Παράθυρα με ψυχή και ιστορία...
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Η KAPTAIN S.A. είναι μια προοδευτική βιομηχανία
αυτοματοποιημένης παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων που
από το 1990 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τομέα με την
εμπορική δραστηριότητα και το 2001 εξελίχθηκε σε υψηλών
προδιαγραφών παραγωγική μονάδα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
55000 m2 και βιομηχανικούς χώρους 5000 m2 στην Αυλίδα
Ευβοίας. Τον Οκτώβριο του 2015 η βιομηχανία απέδειξε στην
πράξη τη θεμελιακή της βάση, ξεπερνώντας την ολοκληρωτική
καταστροφή της, με ταχύτατες και συντονισμένες ενέργειες, και
κατάφερε μέσα σε 14 ημέρες να ανασυνταχθεί και να ξεκινήσει εκ
νέου την παραγωγική της δραστηριότητα χωρίς να δυσαρεστήσει
ούτε έναν πελάτη. Σήμερα η βιομηχανική μονάδα είναι εκ νέου
κατασκευασμένη στην ίδια θέση στην Αυλίδα Ευβοίας με State
of the art αυτοματοποιημένες μηχανές παραγωγής, σχεδιασμένες
σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του
2015 διαθέτοντας τα απαραίτητα τεχνολογικά εφόδια για την
παραγωγής της νέας γενιάς κουφωμάτων.
Η βιομηχανία KAPTAIN S.A είναι ενεργά εξαγωγική σε συνθετικά
κουφώματα όλων των διαστάσεων, τύπων και χρωμάτων,
σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, στην Ασία και την Αφρική. Με
αυτόματα μηχανήματα συσκευάζει τα προϊόντα της τα οποία και
διανέμονται με μεγάλη ασφάλεια προς όλους τους προορισμούς
από τα ιδιόκτητα φορτηγά της. Απασχολεί μόνιμο τεχνικό
προσωπικό, έμπειρους σχεδιαστές, μηχανικούς, υπεύθυνους
πωλήσεων και εφαρμόζει πλήρες σύστημα ποιότητας κατά ISO
9001 ενώ διαθέτει CE και επιπλέον πιστοποιήσεις, από τους
μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη.
Ο στόχος της KAPTAIN S.A. είναι να βρίσκεται πάντα στις
προτιμήσεις των πελατών που θέλουν να ξεχωρίσουν.
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Η ομάδα μας:

Οι νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2017.
Η γραμμή παραγωγής ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου, με μοντέρνα και πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα
γερμανικών προδιαγραφών 2015.
Πλέον η Kaptain αποτελεί την μοναδική Ελληνική βιομηχανία κατασκευής συνθετικών κουφωμάτων που
διαθέτει τέτοια τεχνολογικά εφόδια για την παραγωγή κουφωμάτων.
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Το προτίμησαν 9 στους
10 πελάτες μας.

Ανοιγόμενα κουφώματα

Τα ανοιγόμενα κουφώματα Kaptain αποτελούν το Νο1 προϊόν παραγωγής
της βιομηχανίας και είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν μέγιστες αποδόσεις σε
όλα τα χαρακτηριστικά του κουφώματος. Αποτελούν την βέλτιστη λύση για την
θερμομόνωση, την ηχομόνωση, την στεγάνωση και την ασφάλεια ενώ η τέλεια
αισθητική τους θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
Έχουν τρία (3) λάστιχα στεγάνωσης, διπλούς περιμετρικούς μηχανισμούς
ατσάλινων κλειδωμάτων, ανάκλιση για αερισμό και λαβές ασφάλειας.
Τα κουφώματα Kaptain κατασκευάζονται με θερμομονωτικά προφίλ έξι (6)
θαλάμων και ατσάλινη ενίσχυση που πιστοποιούνται στην Γερμανία για κάθε
κούφωμα που παράγουμε!
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Οι εξαιρετικές
επιδόσεις των
ανοιγόμενων
κουφωμάτων
Kaptain οφείλονται στην
χρήση νέας τεχνολογίας
2017 για την διαδικασία
παραγωγής των
κουφωμάτων.

