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Η Rollplast ιδρύθηκε το 2000 σαν εταιρία παραγωγής και πώλησης 
εσωτερικών και εξωτερικών περσίδων. Για 20 χρόνια η Rollplast 
έγινε επιτυχώς ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές πόρτων, 
παραθύρων και περσίδων στην Ευρώπη. Η εταιρεία έχει παραγωγική βάση 
συνολικής έκτασης 32.000 τ.μ. Η κατασκευή άρχισε το 2008 και για την 
προγραμματισμένη επένδυση ύψους 72 εκατ. λέβα η Rollplast έλαβε το 
Πιστοποιητικό Επενδυτή Κατηγορίας Α καθώς και το Βραβείο Επενδυτή 
της Χρονιάς 2009 για τη Βιομηχανία Μεταποίησης για το 2017.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ

της Rollplast έχει ως κύριο στόχο την παραγωγή 
ενός ευρύ φάσματος προϊόντων ποιότητας που 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε πελάτη. Η 
Rollplast εργάζεται στο πρόγραμμα "20 κλειδιά", 
ένα σύστημα για συνεχή βελτίωση και αύξηση 
της απόδοσης σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
παράδοσης και συναρμολόγησης. Η Rollplast 
έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
διεθνές σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001:2008 και το σύστημα διαχείρισης της 
ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2005.

Η ομάδα

• PVC ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ

• ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ

• ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ ΓΚΑΡΑΖ

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΙΤΕΣ

• ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΌΥ ΚΑΙ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

• ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΌΡΤΕΣ

Στη βάση υπάρχουν οι ακόλουθες μονάδες 
παραγωγής:

2009

2017
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Περιεχόμενο

ΠΑΡΑΘΥΡΑ 8

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΌΑΠΌΜΌΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΌΙΧΕΙΩΝ
/RAL MONTAGE / 12
ΕΠΙΠΛΕΌΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  13
ΔΙΑΚΌΣΜΗΣΗ  14
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ 15

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 18

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  20

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  26

HIGH SELECTIVE ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΌ 30
ΗΧΌΜΌΝΩΣΗ  32

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 34

ΠΡΌΦΙΛ  36
ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ  44
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ  48

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ/
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 50

ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΑΛΚΌΝΙΩΝ 52
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  53
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΌΥΣ  54
ΚΑΘΕΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 57

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  58

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΌΡΤΕΣ  60
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  64
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΌΡΤΕΣ ΜΑΣΙΦ  66
PVC, ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ, ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ ΜΕ  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 67

ΔΙΑΚΌΣΜΗΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ  68
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ 70

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ 72

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΌΦΥΛΛΑ - ΡΌΛΛΑ 74
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΌΛΌ /  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΌΛΛΑ  76
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΌΛΌ /  
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΌΛΛΑ 77
ΠΑΝΤΖΌΥΡΙΑ  79

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ  80

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΌΛΌ 82
SCREEN ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑ 83
ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 86
ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ  87
ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΕΣΑ 88
ΌΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 90
ΞΥΛΙΝΕΣ ΌΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ  91

ΣΙΤΕΣ 92

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 96

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΚΑΡΑΖΌΠΌΡΤΕΣ 98
ΑΥΤΌΜΑΤΙΣΜΌΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΌΡΤΕΣ 100
ΓΚΑΡΑΖΌΠΌΡΤΕΣ ΤΥΠΌΥ ΡΌΛΛΌΥ 102
ΑΥΤΌΜΑΤΙΣΜΌΙ ΓΙΑ ΠΌΡΤΕΣ ΚΑΙ ΡΌΛΛΑ 103

ΠΑΡΑΠΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ 104
 

Σε ερωτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη θερμομόνωση των 
κτιρίων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα παράθυρα από αυτά περνάνε έως και 40% 
των θερμικών απωλειών.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ?
1. ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Τι είναι η καλύτερη θερμομόνωση?
Είναι συνδυασμός από:
• Είναι συνδυασμός από:
• Επιλογή υαλοπινάκων
• Επιλογή διαχωριστικό με ζεστή άκρη /High selective διαχωριστικό/

*** Όσο ευρύτερη είναι το προφίλ, τόσο καλύτερη θερμομόνωση επιτυγχάνεται ειδικά σε 
συνδυασμό με τριπλό υαλοπίνακα με 2 επικαλυμμένα γυάλινα και αέριο αργόν. Σε επιλογή 
υαλοπίνακα με διαχωριστικό high selective θα έχετε 10% καλύτερη θερμομόνωση και θα 
αποφεύγετε την εμφάνιση συμπύκνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες – σελ./31

* Χάρη στους δύο ξεχωριστούς ερμητικά απομονωμένους θαλάμους και τα γυαλιά με επίστρωση 
χαμηλών εκπομπών μειώνονται οι απώλειες θερμότητας με το τριπλό υαλοπίνακα.

Γυαλί

Επίστρωση χαμηλών 
εκπομπών

Άμεση απόδοση 
θερμότητας

Άμεση απόδοση 
θερμότητας

Μειωμένη απόδοση 
θερμότητας

Μειωμένη απόδοση 
θερμότητας

Θερμική ακτινοβολία

Θερμική ακτινοβολία

Μειωμένη θερμική 
ακτινοβολία

Μειωμένη θερμική 
ακτινοβολία

Μεταγωγή

Μεταγωγή

ΔΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ROLLPLAST     ENERGY SAVE   | ENERGY SAVE PLUS*

Αυτό το παράθυρο έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης. 
Συνιστάται για βόρειες και ανατολικές εκθέσεις λόγω της ιδιαιτερότητας 
του υαλοπίνακα με το οποίο κατασκευάζεται. Δεν είναι κατάλληλο για τις 
νότιες και δυτικές εκθέσεις, αν δεν υπάρχει πρόσθετη προστασία από τον 
ήλιο, γιατί κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών ημερών οι ακτίνες 
του ήλιου διεισδύουν στο γυαλί και μπορούν να ζεσταίνουν σημαντικά το 
σπίτι.
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ROLLPLAST     SOUND COMFORT

6

Το αντηλιακό ενός δωματίου μπορεί να επιτευχθεί με διάφορα προϊόντα - εξωτερικές 
περσίδες, εξωτερικά καπάκια, εσωτερικές περσίδες και υαλοπίνακες επίστρωσης 
υψηλής ενέργειας.

Το ενεργειακό τζάμι   4S Evolution Είναι τζάμι με  
μεταλλική επίστρωση 

Το ενεργειακό τζάμι 4S+ είναι τζάμι με δύο 
μεταλλικές επιστρώσεις 

2.  ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ασήμι

Η δυναμική ζωή και η κυκλοφορία αυτοκινήτων στη μεγάλη πόλη, σε συνδυασμό 
με τις συνεχιζόμενες επισκευές και τις οικοδομικές δραστηριότητες, μας δίνουν όλο 
και περισσότερο προσοχή σε ένα σοβαρό παράγοντα - τον θόρυβο από τον οποίο 
εξαρτάται από την καθημερινή μας άνεση και υγεία.

Τα ακόλουθα στοιχεία είναι επίσης σημαντικά για την αύξηση της ηχομόνωσης:
• Επιλογή κατάλληλου προφίλ
• Ύπαρξη τριπλού λάστιχου από καουτσούκ στο πλαίσιο
• Η παρουσία ενός πυκνού προφίλ ενίσχυσης
• Επιλογή κατάλληλου συνδυασμού γυαλιών
• Καλή σφράγιση με αφρό συναρμολόγησης και μετέπειτα εργασίες φινιρίσματος

*** Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ο συνδυασμός γυαλιών στο υαλοπίνακα

Περισσότερες πληροφορίες – σελ./32

3. ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Αυτό το προϊόν διαθέτει τα πλεονεκτήματα ενός παραθύρου Energy Save, 
αλλά χάρη στην πρόσθετη επίστρωση του εξωτερικού γυαλιού μειώνει τη 
διείσδυση της ηλιακής θερμότητας στην κατοικία. Αυτό οδηγεί σε ένα ευχάριστο 
εσωτερικό περιβάλλον καθώς και σε μείωση του κόστους κλιματισμού κατά τη 
διάρκεια των καλοκαιρινών ημερών. Αυτό το παράθυρο είναι κατάλληλο για 
τις νότιες και δυτικές εκθέσεις, όπου υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια και αποτρέπει 
τη θέρμανση του κτιρίου. Η Rollplast προσφέρει πέντε είδη γυαλιών υψηλής 
ενέργειας - ουδέτερο, πράσινο, μπλε, γκρι και μπρούντζος. Με τα πολύχρωμα 
γυαλιά υψηλής ενέργειας το εξωτερικό του σπιτιού αλλάζει την εμφάνισή του 
και το εσωτερικό του δωματίου παραμένει ουδέτερο.

Με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, αυτό το παράθυρο είναι πολύ κατάλληλο 
για οικιστικά κτίρια, σχολεία και νοσοκομεία κοντά σε πολυσύχναστους 
δρόμους και πολυσύχναστες διασταυρώσεις και είναι σχεδόν υποχρεωτικό 
για κτίρια που βρίσκονται κοντά σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια και 
βιομηχανικές περιοχές.

ROLLPLAST     GUARD  |  GUARD PLUS*

Όι στατιστικές δείχνουν ότι οι πιο κοινές απόπειρες διάρρηξης είναι μέσω των 
παραθύρων. Η Rollplast προσφέρει βασικά προϊόντα ασφάλειας Basis+με 
τουλάχιστον 2 σημεία ασφαλείας κλείδωσης και μια λαβή Hoppe Secustik.
Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε κλειδαριές ασφαλείας RC2 ή RC3 με 7 σημεία 
ασφαλείας, μια λαβή Hoppe Secustik με κλειδί και τουλάχιστον το ένα γυαλί από 
το υαλοπίνακα να είναι αντιολισθητικό γυαλί 4.4.2.
Πρόσθετα στοιχεία για την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας είναι τα εξωτερικά ρολά 
και τα παντζούρια.
Περισσότερες πληροφορίες – σελ./15

Τέλος, πολλοί άνθρωποι αντικαθιστούν τα παράθυρά τους εξ ολοκλήρου για 
λόγους αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού. Αυτοί έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις 
για το σχήμα, το χρώμα, τις διακοσμήσεις και άλλα. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε 
αυτές τις απαιτήσεις με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

*** Εάν θέλετε τα πρώτα έπιπλα στο σπίτι σας να είναι ένα παράθυρο, τότε 
πρέπει να επιλέξετε παράθυρα και πόρτες από προφίλ ξύλου.

4. ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

RC2 ή  RC3Basis+

Αυτό το παράθυρο συνδυάζει άριστη θερμομόνωση καθώς και προστασία 
από την εύκολη διείσδυση στην κατοικία. Είναι κατάλληλο για σπίτια και τους 
χαμηλούς ορόφους οικιστικών κτηρίων, όπου ο κίνδυνος διάρρηξης από το 
παράθυρο είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Αυτό το παράθυρο συνιστάται από 
εταιρείες ασφάλισης και ασφάλειας.

ROLLPLAST     TERMO REFLECT PLUS
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Τα παράθυρα διαμορφώνουν την πρόσοψη κάθε σπιτιού, όπως κανένα άλλο 
στοιχείο του κτιρίου. Αυτά δημιουργούν πρώτα το στυλ του σπιτιού. Σημαντικά 
στοιχεία είναι το μέγεθος, οι αναλογίες, το σχήμα και τα χρώματα. Εκτός από τα 
τυποποιημένα ορθογώνια σχήματα, τα παράθυρα μπορούν να δημιουργηθούν σε 
διάφορα σχήματα.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ

PVC

ΞΥΛΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
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TROCAL 88 TROCAL 76 TROCAL 70

ΥΛΙΚΌ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΡΜΟ-
ΜΟΝΩΣΗ

Uw = 1.1 - 0.75 W / 
m2K

Uw = 1.2 - 0.8 W/
m2K

78mm Uw = 1.2 - 0.8 W/m2K
92mm Uw = 1.1 - 0.75 W/m2K

Uw = 0.95 - 0.8 W/
m2K

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥΣ

32 - 44  dB 32 - 44  dB 32 - 44  dB 34 - 46  dB

ΑΣΦΑΛΕΙΑ basis + RC2 basis + RC2 basis + RC2 basis + RC2

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ActivPilot ActivPilot ActivPilot ActivPilot

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ:

ΚΑΣΑ - ΠΛΑΤΟΣ / 
ΥΨΟΣ 92 mm / 78 mm 78 mm / 78 mm 78mm - 68 mm / 78 mm

92mm - 68 mm / 92 mm 88 mm / 78 mm

ΚΑΣΑ + ΦΥΛΛΟ 128 mm 116 mm 78mm - 122 mm
92mm - 136 mm 116 mm

ΧΡΩΜΑ Χρώματα RAL, διαφανή 
βερνίκια

Χρώματα RAL, διαφανή 
βερνίκια

Χρώματα RAL, διαφανή 
βερνίκια

Άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, σκούρο δρυς 

και sapelli +RAL

ΜΕΣΟ ΛΑΣΤΙΧΟ σύστημα διπλής 
σφράγισης του φύλλου

σύστημα διπλής 
σφράγισης του φύλλου

σύστημα διπλής 
σφράγισης του φύλλου ναι

ΧΡΩΜΑ 
ΤΩΝ ΛΑΣΤΙΧΩΝ

λευκό, μπεζ, καφέ και 
μαύρο

λευκό, μπεζ, καφέ και 
μαύρο λευκό, μπεζ, καφέ και μαύρο γκρι / μαύρο

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 44 mm / 52 mm / 66 mm 32 mm / 40 mm / 66 mm 78mm - 40mm/ 50mm/ 66mm
92mm - 44mm/52mm/ 66mm 52 mm / 56 mm / 58 mm

ΚΑΠΑΚΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ναι ναι ναι ναι / RAL / φύλλο

ΦΥΛΛΟ ELEGANCE - - - -

ΕΓΓΥΗΣΗ / 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια

ΞΥΛΟ

ROLLPLAST 
92 ММ

Υπόμνημα: * με προπαραγγελία   

Π
α

ρά
θ

υ
ρα

Π
α

ρά
θ

υ
ρα

ΞΥΛΟ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ROLLPLAST 78 ММ
ROLLPLAST 92 ММ

ROLLPLAST
78 ММ

ETEM E-75 ETEM EW70 ETEM E-45

Συγκριτικός πίνακας

Uw = 1.2 - 0.9 W/m2K Uw = 1.3 - 0.95 W/m2K Uw = 1.6 - 1.2 W/m2K Uw = 1.6 - 1.2 W/m2K Uw = 1.9 - 1.4 W/m2K

34 - 44  dB 34 - 44  dB 34 - 46  dB 34 - 46  dB 34 - 42  dB

basis + RC2 basis basis + RC2 basis + RC2 basis + RC2

ActivPilot ActivPilot ActivPilot ActivPilot ActivPilot

76 mm / 67 mm 70 mm / 66 mm 75 mm / 59 mm 58 mm / 70 mm 60 mm / 58 mm

116 mm 118 mm 110 mm 105 mm 110 mm

άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, σκούρο δρυς, 
sapelli, γκρι, ανθρακί, 

πευκοδάσος +RAL

άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, σκούρο δρυς 

+RAL
άσπρο / RAL  σε RAL  σε RAL

ναι (στο φύλλο) ναι (στο φύλλο) ναι ναι ναι

γκρι / μαύρο γκρι / μαύρο μαύρο μαύρο μαύρο

30 mm / 44 mm 24 mm / 38 mm 50 mm / 56 mm / 64 mm 50 mm 24 mm / 36 mm / 40 mm

ναι / RAL / φύλλο Όχι - - -

άσπρο + 4 χρώματα - - - -

5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια

PVC PVC
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Π
α

ρά
θ

υ
ρα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η επιλογή ενός παραθύρου δεν περιορίζεται μόνο στην 
επιλογή του προφίλ και των υαλοπινάκων. Υπάρχουν 
ορισμένα εξαρτήματα που δίνουν στο παράθυρο 
μια πλήρη εμφάνιση και κάποια μπορούν επίσης να 
ληφθούν ως μια εσωτερική λύση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Διατίθεται σε πλάτος 11 εκ., 15 εκ., 
17 εκ., 21 εκ., 23 εκ., 25 εκ., 28 εκ., 30 εκ., 32 εκ. και 
34 εκ. Τα βασικά χρώματα που υποστηρίζονται είναι 
άσπρο και καφέ RAL 8014. Υπάρχει μια πιθανότητα 
επίστρωσης σκόνης σύμφωνα με το κατάλογο RAL.

PVC, ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ ΞΥΛΟΥ 
Διαστάσεις ανάλογα με το πλάτος του τοίχου, 
γάμα χρωμάτων βαφή RAL.

ПΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΖΙΑ PVC - Προτείνονται στα ακόλουθα 
πλάτη και χρώματα:

• 100 mm - άσπρο, χρυσό δρυς
• 150 mm - άσπρο, χρυσό δρυς, καρυδιά, sapelli, σκούρο δρυς
• 200 mm - άσπρο, χρυσό δρυς, καρυδιά, σκούρο δρυς, sapelli, 

πεύκο, γκρι και ανθρακί
• 250 mm - άσπρο, χρυσό δρυς, sapelli, σκούρο δρυς,  καρυδιά
• 300 mm - άσπρο, χρυσό δρυς, καρυδιά
• 400 mm - άσπρο, χρυσό δρυς

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΑΠΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
/RAL MONTAGE /

Όι σύγχρονες κατασκευές και οι νομικές ρυθμίσεις θέτουν υψηλές απαιτήσεις για σωστή σφράγιση 
κατά την εγκατάσταση παραθύρων και πόρτων εισόδου και σε θερμομόνωση μεμονωμένων δομικών 
στοιχείων. Όι αρθρώσεις γύρω από το παράθυρο είναι κρίσιμα σημεία από την άποψη της απώλειας 
ενέργειας, της υγρασίας και του θορύβου. Γύρω από το παράθυρο μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση 
και μούχλα  εξαιτίας της διείσδυσης υγρασίας μέσω μη καλά σφραγισμένων αρμών ή λόγω συνδυασμού 
υψηλής σχετικής υγρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των τοίχων.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΜΕ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ;

Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε 
το σύστημα σφράγισης παραθύρων 
WINTeQ. Το σύστημα περιλαμβάνει 
μονωτικό εσωτερικό και εξωτερικό 
φύλλο, ταινία στεγανοποίησης 
υπερσυμπίεσης, αφρό 
συναρμολόγησης και συγκολλητικό 
στεγανωτικό.

