
CospiBio Πέργκολα
Η πιο εξελιγμένη και σύγχρονη κατασκευή πέργκολας 
αλουμινίου με υψηλή αισθητική και εξαιρετική minimal 
σχεδίαση, για να ταιριάζει σε κάθε χώρο

CospiSun Σύστημα οροφής
Το σύστημα οροφής CospiSun είναι μια εξαιρετική επιλογή 
προστασίας με υψηλή αισθητική και πολλαπλά οφέλη

CospiLouvre Ανοιγοκλειόμενη  Πέργκολα
Η πέργκολα Cospilouvre επιτρέπει να ρυθμίζετε τις περσίδες 
χειροκίνητα ή ηλεκτρικά και σας δίνει τον έλεγχο της 
ποσότητας του ηλιακού φωτός

Στέγαστρο Γκαράζ
Το Στέγαστρο Γκαράζ είναι η τέλεια λύση κάλυψης και 
προστασίας για το αυτοκίνητό σας από τις καιρικές συνθήκες 
και τις υψηλές θερμοκρασίες

CospiEpalum Συρόμενο Σύστημα
Συρόμενο σύστημα αλουμινίου με εξωτερικές περσίδες, 
τέλεια προσαρμοσμένες σε κάθε πέργκολα και σπίτι

CospiScreen Σύστημα Κάθετης Σκίασης
Το CospiScreen είναι αφιερωμένο στη διατήρηση του 
τέλειου κλίματος από το καλοκαίρι μέχρι το χειμώνα, φυσικά 
και αποτελεσματικά

Παράγουμε και κατασκευάζουμε 85 διαφορετικά συστήματα σκίασης με σκοπό 
την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας στην προστασία και αναβάθμιση των 
εξωτερικών σας χώρων

Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Προϊόντα

CospiEpal Γυάλινο Σύστημα
Το σύστημα CospiEpal System είναι ένα γυάλινο σύστημα 
πλαγιοκάλυψης που μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί 
σε οποιοδήποτε χώρο



CospiBio Πέργκολα
με την ποιότητα της Cospico
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CospiBio

Η CospiBio Pergola είναι ένα σύστημα οροφής με περσίδες. Είναι η πιο εξελιγμένη και σύγχρονη 
κατασκευή πέργκολας αλουμινίου με υψηλή αισθητική και εξαιρετική minimal σχεδίαση, για να 
ταιριάζει σε κάθε χώρο. Με έναν πολύ απλό και εύχρηστο τρόπο χειρισμού, η πέργκολα CospiBio 
ενοποιεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ενώ παρέχει προστασία από το νερό και 
ταυτόχρονα διατηρεί τον φυσικό φωτισμό.

Η ανοιγόμενη πέργκολα CospiBio με τον αυτόματο χειρισμό των περσίδων της, επιτρέπει τη 
διέλευση του αέρα και δημιουργεί μια ευχάριστη θερμοκρασία στις προστατευόμενες περιοχές. 
Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές οι περσίδες της CospiBio κλείνουν και κρατούν τον χώρο 
στεγανό. Ένα σύγχρονο και καλαίσθητο σύστημα που εξασφαλίζει την ιδανική ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας και παρέχει επιπλέον χώρο για κάθε είδους χρήση και δραστηριότητα.
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CospiSun

Σύστημα οροφής

με την ποιότητα της Cospico

Το σύστημα οροφής CospiSun είναι 
μια εξαιρετική επιλογή προστασίας με 
υψηλή αισθητική και πολλαπλά οφέλη.

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των 
πελατών μας μέσα από τα 40 χρόνια 
εμπειρίας μας στο χώρο της σκίασης, η 
εταιρία μας προέβει στην εξολοκλήρου 
σχεδίαση και κατασκευή ενός σταθερού 
συστήματος οροφής, το οποίο καλύπτει 
απόλυτα όλες τις ανάγκες σας. 
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Οφέλη και Πλεονεκτήματα

Με το CospiSun μπορείτε να 
στεγανοποιήσετε το χώρο σας από τη 
βροχή, και ταυτόχρονα να απολαμβάνετε 
τη σκίαση των περσίδων έτσι ώστε να 
χρησιμοποιείτε το χώρο σας όλο το 
χρόνο. 