Advanced KR76

Premium KN76

Περισσότερο τζάμι έως και 18%

Μεγαλύτερη άνεση & λειτουργικότητα

Μαχ 18 σημεία
κλειδώματος RC2
+

Uw έως 0,75 W/m2 K

Rw μέχρι 47dB

μαγνητική επαφή
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Συρώμενα κουφώματα
Slider K50

Premium HST K76

Λύση για επαγγελματικούς χώρους

Ιδανικό για μεγάλες διαστάσεις

Με χωνευτό οδηγό για
εύκολη διεύλεση

Τα νέα συρόμενα κουφώματα Kaptain αποτελούν την ιδανική επιλογή για πολυτελείς κατοικίες και επαγγελματικούς
χώρους σε ανοίγματα μεγάλων διαστάσεων.
Ο τρόπος ανοίγματος γίνεται είτε σε εσωτερικά της τοιχοποιίας ή σε επάλληλη - παράλληλη διάταξη ελευθερώνοντας
έτσι τη θέα και εξοικονομώντας χώρο.

Επίπεδο ασφαλείας
έως RC2
+

Ο μοναδικός τρόπος παραγωγής των συρόμενων Kaptain αναδεικνύεται στην πρακτική εφαρμογή τέτοιων
κουφωμάτων, καθώς με μεγάλη επιτυχία έχουν καλύψει ασυνήθιστα ανοίγματα διαστάσεων που ξεπερνούν τa 12
μέτρα σε πλάτος και τα 3 μέτρα σε ύψος παρέχοντας εξαιρετική μόνωση και η απόλυτη αντίσταση στην διάβρωση.

Uw έως 0,83 W/m2K

Rw μέχρι 45dB
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Φυσούνες

Οι πτυσσόμενες φυσούνες Kaptain κατασκευάζονται με ειδικό μηχανισμό κίνησης (αναδίπλωσης) των φύλλων και
επιτυγχάνεται η απελευθέρωση σχεδόν ολόκληρης της επιφάνειας ανοίγματος.
Είναι σίγουρη λύση για χώρους που θέλουμε να ενώσουμε κατά περίπτωση και παρέχουν εξαιρετικές θερμομονωτικές
αξίες στον χώρο, που προστατεύουν όταν είναι κλειστές.
Έχουν τρία (3) λάστιχα στεγάνωσης, διπλούς περιμετρικούς μηχανισμούς ατσάλινων κλειδωμάτων, ανάκλιση για
αερισμό και λαβές ασφαλείας.
Κύριο χαρακτηριστικό των πτυσσόμενων φυσουνών Kaptain είναι ο νέος χωνευτός οδηγός κύλισης που βοηθά στην
ακόμα πιο εύκολη διέλευση.
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Με χωνευτό οδηγό για
εύκολη διεύλεση

Μαχ 18 σημεία
κλειδώματος RC2
+

Uw έως 0,75 W/m2K

Rw μέχρι 47dB

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Εξώθυρες

Gossip

Executive

Εσωτερικές περσίδες
μέσα στην υάλωση

Hotel

Ελεγχόμενο
άνοιγμα

Elite

Μαγνητική
κλειδαριά

Ατσάλινο επιστόμιο
ασφαλείας defender

Με χαμηλό κατωκάσι
αλουμινίου για εύκολότερη
πρόσβαση

Οι νέες εξώθυρες Kaptain είναι εδώ για να σας εκπλήξουν με τον μοναδικό
σχεδιασμό και την άρτια κατασκευή τους.
Δίνοντας μεγάλη σημασία στην λεπτομέρεια, οι αυστηρές προδιαγραφές
κατασκευής των εξώθυρων Kaptain τις κατέταξαν στις πρώτες θέσεις στην
Ευρωπαϊκή αγορά.
Σχεδιασμένες με γνώμονα την ασφάλεια, την απόλυτη αντίσταση στην διάβρωση
και την ξεχωριστή αισθητική, αναδεικνύουν την καλαισθησία μιας κατοικίας και
τελειοποιούν την κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.
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Η Kaptain ήταν
η πρώτη βιομηχανία
σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο που
απέδειξε ότι μπορεί
να κατασκευάσει και να
πιστοποιήσει κεντρική
είσοδο PVC κλάσης
ασφαλείας κατηγορίας 3
(RC3)

