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Πρωτοπόρες Κατασκευαστικές Λύσεις Metron
Innovative Structural Solutions by Metron

Η εταιρεία
The Company

Ακολουθώντας με αφοσίωση το δρόμο 
της πρωτοπορίας και παρακολουθώντας 
τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και 
κοινωνικές ανάγκες, η Metron προσφέρει 
καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις, 
παρέχοντας τη δυνατότητα κατασκευής 
μεταλλικού φρεατίου για όλους τους 
τύπους ανελκυστήρων.

Devoted to the direction towards 
innovation and in compliance with the 
contemporary architectural trends and 
social needs, Metron offers pioneering 
structural solutions, by introducing the 
construction of a metallic shaft, suitable 
for all kinds  of elevators.



Πλεονεκτήματα Μεταλλικού Φρεατίου Metron
Metron’ s Metallic Shaft Advantages

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μεταλλικού Φρεατίου Metron
Metron’ s Metallic Shaft Technical Characteristics

Ασυναγώνιστη ποιότητα Metron

Καινοτόμος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Στιβαρή κατασκευή

Υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσμα

Πλήρης τεχνικός κατάλογος

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και 
συντήρησης

Παροχή στατικής μελέτης

Ποικιλία εξωτερικών επενδύσεων: μεταλλικά 
φύλλα σε Metron Colours ή γυαλί

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής από τη 
συλλογή Metron Colours

Συμπαγής συσκευασία

Ανταγωνιστική τιμή

Metron’ s uncompromised quality

Robust construction

Innovative architectural design

Top class aesthetic result

Powder‐coating in the range of Metron
Colours Collection

Variety of external facing: metal sheet
painted in Metron Colours or glass

Full technical documentation

Detailed installation, safety and maintenance
manuals

Provision of structural analysis

Compact packaging

Competitive pricing

Γρήγορη κι εύκολη εγκατάσταση

Κατασκευή αποκλειστικά από φύλλα στραντζαριστής
λαμαρίνας, χωρίς κοιλοδοκούς ή ηλεκτροσυγκολλητές
συνδέσεις 

Κατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά φρεάτια

Συμβατότητα με όλα τα ολοκληρωμένα συστήματα
υδραυλικών και MRL ανελκυστήρων Metron

Κατάλληλο για ανελκυστήρες έως 4 στάσεις και 8 άτομα

Δυνατότητα παραγωγής σε κάθε συνδυασμό
πλάτους‐βάθους

Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς σκαλωσιά: το φρεάτιο
έχει δική του θεμελίωση και κατασκευάζεται από κάτω
προς τα πάνω 

Εγκατάσταση εξαρτημάτων από μέσα προς τα έξω

Επιπλέον μηχανικά μέρη με βάρος μικρότερο από 20 κιλά

Ελάχιστο βάθος πυθμένα 250 mm και άνω απόληξης
2400mm

Ρυθμιζόμενο ύψος στις τραβέρσες των θυρών

Easy and straightforward installation

Made out of bending metal sheet parts solely,
without rum tubes or welding conjunctions

Suitable for indoor and outdoor installation

Compatible with every Metron’ s complete
system of hydraulic and MRL traction lifts

Suitable for elevators up to 4 stops and 8 persons

Production capability in any width‐depth
combination

No need of scaffold: the shaft is self‐supported
and is constructed from the ground up

Components’ installation from the inside
outwards
No separate part weights more than 20 kg

Minimum requirement for pit depth 250 mm
and headroom 2400 mm

Adjustable door crossbars
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