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Portail Coulissant / Συρόμενη

Portail Coulissant / Συρόμενη

Le cadre est fabrique en aluminium 90x60mm & 65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

Le design de la porte est à
barreaudage horizontal composé de lames de 150x14mm.
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 150x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.

No décoratif. Δεν υπάρχει
διακοσµητικό στοιχείο.

Couleur Standart Style
Βασικά Χρώµατα Style
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PrestigeClassic
cod.:C581
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Portail
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Le cadre est fabrique en aluminium 90x60mm & 65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες
τραβέρσες 65x40mm.

Le design de la porte est semi
ajouré avec un panneau
horizontal plein; les entre lames
en lambris 100x14mm. Le haut
est en barreaudage vertical
avec des lames de 100x14mm.
Στο κάτω µέρος τα προφίλ είναι
προφίλ 100x14mm σε οριζόντια διάταξη.
Στο πάνω µέρος τα προφίλ είναι
καρέ αλουµινίου 100x14mm
σε κάθετη διάταξη µε κενά.

No décoratif. Δεν υπάρχει
διακοσµητικό στοιχεία.
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PrestigeClassic
cod.:C675

C675 Le cadre est fabrique en aluminium 90x60mm &
65x40mm. Le design de la porte est plein les entre
lames en lambris diagonal 130x14mm.

C675 To σχέδιο είναι τυφλό. Το προφίλ γεµίσµατος είναι
ραµποτέ 130x14mm σε διαγώνια διάταξη µε
διακοσµητική σκοτία.

Prestige
cod.:C775

Portail Coulissant / Συρόμενη

C775. Le cadre est fabrique en
aluminium 90x60mm &
65x40mm.
Le design de la porte est plein
les entre lames en lambris
diagonal 130x14mm.
C775. To σχέδιο είναι τυφλό µε
µια οριζόντια τραβέρσα. Το
προφίλ γεµίσµατος είναι
ραµποτέ 130x 14mm σε
διαγώνια διάταξη µε διακοσµητική σκοτία.

Portail ba ant / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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Portail battant / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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Le cadr e est fabrique en
aluminium 90x60mm &
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Kάθετες τραβέρσες
65x40mm.

Le design de la porte est plein
composé de lames horizontales
de 100x14mm.
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 100x14mm.

Décoratif lames anodisé
100x14mm.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι προφίλ διατοµής
100x14mm.
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Portail Coulissant / Συρόμενη

Portail ba ant / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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PrestigeElegance
cod.:E675

Portail
Coulissant
/ Συρόμενη
Portail
battant
/ Δίφυλλη
ανοιγόμενη
Le cadr e est fabrique en
aluminium 90x60mm &
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm.Οριζόντιες και
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

Le design de la porte est plein,
les entre lames en lambris
130x14mm diagonal.
Το γέµισµα είναι ραµποτέ
αλουµινίου 130x14mm.
Η διάταξη είναι διαγώνια.

Décoratif lames anodisé
5x3mm.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλουµινίου 5x3mm.

Couleur Standart Style
Βασικά Χρώµατα Style
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ανοιγόμενη

PrestigeElegance
Le cadre est fabrique en aluminium 90x60mm & 65x40mm.
Le design de la porte est plein les
entre lames en lambris vertical
avec une lame anodisée.

Το σχέδιο είναι τυφλό µε κάθετη
διάταξη. Tο προφίλ γεµίσµατος
είναι ραµποτέ 130x14mm µε
διακοσµητικό το ίδιο προφίλ σε
χρώµα INOX.
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Modernυποστηρίζει
υποστηρίζειόλα
όλα
τα
τα είδη
είδη αυλοπορτών
αυλοπορτών με
με ένα
ένα
περιορισμό
περιορισμό στις
στις πολύ
πολύ μεγάλες
μεγάλες
διαστάσεις.
διαστάσεις.

STYLE
STYLE GATES
GATES

Caractéris
Caractéris ques
ques

Proﬁlé
Proﬁléanodisé
anodisé65x40mm
65x40mm
Proﬁl
Proﬁlde
decadre
cadreanodisé
anodiséen
encouleur
couleurInox
Inox
Equerre
Equerrealuminium
aluminiumààpion
pion

Le
Lecadre
cadredu
duportail
portailest
estfabriqué
fabriquéen
enaluminium
aluminiumanodisé
anodisécouleur
couleurINOX.
INOX.Les
Les
joints
jointssont
sonten
enéquerre
équerred’aluminium
d’aluminiumààpion.
pion.La
Lagamme
gamme“Modern”
“Modern”existe
existe
en
enportail
portailba
ba ant,
ant,por
por llon,
llon,eteten
enportail
portailcoulissant.
coulissant.IlIlexiste
existedes
deslimites
limites
dimensionnelles
dimensionnellesde
deces
cesportails.
portails.

Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά

Ανοδιωμένο
Ανοδιωμένοπροφίλ
προφίλ65x40mm
65x40mm
Ανοδιωμένο
Ανοδιωμένοπλαίσιο
πλαίσιοπροφίλ
προφίλαλουμινίου
αλουμινίου
Γωνίες
Γωνίεςσύνδεσης
σύνδεσης

Το
Τοφύλλο
φύλλοκαι
καιηηκάσα
κάσατης
τηςπόρτας
πόρταςείναι
είναιαπό
απόανοδιωμένο
ανοδιωμένοαλουμίνιο
αλουμίνιοσε
σε
χρώμα
χρώμα INOX.
INOX. ΗΗ σύνδεση
σύνδεση του
του φύλλου
φύλλου γίνεται
γίνεται με
με γωνίες
γωνίες σύνδεσης
σύνδεσης
αλουμινίου.
αλουμινίου.ΗΗοικογένεια
οικογένειαmodern
modernυποστηρίζει
υποστηρίζειόλες
όλεςτις
τιςκατασκευές
κατασκευέςτων
των
πορτών
πορτών(ανοιγόμενες
(ανοιγόμενεςμονόφυλλες
μονόφυλλες/δίφυλλες
/δίφυλλεςκαθώς
καθώςκαι
καισυρόμενες)
συρόμενες)με
με
τεχνικό
τεχνικόπεριορισμό
περιορισμόστις
στιςμεγάλες
μεγάλεςδιαστάσεις.
διαστάσεις.

cod.: M7480
Portail battant / Δίφυλλη ανοιγόμενη
Le cadre du portail est fabriqué en
aluminium anodisé couleur INOX.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm
σε χρώμα ΙΝΟΧ.

