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αισθητική και φαντασία σχεδίασης

Φωτιζόμενη (LED)
διάτρητη επιγραφή οδού,
αριθμού, ονόματος κ.α.

Θέση κάμερας
από επίπεδο διάφανο
plexi glass

Πλέγμα θυρομεγαφώνου

Πρωταρχικός στόχος της CTC είναι η παροχή
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών η οποία
επιτυγχάνεται με την απόλυτη κάλυψη των αναγκών
του πελάτη και την βελτιστοποίηση της ποιότητας
των παραγόμενων προιόντων.
Επί 20 και περισσότερα συναπτά χρόνια η εταιρεία
μας δραστηριοποιείται επιτυχώς στο χώρο της
κατασκευής σταθμών εισόδου, συστημάτων
γραμματοκιβωτίων και ειδικών κατασκευών.
Έχει την δυνατότητα με την άριστη κατασκευαστική
και παραγωγική μονάδα της, την τεχνογνωσία και
τον επαγγελματισμό της να υλοποιεί καινοτόμες
ιδέες.
Ο πελάτης και η ικανοποίηση κάθε απαίτησής του
είναι στόχος και επίτευξη της CTC.

Φωτιζόμενη επιγραφή
ονόματος και στρογγυλό
μπουτόν κλήσης (inox)

Γραμματοθυρίδα
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ακρίβεια και αξιοπιστία
στην επικοινωνία

Διάτρητη επιγραφή οδού,
αριθμού, ονόματος κ.α.

Ο Πελάτης είναι για εμάς
συνεργάτης πάνω από όλα.
Μαζί οριοθετούμε στόχους και
υλοποιούμε καινοτόμες ιδέες με
φόντο το αύριο και
την εξέλιξη.

Θέση κάμερας
από επίπεδο διάφανο
plexi glass
Πλέγμα θυρομεγαφώνου

Κωδικό πληκτρολόγιο
για ηλεκτρονικό
άνοιγμα κλειδαριάς

Φωτιζόμενη επιγραφή
ονόματος και στρογγυλό
μπουτόν κλήσης (inox)

Επιγραφές από plexi glass
(μεταξοτυπία)
απλές ή φωτιζόμενες

Μεγάλη σημασία δίνεται κατά την
κατασκευή των σταθμών εισόδου
στο Design, στη νέα τεχνολογία
υψηλών προδιαγραφών και στα
ποιοτικά υλικά κατασκευής τους.
Εφαρμογές όπως χάραξη
αριθμού, οδού, επιγραφές από
plexi glass απλές ή φωτιζόμενες,
logo του εκάστοτε πελάτη, κωδικό
πληκτρολόγιο για άνοιγμα
κλειδαριάς και πολλές άλλες,
δεν αφήνουν καμία επιθυμία
ανικανοποίητη.
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ποικιλία και πρωτοτυπία
σε κάθε κατασκευή
Φωτιζόμενη (LED)
διάτρητη επιγραφή οδού,
αριθμού, ονόματος κ.α.

Υψηλές απαιτήσεις αισθητικής και
ποιότητας μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας,
χαρακτηρίζουν τους σταθμούς εισόδου μας.

Θέση πλάγιας κάμερας
από καμπύλο διάφανο
plexi glass σε μαύρο φόντο

Χρησιμοποιούμε πάντοτε υλικά υψηλών
προδιαγραφών όπως ανοξείδωτο μέταλλο
(Stainless Steel), αλουμίνιο, RAL χρωματική
απόχρωση κατ’ επιλογή του πελάτη,
ασημί, ανθρακί κ.λπ., έτσι ώστε
να προσφέρουμε τη δυνατότητα
για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων
επιθυμιών και να δώσουμε κάθε δυνατή λύση
σε οποιαδήποτε ανάγκη σας.

Πλέγμα θυρομεγαφώνου

Υλικά άριστης ποιότητας ανθεκτικά σε αντίξοες
συνθήκες και για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Φωτιζόμενη επιγραφή
ονόματος και στρογγυλό
μπουτόν κλήσης (inox)

Γραμματοθυρίδα
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το τέλειο συμπλήρωμα
Σταθμοί εισόδου και συστήματα
γραμματοκιβωτίων ως τέλειος
συνδυασμός στην είσοδο
της κατοικίας σας.
Διάτρητη επιγραφή οδού,
αριθμού, ονόματος κ.α.

