η μεγάλη δύναμη στο μέταλλο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΚΤΗΡΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

T: 23850.31050
F: 23850.31051

W: www.maxmetal.gr
E: info@maxmetal.gr

απο το

1976

παντα διπλα σασ

αξιοπιστα και ποιοτικα

προφίλ και φιλοσοφία
Η MaxMetal, με την τεράστια
Εμπειρία στο χώρο του
Μετάλλου από το 1976,
που ιδρύθηκε από τον
Κωνσταντινίδη Ευάγγελο, και
στον κλάδο των Μεταλλικών
Κατασκευών από το 2000,
ενσωματώνει τις πιο
σύγχρονες τεχνολογίες και
τον πιο άρτιο μηχανολογικό
εξοπλισμό σε όλα της τα
έργα.

από το έμπειρο & πλήρως
εξειδικευμένο προσωπικό
που διαθέτουμε, ώστε να
ικανοποιεί πλήρως τις
εκάστοτε ανάγκες σας.

Η υπεροχή της εταιρίας
μας χτίστηκε μέσα από
τα κατασκευαστικά
έργα που μας ανέθεσαν
μεγάλοι οργανισμοί και
εταιρίες, φορείς του
Δημοσίου αλλά και ιδιώτες,
Στη MaxMetal, μπορούμε
αναγνωρίζοντας την άριστη
να αναλάβουμε κάθε φάση
ποιότητα των κατασκευών
του έργου σας από το μηδέν
μας καθώς επίσης και
& να σας το παραδώσουμε
τον επαγγελματισμό,
έτοιμο & λειτουργικό. Το κάθε την τεχνογνωσία & την
έργο μας είναι διαφορετικό
αξιοπιστία που μας
και μελετάται ξεχωριστά
διακατέχει.
Εμπιστευτείτε τη ΔΥΝΑΜΗ της MaxMetal, με
Σιγουριά για το Αποτέλεσμα της επένδυσή σας!!!

σελ. 2

Μεταλλικά κτήρια και
Σύμμικτες κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές
και Έργα ΔΕΗ

Μεταλλικές βάσεις
στήριξης

Μεταλλικοί ιστοί
φωτισμού

Μεταλλικοί οικίσκοι

Μεταλλικά ράφια

Κτηριακές εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός
Οι Εγκαταστάσεις της MaxMetal βρίσκονται σε ιδιόκτητο
χώρο στη Φλώρινα και είναι από τις πλέον σύγχρονες του
κλάδου και συνεχώς εκσυγχρονίζονται.
Οι εγκαταστάσεις στον τομέα της παραγωγής
είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για την ταχύτατη
διεκπεραίωση όλων των εργασιών. Η επεξεργασία του
χάλυβα και των άλλων υλικών πραγματοποιείται στην
οριοθετημένη γραμμή παραγωγής.
Με Μηχανολογικό Εξοπλισμό Τελευταίας Τεχνολογίας
(Γραμμή CNC), αναλαμβάνουμε την Κοπή, τη Διάτρηση και
τη Διαμόρφωση των στοιχείων του έργου, με Απίστευτη
Ακρίβεια του χιλιοστού και με Χαμηλή Ενεργειακή
Κατανάλωση των Μηχανημάτων. Η δυνατότητα
παραγωγής μας μπορεί να ξεπεράσει τους 200ton/μήνα σε
μονή βάρδια.

Υπερσύγχρονα
Μηχανήματα και
πρωτοποριακές τεχνικές
Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε & οι
πρωτοποριακές τεχνικές που εφαρμόζουμε, αποτελούν
εγγύηση για το αποτέλεσμα, την έγκαιρη παράδοση
στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και την άριστη
ποιότητα κατασκευής, στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με
το χαμηλότερο δυνατό κόστος!
Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας πιστοποιούν το επίπεδο
τεχνογνωσίας της εταιρίας μας σε έργα μεταλλικών
κατασκευών υψηλών απαιτήσεων.
Με τον ιδιόκτητο στόλο και το έμπειρο προσωπικό
μας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα…
Αναλαμβάνουμε την μεταφορά & την ανέγερση των
κατασκευών, με επικαθήμενο φορτηγό, με φορτηγό
γερανό καθώς και με τηλεσκοπικό γερανό 25 τόνων.