Le design de la porte est plein horizontal
composé de lames de 150x14mm.
Το γέμισμα είναι προφίλ 150x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.

Décoratif en panneau en aluminium
perfore a motif carre.
Το διακοσμητικό στοιχείο είναι
διάτρητη λαμαρίνα.

Portail Coulissant / Συρόμενη

Portillon
Mονόφυλλη
ανοιγόμενη

Modern
cod.: M482

Μ482 Le cadre du portail est fabriqué en aluminium
anodisé couleur INOX. Le design de la porte est
à barreaudage horizontal composé de lames de
100x14mm de couleur bois avec décoratif en lames
anodisées 14x14mm.

Μ482 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι
ανοδίωση τύπου ΙΝΟΧ. Το σχέδιο είναι οριζόντιο
με κενά. Το γέμισμα έχει προφίλ 100x14mm
σε χρώμα ξύλου και διακοσμητικό στοιχείο σε
ανοδιωμένο προφίλ 14x14mm.

Modern
cod.:M700

Portail ba ant // Δίφυλλη ανοιγόμενη

Le
Le cadre
cadre du
du portail
portail est
est fabriqué
fabriqué en
en
aluminium
aluminium 65x40mm
65x40mm anodisé
anodisé
couleur
couleurINOX.
INOX.
Το
Το πλαίσιο
πλαίσιο είναι
είναι από
από προφίλ
προφίλ
65x40mm
65x40mmσε
σεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.

Le
Le design
design de
de la
la porte
porte est
est plein
plein avec
avec
trois
trois panneaux
panneaux en
en vitrage
vitrage sablé
sablé et
et
aluminium
aluminium composite
composite de
de couleur
couleur
rouge.
rouge.
Το
Το γέµισµα
γέµισµα είναι
είναι composite
composite panel
panel
αλουµινίου.
αλουµινίου. ΗΗ διάταξη
διάταξη είναι
είναι
οριζόντια.
οριζόντια.

Décoratif
Décoratifun
unpanneau
panneauvitrage
vitragesable.
sable.
Το
Το διακοσµητικό
διακοσµητικό στοιχείο
στοιχείο είναι
είναι
τζάµι
τζάµιαµµοβολής.
αµµοβολής.

Βασικά
Βασικά Χρώµατα
Χρώµατα Style
Style

Por
Por llon
llon
Μονόφυλλη
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη
ανοιγόμενη

Modern
cod.:M701

Portail
Portail coulissant
coulissant // Συρόμενη
Συρόμενη

Portail ba ant // Δίφυλλη ανοιγόμενη

Le
Le cadre
cadre du
du portail
portail est
est fabriqué
fabriqué en
en
aluminium
aluminium 65x40mm
65x40mm anodisé
anodisé
couleur
couleurINOX.
INOX.
Το
Το πλαίσιο
πλαίσιο είναι
είναι από
από προφίλ
προφίλ
65x40mm
65x40mmσε
σεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.

Le
Le design
design de
de la
la porte
porte est
est semi
semi
ajoure.
ajoure. Un
Un panneau
panneau de
de aluminium
aluminium
composite.
composite.
Το
Το γέµισµα
γέµισµα είναι
είναι composite
composite panel
panel
αλουµινίου.
αλουµινίου.

Décoratif
Décoratif en
en deux
deux panneaux
panneaux en
en
aluminum
aluminumperfore
perforeaamotif
motifcarre.
carre.
Το
Το διακοσµητικό
διακοσµητικό στοιχείο
στοιχείο είναι
είναι
διάτρητη
διάτρητηλαµαρίνα.
λαµαρίνα.

Βασικά
Βασικά Χρώµατα
Χρώµατα Style
Style

STYLE GATES

Por
Por llon
llon
Μονόφυλλη
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη
ανοιγόμενη

Portail
Portail coulissant
coulissant // Συρόμενη
Συρόμενη

Modern
cod.:M484

M484
M484 Le
Le cadre
cadre du
du portail
portail est
est fabriqué
fabriqué en
en
aluminium
aluminium 65x40mm
65x40mm anodisé
anodisé couleur
couleur INOX.
INOX.
Le
Le design
design de
de la
la porte
porte est
est plein
plein avec
avec lames
lames
horizontales
horizontales de
de 100x14mm
100x14mm de
de couleur
couleur style
style
et
et de
de couleur
couleur anodisée.
anodisée.

M
M448844 Το
Το ππλλααίίσσιιοο εείίννααιι ππρροοφφίίλλ
65x40mm
65x40mm σε
σε χρώµα
χρώµα INOX.
INOX. Tο
Tο γέµισµα
γέµισµα
είναι
είναι προφίλ
προφίλ 100x14
100x14 σε
σε χρώµα
χρώµα και
και
διακοσµητικό
διακοσµητικό ανοδιωση
ανοδιωση 100x14mm.
100x14mm.

Portail ba ant // Δίφυλλη ανοιγόμενη

Modern
cod.:M493

M493
M493 Le
Le cadre
cadre du
du portail
portail est
est fabriqué
fabriqué en
en aluminium
aluminium
65x40mm
65x40mm anodisé
anodisé couleur
couleur INOX.
INOX. Le
Le design
design de
de la
la porte
porte est
est
plein
plein composé
composé de
de lames
lames horizontales
horizontales de
de 150x14mm
150x14mm avec
avec
insert
insert décoratif
décoratif en
en lames
lames anodisées
anodisées 30x11mm.
30x11mm.
M493
M493 Το
Το πλαίσιο
πλαίσιο είναι
είναι από
από προφίλ
προφίλ 65x40mm
65x40mm σε
σε ανοδιωση
ανοδιωση
τύπου
τύπου INOX.
INOX. Το
Το γέµισµα
γέµισµα είναι
είναι µε
µε προφίλ
προφίλ 150x14mm.
150x14mm.
Το
Το διακοσµητικό
διακοσµητικό ανάµεσα
ανάµεσα τους
τους είναι
είναι προφίλ
προφίλ 30x11mm
30x11mm σε
σε
χρώµα
χρώµα ανοδίωση.
ανοδίωση.

