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Οριζόντια 41 / Horizontal 41

Η σήτα κάθετης κίνησης 41mm αποτελεί την ιδανική λύση 
για παράθυρα. Η λειτουργία της είναι χειροκίνητη και η επαναφορά 
της γίνεται µε ελατήριο.
• Δυνατότητα χρήσης µηχανισµού επιβράδυνσης (φρένο)
για οµαλή επαναφορά
• Πανί σήτας γκρι χρώµατος από fiberglass
• Αντιανεµικό βουρτσάκι διαθέσιµο για περιοχές µε ισχυρούς ανέµους
• Δυνατότητα προσθήκης προφίλ για πείρο παντζουριού και επιλογής 
εσωτερικών στόπερ στους οδηγούς.
• Διαθέσιµη και µε κουτί 32mm, εάν ζητηθεί.
Το προϊόν αυτό διατίθεται σε έτοιµη διάσταση, 
σε ΚΙΤ αλλά και σε βέργες για επαγγελµατίες.

Vertical 41mm insect screen is the ideal insect protection system 
for windows. Although the operation of this system is manual it becomes 
semi-automatic thanks to a spring device.  
• Brake mechanism available for smoother, 
quieter and safer insect screen retraction.
• Mesh lock available for areas with extreme winds.
• In case of wooden Venetian blinds an extra L-shaped profile 
can be applied.
• 32mm cassette also available.
This product is available as made to measure and in kit or bulk 
for door & window professional manufacturers.

Kάθετη 41 / Vertical 41

Η σήτα οριζόντιας κίνησης 41mm χρησιµοποιείται συνήθως 
σε µπαλκονόπορτες. Η λειτουργία της είναι χειροκίνητη και η επαναφορά 
της γίνεται µε ελατήριο.
• Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη συνδέσµου στον κάτω οδηγό 
ο οποίος επιτρέπει το σήκωµα του για ανεµπόδιστη διέλευση. 
• Δυνατότητα χρήσης µηχανισµού επιβράδυνσης (φρένο)
για οµαλή επαναφορά
• Αντιανεµικό βουρτσάκι διαθέσιµο για περιοχές µε ισχυρούς ανέµους
• Τρόπος κλεισίµατος είναι είτε µε µαγνήτη είτε µε γάντζο
• Διαθέσιµη και µε κουτί 32mm εάν ζητηθεί.
Το προϊόν αυτό διατίθεται σε έτοιµη διάσταση, σε ΚΙΤ 
αλλά και σε βέργες για επαγγελµατίες.

Horizontal 41mm insect screen is the ideal insect protection system 
for French doors. This system is equipped with an articulated bottom 
guide, which can be lifted providing us with a barrier free product. 
Although the operation of this system is manual it becomes 
semi-automatic thank to a spring device. 
• Brake mechanism available for smoother, 
quieter and safer insect screen retraction.
• Mesh lock available for areas with extreme winds.
• Magnet or latch closure is optional, upon request.  
• 32mm cassette also available.
This product is available as made to measure and in kit 
or bulk for professional door & window manufacturers.



Ανοιγόµενη / Hinged Door

Η ανοιγόµενη σήτα τοποθετείται εξωτερικά από κουζινόπορτες και πόρτες κύριας εισόδου. 
• Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πανιού fiberglass, pet (για κατοικίδια)
αλλά και αλουµινίου. 
• Για την αυτόµατη επαναφορά της σήτας µπορεί να τοποθετηθεί µεντεσές 
ή µηχανισµός επαναφοράς.
Διατίθεται σε έτοιµη διάσταση, σε ΚΙΤ αλλά και σε βέργες για τους επαγγελµατίες.

American Type hinged door is the ideal insect screen for main entrance and kitchen doors. 
•Three types of net available: fiberglass, pet screen and aluminum.
• Feasibly possible to use either a hinge with spring or a door-check.
This product is available as made to measure and in kit or bulk for professional door & window 
manufacturers. 