Πιστοποιημένες για ασφάλεια
έως κατηγoρία RC3.
+

Μεγίστη αντοχή στην διάβρωση.
Ιδανικές για παραθαλάσσιο κλίμα.
Μεγάλη γκάμα σχεδίων με πάνω απο
300 διαφορετικά σχέδια.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Παντζούρια & εσωτερικά σκιάδια

Τα παντζούρια Kaptain είναι τα μόνα συνθετικά συστήματα σκίασης που κατασκευάζονται με ειδικές μεταλλικές
ενισχύσεις, με στόχο την βέλτιστη μηχανική αντοχή ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Τοποθετώντας τέτοιες ενισχύσεις σε στοχευμένα σημεία των παντζουριών Kaptain και σε συνδυασμό με τα συνθετικά
εξωτερικά προφίλ, πετυχαίνουμε ασφάλεια και εξαιρετική αντίσταση ενάντια στη διάβρωση, γεγονός που τα
κατατάσει ιδανικά σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.

Syros

Naxos

Mykonos

Creta

Chios

Arachova

Corfu

Cyprus

με μηχανισμό κίνησης

Εσωτερικό σκιάδιο - Santorini

Τα εσωτερικά σκιάδια Kaptain είναι ένα πρωτοπόρο σύστημα σκίασης που κατασκευάζεται για εσωτερική χρήση και
επαναφέρει το παραδοσιακό στύλ.
Με προσοχή στην λεπτομέρεια και μοναδικό σχεδιασμό τα παντζούρια και τα εσωτερικά σκιάδια Kaptain
αντιπροσωπεύουν κάθε ιδιαίτερο γούστο.
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Ολοκληρωμένος μηχανισμός INOX ποιότητας 316

Βασικό κράμα αλουμινίου με ειδική επίστρωση

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Ρολά ασφαλείας επικαθήμενα, εξωτερικά & σίτες

Τα ρολά Kaptain κατασκευάζονται μόνο από πρώτης ποιότητας υλικά που πιστοποιούνται στη Γερμανία, από προφίλ
αλουμινίου πολυουρεθάνης ή διέλασης αλουμινίου σε πλειάδα διατομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
Με τα ρολά ασφαλείας Kaptain προστατεύετε το χώρο σας τόσο παθητικά, από αδιάκριτα βλέμματα, αλλά όσο και
ενεργητικά, σε περίπτωση βανδαλισμού.
Παράλληλα κερδίζετε σε λειτουργικότητα καθώς τα συστήματα αυτοματισμού που εφαρμόζουμε, σας δίνουν τον
πλήρη έλεγχο του συστήματος από όπου και αν βρίσκεστε, προστατεύουν το σύστημα κατά την χρήση του και σας
ειδοποιούν, σε περίπτωση προβλήματος, στην φορητή σας έξυπνη συσκευή - smartphone

Περσίδα αλουμινίου διέλασης

Περσίδα αλουμινίου μεγάλης διάτρυσης

Κάθετης κίνησης

Οριζόντιας κίνησης

SMARTPHONE

Περσίδα αλουμινίου
πολυουρεθάνης

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω
smartphone

Λειτουργία αντίληψης εμποδίου

Μηχανισμοί ασφαλείας κατά της
ανύψωσης του ρολού
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Περσίδες εντός της υάλωσης.
Αεροστεγανή σφράγιση

