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Welcome to Metron | A Global Leading Elevator Manufacturer
Our history begins in 1995 as a local Greek elevator company, while today, we have strengthened our
worldwide presence in more than 50 countries in 5 continents achieving +170% increase in exports the
last 5 years.
Metron is one of the fastest growing companies of the global lift industry that designs and produces a
wide range of complete elevator solutions to suit even the most complex requirements. Metron’s factory,
one the most modern factories in Europe fully equipped with the latest technology machinery, is the
central hub where we design and produce our lift solutions that add value to our customers and the
end-users.
Our dedication to safety, quality, reliability and design is uncompromised. Thus, all our products undergo
the strictest inspections during all the design & production stages. Additionally, we offer top-class service,
strategic consultation and advanced technical solutions to our customers, striving for excellence on each
project.
Καλώς ήρθατε στη Metron | Μια Κορυφαία Βιομηχανία Ανελκυστήρων
Η ιστορία της Metron ξεκινά το 1995 ως μια ελληνική τοπική εταιρεία ανελκυστήρων ενώ σήμερα
έχει καταφέρει να ισχυροποιήσει τη διεθνή παρουσία της σε περισσότερες από 50 χώρες σε 5
ηπείρους πετυχαίνοντας αύξηση εξαγωγών +170% τα τελευταία 5 χρόνια.
Η Metron είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του κλάδου που σχεδιάζει και
παράγει μια μεγάλη γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων ανελκυστήρων ακόμη και για τις πιο ειδικές
απαιτήσεις. Το εργοστάσιο της Metron, ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ευρώπη πλήρως
εξοπλισμένο με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, είναι η “καρδιά” όπου σχεδιάζουμε και παράγουμε
λύσεις ανελκυστήρων που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας αλλά και τους τελικούς χρήστες.
Η αφοσίωσή μας στην ασφάλεια, την ποιότητα, την αξιοπιστία και το design είναι αδιαπραγμάτευτη.
Έτσι, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται στους αυστηρότερους ελέγχους σε όλα τα στάδια σχεδιασμού
& παραγωγής. Επιπλέον, προσφέρουμε κορυφαία εξυπηρέτηση, στρατηγική καθοδήγηση και
προηγμένες τεχνικά λύσεις στους πελάτες μας, επιδιώκοντας την τελειότητα σε κάθε έργο.
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Design to
Inspire
For Metron, elevators are more than
just machines that move. They are
the place where your vision lives. Let
yourself be inspired and create
together with us, an elevator truly
yours.
#DesignToInspire
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Company / Εταιρία

The Detail Behind Every Metron Cabin
With focus on safety, quality and aesthetics, we design and produce unique lift cabins with CNC technology
(Computerized Numerical Control) with a reﬁned elegance that lasts in time. Our perfect combination of
cutting-edge precision engineering and a team of master designers and technicians means Metron cabins
have unrivalled quality, outstanding design, extended lifecycle and stunning detailing.

Οι Λεπτομέρειες κάνουν τη ∆ιαφορά
Με επίκεντρο την ασφάλεια, την ποιότητα και την υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε και παράγουμε θαλάμους
ανελκυστήρων υψηλού design με τα πλέον σύγχρονα μέσα σχεδίασης και παραγωγής τεχνολογίας CNC
(Computerized Numerical Control). Η προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με μια ομάδα κορυφαίων
σχεδιαστών και τεχνικών, είναι η εγγύηση ότι οι θάλαμοι Μetron προσφέρουν ασυναγώνιστη ποιότητα,
κορυφαία αξιοπιστία και εντυπωσιακό design.

Global Partner Network
We work with a strong network around the globe comprising of elite installers to ensure you get any Metron lift
installed according to the highest standards.

Παγκόσμιο ∆ίκτυο Συνεργατών
Συνεργαζόμαστε με ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων εγκαταστατών για να διασφαλίσουμε ότι κάθε
ανελκυστήρας Metron θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.

Company / Εταιρία
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The 1st Company that introduced Powder Coating Colours in
Elevators
As a design leader, Metron has long life experience and know-how to colours technology. Today, we own one of the
biggest Powder Coating Departments in Europe with a fully automated 300 meters production line which ensures
increased production capability, tremendous flexibility, precise control and unmatched quality over time.

Η 1η Εταιρεία που εισήγαγε τις Ηλεκτροστατικές Βαφές στους
Ανελκυστήρες
Η Metron, ως κορυφαία εταιρεία στο design ανελκυστήρων, έχει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην
τεχνολογία χρωμάτων. Σήμερα, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα βαφεία ανελκυστήρων στην Ευρώπη, με μια
πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής 300 μέτρων, που εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγική ικανότητα,
τεράστια ευελιξία, ακριβή έλεγχο και απαράμιλλη ποιότητα στο πέρασμα του χρόνου.