Η συμπύκνωση υδρατμών εμποδίζεται 
σε τρία επίπεδα:

* Από το εσωτερικό - ο χώρος 
διαχωρίζεται από το εξωτερικό κλίμα 
διατηρώντας τη θερμοκρασία τοίχου 
πάνω από την κρίσιμη τιμή για τη 
διαμόρφωση μούχλας (13°C σε υγρασία 
50%) και παρέχεται ένα στρώμα που 
εμποδίζει τον αέρα με υψηλότερη 
σχετική υγρασία από το εσωτερικό 
του δωματίου να φτάσει το σημείο 
συμπύκνωσης.

* Στρώμα μόνωσης - παρέχει 
θερμομόνωση και ηχομόνωση.

* Εξωτερικά - προστατεύει τις αρθρώσεις 
από τη διείσδυση των υδάτων, 
αποτρέποντας τη διέλευση ατμών από 
μέσα προς τα έξω.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΠΑΡΕΧΕΙ:

- Εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Πυκνή και μονωμένη άρθρωση.
- Διαλογή των υδρατμών εμποδίζοντας τους να 

συμπυκνώσουν.
- Αποτροπή εμφάνισης μούχλας.
- Μείωση των ενεργειακών απωλειών.
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και βροχή.

Υπόστεγο αλουμινίου

WINTeQ μονωτικό 
αλουμινόχαρτο διαπερατό 
από ατμούς ή προ-
συμπιεσμένη ταινία 
στεγανοποίησης

Αφρός συναρμολόγησης WINTeQ μονωτικό φύλλο 
εσωτερικό, αδιάβροχο

Προφίλ συναρμολόγησης

Έξω Μέσα
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Δυνατότητα διπλής όψεως βαφή σε χρώματα RAL.
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ActivPilot CONCEPT / Winkhaus (τελευταία γενιά εξαρτημάτων παραθύρων δύο αξόνων)

• ActivPilot είναι η τελευταία γενιά εξαρτημάτων που προτείνει η Rollplast. Διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό 
και υψηλή λειτουργικότητα.

• ActivPilot είναι ένα σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα δύο 
αξόνων, παρέχεται ως πρότυπο με αυξημένο επίπεδο ασφάλειας 
ή με το λεγόμενο εξάρτημα αντί κλοπής που διατίθενται στην 
εκτίμηση της τυπικής διαμόρφωσης για παράθυρα με ένα ή 
δυο άξονες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα στοιχεία 
του φύλλου του παραθύρου έχουν σημεία κλειδώματος μόνο 
από τον τύπο «ασφάλεια σε σχήμα μανιταριού» και η επίτευξη 
υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας (RC1/WK1, RC2/WK2) 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της αντικατάστασης των 
στοιχείων κλειδώματος με στοιχεία ασφαλείας το οποίο είναι 
ένα μεγάλο πλεονέκτημα όχι μόνο από την άποψη τιμής, αλλά 
και σε όλο και πιο συχνές περιπτώσεις πρόσθετης εγκατάστασης 
σε ήδη τοποθετημένα παράθυρα στον επιθυμητό από τον πελάτη 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Eπίπεδο Ασφάλειας RC2
Σχεδιασμένο για εύκολα προσβάσιμα παράθυρα κτιρίων με υψηλό κίνδυνο διείσδυσης  για κλοπή. 
Αυτός ο τύπος κλειδώματος προστατεύεται από το άνοιγμα με τη χρήση εργαλείων (κατσαβίδια, 
πένσες κ.λπ.) και τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι ο ελάχιστος χρόνος για να ξεπεραστεί 
η προστασία στη χρήση τους στην κλάση ασφαλείας RC2 είναι 3 λεπτά.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΦΥΛΑΚΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*
Κατασκευασμενο συμφωνα με τις απαιτησεις των σταθερων τιμων ασφαλειας en1627-1630, 
class RC2:

• Mhxaniσmoς aσφaλeiaς me eπiπeδo aσφαλειaς  rc2
• Τζαμι με eπιστρωση τζαμιου κλασης  p4a συμφωνα με την σταθερη αξια  en356 –με 4 

μεμβρανες  4.4.4
• Συφκοληση γυαλιου στο προφιλ
• Τοποθετηση συνεχους μεταλλικου προφιλ σε ολο το πλαισιο 
• Τοποθετηση koφωματων σε  εγκατασταση που ενδεχεται να μην επιτρεπει την αλλαγη του 

προφιλ με τη βοηθεια εργαλειων 
• Χειρισμος με κλειδι που μπορει να αντισταθει σε πιεση 100 nm
• Εγκατασταση με ειδικα εργαλεια στερεωσης 
• Rollplast πιστοποιητικο με θεματα ασφαλειας 

 
*Τα δύο παράθυρα μπορούν να συμπληρωθούν με activPilot PAD με  3D άνοιγμα.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

Όι εσωτερικές διακοσμητικές λωρίδες είναι ένα εξάρτημα στο 
παράθυρο και δίνουν ξεχωριστό ύφος και αισθητική του σπιτιού σας. 
Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή σχημάτων 
που τοποθετούνται στο τζάμι και προσαρμόζονται στο διαχωριστικό. 
Προτείνονται σε διάφορες διαστάσεις και χρώματα.

Όι εξωτερικές διακοσμητικές λωρίδες συμπληρώνουν το εξωτερικό του σπιτιού σας. Προτείνονται στις 
διαστάσεις: 26 mm, 35 mm, 50 mm Μπορούν να είναι από PVC, αλουμίνιο ή ξύλο στην ακόλουθη γάμα 
χρωμάτων: άσπρο, χρυσό δρυς, καρυδιά, sapelli και σκούρο δρυς.

Διακοσμητική λωρίδα 8 mm
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χρυσό, ασημένιο ματ

Διακοσμητική λωρίδα 18 mm
Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο, χρυσό δρυς, σκούρο 
δρυς, μαόνι, καρυδιά

Διακοσμητική λωρίδα 24 mm
Διαθέσιμα χρώματα: με επιλογή του πελάτη

Διακοσμητική λωρίδα 26 mm
Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο, χρυσό δρυς, σκούρο 
δρυς, καρυδιά
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ / ΠΟΜΟΛΑ

ActivPilot SELECT
(κρυφά εξαρτήματα)

Τα πλήρως κρυμμένα εξαρτήματα των παραθύρων 
που ανοίγονται στον κάθετο και στον οριζόντιο 
άξονα - το ActivPilot Select ανταποκρίνεται στις 
υψηλές απαιτήσεις σχεδιασμού, καθώς και στα 
παράθυρα με μεγάλες διαστάσεις και βαριά φύλλα. 
Το σύστημα είναι προσαρμοσμένο για βάρους 
φύλλων έως 150 κιλά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλα τα παράθυρα με κανάλι τοποθέτησης του 

εξαρτήματος από 16 mm και με επιφάνεια έως 3 m².
ActivPilot Select προτείνεται για παράθυρα από 
PVC, αλουμίνιο ή ξύλο.

• Προαιρετικά: Καπάκια σε όλα τα χρώματα που 
διατίθενται στην παραγωγή παραθύρων.

• Εύκολη και λειτουργική ρύθμιση. Η ρύθμιση των 
σημείων ασφάλισης είναι χωρίς εργαλεία.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΌΝΌΠΌΡΤΕΣ ΑΠΌ PVC ΑΛΌΥΜΙΝΙΌ ΚΑΙ ΞΥΛΌ

χάλκινο 
χρώμα

καφέ χρώμαάσπρο χρώμα γκρι χρώμα

ChiaraSaraThema

καφέ χρώμα άσπρο χρώμα 
με κλειδί

άσπρο χρώμα

TOULON SECUSTIK

γκρι χρώμα καφέ χρώμαάσπρο χρώμα χάλκινο χρώμα

ActivPilot Comfort PADK
(εξάρτημα παράλληλου ανοίγματος)

Το σύστημα ActivPilot PADK συνδυάζει την 
αποδεδειγμένη αντίληψη των συνδυασμένων 
εξαρτημάτων με την πρωτοποριακή, λειτουργική 
τεχνολογία ανοίγματος με παράλληλο άνοιγμα 
του φύλλου μπροστά από την κάσα. Με αυτό 
τον τρόπο το φύλλο μπορεί να ανοίξει όχι μόνο 
σε κάθετο και οριζόντιο άξονα, αλλά επιτρέπει 
παράλληλο άνοιγμα του φύλλου μπροστά από την 
κάσα το οποίο δίνει πρόσθετη αξία στα παράθυρά 
σας μέσω της δυνατότητας φυσικού αερισμού 
και εγγυημένης ασφάλειας των δωματίων - σε 
επίπεδο ασφάλειας (RC2 / WK2).

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Με βάση το αρθρωτό σύστημα ActivPilot η Rollplast προσφέρει μια εντελώς νέα ιδέα εξαρτημάτων 
ActivPilot PADK που επιτρέπει το παράλληλο άνοιγμα του φύλλου 6 mm μπροστά από τη κάσα κατά 
μήκος της περιμέτρου του παραθύρου. Έτσι εξασφαλίζεται συνεχή και φυσικό αερισμό των δωματίων. 
Μαζί με τον εξαερισμό η Rollplast δεν παραβλέπει την αυξανόμενη ανάγκη για προστασία κατά κλοπής 
επιτρέποντας την επίτευξη της υψηλότερης κατηγορίας ασφαλείας - RC2 / WK2 - ακόμη και σε φύλλα με 
παράλληλο άνοιγμα. Αυτό εγγυάται ταυτόχρονα εξαερισμό του σπιτιού και προστασία κατά κλοπής 
των παραθύρων και των μπαλκονόπορτων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ - απόσταση 6 mm παράλληλα 
μεταξύ του φύλλου και της κάσας του 
παραθύρου.

ΑΝΕΤΟ - φυσικός και ασφαλής αερισμός των 
χώρων κατά τη διάρκεια όλων των εποχών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ακόμη και με παράλληλο άνοιγμα 
του φύλλου το σύστημα είναι ασφαλισμένο 
και πιστοποιημένο κατά διάρρηξης με τον ίδιο 
ασφαλή τρόπο όπως και σε πλήρως κλειστό 
παράθυρο.
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ΣΥΡΟΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΣΥΡΌΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΛΥΣΗ ΣΕ:

• Τζάμια μπαλκονιών
• Διαχωρισμός πολυλειτουργικών χωρών
• Διαχωρισμός χώρων για εστιατόρια και μπαρ
• Χειμωνιάτικοι κήποι

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα όλων των επιλογών συρόμενου συστήματος είναι 
ότι εξοικονομούν χώρο.
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ΘΕΡΜΟ-
ΜΟΝΩΣΗ

Uw = 0.7 - 1.1W/
m2K

Uw = 0.7 - 1.2W/
m2K

Uw = 1.0 - 0.8 W 
/ m2K

Uw = 1.4 - 1.1 W 
/ m2K –

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥΣ

32 - 39 dB 32 - 44 dB 34 - 36  dB 32 - 39  dB 32 - 36 dB

ΑΣΦΑΛΕΙΑ basis basis basis basis basis

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PVC PVCPVC PVC

PREMIDOOR 88
PREMIDOOR 76
PREMIDOOR 76 

LUX
PREMISLIDE 76

ΥΛΙΚΌ

Συρόμενα
με πίεση  

ΤΥΠΌΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HauTau HauTau HauTau HauTau HauTau

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ:

ΚΑΤΩΦΛΙ - 
ΠΛΑΤΟΣ / ΥΨΟΣ 184 mm / 50 mm 184 mm / 56 mm 207 mm / 65mm 179 mm / 50 mm 168 mm / 48 mm

167 mm / 25 mm

ΚΑΤΩΦΛΙ + ΦΥΛΛΟ 194 mm 153 mm 150 mm 150 mm 142 mm или 
133 mm

ΧΡΩΜΑ

Χρώματα RAL, 
χρώματα ξύλου 

και διαφανή 
βερνίκια

Χρώματα RAL, 
χρώματα ξύλου 

και διαφανή 
βερνίκια

άσπρο, χρυσό 
δρυς και καρυδιά, 

RAL

άσπρο, χρυσό 
δρυς και καρυδιά, 

RAL
άσπρο / RAL

ΜΕΣΟ ΛΑΣΤΙΧΟ Όχι Όχι ναι ναι -

ΧΡΩΜΑ ΛΑΣΤΙΧΩΝ λευκό, μπεζ, καφέ 
και μαύρο

λευκό, μπεζ, καφέ 
και μαύρο γκρι / μαύρο γκρι / μαύρο μαύρο

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

92 mm - 44, 
52 mm

HA92 mm - 44, 
52 mm

78 mm - 32, 
40 mm

НА78 mm - 40, 
50 mm

50 mm 40 mm 24 mm / 50 mm

ΚΑΠΑΚΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ναι / RAL ναι / RAL ναι / RAL ναι / RAL -

ΕΓΓΥΗΣΗ / 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 χρόνια 7 χρόνια 7 χρόνια 7 χρόνια 5 χρόνια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΞΥΛΌ ΞΥΛΌ AL AL AL AL

ROLLPLAST 92 ММ
НА92 ММ

IV 78
 НА78 ММ ETEM ЕS 70

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ

Uw = 1.4 - 1.1 W / 
m2K – Uw = έως 1.45 W / m2K - -

32 - 39  dB – - - 36 - 36  dB

basis basis basis basis basis

Sigenia Winkhaus συστηματικό συστηματικό συστηματικό

156 mm 80 mm / 61 mm 124.8 mm / 45 mm 40 mm / 44 mm 26 mm / 53 mm

166 mm 137 mm 127.5 mm 99 mm от 77 до 101 mm

άσπρο, χρυσό δρυς 
και καρυδιά, RAL

άσπρο, χρυσό δρυς 
και καρυδιά, RAL άσπρο / RAL άσπρο / RAL άσπρο / RAL

ναι, 
με δύο μονωτικά. Όχι Όχι Όχι Όχι

γκρι / μαύρο γκρι / μαύρο μαύρο μαύρο μαύρο

44 mm 24 mm 24 mm 18 mm έως 34 mm

ναι / RAL - - - -

7 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια 5 χρόνια

ΤΥΠΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ

PREMILINE ETEM E-1600ETEM E-50 ЕТЕМ Е-39

ΑΡΜΟΝΙΚΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατασκευάζεται από:                                              
Προφίλ PVC – Trocal 76mm, Trocal 88 
Προφίλ Ξύλου - 78, HA78, IV92, HA92; 
Προφίλ αλουμινίου - Alumil s700;

Κατασκευασμένα για μεγάλα μεγέθη -  
πλάτη ως 6.5 m και ύψος εως 2.6 m;

Δυνατότητες για χρώματα προφίλ PVC - 
άσπρο, χρυσό δρυς, καρυδιά, sapelli, σκούρα 
δρυς, ανθρακί, γκρι και πεύκο με δυνατότητα για 
βαφή σε χρώμα RAL.

Επιλογή χρώματος από κατάλογο RAL για τα 
προφίλ αλουμινίου και βαφή σε χρώματα ξύλου.

ВΥψηλές τιμές θερμομόνωσης – Uw 1.3 – 0.8 
W/ m2K ανάλογα με το είδος των υαλοπινάκων.

Δυνατότητες τοποθέτησης - συνιστάται για 
βιτρίνα σε κήπο κατοικιών (χειμωνιάτικοι και 
καλοκαιρινοί κήποι), εστιατόρια.

Εγγύηση - 5 έτη για την εγκατάσταση.

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ
HEBE-SCHIEBE

 γκρι χρώμα άσπρο χρώμα καφέ χρώμα

ΛΑΒΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πλεονέκτημα είναι η παραγωγή σε μεγάλες 
διαστάσεις - πλάτος μέχρι 6,4 m και ύψος έως 2,4 m.

Επιλογές χρωμάτων προφίλ PVC σε 23 χρώματα 
από τα οποία στην αποθήκη διατίθενται 3 χρώματα: 
άσπρο, χρυσό δρυς, καρυδιά με δυνατότητα 
τοποθέτησης φύλλου στη μια όψη (μέσα και έξω) 
και στις δυο όψεις με παραγγελία.

Επιλογή χρώματος από κατάλογο RAL για τα 
προφίλ αλουμινίου και βαφή σε χρώματα ξύλου.

Υψηλές τιμές θερμομόνωσης – Uw έως 1.0 W/ 
m2K ανάλογα με το είδος των υαλοπινάκων.

Επιλογές εγκατάστασης - διαχωρισμό χώρων 
για εστιατόρια και μπαρ, για χειμερινούς κήπους.

Εγγύηση - 5 έτη για την εγκατάσταση.

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Κατασκευάζονται από PVC σύστημα Trocal 76mm, IV 78 mm και HA 78mm – προφίλ ξύλουф προφίλ 
αλουμινίου  Е 39
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 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Κατασκευάζεται από: 

PVC – TROCAL 70mm, 76mm, 88mm 
ξύλου – IV 78mm, HA 78mm IV 92mm, HA 92mm  
Συστήματα αλουμινίου με διακοπτόμενη 
θερμική γέφυρα.– Е-45, Е-75;

Το πλεονέκτημα είναι η κατασκευή σε μεγάλες 
διαστάσεις - πλάτος της πτέρυγας έως 1,60m 
και ύψος έως 2,40 m. Αυτό επιτρέπει την 
παραγωγή παραθύρων των οποίων το τμήμα 
ανοίγματος έχει πλάτος έως 3,20 m.

Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων από 
κατάλογο με δυνατότητα τοποθέτησης φύλλου 
στη μια και στις δυο όψεις και βαφή σε χρώμα   
RAL.

Επιλογή χρώματος από κατάλογο RAL για τα 
προφίλ αλουμινίου και βαφή σε χρώματα ξύλου.

Υψηλές τιμές θερμομόνωσης - Uw έως  
1.0 W/m2K, ανάλογα με την επιλογή του προφίλ 
και των υαλοπινάκων.

Επιλογές εγκατάστασης - για τοποθέτηση 
υαλοπινάκων σε μπαλκόνια, διαχωρισμό χώρων 
για εστιατόρια και μπαρ, για χειμερινούς κήπους.