STYLE GATES

Modern
Modern
cod.:M680
cod.:M680

Δίφυλληανοιγόμενη
ανοιγόμενη
Portail
Portailba
ba ant
ant // Δίφυλλη

cadreduduportail
portailest
estfabriqué
fabriquéenen
LeLecadre
aluminium 65x40mm
65x40mm anodisé
anodisé
aluminium
couleurINOX.
INOX.
couleur
πλαίσιο είναι
είναι από
από προφίλ
προφίλ
ΤοΤο πλαίσιο
65x40mmσεσεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.
65x40mm

LeLedesign
designdedelalaporte
porteest
estplein
plein
compose
composededelames
lamesenendiagonal
diagonal
100x14mm.
100x14mm.
γέµισµα είναι
είναι από
από προφίλ
προφίλ
ΤοΤο γέµισµα
αλουµινίου100x14mm.
100x14mm.ΗΗδιάταξη
διάταξη
αλουµινίου
είναιδιαγώνια.
διαγώνια.
είναι

Décoratif enen lames
lames anodisees
anodisees
Décoratif
14x14mm.
14x14mm.
διακοσµητικό στοιχείο
στοιχείο είναι
είναι
ΤοΤο διακοσµητικό
προφίλ14x14mm.
14x14mm.
προφίλ

Βασικά
ΒασικάΧρώµατα
ΧρώµαταStyle
Style

Modern
Modern
cod.:M890-D
cod.:M890-D

Por
Por llon
llon
Μονόφυλλη
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη
ανοιγόμενη

Portail
Portailcoulissant
coulissant/ /Συρόμενη
Συρόμενη

Portail
Portailba
ba ant
ant // Δίφυλλη
Δίφυλληανοιγόμενη
ανοιγόμενη

LeLecadre
cadreduduportail
portailest
estfabriqué
fabriquéenen
aluminium
aluminium 65x40mm
65x40mm anodisé
anodisé
couleur
couleurINOX.
INOX.
ΤοΤο πλαίσιο
πλαίσιο είναι
είναι από
από προφίλ
προφίλ
65x40mm
65x40mmσεσεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.

LeLedesign
designdedelalaporte
porteest
estsemi
semi
ajoure
ajoure horizontal
horizontal composé
composé dede
lames
lamesdede100x14mm.
100x14mm.
ΤοΤογέµισµα
γέµισµαείναι
είναιαπό
απόπροφίλ
προφίλαλουαλουµινίου
µινίου100x14mm.
100x14mm.
ΗΗδιάταξη
διάταξηείναι
είναιοριζόντια.
οριζόντια.

Décoratif
Décoratifenenpanneau
panneauenenaluminum
aluminum
perfore
perforea amotif
motifcarre.
carre.
ΤοΤο διακοσµητικό
διακοσµητικό στοιχείο
στοιχείο είναι
είναι
διάτρητη
διάτρητηλαµαρίνα.
λαµαρίνα.

Βασικά
ΒασικάΧρώµατα
ΧρώµαταStyle
Style

STYLE
STYLE GATES
GATES

Por
Por llon
llon
Μονόφυλλη
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη
ανοιγόμενη

Portail
Portailcoulissant
coulissant/ /Συρόμενη
Συρόμενη

Modern
Modern
cod.:M492
cod.:M492

M492
M492 LeLe cadre
cadre du
du portail
portail est
est fabriqué
fabriqué en
en aluminium
aluminium
anodisé
anodisé couleur
couleur INOX.
INOX. LeLe design
design de
de lala porte
porte est
est àà
barreaudage
barreaudagehorizontal
horizontalcomposé
composéde
delames
lamesde
de150x14mm
150x14mm
avec
avecinsert
insertdécoratif
décoratifen
enlames
lamesanodisées
anodisées14x14mm.
14x14mm.

M492
M492ΤοΤοπροφίλ
προφίλτου
τουφύλλου
φύλλουκαι
καιηηκάσα
κάσαείναι
είναισεσε
χρώµα
χρώµαανοδίωση
ανοδίωσητύπου
τύπουINOX.
INOX.ΤοΤογέµισµα
γέµισµαείναι
είναιµεµε
προφίλ
προφίλ150x14mm.
150x14mm.ΤοΤοδιακοσµητικό
διακοσµητικόανάµεσα
ανάµεσατους
τους
είναι
είναιανοδιωµένο
ανοδιωµένοπροφίλ
προφίλ14x14mm.
14x14mm.

Portailba
ba ant
ant // Δίφυλλη
Portail
Δίφυλληανοιγόμενη
ανοιγόμενη

Modern
Modern
cod.:M491
cod.:M491

M491
M491LeLe cadre
cadre du
du portail
portail est
estfabriqué
fabriqué en
en aluminium
aluminium
porte est
est àà
anodisé
anodisé couleur
couleur INOX.
INOX. LeLe design
design de
de lala porte
barreaudage
barreaudage horizontal
horizontal composé
composé de
de lames
lames de
de
150x14mm.
150x14mm.
M491
M491ΤοΤοπροφίλ
προφίλτου
τουφύλλου
φύλλουκαι
καιηηκάσα
κάσαείναι
είναισεσεχρώµα
χρώµα
ανοδίωση
ανοδίωση τύπου
τύπου INOX.
INOX. ΤοΤο γέµισµα
γέµισµα είναι
είναι µεµε προφίλ
προφίλ
150x14mm
150x14mmµεµεκενά.
κενά.

STYLE
STYLE GATES
GATES

CC ll ôô tt uu rr ee ΠΠ εε ρρ ίί φ
φ ρρ αα ξξ ηη

CLASSIC
CLASSIC ELEGANCE
ELEGANCE MODERN
MODERN

La
La clôture
clôture la
la plus
plus élégante
élégante et
et la
la
plus
plus belle
belle pour
pour entourer
entourer votre
votre
maison.
maison. Peu
Peu de
de couleurs
couleurs et
et de
de
combinaisons
combinaisons avec
avec la
la résistance
résistance
et
etla
ladurabilité
durabilitéde
del'aluminium.
l'aluminium.