Key Beneﬁts of Metron Cabins
At Metron, we design for a world where we are all unique and beautiful, a world of true
colors, ﬁne materials, unparalleled aesthetics and advanced technology.
Following this philosophy, we redeﬁne the elevator by pushing the boundaries of its
design. We believe in the distinctiveness of each work, giving you the opportunity to create
the ideal aesthetics for each space and to highlight your own "piece of art" each time.
Explore elegant ways of staying on top of competition with innovative designs and
superior materials that are customized to your project’s requirements and personalized to
individual style. Metron Cabins offer safety, durability and style in a wide variety of building
types, from ofﬁces and hotels to retail environments and houses. Designed with ease of
use in mind — whether installing or designing a space — Metron offers a solution to meet
your needs.

Βασικά Πλεονεκτήματα των Θαλάμων Metron
Στη Metron, σχεδιάζουμε για έναν κόσμο όπου όλοι μας είμαστε μοναδικοί και όμορφοι,
έναν κόσμο με αληθινά χρώματα, εκλεκτά υλικά, απαράμιλλη αισθητική και υψηλού
επιπέδου τεχνολογία.
Ακολουθώντας τη φιλοσοφία αυτή, επαναπροσδιορίζουμε τον ανελκυστήρα ωθώντας
τα όρια του σχεδιασμού του. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα κάθε έργου, δίνοντας σας
τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιδανική αισθητική για κάθε χώρο και να
αναδείξετε ένα δικό σας “έργο τέχνης” κάθε φορά.
Οι θάλαμοι Metron προσφέρουν ασφάλεια, ανθεκτικότητα και υψηλή αισθητική για μια
μεγάλη ποικιλία τύπων κτιρίων, από γραφεία και ξενοδοχεία μέχρι εμπορικά
καταστήματα και κατοικίες. Σχεδιασμένοι με γνώμονα τη φιλικότητα προς το χρήστη —
είτε πρόκειται για εγκατάσταση ή σχεδιασμό ενός χώρου — η Metron έχει μια λύση για
να καλύψει τις ανάγκες σας.

Key Beneﬁts of Metron Cabins
Βασικά Πλεονεκτήματα των Θαλάμων Metron
www.metronsa.eu

A Design Truly Yours
Their design flexibility gives you the freedom to customise each cabin to your personal aesthetics and
the character of each space.
Ένας θάλαμος, τόσο μοναδικός και εσείς
Η ευελιξία στο design τους, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε κάθε θάλαμο στην προσωπική
αισθητική σας και τις απαιτήσεις κάθε χώρου.
Best-in-class Features & Material Quality
Made of the most high-quality robust materials, Metron cabins enjoy an extended lifecycle as they look as
good as the ﬁrst day they were installed.
Κορυφαία Λειτουργία
Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, οι θάλαμοι Metron δημιουργούν έναν ασφαλή χώρο
κορυφαίας ποιότητας και μοναδικής αντοχής στον χρόνο.
Wide Range of Applications
Metron cabins are the ideal solution for any type of a building; Commercial & Public Buildings, Hotels,
Villas, Industrial Buildings, Residential Buildings, Hospitals, People with Disabilities.
Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών
Οι θάλαμοι Metron είναι η ιδανική λύση για κάθε τύπο κτιρίου: Εμπορικά & ∆ημόσια Κτίρια,
Ξενοδοχεία, Βίλες, Βιομηχανικά Κτίρια, Κατοικίες, Νοσοκομεία, ΑμεΑ
Easy & Quick Installation
A Metron cabin is simple, easy and quick to be installed.
Εύκολη & Γρήγορη Εγκατάσταση
Ένας θάλαμος Metron ξεχωρίζει για την απλή, εύκολη και γρήγορη εγκατάστασή του.
Safety
Certiﬁcation for ﬁre resistance formicas according to EN81/20.
Ασφάλεια
Πιστοποιητικά βραδύκαυστων υλικών για επενδύσεις θαλάμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
EN81/20.
Energy & Cost Saving
Eco friendly and cost saving led lighting with its warm colour adds a special touch to the ambience.
Εξοικονόμηση Ενέργειας & Κόστους
Το ζεστό χρώμα του φωτισμού led προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά στην ατμόσφαιρα και αποτελεί
φιλική προς το περιβάλλον και οικονομική λύση.
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Cabin Series / Σειρές Θαλάμων
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Cabin Series / Σειρές Θαλάμων
Metron’s cabins are engineered to perfection and their design features place them to the top of the industry. Our
models are the centerpieces that express the design language of your space and leave generous room for personalisation.
Οι θάλαμοι Metron επιδιώκουν την τελειότητα του στο σχεδιασμό τους με χαρακτηριστικά που τους τοποθετούν
στην κορυφή των επιλογών. Όλοι οι θάλαμοι Metron αποτελούν τα σημεία αναφοράς του design ενός χώρου και
προσφέρουν απλόχερα χώρο για εξατομίκευση.

