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Εταιρικό Προφίλ | Περιεχόμενα | 

Η Evergrip Hellas είναι ο επίσημος αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της εταιρείας Evergrip στην Ελλάδα. 
Η Evergrip είναι μία ιδιωτική εταιρεία με έδρα το
Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την
παραγωγή και διάθεση αντιολισθητικών δαπέδων
για χρήση σε βιομηχανικούς και κοινόχρηστους
χώρους. Έκτοτε  η εταιρεία ανάπτυξε την γκάμα των
προσφερομένων προϊόντων / υπηρεσιών με
αποτέλεσμα  σήμερα να παράγει, εισάγει/εξάγει και
εγκαθιστά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που αφορούν
στην ασφαλή πρόσβαση, κατασκευασμένα κατά
κύριο λόγο από συνθετικά υλικά (GRP) όπως:

• Αντιολισθητικά δάπεδα

• Χυτά & Εξηλασμένα Συστήματα Σχαρών

• Κουπαστές ασφαλείας

• Εξηλασμένοι Δοκοί & Δομές

• Ανάγλυφες επιφάνειες επίστρωσης

• Πύλες ασφαλείας

• Συστήματα σιδηροδρομικών εφαρμογών

• Εύκαμπτες μπάρες κρούσης

Η Evergrip έχει καθιερωθεί τόσο στην Μεγάλη
Βρετανία όσο και στην Ευρώπη ως ένας από τους
κορυφαίους προμηθευτές γνωστών οργανισμών
διανομής και διαχείρισης αποθεμάτων. Η πώληση
υψηλής ποιότητας προϊόντων, τόσο άμεσα όσο και
μέσω στρατηγικών συνεργατών, σε ποικίλους τομείς
της αγοράς που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον
κατασκευαστικό/βιομηχανικό κλάδο, την τοπική
αυτοδιοίκηση και τα έργα υποδομής έχει οδηγήσει
την εταιρεία σε σταθερή και συνεχή ανάπτυξη.

Η είσοδος της Evergrip στην Ελληνική αγορά μέσω
της Evergrip Hellas υποδηλώνει τις δυνατότητες για
ανάπτυξη που προσφέρει η Ελληνική αγορά και την
στόχευση της εταιρείας να επενδύσει σε αυτή. 
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Επίπεδα φύλλα χαμηλού προφίλ
Πέλμα χαμηλού προφίλ
Επίπεδα φύλλα στάνταρ πάχους
Επικάλυψη σκαλοπατιών και πλατύσκαλων 
Ρίχτι Σκαλοπατιού
Καλύμματα βαθμίδας σκάλας 
Λωρίδες κόντρα πλακέ με επικάλυψη ρητίνης 

Χυτά & Εξηλασμένα Συστήματα Σχαρών 06 - 07

Χυτά – Κοίλα
Χυτά – Σαγρέ
Χυτά – Επικαλυμμένα & Σαγρέ
Χυτά – Μικροπλέγματα Σαγρέ
Χυτά - Αγώγιμοι & Διαφανείς Τύποι
Σύστημα Βιδωτού Γρύλου Υποστήριξης Βάθρου
Εξηλασμένα – Ανοιχτού Τύπου
Εξηλασμένα – Ανοιχτού Τύπου Σαγρέ
Εξηλασμένα – Επικαλυμμένα & Σαγρέ

Εξηλασμένοι Δοκοί & Δομές  08 - 09

Τύποι Δοκών
Σκάλες
Πύλες Περίφραξης & Πλέγματα
Πλατφόρμες
Σκάλες Κάθετης Πρόσβασης

Συστήματα Κουπαστής 10

Στρογγυλής Διατομής
Κοίλου Άνω Προφίλ

Ανάγλυφες Επιφάνειες 11

Κυψελωτή Διάβαση Πεζών
Κυψελωτό Χείλος Αποβάθρας
Κοτλέ
Δρόμος Καθοδήγησης
Κοινόχρηστος Ποδηλατοδρόμος
Εποξεική Κόλλα
Κόλλα Πολυουρεθάνης

