
Καινοτόμες εφαρμογές

για έξυπνα και ασφαλή κτίρια

ERGOMATIC - Γ. ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, Δοϊράνης 188, 176 73 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 210 9410015, Fax: 210 9410014, e-mail: info@ergomatic.gr

www.ergomatic.gr

Technology in motion



Μια εταιρία σε συνεχή κίνηση και ανάπτυξη. 

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο των αυτοματισμών οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης και σε 

προϊόντα που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, η Ergomatic συνδυάζει την ποιότητα με την ισορροπία τιμών, μαζί 

με την απλότητα χρήσης και φυσικά την εγγύηση μακροζωίας.

Η Ergomatic ιδρύθηκε το 2004 και είναι μια υγιής και δυναμική εταιρία στην ελληνική αγορά του Τεχνολογικού 

Εξοπλισμού Κτιρίων, Συστημάτων Διαχείρισης Στάθμευσης και Ελεγχόμενης Πρόσβασης Προσωπικού & 

Οχημάτων. Οι νέες σειρές προϊόντων της Ergomatic, προσφέρουν τέλειες λύσεις, σε απαιτητικά κτίρια με 

κυκλοφοριακό φόρτο. Εκεί, όπου η ευκολία χρήσης είναι ύψιστης σημασίας και ταυτόχρονα απαιτείται μία 

αρχιτεκτονικά εκλεπτυσμένη ιδέα ή πρόσοψη.
Διατηρώντας την απαραίτητη ευελιξία,  

είμαστε οι μόνοι που σας παρέχουμε 

ένα πλήρες πακέτο  συστημάτων 

αυτοματισμού και  ασφάλειας για  

οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική 

χρήση. Συμβάλλουμε υπεύθυνα στην 

άνεση και την ασφάλεια των χώρων που 

κινείστε, παρέχοντας προστιθέμενη αξία 

σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όραμά μας είναι το έργο μας να καλύπτει τις ανάγκες σας, κάνοντας πιο εύκολη και ευχάριστη την καθημερινότητά 

σας. Να είμαστε αντάξιοι των προσδοκιών και απαιτήσεών σας, ώστε να συμβάλουμε στην ασφάλειά και την 

ελευθερία των κινήσεών σας.
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Με το βλέμμα
στραμμένο στο μέλλον ΕΤΑΙΡΙΑ & ΟΦΕΛΗ

Γιατί  Ergomatic 
Τα έργα μας και οι άριστες σχέσεις με τους πελάτες μας, μιλούν για μας και την αξιοπιστία μας. 

Η καταξίωσή μας στην ελληνική αγορά και η εμπιστοσύνη των πελατών μας, βασίζεται:

• στην τεχνολογική αρτιότητα & την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών, 

   που προσφέρουν τα συστήματά μας

• στην ποιότητα κατασκευής & την τεχνολογία αιχμής των προϊόντων, 

   που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας

• στην εμπειρία & εξειδίκευση των στελεχών μας και την άρτια & άμεση τεχνική υποστήριξη 

   που προσφέρουμε

• στην πιστοποίηση των προϊόντων μας & τη διετή ή τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας 

   στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη των συστημάτων μας

• στην after sales κάλυψη & την παροχή πακέτου οικονομικών συμβολαίων 

   Προγραμματισμένης Κάλυψης 



Συστήματα αυτοματισμών Ergomatic, 
σε κάθε τομέα, για κάθε ανθρώπινη δραστηριότηταΤΟΜΕΙΣ

01. Επαγγελματικοί Χώροι

02. Ξενοδοχειακές Μονάδες

03. Εμπορικά Κέντρα

04. Αεροδρόμια

05. Χώροι Parking

06. Νοσοκομεία & Ιατρικά Κέντρα

07. Δημόσια Κτίρια & Δημόσια Έργα

08. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

09. Εκθεσιακά & Συνεδριακά Κέντρα

10. Αθλητικές Εγκαταστάσεις

11. Πλοία & θαλαμηγοί

Ολοκληρωμένες λύσεις πρόσβασης με μια σειρά καινοτόμων, 
καλαίσθητων και λειτουργικών προϊόντων υψηλής ποιότηταςΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυτόματες πόρτες
σελ. 08