LIFE DESIRE

Luxury climbs to the next level in this stunning cabin series with beautiful decorative components that elevate the
aesthetics of a space. Featuring cutting-edge elements, these "diamonds" add a touch of splendor to your lifestyle.
Η πολυτέλεια κυριαρχεί σε αυτή την εκπληκτική σειρά θαλάμων με τα ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία που
αναδεικνύουν την αισθητική ενός χώρου. Με τις εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες τους, αυτά τα
"διαμάντια" προσθέτουν μια αίσθηση ευφορίας στην καθημερινότητά σας.

CITY LIFE

Cabins from City Life Series constitute the perfect preamble to minimalism and essentialism. Robust structures which
ensure durability over time, pared down to their essentials, extended lines and seamless surfaces that highlight the
geometry and purity of each lift.
Οι θάλαμοι της σειράς City Life αποτελούν το τέλειο προοίμιο του μινιμαλισμού και της απλότητας. Στιβαρές
κατασκευές που εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα στο χρόνο, προβάλλουν τα βασικά δομικά στοιχεία τους, τις
εκτεταμένες σχεδιαστικές γραμμές, τις απρόσκοπτες επιφάνειες και αναδεικνύουν τη γεωμετρία και την
καθαρότητα κάθε θαλάμου.

LIFE SHINE

When high-end meets high-spirit, minimalism meets atypical, the outcome has to be something as powerful and
pleasing as this cabin series. A Life Shine cabin with its combination of distinctive aesthetics and incomparable quality
adds glamour and shine in any space.
Όταν η υψηλή ποιότητα συναντά τη δύναμη του design, ο μινιμαλισμός γίνεται μοναδικός, το αποτέλεσμα είναι κάτι
τόσο δυνατό και έντονο όσο αυτή η σειρά θαλάμων. Ένας θάλαμος Life Shine συνδυάζει την ιδιαίτερη αισθητική με
την απαράμιλλη ποιότητα ενώ προσθέτει αίγλη και λάμψη σε κάθε χώρο.

PURE LIFE

Discover the elegance of the panoramic cabins, distinguished for their high aesthetics and durability. Their perfect
transparency replaces introversion with honesty and purity, as it reveals what would be hidden behind a solid wall.
These cabins create the feeling of freedom by offering unobstructed panoramic views thanks to the unique perspective that glass gives to the space and their minimal design.
Ανακαλύψτε την κομψότητα των πανοραμικών θαλάμων, που διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και αντοχή
τους. Η τέλεια διαφάνειά τους αντικαθιστά την εσωστρέφεια με την ειλικρίνεια και την αγνότητα, καθώς
αποκαλύπτει τι θα κρυβόταν πίσω από έναν συμπαγή τοίχο. Οι θάλαμοι Pure Life δημιουργούν την αίσθηση
ελευθερίας και προσφέρουν ανεμπόδιστη πανοραμική θέα χάρη στη μοναδική προοπτική που δίνει το γυαλί στο
χώρο και το minimal design τους.

Cabin Series
LIFE DESIRE
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Cabin Models | Life Desire

CHARM

Side Facing: Formica White Acacia
Secondary Colour: Mocca (Metron Colours)
Floor: Murano Tile
Ceiling: Charm
COP: WF - Tobacco
Handrail: Charm

Επένδυση: Φορμάικα White Acacia
∆ευτερεύον Χρώμα: Mocca (Metron Colours)
∆άπεδο: Πλακάκι Murano
Οροφή: Charm
Κομβιοδόχος: WF - Tobacco
Κουπαστή: Charm

Cabin Models | Life Desire

NEXUS

www.metronsa.eu
Main Colour: New Black (Metron Colours)
Floor: Loft Cement Tile
Ceiling: Nexus
COP: WF - Nut
Handrail: Nexus

Πρωτεύον Χρώμα: New Black (Metron Colours)
∆άπεδο: Πλακάκι Loft Cement
Οροφή: Nexus
Κομβιοδόχος: WF - Nut
Κουπαστή: Nexus
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Cabin Models | Life Desire

LUMINOUS

Side Facing: Glass Facing Blue & Mirror Stainless Steel elements
Corners: Mirror Stainless Steel
Floor: Velvet Grey Tile
Ceiling: Line Slash
COP: CL
Handrail: RB35

Επένδυση: Επένδυση Γυαλιού Blue με στοιχεία Inox Mirror
Γωνίες: Inox Mirror
∆άπεδο: Πλακάκι Velvet Grey
Οροφή: Line Slash
Κομβιοδόχος: CL
Κουπαστή: RB35