Πύλες Ασφαλείας 12

Πύλη Μονής Μπάρας
Πύλη Διπλής Μπάρας

Εύκαμπτες Μπάρες Κρούσης 12 - 13

Κουπαστές HD Light & HD Mezza
Κουπαστές HP Plus
Μπαριέρα Κυκλοφορίας TB 200, 400 & 550
Μπαριέρα Κυκλοφορίας TB Plus
Μπαριέρα Κυκλοφορίας TB Mini  
Μπαριέρα Κυκλοφορίας  – TB Double, Double Super
& Triple Super
Στήλη
Τέρμα
Πλαίσιο Στήλης RP 
Τερματικό Πλαίσιο RE
Πλαίσιο Κολώνας: KP Protector & KP Universal
Πλαίσιο Γωνίας CP
Ανοιγόμενες & Συρόμενες Πύλες

Συστήματα Σιδηροδρομικών Εφαρμογών 14 - 15

Πάνελ Everdeck
Πάνελ Επικάλυψης
Πλάκες Επισκευής Πλατφόρμας
Πλαίσια Υποστήριξης
Εναέριες Γέφυρες & Διάδρομοι
Ράμπες & Πλατφόρμες Πρόσβασης
Συστήματα Κιγκλιδωμάτων
Φυλασσόμενες Προσβάσεις
Σκαλοπάτια Με Χρωματιστό Χείλος
Καλύμματα Φρεατίων
GRP Πάνελ / Παραπέτα σκύρας
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Εξαιρετικά ανθεκτικά αντιολισθητικά φύλλα 
και προφίλ GRP. Μετασκευές σε διαδρόμους για
όλους τους τύπους επιφανειών.

Η Evergrip κατασκευάζει, εισαγάγει και εγκαθιστά ένα
ευρύ φάσμα αντιολισθητικών επιφανειών δαπέδου
κατάλληλο για όλους τους βιομηχανικούς και εμπορικούς
χώρους και συνθήκες.

Η σειρά προσφέρει επιλογές προϊόντων υψηλής
ορατότητας (φωσφορίζουσες). Είναι αδιαπέραστα από
τις περισσότερες περιβαλλοντολογικές συνθήκες
καθιστώντας τα κατάλληλα τόσο για εσωτερική όσο και
εξωτερική χρήση, μέσα και γύρω από το χώρο εργασίας.

Τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και
τους κανονισμούς ασφάλειας. Όλα τα προϊόντα μειώνουν
ή εξαλείφουν εντελώς τις επικίνδυνα ολισθηρές
συνθήκες, βελτιώνουν την ασφάλεια του προσωπικού σε
χώρους εργασίας ή σε κοινόχρηστους χώρους και
μειώνουν την πιθανότητα ατυχημάτων.

Όλοι οι τύποι κατασκευάζονται από υποστρώματα
fiberglass (GRP) & πολυεστερικές ρητίνες. Ενσωματωμένοι
στη δομή της επιφάνειας είναι κόκκοι εξευγενισμένου
οξειδίου του αλουμινίου οι οποίοι παρέχουν τα μοναδικά
χαρακτηριστικά αντοχής και υψηλά επίπεδα αντίστασης
ολίσθησης.

Τυπικά σενάρια εγκατάστασης
περιλαμβάνουν:

• Διάδρομοι γραμμής παραγωγής 
σε εργοστάσιο

• Σκαλοπάτια σε γέφυρες ή υπόγειες
διαβάσεις πεζών

• Σημεία πρόσβασης εργαζομένων 
σε μηχανές

• Κλίμακες αποεπιβίβασης σε μαρίνες

• Καλύπτοντας μεταλλικά ανάγλυφα
πατώματα ή πλέγματα

• Καλύπτοντας ξύλινα ή τσιμεντένια
σκαλοπάτια

• Σανίδες

• Επιφάνειες από πλακάκια

• Σκαλοπάτια σε σπαστές σκάλες

Συνθετικά Προϊόντα GRP | Για ασφαλή Πρόσβαση
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Επίπεδα φύλλα χαμηλού
προφίλ

Σχεδιασμένα για να
στερεώνεται με κόλλα για
όλους τους τύπους
υποστρώματος σε καλή
κατάσταση, το φύλλο μπορεί
να τοποθετηθεί πάνω σε
κυματοειδείς επιφάνειες και
διαβάσεις πεζών, όπου τα
φύλλα στάνταρ πάχους
ενδέχεται να μην είναι
κατάλληλα. Αποτελούν την
προτιμότερη επιλογή έναντι
των ταινιών και των βαμμένων
επιφανειών προσφέροντας
μια μόνιμη λύση από
κινδύνους ολισθηρότητας.