Αυτόματα συστήματα Parking

σελ. 12
Bollards / Μπάρες 

σελ. 14
Βιομηχανικές πόρτες

σελ. 15
Αυτοματισμοί 

παραθύρων

σελ. 16 Γκαραζόπορτες
& Μηχανισμοί 

Συστήματα ελεγχόμενης 
πρόσβασης

σελ. 10

σελ. 06

04

Πυράντοχες πόρτες

σελ. 17



• Περιστρεφόμενες 

• Συρόμενες

• Ανοιγόμενες

• Αυτόματες πόρτες εξοικονόμησης χώρου

• Πόρτες νοσοκομείων / χειρουργείων
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Συρόμενες αυτόματες 

Από το 1965 αποστολή της SESAMO είναι ο 

σχεδιασμός και  η  παραγωγή καινοτόμων 

αυτοματ ισμών που προσφέρουν:  υψηλό 

τεχνολογικό επίπεδο, υψηλά ποιοτικά standard, 

σωστή ισορροπία ποιότητας/τιμής, απλότητα 

στη χρήση, εγγύηση στη διάρκεια του χρόνου. 

01. Αυτόματες πόρτες
Πλήρης γκάμα για κάθε σας ανάγκη, από καταξιωμένους 
κατασκευαστές αυτόματων θυρών, που καινοτομούν στον 
χώρο:

Περιστρεφόμενες 

BLASI DOOR SYSTEMS
More than an entrance!

Όλες οι περιστρεφόμενες θύρες Blasi διακρίνονται 

από την υψηλή αξιοπιστία, αλλά και από την ποιοτικά 

α ν ώ τ ε ρ η  κ α τ α σ κ ε υ ή  τ ω ν  μ η χ α ν ι κ ώ ν  μ ε ρ ώ ν 

μετάδοσης της κίνησης, εξασφαλίζοντας την ομαλή 

και ασφαλή λειτουργία.



• Αυτόματα συστήματα διαχείρισης   

   χώρων στάθμευσης

• Αυτόματα συστήματα στάθμευσης   

   επί οδών πόλεων

• Σύστημα parking επισκεπτών 

   καταστημάτων

• Αναλώσιμα parking
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Τα αυτόματα συστήματα διαχείρισης χώρων στάθμευσης ZEAG-Hub 
Parking, παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο του χώρου στάθμευσης, 
συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό, έξυπνο λογισμικό και υψηλή 
φιλικότητα προς τον χρήστη.

Ολοκληρωμένες λύσεις σε αυτόματα συστήματα διαχείρισης parking 
επαγγελματικών και δημόσιων Χώρων Στάθμευσης και Πρόσβασης 
Οχημάτων. Υλοποίηση και ενεργή υποστήριξη μικρών, μεγάλων και 
σύνθετων εγκαταστάσεων χώρων στάθμευσης, υψηλής αξιοπιστίας  
και απόλυτου ελέγχου.

02. Αυτόματα συστήματα Parking
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Ευέλικτες λύσεις, με αξιόπιστα συστήματα για ελεγχόμενη 

πρόσβαση ατόμων ή οχημάτων ή και συνολική διαχείριση 

όλων των παραπάνω. Σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για 

εμπορικούς χώρους, κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και 

για οποιονδήποτε άλλον χώρο, η ασφάλεια και ο έλεγχος 

είναι απαίτηση.

• Access Control

• Ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων

• Τουρνικέ

• Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών

• Συστήματα ενδοεπικοινωνίας

• Ηλεκτρονικές κλειδαριές

03. Συστήματα
ελεγχόμενης πρόσβασης

Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές εγκαθίστανται 

σε κάθε είδους πόρτα, προσφέροντας 

έλεγχο της πρόσβασης και ασφάλεια 

στους επισκέπτες μας. Οι αναγνώστες 

των κλειδαριών συνδυάζουν διάφορες 

τεχνολογίες Proximity, καθώς και μέσου 

πρόσβασης, από την κλασική κάρτα μέχρι 

τη χρήση του κινητού μας.   