ΗΗ πιο
πιο κομψή
κομψή και
και όμορφη
όμορφη περίπερίφραξη
φραξηγια
γιατο
τοσπίτι
σπίτισας.
σας.
Αμέτρητα
Αμέτρητα χρώματα
χρώματα και
και συνδυσυνδυασμοί
ασμοί με
με την
την δύναμη
δύναμη και
και την
την
αντοχή
αντοχήτου
τουαλουμινίου.
αλουμινίου.

L'escrime
L'escrime devient
devient désormais
désormais un
un
élément
élément décora
décora ff qui
qui combine
combine
parfaitement
parfaitementavec
avecles
lesportes
portesde
deStyle
Style
Gates.
Gates. Les
Les proﬁls
proﬁls en
en aluminium
aluminium
uu lisés,
lisés, garan
garan ssent
ssent une
une construconstrucc on
on rigide
rigide et
et durable,
durable, telle
telle qu'une
qu'une
porte
portesoudée
soudéeen
enfer.
fer.

ΗΗπερίφραξη
περίφραξητώρα
τώραγίνεται
γίνεταιένα
έναδιακοδιακοσμητικό
σμητικό στοιχείο
στοιχείο το
το οποίο
οποίο συνδυάσυνδυάζεται
ζεται ιδανικά
ιδανικά με
με τις
τις αυλόπορτες
αυλόπορτες της
της
Style
StyleGates.
Gates.
Τα
Τα προφίλ
προφίλ που
που χρησιμοποιούνται
χρησιμοποιούνται
εγκυώνται
εγκυώνται μια
μια δυνατή
δυνατή κατασκευή
κατασκευή
εφάμιλλης
εφάμιλληςτου
τουσιδήρου.
σιδήρου.

STYLE
STYLE GATES
GATES

Clôture
Clôture

Classic
Classic

La
La ligne
ligne classique,
classique, offre
offre des
des modèles
modèles couvrant
couvrant toutes
toutes les
les exigences.
exigences. Horizontale
Horizontale ou
ou
verticale,
verticale,une
uneseule
seulecouleur
couleurou
oudeux
deuxcouleurs
couleurslelerésultat
résultatest
esttoujours
toujoursimpressionnant.
impressionnant.Les
Les
dimensions
dimensionsdes
descolonnes
colonnessont
sont60x60mm
60x60mmetetpeintes
peintesen
enRAL
RALou
oumétalliques
métalliquescouleurs.
couleurs.

Elegance
Elegance

La
Laligne
ligneélégance
éléganceest
estfaite
faitepour
pourêtre
êtreremarquée.
remarquée.Uniquement
Uniquementhorizontale.
horizontale.Les
Lesentre
entrelames
lamesetet
les
lescolonnes
colonnessont
sontde
dememe
memecouleur.
couleur.La
Lacaractéristique
caractéristiquede
delalaligne
ligneélégance
éléganceest
est d'avoir
d'avoirun
un
élément
élémentde
decouleur
couleurINOX.
INOX.Les
Lesdimensions
dimensionsdes
descolonnes
colonnessont
sont60x60mm
60x60mmetetpeintes
peintesen
enRAL
RALou
ou
métalliques
métalliquescouleurs.
couleurs.

Modern
Modern

La
La ligne
ligne modern
modern se
se caractérise
caractérise par
par son
son design
design minimal.
minimal. Les
Les colonnes
colonnes sont
sont de
de couleur
couleur
anodisée
anodiséeetetson
sonavantage
avantageest
estde
depouvoir
pouvoirêtre
êtreassortie
assortieààvos
vosbalustrades
balustradesdonnant
donnantainsi
ainsiune
une
harmonie.
harmonie.Les
Lesdimensions
dimensionsdes
descolonnes
colonnessont
sont60x60mm
60x60mmetet40x40mm.
40x40mm.

Classic
Περίφραξη
Περίφραξη Classic
ΗΗ σειρά
σειρά CLASSIC
CLASSIC περιλαµβάνει
περιλαµβάνει σχέδια
σχέδια που
που καλύπτουν
καλύπτουν όλες
όλες τις
τις απαιτήσεις.
απαιτήσεις. Με
Με οριζόντια
οριζόντια ήή

κάθετη
κάθετη διάταξη,
διάταξη, µε
µε µονόχρωµες
µονόχρωµες ήή δίχρωµες
δίχρωµες δηµιουργίες,
δηµιουργίες, τοτο αποτέλεσµα
αποτέλεσµα είναι
είναι πάντα
πάντα
Δυνατότητα βαφής
βαφής σε
σε RAL
RAL ήή µεταλλικά
µεταλλικά
εντυπωσιακό.
εντυπωσιακό. ΗΗ διατοµή
διατοµή της
της κολώνας
κολώνας είναι
είναι 60x60mm.
60x60mm.Δυνατότητα

χρώµατα.
χρώµατα.

Elegance
Elegance

Τα
Τα σχέδια
σχέδια έχουν
έχουν πάντα
πάντα οριζόντια
οριζόντια διάταξη,
διάταξη, οιοι κολώνες
κολώνες και
και τατα οριζόντια
οριζόντια προφίλ
προφίλ έχουν
έχουν τοτο ίδιο
ίδιο
χρώµα.
χρώµα. Γνώρισµα
Γνώρισµα της
της σειράς
σειράς είναι
είναι ηη προσθήκη
προσθήκη διακοσµητικών
διακοσµητικών προφίλ
προφίλ σε
σε χρώµα
χρώµα INOX.
INOX. ΗΗ
διατοµή
διατοµήτης
τηςκολώνας
κολώναςείναι
είναι60x60mm.
60x60mm.Δυνατότητα
Δυνατότηταβαφής
βαφήςσε
σεRAL
RALήήµεταλλικά
µεταλλικάχρώµατα.
χρώµατα.