Θέση κάμερας
από επίπεδο διάφανο
plexi glass

Με προιόντα ασφαλή και καινοτόμα,
προσεγμένου Design με άρτια προσαρμοστικότητα
στο χώρο, στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη
των αναγκών και απαιτήσεων του σύγχρονου
καταναλωτή.
Σας καλούμε λοιπόν να μας γνωρίσετε, να
μελετήσουμε το χώρο σας , να ακούσουμε την
πρότασή σας και να σας προσφέρουμε μία
μοναδική και άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση και
συνεργασία.

Πλέγμα θυρομεγαφώνου
Θα χαρούμε να βρούμε μία λύση από κοινού που
εξοικονομεί χώρο και εξασφαλίζει λειτουργικότητα
και θα σας προσφέρουμε τις συμβουλές μας
προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά σας.
Φωτιζόμενη επιγραφή
ονόματος και στρογγυλό
μπουτόν κλήσης (inox)

Σύστημα γραμματοκιβωτίου
Χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση
Γραμματοθυρίδα σε προσαρμοζόμενη
διάσταση, πορτάκι υποδοχής αλληλογραφίας
Επιγραφή ονόματος φωτιζόμενη
Άνοιγμα μπροστινής ή πισινής πλευράς
γραμματοκιβωτίου

σταθμοί εισόδου / 11

οι στήλες επικοινωνίας
Οι στήλες επικοινωνίας σε συνδυασμό με μπουτονιέρες thira ή prestige,
σύστημα γραμματοκιβωτίων και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων, προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις
και επιτρέπουν την πραγματοποίηση διαφορετικών αποτελεσματικών τρόπων σχεδιασμού εισόδων
των σύγχρονων αρχιτεκτονικών κτιρίων.
Εξοικονομούν χώρο και είναι ιδανικές για παρουσίαση χώρου είτε πρόκειται για κατοικία, γραφείο,
ιατρείο ή επιχείρηση. Δυνατότητα βασικού εξοπλισμού ή κατασκευή βάσει προσωπικών προτιμήσεων.
Η ουσιαστική σχέση με τον πελάτη και η αμεσότητα στην κάλυψη των κατασκευαστικών αναγκών,
οδηγούν την εταιρεία αλλά και τα προιόντα της στη διαρκή εξέλιξη.
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αντικατάσταση - εκσυγχρονισμός
παλαιών πινάκων
Η δυνατότητα κατασκευής των σταθμών εισόδου που σας
προσφέρει η εταιρεία μας σε οποιαδήποτε σχεδίαση, διάσταση
και μορφή επιθυμεί ο πελάτης, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα
για τον εκσυγχρονισμό των παλαιών κατοικιών με μία πιο νέα,
μοντέρνα και προσεγμένη εμφάνιση. Σχεδιάζονται έτσι ώστε να
προσαρμόζονται στις εισόδους χωρίς κάποια παρέμβαση ή κάποιο
μερεμέτι. Εξωτερική ή χωνευτή τοποθέτηση, απεριόριστος αριθμός
κουδουνιών, υλικά από αλουμίνιο σε πάρα πολλές χρωματικές
επιλογές για κάθε γούστο ή από ανοξείδωτο μέταλλο σε inox και
χρυσό.
Δώστε λύση στις ανάγκες των πελατών σας με εξειδικευμένες
προτάσεις και λύσεις για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
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η ωραιότερη μορφή επικοινωνίας
Εξατομικευμένες ειδικές κατασκευές, με γραμματοθυρίδα,
κωδικό πληκτρολόγιο κ.ά., προσαρμοσμένες στις
επιθυμίες του πελάτη ανήκουν στην καθημερινότητά μας.
Η μεγάλη γκάμα προτάσεων χαρακτηρίζεται
από υψηλή τεχνολογία και συμβαδίζει με
την λειτουργικότητα και την αισθητική.
Οι πολυάριθμες λύσεις έχουν μελετηθεί για να
ταιριάζουν σε εφαρμογές από μονοκατοικίες μέχρι
μεγάλα συγκροτήματα κτιρίων.
Με προσοχή στο φινίρισμα και την λεπτομέρεια
σας προσφέρουμε πάντοτε την ωραιότερη
εξειδικευμένη μορφή επικοινωνίας.

υπηρεσία
εξυπηρέτησης
πελατών
είναι πάντα κοντά σας...
Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε,
είτε πρόκειται για μελέτη, προσφορά, τοποθέτηση,
είμαστε πάντα εδώ για εσάς.
Με χαρά οι τεχνικοί μας θα σας προσφέρουν συμβουλές
στο δικό σας χώρο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε λύσεις
στα δικά σας μέτρα και ανάγκες, μετατρέποντας
την κάθε σκέψη σας σε εφαρμογή μας.
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