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Δημοφιλείς επιλογές
Η KLEEMANN σας παρουσιάζει μια σειρά επιλεγμένων λύσεων,  
οι οποίες ήρθαν πρώτες στις προτιμήσεις του κοινού όλα αυτά τα χρόνια  
και αναδείχθηκαν αγαπημένες. Τα κορυφαία σε πωλήσεις προϊόντα μας  
άντεξαν τη δοκιμασία του χρόνου και απέδειξαν την αξία τους ακόμη  
και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Όταν επιλέγετε ανελκυστήρα KLEEMANN, εσείς έχετε τον έλεγχο.  
Επιλέξτε ανάμεσα σε φουτουριστικούς, μοντέρνους ή κλασικούς θαλάμους  
και δημιουργήστε το ιδανικό για εσάς σχέδιο με ψευδοροφές, δάπεδα,  
επενδύσεις, κουπαστές και κομβιοδόχους της επιλογής σας.

Τα μέρη αυτά διατίθενται και ως εξαρτήματα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση ήδη εγκατεστημένων  
ανελκυστήρων.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας και σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας μέσω  
του online εργαλείου μας, στη σελίδα designyourlift.com.

Όλες οι δημοφιλείς επιλογές συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN81.20.
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ΘαΛαΜοι
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ClassiC

A310

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

A310 | 1
Επένδυση HP Laminate DU 8110 
Δάπεδo Ελαστικό 6801 
Κουπαστή K3  
Ψευδοροφή O55

A310 | 2
Επένδυση HP Laminate AB 383 
Δάπεδo Ελαστικό 6727  
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή O3

A310 | 3
Επένδυση HP Laminate DU 1715 

Δάπεδo Ελαστικό 6768  
Κουπαστή K2

Ψευδοροφή O14

Ο θάλαμος της KLEEMANN Classic Athena A310 είναι μια 
από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για μία πρακτική αλλά και κομψή 
λύση ανελκυστήρα. Συνδυάζοντας πολλαπλά σχεδιαστικά εργαλεία 
δημιουργείστε το θάλαμο σύμφωνα με τις δικές σας ιδιαιτερότητες 
και εκμεταλλευτείτε μία μεγάλη ποικιλία από επενδύσεις φορμάικας, 
πατωμάτων και ψευδοροφών.

Μία εξαιρετική επιλογή για κτίρια κατοικιών και ιδιωτικές κατοικίες,  
ο θάλαμος αυτός αποτελεί μία ευέλικτη αλλά και οικονομική λύση.

ΕπΕνδυΣΗ A310
HP Laminate

AB 659 ΑΒ 383 DU 1715 DU 5410

AB 1306 HD 2228 DU 6254 DU 8110

HD 2307 HD 2416 HD 2982 MT 2042

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών 
τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από αυτά που εμφανίζονται  
στο έντυπο 
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ClassiC

A510

ΕπΕνδυΣΗ A510
Καπλαμάς (βραδύκαυστος)

10.32 10.94

10.66 10.96

8

Ο θάλαμος KLEEMANN Classic 
Athena A510 διέπεται από 
εκλεπτυσμένο σχεδιασμό  
και σοφιστικέ χαρακτήρα. 

Είναι διαθέσιμος με ξύλινες 
επενδύσεις και χαρακτηριστικά 
από ανοξείδωτο ατσάλι, όπως 
ο κλασικός συνδυασμός 
από καπλαμά βελανιδιάς και 
ανοξείδωτο ατσάλι. 

Αυτός ο θάλαμος είναι ιδανικός 
για εμπορικές χρήσεις οι οποίες 
απαιτούν μία δόση φινέτσας.

A510 | 1
Επένδυση Καπλαμάς 10.32  

(βραδύκαυστος) 
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal White

Κουπαστή K1
Ψευδοροφή 010

A510 | 2
Επένδυση Καπλαμάς 10.94

(βραδύκαυστος) 
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal Beige

Κουπαστή K1
Ψευδοροφή Ο3

A510 | 3
Επένδυση Καπλαμάς 10.66 
(βραδύκαυστος)
Δάπεδo πλακάκι Greek Pentelikon
Κουπαστή K1
Ψευδοροφή Ο15

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών τα 
χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς 
από αυτά που εμφανίζονται στο έντυπο 

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20
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ΕπΕνδυΣΗ L310
ΙνΟΞ

Σατινέ Καθρέπτης

Linen B/A Checks

12LG

MODERN
liFE

L310

L310 | 1
Επένδυση ΙνΟΞ Σατινέ 
Δάπεδo Ελαστικό 6768
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή O14

Ο θάλαμος Modern Life L310 της KLEEMANN προσφέρει 
ανθεκτικότητα, απλότητα και καλή σχέση ποιότητας-τιμής. 
Αποτελεί μία ιδανική επιλογή για όλους τους τύπους κτιρίων.  
Η δημοτικότητα αυτού του θαλάμου οφείλεται στο λειτουργικό 
και κομψό σχεδιασμό του. 

προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία ψευδοροφών και επιλογών 
φωτισμού και καθώς είναι σχεδιασμένος να διαρκέσει, 
αυτός ο θάλαμος εγγυάται το αισθητικό αποτέλεσμα και  τη 
λειτουργικότητα ενός μεγάλου εύρους εμπορικών κτιρίων.

L310 | 2
Επένδυση ΙνΟΞ B/A Linen  
Δάπεδo Ελαστικό 6727
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή O55

L310 | 3
Επένδυση ΙνΟΞ Checks 
Δάπεδo Ελαστικό 6801

Κουπαστή K3
Ψευδοροφή Ο3

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών 
τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από αυτά που εμφανίζονται  
στο έντυπο 

10 1110



ΕπΕνδυΣΗ L320

πλαστικοποιημένη  
λαμαρίνα

A67SMA A90GTA

PPS F12 PPS13

PPS93

MODERN
liFE

L320
Συνδυάζοντας την απλότητα και 
την κομψότητα ο θάλαμος Modern 
Life L320 της KLEEMANN είναι  
μία εξαιρετική επιλογή για ένα 
εύρος χρήσεων, οικιστικών, 
βιομηχανικών, οικιακών, 
νοσοκομειακών, ξενοδοχειακών  
και γραφείων. 

προσφέροντας ένα λειτουργικό, 
σύγχρονο και λιτό σχεδιασμό 
αποτελεί μία πολύπλευρη  
και ευέλικτη λύση για κτίρια 
γραφείων και οργανισμών. 

L320 | 3
Επένδυση πλαστικοποιημένη 
λαμαρίνα A67SMA
Δάπεδo πλακάκι GP5 Nero
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή Ο10

L320 | 1
Επένδυση πλαστικοποιημένη  
λαμαρίνα PPS F12  
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal Black
Κουπαστή K3
Ψευδοροφή 015

L320 | 2
Επένδυση πλαστικοποιημένη  

λαμαρίνα PPS 13 
Δάπεδo πλακάκι Greek Pentelikon

Κουπαστή K3
Ψευδοροφή Ο55

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

12

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών τα χρώματα 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά  
που εμφανίζονται στο έντυπο 
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ΕπΕνδυΣΗ L510
Γυαλί

B123W
Άσπρο

BL4W 
Μπλε

K16 
πορτοκαλί

R3W  
Κόκκινο Ματ

Y8W  
Κίτρινο Ματ

YB9W 
πράσινο

MODERN
liFE

L510

Μεταμορφώστε το κτίριό σας με μία έκρηξη χρωμάτων και αφήστε 
τους επιβάτες να βυθιστούν σε ένα περιβάλλον αναζωογονητικό 
και χαρούμενο. Με χαρακτηριστικό του τις γυάλινες επενδύσεις 
οι οποίες δημιουργούν έναν ευχάριστο χώρο, ο θάλαμος Modern 
Life L510 της KLEEMANN προτείνεται για εμπορικές και οικιακές 
χρήσεις, νοσοκομεία και ξενοδοχεία. 

Μπορεί κανείς να επιλέξει από μία ποικιλία χρωμάτων  
για να δημιουργήσει μία εμπειρία για τους επιβάτες η οποία 
συμπληρώνει αισθητικά τη χρηστικότητα των ανελκυστήρων  
στα εμπορικά, κρατικά κτίρια, οργανισμούς και κλινικές.

L510 | 1
Επένδυση Γυαλί B123W Άσπρο  
Δάπεδo Laminate 8096
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή Ο3

L510 | 2
Επένδυση Γυαλί Y8W Κίτρινο  
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal Black
Κουπαστή K3
Ψευδοροφή O55

L510 | 3
Επένδυση Γυαλί R3W Κόκκινο 

Δάπεδo Laminate 8630
Κουπαστή K2

Ψευδοροφή O15

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών 
τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από αυτά που εμφανίζονται  
στο έντυπο 
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MODERN
liFE

L530
Η ιδιαιτερότητα και η απλότητα 
καθορίζουν τη σειρά θαλάμων 
Modern Life L530 της KLEEMANN. 
Κατάλληλος για εμπορικά αλλά  
και κτίρια κατοικιών, αυτός 
ο θάλαμος είναι ιδανικός για 
πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, 
εμπορικά κτίρια και γραφεία. 

Επιλέξτε ανάμεσα σε μία πληθώρα 
υλικών και δημιουργήστε έναν 
αληθινά μοναδικό χώρο.