Modern
Modern

ΗΗσειρά
σειράπερίφραξης
περίφραξηςMODERN
MODERNξεχωρίζει
ξεχωρίζειγια
γιατοτοminimal
minimalχαρακτήρα
χαρακτήρατης.
της.Το
Τοβασικό
βασικόγνώρισµα
γνώρισµα
της
της είναι,
είναι, ότι
ότι οιοι κολώνες
κολώνες και
και τατα εξαρτήµατα
εξαρτήµατα που
που τις
τις συνοδεύουν
συνοδεύουν είναι
είναι από
από ανοδιωµένο
ανοδιωµένο
αλουµίνιο
αλουµίνιοσε
σεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.ΗΗδιατοµή
διατοµήτης
τηςκολώνας
κολώναςείναι
είναι40x40mm
40x40mmήή60x60mm.
60x60mm.

STYLE
STYLE GATES
GATES

Classic
cod.:C6490
cod.:C6490

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
peintes
de
60x60mm peintes de couleur
couleur grise.
grise.
Les
Les entre
entre lames
lames sont
sont 150x14mm
150x14mm et
et
peintes
peintesde
decouleur
couleurgrise
griseet
etde
decouleur
couleur
beige.
beige.
Οι
Οι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm
60x60mm
και
το
χρώµα
τους
είναι
και το χρώµα τους είναιγκρι
γκριµεταλλικό.
µεταλλικό.
Τα
Τα οριζόντια
οριζόντια προφίλ
προφίλ έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή
150x14mm
και
είναι
βαµµένα
150x14mm και είναι βαµµένα σε
σε δυο
δυο
χρώµατα,
γκρι
µεταλλικό
και
µπεζ.
χρώµατα, γκρι µεταλλικό και µπεζ.

Classic
cod.:C6581
cod.:C6581

Le
Ledesign
designde
dece
cemodèle
modèleest
esttraditionnelle
traditionnelle
àà barreaudage
vertical
de
barreaudage vertical de couleur
couleur café.
café.
Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm.
60x60mm. Les
Les lames
lames sont
sont 100x14mm.
100x14mm.
Les
Les barres
barres horizontales
horizontales 60x14mm
60x14mm dont
dont
les
fixations
sont
invisibles
les fixations sont invisibles
Παραδοσιακός
Παραδοσιακός φράχτης.
φράχτης. Έχει
Έχει κάθετη
κάθετη
διάταξη
µε
κενά
ανάµεσά
από
τις
διάταξη µε κενά ανάµεσά από τιςφάσες.
φάσες.Οι
Οι
κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm,
60x60mm, τα
τα
κάθετα
κάθετα προφίλ
προφίλ έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 100x14mm
100x14mm
και
καιτα
ταοριζόντια
οριζόντιαπροφίλ
προφίλσυγκράτησης
συγκράτησηςέχουν
έχουν
διατοµή
διατοµή60x14mm.
60x14mm.Στην
Στηνπίσω
πίσωτους
τουςπλευρά
πλευρά
έχουν
έχουν καπάκια
καπάκια ούτως
ούτως ώστε
ώστε οιοι βίδες
βίδες να
να
παραµένουν
κρυφές.
παραµένουν κρυφές.

Classic

cod.:C6581_A
cod.:C6581_A
Le
Ledesign
designde
dece
cemodèle
modèleest
esttraditionnelle
traditionnelle
àà barreaudage
barreaudage vertical
vertical de
de couleur
couleur grise.
grise.
Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm.
60x60mm. Les
Les lames
lames sont
sont 100x14mm.
100x14mm.
Les
Les barres
barres horizontales
horizontales 60x14mm
60x14mm dont
dont
les
lesfixations
fixationssont
sontinvisibles.
invisibles.
Παραδοσιακός�
Παραδοσιακός� φράχτης.
φράχτης. Έχει
Έχει κάθετη
κάθετη ασύµ
ασύµ
µετρη
διάταξη
µε
κενά
ανάµεσα
µετρη διάταξη µε κενά ανάµεσα από
από τις
τις
φάσες.
φάσες. Οι
Οι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή
60x60mm,
60x60mm,τα
τακάθετα
κάθεταπροφίλ
προφίλέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή
100x14mm,
και
τα
οριζόντια
100x14mm, και τα οριζόντια προφίλ
προφίλ συγσυγκράτησης
κράτησης έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x14mm.
60x14mm. Στην
Στην
πίσω
πίσω τους
τους πλευρά
πλευρά έχουν
έχουν καπάκια
καπάκια ούτως
ούτως
ώστε
ώστεοιοιβίδες
βίδεςνα
ναπαραµένουν
παραµένουνκρυφές.
κρυφές.
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Classic
cod.:C6491
cod.:C6491

C6491
C6491 Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm.
Les
entre
lames
sont
60x60mm. Les entre lames sont150x14mm
150x14mm..

C6491
C6491 Οι
Οι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm.
60x60mm. Τα
Τα
οριζόντια
προφίλ
έχουν
διατοµή
150x14mm
οριζόντια προφίλ έχουν διατοµή 150x14mmµε
µεκενά
κενά
ανάµεσά
ανάµεσάτους
τουςκαι
καιείναι
είναιβαµµένα
βαµµέναστο
στοίδιο
ίδιοχρώµα.
χρώµα.

Classic
cod.:C6491_D

cod.:C6491_D
C6491_D
C6491_D Les
Les dimensions
dimensions des
des
colonnes
sont
60x60mm
colonnes sont 60x60mm peintes
peintes
de
de couleur
couleur marron.
marron. Les
Les entre
entre
lames
sont
150x14mm
lames sont 150x14mmet
etpeintes
peintes
de
decouleur
couleurmarron
marronet
etbeige.
beige.