Λεπτομέρειες

01. Στεγανότητα
02. Φυσικό Φως
03. Φυσικός Εξαερισμός
04. Σκίαση
05. Υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες        
από -50 Cº μέχρι + 100 Cº

Τρόποι διάθεσης

Το σύστημα Cospisun διατίθεται από την 
Cospico είτε σαν ολοκληρωμένη λύση με 
σκελετό, είτε σαν κάλυψη σε σκελετό που 
ήδη υπάρχει, είτε ως kit στις διαστάσεις 
σας με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
στήριξης και τις οδηγίες εγκατάστασης.
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CospiLouvre
Πέργκολα
με την ποιότητα της Cospico

Η πέργκολα Cospilouvre επιτρέπει να ρυθμίζετε τις 
περσίδες χειροκίνητα ή ηλεκτρικά και σας δίνει τον 
έλεγχο της ποσότητας του ηλιακού φωτός ή της σκιάς που 
δέχεται το αίθριο ή άλλος εξωτερικός χώρος διαβίωσης. 
 
Τις μέρες που ο καιρός είναι καλός, μπορείτε να ανοίξετε 
τις περσίδες για να να εχετε φυσικό φωτισμό σε ποσοστό 
που επιθυμείτε. Αν  διοργανώνετε κάποιο μπάρμπεκιου και 
αρχίσει να βρέχει απροσδόκητα, κλείστε τις περσίδες για 
να προστατέψετε τον εαυτό σας, τους καλεσμένους σας και 
το χώρο σας από τη βροχή. 
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Μια ρυθμιζόμενη πέργκολα σας επιτρέπει να απολαύσετε την ύπαιθρο ανεξάρτητα 
από τον καιρό. Από οικιστικές έως εμπορικές χρήσεις, από μικρές αυλές έως 
μεγαλύτερους εξωτερικούς χώρους, σας καλύπτουμε απόλυτα.

01. Παρέχει προστασία και σκιά 02. Προσαρμόζεται σε κάθε χώρο που πρέπει να 
καλυφθεί  03. Προσθέτει σημαντική αξία στο σπίτι σας 04. Χειροκίνητη και ηλεκτρική 
λειτουργία 

CospiLouvre Ανοιγοκλειόμενη  Πέργκολα
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Στέγαστρο 
Γκαράζ

με την ποιότητα της Cospico

Το Στέγαστρο Γκαράζ είναι η τέλεια λύση κάλυψης και προστασίας για το 
αυτοκίνητό σας από τις καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες του 
καλοκαιριού.

Υψηλή Προστασία

Είναι μια ανθεκτική κατασκευή από 
υλικά αντοχής και υψηλής προστασίας 
ενάντια στη βροχή, τον καυτό ήλιο και τις 
υπεριώδης ακτινοβολίες που βλάπτουν 
σοβαρά το χρώμα και το εσωτερικού του 
αυτοκινήτου μας.

365 ημέρες το χρόνο

Με το σύστημα προστασίας αυτοκινήτου 
και την πλήρη κάλυψη που προσφέρει 
από τις καιρικές συνθήκες (ήλιος, 
βροχή, χαλάζι, χιόνι), διευκολύνετε την 
καθημερινότητά σας καθώς παρκάρετε 
το αυτοκίνητό σας με προστασία ανά 
πάσα ώρα και στιγμή.
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Οφέλη & Πλεονεκτήματα

Επενδύστε στην προστασία του αυτοκινήτου σας με το Στέγαστρο 
Γκαράζ της εταιρίας μας και επωφεληθείτε μακροπρόθεσμα 
σημαντικά, εξοικονομώντας χρήματα με λιγότερα πλυσίματα, 
διατηρώντας την φρεσκάδα και γυαλάδα του χρώματος, και 
προστατεύοντας το εσωτερικό ύφασμα-δέρμα του αυτοκινήτου 
σας.



CospiEpal
Γυάλινο Σύστημα

με την ποιότητα της Cospico

Το σύστημα CospiEpal είναι μία γυάλινη πλαγιοκάλυψη που μπορεί πολύ εύκολα 
να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε χώρο επεκτείνοντας  το εσωτερικό του σπιτιού. 
Αποτελεί την πιο οικονομική λύση περιμετρικής κάλυψης με τζάμι με υψηλή 
ποιότητα και λειτουργία. Το CospiEpal System λειτουργεί σε συρόμενη μορφή, 
όντας διακριτικό χωρίς κάθετα χωρίσματα για να δημιουργεί ένα χώρο με υψηλή 
αισθητική χωρίς να περιορίζει την σημαντική παράμετρο της εξωτερικής θέας.

Γυάλινο Συρόμενο Σύστημα

Το γυάλινο συρόμενο σύστημα, 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
αποκλειστικά από την εταιρεία μας, 
αποτελείται από οδηγούς αλουμινίου, 
inox ράγες και ράουλα. Τα πλαίσια 
αλουμινίου επενδύονται απο κρύσταλλα 
ειδικής επεξεργασίας για τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια και προστασία. 