Εγγύηση - 5 έτη για την εγκατάσταση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατασκευάζονται από συστήματα αλουμινίου 
ETEM E -1600 χωρίς διακοπή της θερμικής 
γέφυρας και ΕΤΕΜ Ε -50 με διακοπή της 
θερμικής γέφυρας.

Τοποθετούνται πληρώσεις από ενιαία γυάλινα 
πακέτα πάχους 8 mm, γυάλινα πακέτα πάχους  
18 mm ή πάχους 24 mm, πάνελ από 
μοριοσανίδες, θερμικές πλάκες και hunters.

Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων από κατάλογο.

Επιλογή χρώματος από κατάλογο RAL για τα 
προφίλ αλουμινίου και βαφή σε χρώματα ξύλου.

Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση τζαμιών σε 
μπαλκόνια και διαχωρισμό χώρων.

Το σύστημα αλουμινίου ETEM E - 1600 δεν 
έχει υψηλές τιμές θερμομόνωσης και δεν 
σφραγίζει πλήρως.

Εγγύηση - 5 έτη για την εγκατάσταση.

ΛΑΒΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ CLICK + 
LOCK ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ

άσπρο 
χρώμα

καφέ 
χρώμα

με κλειδίχωρίς κλειδί
* Προτείνονται σε άσπρο και μαύρο 

χρώμα
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ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
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ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Προκειμένου να έχει καλή τεχνική απόδοση ο υαλοπίνακας 
πρέπει να έχει δύο βαθμούς σφράγισης. Ό υαλοπίνακας 
δυο φραγμάτων αποτελείται από ένα διαχωριστικό 
πλαίσιο γεμάτο με απορροφητικό (μοριακό κόσκινο) επί 
του οποίου στις δύο πλευρές τοποθετείται βουτύλιο που 
χρησιμεύει ως φράγμα κατά τη διέλευση των υδρατμών 
(πρώτος βαθμός σφράγισης). Το δεύτερο φράγμα είναι η 
εξωτερική σφράγιση του χώρου μεταξύ του γυαλιού και 
του διαχωριστή πολυσουλφιδίου.

Ό διαχωριστής χρησιμοποιείται για να 
διαχωρίσει μια ορισμένη απόσταση των 
γυαλιών και η υγρασία που περικλείεται 
μαζί με τον αέρα κατά την παραγωγή 
του υαλοπίνακα απορροφάται από τον 
απορροφητήρα με τον οποίο γεμίζεται.

Εάν οι υαλοπίνακες έχουν εγκατασταθεί 
σωστά το νερό δεν μπορεί να διεισδύσει 
από το εξωτερικό και δεν μπορεί να 
δημιουργηθεί συμπύκνωση μεταξύ των 
υαλοπινάκων.

Ό υαλοπίνακας είναι περίπου 80% της 
επιφάνειας του παραθύρου και επηρεάζει 
πολύ τις μονωτικές ιδιότητες του 
παραθύρου - θερμομόνωση U (W / m2 K), 
Ηχομόνωση R (d Β), ηλιακή σκίαση ή ηλιακό 
συντελεστή g (%), μετάδοση φωτός (%) .

1. Αεροθάλαμος
2. Γυαλί

3. Διαχωριστής
4. Απορροφητικό (απορροφά την υγρασία)

5. Βουτύλιο (εμπόδιο των υδρατμών)
6. Εξωτερικό σφραγιστικό (πολυσουλφίδιο, πολυουρεθάνη, σιλικόνη)

ΔΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Ο υαλοπίνακας είναι μια δομή δύο ή 
περισσοτέρων γυαλιών μεταξύ των 
οποίων υπάρχει ένας χώρος αέρα 
που σχηματίζεται από διαφορετικά 
διαχωριστικά ανά μεγέθους και 
σφραγίζεται ερμητικά.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
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Ηχομόνωση (Rw) - ο δείκτης 
Rw μετρά την ηχομόνωση του 
υαλοπίνακα. Όσο μεγαλύτερη εί-
ναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο 
καλύτερη είναι η ηχομόνωση.

UV (%) - διέλευση επιβλαβών 
υπεριωδών ακτίνων που οδη-
γούν σε εξασθένιση της βαφής. 

Ηλιακός συντελεστής (%) - το 
άθροισμα της άμεσης διέλευσης 
ενέργειας και εκείνου του μέ-
ρους της ενέργειας που απορ-
ροφάται από το γυαλί που εκ-
πέμπεται από το παράθυρο στο 
εσωτερικό χώρο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (Ug) - δείχνει την ποσότητα της θερμότητας που περνάει ανά 
μονάδα χρόνου μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνεια του παραθύρου σε μία διαφορά θερμοκρασίας 
1 K μεταξύ του αέρα δωματίου και εκείνου της εξωτερικής πλευράς (Ug = W / m2 K). Αυτή είναι η πιο 
σημαντική τεχνική προδιαγραφή για ένα υαλοπίνακα, όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτή, τόσο μικρότερες 
είναι οι απώλειες θερμότητας και χαμηλότερο κόστος θέρμανσης.

Σημείωση: 4 εποχών+ τζάμι είναι Planistar SUN PLUS από την  Saint-Gobain

Εξωτερική αντανάκλαση (%) - η ποσότητα του ανακλώμενου φωτός από τον υαλοπίνακα. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η ανακλαστικότητα του γυαλιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντανάκλαση του. Χρειάζεται 
να λαμβάνεται υπ ’οψιν ότι η εξωτερική αντανάκλαση εξαρτάται από την διαφορά φωτεινότητας εντός-
εκτός .

Όσο μεγαλύτερη είναι η άμεση έκθεση της ηλια-
κής ενέργειας στο γυαλί, τόσο χαμηλότερος είναι ο 
ηλιακός συντελεστής και τόσο χαμηλότερο είναι το 
κόστος κλιματισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Μετάδοση φωτός (%) - Διέλευση ορατού φωτός 
(φυσικός φωτισμός). Όσο μικρότερη είναι η τιμή σε%, 
τόσο πιο σκούρο είναι στο δωμάτιο.
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ΜΌΝΌ 
ΑΣΠΡΌ ΓΥΑΛΙ 4 5.8 — 23 69 86 90 8

ΑΣΠΡΌ / ΑΣΠΡΌ 24 2.7 2.6 31 54 80 83 15

ΑΣΠΡΌ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΌΜΠΗ 24 1.4 1.1 31 34 65 82 11
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΌ 24 1.4 1.1 33 3 37 70 13

ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΠΡΌ 24 1.3 1 31 25 37 70 13

ΤΡΙΠΛΌΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΑΣ 
4 ΕΠΌΧΩΝ /ΛΕΥΚΌ/

2 ΕΠΌΧΩΝ 

30 1 0.9 28 15 54 74 14

38 0.9 0.70 29 15 35 64 15

40 0.8 0.60 32 15 35 64 15

44 0.7 0.50 32 15 35 64 15

52 0.7 0.5 31 15 35 64 15

ΤΡΙΠΛΌΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΑΣ 
2 ΕΠΌΧΩΝ /ΛΕΥΚΌ /

2 ΕΠΌΧΩΝ 

30 1.1 0.9 28 20 54 74 14

38 0.9 0.70 29 20 54 74 14

40 0.8 0.60 32 20 54 74 14

44 0.8 0.60 35 20 54 74 14

52 0.7 0.5 31 19 54 74 14

ΤΕΤΡΑΠΛΌΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΑΣ  
4ΕΠΌΧΩΝ /ΛΕΥΚΌ / 2 ΕΠΌΧΩΝ / 

2 ΕΠΌΧΩΝ 

56 — 0.44 — 9.2 32 58 17

58 — 0.42 — 9.2 32 58 17

64 — 0.38 — 9.2 32 58 17

66 — 0.36 — 9.2 32 58 17

ΤΕΤΡΑΠΛΌΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΑΣ
2 ΕΠΌΧΩΝ / ΛΕΥΚΌ / 2 ΕΠΌΧΩΝ 

/ 2 ΕΠΌΧΩΝ 

56 — 0.45 — 18.3 48 67 17

58 — 0.43 — 18.3 48.5 67 17

64 — 0.39 — 18.3 48.5 67 17

66 — 0.38 — 18.3 48.5 67 17

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
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HIGH SELECTIVE ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

διαχωριστής ή "θερμή άκρη" για υαλοπίνακες χρησιμοποιείται όταν αντί τον ευρύτατα χρησιμοποιούμενο 
διαχωριστικό αλουμινίου χρησιμοποιείται ένα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης. Ό 
διαχωριστής High selective της Rollpost είναι κατασκευασμένος από PVC ή ανοξείδωτο χάλυβα λόγω 
του γεγονότος ότι τα υλικά αυτά έχουν χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα. Σε παράθυρα με παράθυρα 
High selective με διαχωριστή μπορεί να επιτευχθεί μείωση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας 
του περίπου 7%, και η μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης και μούχλα στην εσωτερική πλευρά των 
παραθύρων.

Uw – συντελεστής μετάδοσης θερμότητας του παραθύρου
Ug – συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του υαλοπίνακα
Uf – συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του προφίλ (κάσα και φύλλο)
Yg – Γραμμικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του διαχωριστή
Ig – συνολικό μήκος του διαχωριστή

Ag – συνολική επιφάνεια γυαλιού
Af – περιοχή του προφίλ (κάσα και φύλλο)
Uw – υπολογίζεται από τον τύπο (1)
Ug – παρέχεται από τον διαχειριστή γυαλιού
Uf – παρέχεται από το διαχειριστή προφίλ

Τύπος για τον προσδιορισμό του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας ενός τελικού παραθύρου

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

 AgX Ug + AfX Uf + Ig x Yg
        Ag + Af               (1)
Uw =

HIGH SELECTIVE
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Σ HIGH SELECTIVE ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

Ο συντελεστής 
μετάδοσης θερμότητας 
Uw, W / m2 K ανάλογα 

με την επιλογή 
διαχωριστικού

ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 
Ug = 1.1 W/ m2 K

ΤΡΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
Κρίσιμη εξωτερική θερμοκρασία για συμπύκνωση σε θερμοκρασία 

δωματίου = 20˚C, υγρασία = 50%

Ug = 0.6 W/ m2 K Ug = 0.5 W/ m2 K
Διπλός υαλοπίνακας 

24 mm, Ug = 1.1 
W/ m2 K

Τριπλός υαλοπίνακας
40 mm, Ug = 0.6  

W/ m2 K

Τριπλός υαλοπίνακας
50 mm, Ug = 0.5  

W/ m2 K

Διαχω-
ριστικό 

αλουμινίου

High 
Selective

Διαχω-
ριστικό 

αλουμινίου

High 
Selective

Διαχω-
ριστικό 

αλουμινίου

High 
Selective

Διαχω-
ριστικό 

αλουμινίου

High 
Selective

Διαχω-
ριστικό 

αλουμινίου

High 
Selective

Διαχω-
ριστικό 

αλουμινίου

High 
Selective

Παράθυρα PVC 88 mm 
Uf = 1.0 W/ m2 K

– – 0.96 0.85 0.90 0.78 – – -5 -14 -6 -16

Παράθυρα PVC 70 mm 
Uf = 1.3 W/ m2 K

1.30 1.20 – – – – -2 -10 – – – –

Παράθυρα αλουμινίου 
Uf = 1.8 W/ m2 K

1.60 1.50 – – – – -2 -10 – – – –

Ξύλινα παράθυρα 
78 mm

1.20- 1.40 1.20- 1.40 0.80 - 1.00 0.80 - 1.00 0.70 - 0.95 0.70 - 0.95 – – -5 -14 -6 -16

Ο συντελεστής 
μετάδοσης θερμότητας 
Uw, W / m2 K ανάλογα 

με την επιλογή 
διαχωριστικού

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ Κρίσιμη εξωτερική θερμοκρασία για συμπύκνωση σε θερμοκρασία δωματίου = 20˚C, υγρασία = 50%

Ug=0.42 W/m2K /για PVC 88 mm/
Ug=0.38 W/m2K /για Ал 75 mm/

Ug=0.36 W/m2K /για ξυλο/

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
58 mm, Ug = 0.42 W/m2K

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
64 mm, Ug = 0.38 W/m2K

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
66 mm, Ug = 0.36 W/m2K

High Selective High Selective High Selective High Selective

Παράθυρα PVC 88 mm 
Uf = 1.0 W/ m2 K

0.74 -20 – –

Παράθυρα αλουμινίου 
Uf = 1.8 W/ m2 K

0.9 – -24 –

Ξύλινα παράθυρα 
78 mm

0.7 – – -19

Τύποι διαχωριστών:

• Διαχωριστής αλουμινίου 
 – 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 
и 24 mm 
 – 6 mm – μόνο κατ' απαίτηση

• HS μαύρος (χρησιμοποιείται σε 
υαλοπίνακες με καϊτια και διακοσμητικά)  
– 10, 12, 14, 16, 18 & 20 mm
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• TPS- διαχωριστής  - ΝΕΟ -

– Ό διαχωριστής -TPS –τοποθετείται ως το προ-
ϊόν με την καλύτερη γραμμική διαπερατότητα που 
διατίθεται σήμερα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική 
ενεργειακή απόδοση, εξαιρετικά χαμηλές εκπο-
μπές CO2 και απίστευτη ομορφιά.

– Η χαρακτηριστικότερη ιδιότητά  του είναι ότι 
προσκολλάται πολύ γρήγορα και στα δύο τζάμια, 
αφότου εφαρμοστεί και εξασφαλίζει την βέλτιστη 
πρόσφυση. 
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Μαζί με τις μονωτικές ιδιότητες των υαλοπινάκων και της προστασίας από διάρρηξη, η ηχομόνωση είναι 
ένα πολύ σημαντικό και ολοένα και πιο συναφές χαρακτηριστικό του γυαλιού και των υαλοπινάκων 
ως υλικά στη σύγχρονη κατασκευή. Η ηχομόνωση του υαλοπίνακα αποτελεί ένδειξη του βαθμού 
απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων. Όι ακουστικές ιδιότητες ενός παραθύρου μετρούνται με την 
ηχομονωτική τιμή Rw σε dB (λογαριθμικός δεκαδικός κλίμακας).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα ποσοστά που μειώνουν τον θόρυβο 
σε συγκεκριμένες τιμές μόνωσης θορύβου:

3 dB – ελαφρά αντιληπτό θόρυβο

10 dB – ο θόρυβος μειώνει με 50%

20 dB – ο θόρυβος μειώνει με 75%

30 dB – ο θόρυβος μειώνει με 88%

40 dB – ο θόρυβος μειώνει με 94%

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
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Με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα η Rollplast συνιστά παράθυρα με μόνωση θορύβου 37-39 dB για οικιστικά 
κτίρια, σχολεία και νοσοκομεία κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και πολυσύχναστες διασταυρώσεις, 
ενώ για κτήρια κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και βιομηχανικές περιοχές, ηχομόνωση των 
παραθύρων να είναι 41 - 44 dB.

Η καλή ηχομόνωση 
επιτυγχάνεται με:

* Χρήση επεξεργασμένων 
τζαμιών με ειδική ηχομονωτική 
μεμβράνη;

* Πλαστικοποιημένα τζάμια  

* μη συμμετρική σύνθεση 
γυαλιού - ένας συνδυασμός 
διαφορετικών παχών (π.χ. 6 
+ 4 mm) έχει ως αποτέλεσμα 
καλύτερη απορρόφηση των 
ταλαντώσεων συντονισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
C(dB) Οι τιμές διαμορφώνονται δεδομένων   των συνθηκών –  σιδηροδρομικές ράγες, αεροδρόμια και παιδικοί 
σταθμοί.
Ctr (dB) Οι τιμές διαμορφώνονται δεδομένων των συνθηκών – θόρυβος κέντρου πόλης, μουσική, τραμ, τρόλεϊ  και 
πλησίον αεροδιαδρόμων.   

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΟ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Rw(C,Ctr),dB

ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

24* 4 / 16 / 4 Argon 31 (-1; -4)

24 6 / 16 / 4 Argon 33 (-1; -4)

24 6 / 14 / 4 Argon 33 (-1; -4)

24 4 / 12 / 44.2 Argon 35 (-2; -6)

30* 6 / 16 / 44.2 SR Argon 42 (-2; -7)

ΤΡΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

38 4 / 14 / 4 / 12 / 4 Argon 29 (-1; -5)

38 6 / 12 / 4 / 10 / 6 Argon 33 (-2; -5)

38 4 / 12 / 4 / 12 / 33.2 Argon 34 (-2; -5)

38 33.2 / 12 / 4 / 10 / 33.2 Argon 35 (-3; -7)

38 4 / 10 / 4 / 12 / 44.2 SR Argon 38 (-2; -6)

44* 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 32 (-1; -5)

44 6 / 14 / 4 / 16 / 4 Argon 34 (-2; -6)

44  6 / 14 / 4 / 14 / 6 Argon 34 (-3; -7)

44  4 / 14 / 4 / 14 / 44.2 Argon 36 (-2; -6)

44*  6 / 12 / 6 / 12 / 44.2 Argon 40 (-2; -6)

44  33.2 / 14 / 4 / 14 / 33.2 Argon 36 (-3; -8)

44  44.2 / 12 / 4 / 14 / 33.2 Argon 39 (-2; -6)

52  55.2 / 14 / 6 / 12 / 44.2 SR/SR Argon 46 (-2; -7)

52  8 / 16 / 4 / 14 / 55.2 Argon 42 (-2; -5)

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

58 4 / 14 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4 Argon 33 (-1, -4)

58 6 / 12 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4 Argon 35 (-2, -5)

64 6 / 14 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 35 ( -2, -6)

64 3.3.2 / 12 / 4 / 14 / 4 / 14 / 4 Argon 37 (-3, -7)

66 6 / 16 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 35 (-1, -5)

66 33.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 37 ( -2, -5

66 44.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 SR Argon 44 (-2-, 7)

66 44.2 / 18 / 4 / 16 / 4 / 16 / 4 Argon 37 (-3, -5)

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
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ΣΗΜΕΙΟ:
 Όι τιμές dB* για τα πάχη υαλοπινάκων επιτυγχάνονται σε 
εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα *  EN 12758.
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Όι πόρτες εισόδου αποτελούν μέρος της ποικιλίας που προσφέρει η Rollplast στους 
πελάτες της. Αυτές μπορούν να είναι από PVC, αλουμίνιο ή ξύλο. Επιλέγοντας μια 
πόρτα από τη Rollplast μπορείτε να επιτύχετε ταυτόχρονα:

• Πολύ καλή προστασία και ασφάλεια για εσάς και την οικογένειά σας.
• Αισθητική όραση ως μέρος της πρόσοψης του σπιτιού σας.
• Εξαιρετική ποιότητα αντί θορύβου και θερμικής μόνωσης.

