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Αναβαθμίστε
εξωτερικό
Sublimez
votre τον
espace
extérieur
σας χώρο
με την
πέργκολα
avec
la pergola
Athena
de miba.
by
.
Créez un τespace
Δημιουργείστε έναmoderne
χώρο en
architecturalement
αρχ τεκτονικά
μοντέρνο
utilisant
au maximum
les
αξιοποιώντας
στο
μέγιστο
sources
d'énergie
naturelles.
τις
φυσικές
πηγές
ενέργειας.
Avec ses parois verticales
παρέχει
την
Athena offre
la meilleure
καλύτερη contre
προστασία
protection
toutesαπό
les τα
καιρικά φαινόμενα.
conditions
météorologiques
Upgrade your outdoor space
with the pergola
by
. Create an
architecturally modern space
by utilizing the most of
natural energy sources.
provides the best
protection against all
eather conditions

Making
it Bio
2
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The movement of the blades creates a bioclimatic
space ready to accommodate you and your company by changing the standards in outdoor living.
You can cool or heat your space, in a natural way,
with the push of a button for moments of relaxation all year.

LIVE THE EXPERIENCE

Η κίνηση των περσίδων δημιουργεί ένα
Le mouvement des lames crée un espace
βιοκλιματικό
φιλοξενήσει
bioclimatiqueχώρο
prêt έτοιμο
à vousναaccueillir,
vousεσάς
et
votre
enαλλάζοντας
changeant les
de
και
τηνentreprise,
παρέα σας
τα standards
standard στο
la vie en plein air. Vous pouvez rafraîchir ou
outdoor living. Μπορείτε να δροσίσετε ή να
chauffer votre espace, de manière naturelle, en
θερμάνετε
τον
σας,pour
με φυσικό
τρόπο, de
με
appuyant sur
unχώρο
bouton
des moments
détente
το
πάτημα ενός κουμπιού για στιγμές χαλάρωσης
toute l'année.
όλο το χρόνο.
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ

DESIGNΞAVEC
Ε Χ Ω Ρ ΙUNE
Σ Τ Η IDENTITÉ
Τ Α Υ Τ Ο Τ Η ΤUNIQUE
Α
DESIGN WITH A UNIQUE IDENTITY
Le design
vous magnétise
au premier
d'œil.
Ses lignes
Ο σχεδιασμός
μαγνητίζει
με τηνcoup
πρώτη
ματιά.
Οι
droitesευθείες
et sa construction
minimaliste
harmonisées
γραμμές και
η μίνιμαλsont
κατασκευή
του, dans
chaque σε
espace
εναρμονίζονται
κάθεexigeant.
απαιτητικό χώρο.
The design magnetizes at first glance. Its straight lines
and minimal construction are harmonized in every
demanding space.
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SOPHISTIQUÉ & LUXUEUX
ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

SOPHISTICATED LUXURY
Η επιβλητική κατασκευή τ

La construction
monumentale
δίνει στον
χώρο σας την
d’Athena donne à votre espace
mise à niveau que vous souhaitez.
χώρος
σας θα
γίνει το le centre de
votre espace
deviendra
vos rassemblements
et moments
επίκεντρο
των συγκεντρώσεών
personnels de détente.
αναβάθμιση που θέλετε. Ο

σας αλλά και των προσωπικών
στιγμών χαλάρωσης.

Τhe monumental construction of
gives your space the
upgrade you want. your space
will become the focus of your
gatherings and personal
moments of relaxation.
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Brand Identity

9

Επιλέξτε
δικό σας
σύστημα
πέργκολας
και δώστε
χώρο
σας την
μοναδικότητα
Choisissez
votreτοpropre
système
de pergola
et donnez
à votreστον
espace
extérieur
le caractère
unique qu'il mérite.
Améliorez
cet αξίζει.
espace Αναβαθμίστε
en ajoutant des
systèmes
d'éclairage
et de sonorisation
pour des moments de
που του
τον
χώρο σας
προσθέτοντας
εξελιγμέναavancés
συστήματα
détente
uniques.και ήχου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης.
φωτισμού

Choose your own pergola system and give your space the uniqueness it deserves. Upgrade your space by adding advanced lighting and sound systems for unique moments
of relaxation.