Επάλληλη / Sliding
Η επάλληλη σήτα τοποθετείται 
συνήθως εξωτερικά από αντίστοιχα 
επάλληλου τύπου κουφώµατα. 
• Οι διαστάσεις των προφίλ 
είναι σχετικά µικρές δίνοντας 
τη δυνατότητα τοποθέτησης 
και σε κατασκευές 
µε περιορισµό χώρου.
• Στη βασική της έκδοση 
κατασκευάζεται δίφυλλη, όµως 
σε περιπτώσεις µεγαλύτερων 
διαστάσεων πλάτους, 
χρησιµοποιώντας τη διπλή κάσα 
µπορεί να κατασκευαστεί 
έως και τετράφυλλη.
• Η ποιότητα του πανιού που 
χρησιµοποιείται είναι fiberglass
ή αλουµινίου.

Running type sliding insect screen 
is the ideal match for the corresponding 
type of casing, installed on the outer 
part of it. Due to the thinness of profiles 
and accessories this insect screen 
system can offer insect protection even 
on constructions with limited space 
capacity. 
• The basic version of this product 
is double type but in case of wider 
openings there is a possibility to arrive 
up to 4 sashes, using a double frame 
guide.
• Running type sliding insect screen 
is produced with fiberglass & aluminum 
mesh. This product is available as 
made to measure or bulk for profes-
sional door & window manufacturers. 

Fix type insect screen 
can be installed on a big variety 
of window casings, such as W.C., 
store- room and attic apartment 
windows. 
• Easy to install either using hooks 
or using magnet plates.
• Fix type can be produced with 
fiberglass, pet screen or aluminum net. 
This product is available as made 
to measure or bulk for professional 
door & window manufacturers.

Η σταθερή σήτα µπορεί 
να τοποθετηθεί σε µεγάλο εύρος 
κατασκευών, από παράθυρα 
µπάνιου  µέχρι  και παράθυρα 
αποθήκης και σοφίτες. 
• Ο τρόπος τοποθέτησης 
είναι είτε µε γαντζάκια τα οποία 
κουµπώνουν στο προφίλ 
και βιδώνονται στον τοίχο, 
είτε µε µαγνήτες για εύκολη 
απόσπαση και καθαρισµό.
• Υπάρχει η δυνατότητα 
τοποθέτησης πανιού fiberglass, 
pet (για κατοικίδια) αλλά 
και αλουµινίου. 
Διατίθεται σε έτοιµη διάσταση, 
σε ΚΙΤ αλλά και σε βέργες 
για τους επαγγελµατίες.

Σταθερή / Fix



Η Soffy Ε-type αποτελεί την εξέλιξη της κλασικής σήτας 

πλισέ µε ερπύστρια. Είναι σχεδιασµένη εξαρχής, 

λαµβάνοντας υπόψη όλες τις νέες κατασκευαστικές 

απαιτήσεις της αγοράς και έχοντας όλα τα πλεονεκτήµατα 

του προηγούµενου µοντέλου. 

Το προϊόν αυτό εξελίχθηκε µε γνώµονα την ευκολία 

στην αντικατάσταση πανιού από τον ίδιο τον επαγγελµατία 

σε περίπτωση φθοράς. Έτσι εξοικονοµείται χρόνος 

και χρήµα καθώς η σήτα δε χρειάζεται να επιστραφεί 

αλλά αποστέλλεται µόνο το καινούργιο πανί 

αντικατάστασης. Επιπλέον χαρακτηριστικά του προϊόντος 

είναι η δυνατότητα κατασκευής έως 3 µέτρα ύψος και 

η βελτιωµένη κύλιση, χάρη στα ειδικά σιλικονούχα ράουλα 

και την πιο φαρδιά ταινία οδήγησης. 

Το πανί πλισέ από πολυπροπυλένιο είναι διαθέσιµο 

σε µαύρο και γκρι χρώµα και τα προφίλ αλουµινίου 

βάφονται στην επιθυµητή απόχρωση. Ακόµα, το σώµα 

της σήτας µπορεί να αποσπαστεί για καθαρισµό 

αλλά και αποθήκευση κατά τη χειµερινή περίοδο. 

Η κάτω ταινία οδήγησης ύψους 5mm κάνει το πέρασµα 

ανεµπόδιστο ενώ τα κορδόνια από kevlar διατηρούν 

τη σήτα τεντωµένη και δίνουν την απαραίτητη αντοχή 

σε ανεµοπιέσεις. 