L530 | 3
Επένδυση ΙνΟΞ B/A Linen
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal Beige 
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή 055

L530 | 1
Επένδυση ΙνΟΞ Σατινέ  
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal Black
Κουπαστή K2
Ψευδοροφή 015

L530 | 2
Επένδυση ΙνΟΞ Σατινέ 

Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal White
Κουπαστή K2

Ψευδοροφή 014

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών τα χρώματα 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά  
που εμφανίζονται στο έντυπο 

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

ΕπΕνδυΣΗ L530
ΙνΟΞ

Σατινέ Καθρέπτης

Linen B/A Checks

12LG
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FUTURE
TREND

T120

Ο μοναδικός σχεδιασμός του θαλάμου  
Τ120 της KLEEMANN προσφέρει στον  
επιβάτη άνεση και στυλ. Το προσιτό design 
αναμειγνύει σύγχρονα και φουτουριστικά  
στοιχεία, προσφέροντας έτσι ένα ζεστό  
και φιλικό χώρο, ιδανικό για κατοικίες.

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών 
τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν 
ελαφρώς από αυτά που εμφανίζονται  
στο έντυπο 

T120 | 1
Επένδυση Laminate K015 PW 
(βραδύκαυστη)  
Δάπεδo Laminate 8630
Κουπαστή K1
Ψευδοροφή 07

T120 | 2
Επένδυση Laminate K013 SU (βραδύκαυστη)  
Δάπεδo Τεχνογρανίτες Regal Black
Κουπαστή K1
Ψευδοροφή O3

T120 | 3
Επένδυση Laminate 0125 BS  

(βραδύκαυστη)
Δάπεδo Τεχνογρανίτης Regal White

Κουπαστή K1
Ψευδοροφή O15

ΕπΕνδυΣΗ T120
Laminate

K015 PW 0125 BS

K013 SU

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20
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ΥΛιΚα
ΘαΛαΜΩΝ
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Ψευδοροφές Κουπαστές

ΥΛιΚα
ΘαΛαΜΩΝ

03

O10

O15

O7

O14

O55

K1

K2

K3

K6

Οι ψευδοροφές, κουπαστές και τα δάπεδα είναι διαθέσιμα για όλους τους τύπους θαλάμων.
Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20.

Οι ψευδοροφές, κουπαστές και τα δάπεδα είναι διαθέσιμα για όλους τους τύπους θαλάμων.
Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20.

σύμφωνα με το πρότυπο EN81.70
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Δάπεδα

Ελαστικά

6801 6727 6768 MX19101

πλακάκια

Cream GP10 GP5 Nero Greek Pentelikon

Τεχνογρανίτες

Regal Beige Regal Black Regal Red Regal White

Laminate

8096 8630

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών τα χρώματα ενδέχεται  
να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που εμφανίζονται στο έντυπο 

Λόγω τυπογραφικών περιορισμών τα χρώματα ενδέχεται  
να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που εμφανίζονται στο έντυπο 

Οι ψευδοροφές, κουπαστές και τα δάπεδα είναι διαθέσιμα για όλους τους τύπους θαλάμων.

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

Όλες οι επιλογές συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN81.20

ΥΛιΚα
ΘαΛαΜΩΝ
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ΚοΜβιοΔοχοι
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Σειρά Future Trend Κομβιοδόχοι θαλάμου

ΚοΜβιοΔοχοι

Κομβιοδόχοι ορόφου

Mετώπη Kομβία 

FTL 001

FTL 001*

FTL 002

FTL 002*

FTL 101

FTL 101*

FTL 102

FTL 102*

FTHL 

FTHL INOX

Οι κομβιοδόχοι ορόφου FTL ΙνΟΞ  
διατίθενται επίσης με κάθε κομβίο,  
VRM-KL και οθόνη LISA-L.

FTC διαστάσεις
(W) 162 mm x (D) 30 mm x (H) 1001 mm

FTHL διαστάσεις
(W) 250 mm x (D) 25 mm x (H) 106 mm

* ΙνΟΞ

*πλήρες ύψος

FTL διαστάσεις
(W) 106 mm x (D) 25 mm x (H) 250 mm

AKC BES/AKC BESL διαστάσεις
(W) 200 mm x (H) 2000 mm

Οι κομβιοδόχοι διατίθενται με 
όλους τους τύπους κομβίων

AKC SM BA διαστάσεις
(W) (225 mm x (D) 35 mm 
x (H) 1900 mm

AKC BES
Blue Line* 

AKC BESL
Blue Line* 

AKC BESL* AKC SM BA*AKC BES*

FTC  
Κομβιοδόχοι θαλάμου Χωνευτές Επιφανειακές

ΤΥΠΟΙ DISPLAY

ΤΥΠΟΙ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΩΝ VRM-KL LISA-C sM-04 TL/C (4,3”) LISY-4