Προστασία παντός καιρού

Με το CospiEpal σύστημα μπορείτε να 
προστατεύετε τον εξωτερικό σας  χώρο 
και τα έπιπλα της βεράντας από τις 
καιρικές συνθήκες και  δε θα ανησυχείτε 
πλέον για τις ξαφνικές μεταβολές του 
καιρού. Με το συρόμενο σύστημα Cos-
piEpal είστε  100% προστατευμένοι.
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Χρωματισμοί

Οι οδηγοί αλουμινίου του γυάλινου συστήματος πλαγιοκάλυψης 
CospiEpal μπορούν να βαφτούν ηλεκτροστατικά σε οποιαδήποτε 
RAL απόχρωση ακόμα και σε απομίμηση ξύλου. 
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CospiScreen Σύστημα 
Κάθετης Σκίασης

με την ποιότητα της Cospico

Βελτιώστε τους εξωτερικούς χώρους και δημιουργήστε ένα υπαίθριο καταφύγιο 
για πραγματική χαλάρωση και άνετη ψυχαγωγία, χωρίς προβλήματα. Από τη 
ζέστη του καλοκαιριού μέχρι το κρύο του χειμώνα, το CospiScreen θωρακίζει 
τέλεια την πέργκολα, το αίθριο, τη βεράντα ή το μπαλκόνι, ώστε όλοι να μπορούν 
να απολαμβάνουν ένα υπαίθριο καθιστικό όλο το χρόνο.

Ιδανικό Κλίμα

Το CospiScreen είναι αφιερωμένο στη 
διατήρηση του τέλειου κλίματος από 
το καλοκαίρι μέχρι το χειμώνα, φυσικά 
και αποτελεσματικά. Το CospiScreen 
προσφέρει ιδιωτικότητα και προστασία 
από τον ήλιο, τον άνεμο και τη βροχή.

Προστασία από τον καιρό

Το συγκεκριμένο σύστημα εξωτερικής 
σκίασης επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο 
της ποσότητας φωτός που επιθυμούν οι 
άνθρωποι για το σπίτι τους, εμποδίζοντας 
έως και 90% της ανεπιθύμητης 
θερμότητας όταν το CospiScreen είναι 
κλειστό και μεγιστοποιώντας τα επίπεδα 
θερμοκρασίας όταν το CospiScreen είναι 
ανοιχτό.
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Λεπτομέρειες

01. Πλήρης σφράγιση κατά μήκος της άκρης
02. Σύστημα αλουμινίου με ηλιακό ύφασμα και κουτί τετράγωνου 
σχήματος
03. Παρέχει αντηλιακή προστασία και ιδιωτικότητα
04. Άνετη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου
05. Χαμηλό ενεργειακό κόστος
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CospiEpalum 
Συρόμενο Σύστημα

με την ποιότητα της Cospico

To CospiEpalum είναι ένα συρόμενο σύστημα αλουμινίου 
με εξωτερικές περσίδες, τέλεια προσαρμοσμένες σε κάθε 
πέργκολα και σπίτι. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη 
προσθήκη στην πλούσια γκάμα προιόντων που 
κατασκευάζει η εταιρία μας.
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Το CospiEpalum σύστημα συρόμενης περσίδας ταιριάζει γενικά στο 
εξωτερικό του κτιρίου, πέργκολα, αίθριο, κιόσκι. Κατασκευασμένο από 
αλουμίνιο είναι ανθεκτικό και σύστημα εφ’ όρου ζωής. Τα υλικά υψηλών 
προδιαγραφών εγγυώνται την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Το 
σύστημα βάφεται ηλεκτροστατικά σε οποιαδήποτε RAL απόχρωση.

Κατασκευασμένο από Αλουμίνιο



Cospico

Η Cospico δίνει νέα διάσταση στους εξωτερικούς χώρους 
ιδιωτικούς και επαγγελματικούς. Η Cospico δημιουργεί νέους 
χώρους λειτουργικούς για όλες τις εποχές. Υλικά άριστης 
ποιότητας με ευρεία ποικιλία χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικά 
στις καιρικές συνθήκες, ευφυείς κατασκευές με μοναδική 
ποιότητα και αντοχή στο χρόνο.

Σχετικά με εμάς
Αποστολή μας στην Cospico είναι η σχεδίαση, παραγωγή 
και κατασκευή οικονομικών λύσεων υψηλής αισθητικής, 
ποιότητας και αντοχής για την προστασία των εξωτερικών 
σας χώρων από τις καιρικές συνθήκες.

Εγκαταστάσεις
Η COSPICO ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική 
εταιρεία με πολυετή πείρα στο χώρο των διαφώτιστων 
κατασκευών, στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 3.000m² 
ενώ οι αποθηκευτικοί και εργοστασιακοί χώροι καλύπτουν 
συνολική έκταση 6.500m².