Cabin Models | Life Desire

MOON
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www.metronsa.eu
Main Colour: Peach (Metron Colours)
Secondary Colour: Treasured (Metron Colours Collection)
Floor: Louvre Marﬁl Tile
Ceiling: Moon
COP: MN
Handrail: Moon

*Not compliance with EN 81-20 /
∆εν υπάρχει εναρμόνιση με τον ΕΝ81-20

Πρωτεύον Χρώμα: Peach (Metron Colours)
∆ευτερεύον Χρώμα: Treasured Light (Metron Colours)
∆άπεδο: Πλακάκι Louvre Marﬁl
Οροφή: Moon
Κομβιοδόχος: MN
Κουπαστή: Moon
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Cabin Models | Life Desire

COLOUR UP DELUXE

Main Colour: Oyster (Metron Colours)
Secondary Colour: Brown (Metron Colours)
Floor: Oak Dark Grey PVC Wood Effect
Ceiling: Colour Up Deluxe
COP: CD
Handrail: RB35

Πρωτεύον Χρώμα: Oyster (Metron Colours)
∆ευτερεύον Χρώμα: Brown (Metron Colours)
∆άπεδο: Oak Dark Grey PVC Υφή Ξύλου
Οροφή: Colour Up Deluxe
Κομβιοδόχος: CD
Κουπαστή: RB35

Cabin Models | Life Desire

MASTER

www.metronsa.eu
Side Facing: Light Rockford Laminate with Mirror Stainless
Steel elements
Corners: Mirror Stainless Steel
Floor: Super White Cloud Tile
Ceiling: Modern Circles
COP: HD

*Not compliance with EN 81-20 /
∆εν υπάρχει εναρμόνιση με τον ΕΝ81-20

Επένδυση: Μελαμίνη Light Rockford με στοιχεία
Inox Mirror
Γωνίες: Inox Mirror
∆άπεδο: Πλακάκι Super White Cloud
Οροφή: Modern Circles
Κομβιοδόχος: HD
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Cabin Series
CITY LIFE
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Cabin Models | City Life

EMBRACE WF

Side Facing: Formica Noce Davinci
Corners: White
Floor: Elements Blanco Tile
Ceiling: Minimal Plate
COP: MF
Handrail: RL34

Επένδυση: Φορμάικα Noce Davinci
Γωνίες: White
∆άπεδο: Πλακάκι Elements Blanco
Οροφή: Minimal Plate
Κομβιοδόχος: MF
Κουπαστή: RL34

Cabin Models | City Life

JOIN PC

www.metronsa.eu
Main Colour: Starlight Grey (Metron Colours)
Corners: White
Floor: Lounge Grey Tile
Ceiling: Minimal Plate
COP: WF - Nut
Handrail: RL34

Πρωτεύον Χρώμα: Starlight Grey (Metron Colours)
Γωνίες: White
∆άπεδο: Πλακάκι Lounge Grey
Οροφή: Minimal Plate
Κομβιοδόχος: WF - Nut
Κουπαστή: RL34
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Cabin Models | City Life

TEMPO PC

Main Colour: Mocca (Metron Colours)
Secondary Colour: Brown (Metron Colours)
Floor: Oak White PVC Wood Effect
Ceiling: Basic Classic
COP: TP
Handrail: RB35

Πρωτεύον Χρώμα: Mocca (Metron Colours)
∆ευτερεύον Χρώμα: Brown (Metron Colours)
∆άπεδο: Oak White PVC Υφή Ξύλου
Οροφή: Basic Classic
Κομβιοδόχος: TP
Κουπαστή: RB35

Cabin Models | City Life

SILVA INOX

www.metronsa.eu
Side Facing: Formica Kasnak Cut
Corners: Inox Satin
Floor: Erciyes Grey Tile
Ceiling: Modern Wings
COP: BZ
Handrail: RS35

*Available with Inox corners and all Powder Coating Colours

∆ιαθέσιμος και σε Inox Γωνίες αλλά και σε όλα τα χρώματα
της Metron

Επένδυση: Φορμάικα Kasnak Cut
Γωνίες: Inox Σατινέ
∆άπεδο: Πλακάκι Erciyes Grey
Οροφή: Modern Wings
Κομβιοδόχος: BZ
Κουπαστή: RS35
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Cabin Series
LIFE SHINE
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Cabin Models | Life Shine

ILLUSION

Side Facing: Inox Gold Stainless Steel with black horizonal
linear elements
Floor: Obvious Black PVC Cement Effect
Ceiling: Modern Maze
COP: Illusion
Handrail: Metron ST

Επένδυση: Inox Gold Σατινέ με μαύρα οριζόντια γραμμικά
στοιχεία
∆άπεδο: Obvious Black PVC Υφή Τσιμέντου
Οροφή: Modern Maze
Κομβιοδόχος: Illusion
Κουπαστή: Metron ST