AKC-BES ✓ ✓

AKC-Bes Blue Line ✓ ✓

AKC-BESL ✓ ✓

AKC-BesL Blue Line ✓ ✓

AKC-sM-BA full height ✓ ✓ ✓ ✓
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οθόνες, κομβία και μετώπες

Display
Για πίνακα Lisa

Mετώπη

Για πίνακα UControl

Κομβία

LISA-L

VRM-KL

LISA-C

S-COP

LISY 4

SM-04 TL/C (4,3’’)

KLH-42Q KLH-42R MT-42 RT-42

Κομβιοδόχοι ορόφου

ΚοΜβιοΔοχοι 
ΘαΛαΜΩΝ

Χωνευτές

AKL - 001 AKL - 101

AKL - 102

AKL - 002

Σε ορθοστάτη

AKL 001

AKL 002
AKL 101

AKL 102

AKL 001 002 101 διαστάσεις
(W) 85 mm x (H) 180 mm

AKL-102 διαστάσεις
(W) 85 mm x (Η) 230 mm

διαστάσεις
KLH 42Q (W) 35 mm x (H) 35 mm
KLH 42R Ø 41 mm
MT-42 (W) 31 mm x (H) 31 mm
RT-42 Ø 30 mm

Οι VRM-KL, LISA-C, LISA-L 
και S-COP διατίθενται σε 
κόκκινο και μπλε

Τα ΜΤ-42 και RT-42 
διατίθενται σε κόκκινο
και μπλε.

Oι κομβιοδόχοι ορόφου LISA-L και VRM-KL 
διατίθενται με όλους τους τύπους κομβίων P95-902

H P95-902 διατίθεται με LISA-L, LISA-C, 
SM-04 TL/C (4,3’’) ή οθόνη S-COP
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Εξατομικευμένες 
λύσεις
Στην KLEEMANN σχεδιάζουμε θαλάμους που συνδυάζουν  
τα στοιχεία της καινοτομίας, της κομψότητας και της λειτουργικότητας 
και έχουμε πάθος για τη δουλειά μας. Η σχεδιαστική μας ομάδα  
με υψηλή εξειδίκευση και δημιουργική δύναμη επικεντρωμένη  
στην εξεύρεση λύσεων ξεπερνά κάθε φορά τον εαυτό της και σχεδιάζει 
εξατομικευμένες λύσεις ακόμη και για τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες.

Η KLEEMANN συνεργάζεται μαζί σας σε όλα τα στάδια με σκοπό  
να σας προσφέρει ευελιξία και να σας δώσει τη δυνατότητα  
να επιλέξετε ανάμεσα στις καλύτερες σχεδιαστικές λύσεις,  
ανεβάζοντας την εμπειρία του πελάτη σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Με τη βοήθεια της ειδικευμένης 
σχεδιαστικής μας ομάδας θα μπορέσετε 
να διαμορφώσετε όπως εσείς θέλετε  
την αισθητική του ιδανικού θαλάμου

32

οι θάλαμοί μας
KLEEMANN Design για μια ζωή. Η KLEEMANN δεν περιορίζεται 
στον απλό σχεδιασμό ανελκυστήρων, αλλά καλλιεργεί μια 
ολόκληρη σχεδιαστική κουλτούρα που απογειώνει κάθε πτυχή 
της δραστηριότητάς της. πρόκειται για τρόπο σκέψης, για μια 
κουλτούρα καινοτομίας.

Με την προσέγγιση αυτή, η KLEEMANN δεν αντιμετωπίζει τον 
ανελκυστήρα σαν ένα κουτί, αλλά σαν ένα μοναδικό τμήμα του 
κτιρίου, και δίνει νέο νόημα στην εμπειρία χρήσης ανελκυστήρα 
για το άτομο, το κτίριο, τον χώρο.

Design 
παγκοσμίου 
κύρους
Το 2007, η KLEEMANN ξεκίνησε τη σχεδιαστική της έρευνα  
σε συνεργασία με το βιομηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα. 
Έτσι σηματοδοτήθηκε η αρχή μίας νέας εποχής. Μέσα από 
αυτή τη συνεργασία, νέες τεχνικές και αισθητικές λύσεις 
διερευνήθηκαν και αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. 

Εμπνευσμένοι από τις ανθρώπινες ανάγκες δημιουργούμε 
νέες ιδιότητες στο χώρο, οι οποίες ανεβάζουν τη διάθεση 
του επιβάτη και τονώνουν την αλληλεπίδραση μέσα στον 
ανελκυστήρα.
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Μολονότι έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί  η ακρίβεια  
των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο, η KLEEMANN  
δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή  τυπογραφικά λάθη.  
Οι εικόνες εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς παρουσίασης. Δεν είναι  
κατάλληλες για χρήση σε κατασκευές/κτίρια, ούτε σε μελέτες σκοπιμότητας.
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