C6491_D
C6491_DΟι
Οικολώνες
κολώνεςέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή60x60mm
60x60mm
και
το
χρώµα
τους
είναι
µεταλλικό.
και το χρώµα τους είναι µεταλλικό.Τα
Ταοριζόντια
οριζόντια
προφίλ
προφίλ έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 150x14mm
150x14mm µε
µε κενά
κενά
ανάµεσά
τους
και
είναι
βαµµένα
σε
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα σε δυο
δυο
χρώµατα,
χρώµατα,καφέ
καφέµεταλλικό
µεταλλικόκαι
καιµπεζ
µπεζ..
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Elegance
Elegance
cod.:Ε6482
cod.:Ε6482

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
60x60mm peintes
peintes de
de couleur
couleur grise.
grise.
Les
Les entre
entre lames
lames 100x14mm
100x14mm avec
avec
insert
insert décoratif
décoratif en
en lames
lames anodisées
anodisées
14x14mm
14x14mm
ΟιΟι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm
60x60mm
και
καιταταοριζόντια
οριζόντιαστοιχεία
στοιχεία100x14mm
100x14mmµε
µε
κενά
κενάανάµεσα
ανάµεσατους.
τους.Είναι
Είναιβαµµένα
βαµµένασε
σε
χχρρώώµµαα γγκκρρι ι µµεεττααλλλλι ικκόό. . ΤΤοο
διακοσµητικό
διακοσµητικό προφίλ
προφίλ έχει
έχει διατοµή
διατοµή
14x14mm
14x14mmκαι
καιείναι
είναισε
σεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.

Elegance
Elegance
cod.:Ε6475i
cod.:Ε6475i

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
60x60mm peintes
peintes de
de couleur
couleur cafe.
cafe.
Les
Lesentre
entrelames
lamesen
enlambris
lambrisséparées
séparées
par
parune
uneligne
ligneanodisée
anodisée
ΟιΟικολώνες
κολώνεςέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή60x60mm.
60x60mm.
Tα
Tα οριζόντια
οριζόντια προφίλ
προφίλ είναι
είναι ραµποτέ
ραµποτέ
130x14mm
130x14mm µε
µε διακοσµητική
διακοσµητική σκοτία
σκοτία
5mm,
5mm,Στο
Στοσηµείο
σηµείοαυτό
αυτόυπάρχει
υπάρχειπηχάκι
πηχάκι
αλουµινίου
αλουµινίουσε
σεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.

Elegance
Elegance
cod.:Ε6494
cod.:Ε6494

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
60x60mm peintes
peintes de
de couleur
couleur grise.
grise.
Les
Les entre
entre lames
lames 150x14mm
150x14mm avec
avec
insert
insertdécoratif
décoratifen
enlames
lamesanodisées
anodisées
100x14mm.
100x14mm.
ΟιΟικολώνες
κολώνεςέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή60x60mm
60x60mm
και
και τατα οριζόντια
οριζόντια στοιχεία
στοιχεία 150x14mm,
150x14mm,
είναι
είναι και
και τατα δυο
δυο βαµµένα
βαµµένα σε
σε χρώµα
χρώµα
γκρι
γκρι µεταλλικό.
µεταλλικό. Το
Το διακοσµητικό
διακοσµητικό
προφίλ
προφίλ έχει
έχει διατοµή
διατοµή 100x14mm
100x14mm και
και
είναι
είναισε
σεχρώµα
χρώµαINOX.
INOX.
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Elegance
Elegance
Elegance
cod.:Ε6493
cod.:Ε6493
cod.:
E6493

E6493
E6493 Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
60x60mmpeintes
peintesde
decouleur
couleurgris.
gris.Les
Lesentre
entre
lames
lames 150x14mm
150x14mm avec
avec insert
insert décoratif
décoratif en
en
lames
lamesanodisées
anodisées30x11mm.
30x11mm.

E6493
E6493 Οι
Οι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm
60x60mm και
και
τα
τα οριζόντια
οριζόντια στοιχεία
στοιχεία 150x14mm,
150x14mm, είναι
είναι βαµµένα
βαµµένα
σε
σε χρώµα
χρώµα γκρι.
γκρι. Ανάµεσα
Ανάµεσα τους
τους τοτο ανοδιωµένο
ανοδιωµένο
προφίλ
προφίλ 30x11mm
30x11mm σε
σε χρώµα
χρώµα INOX
INOX δηµιουργεί
δηµιουργεί
διακοσµητική
διακοσµητικήσκοτία
σκοτίαλόγω
λόγωτης
τηςάνισης
άνισηςδιάστασης.
διάστασης.

Elegance
Elegance
cod.:Ε6484
cod.:Ε6484

Les
Lesdimensions
dimensionsdes
descolonnes
colonnessont
sont
60x60mm
60x60mmpeintes
peintesde
decouleur
couleurcafé.
café.
Les
Les entre
entre lames
lames 100x14mm
100x14mm avec
avec
insert
insert décoratif
décoratif en
en lames
lames anodianodisées
sées100x14mm.
100x14mm.

ΟιΟικολώνες
κολώνεςέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή60x60mm
60x60mm
και
καιταταοριζόντια
οριζόντιαστοιχεία
στοιχεία100x14mm.
100x14mm.
Είναι
Είναι βαµµένα
βαµµένα σε
σε χρώµα
χρώµα καφέ
καφέ
µεταλλικό
µεταλλικόκαι
καιτοτοδιακοσµητικό
διακοσµητικόπροφίλ
προφίλ
έχει
έχειδιατοµή
διατοµή100x
100x14mm
14mmκαι
καιείναι
είναισε
σε
χρώµα
χρώµαINOX.
INOX.
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Modern
Modern
cod.:M6490
cod.:M6490

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60
60x60 mm
mm peintes
peintes de
de couleur
couleur
aannooddi issééee. . LLeess eennttrreess l laammeess
150x14mm
150x14mmde
decouleur
couleurgrise.
grise.
ΟιΟι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm
60x60mm
σε
σε χρώµα
χρώµα ανοδίωση.
ανοδίωση. Τα
Τα οριζόντια
οριζόντια
στοιχεία
στοιχεία είναι
είναι προφίλ
προφίλ 150x14mm.
150x14mm. Το
Το
σχέδιο
σχέδιοείναι
είναιτυφλό
τυφλόσε
σεχρώµα
χρώµαγκρι.
γκρι.