Μονάδες με ήχο και κάμερα - μονάδες επέκτασης με πλήκτρα 

- αριθμητικό πληκτρολόγιο για απευθείας κλήσεις ή για έλεγχο 

πρόσβασης - μονάδα διεύθυνσης ή τελείως κενή - μονάδες 

RFID ελέγχου πρόσβασης, καθώς και τα αντίστοιχα πλαίσια 

και κουτιά, μας επιτρέπουν να φτιάξουμε ακριβώς το σύστημα 

θυροτηλεόρασης που ταιριάζει στις ανάγκες μας.
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Η εταιρία μας αντιλαμβάνεται 

και ικανοποιεί τις ανάγκες σας 

και θέτει ως κύριο στόχο την 

προστασία σας. Είναι ικανή να 

προσφέρει κάθε λύση ή επίπεδο 

ασφάλειας, μέσω εξελιγμένων 

κ α ι  α ν θ ε κ τ ι κ ώ ν  ε μ π ο δ ί ω ν 

με ελκυστικό σχεδιασμό και 

φυσικά μέγιστη απόδοση, από 

την προστασία μιας ιδιωτικής 

κ α τ ο ι κ ί α ς  μ έ χ ρ ι  σ ύ ν θ ε τ ω ν 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Ευρεία γκάμα προϊόντων από πρωτοπόρα εργοστάσια της Ευρώπης, με 
ειδίκευση στις μπάρες ελέγχου διέλευσης οχημάτων Bollard (βυθιζόμενα 
κολωνάκια), τα οποία προσφέρουν εύκολη διαχείριση και ασφάλεια. 

• Αυτόματα 
• Ημιαυτόματα
• Σταθερά
• Αποσπώμενα
• Οδόφραγμα Road Blocker
• Tyre Killers

04. Bollards / Μπάρες

Ένας χώρος στάθμευσης οφείλει να 

χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ευε-

λιξία και εξαιρετικά αξιόπιστους μη-

χανισμούς μπάρας. Εξελιγμένα προϊ-

όντα από επώνυμους οίκους ικανά να 

ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη.



Όλη η σειρά βιομηχανικών αυτοματισμών έχει 
μελετηθεί με τρόπο που να μην αφήνει καμία 
λεπτομέρεια χωρίς απάντηση. Τα έργα της 
εταιρίας μας μιλούν από μόνα τους, για την 
αρτιότητα της κατασκευής στις πιο απαιτητικές 
προδιαγραφές, για οποιονδήποτε σκοπό.

Μεγάλη ποικιλία, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγρα-
φές χρήσης και ασφάλειας των βιομηχανικών κτιρίων, 
που εξασφαλισμένα καλύπτει όλες σας τις ανάγκες.

• Ράμπες φορτοεκφόρτωσης

• Φυσούνες

• Βιομηχανικά ρολά

• Λωριδοκουρτίνες

• Πόρτες πτυσσόμενες

• Πόρτες pvc-speed rolls

• Πόρτες flip-flap

• Πόρτες ψυκτικών θαλάμων

05. Βιομηχανικές πόρτες

Οι μηχανισμοί παραθύρων της Comunello είναι εξαιρετικά 
ευέλικτοι, κατάλληλοι για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 
για παράθυρα, θόλους, φεγγίτες & περσίδες σκίασης.

Ο μηχανισμός Domus Swing έχει κατασκευαστεί 
κατάλληλα για ένα ή δύο φύλλα, δίνοντας λύση σε σημεία 
όπου είναι αδύνατη η προσέγγιση.

Για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Σημείο αναφοράς στον τομέα αυ-
τοματισμού ενός σπιτιού ή ενός κτιρίου. Υψηλή ποιότητα και 
αντοχή, μοντέρνα αισθητική και εξαιρετική ευελιξία.

• Μηχανισμοί παραθύρων εμβόλου
• Μηχανισμοί παραθύρων αλυσίδας
• Μηχανισμοί για παντζούρια
• Μηχανισμοί παραθύρων κρεμαγιέρας

06. Αυτοματισμοί παραθύρων
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Κατασκευάζονται με τα πιο απαιτητικά standards και 
πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Πιστο-
ποιημένα συστήματα που εξασφαλίζουν την απομό-
νωση της φωτιάς και αποτρέπουν τη μετάδοσή της 
κατά την εκκένωση του κτιρίου.