Συνθετικά Προϊόντα GRP | Αντιολισθητικά
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Πέλμα χαμηλού προφίλ

Σκληρό πέλμα GRP ή κάλυμμα
πλατύσκαλου διαστάσεων
600 x 150 χιλιοστά. Ένας
συνδυασμός επικάλυψης από
υψηλής ποιότητας στοιχείων
οξειδίου του αλουμινίου &
ρητίνης, συνθέτουν ένα
εξαιρετικά αποτελεσματικό
αντιολισθητικό προϊόν που
αντέχει στις κακουχίες τόσο
σε  βιομηχανικό όσο και σε
εμπορικό περιβάλλον.

Επικάλυψη σκαλοπατιών
και πλατύσκαλων

Σχεδιασμένο ειδικά για να
μειώσει τον κίνδυνο
ολίσθησης σε σκαλιά,
κλιμακοστάσια και
πλατύσκαλα.

Η προσαρμοστικότητα των
καλυμμάτων παρέχει την
δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν ακόμη και
όταν υπάρχει μικρή βλάβη ή
φθορά σε μια υπάρχουσα
επιφάνεια.

Επίπεδα φύλλα στάνταρ
πάχους

Αποτελεί την προτιμότερη
επιλογή έναντι των ταινιών
και των βαμμένων
επιφανειών προσφέροντας
μια μόνιμη λύση από
κινδύνους ολισθηρότητας. Το
προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί
και να σταθεροποιηθεί
χρησιμοποιώντας ένα
συνδυασμό συγκολλητικού /
στεγανωτικού και κοχλιών
για την αποτελεσματική
σφράγιση των άκρων,
αποτρέποντας τη διείσδυση
της υγρασίας.
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Ρίχτι Σκαλοπατιού

Σχεδιασμένο ειδικά για να
μειώσει τον κίνδυνο
ολίσθησης στην κόχη της
σκάλας. 

Το κάλυμμα είναι
αντιολισθητικό υψηλής
αποτελεσματικότητας και
ανθεκτικότητας  που αντέχει
στις κακουχίες τόσο σε
βιομηχανικό όσο και σε
εμπορικό περιβάλλον.

Λωρίδες κόντρα πλακέ με
επικάλυψη ρητίνης

Βασισμένες σε ανώτερης
ποιότητας φύλλα σημύδας 
ή σε προϊόντα θαλάσσιων
εφαρμογών προερχόμενα
από αποκλειστικά FSC & PEFC
πιστοποιημένους
προμηθευτές. Οι πλάκες είναι
βαμμένες με ένα συνδυασμό
συστατικών από
εξευγενισμένο οζείδιο του
αλουμινίου και ρητίνη για
την επίτευξη μιας ανθεκτικής
αντιολισθητικής επιφάνειας. 

Καλύμματα βαθμίδας 
σκάλας

Μειώνει τον κίνδυνο
ολίσθησης σε μεταλλικές,
ξύλινες και πλαστικές
βαθμίδες σκάλας. Αποτελεί
μία λύση υψηλής
ανθεκτικότητας και
αποτελεσματικότητας
ιδιαιτέρως σε βροχερές
συνθήκες.

Το προϊόν αποτελείται από
δύο τύπους προφίλ σε
ποικιλία διαστάσεων ώστε
να ταιριάζει με τους
περισσότερους τύπους
βιομηχανικών σκαλών. 



Συνθετικά Προϊόντα GRP | Χυτά & Εξηλασμένα Συστήματα Σχαρών

06

Υψηλής αντοχής, ανθεκτικότητας και χαμηλού
βάρους βιομηχανικές σχάρες, οι οποίες
ενδείκνυνται για κάθε είδους περιβάλλον
χωρίς απαιτήσεις συντήρησης.

