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Το θερμοκήπιο μας είναι κατασκευασμένο από  

προγαλβανισμένη σωλήνα Β.Τ. Φ33 (1'') πάχους 1,80 χιλ.

Το φάρδος του τόλλ είναι 4,50 μέτρα ενώ το ύψος του  

στο κέντρο είναι 2,50 μέτρα.

Η απόσταση μεταξύ των τόξων είναι 2,00 μέτρα.

Η περίμετρος τοτ τόξου είναι 7,50 μέτρα   

Το μέγιστο μήκος κατασκευής του είναι 56 μέτρα

Το κόστος εγκατάστασης του είναι πολύ χαμηλό καθώς δεν  

απαιτήται πολύς χρόνος, εξειδικευμένες γνώσεις ή προσωπικό

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ & 
ΠΡΟΤΕΡΉΜΑΤΑ
Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει απο το 1991 και παράγει ένα Θερμοκήπιο τύπου τόλλ κατάλληλο 

για μικρές και μεγάλες καλλιέργειες. Η συναρμολόγιση του είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγο-

ρη, χωρίς να χρειάζεται ούτε μια βίδα, κερδίζοντας έτσι χρόνο και χρήμα. Έχει εξαιρετική αντοχή 

στις ανεμοπιέσεις, αφού είναι σχεδιασμένο μόλις δέχεται πιέσεις να σφίγγουν οι σύνδεσμοί του.

Μπορείτε να το προσαρμόσετε σε κάθε χώρο και να το 

μικρίνετε ή να το μεγαλώσετε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και 

να το μετεγκαταστήσετε πολύ εύκολα όταν “εξαντληθεί” το χωράφι.



EΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΞΩΝ
αρσενικό τόξο  
με πάτημα

μήκος 360

θηλικό τόξο  
με πάτημα

μήκος 350

κορφιάτης άνω 
ή κάτω

μήκος 2,06

πασαλάκι  
εδάφους

μήκος 100

EΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Β’ τόξο

μήκος 1,80

Α’ τόξο

μήκος 1,87

Γ’ τόξο

μήκος 1,70

κεντρικό

μήκος 3,20

αριστερή αντιρίδα

μήκος 2,72

δεξιά αντιρίδα

μήκος 2,72



τοποθετούμε τα πασαλάκια 
εδάφους μέχρι 70cm στο 
χώμα, ανα 2 μέτρα απόστα-
ση στο μήκος και 4,5 μέτρα 
απόσταση στο φάρδος

κουμπόνουμε τους κορφιά-
τες πάνω στα πασαλάκια 
εδάφους (4 κορφιάτες στην 
αρχή και 4 αντίστοιχα στο 
τέλος)

κουμπόνουμε το Α΄τόξο 
(1,87μ) στο πρώτο πασαλά-
κι αριστερά και δεξιά

κουμπόνουμε στις άκρες 
του Α’ τόξου 2 τεμάχια. 
Πρώτα την αντίριδα (δεξιά 
ή αριστερή ανάλογα) με το 
πίσω πασαλάκι εδάφους 
και δεύτερον το κεντρικό 
(3,20μ)

κουμπόνουμε το Β’ και το 
Γ’ τόξο για να ολοκληρώ-
σουμε την αψίδα (πρίν το 
κουμπόσουμε στην κορυφή 
περνάμε και τον κορφιάτη)

τέλος για όλες τις υπόλοι-
πες αψίδες κουμπόνουμε 
το αρσενικό και το θηλικό 
τόξο στα πασαλάκια εδά-
φους (πριν τα κουμπόσουμε 
μεταξύ τους στην κορυφή 
περνάμε και τον κορφιάτη)

22940 90302-90324

35ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 401 - Μαραθώνας

www.e-thomaidis.gr
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