• Πυράντοχα ρολά
• Πυράντοχες κουρτίνες
• Πυράντοχες ανοιγόμενες θύρες
• Πυράντοχες συρόμενες

07. Πυράντοχες πόρτες
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν όλους τους τύπους 
κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των οικιών. Τα 
φράγματα διαθέτουν χαρακτηριστικά, όπως η 
μεταβλητή ταχύτητα, μείωση της ακτινοβολίας, 
συγκράτηση διαρροής καπνού, καταλληλότητα 
εξόδου έκτακτης ανάγκης και πρόσβασης ελέγχου.

Ποικιλία επιλογών υψηλής αισθητικής, που εγγυώνται την ασφάλειά σας. 
Δυνατότητα ειδικών κατασκευών, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Πόρτες γκαράζ
• Ρολά ασφαλείας

• Μονοκόμματες πόρτες οροφής

• Πολύσπαστες πόρτες οροφής

Μηχανισμοί 
• Μοτέρ συρόμενης αυλόπορτας
• Μοτέρ ανοιγόμενης αυλόπορτας
• Μηχανισμοί ρολών
• Μηχανισμοί οροφής
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08. Γκαραζόπορτες & Μηχανισμοί
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• Με υπευθυνότητα και συνέπεια, ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών μας, διασφαλίζοντας  

    την υψηλή αξιοπιστία όλων των συστημάτων αυτοματισμού. 

• Η διατήρηση επαρκούς αποθέματος ανταλλακτικών και συσκευών, καθώς και το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη  

  την Ελλάδα, διασφαλίζουν την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στους πελάτες μας άμεσα σε περιπτώσεις  

    έκτακτης ανάγκης, και οπωσδήποτε εντός 72 ωρών από τη στιγμή της κλίσης.

• Σε όλα τα προϊόντα μας παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος, για  

    24 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία τοποθέτησης. 

• Επειδή όμως, μας αρέσει να κάνουμε τα λόγια πράξη, εγκαινιάζουμε και τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση  

   techsupport@ergomatic.gr, στην οποία μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας για οποιαδήποτε απορία έχετε, σχετικά  

    με τον εξοπλισμό σας.

• Επιπλέον, σας καλούμε να θυμάστε, πως τεχνική κάλυψη δε σημαίνει απαραίτητα μόνο «επιδιόρθωση».  

    Η συντήρηση του μηχανισμού σας, είναι κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία του. 

•  Η Ergomatic, μελετώντας επί χρόνια τις ανάγκες των πελατών της, ακόμη και μετά την αγορά, επινοεί συνεχώς νέους  

     τρόπους για να βρίσκεται παρούσα σε κάθε ανάγκη του πελάτη, ακόμη και αν αυτή προκύπτει από διάφορα απρόβλεπτα  

    συμβάντα. 

• Απόρροια αυτής της προσέγγισης, είναι και ο σχεδιασμός και η παρουσίαση των πολύ οικονομικών συμβολαίων 

  κάλυψης ERGOSILVER και ERGOGOLD. Τα συμβόλαια αυτά, διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές για περιορισμένο  

    χρονικό διάστημα. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να λάβετε την προσφορά που θα καλύψει τη δική σας ανάγκη και  

    επωφεληθείτε από τις ακόμη πιο συμφέρουσες τιμές για τους χρήστες του site μας.

• Ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει τα πρωτεία της άψογης ποιότητας... στα λόγια...

• Η εταιρία μας όμως είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, γιατί θεωρούμε πως η πράξη, 

    μετράει περισσότερο από τα λόγια!

• Γι’ αυτό, σε κάθε βήμα του έργου σας, θα σας παρέχουμε πρακτικές συμβουλές, 

   για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

• Έτσι τελικά, θα ανήκετε και εσείς στο μεγάλο πλήθος των ικανοποιημένων πελατών μας...!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπευθυνότητα, συνέπεια, παρακαταθήκη ανταλλακτικών, 
άμεση ανταπόκριση, εγγύηση, φιλικές τιμές

ISO 9001:2008


