
Live together



Οι άνθρωποι είμαστε από τη φύση μας κοινωνικά όντα.

Επικοινωνούμε, αισθανόμαστε, εκφραζόμαστε και προσπαθούμε πάντα να ζούμε «μαζί».

Τα καφέ, εστιατόρια, lobby ξενοδοχείων, είναι παραδοσιακά οι χώροι που διευκολύνουν τους ανθρώπους να 
συναντώνται, να νιώθουν κοινωνικοί. Και τώρα, που η αίσθηση ελευθερίας είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ, αυτή θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων χώρων.

Η Ialonet παρουσιάζει μια σειρά από λύσεις, με προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων 
χώρων και των επισκεπτών τους με γνώμονα τους περιορισμούς που επιτάσσουν οι καιροί. Τα προϊόντα της 
Ialonet  είναι λειτουργικά και καλαίσθητα, ενώ παράλληλα ενοποιούν τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς 
χώρους, μειώνοντας το συναίσθημα απομόνωσης και εγκλεισμού. Ενισχύσουν έτσι την αίσθηση της 
επικοινωνίας μεταξύ επισκεπτών αλλά και εργαζομένων, μιας και χωρίς κανένα “εμπόδιο”, μπορούν όλοι να 
έχουν πρόσβαση είτε στους εξωτερικούς είτε στους εσωτερικούς χώρους. 

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν ένα εικονικό cafe, χρησιμοποιώντας ενδεικτικά κάποια από τα προϊόντα μας 
όπως φυσαρμόνικες, ανασυρόμενα, γυάλινες πόρτες, στέγαστρα, και προστατευτικά μεταφοράς 
βακτηριδίων. 

Καλή ανάγνωση.

People are sociable by nature.

They communicate, feel, lend themselves to expression and consistently try to live together in harmony.

Cafes, restaurants and hotel lobbies are areas which traditionally facilitate people to congregate and 
socialize.  And now, when the desire for freedom is greater than ever, this very sentiment should be reflected 
in these spaces.

Ialonet offers a comprehensive range of product solutions that respond to the needs of these areas and their 
corresponding clients, and all within the spatial constraints of these challenging times. 

Ialonet products are both highly functional and aesthetical in design, whilst allowing a seamless unity of the 
internal and external spaces. Gone is the sense of isolation and enclosure since Ialonet designs effortlessly 
reinforce a sense of communication between clients and personnel. 

The following is a presentation of a virtual café using Ialonet's products which includes movable glass walls,  
retractable systems, glass doors, canopies and bacteria-shielding protective .

Enjoy your reading.



Η IALONET είναι μια Ελληνική εταιρεία σχεδιασμού και 
παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων από γυαλί 
τόσο για επαγγελματικούς χώρους αλλά και κατοικίες 
με έδρα την Αθήνα.
Με γνώμονα 3 αδιαπραγμάτευτες αρχές: Ηθος - Γνώση -  
Τόλμη, διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε πάνω από 20 
χώρες σε όλο τον κόσμο. Βασικός μας σκοπός είναι να 
παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ποιότητα λειτουργίας 
των προϊόντων μας, επιδεικνύοντας παράλληλα 
καινοτομία και δημιουργικότητα στο σχεδιασμό. 
Διότι, πιστεύουμε ότι τα προϊόντα μας μπορούν να 
κάνουν καλύτερη την ποιότητα ζωής των ανθρώπων!

IALONET is a Greek design and production company, 
specializing in innovative architectural glass systems, for 
both housing and professional spaces, located in Athens. 
Driven by our three principles Ethos - Knowledge -  
Courage, we deliver and support our products in more 
than 20 countries worldwide. Remaining devoted to 
functional quality, while sustaining our design creativity, 
will always be our main objective. 
Because we believe that our products can improve the 
way people live together.





AERA-STOP
MANUAL  GUILLOTINE SYSTEM
FOR AIR PROTECTION

GLASS CANOPIES
WITH STAINLESS STEEL
RODS



MOTORIZED
GUILLOTINE SYSTEM
GW35

GUILLOTINE SYSTEMS



MOTORIZED
GUILLOTINE SYSTEM
GW75



WATER EVALUATION
SYSTEM EV1-1

THERMAL BRAKE
MOVABLE WALL WITH PARKING

FMW 92 THERMO

 MOVABLE GLASS WALLS



FFW 92 THERMO

THERMAL BRAKE
FOLDING SYSTEM



GLASS DOOR
YPSILON 70

GLASS DOORS



-SCREEN
Defender screen

DEFENDER SCREEN
TYPE DO




