
Πανηζούρι δίθσλλο ζσνδσαζμός 

ζηαθερής περζίδας με ραμποηέ κάθεηο

ζε τρώμα Dunkelblau 5030 05-167. 

Τύπος καπάκι. Μάζκοσλα ρσθμιζόμενα με 
διακοζμηηικές γωνίες.
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Πανηζούρι δίθσλλο GEALAN με 

ζηαθερή περζίδα ζε τρώμα 

Brillantblau 5007 05-167. 

Τύπος “πρόζωπο”. Μάζκοσλα 

ρσθμιζόμενα με διακοζμηηικές γωνίες.



Πανηζούρι δίθυλλο με ραμποηέ  

κάθεηο ηύπου ¨Ζ¨ ζε χρώμα 

Nussbaum 2178007-167.

Τύπος καπάκι. Μάζκοσλα ρσθμιζόμενα 

με διακοζμηηικές γωνίες.

Πανηζούρι δίθυλλο «ζπαζηό» 

(θύλλο- θύλλο) με panel ζε χρώμα 

Golden oak 2178001-167.

Τύπος καπάκι. Μάζκοσλα 

ρσθμιζόμενα με διακοζμηηικές γωνίες.



Πανηζούρι αλουμινίου με γέμιζμα PVC 

ραμποηέ οριζόνηιο και PVC αχλαδάκι

ζε χρώμα Grau 7155 05-167 .

Προθίι αιοσκηλίοσ κε επέλδσζε pvc foil. 

Σύζηεκα ασηόκαηοσ θιείζηροσ κε 

παληδοσρόβεργα, κε ιαβή θαη κεταληζκό 

β΄ θύιιοσ.

Πανηζούρι δίθυλλο με γέμιζμα 

ραμποηέ κάθεηο ζε χρώμα 

Anthrazitgrau 7016 05-167.

Τύπος θαπάθη. Μάζθοσια 

ρσζκηδόκελα κε δηαθοζκεηηθές 

γωλίες.



Παντζούρι τρίυυλλο με γέμισμα PVC 

ραμποτέ κάθετο σε χρώμα Dunkelrot

3081 05-167 .

Τφποσ καπάκι. Μάςκουλα  inox ρυθμιηόμενα 
με διακοςμθτικζσ γωνίεσ.

Παντηοφρι δίφυλλο με γζμιςμα 
ραμποτζ κάθετο ςε χρώμα 
Dunkelgrün 6125 05-167.

Τφποσ καπάκι. Μάςκουλα ρυθμιηόμενα 
με διακοςμθτικζσ γωνίεσ.







Βαζηθός ηύπος θαηαζθεσής ζσλζεηηθού                                                   

αλοηγόκελοσ παληδοσρηού      

• Μάζθοσιο Maico (κε δηαθοζκεηηθές γφλίες)

• Γύο δεύγε κάζθοσια ζηο παράζσρο θαη ηρία δεύγε ζηελ πόρηα  αληίζηοητα

• Αλεκοζηερίγκαηα ασηόκαηα

• Αλαζηαιηηθοί αποζβεζηήρες θρούζεφλ ζηα θύιια

• Κιείζηρο ασηόκαηο ή παραδοζηαθό (θοσθφηό)

• Πηαζηράθη θιεηδώκαηος κε δύο πείροσς (δαπέδοσ)

• Λαβή β’ θύιιοσ

• Μεηαιιηθές γφλίες ελίζτσζες πάτοσς 3mm (θρσθές) ζηα θύιια

• Γφλίες ζσγθόιιεζες από pvc εζφηερηθά ζηα θύιια

• Δλίζτσζε αιοσκηλίοσ 8Χ20Χ1 ζηης περζίδες (θσιιαράθηα)

• Δλίζτσζε αιοσκηλίοσ 40Χ40Χ1,5 ζηο προθίι ηοσ θύιιοσ

• Κάζα 72Χ50 κε ελίζτσζε γαιβαληζκέλοσ θοιιεηού ζίδεροσ 40Χ40Χ1,5

• Ορηδόληηα ηραβέρζα ζηο κέζο γηα ύυε >1500 mm

• Γέκηζκα θύιιφλ: ζηαζερή περζίδα ή ρακποηέ ή ζσλδσαζκός





Εζωηερικό ζκιάδιο

Αποηειεί κέζο ζθίαζες . Τοποζεηείηαη πάλφ ζηο 

θούθφκα ζηο εζφηερηθό κέρος ηοσ τώροσ κας. 

Αποηειείηαη από προθίι PVC συειώλ 

προδηαγραθώλ κε κεηαιιηθές εληζτύζεης ζηα κέρε 

όποσ απαηηείηαη.

Περηιακβάλεη ρσζκηδόκελοσς κεληεζέδες θαη 

θιείζηρο αλοίγκαηος. Δηαηίζεηαη ζε ιεσθό θαη ζε 6 

βαζηθά τρώκαηα: Nussbaum – Golden oak –

Brillantblau – Grau – Dunkelblau – Anthrazitgrau.



Nussbaum    

2178007-167

Golden Oak  

2178001-167
Dunkelgrün

6125 05-167

Stahlblau        

5150 05-167

Brillantblau         

5007 05-167

Anthrazitgrau                  

7016 05-167 

Grau       

7155 05-167

Λευκό

Achatgrau  

7038 05-167

Ενδεικτικό χρωματολόγιο

Dunkelblau 

5030 05-167

Seidengrau 

F436 5031

Papyrusweiss                     

F 456 5058


