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Η σχάρα COVERPRO προστατεύει την υδρορροή καθώς 
εμποδίζει το πέρασμα των φύλλων και τη δημιουργία 
φωλιών από πουλιά κ.α. Έπειτα από αρκετή μελέτη και σε 
συνδυασμό με πολλές δοκιμές υπό διάφορες καιρικές συν-
θήκες, δημιουργήσαμε το εργονομικό σχήμα της σχάρας με 
άριστα αποτελέσματα αντοχής και λειτουργικότητας .

Στόχος μας είναι να κυκλοφορούν ελεύθερα τα βροχόνερα 
από τις ειδικά σχεδιασμένες οπές που βρίσκονται κατά μή-
κος της προστατευτικής σχάρας ενώ ταυτόχρονα συγκρα-
τούν διάφορους ανεπιθύμητους παράγοντες.

Συνδυάζονται με τις υδρορροές αλουμινίου της σειράς 
ΥΔΡΟΡΡΟΗ

COVERPRO gutter protection cover prevents clogging that 
occur by leaves, bird nests, twigs etc. The ergonomic design 
created for our Coverpro cover, was done with a combina-
tion of undergoing a number of tests various weather con-
ditions and we are pleased with the results of the strength 
and functionality. 

Our goal is for the rainwater to circulate freely from the 
specially designed perforations along the length of our 
protective gutter cover while simultaneously retaining any 
undesired debris and impurities.

Combine them with our aluminum gutter series 
YDRORROI

| CODE CT-252 
ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΡΗΤΗ -  
Πλάτος 12cm
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - σειράς ΥΔΡΟΡΡΟΗ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1.00mt

GUTTER PROTECTION 
COVER -  
Width 12cm
ARE INSTALLED ON ALUMINUM GUT-
TERS - series YDRORROI

MADE FROM ALUMINIUM

AVAILABLE IN LENGTH 1.00mt
Διαθέσιμες σε Λευκό Ανοιχτό Μπεζ & Κεραμιδί.  
Τα υπόλοιπα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

ΑΝ.ΜΠΕΖ ΚΕΡΑΜΙΔΙΛΕΥΚΟ
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The bird deterrent cover plays a protective role of func-
tionality and protection as it will not allow birds to visit or 
nest on any type of gutters, roof tops, window fascias etc. 
In general its structure is manufactured with such a unique 
design which prevents any external visitor. 

Ο αποτρεπτικός παράγοντας πτηνών έχει προστατευτικό και 
λειτουργικό ρόλο καθώς δεν επιτρέπει την επίσκεψη των 
πτηνών σε υδρορροές, ταράτσες, πρεβάζια κτλ. Η δομή 
του γενικότερα είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
αποτρέπει οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα.

 
GUTTER PROTECTION 
COVER -  
Width 15cm
ARE INSTALLED ON ALUMINUM 
GUTTERS - series YDRORROI & 
YDROCYCLO

MADE FROM ALUNUM

AVAILABLE IN LENGTH 1.00mt

| CODE CT-253 
ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΡΗΤΗ -  
Πλάτος 15cm
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - σειρές ΥΔΡΟΡΡΟΗ & 
ΥΔΡΟCYCLO

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1.00mt

BIRD DETTERENT  
SPIKES
PLACED ON UNLIMITED  
APPLCATIONS

MADE FROM INOX

AVAILABLE IN LENGTH 1.00mt

| CODE CT-254
ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΤΗΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ INOX

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1.00mt