Cabin Models | Life Shine

TEMPO INOX

www.metronsa.eu
Side Facing: Satin Stainless Steel
Corners: Satin Stainless Steel
Floor: Lounge Grey Tile
Ceiling: Minimal Cubes
COP: TP
Handrail: Metron ST

Επένδυση: Inox Σατινέ
Γωνίες: Inox Σατινέ
∆άπεδο: Πλακάκι Lounge Grey
Οροφή: Minimal Cubes
Κομβιοδόχος: TP
Κουπαστή: Metron ST
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Cabin Series
PURE LIFE

Cabin Models | Pure Life

PANORAMIC

www.metronsa.eu
Side facing: Safety glazing of 10mm and in & out satin
Stainless Steel facing
Corners: Satin Stainless Steel
Floor: Erciyes Grey Tile
Ceiling: Basic Pond
COP: LN
Handrail: RB35

Επένδυση: Υαλοπίνακας ασφαλείας 10mm και
επένδυση μέσα-έξω σατινέ
Γωνίες: Inox σατινέ
∆άπεδο: Πλακάκι Erciyes Grey
Οροφή: Basic Pond
Κομβιοδόχος: LN
Κουπαστή: RB35
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Floors / ∆άπεδα
Granite Tiles/ Γρανιτοπλακάκια

Element Blanco

Velvet Grey

Tivoli Beige

Mondreal Beige

Erciyes Grey

Loft Cement

Murano

Lounge Grey

Super White Cloud

Louvre Marﬁl

Bach Mokka

Floors / ∆άπεδα
PVC Floors / PVC ∆άπεδα
www.metronsa.eu

PVC Cement Effect Floor / PVC ∆άπεδα με υφή Τσιμέντου

Venus Grey

Obvious Black

PVC Floors with Wood effect / PVC ∆άπεδα με υφή Ξύλου

Oak White

Oak Natural

Oak Dark Grey

Anthracite

Beige

Grey Strass

Rubber Black

Rubber Grey

Elastic Floors / Πλαστικά ∆άπεδα
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Metron Colours Collection / Metron Powder Coatings
Χρωματολόγιο Metron / Χρώματα Ηλεκτροστατικής Βαφής

White

Oyster

Mocca

Rose Gold

Peach

Starlight Grey

Ambre Gold

Anthracite

Olive

Brass

Brown

New Black

Gold Watch
(Smooth Mat)

Treasured Light
(Smooth Mat)

Cabin Facings / Επενδύσεις Θαλάμου
www.metronsa.eu

Inox Cabin Facings / Επενδύσεις Θαλάμου Inox

Inox Satin

Gold Satin

Leather

Linen

Square

Inox Mirror

Gold Mirror

Inox Super Mirror

Mint

Blue

Glass Facings / Επενδύσεις Γυαλιού

Grey Strass

Sand

Ivory

Black Strass

Wooden COPs colours / Χρώματα Ξύλινων Κομβιοδόχων

Oak

Teak

Nut

Tobacco
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Cabin Facings / Επενδύσεις Θαλάμου

Fire Retardant Formicas complied with EN 81.20 / Φορμάικες EN 81.20
Mat

Off White

Cuoio Arya

White Acacia

Noce Davinci

Fabino Light

Kevasingo Teak

Nash Oak

Montana Walnut

Glossy / Γυαλιστερές

Daino Real Marble

Applewood Glossy

Kasnak Cut

Ferro Bronze

Marble

Cabin Facings / Επενδύσεις Θαλάμου
www.metronsa.eu

Laminates / Μελαμίνες

Maple

Sand Zebrano

Light Rockford

2-Tone Zebrano

Light Ateller

FineLine Mocca

Driftwood

Mountain Oak

Crossline Caramel
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Ceilings / Οροφές

Basic

Arctos

Classic

Pond

Line

Slash

Narrow Strips

Strips

Plate

Squares

Minimal

Cubes

Modern

Circles

Wings

Maze

Threads

39

Handrails, Buttons & Displays / Κουπαστές, Buttons & Displays
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Handrails / Κουπαστές
Metron St

RB35,

Ø 35mm

RS35,

Ø 35mm

RL 34, Ø 34mm

Buttons

RDB

Diameter 36mm
ΕΝ81.70
Braille
24V, NO
Lighting Color: Blue

RDA

Diameter 30mm
ΕΝ81.70
No braille
24V, NO/NC
Lighting Color: Red/ Blue

SQA

Dimensions 30mm x 30mm
ΕΝ81.70
Braille QX
No braille QL
24V, NO/NC
Lighting Color: Red / Blue

Displays

TFT 5

Colour Screen (Res.: W 480px, H 272px, Colour Depth 24bits)
Wi-ﬁ connection
Floor number
Time - Date
Temperature
Direction Arrows
2 Languages (English - Greek)