Το πλάτος της σήτας φτάνει τα 1,8m σε µονόφυλλη 

ενώ είναι δυνατό να καλυφθούν περιπτώσεις µεγάλων 

ανοιγµάτων µε την κατασκευή συνεχόµενων φύλλων.

Η Soffy Ε-type διατίθεται στις επιθυµητές διαστάσεις

του πελάτη καθώς και σε ΚΙΤ µε συγκεκριµένο εύρος 

διαστάσεων πλάτους και δυνατότητα κοπής στο ύψος.

Soffy E-type

Soffy E-type is the evolution of the caterpillar insect screen. 
It is re-designed taking into account all the new construction 
requirements, having all the advantages of the previous model. 
The product was developed bearing in mind the necessity for easy 
replacement of the net in case of damage while this opportunity saves 
time and money.

The product can reach 3 meters in height and has an improved 
scrolling thanks to specially designed silicone rollers.The pleated 
polypropylene net is available in black or grey colour and aluminum 
profiles can be powder coated or anodized to the desired color. 

Moreover the cassette of the insect screen can be easily 
detached for cleaning and/or storage over the winter period.

The bottom rail has a height of 5mm making the passage 
unobstructed while the kevlar cords give the necessary 
resistance to wind loads. The width of the screen reaches 
1,8m in a single leaf and very wide dimensions can be 
covered if more leafs are attached.

Soffy E-type is available as tailor-made and also 
in a cuttable version.



Luna

Moνόφυλλη
Single Type

Δίφυλλη / Double Type

Maxi

Grande

H µονόφυλλη Luna plisse αποτελεί 
την κλασική εκδοχή της plisse 
µε κάτω οδηγό. Διατίθεται µε 
αντίκρισµα κλείστρου ή µαγνήτη, 
κατασκευάζεται έως 3m πλάτος 
και 2,41m σε ύψος και είναι 
διαθέσιµη µε µαύρο ή γκρι πανί 
από πολυπροπυλένιο. Διαθέτει 
πολυαµίδια στον πάνω και στον κάτω 
οδηγό για την οµαλή κίνηση 

της σήτας και το κλείσιµο του κενού µεταξύ οδηγών και πανιού. 
Επιπλέον τα σιλικονούχα ράουλα στα κινητά µέρη βοηθούν στη σωστή 
κύλιση και οι νεροχύτες 3 σηµείων διευκολύνουν την απορροή των υδάτων. 
Διατίθεται και σε ΚΙΤ µε συγκεκριµένο εύρος διαστάσεων πλάτους 
και δυνατότητα κοπής στο ύψος.

Η Luna maxi είναι ιδανική για 
επάλληλα κουφώµατα καθώς διαθέτει 
αµφίπλευρο άνοιγµα και λόγω των 
µικρών διαστάσεων των προφίλ 
τοποθετείται εύκολα σε κατασκευές 
µε έλλειψη χώρου. Το πανί plisse είναι 
από πολυπροπυλένιο µαύρου ή γκρι 
χρώµατος και τα κορδόνια που προσφέρουν αντιανεµική προστασία 
από Kevlar. Πολυαµίδια χρησιµοποιούνται στον πάνω και στον κάτω οδηγό 
τόσο για την οµαλή λειτουργία της σήτας όσο και για το κλείσιµο 
του κενού µεταξύ οδηγού και πανιού. Τα σιλικονούχα ράουλα που 
βρίσκονται στα κινητά µέρη βοηθούν στη σωστή κύλιση και οι νεροχύτες 
3 σηµείων διευκολύνουν την απορροή των υδάτων. Οι µέγιστες διαστάσεις 
της µπορούν να φτάσουν τα 3 µέτρα πλάτος και τα 2,41 µέτρα σε ύψος. 
Διατίθεται και σε ΚΙΤ µε συγκεκριµένο εύρος διαστάσεων πλάτους 
και δυνατότητα κοπής στο ύψος.