Οι σχάρες fiberglass (GRP) προσφέρουν έναν ιδανικό
συνδυασμό μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων και
αποτελούν μια δοκιμασμένη λύση, ιδανική για
αντικατάσταση χαλύβδινων και αλουμινένιων
σχαρών. Είναι διαθέσιμες σε μια ευρεία ποικιλία
δομικών, χημικών & διαστασιακών παραλλαγών
καθιστώντας τες κατάλληλες για εγκαταστάσεις σε
όλα τα βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα.

Όλοι οι τύποι παρουσιάζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα  του
προϊόντος:

• Ισχυρό & ανθεκτικό - εξαιρετική ικανότητα
αντοχής σε φορτία

• Δεν διαβρώνεται – δεν οξειδώνεται , χωρίς ανάγκη
συντήρησης, χαμηλό κόστος κύκλου ζωής

• Ανθεκτικό στα χτυπήματα - δεν θα ραγίσει ή
θρυμματιστεί , διατηρεί την εμφάνισή του

• Βραδύκαυστο - κάλυψη απαιτούμενης επίδοσης
ανάλογα με τον τύπο ρητίνης 

• Ανθεκτικό σε χημικές ουσίες - επιλογή από τύπους
που ταιριάζουν σε όλα τα περιβάλλοντα

• Χαμηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα -
ιδανικό για τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

• Αντιολισθητική επιφάνεια - μείωση των
ατυχημάτων από ολίσθηση 

• Ελαφρύ σε σύγκριση  με αντίστοιχες λύσεις –
μειωμένο  κόστος μεταφορικών και φορτίου σε
υφιστάμενες δομές

• Εύκολος χειρισμός, κατασκευή και συναρμολόγηση
- δεν απαιτείται συγκόλληση

Οι GRP σχάρες παράγονται με δύο διαφορετικές
διαδικασίες παραγωγής και προσφέρονται είτε σε
χυτές είτε σε εξηλασμένες παραλλαγές. Και οι δύο
τύποι είναι συνθετικά προϊόντα και συνδυάζουν
κλώνους fiberglass με θερμοσκληραινόμενες ρητίνες
για το σχηματισμό εξαιρετικά ισχυρής δομής πάνελ.
Αυτά τα δύο συμπληρωματικά υλικά δίνουν στις GRP
σχάρες εξαιρετική αντοχή σε θλίψη και εφελκυσμό.

Τυπικά σενάρια εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

• Πλατφόρμες πρόσβασης πεζοδρομίων

• Πεζογέφυρες, σκαλοπάτια και διαβάσεις πεζών

• Πρόσβαση εργαζομένων σε μηχανές

• Κλίμακες αποεπιβίβασης σε μαρίνες 

• Αντικαταστάσεις χαλύβδινων ανάγλυφων πλακών
ή σκαλοπατιών από πλέγμα

• Αντικαταστάσεις ξύλινων σκαλοπατιών

• Εφαρμογές σε πλοία

• Εφαρμογές σε έργα επεξεργασίας νερού

• Εφαρμογές σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής
ενέργειας και πετρελαίου



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.evergrip.gr ή καλέστε στο 6972811605-4

Συνθετικά Προϊόντα GRP | Χυτά & Εξηλασμένα Συστήματα Σχαρών
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Χυτά – Κοίλα Χυτά – Επικαλυμμένα & ΣαγρέΧυτά - Σαγρέ

Εξηλασμένα – Ανοιχτού Τύπου Εξηλασμένα – Ανοιχτού Τύπου

Χυτά – Μικροπλέγματα Σαγρέ
Σύστημα Βιδωτού Γρύλου
Υποστήριξης Βάθρου

Εξηλασμένα –
Επικαλυμμένα & Σαγρέ

Χυτά - Αγώγιμοι &
Διαφανείς Τύποι



Συνθετικά Προϊόντα GRP | Εξηλασμένοι Δοκοί & Δομές
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Ένα ευέλικτο φάσμα GRP δομικών τμημάτων
εξέλασης σύμφωνα με τα πρότυπα EN13706 E17
ή E23, προσφέρουν πληθώρα δυνατοτήτων σε
κατασκευές.