Η νέα expérience
εμπειρία του
outdoorliving
είναι
και s'appelle
λέγεται ATHENA
La nouvelle
de vie
en plein air est
néeεδώ
! Et elle

T
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Bold
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COLORIS
STANDARD
DE LA STRUCTURE
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΚΕΛΕΤΟΥ

COLORIS DES LAMES
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΣΙΔΑΣ
COLOR FRAMES LOUVRE

COLOR FRAMES STRUCTURE
À la demande

En
production
άµεσα διαθέσιµα

κατόπιν παραγγελίας

Starlight

Alaska White / 9016

Mercury Gray / 7040
Starlight

Cobalti

Sand White / 1013

Polar Silver / 7035
Silver Fir

Red Pine

Cappuccino Βeige / 1019

Space Gray / 7016
RAL options

Cocoa Brown / 8017
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Night Black / 9005
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ΣΥΣΤΗΜΑD’ÉCLAIRAGE
ΦΩΤΙΣΜΟΥ «“LED
SYSTÈME
LED EYE”
EYE »

AC C E S S O R I E S

LIGHTING SYSTEM “LED EYE”

Το σύστημα φωτισμού LED “EYE”, με

Afin d'assurer la meilleure qualité de ses
produits, miba choisit ses partenaires avec le
plus grand soin.
προκειμένου να διασφαλίσει την κορυ-φαία

Smoove 1 A/M IO
with a selection of frame

Η
ποιότητα στα προϊόντα της, επιλέγει με τεράστια προ-σοχή
τους συνεργάτες της.

Pour le mouvement et le contrôle de ses
systèmes,
elle
a choisi
Somfy
, une entreprise
Για την κίνηση
και τον
έλεγχο
των
συστημάτων
της έχει
επιλέξει τηleader
Somfy,dans
πρωτοπόρο
εταιρίαd'automatisation.
σε μηχανισμούς La
les mécanismes
αυτοματοποίησης. Η ολοκληρωμένη σειρά λύσεων της
gamme complète
Somfy
garantit
Somfy εξασφαλίζει
ότι όλα de
ταsolutions
συστήματα
ελέγχονται
que tous
les systèmes
sont efficacement
αποτελεσματικά,
τόσο
σε επαγγελματικές
κατασκευές
όσο και γιαcontrôlés,
οικιακή χρήση,
μεγιστοποιώντας
απόδοση,et
à la fois
dans un usageτην
commercial
την εξοικονόμηση
ενέργειας
και την άνεση.
domestique,
maximisant
l'efficacité, les
Κύρια χαρακτηριστικά:
économies d'énergie et le confort.

την λιτή και κομψή του εμφάνιση,

Le système
d'éclairage
"LEDφωτισμό
EYE", avec
επαρκή
και ποιοτικό
son
simple etτην
élégante,
offre
και apparence
προσφέροντας
ιδανική
un
éclairage
adéquat
et
de
qualité
et
une
ατμόσφαιρα στον εξωτερικό σας
ambiance idéale dans votre espace
χώρο.
Διατίθεται
με
επιλογή
extérieur.
“θερμού” ή ψυχρού” φωτός και με
Disponible
avec un choix de lumière
δυνατότητα
«chaude»
oudimming.
«froide» et capacité de
gradation de couleurs.

• Αντοχή στο χρόνο
Situo 1 - Pure IO

• Ομαλή λειτουργία

Caractéristiques principales:
• Durabilité dans le temps
• Μειωμένα επίπεδα θορύβου
• Un fonctionnement en douceur
• Αντίληψη •
εμποδίου
Design élégant
• Συνδυασμός
χειροκίνηση
• Niveaux
de bruit réduits
• Perception des obstacles
• Combinaison manuelle
• Κομψός σχεδιασμός

SCREEN ZIP
ZIP SYSTEM
Possibilité d'installer des STORES
SCREENS verticaux avec des guides
coupe-vent pour l'ombrage efficace
et élégant de chaque pergola.

Sensor Eolis Wirefree IO

Sensor Sunis Wirefree II IO
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CONFIGURATIONS
ATHENA

ATHENA

max dimension
4.50 x 6.09m

ATHENA

ATHENA JOINT

max dimension
9.00 x 6.09m

ATHENA JOINT

ATHENA

ATHENA
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ATHENA JOINT

ATHENA JOINT

ATHENA

ATHENA JOINT
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