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
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ΠΡΟΦΙΛ

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΤΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ

ETEM  
E-45

ZERO
ΞΥΛΟΥ

ZERO
AL

ETEM  
E-75

ΠΡΟΦΙΛ 
ΞΥΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ IV 78 mm / HA 78 mm
IV 92 mm / HA 92 mm

IV 78 mm / HA 78 mm
IV 92 mm / HA 92 mm ЕТЕМ

Σύστημα με 
θερμοδιακοπή και 

πολυουρεθάνη 

Σύστημα με 
θερμοδιακοπή 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξάρτημα 
Winkhaus 

μεντεσέδες 
Simonswerg

Εξάρτημα 
Winkhaus 

μεντεσέδες 
Simonswerg

Εξάρτημα 
Winkhaus, 
μεντεσέδες 

Stublina

Εξάρτημα 
Winkhaus, 
μεντεσέδες 

Stublina

Εξάρτημα 
Winkhaus, 
μεντεσέδες 

Stublina

ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ

78 mm / 92 mm 78 mm / 92 mm 70 mm - 60 mm / 68 mm / 
83 mm

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛΟΥ /ΚΑΣΑ 
ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ/

Uf - έως 1.3  W/
m2K

Uf - έως 1.3  W/
m2K

Uf - έως 1.4 W/
m2K

Uf - έως 1.6  W/
m2K

Uf - έως 1.9  W/
m2K

ΧΡΩΜΑ

σε RAL / 
βαφή σε χρώματα 

ξύλου και 
διαφανείς

σε RAL / 
βαφή σε χρώματα 

ξύλου και 
διαφανείς

σε RAL / 
βαφή σε χρώματα 

ξύλου

σε RAL / 
βαφή σε χρώματα 

ξύλου

σε RAL / 
βαφή σε 

χρώματα ξύλου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μέγιστη 

σταθερότητα της 
δομής

Μέγιστη 
σταθερότητα της 

δομής

Μέγιστη 
σταθερότητα της 

δομής

Μέγιστη 
σταθερότητα της 

δομής

Μέγιστη 
σταθερότητα της 

δομής

ΠΡΟΦΙΛ

 ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEO
ΞΥΛΙΝΗ
ΠΟΡΤΑ
ΠΑΝΕΛ

TROCAL 70 
ΦΥΛΛΟ 106

TROCAL 76  
ΦΥΛΛΟ 110

TROCAL 88 
ΦΥΛΛΟ 110

ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ PVC Trocal  88 mm PVC Trocal 76 mm PVC Trocal 70 mm Ξύλο  78 мм με
Πάνελ 78mm –

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξάρτημα 
Winkhaus, 
μεντεσέδες 

Stublina

Εξάρτημα 
Winkhaus, 
μεντεσέδες 

Stublina

Εξάρτημα 
Winkhaus, 
μεντεσέδες 

Stublina

Εξάρτημα 
Winkhaus 

μεντεσέδες 
Simonswerg

 Secureme

ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ

88 mm 76 mm 70 mm 78 mm 67 mm*

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛΟΥ /ΚΑΣΑ 
ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ/

Uf - 1.0 W/m2K Uf - έως 1.2 W/
m2K

Uf - έως 1.3 W/
m2K

Uf - έως 1.3 W/
m2K -

ΧΡΩΜΑ
Άσπρο, χρυσό δρυς, 

καρυδιά, sapelli, 
σκούρο δρυς +RAL

Άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, sapelli, 

σκούρο δρυς, 
ανθρακί +RAL

Άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, σκούρο 

δρυς +RAL

σε RAL / 
βαφή σε χρώματα 

ξύλου και διαφανείς

Καρύδι, λευκό, 
cappuchino, ren 
grizzio, wenge 

ΠΟΜΟΛΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ επιλογής επιλογής επιλογής – επιλογής

ΚΑΠΑΚΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ναι ναι Όχι Όχι -

Legend: Περιλαμβάνει 12mm MDF επένδυση
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Το συγκεκριμένο είδος πόρτας αντιπροσωπεύει άριστα όλες τις απαιτήσεις που απαιτούνται για υψηλή 
ποιότητα όσα αναφορά τα εξωτερικά συστήματα, στα κουφώματα κατοικιών. Είναι το προϊόν της 
υψηλότερης κατηγορίας και επιδόσεων στη Δυτική Ευρώπη. Κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου 
με πάχος 3χιλ. Fibran 52-80 χιλ. Το φύλλο του πτερυγίου ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο της πόρτας. 

Εξαιρετικά ανθεκτική,με δυνατότητα βαφής σε όλα τα χρώματα από τον κατάλογο RAL και με εξαιρετική 
θερμομόνωση. Κλείδωμα "Secure class lock"-βάσης, με γάντζους πολύ ασφαλέστερους από μια τυπική 
πόρτα με σκέτη κλειδαριά ενώ ταυτόχρονα σφραγίζου την πόρτα. Ενισχυμένοι μεντεσέδες με αντοχή 
φορτίου έως 160 kg και ικανότητα ρύθμισης + - 3 χιλ.

Ποικιλία μοντέλων, πάνελς,χρωμάτων και διακοσμητικών γυαλιών

WARSHAVA

ΠΟΡΤΑ ZERO

MARIBOR COPENHAGEN SOFIACOPENHAGENFRANKFURT PISA



40 41

ΠΌΡΤΕΣ ΕΙΣΌΔΌΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΌΥ από ξύλο (διαθέσιμες 
σε χρώματα με επιλογή του πελάτη) με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: ανθεκτικές σε χτυπήματα, στρίψιμο, 
ηχομόνωση, ανθεκτικές στην υγρασία, κατασκευασμένες 
κατά παραγγελία.

ΝΕΟ

ΞΥΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ ΠΑΝΕΛ πάχους 78mm με καπλαμά, 
μεταλλική επένδυση, ξύλινα πάνελ και μόνωση. Το 
πλαίσιο είναι από συμπαγές ξύλο πάχους 78mm. Το φύλλο 
είναι συν επίπεδο με το πλαίσιο της πόρτας. Υπάρχει και 
δυνατότητα διακοσμητικών στοιχείων.     

Τι κερδίζετε; Θα αποκτήσετε ασφάλεια, θα κάνετε την 
πρόσοψή σας πιο όμορφη, θα ανακαλύψετε ξανά την 
ατομικότητα του εξωτερικού του σπιτιού σας.

Πόρτες εισόδου βαρέως τύπου
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ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  
ΑΠΟ PVC  
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



42 43

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 

Όταν επιλέγετε μία πόρτα εισόδου για κάθε σπίτι  υπάρχουν 3 βασικά σημεία:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΧΕΔΙΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Το φύλλο της θωρακισμένης πόρτας του Rollplast 
είναι κατασκευασμένη από δύο ηλεκτρικά 
γαλβανισμένα μεταλλικά φύλλα πάχους 1 mm 
και εσωτερική ενίσχυση 1.5 mm, τα οποία είναι 
επικαλυμμένα με πλαίσιο 4 μεταλλικών φύλλων 
με πάχος 1,5 mm. Τα φύλλα καλύπτονται και 
στις δύο πλευρές με MDF πάχους  πάχους 6 mm 
με επίστρωση PVC. Έχει ένα αυτόματο κατώφλι 
πτώσης για το κλείδωμα από μια παχιά ελαστική 
σφράγιση. Το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας είναι 
κατασκευασμένο από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα 
πάχους 1,5 mm με επίστρωση PVC ενάντια στις 
γρατζουνιές. Πλήρης σφράγισμα από καουτσούκ, 
διακοσμητική θήκη και πeρβάζια MDF πάχους 2 εκ. 
για μεγαλύτερη άνεση και αισθητική στο σπίτι σας

Η ασφάλεια παρέχεται από σύστημα κλειδώματος 
16 σημείων από  11 ενεργές και 5 ακίδες πλαισίου 
και κλειδαριά με ενσωματωμένο αντιδονητικό 
πώμα. Στεγάζεται στην ιταλική ίνα SECUREME και 
περιλαμβάνει μια πρόσθετη συσκευή περιορισμού 
για το ελεγχόμενο άνοιγμα του ρυθμιζόμενου 
μανδάλου και ένα μάτι  (peephole) με πανοραμική 
θέα της πόρτας 180 μοιρών, μία εσωτερική και μια 
εξωτερική ενεργή λαβή.

Τα ρολά που προσφέρονται από την Rollplast είναι 
σε 5 χρώματα - λευκά, καπουτσίνο, ευγενή καρυδιά, 
wenge και ren griz. Μπορούν να κατασκευαστούν 
από δύο διαφορετικά χρώματα από το εξωτερικό και 
το εσωτερικό, με διακόσμηση από φύλλα αλουμινίου 
ή με διαφορετική άλεση των σανίδων MDF.

ΠΟΡΤΕΣ 

КТ 228 КТ 223

КТ 215

КТ 265

КТ 219 КТ 212

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ PVC, ΠΟΡΤΕΣ ΜΑΣΙΦ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΞΟΔΙΕΣ

Το AutoLock AV3 συνδυάζει αξιόπιστη ασφάλεια 
και εξαιρετική ευκολία κίνησης με βελτιωμένη 
ευκολία ενεργοποίησης και ασφαλή στενή 
τοποθέτηση.
Στερεά στοιχεία κλειδώματος (με τη μορφή 
«άγκιστρα») και ανεξάρτητα στοιχεία σφράγισης 
που εξασφαλίζουν μια ομαλή, αλλά και πολύ 
αξιόπιστο και σφιχτό κλείσιμο. Η αιτία για την 
εύκολη κίνηση του μηχανισμού κλειδώματος 
κρύβεται στο κεντρικά τοποθετημένο μαγνητικό 
ενεργοποιητή του αυτόματου κλειδώματος.

Το AutoLock AV3 μπορεί προαιρετικά να είναι 
εφοδιασμένο με μια "καθημερινή λειτουργία" 
η οποία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται πολύ 
εύκολα μηχανικά μόνο μέσω ενός κουμπιού από 
ένα στοιχείο του προσκρουστήρα ασφάλισης.
Η κλειστή (μόνο τραβώντας το φύλλο στην κάσα) 
και ασφαλισμένη με το AV3 πόρτα θεωρείται από 
τους ασφαλιστές ότι είναι κλειδωμένη και πλήρως 
προστατευμένη.
Μπορεί εύκολα να ξεκλειδωθεί χρησιμοποιώντας 
ένα κλειδί.
Αυτή η τελευταία γενιά αυτόματου κλειδώματος 
Winkhaus είναι επίσης διαθέσιμο ως κλειδαριά 
με κινητήρα, blueMatic EAV3 με δυνατότητα 
διαχείρισης χωρίς επαφή, όπως τηλεχειριστήριο, 
αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων (ή κόρη), 
μέσω έξυπνου τηλεφώνου, ραδιοφώνου ή άλλων 
συστημάτων.

• Η σειρά αντι-πανικού PHA 2000 διατίθεται σε 
ανοξείδωτο χάλυβα και πρότυπο γκάμα χρώματα.

• Συμμόρφωση με το Πρότυπο EN1125.
• Αξιόπιστη ασφάλεια.
• Η γλώσσα κλειδώματος ασφαλείας παρέχει 

πλήρη προστασία από μη εξουσιοδοτημένη 
είσοδο από έξω.

• Δυνατότητα κλειδώματος ενός ή τριών σημείων 
για πόρτες μονόφυλλων και κλείδωμα τριών ή 
τεσσάρων σημείων για διπλές πόρτες.

Η τελευταία γενιά αυτόματης 
κλειδαριάς ασφαλείας για τις πόρτες 
εισόδου Winkhaus που συνδυάζει 
πολλαπλά πλεονεκτήματα σε ένα 
σύστημα:
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ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ 
ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΙΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ:

Προτείνονται στις εξής διαστάσεις και 
χρώματα: 24 mm - άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, σκούρο δρυς 44 mm - άσπρο, 
χρυσό δρυς, καρυδιά, σκούρο δρυς, sapelli, 
γκρι, ανθρακί, πευκοδάσος Κατασκευασμένο 
από πάνελ με επικάλυψη HPL.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

Κατασκευασμένα από πάνελ PVC. 
Διατίθεται σε πάχος 24mm για καρυδιά, 
χρυσό δρυς και μαόνι. 20 mm και 44 mm 
για άσπρο χρώμα.

Κατασκευασμένα από πάνελ PVC με άσπρο χρώμα. Προτείνονται με πάχος 24 mm και 44 mm με παραγγελία.

Μοντέλο με γυαλί χωρίς λωρίδα Μοντέλο με γυαλί χωρίς λωρίδα

Χρώμα: Λωρίδα:

άσπρο άσπρο

καρυδιά χρυσό

χρυσό δρυς χρυσό

Χρώμα: άσπρο, χρυσό 
δρυς μαόνι και 
καρυδιά

Χρώμα: άσπρο, χρυσό 
δρυς, καρυδιά

Διαστάσεις:  46 / 90 / 210 εκ

Χρώμα: άσπρο, χρυσό 
δρυς, καρυδιά

Λωρίδα: χρυσό

Διαστάσεις: 46 / 90 / 210 εκ

Πάνελ χωρίς γυαλί АРКА 3 10402

АРКА 4 10405 ΜΩΣΑΪΚΗ χωρίς γυαλί ΜΩΣΑΪΚΗ με γυαλί

Δυνατότητα πάχους 52mm, 44 mm και 24 
mm με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 52mm, 44 mm 
και 24mm με χρώματα και γυαλί με 
παραγγελία, καθώ και μοντέλο χωρίς γυαλί

Επικάλυψη: PVC πάνελ 1,5 mm 
διαθέσιμος

* με παραγγελία

* με παραγγελία

* με παραγγελία

Επικάλυψη: PVC πάνελ 1,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: PVC πάνελ 1,5 mm

VENSO
900/2100

ZAGI
900/2100

VIVO
900/2100

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 44 mm* Satinat

άσπρο 24 mm* Stainat, Deltamat,Chincilla

χρυσό δρυς 24 mm Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm* Chinchilla Bronze, Silvit 
Bronze*

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 20 mm* Satinat

άσπρο 44 mm* Satinat

χρυσό δρυς 44 mm* Chinchilla Bronze

χρυσό δρυς 24 mm* Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm* Chinchilla Bronze

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat

SIMPLE

Τα πάνελ που ταιριάζουν με τις πιο καθαρές και απλές μορφές είναι από τη σειρά SIMPLE. 
Κατασκευάστηκαν με επίστρωση PVC των 1,5 mm.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

Τα διακοσμητικά θερμικά πάνελ είναι 
κατασκευασμένα από μόνωση XPS 
πολυστερίνης στην οποία στις δύο πλευρές 
είναι κολλημένες πλαστικές πλάκες. Όι 
πλάκες μπορούν να κατασκευαστούν 
από το πολύ γνωστό υλικό PVC ή ABS. 
Ό συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 
που μετρά την ποσότητα θερμότητας που 
διέρχεται από 1 τ.μ. πάνελ ανά μονάδα 
χρόνου είναι Ug = 1,5 W / m2K.
Όλα τα πάνελ είναι με πάχος 24mm, 
44mm, 52mm και έχουν ενσωματωμένα 
γυαλιά. (Τα μοντέλα με παραγγελία είναι με 
χρώμα και γυαλί ανάλογα με το αίτημα του 
πελάτη, ενίσχυση αλουμινίου, καθώς και 
διακόσμηση σε ενσωματωμένα γυαλιά με 
περίοδο 4 εβδομάδων).

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Επικάλυψη: PVC πάνελ 1,5 mm 
διαθέσιμος

VITO
900/2100

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 44 mm* Satinat

άσπρο 20 mm Satinat

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Επικάλυψη: PVC πάνελ 1,5 mm 
διαθέσιμος

VENCO
900/2100

Χρώμα: Γυαλί:

бял 44 mm* Satinat

χρυσό δρυς 24 mm Madera
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Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελίαΕπικάλυψη: ABS των 3,5 mm 

διαθέσιμος

στο μοντέλο Deltamat

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμοςw

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

SEURAT*
850/2000

KROLL
900/2100

DICKINSON
850/2000

RAPHAEL
900/1920

SARTO
850/2000

Χρώμα:

άσπρο 24 mm*

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 44 mm* Satinat

χρυσό δρυς 24 mm Chinchilla Bronze,Chinchilla

καρυδιά 24 mm*  Silvit Bronze

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm Deltamat, Chinchilla

χρυσό δρυς 24 mm Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm Silvit Bronze, Silvit

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Chinchilla

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm Chinchilla

άσπρο 24 mm* Deltamat

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm Sarto 2

άσπρο 24 mm Deltamat

άσπρο 24 mm Chinchilla

χρυσό δρυς 24 mm Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm Chinchilla Bronze

MODERNO

Η σειρά MODERNO συνδυάζει κλασσικό στυλ και στοιχεία της νέας τάσης. Κατασκευάζονται με επίστρωση 
ABS των 3,5 mm.

* με παραγγελία* до изчерпване на количествата

* με παραγγελία

TRADICIONALNO

Τα πάνελ που μπορούν να προσελκύσουν 
ανθρώπους με γούστο εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου είναι από την σειρά 
TRADICIONALNO. Αυτά, όπως το LINEGO και 
το MODERN κατασκευάστηκαν με επίστρωση 
ABS των 3,5 mm. Τα θερμικά πάνελ διατίθενται 
χωρίς διακοσμήσεις στα ενσωματωμένα 
γυαλιά.