Modern
Modern
cod.:M6491
cod.:M6491

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
60x60mm peintes
peintes de
de couleur
couleur
aannooddi issééee. . LLeess eennttrreess l laammeess
150x14mm
150x14mmde
decouleur
couleurbeige.
beige.
ΟιΟικολώνες
κολώνεςείναι
είναιανοδίωση
ανοδίωσησε
σεχρώµα
χρώµα
ΙΝΟΧ
ΙΝΟΧκαι
καιέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή60x60mm.
60x60mm.Τα
Τα
οριζόντια
οριζόντια στοιχεία
στοιχεία είναι
είναι προφίλ
προφίλ
150x14mm
150x14mm σε
σε χρώµα
χρώµα µπεζ
µπεζ µε
µε κενά
κενά
ανάµεσά
ανάµεσάτους.
τους.

Modern
Modern
cod.:M6484
cod.:M6484

Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
60x60mm
60x60mm peintes
peintes de
de couleur
couleur
aannooddi issééee. . LLeess eennttrree l laammeess
100x14mm
100x14mm de
de couleur
couleur beige
beige avec
avec
insert
insert décoratif
décoratif en
en lames
lames anodisées
anodisées
100x14mm
100x14mm
ΟιΟικολώνες
κολώνεςείναι
είναιανοδίωση
ανοδίωσησε
σεχρώµα
χρώµα
ΙΝΟΧ
ΙΝΟΧκαι
καιέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή60x60mm.
60x60mm.Τα
Τα
οριζόντια
οριζόντια στοιχεία
στοιχεία είναι
είναι προφίλ
προφίλ
100x14mm
100x14mm σε
σε χρώµα
χρώµα µπεζ.
µπεζ. Το
Το
προφίλ έχει
έχει διατοµή
διατοµή
διακοσµητικό
διακοσµητικό προφίλ
100x14mm
100x14mmκαι
καιείναι
είναισε
σεχρώµα
χρώµαΙΝΟΧ.
ΙΝΟΧ.
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Modern
Modern
M6482
M6482 Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont 60x60mm
60x60mm
peintes
peintesde
decouleur
couleuranodisée.
anodisée.Les
Lesentre
entrelames
lames100x14mm
100x14mm
de
decouleur
couleurbois
boisavec
avecinsert
insertdécoratif
décoratifen
enlames
lamesanodisées
anodisées
14x14mm.
14x14mm.

M6482
M6482ΟιΟικολώνες
κολώνεςείναι
είναιανοδίωση
ανοδίωσησε
σεχρώµα
χρώµαΙΝΟΧ
ΙΝΟΧκαι
καιέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή
60x60mm.
60x60mm. Τα
Τα οριζόντια
οριζόντια στοιχεία
στοιχεία 100x14mm
100x14mm σε
σε χρώµα
χρώµα ξύλου
ξύλου
καρυδιά
καρυδιάµε
µεκενά
κενάανάµεσα
ανάµεσατους.
τους.Το
Τοδιακοσµητικό
διακοσµητικόπροφίλ
προφίλέχει
έχειδιατοµή
διατοµή
14x14mm
14x14mmκαι
καιείναι
είναισε
σεχρώµα
χρώµαΙΝΟΧ.
ΙΝΟΧ.

Elegance
Elegance
cod.:M6493
cod.:M6493

M6493 Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
M6493
60x60mm peintes
peintes de
de couleur
couleur anodisée.
anodisée. Les
Les entre
entre
60x60mm
lames 150x14mm
150x14mm de
de couleur
couleur grise
grise avec
avec inser
insertt
lames
décoratifen
enlames
lamesanodisées
anodisées30x11mm.
30x11mm.
décoratif
M6493ΟιΟι κολώνες
κολώνες έχουν
έχουν διατοµή
διατοµή 60x60mm
60x60mm και
και τατα
M6493
οριζόντια στοιχεία
στοιχεία είναι
είναι προφίλ
προφίλ 150x14mm.
150x14mm. Το
Το
οριζόντια
διακοσµητικό στοιχείο
στοιχείο είναι
είναι προφίλ
προφίλ 30x11mm
30x11mm
διακοσµητικό
ΙΝΟΧ.
ανοδίωσησε
σεχρώµα
χρώµαΙΝΟΧ.
ανοδίωση

Modern
Modern
cod.:M4481
cod.:M4481

M4481 Les
Les dimensions
dimensions des
des colonnes
colonnes sont
sont
M4481
40x40mm peintes
peintes de
de couleur
couleur anodisée.
anodisée. Les
Les entre
entre
40x40mm
lames100x14mm
100x14mmde
decouleur
couleuranodisée.
anodisée.
lames
M4481ΟιΟικολώνες
κολώνεςέχουν
έχουνδιατοµή
διατοµή40x40mm
40x40mmκαι
καιτατα
M4481
οριζόντιαστοιχεία
στοιχείαείναι
είναιπροφίλ
προφίλ100x14mm,
100x14mm,ανοδίωση
ανοδίωση
οριζόντια
σεχρώµα
χρώµαΙΝΟΧ.
ΙΝΟΧ.
σε
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Accessoires Portail Εξαρτήµατα Aυλόπορτας
Guidage
Ρυθμιζόμενος οδηγός συρόμενης

Gâche Zamak
Ρυθμίζομενο τερματικό συρόμενης (πλάι τοίχου)
Avaloirs en caoutchouc évitant marquage ou
rayure sur le portail. Pour portail d'une
épaisseur de 30 à 120mm. Equerre intox de
5mm. Capot zamia, Brosse nylon noir pour
protèger l'ouverture du boîtier.

Guidage haut pour portail coulissant, le rail inversé,
dissimulé par une profilé aluminium clippé, se positionne en applique sur le vantail. Acier laqué, réglable
horizontal. Avec patin de glissement en polyacétal.
Κατασκευασµένος από σίδερο 4mm γαλβανισµένο και
βαµµένο ηλεκτροστατικά. Με προτοποθετηµένο οδηγό από
Teflon για την οµαλή και αθόρυβη κύληση της αυλόπορτας.
Ρυθµιζόµενος µέσα - έξω 40mm.

