνεργάτη καθώς
του επιτρέπει να ενισχύει την εικόνα
των προϊόντων του, να αυξάνει την
αναγνωρισιμότητά τους και να δημιουργεί
ένα ελκυστικό περιβάλλον για τον τελικό
χρήστη, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση
των πωλήσεων.

Plus

Multi Box Stand
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Το Multi Box είναι διαστάσεων 0.94 x 0.46 x 2.12
m που δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης έως
τεσσάρων συστημάτων σίτας με τροχήλατη βάση
για εύκολη μετακίνηση.
Mini Brand Portable Displays
Τα Mini Brand Portable Displays είναι φορητά
δείγματα που δίνουν τη δυνατότητα παρουσίασης
ενός συστήματος σίτας.

Special promotional systems, with
markings and graphics that make the
Inscreen brand distinct, are available upon
request to every partner.
Benefits derived to our partners from
using these promos are significant as it
enables them to enhance the image of the
products, increase visibility and create an
attractive environment for the end-user,
with the direct result of increasing sales.
Multi Box Stand
The Multi Box Stand offers the ability to display up
to four insect screen systems with a wheel base
for easy and handy transfer. The dimensions of the
stand are 0.94 x 0.46 x 2.12 m.
Mini Brand Portable Displays
The Mini Brand Displays are portable samples
offering the ability to display up to one system.

INSECT SCREEN SYSTEMS

www.inscreen.gr
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