Graphic LCD

Floor number
Time
Date
Temperature
Direction arrows
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Create your Lift

Create your Lift
Σχεδιάστε το
δικό σας
ανελκυστήρα

Create a striking contrast in your space through the skillful pairing of
colors and textures. From light colours to luxurious warmth, add dramatic design elements to your lift. Choose the ﬁnishes that speak to your
style, and let your story unfold.
At Metron, you have the power to bring your design to life! Choose a
design, choose colours, customize your lift, adjust it, make it truly yours.
∆ημιουργήστε ένα καθηλωτικό περιβάλλον με χρώματα και υλικά που
θα γοητεύσουν κάθε επισκέπτη. Χρώματα ζεστά και φιλόξενα,
μοντέρνα αλλά και κλασικά, εντυπωσιακές λεπτομέρειες
μετατρέπουν τον ανελκυστήρα σας σ’ ένα έργο τέχνης που αποπνέει
τη δική σας αισθητική.
Η Metron ξυπνάει τη φαντασία σας και γίνεστε ο προσωπικός σας
σχεδιαστής. Επιλέξτε μοντέλο, χρώματα, υλικά, προσαρμόστε το στις
απαιτήσεις σας για έναν ανελκυστήρα σε πλήρη εναρμόνιση με τον
περιβάλλοντα χώρο και ασυναγώνιστη ποιότητα.

Create your Lift in just 2 steps!
Σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας σε μόλις 2 βήματα!

Scan me

https://conﬁgurator.metronsa.eu/

We are next to you every step of the way, giving you the maximum
flexibility to customize your lift completely to your needs and requirements. Connect with our experts for custom solutions or invaluable
guidance along every stage of your conﬁguration.
Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Επικοινωνήστε με τη Metron για
ειδικές λύσεις ή υποστήριξη στο σχεδιασμό του ανελκυστήρα σας.

Create your Lift
www.metronsa.eu

Flexibility in Design / Ευελιξία Design

16

Cabin Models /
Μοντέλα Θαλάμων

13

Ceilings / Οροφές
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Colours & Finishings /
Χρώματα & Επενδύσεις

23

Floors /
∆άπεδα

41

42

Metron MyLift

Metron MyLift
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Metron introduces MyLift giving you the power to turn a lift into your
brand's promotion for a life. Whether you aspire to reach more
clients or simply raise your brand’s proﬁle, MyLift helps you achieve
a true visual expression of your brand.

Metron
MyLift

Design your own elevator cabin, choose your corporate colors, the
materials you want, imprint your logo on design elements to show
off your brand for a lifetime.
Enter the new era of elevators, upgrade your corporate image and
captivate all eyes. It's time to get ahead of any competition to
increase your sales.

A lift designed by you, for you!

Στη Metron επαναπροσδιορίζουμε τον ανελκυστήρα ωθώντας τα
όρια του σχεδιασμού του.
Το MyLift αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού μετατρέποντας
έναν ανελκυστήρα σε διαφήμιση της επιχείρησή σας για μια ζωή.
Είτε θέλετε να προσεγγίσετε περισσότερους πελάτες είτε να
αναβαθμίσετε την εταιρική εικόνα σας, το MyLift αποτελεί την
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση για την προβολή σας.
Σχεδιάστε το δικό σας θάλαμο όπως τον έχετε εμπνευστεί,
επιλέξτε τα χρώματα που σας χαρακτηρίζουν και τα υλικά που
σας ταιριάζουν. Όμως μην περιορίζετε τις απαιτήσεις σας γιατί
μπορείτε να αποτυπώσετε το λογότυπό σας σε σχεδιαστικά
στοιχεία για να προβάλλετε το brand name σας με τον καλύτερο
τρόπο.
Στη Metron, η έμπνευσή σας έχει τη δύναμη να σας βάλει μπροστά
από κάθε ανταγωνισμό για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.
Το μέλλον είναι μοναδικό, συναρπαστικό, προσωπικό. Η νέα εποχή
των ανελκυστήρων είναι εδώ και υποδέχεται το MyLift.

Ένας ανελκυστήρας σχεδιασμένος από εσάς, για
εσάς!

Οn Demand
Innovative Hygiene
Technology
Καινοτόμες
Λύσεις Υγιεινής

Metron provides a wide range of innovative hygiene and disinfection technologies that
meet the highest standards of health safety. Advanced technology enables us to
provide hygiene systems with high efﬁcacy that make a lift passenger feel safe and
comfortable.
Suitable for new elevators and elevator modernization.
Η Metron σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων τεχνολογιών υγιεινής και
απολύμανσης σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας & προστασίας.
Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία παρέχουμε συστήματα υγιεινής υψηλής
αποτελεσματικότητας που ανταποκρίνονται πλήρως στην ανάγκη ενός χρήστη
ανελκυστήρα να αισθάνεται ασφαλής και προστατευμένος.
Κατάλληλες για νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και ανακαίνιση.