Οι δοκοί fiberglass (GRP) που παράγονται με τη
μέθοδο της εξέλασης είναι ελαφριοί σε βάρος, πολύ
ισχυροί, δεν απαιτούν συντήρηση και είναι
κατάλληλοι για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είναι
ιδανικοί για αντικατάσταση παραδοσιακά
χρησιμοποιούμενων υλικών όπως σκυρόδεμα,
χάλυβα, αλουμίνιο και ξύλο.

Με λεία τελική επιφάνεια, το υλικό προσφέρει
μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεί μια αποδοτική
και βιώσιμη λύση για πολλές σχεδιαστικές
απαιτήσεις.

Η τραβηχτή διέλαση ή εξέλαση είναι μια συνεχής
διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
συνθετικών προφίλ με σταθερές διατομές και
ιδιότητες υλικού.

Σε χρήση για περισσότερα από 50 χρόνια, η
συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει σταθερά
υψηλή ποιότητα σε κάθε παραγωγή. Πυκνά
τοποθετημένες συνεχής στρώσεις από ίνες fiberglass
τραβιούνται από τα μηχανήματα κατεργασίας μέσω
ενός λουτρού ρητίνης και στη συνέχεια μέσω
καλουπιού σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση το
οποίο μορφοποιεί και σκληραίνει το τελικό σχήμα
της διατομής. Τέλος, τα τμήματα κόβονται αυτόματα
στο επιθυμητό μήκος.

Ο τύπος και το σχήμα του τελικού προϊόντος
καθορίζεται από τον σχεδιασμό του καλουπιού.

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα δομικά σχήματα
υπάρχουν σε απόθεμα. Ένα ευρύτερο φάσμα
μορφών και  μεγεθών είναι διαθέσιμο. Επίσης είναι
δυνατή η κάλυψη απαιτήσεων για κατασκευή νέων
καλουπιών και σχημάτων.

Η Evergrip είναι σε θέση να προσφέρει μια
ολοκληρωμένη λύση ξεκινώντας από την κατασκευή
καθώς και την παράδοση / εγκατάσταση για τους
περισσότερους τύπους των δομών, υποστηριζόμενα
από μηχανολογικά σχέδια και δεδομένα όταν
απαιτείται.

Τυπικά προφίλ περιλαμβάνουν:

Γωνία | Τετράγωνο | Διατομής C | Επίπεδο | Δοκός I
Ανοιχτής Διατομής | Κυλινδρικής Διατομής | Σανίδα |
Κουπαστή | Βαθμίδα σκάλας

Κατάλληλοι για όλα τα βιομηχανικά και εμπορικά
περιβάλλοντα, οι εξηλασμένοι δοκοί συνήθως
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ασφαλών

δομών πρόσβασης όπως πεζοδρόμια, σκάλες και
πλατφόρμες. Όλα τα συστήματα είναι σχεδιασμένα
ώστε να ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα π.χ.
Eurocomp Design Code & BS 4592, παρέχοντας
ευέλικτες και οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα:

• Ισχυρό & ανθεκτικό – δοκιμασμένο υπό φορτίο για
σκοπούς ασφαλείας

• Δεν διαβρώνεται – δεν οξειδώνεται , χωρίς ανάγκη
συντήρησης, χαμηλό κόστος κύκλου ζωής 

• Ανθεκτικό στα χτυπήματα - δεν θα ραγίσει ή
θρυμματιστεί

• Ανθεκτικό στις ακτίνες UV - διατηρεί τη δομική
ακεραιότητα μετά από μακρά περίοδο χρήσης

• Βραδύκαυστο - κάλυψη απαιτούμενης επίδοσης
ανάλογα με τον τύπο ρητίνης

• Ανθεκτικό σε χημικά - αντιστέκεται σε μια μεγάλη
ποικιλία χημικών ουσιών – ταιριάζει στα
περισσότερα βιομηχανικά περιβάλλοντα

• Χαμηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα –
ιδανικό για τοποθέτηση  κοντά σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις ή σε συνθήκες ψύχους