σελ. 3

Μεταλλικά κτήρια και
Σύμμεικτες κατασκευές
με τη ΔΥΝΑΜΗ της MAXMETAL

Η Ιδανικότερη λύση για τη στέγαση επιχειρήσεων, αποθηκευτικών
χώρων & ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς έχουν να επιδείξουν
σημαντικά & μοναδικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών
μεθόδων δόμησης, κάνοντας πιο εύκολη την υλοποίηση
οποιασδήποτε επένδυσης!
Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των
κατασκευαστικών έργων, οδήγησαν την MaxMetal στην ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της στον χώρο της κατασκευής μεταλλικών
κτηρίων, σύμμεικτων κατασκευών αλλά και παντός είδους ειδικών
κατασκευών χαλύβδινου φορέα, αναλαμβάνοντας έργα υψηλών
απαιτήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η πολυετής εμπειρία μας από το 1976, το πλήρως εξειδικευμένο
προσωπικό & τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που διαθέτουμε,
αποτελούν εγγύηση για το αποτέλεσμα, την άριστη ποιότητα και
την έγκαιρη παράδοση των κατασκευών μας.
σελ. 4

Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή
Μεταλλικών Κτιρίων & Ειδικών
Κατασκευών
•
•
•
•
•
•

Βιομηχανικά κτηριακά
συγκροτήματα
Μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους
(Logisitcs)
Πολυώροφα κτήρια γραφείων
Εμπορικά καταστήματα & αποθήκες
Αγροτικά κτήρια - κτηνοτροφικές
μονάδες
Γυμναστήρια & ειδικές
εγκαταστάσεις

Λειτουργικότητα & Εργονομία:
• Δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων
ενιαίων χώρων, χωρίς ενδιάμεσα
υποστηλώματα, τα οποία
εμποδίζουν την παραγωγική
διαδικασία & την ομαλή λειτουργία
της επιχείρησής σας.
• Δυνατότητα εγκατάστασης
γερανογέφυρας, μεγάλης
ανυψωτικής ικανότητας, για τη
μεταφορά φορτίων από ένα σημείο
σε άλλο.
• Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών
αρχιτεκτονικών σχεδίων &
αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών
χώρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες και απαιτήσεις σας.
• Δυνατότητα επέκτασης της αρχικής
κατασκευής προς κάθε κατεύθυνση,
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την
ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
• Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης
& μετεγκατάστασης σε άλλον
χώρο, εάν αυτό εξυπηρετεί τα
επιχειρηματικά σας σχέδια.

Βιομηχανία συνθετικών υλικών 4000 m2

Βιομηχανία συνθετικών υλικών 4000 m2

Ασφάλεια
• Μεγάλη αντισεισμική προστασία,
λόγω μειωμένου βάρους, έναντι
των αντίστοιχων κατασκευών
από σκυρόδεμα. Οι μεταλλικές
κατασκευές είναι δυνατόν να
υποστούν στρέβλωση, αλλά
ποτέ θραύση, σε αντίθεση με τα
συμβατικά δομικά υλικά (μπετόν).
• Μεγάλη αντοχή σε έντονα καιρικά
φαινόμενα & φυσικές καταστροφές
(χιόνι, ανέμους, χαλάζι, πυρκαγιές,
κεραυνούς). Οι μεταλλικές
κατασκευές επιδέχονται μεγάλη
γείωση, παρουσιάζοντας έτσι
μεγάλη ασφάλεια από ακραία
φαινόμενα, όπως κεραυνοί.

Βιομηχανία συνθετικών υλικών 4000 m2

Βιομηχανική αποθήκη

σελ. 5

Ενδεικτικά έργα

Βιομηχανία πέλλετ 900 m2

Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 1200 m2

σελ. 6

Ποιότητα

Συνεργείο αυτοκινήτων

• Ελεγχόμενη ποιότητα & υψηλή
ακρίβεια στις μεθόδους
κατασκευής, καθώς όλα τα
επιμέρους μεταλλικά στοιχεία
κατασκευάζονται στο εργοστάσιο,
σε ελεγχόμενο περιβάλλον με
διαδικασίες ποιότητας, που
συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση
των αστοχιών και τη σωστή
υλοποίηση της αρχικής μελέτης.
• Άριστη ποιότητα πρώτων
υλών, καθώς ο χάλυβας
που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία του βασικού φορέα
των κατασκευών, επεξεργάζεται
στο εργοστάσιο, κάτω από
συγκεκριμένες αυστηρές
προδιαγραφές.