Επειδή οι νέες κατασκευές απαιτούν ανοίγµατα ακόµα µεγαλύτερων 
διαστάσεων η δίφυλλη αµφίπλευρη σήτα Luna grande plisse ήρθε
να καλύψει πλάτος έως και 6m. Η σήτα αποτελείται ουσιαστικά 
από 2 Luna Maxi οι οποίες ενώνονται στο κέντρο µε µαγνήτη 
και στις άκρες διαθέτουν κατ’ επιλογή αντίκρισµα µε κλείστρο 
ή µαγνήτη. Το µέγιστο ύψος φτάνει τα 2,41 µέτρα και το προϊόν 
διατίθεται µε µαύρο ή γκρι πανί.

Η δίφυλλη Luna plisse κατασκευάζεται έως 3,2m σε πλάτος και 
2,41m σε ύψος. Έχει κεντρικό κλείσιµο µε µαγνήτη και τα προφίλ 
τοίχου τοποθετούνται µε στηρίγµατα τοίχου. Είναι διαθέσιµη και 
αυτή µε µαύρο η γκρι πανί από πολυπροπυλένιο και έχει ακριβώς 
τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη µονόφυλλη.

Double type Luna plisse has a central closure with magnets and its’ 
pleated polypropylene net is also available in black or grey colour. 
It can be produced up to 3,2m in width and 2,41m in height and has 
the same characteristics as the single leaf type.

Since there is a necessity for covering bigger dimensions in width Luna 
Grande is the solution as it can be produced up to 6m. This product 
has a central closure with magnets and for the right and left side 
closure a latch or a magnet wall post can be used. The maximum 
height and the other specifications remain the same as single leaf type.

Single type Luna plisse is an economical and convenient pleated insect 
screen. It can be produced with a latch or a magnet wall post and the 
pleated polypropylene net is available in black or grey colour. Polyamides 
are used in the top and bottom rail for smooth scrolling and also reduce the 
gap between the guides and the insect screen. Moreover the bottom guide 
has water drips for optimized water discharge. The product reaches 3m in 
width and 2,41m in height and is available as tailor-made and also in a 
cuttable version.

Luna Maxi is a horizontal pleated insect screen with a bilateral opening.  
Suitable for French doors and windows of large dimensions, it is considered 
to be the ideal insect screen system for running type sliding doors. It can be 
produced with a latch or a magnet wall post up to 3m in width and 2,41m in 
height and has the same characteristics as the single leaf type too.



Starla Plisse KIT

Roller Scorpion

Η Roller Scorpion είναι ένα καινοτόµο σύστηµα σήτας οριζόντιας 

κίνησης. Χρησιµοποιείται σε µπαλκονόπορτες και παράθυρα. 

Χαρακτηρίζεται από την απουσία κάτω οδηγού, τον αντιανεµικό άξονα 

και την εύκολη κύλιση και επαναφορά λόγω ύπαρξης ελατηρίου. 

Διατίθεται µε µαύρο ή γκρι πανί και µε αντίκρισµα κλείστρου ή 

µαγνήτη.  Οι µέγιστες διαστάσεις φτάνουν τα 3,6m σε πλάτος και τα 

3m σε ύψος.

Roller Scorpion is an innovative horizontal insect screen system. 

Suitable for French doors and windows, the product is characterized by 

the presence of a wind resistant roller pipe and the absence of a low 

guide.  Equipped with rollers and a spring, it achieves a smooth and 

accurate rolling back. This product can reach 3,6m in width and a 

height of 3m. Black and Grey net available.   

Η mini plisse Starla αποτελεί το νέο αστέρι της εταιρείας µας. Με µόλις 26mm που απαιτούνται για την τοποθέτησή της, µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα 
ακόµα και σε ανοίγµατα µε πρόβληµα διαθέσιµου χώρου. Το πανί που χρησιµοποιείται στη Starla plisse είναι από πολυπροπυλένιο 20mm και όχι 15mm,
το οποίο προσφέρει στον χρήστη πολύ καλύτερη ορατότητα προς τα  έξω σε σχέση µε τα προϊόντα του ανταγωνισµού. Χάρη στον ειδικό σχεδιασµό
των εξαρτηµάτων τα κορδόνια κινούνται πλευρικά στον κάτω οδηγό διευκολύνοντας τη λειτουργία αλλά και τον καθαρισµό της σήτας. Το προϊόν είναι 
διαθέσιµο µόνο σε ΚΙΤ για παράθυρο και πόρτα και η κοπή του απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Η τοποθέτησή του είναι απίστευτα εύκολη και γρήγορη.
Οι µέγιστες κατασκευαστικές διαστάσεις είναι 1,6 m πλάτος µε 1,6m ύψος για παράθυρο και 1,9m πλάτος µε 2,4m ύψος για πόρτα.