Great choice for / Κατάλληλη επιλογή για:

HOSPITALS
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

SHOPPING MALLS
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

PUBLIC BUILDINGS
∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

RESIDENTIAL BUILDINGS
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

OFFICE BUILDINGS
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

HOTELS
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

up to 99%
Antibacterial Protection
έως 99%
Αντιβακτηριδιακή
Προστασία
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On Demand Innοvative Hygiene Technology
On Demand Καινοτόμες Λύσεις Υγιεινής

Air
Disinfection
Puriﬁer

Air is life. From the very ﬁrst moment we come to life, from the very ﬁrst breath
we take, air is all around us.
Air Disinfection Puriﬁer elevates health protection creating a fresh new atmosphere inside the lift. Now you can take care of the air with this innovative
technology that eliminates up to 99% of the bacteria.
It includes a biological identiﬁcation system which detects the passengers of
the cabin and begins the disinfection and puriﬁcation of the air. Once the
passengers leave the cabin, the machine is automatically disinfected till the
next use.
Made of extremely thin aluminum, it is compact to be easily placed inside a
cabin.
Ο αέρας είναι ζωή. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ερχόμαστε στη ζωή,
από την πρώτη κιόλας ανάσα που παίρνουμε, ο αέρας είναι παντού γύρω
μας.
Το Air Disinfection Puriﬁer αναβαθμίζει την προστασία της υγείας
δημιουργώντας μια νέα ατμόσφαιρα καθαρού αέρα στον θάλαμο του
ανελκυστήρα. Τώρα μπορείτε να έχετε τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα
με την πρωτοποριακή τεχνολογία που εξαλείφει έως και το 99% των
βακτηρίων.
Περιλαμβάνει σύστημα βιολογικής αναγνώρισης που ανιχνεύει τους
επιβάτες του θαλάμου και ξεκινά την απολύμανση και τον καθαρισμό του
αέρα. Με την έξοδό των επιβατών από το θάλαμο η συσκευή
απολυμαίνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη χρήση.
Κατασκευασμένο από εξαιρετικά λεπτό αλουμίνιο σε μικρό μέγεθος,
τοποθετείται εύκολα μέσα στο θάλαμο.

An innovative elevator voice control system that supports untouched operation. Just the raise of a hand in front of the device enables the voice order
saying the floor that you want to go. The system recognizes the command,
activates the elevator and automatically moves to the next destination!

Talk2lift®
Voice Control
System

Available in 20 languages
Καινοτόμο σύστημα φωνητικού ελέγχου που υποστηρίζει τη “χωρίς επαφή”
λειτουργία του ανελκυστήρα. Αρκεί να σηκώσετε το χέρι σας μπροστά από
τη συσκευή talk2lift® για να δώσετε τη φωνητική εντολή δηλώντας τον
όροφο που επιθυμείτε να μεταβείτε. Το σύστημα αναγνωρίζει την εντολή,
ενεργοποιεί τον ανελκυστήρα και αυτόματα μετακινείστε στον επόμενο
προορισμό σας!

∆ιατίθεται σε 20 γλώσσες

On Demand Innοvative Hygiene Technology
On Demand Καινοτόμες Λύσεις Υγιεινής
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Allow the operation of an elevator with no touch as infrared rays detect any

Touchless
Buttons
Μπουτόν
Ανέπαφης
Λειτουργίας

movement at the distance of 1cm and automatically activate the elevator
operation, moving you to your destination.
100% secure
Easy installation
Long service life
Available with acrylic facing

Πλέον o ανελκυστήρας έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς
επαφή. Τα έξυπνα μπουτόν αντιλαμβάνονται την επιλογή σας από
απόσταση 1εκ και ενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία του
ανελκυστήρα, οδηγώντας σας στον προορισμό σας.
Ασφάλεια 100%
Εύκολη τοποθέτηση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
∆ιατίθενται με ακρυλική πρόσοψη

Made of a special antibacterial material (nano-silver facing) that prevents

Antibacterial
Buttons & COP
Αντιβακτηριακά Μπουτόν &
Κομβιοδόχοι

the accumulation of bacteria on their surface and their transmission with
touch.
Antibacterial buttons are compatible with all COPs.
Antimicrobial coating can be applied to inox COPs.
Κατασκευασμένα από ειδικό αντιβακτηριακό υλικό (nano-silver face) το
οποίο αποτρέπει τη συσσώρευση βακτηριδίων στην επιφάνειά τους και
τη μετάδοσή τους με την αφή.
Τα αντιβακτηριακά μπουτόν είναι συμβατά με όλες τις Κομβιοδόχους
Θαλάμου.
Παρέχεται η επιλογή αντιμικροβιακής προστασίας σε inox Κομβιοδόχους
Θαλάμου.