• Ελαφρύ - μειωμένο  κόστος μεταφορικών και
φορτίου σε υφιστάμενες δομές

• Εύκολος χειρισμός, κατασκευή και συναρμολόγηση
- δεν απαιτείται συγκόλληση, χρήση κοινών
εργαλείων για την κοπή

Τυπικά σενάρια εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

• Πλατφόρμες πρόσβασης πεζοδρομίων

• Πεζογέφυρες, σκαλοπάτια και διαβάσεις πεζών

• Πρόσβαση εργαζομένων σε μηχανές

• Κλίμακες αποεπιβίβασης σε μαρίνες 

• Αντικαταστάσεις χαλύβδινων ανάγλυφων πλακών
ή σκαλοπατιών από πλέγμα

• Αντικαταστάσεις ξύλινων σκαλοπατιών

• Εφαρμογές σε πλοία

• Εφαρμογές σε έργα επεξεργασίας νερού

• Εφαρμογές σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής
ενέργειας και πετρελαίου
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Τύποι Δοκών

Πλατφόρμες Σκάλες Κάθετης Πρόσβασης 

Σκάλες Πύλες Περίφραξης & Πλέγματα
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Κατάλληλες για όλα τα βιομηχανικά και
εμπορικά περιβάλλοντα, οι GRP κουπαστές
χρησιμοποιούνται σε κλιμακοστάσια,
διαβάσεις πεζών & πλατφόρμες καθώς και για
προστασία γύρω από μηχανήματα. 

Στρογγυλής Διατομής

Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με όλες τις
σχετικές προδιαγραφές και παρέχουν μια ευέλικτη και οικονομικά
αποδοτική εναλλακτική λύση στις μεταλλικές ράβδους.

Προσφέρονται δύο επιλογές συστημάτων υψηλής ποιότητας: Κυκλικά
και Κοίλου Άνω Περιγράμματος. Και οι δύο τύποι είναι διαθέσιμοι με
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και συνδέσμους για την
συναρμολόγηση και ακολουθούν τις ίδιες βασικές αρχές σχεδιασμού:

• Όρθια τμήματα υποστήριξης (ορθοστάτες)

• Άνω ράγα

• Μεσαία ράγα

• Πλάκα δαπέδου

• Στηρίγματα δαπέδου ή τοίχου (πλαϊνό)

• Μια σειρά εξαρτημάτων και υποδοχών

• Συνδετήρες & στηρίγματα

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα:

• Ισχυρό & ανθεκτικό – δοκιμασμένο σε φορτίο για ασφάλεια

• Δεν διαβρώνεται – δεν οξειδώνεται, χωρίς ανάγκη συντήρησης,
χαμηλό κόστος κύκλου ζωής 

• Ανθεκτικό στα χτυπήματα - δεν θα ραγίσει ή θρυμματιστεί

• Ανθεκτικό στις ακτίνες UV - διατηρεί τη δομική
ακεραιότητα μετά από μακρά περίοδο χρήσης

• Βραδύκαυστο - κάλυψη απαιτούμενης επίδοσης
ανάλογα με τον τύπο ρητίνης

• Ανθεκτικό σε χημικά - αντιστέκεται σε μια μεγάλη ποικιλία χημικών
ουσιών – ταιριάζει στα περισσότερα βιομηχανικά περιβάλλοντα

• Χαμηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα – ιδανικό για
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε συνθήκες ψύχους

• Ελαφρύ - μειωμένο  κόστος μεταφορικών
και φορτίου σε υφιστάμενες δομές

• Εύκολος χειρισμός, κατασκευή και συναρμολόγηση - 
δεν απαιτείται συγκόλληση, χρήση κοινών εργαλείων για την κοπή

Τυπικά σενάρια εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

• Πλατφόρμες πρόσβασης πεζοδρομίων

• Πεζογέφυρες, σκαλοπάτια και διαβάσεις πεζών

• Πρόσβαση εργαζομένων σε μηχανές

• Κλίμακες αποεπιβίβασης σε μαρίνες 

• Εφαρμογές σε πλοία

• Εφαρμογές σε έργα επεξεργασίας νερού

• Εφαρμογές σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις
αιολικής ενέργειας και πετρελαίου

Κοίλου Άνω Προφίλ
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Ανάγλυφες Επιφάνειες | 