Starla, the new star of our company, is a mini pleated insect 
screen. With an overall profile width of 26mm, it can be easily 
placed in openings with limited space availability. Although 
Starla is categorized as mini plisse the fabric used is 20mm 
polypropylene instead of 15mm, a fact that provides a better 
view for the end user. Thanks to the specially designed 
accessories, the wire is led sideways in the bottom guide 
making the product more functional and easier to clean. Starla 
is available as a Cuttable product in standardized dimensions for 
windows and doors. Cutting and installation is very easy and 
incredibly fast! The window maximum dimensions of the 
product can reach 1,6m width and height whereas it can reach 
1,9m width and 2,4m height for doors.



Η ηλεκτροκίνητη σήτα Cronos είναι ένα 
εξελιγµένο σύστηµα κάθετης κίνησης το 
οποίο χρησιµοποιείται σε παράθυρα και 
µπαλκονόπορτες µεγάλων διαστάσεων. 
Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ειδικού 

φερµουάρ (Zip)  στις άκρες του πανιού για 
πλήρη συγκράτηση  στους ειδικά 

σχεδιασµένους οδηγούς και  απεριόριστη 
ορατότητα  και αντοχή σε ισχυρούς 

ανέµους. Κατασκευάζεται µε πανί 
fiberglass και Superscreen. Επιπλέον 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί πανί σκίασης 
ή ζελατίνα σε περίπτωση που ζητηθεί. 
Τα µοτέρ που χρησιµοποιούνται είναι 

ενσύρµατα αλλά  και ασύρµατα µε 
δυνατότητα τηλεχειρισµού και προσθήκης 

αυτοµατισµών ηλίου/αέρα.

Automated insect screen Cronos is 
an advanced vertical insect screen 
system, suitable for French doors 
and windows of big dimensions. 
It is mainly characterized by the 

presence of a Zip system applied 
on the edges of the net, in order to 

keep it firmly within the lateral 
guides even under extreme weather 

conditions.  Manufactured with either 
fiberglass or superscreen mesh, 

Cronos  is also available with dim 
out-black out fabrics or crystal. The 

motors applied are either wired or 
wireless with addition possibility

of a remote control
and wind/sun sensors

Cronos

The new horizontal caterpillar insect screen by GS will certainly amaze you 
as even when closed it lets you enjoy the Thèa (view in Greek), from the 
interior of your house. Once more Japanese technology has come forth 
with Thèa, a new proposal with a unique design. The maximum opening 
width can reach 1,8m and the height can reach 2,6m. The fabric's material 
is polypropylene. The bottom silicone rollers give an improved scrolling on 
the bottom rail (since there is no bottom guide). One of the most innovative 
characteristics of this product is the ability to adjust the spring, even after 
the installation is finished without disassembling the product!

Είναι σίγουρο ότι, όποιος επιλέξει τη νέα σήτα οριζόντιας κίνησης µε 
ερπύστρια της GS, θα απολαµβάνει ανεµπόδιστα τη Θέα από το 
εσωτερικό του σπιτιού του. Σχεδιασµένη χρησιµοποιώντας ιαπωνική 
τεχνολογία αιχµής, η Thèa αποτελεί τη νέα πρόταση στις σήτες µε ίσιο 
πανί. Η µέγιστη διάσταση φύλλου φτάνει τα 1,8m και το ύψος τα 2,6m.
Το πανί είναι από πολυπροπυλένιο και το προϊόν διαθέτει σιλικονούχα 
ράουλα για τη σωστή κύλιση στην κάτω ταινία οδήγησης (δεν υπάρχει 
κάτω οδηγός). Η δυνατότητα ρύθµισης του ελατηρίου επαναφοράς, ακόµα 
και µετά την τοποθέτηση (χωρίς να αποσυναρµολογηθεί η σήτα),
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της σήτας.

Thea