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm με 
χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Deltamat

χρυσό δρυς 24 mm* Silvit Bronze

καρυδιά 24 mm Silvit Bronze

* με παραγγελία

DONAT
900/2100

LINARD
900/2100

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Δυνατότητα πάχους 44 mm και 24 mm 
με χρώματα και γυαλί με παραγγελία

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

Επικάλυψη: ABS των 3,5 mm 
διαθέσιμος

BALLA
900/2100

KORIN
900/2100

KAHLO
900/2100

REVERE
900/2100

METSU
900/2100

TISSOT
900/2100

FARRER
900/2100

DADDI
900/2100

Χρώμα: Γυαλί:

χρυσό δρυς 24 mm* Chinchilla 
Bronze,Chinchilla

καρυδιά 24 mm* Silvit Bronze

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Deltamat

χρυσό δρυς 24 mm* Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm* Chinchilla Bronze

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat, Chinchilla

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat

χρυσό δρυς 24 mm Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm* Silvit Bronze

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat*, Deltamat

χρυσό δρυς 24 mm* Chinchilla Bronze

καρυδιά 24 mm Silvit Bronze

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat, Chinchilla

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat*, Chinchilla

Χρώμα: Γυαλί:

άσπρο 24 mm* Satinat

LINEGO

Η σειρά LINEGO χαρακτηρίζεται από τη ασήμι λωρίδα του γυαλιού. Είναι κατάλληλες για κτίρια με πιο 
σύγχρονη αρχιτεκτονική. Κατασκευάστηκαν με επίστρωση ABS των 3,5 mm.

* με παραγγελία

* με παραγγελία

* με παραγγελία

* με παραγγελία

* με παραγγελία

* με παραγγελία

* με παραγγελία
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ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ АL ΚΑΙ PVC 106 mm ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

PRIMA SARA FINA THEMA CHIARA

γκρι χρώμα μαύρο χρώμαάσπρο χρώμα άσπρο χρώμα

Ασπίδα για την πόρτα εισόδου STUBLINA: Χερουλι / λαβη STUBLINA:

μαύρο χρώμαανθρακί χρώμα

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ PVC 130 mm ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ειδικό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

Ασπίδα:

inox inox

Μπάλες:

παθητική 
μπάλα

παθητική 
μπάλα 45О

Κλειδαριά με γάντζους 
για είσοδο 

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ АL, PVC 130MM, PVC 104MM ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Σωληνοειδείς λαβές

Πώμα με ελατήριο ματ

Μεντεσέ για πόρτα 
εισόδου PVC μαύρο 

χρώμα

Μεντεσέ για πόρτα 
εισόδου PVC άσπρο 

χρώμα

Μεντεσέ για πόρτα 
εισόδου από αλουμίνιο

Μεντεσέ για πόρτα 
εισόδου από ξύλο

Μεντεσέ για ξύλινη 
πόρτα μασίφ

Άνω αυτόματο μηχάνημα για 
πόρτα εισόδου μαύρο χρώμα

Άνω αυτόματο μηχάνημα για 
πόρτα εισόδου άσπρο χρώμα

ματάκι

Απλή λαβή 
μαύρη

Απλή λαβή 
άσπρη

Τόξο inoxΑπλή λαβή 
inox

Τριπλά 
διπλωμένη 

inox

Πλάκα 45 μοίρες 
ΙΝΌΞ με μέγεθη από 

40εκ. το ελάχιστο 
εως 180εκ. μέγιστο.

Πλάκα ΙΝΌΞ με 
μεγέθη: από 40εκ έως 

180εκ. το μέγιστο.

καρδιά 
άσπρη

καρδιά 
μαύρη

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ/
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ

ΦΡΑΧΤΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΖ

ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΛΥΣΗ ΣΕ:

• Τζάμια μπαλκονιών
• Διαχωρισμός μεγάλων εμπορικών χωρών και γραφείων
• Διαχωρισμός υγρού από ξηρό χώρου
• Διαχωρισμός καταστημάτων και μπάνιων

Σημαντικό πλεονέκτημα στην επιλογή των υάλινων διαχωριστικών είναι πως 
εξοικονομούν χώρο.
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ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται διαβρωμένο γυαλί 8 mm, με κατατοπισμένο κατακόρυφο άνοιγμα, περιλαμβάνει προφίλ 
αλουμινίου που σύρονται σε ράγες. Επιτρέπει τα γυαλιά να μαζευτούν αριστερά, δεξιά ή στη μέση. Με τη 
χρήση αυτού του τύπου συστήματος υαλοπινάκων επιτρέπετε τη μέγιστη μετάδοση φωτός στο δωμάτιο.

Μοντέρνα λύση για το 
εξωτερικό του σπιτιού σας

Διαχωριστικά

Κατασκευάζονται από πλαστικοποιημένο ή θερμοευαίσθητο /διαφανές ή διακοσμητικό γυαλί/. 
Χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό μεγάλων κτιρίων γραφείων, καταστημάτων, μπάνιων και άλλων.

Μοντέρνα λύση για 
διαχωρισμό καταστημάτων 
και γραφείων.
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σχήματα ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ  – Νέο  –

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ

σχήματα ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ

Είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο γυαλί των 6 mm και 8 mm, διακοσμητικό ή γυαλί με 
ειδική επίστρωση για την πρόληψη της εμφάνισης σημείων από ασβεστόλιθο, σαπούνι κ.α.

Περιλαμβάνει: λαβές, μεντεσέδες, κάγκελα, προφίλ αλουμινίου, σφραγίδες σιλικόνης. 
Διαφορετικοί τύποι σχεδίων εκτέλεσης για την κατασκευή καμπίνων ντους σύμφωνα με 
συγκεκριμένη εργασία.

Σχήματα   καμπίνας μπάνιου με τέσσερα φύλλα. Δυνατότητα κατασκευής και με τζάμι σκλήρυνσης    
8 mm
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Γυαλιά

Krepi

Γραμμές

Χημικό Ματ

Karre

Point

Lens

Ray

Όι καμπίνες ντους μπορούν να κατασκευαστούν με μεγέθη και σχήματα της επιλογής σας.Είναι ο 
πρακτικός τρόπος διαχωρισμού του υγρού από το ξηρό δωμάτιο

ΤΖΑΜΙ TIMELESS

ВΥψηλός βαθμός διαφάνειας και ουδέτερο 
τύπου TIMELESS, είναι κατασκευασμένο από 
διαφανές γυαλί PLANICLEAR πάνω στο οποίο 
εφαρμόζεται αόρατη προστατευτική επίστρωση.
Αυτό το TIMELESS είναι εξαιρετικά διαφανές 
και ανεξάρτητο το πάχος του δεν επηρεάζει την 
αντίληψη των χρωμάτων στο εσωτερικό.

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Μέρα με τη μέρα, το γυαλί προστατεύεται από 
την συνερυθρότητα ,το κοκκίνισμα και
διατηρεί  άψογη την θέα του για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 

ΓΥΑΛΙ ΕΥΚΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:
Το νερό ολισθαίνει εύκολα πάνω στην επιφάνεια,
μειώνει την εναπόθεση αλάτων-χτυπημάτων 
και βρωμιάς. Όλες οι συσσωρευμένες βρωμιές-
καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με
με το συνηθισμένο, μη επεξεργασμένο γυαλί.

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ:
Όι εξαιρετικές ιδιότητες του TIMELESS είναι 
λόγω του λεπτού φινιρίσματος του γυαλιού. 
Εναι πολύ ανθεκτικό και επακόλουθo. Η 
βιομηχανική επεξεργασία του γυαλιού δεν 
προκαλεί απώλεια των ιδιοτήτων του.

διαχωριστικά για μπάνια
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ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ

Όι πτυσσόμενες   βιτρίνες κάθετης κίνησης  είναι ένα καινοτόμο 
προϊόν   με το       οποίο υπάρχει όφελος χώρου  ,δυνατότητα 
εξαερισμού χωρίς κανένα ρίσκο ασφάλειας. Όι καδένες κίνησης 
του συστήματος δίνουν  υψηλή εγγύηση, αρκετά μεγάλη 
διάρκεια ζωής και μηδενικά έξοδα συντήρησης. Διατίθενται με 
διπλό υαλοπίνακα 24 mm και   max διαστάσεις 3m πλάτος και 
3m ύψος . Η δομή ασφάλισης των προφίλ και οι μονωτικές 
βούρτσες σε όλες τις πλευρές του συστήματος παρέχουν 
την υψηλότερη δυνατή μόνωση. Η στιβαρή κατασκευή του 
πλαισίου και  ο σχεδιασμός του επιτρέπουν την υψηλότερη 
ασφάλεια και  αντοχή στον αέρα. Η κίνηση μεταδίδεται 
χειροκίνητα ή αυτόματα με κινητήρα ισχύος 120Nm- 275kg, ο 
οποίος είναι τοποθετημένος στο κιβώτιο ,εξασφαλίζοντας μια 
ομαλή και σωστή αναλογία κίνησης  των πλαισίων .Τα προφίλ 
μπορούν να σύρονται πάνω για να δημιουργήσουν μια περιοχή 
κατωφλιού  χωρίς κατωκάσι  ή ακόμη  και κάτω .     

πτυσσομενη βιτρινα 
καθετης κινησης

ΚΑΘΕΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ

ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
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Μεντεσέ για καμπίνα ντους Μεντεσέ για καμπίνα ντους Μεντεσέ για καμπίνα ντους Μεντεσέ για καμπίνα ντους

Τηλεσκοπικό πηχάκι
270mm-450mm

Tερματικός υποδοχέας 
σωλήνα για τζάμια.

Υποδοχέας σωλήνα
για τοίχο

Λαβή για καμπίνα ντους

ΛΑΒΕΣ ΠΗΧΑΚΙΑ
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Όι εσωτερικές πόρτες όχι μόνο διαχωρίζουν το ένα δωμάτιο από το άλλο. Είναι 
επίσης καθοριστικό στοιχείο για το εσωτερικό ενός χώρου. Όι πόρτες πρέπει να 
είναι ανθεκτικές στις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας, να έχουν καλή 
σφράγιση μεταξύ του φύλλου και της κάσας, να παρέχουν καλή ηχομόνωση. Σας 
προσφέρουμε μια επιλογή και ένα συνδυασμό διαφορετικών υλικών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΞΥΛΟΥ

ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

PVC
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LA-DIN type 3

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орех

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орех

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орех

ΜΟΝΤΕΛΑ PORTALIT / WESTALACK, ECONOMY ΚΑΙ UNIVERSAL

WE 716 (wenge) LA-1 LA-1D LA-1B LA-DIN

LA-100 LA-40 LA-3 LA-3D LA-3H

LA-3Q LA-KR Potalit

ES 242
Άσπρος φράξος

WE 716
Wenge

RAL 9010
Άσπρο βερνίκι

BU 88
Όξιάς flader

RAL 9010
Άσπρο βερνίκι

EIP 356
Ιταλικό δρυς

Χρώματα WESTALACK

Χρώματα ECONOMY

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орехES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW 173
Череша

NU 736
Орех

WE 716
Венге

A 223
Бял лак

Снежен дъб Черен дъб Благороден орех

ΕΣ
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ΤΕΡ
ΙΚΕΣ
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Ο

ΡΤΕΣ

Τα μοντέλα  LA-3, LA-3D, LA-3H, LA-3Q,LA-KR PORTALIT διατίθενται σε λευκό χρώμα και βερνίκι, 
λευκό φράξο ή οξιά. 

RAL 9010
Άσπρο βερνίκι

Ευγενή καρυδιάΔρυς χιονιού Μαύρο δρυς Tenero
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ΜΟΝΤΕΛΑ UNIVERSAL

ΕΣ
Ω

ΤΕ
Ρ

ΙΚ
ΕΣ

 Π
Ο

ΡΤ
ΕΣ

ΠΙΘΑΝΑ ΜΌΝΤΕΛΑ

ΕΣ
Ω

ΤΕΡ
ΙΚΕΣ

 Π
Ο

ΡΤΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

*LA-1 type 1.1 Type 1104

Type 2001-LA

*LA-DIN type 1

Type 2001 *Type 2004-LA

*LA-DIN type 3

*Type 2002

*LA-DIN type 5

*Type 2004

Type 1103

*Type 2002-LA

ΜΟΝΤΕΛΑ PORTALIT / WESTALACK 

Υπόμνημα: *με ατομική αίτηση

Τα μοντέλα διατίθενται με διακοσμητικές λωρίδες μόνο στα ακόλουθα μεγέθη των φύλλων:

860 mm и 770 mm 
με παραγγελία για φίκος ρουστίκ, οξιά flader, άσπρο βερνίκι και άσπρος φράξος.

Τα μοντέλα UNIVERSAL μπορούν να 
κατασκευασθούν με τις ακόλουθες 
διαστάσεις κάσας:

670 mm 770mm 870 mm

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Type 4001-LA

2M

Type 4002

3M

*Type 4002-LA
Тrellis 3

*Type 4001-LA
Тrellis 1

4M

*Type 4002-LA
Тrellis 4

2HM

Type 4002-LA

DM

ΜΟΝΤΕΛΑ PROVANCE / WESTALACK

ΜΟΝΤΕΛΑ PORTALIT / WESTALACK, ECONOMY ΚΑΙ UNIVERSAL

Τα μοντέλα PROVANCE προτείνονται μόνο σε άσπρο χρώμα

Τα μοντέλα Type 4002, Type 4001-LA, Type 4002-LA Trellis 1, Type 4002-LA Trellis 4 
διατίθενται με διακοσμητικές λωρίδες μόνο στα ακόλουθα μεγέθη των φύλλων:

Μόνο για τα μοντέλα 4001-LA και 4001-LA Trellis 1

860 mm

770 mm

750 mm

Υπόμνημα: *με ατομική αίτηση

Για Portalit / Westalack

Για Economy / Universal

Τα μοντέλα 2M, 3M, 4M, 2HM και DM διατίθενται με διακοσμητικές λωρίδες μόνο στα 
ακόλουθα μεγέθη των φύλλων:

570 mm

950 mm

770 mm

770 mm

860 mm

870 mm

670 mm

670 mm
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ΜΟΝΤΕΛΑ UNIVERSAL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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2030 mm.
2020 mm.
2010 mm.
2000 mm.
1990 mm.
1980 mm.
1970 mm.
1960 mm.
1950 mm.
1940 mm.
1930 mm.
1920 mm.
1910 mm.
1900 mm.
1890 mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Επιλέχθηκε μια συλλογή από 16 μοντέλα πορτών που 
διατηρούνται σε απόθεμα σε 4 χρώματα.

• Σύντομες προθεσμίες παράδοσης για παραγγελίες εκτός 
διαθεσιμότητας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
• Επιφάνεια - κατασκευασμένη από κυψελωτό πλήρωση 

(κηρήθρα) HDF πάχους 40 mm και διακοσμητικό φύλλο με 
απομίμηση ξύλου, προφίλ ST (πτυχή πάνω από το περβάζι).

• Δυνατότητα αυτόματης στεγανοποίησης πτώσης και 
πλέγμα αερισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Υπάρχουν τρεις τύπους κλειδαριών - με απλό κλειδί, 

ειδικό κλειδί, με μηχανισμό για δωμάτιο υπηρεσίας.
• Όι μεντεσέδες είναι διπλής όψης και ρυθμίζονται διπλά με 

τη μάρκα Simons V3420.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
• Επιφάνεια - κατασκευασμένη από μοριοσανίδες 

για τα μοντέλα PORTALIT (Pipe) πάχους 40 mm και 
επικάλυψη μελαμίνης, στρογγυλεμένη άκρη. Για τα 
μοντέλα PROVANCE / WESTALACK η επιφάνεια είναι 
κατασκευασμένη από συμπαγές μοριοσανίδες.

• Δυνατότητα αυτόματης στεγανοποίησης πτώσης και 
πλέγμα αερισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:
• Σταθερότητα σε χτύπημα.
• Αντέχει σε συστροφή.
• Καλή ηχομόνωση - Rw=27dB

• Ανθεκτικό στην υγρασία (κατασκευασμένο με 
υδατοαπωθητική κόλλα V100).

• Επιτρέπεται κόψιμο σε ύψος μέχρι 100 mm.
• Βάρος της επιφάνειας 860/1985 - 29 κιλά.
• Η επικαλυμμένη επίστρωση παράγεται με τη μέθοδο 

υψηλής πίεσης HPS.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Υπάρχουν τρεις τύπους κλειδαριών - με απλό κλειδί, 

ειδικό κλειδί, με μηχανισμό για δωμάτιο υπηρεσίας. Όι 
μεντεσέδες είναι διπλής όψης και ρυθμίζονται διπλά με τη 
μάρκα Simons V3420.

• Κατασκευασμένα ειδικά για την Rollost από τη γερμανική εταιρεία Westag В Getalit:
• Επιλέχθηκε μια συλλογή από περισσότερα από 20 μοντέλα πορτών που διατηρούνται σε απόθεμα σε 7 χρώματα;

ΜΟΝΤΕΛΑ PORTALIT ΚΑΙ PROVANCE / WESTALACK ΜΟΝΤΕΛΑ ECONOMY

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση της κάσας Πλάτος του τοίχου

Κάσα 80 mm από 80 mm έως 99 mm

Κάσα 100 mm από 100 mm έως 119 mm

Κάσα 120 mm από 120 mm έως 159 mm

Κάσα 160 mm από 160 mm έως 199 mm

Κάσα 200 mm από 200 mm έως 239 mm

Κάσα 240 mm από 240 mm έως 279 mm

Κάσα 280 mm από 280 mm έως 319 mm

Κάσα 320 mm από 320 mm έως 360 mm
Ελαφρύ άνοιγμα /τοιχοποιία/ και πλάτος τοιχοποιίας για πόρτες PROVANCE

Ελαφρύ άνοιγμα /τοιχοποιία/ και πλάτος τοιχοποιίας για πόρτες PORTALIT

                   πλάτος
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2020 mm
2010 mm
2000 mm
1990 mm
1980 mm
1970 mm
1960 mm
1950 mm
1940 mm
1930 mm
1920 mm

Διάσταση 
της κάσας Πλάτος του τοίχου

Κάσα 65 mm από 65 mm έως 79 mm
Κάσα 85 mm από 85 mm έως 99 mm
Κάσα 100 mm από 100 mm έως 119 mm
Κάσα 125 mm από 125 mm έως 139 mm
Κάσα 145 mm από 145 mm έως 159 mm
Κάσα 165 mm από 165 mm έως 179 mm
Κάσα 185 mm από 185 mm έως 199 mm
Κάσα 205 mm από 205 mm έως 219 mm
Κάσα 240 mm από 240 mm έως 259 mm
Κάσα 290 mm από 290 mm έως 309 mm
Κάσα 310 mm από 310 mm έως 324 mm
δυο κάσες πάνω από 324 mm
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2020 mm
2010 mm
2000 mm
1990 mm
1980 mm
1970 mm
1960 mm
1950 mm
1940 mm
1930 mm
1920 mm
1910 mm
1900 mm
1890 mm

Πλάτος του τοίχου σε κάσες 
PROVANCE και PORTALIT

Πλάτος του τοίχου σε κάσες 
ECONOMY / UNIVERSAL

• Ύφασμα MDF, διπλό με πάχος 2χιλ έκαστο και λείο 
τελείωμα από τις τρεις πλευρές του, με πάχος 45χιλ.