Κυψελωτή Διάβαση Πεζών ΚοτλέΚυψελωτό Χείλος Αποβάθρας

Δρόμος Καθοδήγησης

Κόλλα Πολυουρεθάνης 

Κοινόχρηστος Ποδηλατοδρόμος 

Επιφανειακά τοποθετημένες
ανάγλυφες πλακοστρώσεις για
καθοδήγηση και προειδοποίηση
σε άτομα με προβλήματα όρασης.
Τα συστήματα επιφανειακά τοποθετημένων ανάγλυφων πλακοστρώσεων
προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά
χρησιμοποιούμενα τσιμεντένια υλικά τόσο αναφορικά με την ωφέλιμη
διάρκεια ζωής όσο και στο κόστος της εγκατάστασης. Παρέχουν μια
γρήγορη, εύκολη και οικονομική λύση για την συμμόρφωση με τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Δεν απαιτείται εκσκαφή, ενώ η εγκατάσταση διαρκεί ένα κλάσμα του χρόνου
που θα απαιτούνταν για την στρώση τσιμεντένιων πλακών. Δοκιμές έχουν
αποδείξει ότι οι πλάκες είναι πολύ πιο ανθεκτικές σε φθορά (έως και 7
φορές) δεδομένου ότι δεν χάνουν την ευκαμψία τους και δεν υπόκεινται σε
θραύση ή θρυμματισμό λόγω θερμοκρασιακών συστολών/ διαστολών

Εποξεική Κόλλα

Καθοδήγησης και προειδοποίησης
για άτομα με προβλήματα όρασης



Πύλες
Ασφαλείας | 
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Οι πύλες ασφαλείας
παρέχουν ισχυρή και
αξιόπιστη προστασία για
την αποφυγή πτώσεων σε
ανοίγματα κλιμακοστασίων
και πλατφόρμες.

Πύλη Μονής Μπάρας Πύλη Διπλής Μπάρας

Εύκαμπτες Μπάρες  Κρούσης | Μπαριέρες υψηλή κάμψης και απορρόφησης σύγκρουσης

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 14122-3 & EN 14122-
4 με απλά, λειτουργικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού όπως:

• Άνοιγμα μονής φοράς, μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος
λόγω βαρύτητας, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, κίτρινο
χρώμα υψηλής ορατότητας, δεν διαβρώνεται, πολύ ισχυρή
κατασκευή, μεγάλη διάρκεια ζωής, απλό στην εγκατάσταση

• Οι πύλες ασφαλείας είναι διαθέσιμες είτε με διπλή είτε με
μονή μπάρα

• Επιλογή από 4 τυποποιημένα μήκη

• Το προϊόν μπορεί να κοπεί στο ακριβές απαιτούμενο μήκος
για την εγκατάσταση

• Οι πύλες είναι προ-ρυθμισμένες από το εργοστάσιο είτε με
αριστερής ή με δεξιάς φοράς άνοιγμα

• Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται πακεταρισμένα και
πλήρως προ-συναρμολογημένα με τους απαιτούμενους
συνδέσμους και οδηγίες εγκατάστασης

Τυπικά σενάρια εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

• Σκάλες κλωβών

• Σκάλες διαφυγής πυρκαγιάς

• Πλατφόρμες εργασίας

• Πρόσβαση σε μηχανήματα

Μπαριέρα
Κυκλοφορίας TB Mini 

Πλαίσιο Στήλης RP

Ανοιγόμενες &
Συρόμενες Πύλες

Κουπαστές HD
Light & HD Mezza

Προστασία από Πτώσεις Χωρίς
Απαιτήσεις Συντήρησης
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Εύκαμπτες Μπάρες  Κρούσης | Μπαριέρες υψηλή κάμψης και απορρόφησης σύγκρουσης

Ένα εξαιρετικά σκληρό, εύκαμπτο, με μεγάλη ποικιλία
προϊόντων σύστημα μπαριέρων που προσφέρει
ολόπλευρη προστασία ανθρώπων και παγίων.
Το σύστημα εύκαμπτων μπαρών κρούσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων και ευέλικτων
προϊόντων κατάλληλα για όλα τα βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα. Μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές
περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό πεζών και οχημάτων και την προστασία των έτοιμων προϊόντων ή
μηχανημάτων από ζημιές λόγω πρόσκρουσης.

Τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από εξαιρετικά ανθεκτικό συνθετικό παράγωγο πολυμερούς. Το υλικό αυτό έχει
μεγάλη ανθεκτικότητα, ενώ ταυτόχρονα είναι εκ φύσεως ελαστικό και απορροφά την ενέργεια των κρούσεων,
πριν επιστρέψει στην αρχική του μορφή. Αυτές οι ιδιότητες το καθιστούν μια ιδανική λύση, με μικρές απαιτήσεις
συντήρησης. Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με μεταλλικές ή ξύλινες μπαριέρες.

Κουπαστές HP Plus Μπαριέρα Κυκλοφορίας TB 200, 400 & 550

Μπαριέρα
Κυκλοφορίας TB Plus

Μπαριέρα Κυκλοφορίας Multi Rail – 
TB Double, Double Super & Triple Super Στήλη Τέρμα

Τερματικό
Πλαίσιο RE Πλαίσιο Κολώνας: KP Protector & KP Universal Πλαίσιο Γωνίας CP
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Η ικανοποίηση των ποικίλων απαιτήσεων που
τίθενται από πολλά τμήματα της σιδηροδρομικής
υποδομής αποτελεί σημαντικό τομέα μιας
επιχείρησης. Τα προϊόντα και τα υλικά πρέπει να
είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα για να
προσφέρουν ασφάλεια, αντοχή, μεγάλη διάρκεια
ζωής και να είναι αποδοτικά από άποψη κόστους.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία
προμηθειών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• την ασφάλεια

• τα ειδικά χαρακτηριστικά φθοράς και φόρτωσης

• την αντοχή σε ακραίες κλιματικές συνθήκες

• τις απαιτήσεις συντήρησης

Συνθετικά Υλικά GRP

Σε στενή συνεργασία τόσο με μηχανικούς και
σχεδιαστές, όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες , η
Evergrip προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από
ολοκληρωμένες υψηλής ποιότητας λύσεις GRP για να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. Τα προϊόντα
μας έχουν σχεδιαστεί και εγκαθίστανται σύμφωνα με
όλα τα σχετικά πρότυπα BS & BS EN
συμπεριλαμβανομένων του BS4592.

• Καταστρώματα σε πλατφόρμες, προϊόντα
επισκευής και υποδομές

• Βήματα σκαλοπατιών

• Συστήματα κουπαστών

• Επιφανειακά τοποθετημένες ανάγλυφες
πλακοστρώσεις 

• Αντιολισθιτικοί διάδρομοι

• Πλατφόρμες πρόσβασης εγκαταστάσεων /
επιθεώρησεων / συντηρήσεως 

• Ράμπες πρόσβασης σε πλατφόρμες

• Σκάλες & Πύλες

• Καλύμματα φρεατίων

• GRP Πάνελ / Παραπέτα σκύρας

• Πάνελ προσχώσεων

• Καλύμματα τάφρων / αυλακιών

Μια ολοκληρωμένη σειρά από ταχείας
εφαρμογή, βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση και
ανακαίνιση όλης την σιδηροδρομικής υποδομής.

Πλαίσια Υποστήριξης 

Φυλασσόμενες Προσβάσεις
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Πάνελ Everdeck Πλάκες Επισκευής ΠλατφόρμαςΠάνελ Επικάλυψης

GRP Πάνελ / Παραπέτα σκύραςΚαλύμματα Φρεατίων

Ράμπες & Πλατφόρμες
Πρόσβασης Συστήματα Κιγκλιδωμάτων

Σκαλοπάτια Με
Χρωματιστό Χείλος

Εναέριες Γέφυρες
& Διάδρομοι



Τηλ.: 6972811605-4 Email: info@evergrip.gr    
Web: www.evergrip.gr Fax: 2106130768

Evergrip Hellas, Σαλαμίνος 102 Βριλήσσια Αττική 15235

Δείτε όλο τον κατάλογο των προϊόντων στο
www.evergrip.gr