Περσίδες με περιστροφή, ανύψωση και ολική σκίαση

Κίνηση με μοτέρ
Οι περσίδες υάλωσης Kaptain είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο προϊόν με μοναδικό design που δίνει ξεκάθαρα το
μοντέρνο χαρακτήρα στην διακόσμηση οποιουδήποτε χώρου.
Οι περσίδες είναι αεροστεγώς κλεισμένες σε διπλό ή τριπλό τζάμι χωρίς να έχουν καμία επαφή με το εξωτερικό
περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τη σκίαση του χώρου, ξεχνώντας μια για πάντα τις σκόνες, τα μικρόβια,
τις μυρωδιές και τον καθαρισμό του συστήματος σκίασης.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζουμε την εξωτερική φωτεινότητα με το μηχανισμό περιστροφής των
περσίδων και κατ’ επιλογή να ελευθερώνουμε εξ’ ολοκλήρου το οπτικό πεδίο.
Είναι ιδανικό για πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, χώρους εστίασης καταστήματα, ιατρεία και διατίθεται με
λειτουργία ασύρματης ή/και ομαδοποιημένης εντολής για μαζικό έλεγχο.
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Κίνηση με καδένα

Οι περσίδες υάλωσης
Kaptain μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε
οποιδήποτε παράθυρο ή
πόρτα που έχει τζάμι
Χειριστήριο τοίχου με οθόνη αφής

Τηλεχειριστήριο ατομικής &
ομαδικής λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου σε ένα KAPTAIN SHOP
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Γιατί να επιλέξω κουφώματα PVC;
Το Pvc είναι το μοναδικό υλικό που σχεδιάστηκε σε μοριακό επίπεδο για να αντέχει τα σκληρά καιρικά φαινόμενα που
αντιμετοπίζουν όλα τα εξωτερικά κουφώματα.
Το Pvc ήταν εφεύρεση της χημικής βιομηχανίας το 1900. Χιλιάδες χημικοί μηχανηκοί εργάστηκαν πάνω σε μια
καινοτομία που κατάφερε να δημιουργήσει μια ειδική συνταγή που αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία το πρόβλημα της
θερμικής αγωγιμότητας ( θερμομόνωση) και της φθοράς της εξωτερικής επιφάνειας που παρουσιάζουν τα μεταλλικά
και ξύλινα κουφώματα αντίστοιχα.
Από τότε μέχρι σήμερα, η συνταγή του pvc εμπλουτίστηκε με ειδικά συστατικά που ανέπτυξαν την αντοχή του και του
έδωσαν:
Βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας με τους
καλύτερους συντελεστές θερμομόνωσης σε σχέση
με κοινά κουφώματα.

Ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. Αποδεδειγμένα
αποτελέσματα σε τοποθετημένα κουφώματα 20, 25
ακόμα και 30 ετών.

Σταθερότητα χρωματικής απόχρωσης. Με τις προδιαγραφές Ά υλικών KAPTAIN, δίνουμε εγγύηση σταθέροτητας
χρωμάτων ακόμα και σε αφρικανικές χώρες μέχρι και 10 χρόνια.
Μοναδική αισθητική. Με πάνω απο 50 διαφορετικές αποχρώσεις, χρώματα ξύλου και μεταλλικές επιφάνειες
πετυχαίνουμε τόσο το παραδοσιακό ξύλινο ύφος όσο και το αφαιρετικό στύλ ικανοποιώντας κάθε
αρχιτεκτονική τάση.
Εξαιρετική αντοχή στα σημεία σύνδεσης των κουφωμάτων. Οι γωνίες των πλαισίων συγκολούνται
χρησιμοποιώντας το ίδιο το pvc και πετυχένουν ολοκληρωτική σφράγιση αρμών και εξάλειψη τπυ προβλήματος
της οξείδωσης.
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Με την εφαρμογής φύλλου αλουμινίου στην
εξωτερική όψη δίνεται η δυνατότητα για πάνω
απο 1000 διαφορετικές αποχρώσεις RAL και
μια σειρά υπερανθεκτικών πολυεστερικών
χρωμάτων τεχνολογίας “Structura”.
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