• Κάσα και περβάζι από MDF
• Μοντέλα - Στάνταρτ 16

• Δυνατότητα κοπής στα μέτρα της επιλογής Σας πάντα με 
προκαταβολική συμφωνία μαζί με το εργοστάσιο.

• Χρώματα- Χρωματίζουμε με βάσει τον κατάλογο της RAL.

Ελαφρύ άνοιγμα /τοιχοποιία/ και πλάτος τοιχοποιίας για πόρτες ECONOMY / UNIVERSAL

* Universal
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κατά την παραγγελία πορτών μασίφ ο πελάτης πρέπει να αναφέρει τον αριθμό χρώματος και το προφίλ ξύλου από τον 
κατάλογο που θέλει.

Φράξος
T5501 + T5701

Φράξος
T5503 + T5704

Φράξος
T5504 + T5705

Φράξος
T5504 + T5709

Φράξος
615329016 + 660319016

Φράξος
RAL 9001

Δρυς
T5501 + T5701

Δρυς
T5503 + T5704

Δρυς
T5504 + T5705

Δρυς
RAL 6009

Δρυς
T5504 + T5709

Δρυς
615329016 + 660319016

Ερυθρελάτης
T5501 + T5701

Ερυθρελάτης
T5501 + T5701

Ερυθρελάτης
T5504 + T5705

Ερυθρελάτης
T5504 + T5709

Ερυθρελάτης
615329016 + 660319016

Ερυθρελάτης
RAL 9016

Meranti
T5501 + T5701

Meranti
T5503 + T5704

Meranti
T5504 + T5705

Meranti
RAL 7016

Meranti
T5504 + T5709

Meranti
615329016 + 660319016

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΌΦΙΛ ΞΥΛΌΥ

ΕΣ
Ω

ΤΕΡ
ΙΚΕΣ

 Π
Ο

ΡΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΑΣΙΦ

ΕΣ
Ω

ΤΕ
Ρ

ΙΚ
ΕΣ

 Π
Ο

ΡΤ
ΕΣ PVC, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙ

Όι εσωτερικές πόρτες μπορούν να κατασκευαστούν από PVC, αλουμίνιο και γυαλί. Για πλήρωση 
χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά πάνελ, υαλοπίνακες, μοριοσανίδες και μονά γυαλιά. Η ποικιλία 
χρωμάτων και ξύλινων σχεδίων είναι μεγάλη και προσφέρει τις κατάλληλες επιλογές για μια 
ποικιλία εσωτερικών λύσεων.

• Κατασκευάζονται από γυαλί 8 mm, το οποίο 
μπορεί επίσης να διακοσμηθεί με σχεδιασμό του 
πελάτη.

• Κάσες πορτών από γυαλί πόρτας (καθώς και από 
μασίφ ξύλο - ξύλο ή μέταλλο).

Ποικιλία διαστάσεων κάσας από ξύλο, μπορείτε να 
δείτε:

• σελ. 64 για PROVANCE και PORTALIT
• σελ. 65 για ECONOMY

ΓΙΑ ΜΌΝΤΕΛΌ ΜΕ ΚΑΣΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ

ΓΙΑ ΜΌΝΤΕΛΌ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΣΑ

PVC ΠΟΡΤΕΣ

• Κατασκευάζονται από PVC σύστημα 
 TROCAL 70 mm και TROCAL 76;
• Ποικιλία χρωμάτων - επιλογή χρωμάτων από 

κατάλογο με δυνατότητα τοποθέτησης φύλλου 
στη μια όψη (μέσα ή έξω) και στις δυο όψεις.

• Μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών γυαλιών.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΡΤΕΣ

• Κατασκευάζονται από AL συστήματα 
ROLLPLAST ECONOMY και ETEM E-1000 
χωρίς διακοπή της θερμικής γέφυρας.

• Ποικιλία χρωμάτων - επιλογή χρωμάτων από 
κατάλογο RAL και τοποθέτηση φύλλο με ξύλινα 
σχήματα.

• Μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών γυαλιών.
• Δυνατότητα πλήρωσης από μοριοσανίδες, 

θερμαινόμενο πάνελ ή καθρέφτες.

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
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Διακοσμητικά γυαλιά
ΕΣ

Ω
ΤΕ

Ρ
ΙΚ

ΕΣ
 Π

Ο
ΡΤ

ΕΣ Διακοσμητικά γυαλιά

Ledar ΦλάουτοΔέλτα 2

ΕΣ
Ω

ΤΕΡ
ΙΚΕΣ

 Π
Ο

ΡΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ

LENS

Karre

Ray

Point

Krepi

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ PVC

Hasir Μπαμπου

Damla

Zebra

Κλάδος ελιάς - χάλκινο

Rain drops

Ζούγκλα χάλκινο

New Leaf

Bubble Confeta

Screen

Damla χάλκινο

Καθρεφτης

Asos χάλκινο

Διακοσμητικό κρύσταλλο 
μαύρο

Χημικό Ματ

Μπουκέτο Άνοιξη

Μωσαϊκή
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ΤΕΡ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
άσπρο, μαύρο και RAL με παραγγελία

Χερούλια για ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
εσωτερικές πόρτες

PRIMA

THEMA QUADRA

Παθητική μπάλα и 
μαύρη

με ροζέτα για 
κλειδαριά με μαύρο 
χρώμα

με ροζέτα για 
κλειδαριά με άσπρο 
χρώμα

Μεντεσέ οβάλ για υάλινες 
εσωτερικές πόρτες

Μεντεσέ οβάλ για υάλινες 
εσωτερικές πόρτες

Πώμα με ελατήριο ματ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

PRIMA με ροζέτα για: SARA με ροζέτα για:

για μπάνιο

για μπάνιο

για μπάνιοειδικό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

για μπάνιο για μπάνιο

ειδικό 
κλειδί

απλό 
κλειδί

απλό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

ειδικό 
κλειδί

απλό 
κλειδί

THEMA με ροζέτα για:

CHIARA με ροζέτα για:FINA με ροζέτα για:

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΓΙΑ ΥΑΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ

Κλειδαριά οβάλ για υάλινες 
εσωτερικές πόρτες χωρίς κλειδί

Κλειδαριά οβάλ για υάλινες 
εσωτερικές πόρτες με κλειδί

Όρθογώνια κλειδαριά για 
υάλινες εσωτερικές πόρτες 

χωρίς κλειδί

Όρθογώνια κλειδαριά για 
υάλινες εσωτερικές πόρτες με 

κλειδί

Όρθογώνιο 
μεντεσέ για υάλινες 
εσωτερικές πόρτες
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ
Όι εξωτερικές περσίδες, PVC και ξύλινα παντζούρια συμπληρώνουν το παράθυρο σε 
λειτουργική ακεραιότητα.

Εσείς:
• Θα έχετε ένα αξιόπιστη προστασία από τον ήλιο.
• Θα κάνετε το δωμάτιό σας δροσερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
• Θα φροντίσετε για πρόσθετη θερμομόνωση το χειμώνα.
• Θα προστατευτείτε από το θόρυβο.
• Θα προστατευτείτε από τα περίεργα μάτια.
• Θα έχετε επιπλέον ασφάλεια.
• Θα κάνετε την πρόσοψή σας πιο όμορφη.
• Θα ανακαλύψετε εκ νέου την ατομικότητα του εξωτερικού του σπιτιού σας.
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NEO

Σύστημα Selfsuporting, 
το οποίο διατίθεται με 
κουτί σε σχήμα Π και 
τοποθετείται όπως τα 
επικαθήμενα ρολλά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ - 
ΡΟΛΛΑ

Τα εξωτερικά παραθυρόφυλλα είναι μια ελκυστική εναλλακτική λύση στα ρολά. Πρόκειται για ένα 
καινοτόμο εξωτερικό σύστημα σκίασης που ρυθμίζει τη ροή φωτός και τη θερμότητα. Όι περσίδες από 
αλουμίνιο αντανακλούν δραστικά το φως του ήλιου μειώνοντας το κατά 75%. H καθαρή όψη τους, τα 
χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και η λειτουργικότητα τους ,τα καθιστούν ως  ένα προτιμώμενο στοιχείο 
στην έννοια της ενεργειακής απόδοσης των σύγχρονων γραφείων, εμπορικών, οικιστικών, βιομηχανικών 
και διοικητικών κτιρίων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ - ΡΟΛΛΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ - ΡΟΛΛΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ – ΡΟΛΛΑ Z90
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μοντέρνος Σχεδιασμός
• Εξαιρετική μείωση φωτός
• Ποικιλία χρωμάτων
• Δυνατότητα ρύθμισης του ηλιακού φωτός
• Παραγωγή με χειροκίνητο/μανιβέλα/και αυτόματο οδηγό

Όι περσίδες είναι κατασκευασμένες από λωρίδα αλουμινίου πάχους 40 microns και πλάτους 90 mm. 
Η μορφή Z εξασφαλίζει πλήρη έκλειψη φωτός  και η ελαστική στεγανοποίηση που εγκαθίσταται 
εργοστασιακά σε κάθε έλασμα παρέχει πρόσθετη θερμομόνωση.

Η κίνηση των περσίδων πραγματοποιείται σε αλουμινένιο οδηγό 
20 mm, με τη βοήθεια μεταλλικών στοιχείων. 

Ό οδηγός μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα, με μανιβέλα ή 
αυτόματα με ηλεκτροκινητήρα.

Η εταιρεία Rollplast προσφέρει 2 τύπους  εγκατάστασης - ενσωματωμένο και εξωτερικό.

Με την ενσωματωμένη έκδοση, το laminate φυλλαράκι είναι τοποθετημένο σε κουτί από PVC 
με μόνωση, 240 mm.

Η εξωτερική εγκατάσταση υλοποιείται μπροστά σε ένα παράθυρο και εδώ το κιβώτιο είναι 
ένα πρόσθετο διακοσμητικό στοιχείο. Προσφέρουμε τα ακόλουθα σχήματα, τα οποία έχουν 
διάσταση σε σχέση με το ύψος του ρολλού.

Περσίδες-ελάσματα  Z90

Κουτιά

γκρι  7035

καφέ 8014

ασημί  9006

πράσινο 6005

 γκρι 9007

burgundy 3005

Άσπρο  

aνθρακί   7016

κρεμώδες 9015 

μπρονζέ  

ΕΞΩ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

PRIMAMINIMINI 
OVAL

MAXI INTEGRO 
MINI/ 
MAXI

ΥΛΙΚΌ

ΜΌΝΤΕΛΌ

ΤΥΠΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

μετωπιαίο / 
εξωτερικός

μετωπιαίο / 
εξωτερικός

μετωπιαίο / 
εξωτερικός

μετωπιαίο / 
εξωτερικός

μετωπιαίο / 
εξωτερικός

μετωπιαίο / 
εξωτερικός

ΛΕΠΙΔΑ Z 90 AL λεπίδα 52 mm AL λεπίδα 39 mm / 
52 mm AL λεπίδα 39 mm AL λεπίδα 39 mm PVC λεπίδα 37 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ  
/λεπίδα/

Άσπρο,
μπρονζέ

RAL 9015, 9006, 
7035, 8014, 7016, 
9007, 6005, 3005, 

RAL

Άσπρο, ασημί, 
καφέ 8014, χρυσό 

δρυς, καρυδιά, RAL

για λεπίδα 39 mm: 
άσπρο, 

ελεφαντόδοντο, 
γκρι, ασημί, καφέ 

8014, σκούρο καφέ 
8019, ανθρακίτη, 

χρυσό δρυς, 
σκούρο δρυς, 

καρυδιά και sapelli
για λεπίδα 52 mm:
άσπρο, ασημί, καφέ 
8014, χρυσό δρυς, 

καρυδιά, RAL

Άσπρο, 
ελεφαντόδοντο, 

γκρι, ασημί, καφέ 
8014, σκούρο 

καφέ 8019, 
ανθρακίτη, χρυσό 

δρυς, σκούρο 
δρυς, καρυδιά και 

sapelli, RAL

Άσπρο, 
ελεφαντόδοντο, 

ασημί, καφέ 8014, 
σκούρο καφέ 8019, 
ανθρακίτη, χρυσό 

δρυς, σκούρο 
δρυς, καρυδιά και 

sapelli, RAL

Άσπρο

ΧΡΩΜΑΤΑ με 
προ-παραγγελία 
4 εβδομάδων

Ανθρακί, 
ελεφαντόδοντο

για λεπίδα 39 mm: 
ανοιχτό μπεζ, 
σκούρο μπεζ, 

μπορντό, πράσινο
για λεπίδα 52 mm:

ανθρακί, 
ελεφαντόδοντο

Γκρι, ανοιχτό μπεζ, 
σκούρο μπεζ, 

μπορντό, πράσινο

Γκρι, ανοιχτό μπεζ, 
σκούρο μπεζ, 

μπορντό, πράσινο

ΚΟΥΤΙ ΤΥΠΟΣ Aκατέργαστο 
αλουμίνιο AL κουτί 45˚ AL κουτί 90˚ AL κουτί οβάλ AL κουτί 45˚ AL κουτί 45˚

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
/κουτί/

Λευκό,
χρώματα από τον

κατάλογο της
RENOLIT και

χρώματα από τον 
κατάλογο RAL

Άσπρο, καφέ 
8014, καρυδιά, 
χρυσό δρυς και 

δυνατότητα βαφής 
σε όλα τα χρώματα 

σύμφωνα με το 
κατάλογο RAL

Άσπρο, καφέ 8014 
και δυνατότητα 

βαφής σε όλα τα 
χρώματα σύμφωνα 

με το κατάλογο 
RAL

Άσπρο, καφέ 8014, 
καρυδιά, χρυσό 
δρυς, sapelli και 

δυνατότητα βαφής 
σε όλα τα χρώματα 

σύμφωνα με το 
κατάλογο RAL

Άσπρο, καφέ 8014, 
καρυδιά, χρυσό 
δρυς, sapelli και 

δυνατότητα βαφής 
σε όλα τα χρώματα 

σύμφωνα με το 
κατάλογο RAL

ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
/εκ/

150/ 165/ 180/ 
205/250 137/ 165/ 180/ 205 150 /180 137/ 150/ 165/  

180/ 205
137/ 150/ 165/ 

180/ 205

ΟΔΗΓΟΣ AL οδηγός AL οδηγός AL οδηγός AL οδηγός AL οδηγός AL οδηγός

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό

ΕΞΤΡΑ

για λεπίδα 39 mm: 
ενσωματωμένη σίτα
για λεπίδα 52 mm: 

χωρίς 
ενσωματωμένη σίτα

ενσωματωμένη 
σίτα

ενσωματωμένη 
σίτα

ενσωματωμένη 
σίτα

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 16 τ.μ. 8 τ.μ. 6 τ.μ. 6 τ.μ. 6 τ.μ. 4 τ.μ.

ΚΙΝΗΣΗ μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα μανιβέλα 
κινητήρας

ΤΑ ΡΌΛΛΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΤΌΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΌΦΕΥΧΘΕΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΚΙΑΣΤΡΟ 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟ

PVC 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕ-
ΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ ΜΕ 

ΛΕΠΙΔΕΣ

Ενσωματω-
μένη περσί-

δα ROLLPLAST 
BASICRELAX

ΕΝΣΩΜΑΤΩ-
ΜΕΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 

TROCAL

ΕΝΣΩΜΑΤΩ-
ΜΕΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 

TROCAL ΜΕ 
ΚΡΥΦΗ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ

ενσωματωμένο ενσωματωμένο ενσωματωμένο ενσωματωμένο ενσωματωμένο 

Z 90 AL λεπίδα 
39 mm 

AL λεπίδα 
39 mm

PVC λεπίδα 37 mm
AL λεπίδα 39 mm

AL λεπίδα 39 mm / PVC 
πλάκα 37 mm

Άσπρο, μπρονζέ, 
Ral 9015, 9006, 7035, 

8014, 7016, 9007, 6005, 
3005, RAL

Άσπρο, ελεφαντόδοντο, 
ασημί, καφέ 8014, σκούρο 
καφέ 8019, σκούρο δρυς, 
καρυδιά και sapelli, RAL

Άσπρο, ελεφαντόδοντο, 
ασημί, καφέ 8014, σκούρο 
καφέ 8019, σκούρο δρυς, 
καρυδιά και sapelli, RAL

PVC - Άσπρο

AL - άσπρο, 
ελεφαντόδοντο, ασημί, 

καφέ 8014, σκούρο καφέ 
8019, ανθρακίτη, χρυσό 

δρυς, σκούρο δρυς, 
καρυδιά και sapelli, RAL

Άσπρο, ελεφαντόδοντο, 
ασημί, καφέ 8014, σκούρο 

καφέ 8019, ανθρακίτη, 
χρυσό δρυς, σκούρο δρυς, 

καρυδιά και μαόνι, RAL

Ανοιχτό μπεζ, σκούρο μπεζ, 
γκρι, μπορντό, πράσινο

Ανοιχτό μπεζ, σκούρο μπεζ, 
γκρι, μπορντό, πράσινο

Ανοιχτό μπεζ, σκούρο μπεζ, 
γκρι, μπορντό, πράσινο

Γκρι, ανοιχτό μπεζ, σκούρο 
μπεζ, μπορντό, πράσινο

PVC κουτί 90˚ PVC κουτί 90˚ PVC κουτί 90˚ PVC κουτί 90˚ PVC κουτί 90˚

Άσπρο σε ral και τα 
χρώματα του καταλόγου 

renolit

Άσπρο, χρυσό δρυς, 
σκούρο δρυς με 

παραγγελία: καρυδιά, 
sapelli και ανθρακί και τα 
χρώματα του καταλόγου 

renolit

Άσπρο, χρυσό δρυς, 
σκούρο δρυς με 

παραγγελία: καρυδιά, 
sapelli και ανθρακί, RAL

Άσπρο, χρυσό δρυς, 
καρυδιά, sapelli και 

ανθρακί

Λευκό,χρυσό δρύς καρυδιά 
και RAL

240 / 250 250/ 240 175/ 218 205/ 218 205/ 240 160/ 200 203 / 203
170 / 170

AL οδηγός PVC οδηγός PVC οδηγός PVC οδηγός Όδηγός PVC σε σχήμα Γ με 
φτερό

AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό AL τερματικό

διατίθεται με 
ενσωματωμένη σίτα και 

χωρίς ενσωματωμένη σίτα
επιτρέπει τοποθέτηση σίτας

6,5 τ.μ. 6 τ.μ. 6,5 τ.μ. PVC - 3 τ.μ.
AL -  6 τ.μ. 6 τ.μ.

μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα 
μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα 
μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα 
μανιβέλα 
κινητήρας

κασέτα 
μανιβέλα 
κινητήρας

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΛΑ
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Εξωτερικά
ρολλά & 
Μεταλικές
περσίδες

παντζούρια

Προτείνονται σε δυο είδη σχετικά με τ<ο υλικό:

Παντζούρια κατασκευασμένα από προφίλ 
PVC σε εκδόσεις σταθερών ή κινητών 
λεπίδων:

• Στην αποθήκη υπάρχει διαθεσιμότητα: άσπρο, 
χρυσό δρυς και καρυδιά.

• Δυνατότητα παραγωγής σε χρώμα από τον 
κατάλογο σύμφωνα με την προ-παραγγελία.

• Μπορούν να τοποθετηθούν στο τοίχο ή 
στο πλαίσιο του παραθύρου με μια κάσα 
με φτερό (δεν χρειάζεται σοβάτισμα), κάσα 
χωρίς φτερό και εγκατάσταση χωρίς πλαίσιο 
στο ίδιο το παράθυρο.

• Κάθε προφίλ έχει χαλύβδινα προφίλ για 
μεγαλύτερη αντοχή.

• Τα εξαρτήματα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική 
επίστρωση.

Προστατεύουν τα παράθυρα από τις 
ατμοσφαιρικές επιρροές, ενώ δίνουν στην 
πρόσοψη ένα ξεχωριστό ύφος.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΕΡΣΙΔΕΣ
Όι εσωτερικές περσίδες είναι πολύ πρακτικές και δίνουν κομψότητα και αρμονία 
σε κάθε δωμάτιο. Η τεράστια ποικιλία, οι ευρείες δυνατότητες εγκατάστασης 
και στην πράξη η ατελείωτη γκάμα χρωμάτων και σχεδίων τους καθιστούν ένα 
παγκόσμιο εργαλείο για την προστασία από τον ήλιο.
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ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟ

Όι περσίδες ρολό είναι κομψές, όμορφες, αντανακλούν τις τάσεις στην επίπλωση του σύγχρονου σπιτιού. 
Κατέχουν ένα εξαιρετικά εύκολο για διαχείριση μηχανισμό, είναι κατασκευασμένες από υφάσματα 100% 
πολυεστέρα, πολυεστέρα και PVC ή fiberglass.Όι περσίδες ρολό μπορούν να παρέχουν τόσο φωτισμό 
όσο και σκοτάδι 100%. Υπάρχει μια ατελείωτη γκάμα σχεδίων, μια ποικιλία μηχανισμών ελέγχου και 
πολλές διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης - για οροφή, τοίχο ή παράθυρο.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Υπάρχουν δύο επιλογές: κινητήρας για άξονα φ47 και κινητήρας με ενσωματωμένη μπαταρία 
λιθίου για άξονα φ28,φορτίζοντας τον μέσω φορτιστή. Η μπαταρία φορτίζεται πλήρως εντός έξι 
(6) ωρών και αν χρησιμοποιείται τέσσερις (4) φορές την ημέρα, η αυτονομία της είναι περίπου 
έξι (6) μήνες. Επίσης υπάρχουν κινητήρες 0,7 και 1,1Nm με λειτουργία σε 8V για ΣΤΑΝΤΑΡΤ, 
ΚΟΜΦΟΡΤ και ΜΟΤΙΒΟ. 

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟ

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟ

SCREEN ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όι νέες τάσεις στον τομέα της αντηλιακής προστασίας στοχεύουν στην εμφάνιση  και στα μαύρης 
απόχρωσης υφάσματα,τα οποία,με τα χαρακτηριστικά  τους έγιναν σταθερή αναφορά για την Δυτική 
Ευρώπη.Tα σκίαστρα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν  την μέγιστη προστασία UV και  
επιπλέον επιτρέπουν  το φιλτράρισμα του  φωτός.Τα πανιά  σκίασης  επιτρέπουν την ελαφρά διείσδυση και 
την απορρόφηση θερμότητας.Μειώνουν την μεταφορά  της θερμοκρασίας από τα παράθυρα,μειώνοντας 
την ηλιακή θερμότητα στο δωμάτιο και  σταματούν τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες.

Αυτό το ειδικό ύφασμα πολυεστέρα έχει μια υφαντή κατασκευή που επιτρέπει την εξωτερική θέα, 
αλλά δεν επιτρέπει το αντίθετο. Όι ηλιακές οθόνες χρησιμοποιούνται συχνά σε γραφεία, καταστήματα, 
εστιατόρια ή άλλα  όπου το φως μπορεί να είναι ένα πρόβλημα.

Η συλλογήμας Νate 380 έχει συντελεστή διαπερατότητας  5% ,το οποίο σημαίνει πως  το ύφασμα 
των σκιάστρων σταματά το 95% των UV ακτινών.Είναι κατασκευασμένο από 36% υαλονήματα και 
64% πολυεστέρα.
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ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟΠΕΡΣΙΔΕΣ ΡΟΛΟ

Τύπος περσίδας  χωρίς κουτί 

ΡΟΛΟ 
ΜΙΝΙ

РОЛО 
ΣΠΡΙΝΓΚ

Роло
ΜΑΞΙ

ΡΟΛΟ 
ΣΤΑΝΤΑΡΤ

ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πρότυπο ύφασμα
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα

Πρότυπο ύφασμα
–

Πρότυπο ύφασμα
–

Πρότυπο ύφασμα
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Παράθυρο
Παράθυρο

Τοίχος
Όροφή

Τοίχος
Όροφή

Τοίχος
Όροφή

ΚΙΝΗΣΗ Κορδόνι Κορδόνι
Αυτόματο  Ελατήριο Κορδόνι

Αυτόματο

ΧΡΩΜΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Λευκο
Καφε 8017

Όρεινος δρυς

Λευκο
Καφε 8014 Λευκο Λευκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ/
ΜΠΑΡΚΕΤ /ΥΨΟΣ 
ΦΑΡΔΟΣ

32 mm х 45 mm 47 mm х 63 mm 47 mm х 63 mm 76 mm х 97 mm

ΜΕΓΙΣΤΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

πλ. 150 cm
υψ. 250 cm

πλ. 200 cm
υψ. 300 cm

πλ. 160 cm
υψ. 240 cm

πλ. 300 cm
υψ. 300 cm

Ημέρα-Νύχτα
/υψ. 280 cm/

Τύπος περσίδας με κουτί

РОЛО 
ΝΤΟΥΕΤ

РОЛО 
ΣΙΛΟΥΕΤ     

Роло 
ΠΡΕΜΙΟΥΜ

Роло 
Άνεση   

Роло 
ΛΟΥΞ

Роло 
ΕΛΕΓΚΑΝ

Πρότυπο ύφασμα
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα

–
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα

Πρότυπο ύφασμα
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα 

Μοντέλο"Μοτίβο"

Πρότυπο ύφασμα
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα

Πρότυπο ύφασμα
Ύφασμα Ημέρα-Νύχτα

Πρότυπο ύφασμα
–

Παράθυρο
Παράθυρο

Τοίχος
Όροφή

Τοίχος
Όροφή

Τοίχος
Όροφή

Τοίχος
Όροφή

Τοίχος
Όροφή

Κορδόνι Κορδόνι Κορδόνι
Αυτόματο

Κορδόνι
Αυτόματο

Κορδόνι
Αυτόματο

Κορδόνι
Αυτόματο

λευκό 
καφέ 8017, Όρειν, 

δρύς καρυδιά μαόνι
 πεύκο RAL

Λευκο Λευκο
RAL

Λευκο
RAL

Λευκο
RAL

Λευκο
RAL

68 mm х 34,5 mm 45 mm x 55 mm 72 mm х 80 mm  73 mm х 78 mm 110 mm x 101.5 
mm 112 mm  x 51 mm

πλ. 170 cm
υψ. 300 cm

Ημέρα-Νύχτα
/υψ. 210 cm/

πλ. 180 cm
υψ. 240 cm

πλ. 220 cm
υψ. 280 cm

Ημέρα-Νύχτα
/υψ. 260 cm/

πλ. 220 cm
υψ. 300 cm

Ημέρα-Νύχτα
/υψ. 280 cm/

πλ. 300 cm
υψ. 300 cm

Ημέρα-Νύχτα
/υψ. 280 cm/

πλ. 220 cm
υψ. 300 cm
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
Όι κάθετες περσίδες είναι κατασκευασμένες από υφάσματα υψηλής ποιότητας με μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων που εισάγονται από κορυφαίες χώρες σε υφαντικές ύλες - τη Γερμανία, την Πολωνία και 
την Τουρκία. Συγκεκριμένα, αντικαθιστούν εντελώς τις κουρτίνες, κάνουν το εσωτερικό του σπιτιού και 
του γραφείου πιο όμορφο και έχουν διάφορα επίπεδα διαπερατότητας, απορρόφησης και αντανάκλασης 
της ηλιακής ενέργειας ανάλογα με τον λειτουργικό σκοπό που επιθυμεί ο πελάτης. Διατίθεται με πλάτος 
ελάσματος 89 mm και 127 mm και πάνω από 350 χρώματα υφασμάτων καθώς και στο μοντέλο "ημέρα 
και νύχτα".

ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δωματίου και του περιβάλλοντος χώρου, μπορείτε να επιλέξετε 
έναν άνετο έλεγχο για τις κάθετες περσίδες σας. Μπορούν να συλλεχθούν άψογα σε διάφορη 
πλευρά ανάλογα με την προτίμησή σας:

ΚεντρικάΑριστερά ή δεξιά Κεντρικά

ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
Όι ρωμαϊκές περσίδες συνδυάζουν την άνεση των υφασμάτων με την πρακτικότητα των περσίδων. 
Αυτό το πρωτότυπο προϊόν φέρνει το πνεύμα της Ανατολής και είναι κατάλληλο για κάθε γούστο και 
εσωτερικό. Όταν οι περσίδες κατεβάζονται το ύφασμα παραμένει σχεδόν ομαλό μπροστά από το γυαλί, 
και όταν υψώνονται - κάνει κομψές πτυχές.

• Σύγχρονη εναλλακτική λύση των κουρτίνων.
• Ό μηχανισμός παρέχει εύκολη αποσυναρμολόγηση των υφασμάτων για καθαρισμό ή αντικατάσταση.
• Θεωρούνται μία από τις πιο κομψές και κλασικές λύσεις.
• Μεγάλη ποικιλία υφασμάτων.

Υπάρχει επιλογή με κινητήρα με εξωτερική μπαταρία που περιέχει μια κασέτα 8 τεμ. μπαταρίες AA (φορτώνονται με 
φορτιστή). Λειτουργεί σε 12V.

Διαθεσιμότητα σε  δυο  μοντέλα  

Μοντέλο „STYLE“ ΜΟΝΤΕΛΟ „LUX“
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ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΕΣΑ

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΕΣΑ

Όι πτυχωτές περσίδες (με τρέσα) συνδυάζουν ένα μοναδικό σχέδιο με επιτυχημένο έλεγχο της ημέρας 
και της θερμοκρασίας:

• Προστατεύουν από ανεπιθύμητες αντανακλάσεις του φωτός.
• Κατασκευάζονται επίσης σε μη τυποποιημένες μορφές.
• Είναι κατασκευασμένα από αντιστατικό υλικό που δεν περιέχει σκόνη.
• Τοποθετούνται σε κάθε μεμονωμένο φύλλο επιτρέποντας εύκολο άνοιγμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η θέση των περσίδων.
• Καταλαμβάνει ελάχιστο μέρος του γυαλιού όταν συλλέγεται.
• Τα υλικά είναι αιθέρια (εντελώς διακοσμητικά), πυκνά (το φως περνάει αλλά το εσωτερικό του 

δωματίου είναι αόρατο) και αντανακλαστικά επικαλυμμένα (που αντανακλούν το άμεσο ηλιακό φως 
έως 70%).

• Όι διάφορες επιλογές ελέγχου επιτρέπουν οι περσίδες να μετακινούνται από κάτω προς τα πάνω, προς 
τα κάτω και προς τις δύο κατευθύνσεις.

• Το σύστημα "Πτυχωτές περσίδες ημέρας και νύχτας" είναι ένας συνδυασμός δύο διαφορετικών 
υφασμάτων με διαφορετική διαπερατότητα φωτός και είναι μια πρακτική και όμορφη λύση για το σπίτι 
σας.

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΕΣΑ

NEO

Σύστημα για 15 mm υφάσματα πλισέ .Δυνατότητα δύο επιλογών κατασκευής –τοποθέτηση με 
βίδα και διπλής όψεως αυτοκόλλητη ταινία.  Προτείνεται πλαίσιο σε τρία χρώματα –λευκό, καφέ 
και γκρι. Είναι εκλεπτυσμένο προφίλ και επιτρέπει τοποθέτηση ακόμη και σε παράθυρα τύπου  
αρμόνικα (φυσούνα). 

Χάρης την πρωτοποριακή κατασκευή ¨κυψέλης¨ τα υφάσματα Duette έχουν την ιδιότητα συντή-
ρησης της εσωτερικής θερμοκρασίας, μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης – ψύξης. 
Αυτή η καινοτόμα κατασκευή δημιουργεί ένα φυσικό αέρινο στρώμα προστασίας από τις υψηλές 
καλοκαιρινές θερμοκρασίες, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας θέρμανσης κατά τον χειμώνα.  

Τα δεδομένα έχουν δοθεί από την Hunter Douglas www.duette.de

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΌΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ , Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΤΌΥ ΠΑΡΑΘΥΡΌΥ ΜΠΌΡΕΙ 
ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΩΣ ΚΑΙ 46% ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΓΧΑΝΕΤΑΙ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ ΣΤΑ ΕΞΌΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΩΣ ΚΑΙ  51%.

Ενεργειακή αποτελεσματικότητα АА+

Τα υφάσματα Duette συγκρατούν από 95% ως 99% της 
βλαβερής ηλιακής ακτινοβολίας. 

UV προστασία 

Το καλοκαίρι η δυνατότητα απορρόφησης της θερμο-
κρασίας φτάνει μέχρι και 78%.

Προστασία ήλιου και θερμότητας

Αποτελεσματική αποσύνθεση ήχου ως και 45% / Δοκιμές 
IBP-Bericht ESB-004/2011 HOKI/

Ηχομόνωση

100 % σκίαση

- ΝΕΟ -
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ROLLPLAST

• Κατασκευάζονται από αλουμίνιο με πλάτος 
ελάσματος 25 mm και 16 mm.

• Πλούσιο γκάμα χρωμάτων.
• Είναι εξοπλισμένες με αξιόπιστους μηχανισμούς 

και καθαρίζονται εύκολα.
• Δυνατότητα τοποθέτησης μπροστά και μεταξύ 

γυαλιών (για ξύλινα κουφώματα).
• Ρυθμίζουν την πρόσβαση φωτός περιστρέφοντας 

τις λεπίδες.

• Τοποθετούνται σε κάθε φύλλο χωριστά και δεν 
είναι απαραίτητο να συλλέγετε τις περσίδες για 
το άνοιγμα των αντίστοιχων φύλλων.

• Το εξάρτημα "πλευρική καθοδήγηση" δεν 
επιτρέπει την ταλάντωση και την καμπυλότητα 
των λεπίδων κατά το άνοιγμα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

Υπάρχουν 4 μοντέλα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
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Με την αλλαγή του τρόπου ζωής οι ξύλινες οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
στην διακόσμηση του σπιτιού. Προσφέρουν ζεστασιά και άνεση στο δωμάτιο και δεν είναι μόνο ένα 
λειτουργικό αλλά και διακοσμητικό προϊόν. Διηθώνουν τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου και διατηρούν 
στο δωμάτιο πιο ψυχρή θερμοκρασία από τις περσίδες αλουμινίου και έχουν καλύτερη θερμομόνωση.

ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΛΗΡΩΣ ΦΥΣΙΚΌ ΥΛΙΚΌ - PAULOWNIA. 

Διατίθενται επίσης με κινητήρα με λεπίδες 50 mm.

50 ММ
Ελάχιστο πλάτος 600 mm, μέγιστο πλάτος 180 mm για λακαρισμένα 
χρώματα, για τα άλλα 2000 mm και μέγιστο ύψος 4500 mm, μέγιστη 

έκταση 5 τ.μ.

Μοντέλο 
„LUX“

Μοντέλο
„STYLE“

Μοντέλο 
„COMFORT“

Μοντέλο 
„VISION“
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ΣΙΤΕΣ

Όι σίτες είναι σχεδιασμένες να προσαρμόζουν στο μέγεθος των παραθύρων και 
των πορτών διασφαλίζοντας να είναι διακριτικά τοποθετημένες έτσι ώστε να 
μην μειώνεται η ορατότητα.

• Είναι κατασκευασμένες από κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και 
πλέγμα από ίνες υάλου με επίστρωση από τεφλόν.

• Δεν απαιτούν σχεδόν καμία υποστήριξη.
• Υπάρχει η δυνατότητα βαφής σε σκόνη προφίλ αλουμινίου σε χρώμα RAL.
• Η ιδιαιτερότητα των σίτων ρολό επιτρέπει την εγκατάσταση σε οποιοδήποτε 

τύπο παραθύρων, καθώς και την εγκατάσταση περσίδων ρολών ταυτόχρονα. 
Υπάρχουν 4 κύριους τύπους σίτων: στατικές, ρολό, με τρέσα και τύπου 
πόρτας.
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ:

• Κατάλληλες για παράθυρα στα οποία δεν 
χρειάζεται να μετακίνηση της σίτας.

• Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν 
και να αφαιρεθούν εποχιακά.