Features On Demand
Digital Signage
Λύσεις On Demand
Ψηφιακή Επικοινωνία

Our digital signage allow you to turn an elevator into a powerful communication tool
that can deeply influence the way you conduct business. Advanced business solutions
that transform your business, unfold new business opportunities and optimize your
lifts.
Εξερευνήστε τις ψηφιακές λύσεις της Metron οι οποίες σας επιτρέπουν να
μετατρέψετε έναν ανελκυστήρα σ’ ένα ισχυρό εργαλείο διαφήμισης για την
ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Προηγμένες τεχνολογικά λύσεις που αναβαθμίζουν
την επιχείρησή σας και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής
σας σε πλήθος εγκαταστάσεων.
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Features On Demand / Digital Signage
Λύσεις On Demand / Ψηφιακή Επικοινωνία

A TFT display is sharper and brighter delivering great colourful visuals that
allow viewer to fully enjoy a lively content. Bring your imagination into life
through great picture quality, better performance and higher resolution.
Μια οθόνη TFT βελτιστοποιεί την καθαρότητα και την ευκρίνεια του

TFT Display
TFT Οθόνη

περιεχομένου απεικονίζοντας πολύχρωμα γραφικά με εντυπωσιακό τρόπο.
Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας, τα ρεαλιστικά χρώματα και η υψηλή
ανάλυση ζωντανεύουν τη φαντασία σας και εντυπωσιάζουν τους επιβάτες.

Features On Demand / Digital Signage
Λύσεις On Demand / Ψηφιακή Επικοινωνία
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Metron revolutionizes the way you conduct your business by incorporating
innovative eye-catching technologies. Mirror and TV become ONE in a
unique experience for you or your customers. Mirror when the screen is off,
TV for entertainment or information when the screen is on. The product is
designed according to your needs and the requirements of your space.

Mirror TV

Learn more about our solutions to liven up your lift and choose the one
that suits to your business needs.
Η

Metron

φέρνει

δραστηριοποιείστε

επανάσταση
επιχειρηματικά

στον

τρόπο

με

ενσωματώνοντας

τον

οποίο

καινοτόμες

τεχνολογίες που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Καθρέπτης και τηλεόραση
γίνονται ΕΝΑ σε μια μοναδική εμπειρία για εσάς ή τους πελάτες σας.
Καθρέπτης όταν η οθόνη είναι εκτός λειτουργίας, τηλεόραση για
ψυχαγωγία ή ενημέρωση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Κατασκευάζεται
με βάση τις ανάγκες σας και τις ανάγκες του χώρου σας.
Ενημερωθείτε σήμερα και επιλέξτε τη λύση που ανταποκρίνεται
περισσότερο στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Head Ofﬁce / Factory
Serres Industrial Area
62 100, Serres, Greece
Tel.: +30 23210 99200

Γραφεία / Εργοστάσιο
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών,62 100, Σέρρες
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113880752000
Τηλ.: 23210 99200

Athens Ofﬁce
67, Tatoiou Av., Acharnes
136 71, Athens, Greece
Tel.: +30 210 8002678

Γραφείο Αθηνών
Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές
136 71, Αθήνα
Τηλ.: 210 8002678

Thessaloniki Ofﬁce
1 Democracy Square &
Monastiriou str.
54 629, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 555558-59-60

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Πλ. ∆ημοκρατίας 1
& Μοναστηρίου
54 629, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 555558-59-60

Poland Ofﬁce
Ul. Grunwaldzka 131/2
64-100 Leszno
Tel.: +48 536 773 176

Γραφείο Πολωνίας
Ul. Grunwaldzka 131/2
64-100 Leszno
Τηλ.: +48 536 773 176

www.metronsa.eu
e-mail: info@metronsa.eu
All images portrayed in this brochure shouldn’t be reproduced without speciﬁc written permission of Metron S.A.. Due to printing limitations, images,
designs, colours & materials are for illustrative purposes only and might differ slightly from those illustrated in the brochure. Our policy is to continue
improve products, therefore Metron SA may add, modify or discontinue materials or products illustrated in the brochure with or without notice at any time.
Oι εικόνες που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους χωρίς τη γραπτή άδεια της Metron S.A.. Λόγω περιορισμών
εκτύπωσης, οι εικόνες, τα σχέδια, τα χρώματα και τα υλικά προορίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς σε
απόχρωση από αυτά που απεικονίζονται στο φυλλάδιο. Η πολιτική μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα, επομένως η Metron SA
μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να διακόψει υλικά ή προϊόντα που απεικονίζονται στο φυλλάδιο με ή χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
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