Ανέγερση γερανογέφυρας

Συνεργείο αυτοκινήτων

σελ. 7

Βιομηχανική αίθουσα 1000 m2

Οικονομία

• Ταχύτερη ανέγερση, καθώς
εκτελούνται παράλληλες
εργασίες σε εργοστάσιο και
εργοτάξιο, με άμεσο αποτέλεσμα
την συντομότερη έναρξη
εκμετάλλευσης & την ταχύτερη
απόδοση της επένδυσής σας.
Μείωση του χρόνου κατασκευής
κατά 30% - 40% σε σχέση με τις
συμβατικές κατασκευές.
• Όλα τα μεταλλικά κτήρια
έχουν αξία μεταπώλησης,
καθώς μπορούν να
αποσυναρμολογηθούν
και να πουληθούν ή να
χρησιμοποιηθούν ως
ανακυκλώσιμα υλικά.

Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 700 m2

Ανοιγόμενη στέγη Club Sonar

σελ. 8

Χαμηλότερο κόστος κατασκευής:
• Δεν υπάρχει ανάγκη χρέωσης
οικοδομικών ενσήμων στα
έργα, καθώς το σύνολο της
κατασκευής πραγματοποιείται
στο εργοστάσιο, με αποτέλεσμα
το επάγγελμα να θεωρείται
«στεγασμένο».
• Μείωση των εκσκαφών & του
συνολικού όγκου θεμελίωσης,
λόγω μικρότερου βάρους της
κατασκευής.
• Μείωση του συνολικού
πάχους των δαπέδων, με
άμεσο αποτέλεσμα το κέρδος
επιπλέον ορόφων στον ίδιο όγκο
του κτιρίου ή τη μείωση του
συνολικού ύψους για τον ίδιο
αριθμό ορόφων.

Κτηνοτροφική μονάδα 700 m2

Κτηνοτροφική μονάδα 500 m2

σελ. 9

Ειδικές κατασκευές - Έργα ΔΕΗ
Διαμόρφωση - Κοπή - Συγκόλληση

Στην MaxMetal, ακολουθώντας πιστά τις τεχνολογικές
εξελίξεις, συνεχίζουμε καθημερινά και επενδύουμε στον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή παντός είδους
μεταλλικών κατασκευών, υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας
& ποιότητας.

σελ. 10

Παντός είδους μεταλλικές κατασκευές
Μεταλλικοί σκελετοί για θερμοκήπια,
από γαλβανισμένο εν θερμώ
χάλυβα, που εγγυάται υψηλή
ανθεκτικότητα & μεγάλη διάρκεια
ζωής.
Η κατασκευή μπορεί να επεκταθεί
μελλοντικά ή ακόμη και να
αποσυναρμολογηθεί, να μεταφερθεί
ή να αποθηκευτεί.
Μετά τη συναρμολόγηση, ο
μεταλλικός σκελετός μπορεί να
επενδυθεί από εσάς, με υλικό της
επιλογής σας (φιλμ πολυαιθυλενίου
– νάιλον ή σκληρά πλαστικά
πολυκαρμπονάτ, PVC, κ.α.)
Ανοίγματα από 4 έως 10m

σελ. 11

Κτηνοτροφικά Υπόστεγα
γουνοφόρων ζώων (μινκ)

Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που
παρατηρήσαμε στον κλάδο των
γουνοφόρων ζώων, σχεδιάσαμε
πρωτοποριακά και σύγχρονα υπόστεγα
για την στέγασή τους.
Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει
την στατική μελέτη και να εφαρμόσει
τις καλύτερες λύσεις που θα φέρουν
τα καλύτερα αποτελέσματα για την
κατασκευή κτηνοτροφικών υπόστεγων
γουνοφόρων ζώων.

