ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
DOW (ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΕΣ) - ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - YTONG

M E T A L S ΑΕΒΕ
www.raftopoulos-metalla.gr
Μέλος του Οµίλου Επιχειρήσεων Ραφτόπουλος

Απλή, Ανθυγρή, Πυράντοχη, Ινοσανίδα,
Τσιµεντοσανίδα. ∆ιαστάσεις: 2,0Χ1,2m
2,5Χ1,2m
3,0Χ1,2m
2,4Χ1,2m

∆ιαθέτουµε σε stock όλες τις διαστάσεις γυψοσανίδων
όλων των τύπων καθώς και όλα τα παρελκόµενα της ξηράς δόµησης.

ΞΥΛΙΝΑ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DECK
∆ιαθέτουµε εµποτισµένα ξύλινα Deck
και ξύλινη περίφραξη Σουηδίας,
καθώς επίσης και συνθετική περίφραξη
όλων των αποχρώσεων και όλων των διαστάσεων.
Μήκη: 3m, 3,90m, 4,50m για ξύλινη. 3,60m για συνθετικά.

ΗΛΙΑΚΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Σε συνεργασία µε την εταιρία
CENERGY ΑΕ του οµίλου Ραφτόπουλος
(www.cenergy-sa.gr)
διαθέτουµε ηλιακούς θερµοσίφωνες
ΗΛΙΟΑΚΜΗ και SOLARNET,
φωτοβολταϊκά της γερµανικής εταιρίας LUXOR,
αντιστροφείς της ολλανδικής VICTRON
καθώς και συσσωρευτές της ελληνικής εταιρίας VIOSY.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Λ. Καραµανλή 142, Αρτέµιδα Αττικής
Τηλ. Κέντρο: 2294081831, Κιν.: 6979224523
info@raftopoulos-group.gr / www.raftopoulos-metalla.gr

Αλουµίνια - Εξαρτήµατα
Σίδερα - Λαµαρίνες - Πλέγµατα
Πολυκαρβονικά - Plexiglass
Πάνελ Πολυουρεθάνης
Μοτέρ - Αυτοµατισµοί
Γυψοσανίδες - Μονωτικά
Ξύλινα - Συνθετικά Deck
Θωρακισµένες Πόρτες - Πάνελ
Αντικλεπτικά Συστήµατα
Περίφραξη - Σύρµατα
Ytong - Αlfa Block
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Μεγάλο stock σε όλα τα προϊόντα µας
Στις χαµηλότερες τιµές της αγοράς. Τσεκάρετέ µας!
Αποστολή άµεσα σε όλη την Ελλάδα.
Εξυπηρέτηση αυθηµερόν για Αττική
& νησιά που εξυπηρετούνται από το λίµάνι της Ραφήνας
info@raftopoulos-group.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EUROPA
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Στις αποθήκες της εταιρίας µας διαθέτουµε όλες
τις σειρές Europa 500, 5000, 5500, 6000, 100,
2000 και Prima 800, 850, 8000, 8500, σε χρώµα
λευκό 9010 και καφέ 8014.
Ολόκληρη η γκάµα των γνήσιων εξαρτηµάτων
είναι διαθέσιµη στο κατάστηµά µας.

ΣΙ∆ΕΡΑ

ΜΑΥΡΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
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ΗΤΑ, ΠΙ, ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΙ
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ
ΓΩΝΙΕΣ - ΤΑΦ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΛΑΜΕΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
ΛΟΓΧΕΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

∆ιαθέτουµε όλα τα υλικά
περίφραξης

Υλικά περίφραξης

Όλες οι διάτοµες του εµπορίου σε µήκος έως 12m

ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MΕΤΑΛΟΥΜΙΝ
Όλες οι σειρές Thermo
στην τιµή του ψυχρού

προσφορά

*Αφορά λευκό χρώµα 9010

ΣΗΤΕΣ

Σήτες Κάθετης Κίνησης, Plisee, Ανοιγόµενες, είναι διαθέσιµες
στο κατάστηµά µας.

Ρολλά αλουµινίου & πολυουρεθάνης.
Επίσης, διαθέτουµε σε stock
όλα τα προφίλ της Europa 998 & 990

Μοτέρ ρολλού
σε τιµή
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επίσης παρέχουµε όλα τα
παρελκόµενα ειδικά τεµάχια
για κορυφές, υδροροές & προσόψεις.

4,40€/kg

ΡΟΛΛΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

∆ιαθέτουµε πάνελ οροφής,
πλαγιοκάλυψης και πάνελ κεραµίδι,
σε µήκος έως 12 µέτρα,
άµεσα διαθέσιµα στις αποθήκες µας!
Σε χρώµατα κόκκινο - λευκό
& λευκό - λευκό και πάχη 4cm & 5cm.

Μοτέρ συρόµενης
& ανοιγόµενης πόρτας
στη χαµηλότερη
τιµή της αγοράς!!!

Πάχη: 4mm, 6mm, 8mm,
10mm, 16mm, 25mm

∆ιαθέσιµο µήκος έως 12 µέτρα!

∆ιαθέσιµο µήκος έως 12 µέτρα!

ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΣΙ∆ΕΡΑ
ΑΚΡΥΛΙΚΑ (PLEXIGLASS)
∆ιαθέτουµε πολυκαρβονικά
και ακρυλικά φύλλα,
κυψελωτα & συµπαγή
σε όλες τις αποχρώσεις
στις διαστάσεις που επιθυµείτε!
Ειδικά στέγαστρα σε διαστάσεις:
1,50 Χ 0,90m
2,05 Χ 0,90m
Πέργκολες αλουµινίου