ΜΌΝΤΕΛΑ:

• Μοντέλο στατική σίτα „Elegant“ με 
δυνατότητα χρωμάτων: Άσπρο, καφέ, 
χρυσό δρυς καρυδιά και μαόνι;

• Μοντέλο μεντεσέδων – προτείνονται στα 
ακόλουθα χρώματα: άσπρο, καφέ, χρυσό 
δρυς, σκούρο δρυς, μαόνι, καρυδιά και βαφή 
σε RAL. 

• Διαθέσιμα χρώματα – άσπρο, καφέ 8014, 
χρυσό δρυς, καρυδιά,σκούρο δρυς και 
χρώμα επιλογής από το κατάλογο RAL.

• Μέγιστη σφράγιση στην κάσα του 
παραθύρου.

• Χάρη στο χαρακτηριστικό τυλίγματος 
κερδίζετε ευκολία και πρακτικότητα.

• Βέλτιστη αποθήκευση κατά τους 
χειμερινούς μήνες για καλύτερη 
λειτουργία χωρίς προβλήματα.

• Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε 
οποιοδήποτε παράθυρο, καθώς και 
η τοποθέτηση ταυτόχρονα με τις 
εξωτερικές περσίδες.

ΣΙΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΣΙΤΕΣ ΡΟΛΟ – ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ: 

• Δυνατότητα κατασκευής μεγαλύτερων 
διαστάσεων και τοποθέτησης σε πόρτες εισόδου.

• Κομψή και αποτελεσματική λύση του 
προβλήματος με τα ενοχλητικά έντομα.

• Μέγιστη συμπαγή στη θέση σύμπτυξης.
• Πολυτελής και σύγχρονη εναλλακτική λύση των 

τυπικών σίτων.
• Διαθέσιμα χρώματα - άσπρο, καφέ 8014, χρυσό 

δρυς, καρυδιά. Κατόπιν παραγγελίας με πρόσθετη 
προθεσμία εκτέλεσης είναι τα χρώματα - μαόνι, 
καθώς και το χρώμα της επιλογής του πελάτη 
από τον κατάλογο RAL.

• Δυνατότητα παραγωγής σίτας  και με χαμηλή 
τρέσα.

ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ CLASSIC:

• Προτείνεται σε χρώμα άσπρο, καφέ, χρυσό δρυς, 
σκούρο δρυς, καρυδιά, μαόνι, καρυδιά και βαφή 
σε RAL.

ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ PRESTIGE:

• Κομψό και στρογγυλεμένο προφίλ, διατίθεται 
σε χρώματα: άσπρο, καφέ, απομίμηση ξύλου και 
βαφή RAL.

ΣΙΤΕΣ ΜΕ ΤΡΕΣΑ

ΣΙΤΕΣ ΜΕ ΤΡΕΣΑ: 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΤΩΝ / 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

PRESTIGEΚλασσικό

ΣΙΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ
Σ

ΙΤ
ΕΣ

Σ
ΙΤΕΣ
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ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Η ανθεκτικότητα, η λειτουργικότητα και η ποικιλία χρωμάτων αποτελούν τα βα-
σικά χαρακτηριστικά των γκαραζόπορτών μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
το κλείσιμο και προστασία του γκαράζ, των γραφείων και καταστημάτων καθώς 
και εστιατορίων αλλά και άλλων. Όι μηχανισμοί κλειδώματος εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια και την ηρεμία σας.
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ΛΕΙΑ ΠΑΝΕΛ

ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣΠΑΝΕΛ ΜΕ 5 ΓΡΑΜΜΕΣ

9016P 7016ЗP ΧΡΥΣΌΣ 
ΔΡΥΣ

ES 242
Бял ясен

AH 74
Явор рустик

BU 88
Бук фладер

EiP 356
Италиански дъб

KW
 173

Череш
а

NU 736
Орех

W
E 716

Венге
A 223

Бял лак
Снежен дъб

Черен дъб
Благороден орех

ΚΑΡΥΔΙΑ

9006

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ - ΝΕΟ -

ΑΞΙΌΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ: 
Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα των πολύσπαστων βιομηχανικών πορτών Rollplast. Πληρούν όλες τις 
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και είναι εξοπλισμένες με τα πιο πρωτοποριακά συστήματα ελέγχου. Πλήρως 
αυτοματοποιημένα με τον κινητήρα Sommer, το μοντέλο GIGAsedo, το οποίο διαθέτει ένα ευέλικτο 
σύστημα εγκατάστασης που επιτρέπει την τροποποίηση των βασικών ρυθμίσεων του συστήματος ώστε 
να ανταποκρίνεται σε μεμονωμένες απαιτήσεις.  

Όι βιομηχανικές πόρτες Rolplast έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται υψηλή χωρητικότητα φορτίου - έως 
660 kg και μέγιστη επιφάνεια 48 m2.

Συστήματα ποθέτησης  

Το σύστημα τομής και βιομηχανικής πόρτας επιτρέπει 
στους πελάτες μας να κατασκευάσουν μια πόρτα. Βασική 
προϋπόθεσή είναι ότι το πλάτος της πόρτας του γκαράζ 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5m .Η πόρτα εισόδου έχει 
κομψή εμφάνιση και η οποία επιτυγχάνεται με ανοδική 
επίστρωση. 

ΤΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Χαμηλό κατωκάσι - 23 mm – εγγύηση εύκολης 

διάβασης.
• finger safe /προστατευτικό χεριών /
• Προστατευτικά σφραγίσματος / για την αποφυγή 

διείσδυσης της βροχής .
• Μειωτής κίνησης για αυτόματο κλείσιμο. 
• Ανθρωποθυρίδα διάβασης πεζών.

Όλοι οι τύποι πόρτας και σε 
χρώματα RAL.

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
ΓΚΑ

ΡΑ
Ζ

Ο
Π

Ο
ΡΤΕΣ

Standart lift Vertical lift Hight lift

Max πλάτος, mm 8500 8500 8500

Max  ύψος, mm 7500 6000 6500

Max επιφάνεια , m2 48 48 48

Max βάρος, kg 660 600 660

STANDART LIFT VERTICAL LIFT HIGHT LIFT

9016P

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΟΡΤΑΣ ΓΚΑΡΑΖ

• Ατομικές λύσεις με μοντέρνο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης
• Ποικιλία χρωμάτων και τύπων πάνελ
• Δυνατότητα παραγωγής με χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη κίνηση
• Δυνατότητα κατασκευής πόρτων γκαράζ έως 18τ.μ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

• Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες   
 κατασκευής
• Το πλαίσιο επιτρέπει την εγκατάσταση σε μικρό   
 χώρο
• Δυνατότητα  να τοποθετήσετε παράθυρα

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση 
χάρη στο μοναδικό σύστημα 
ανάρτησης με καινοτόμα 
εξαρτήματα

• Ρολλά PVC με έδρανα που 
μειώνουν τον ήχο στα 15db και 
παρέχουν απαλή  λειτουργία

• Ενισχυμένοι μεντεσέδες
• Ελατήρια για 20.000 κύκλους
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διακόπτης κινδύνου  / διακόπτης που ενεργοποιεί το άνοιγμα   
και η πόρτα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την απενεργοποίηση 

του (ζητούμενο  σε περιπτώσεις πυρκαγιάς)

Φωτοκύτταρα 

Αισθητήρας κίνησης Νέου τύπου ασφάλειες

Φωτεινή ένδειξη ανοίγματος 
–κλεισίματος   της πόρτας

Φωτεινός 
Σηματοδότης

Διακόπτης ανοίγματος 
με κλειδί

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Εύκολη τοποθέτηση και προγραμματισμός 
• Αυτόματη αποθήκευση τελικών θέσεων .
• Μνήμη ανοίγματος με ημερομηνία 
• Δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων ,αλλαγών και 

μηνυμάτων κατάστασης ελέγχου με ημερομηνία.
• 5-σειρών οθόνη κειμένου LCD .
• Δυνατότητα προσωπικών ρυθμίσεων ανοίγματος-

κλεισίματος .
• Αυτόματος εντοπισμός συσκευών ασφάλειας.

• Συμβατός με όλα τα τηλεχειριστήρια της SOMMER με 
κωδικό ασφάλειας SOMlog2.

ΜΌΤΕΡ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΚΑΡΑΖΌΠΌΡΤΑ GIGASEDO

ΜΌΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΌΥ GIGA A

Ό προγραμματισμός του μοτέρ γίνεται εύκολα με τα 
τρία ενσωματωμένα πλήκτρα στον κεντρικό πίνακα. Όι 
τελικοί διακόπτες του κυκλώματος είναι επίσης εύκολοι 
στην τοποθέτηση της εκδοχής χωρίς κεντρικό πίνακα , 
με την βοήθεια του στάνταρ διακόπτη.   Το Γερμανικής 
κατασκευής μοτέρ   SOMMER ανταποκρίνεται πλήρως σε 
απαιτήσεις βιομηχανικών εφαρμογών , διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές και  πιστοποιήσεις της E.U. 
Επίσης διαθέτει την απαραίτητη σταθερότητα, αντοχή και 
αξιοπιστία για πολλαπλά ανοίγματα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Κατάλληλο για κάθε τύπο βιομηχανικής πόρτας.

ΑΝΕΣΕΙΣ:
Εγγυήσεις  χαμηλών επιπέδων ήχου και δονήσεων σε 
κάθε   φάση λειτουργίας  του.

Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Δυνατότητα για επιπλέον αξεσουάρ.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ

• Ευέλικτη εγκατάσταση τοίχου ή οροφής  χάρη στο ξεχωριστό 
περίβλημα της μονάδας ελέγχου του PRO +

• Ασφάλεια χάρη στο κρυπτογραφημένο σύστημα ελέγχου 
ραδιοκυμάτων

• Όικολογική και οικονομική απόδοση - χαμηλό κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας

• Συνεχής φωτισμός LED, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με 6 
ξεχωριστά LED που αλλάζουν σε δύο κυκλώματα ασφαλείας

• Ενσωματωμένο σύστημα απελευθέρωσης κινητήρα  για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήται για την επέκταση της μνήμης μέχρι 
450 μεταδόσεις (τηλεήχους).

Σε υψηλές υγρασίες, ο κινητήρας ανοίγει αυτόματα 
την πόρτα, εξασφαλίζοντας άριστη κυκλοφορία. 
Όταν επιτευχθεί η βέλτιστη τιμή, η πόρτα κλείνει, 

μειώνοντας τον κίνδυνο χύτευσης

Παρέχει ενέργεια για 12 ώρες  και  10 χρήσεις  της 
πόρτας στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Δυνατότητα να συνδεθούν διάφορες ηλεκτρικές 
συσκευές και να δημιουργηθούν 10 σενάρια.

Παρέχει οπτικό βοήθα για τέλεια τοποθέτηση του 
αυτοκινήτου στο γκαράζ

Σημείωση επέκτασης μνήμης Memo

Αισθητήρας Υγρασίας 

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία όταν το ρεύμα διακόπτεται 

Τηλεχειρισμός

Laser

Πολθλειτουργική συσκευή σύνδεσης
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ

Ο χειροκίνητος έλεγχος μπορεί να γίνει:
• Χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα με κασέτα
• Με μια μανιβέλα ή κινητήρα σε βαρύτερες 

περσίδες

Κατά την οδήγηση με κινητήρα οι δυνατότητες 
είναι πολλές:
• Πλήκτρο
• Τηλεχειριστήριο
• Συστήματα κεντρικής διαχείρισης
• Συστήματα με δυνατότητα με δυνατότητα 

εβδομαδιαίου ή μηνιαίου προγραμματισμού

Άλλοι τρόποι διαχείρισης 
υψηλής τεχνολογίας είναι οι 
αισθητήρες ηλίου και ανέμου. 
Χάρη σε αυτούς, χωρίς να 
είστε στο σπίτι, το σπίτι σας θα 
προστατεύεται από εξωτερικές 
επιρροές.

ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ 
ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ..

Αισθητήρας 
ανέμου και 
ηλίου για 
ραδιοκινητήρα

Τηλεχειριστήριο 5 
καναλιών για το ράδιο 

κινητήρα Rollplast

Τηλεχειριστήριο 5 
καναλιών με ρολόι για το 
ράδιο κινητήρα Rollplast

Τηλεχειριστήριο με ένα 
κανάλι για το ράδιο 
κινητήρα Rollplast

Πλήκτρο δύο καναλιών για 
το ράδιο κινητήρα Rollplast

Τηλεχειριστήριο για μηχανικό 
κινητήρα

Πλήκτρο ενσωματωμένης 
εγκατάστασης για μηχανικό 

κινητήρα

Τηλεχειριστήριο 15 
καναλιών μοντέλο Extra 

με οθόνη led

Τηλεχειριστήριο 
Rollplast

Δέκτης Wi-Fi για έλεγχο εξ 
αποστάσεως

Τηλεχειριστήριο με ένα 
κανάλι μοντέλο Extra

Τηλεχειριστήριο 
Alfa

Αισθητήρας 
ανέμου και ηλίου 
για ραδιοκινητήρα 
(ασύρματο)

Πλήκτρο εσωτερικής 
εγκατάστασης για μηχανικό 

κινητήρα

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΛΟΥ
ΓΚ

Α
ΡΑ
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Π
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ΡΤ
ΕΣ

ΟΙ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ είναι κατασκευασμένες  από σταθερό και ασφαλές αλουμίνιο 
μεγάλων περσίδων 77h L 19MM με γέμισμα πολυουρεθάνης και περσίδων H55. 

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΛΟΥ

• Υψηλή απόδοση ηχομόνωσης  και θερμομόνω-
σης

• Ανοίγουν ήσυχα και εύκολα
• Κατά το άνοιγμα, καταλαμβάνουν  ελάχιστο εσω-

τερικό και  εξωτερικό χώρο
• Έλεγχος μέσω κεντρικού ελέγχου ή τηλεχειρι-

στηρίου που λειτουργεί με κουμπιά
• Πλάτος μέχρι 5 μέτρα και ύψος έως 3,2 μέτρα. 

Επιτρέπει μια συνολική έκταση έως 16 τετραγω-
νικών μέτρων.

• Δυνατότητα ανοίγματος έκτακτης ανάγκης μέσω 
UPS, λαβής μανιβέλας ή καλωδίου.

• Για μεγαλύτερη ασφάλεια σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, μπορεί να εγκατασταθεί ένα φω-
τοκύτταρο ή μια κάτω δοκό  με ενσωματωμένο 
αισθητήρα.

• Τα κύρια χρώματα είναι: λευκό, καφέ, ασήμι, 
χρυσή βελανιδιά, καρυδιά, σαπέλι (μόνο κατό-
πιν αιτήματος) και υπάρχει δυνατότητα για άλλα 
χρώματα, με περίοδο παράδοσης 30 ημερών.

ΓΚΑ
ΡΑ

Ζ
Ο

Π
Ο

ΡΤΕΣ
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ΠΑΡΑΠΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΝΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ
Όι γυάλινες παραπέτες είναι μια καλή λύση σχεδιασμού για να ικανοποιήσει 
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Χρησιμοποιούνται τόσο για εσωτερικές 
όσο και για εξωτερικές συνθήκες. Κατάλληλες για σκάλες, διαχωρισμό 
δωματίων, μπαλκόνια και άλλα.
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Τα μοντέλα παραπέτων μπορούν να κατασκευαστούν 
από γυαλί (πάχους 8 mm) και μεταλλικές χορδές

Το γυαλί μπορεί να σκληρυνθεί σε διαφορετικά 
χρώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Όι 
μεταλλικές χορδές είναι στρογγυλές, τετράγωνες ή 
σε συνδυασμό με μέταλλο και ξύλο.

Τοποθετούνται τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα.

Η Rollplast προσφέρει στους πελάτες της:

• Παραπέτες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από 
γυαλί.

• Χερούλια για σκάλες ή παράθυρα όπου χρειάζεται.
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
"CONTRACT CITY" ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ΄.
Φτιαγμένο εξ'ολοκλήρου με 
ξύλινο προφίλ από έλατο 78χιλ.
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1. Στους εκθεσιακούς χώρους μας μπορείτε να δείτε όλα 
τα προϊόντα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

2. Όι συμβουλές μας για συγκεκριμένα προϊόντα θα 
διευκολύνουν και θα καθοδηγήσουν τις επιλογές σας.

3. Όι σύμβουλοι πωλήσεων μας θα σας προσφέρουν 
διάφορες επιλογές προσαρμοσμένες στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

4. Στο χώρο του εκθεσιακού χώρου θα λάβετε ατομική 
προσφορά τιμής που αντιστοιχεί στην ερώτησή σας.

5. Σας δίνουμε την ευκαιρία να προγραμματίσετε μια 
συνάντηση με έναν ειδικό σε μια κατάλληλη στιγμή για 
εσάς.

6. Θα απαντήσουμε με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο σε 
όλα τα θέματα που αφορούν την παράδοση, τις τεχνικές 
απαιτήσεις και την εγκατάσταση των προϊόντων.

7. Θα παραδώσουμε την παραγγελία σας εγκαίρως και 
σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

8. Θα τοποθετήσουμε τα αντικείμενα όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα σε κατάλληλη ώρα και μέρα.

9. Θα λάβετε πλήρη εξυπηρέτηση μετά την υπηρεσία.
10. Αντιδρούμε γρήγορα και απαντάμε σε όλες τις 

ερωτήσεις και τις επιθυμίες σας.

Βάση παραγωγής 
Κόστινμπροντ, οδ. Ιμπεράτορ Κονσταντίν Βελίκι 19
02/ 812 69 21, 02/ 812 69 61

ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΤΙΚΌ - ISO 9001:2008 ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΤΙΚΌ - ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Κεντρικό επαγγελ-
ματικό μητρώο κατασκευαστών.

10 ΧΡΟΝΙΑ:
1. Για εμφάνιση αφύσικου χρώματος και ρωγμών στην 

επιφάνεια του άσπρου παραθύρου ή πόρτας από υλικό 
PVC.

2. Για εμφάνιση αφύσικου χρώματος και ρωγμών στην 
εσωτερική επιφάνεια (στην πλευρά του δωματίου) προφίλ 
με επικάλυψη φύλλου.

3. Για εμφάνιση αφύσικου χρώματος και ρωγμών στην 
εσωτερική επιφάνεια (στην πλευρά του δωματίου) προφίλ 
με επικάλυψη φύλλου.

5 ΧΡΟΝΙΑ:
1. Παράθυρα - προφίλ PVC 
2.  Παράθυρα - προφίλ αλουμινίου
3. Εξάρτημα
4. Υαλοπίνακας

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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