σελ. 12

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Δεν υπάρχουν συγκολλητά μέρη, όλα τα
επιμέρους στοιχεία συνδέονται κοχλιωτά.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
- Τα τεμάχια συναρμόζουν μεταξύ τους για
μεγαλύτερη εργονομία & φτάνουν στο
εργοτάξιο δεματοποιημένα.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
- Αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, με
χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας CNC.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Μεταλλικοί Οικίσκοι
με τη δύναμη της MAXMETAL
Μία γρήγορη, πρακτική
& πολύ οικονομική λύση,
χωρίς να χρειάζεται
άδεια ή επιπλέον έξοδα
και γραφειοκρατικές
διαδικασίες!!!
Στην MaxMetal, μελετάμε
τις δυνατότητες του χώρου
σας & κατασκευάζουμε
μεταλλικούς οικίσκους , που
ανταποκρίνονται πλήρως &
αποδοτικά στις ιδιαίτερες
ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Μεταλλικοί Οικίσκοι
για κάθε χρήση
(Επαγγελματική ή
Ιδιωτική)
•
•
•
•

Αποθήκες
Γκαράζ
Γραφεία
Οικίσκοι για Φ/Β Πάρκα

Υπάρχει πληθώρα
επιλογών για την
πλαγιοκάλυψη & την
οροφή:
Τα Πάνελ Πολυουρεθάνης,
που χρησιμοποιούμε έχουν
πολύ καλή θερμική &
ηχητική μόνωση. Το υλικό
αυτό αποτελείται από 2
μεταλλικά ελάσματα πάχους
0,5 και στο ενδιάμεσο αφρός
πολυουρεθάνης ως μονωτικό
υλικό.
Η χρήση λαμαρίνας μειώνει
ακόμη περισσότερο την τιμή
κατασκευής, αλλά αντίστοιχα
μειώνει και την ποιότητα
της μόνωσης. Παρόλα
αυτά αποτελεί καλή &
οικονομική λύση για αρκετές
περιπτώσεις
Μπορεί να γίνει εκ των
υστέρων, επιπλέον κάλυψη
των μεταλλικών πάνελ με
πάνελ πέτρας, σοβά κ.λ.π.

σελ. 13

Μεταλλικές βάσεις στήριξης
Φ/Β Συστημάτων, με πιστοποίηση
Η MaxMetal, βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία της στον κλάδο του μετάλλου & των μεταλλικών
κατασκευών, διευρύνει τη δραστηριότητά της και εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, παρέχοντας μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β πλαισίων σε στέγες, δώματα & Φ/Β Πάρκα.
Ολοκληρωμένες & αξιόπιστες λύσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, καθώς
προσαρμόζονται & κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε σας έργου.
Οι Βάσεις Στήριξης της MaxMetal πληρούν όλες προδιαγραφές όσον αφορά τη στατική αντοχή ενάντια στις
ανεμοπιέσεις και τη διάβρωση, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC-1 , EC-3 & τον Ελληνικό Αντισεισμικό
Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) και συνοδεύονται από την αντίστοιχη στατική μελέτη.
• Φορτία Χιονιού 0,80 kN/m2
• Ταχύτητα Ανέμου 27 m/s

Πάρκο Φ/Β - Λαμία 900 KW

Πάρκο Φ/Β 500KW στα Μονόσπιτα
Ημαθίας στη φάση της πασσαλόμπηξης

σελ. 14

Πάρκο Φ/Β 1MW – Φλώρινα

Πάρκο Φ/Β 500 ΚW – Τρίκαλα

Οφέλη και
πλεονεκτήματα
ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Δεν υπάρχουν συγκολλητά
μέρη, όλα τα επιμέρους στοιχεία
συνδέονται κοχλιωτά.

Πάρκο Φ/Β 100KW – Χανιά

Πάρκο Φ/Β 500KW – Φλώρινα

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
- Τα τεμάχια συναρμόζουν
μεταξύ τους για μεγαλύτερη
εργονομία & φτάνουν στο
εργοτάξιο δεματοποιημένα.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
- Αυτοματοποιημένη γραμμή
παραγωγής, με χρήση
μηχανημάτων υψηλής
τεχνολογίας CNC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάρκο Φ/Β 100KW στη Ξάνθη

Οι Βάσεις Στήριξης της
MaxMetal αποτελούνται από
3 είδη τεμαχίων διαφορετικής
διατομής:
•
•
•
•
•
•

Πάσσαλοι που εμπήγονται
1.50 μ. στο έδαφος
Τεμάχια του κύριου φορέα
Τεγίδες, πάνω στις οποίες
βιδώνονται τα πάνελ
Υλικό: Γαλβανισμένη
λαμαρίνα Z 275
Πάχος: 3-2 mm
Επιφανειακή επεξεργασία:
Γαλβανισμένη εν θερμώ

Πάρκο Φ/Β 100KW στη Κόνιτσα

σελ. 15

Ιστοί Φωτισμού

μελέτη - σχεδίαση - κατασκευή

Φωτιστικά σώματα για πάρκα και πλατείες

σελ. 16

GL201

GL202

GL203

GL204

GL205

GL206

GL207

GL208

GL209

GL210

GL211

GL212

GL213

GL214

GL215

GL216

GL217

GL218

GL219

GL220

GL301

GL302

GL303

GL304

GL305

GL306

GL307

GL308

Διακοσμητικοί ιστοί
φωτισμού για πάρκα,
πλατείες, πεζοδρόμια,
δρόμους & ιδιωτικούς
χώρους
Ειδική αρχιτεκτονική κατασκευή
με παραδοσιακό ή μοντέρνο Design, ανάλογα με τον χαρακτήρα
της περιοχής.

Ιστοί φωτισμού γηπέδων,
κόμβων & υπαίθριων χώρων
Ανάλογα με το ύψος
μπορούν να εξοπλιστούν με
σκάλα αποτελούμενη από
προσθαφαιρούμενα σκαλιά ή
από σκαλιά με προστατευτικά
στεφάνια.
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Μεταλλικά Ράφια με τη
ΔΥΝΑΜΗ της MAXMETAL
Ολοκληρωμένες & οικονομικές
λύσεις για την καλύτερη
ταξινόμηση και αξιοποίηση
του αποθηκευτικού σας
χώρου!!!
Στην MAXMETAL,
συνδυάζοντας την πολυετή
εμπειρία της στον χώρο των
μεταλλικών κατασκευών με
τον μηχανολογικό εξοπλισμό
προηγμένης τεχνολογίας,
αναλαμβάνουμε την
κατασκευή μεταλλικών
ραφιών, για κάθε χρήση
(επαγγελματική ή οικιακή), σε
ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Λειτουργικότητα
& εργονομία στην
αποθήκευση και
προβολή των προϊόντων
της επιχείρησής σας!!!
•
•
•
•
•
•

Αποθήκες
Super Markets
Εμπορικά Καταστήματα
Συνεργεία
Συσκευαστήρια
Γραφεία

Μεταλλικά Ράφια
MaxMetal:
•
•
•
•

Ελαφρού Τύπου
Ημιβαρέως Τύπου
Τύπου Dexion
Προβολικά

Ικανότητα μετακίνησης ανά
5cm.,καθ‘ύψος.
• Άριστη ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Κατασκευής
• Μεγάλη ΑΝΤΟΧΗ στον
Χρόνο
• Μεγάλη ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ
Τοποθέτηση
• Άμεση ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
• Εγγυημένη ΠΑΡΑΔΟΣΗ στον
προσυμφωνημένο χρόνο

Πώληση Χονδρική / Λιανική
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Μεταλλικά ράφια
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Μεταλλικά ράφια
ΚΟΛΩΝΑ
Ύψος Φάρδος
2m 1050mm
2,5m 1050mm
3m 1050mm
3,5m 1050mm
4m 1050mm
4,5m 1050mm
5m 1050mm
6m 1050mm

ΡΑΦΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΑΣ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)
3m - Βαρέως τύπου 3.500kgr/όροφο
3m - Ημιβαρέως τύπου 2.000kgr/όροφο
2,75m - Βαρέως τύπου 3.500kgr/όροφο
2,75m - Ημιβαρέως τύπου 2.000kgr/όροφο

ΡΑΦΙΑ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
2m x 0,6m ΚΟΛΩΝΑ
2m x 0,9m ΚΟΛΩΝΑ
2,5m x 0,6m ΚΟΛΩΝΑ
2,5m x 0,9m ΚΟΛΩΝΑ
3m x 0,6m ΚΟΛΩΝΑ
3m x 0,9m ΚΟΛΩΝΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ
ΤΡΑΒΕΡΣΑ

1,5m
1,8m
2,0m
2,2m

ΤΑΨΙ 400x600mm
ΤΑΨΙ 900x250mm

σελ. 19

η μεγάλη δύναμη στο μέταλλο

T: 23850.31050
F: 23850.31051
W: www.maxmetal.gr
E: info@maxmetal.gr
Υπεύθυνος:
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