Sabot simple
Stop δίφυλλης ανοιγόμενης

185x145x85

Butée ouverte
Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (κέντρο τοίχου)
Butée ouverte réglable 40 a 90mm. Corps
en aluminium laqué.
Κατασκευασµένο από σίδερο 4mm γαλβανισµένο και βαµµένο ηλεκτροστατικά.
Ρυθµιζόµενο πλάτος 40 - 90mm.

Acier zingué électrolytiquement, 4 points de
fixation.
Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο σίδερο.
Ύψος 42mm. Τέσσερα σηµεία στήριξης.

Sabot tourniquet
Ρυθμιζόμενο stop δαπέδου δίφυλλης ανοιγόμενης

157x100x40

Semelle polyamide chargée fibre de verre
hauteur 40mm, à visser ou à sceller.
Tourniquet cupro aluminium, axe et bague
acier zingué. Tampons amortisseurs. 3 points
de fixation.
Βάση κατασκευασµένη από πολυαµείδιο, πίρος
από Zinc, stop αλουµινίου. Ρυθµιζόµενο πλάτος
φύλλου 40-120mm. Με ελευθερη επιλογή
πρώτου ή δευτερου φύλλου Ύψος 40mm.
Αφαιρεί τη χρήση του σύρτη.

Gonds
Ανω αξονικός μεντεσές
Gond platine en L, carénage composite, embase
acier zingue & poudre noir. La position du pivot est
réglable horizontal de 40 a 80mm, vertical de
15mm. Pivot � 12, lg 35mm.

110x65x57

Βάση κατασκευασµένη από σίδερο κ zinc σε χρώµα
µαύρο, πλαστικό καπάκι και πίρος 12, Υ35mm.
Ρυθµιζόµενος πίρος µέσα-έξω 40 - 80mm, πάνωκάτω 15mm.

Crapaudines
Κάτω αξονικός μεντεσές
Crapaudine en acier inoxydable, cartable et
laquable, réglable suivant les trois axes X,Y,Z.
Pivot 12, hauteur 20mm, a visser on a sceller.
Carenage aluminium noir. 110x58x34
Βάση κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι,
καπάκι αλουµινίου ηλεκτροστατικά βαµµένο
µαύρο. Ρύθµιση 3D. Πίρος � 12, Υ 20mm.
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Κατασκευασµένο από σίδερο γαλβανισµένο.
Καπάκι αλουµινίου βαµµένο ηλεκτροστατικά.
µαύρο. Ρυθµιζόµενο πλάτος φύλλου 30 120mm.

Butoir de ﬁn de course
Στοπ κύλησης συρόμενης
Butoir de fin de course avec base à fi-xer.
A fixer avec des chevilles appro priées
non fournies. 4 points de fixa tion.
Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο σίδερο, και nylon καπάκι. 120mm ύψος. 4
σηµεία στήριξης.

100x74x120

Pla ne guide-portailde
Διπλός οδηγός συρόμενης
Platine guide-portail réglable avec aile
longue à fixer. A fixer ou à souder. Corps en
acier zingué électrolytiquement et rouleaux
Βάση κατασκευασµένη από γαλβανισµένο
σίδερο, ράουλα από teflon.

Bolt pour portail ba ant
Κρυφός σύρτης δίφυλλης ανοιγόμενης
Bolt adapté pour le montage sur les portes
pour unusage fréquent.
Bolt tip avec des caractéristiques de haute
sécurité de coupure.
Pointe du bol 20mm.
Slider et bloc dans le
zamak peint en noir
Corps et guide de poin
te boulon en polyamide

Κατασκευασµένο από Zamak και ανοξείδωτο ατσά
λι. Πίρος 8, Υ20mm.
Ιδανικός για συχνή χρήση
µε πιστοποίηση αντιδιάβρωσης 500h.
Τοποθετείται σε κανάλι camera europea” στο µπινί
της δίφυλλης αυλόπορτας

Poignée avec serrure.
Πόμολο Νo1 με στενό επιστόμιο (σετ)

Charnières doubles
Μεντεσές βαρέως τύπου διπλός

Fournies avec toutes les portes (portail
battant et portillon) de couleur
anodisée.
Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις
ανοιγόµενες πόρτες όταν έχουν πόµολο
µόνο από την µέσα πλευρά. Είναι από
ανοδειωµένο αλουµίνιο σε χρώµα INOX

En aluminium, existe en anodisé et de couleur
noire.
Είναι η βασική επιλογή στις κατηγορίες
ανοιγόµενων πορτών Modern.
Είναι κατασκευασµένος από αλουµίνιο και
διατίθεται σε δυο χρώµατα: Ανοδίωση τύπου
INOX και µαύρο RAL (9005)

4mm

Poignée avec plaque béquille
Πόμολο με πλάκα

Charnières triples
Μεντεσές βαρέως τύπου τριπλός
Lame dormant, lame ouvrant faites en aluminium extrudé de haute qualité.
Disponible en version
anodisée et noir.
Testée
200 000larges.
cycles / En
Recommandées
pour
despour
portails
Certifié CE. Réglage continu dans 3 directions sans besoin de soulever et
aluminium,
existe
en anodisé
et de aux
couleur
dégonder la porte.
Bouchons faits
en polymère
ASA, résistant
rayons
UV. Palier sans noire.
entretien contenant du teflon garantie le bon fonctionnement de la paumelle. 2 distances de montage disponibles (60mm, 67mm)

Fournies avec toutes les portes
(portail battant et portillon) de couleur
anodisée.
Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις
ανοιγόµενες πόρτες όταν έχουν πόµολο
και στις δυο πλευρές ( µέσα – έξω). Είναι
από ανοδειωµένο αλουµίνιο σε χρώµα
INOX

Προτείνεται σε µεγάλες κατασκευές ή σε πόρτες

Σώμα από υψηλής
σε Ανοδίωση
που ποιότητας
θέλουµεαλουμίνιο.
επιπλέονΔιαθέσιμος
ασφάλεια.
Είναι
και 9005 μαύρο. CE Πιστοποιητικό δοκιμασμένο σε 200.000
κατασκευασµένος
αλουµίνιοτου
καιφύλλου
διατίθεται
κύκλους. 3D ρυθμιζόμενος
χωρίς από
την αφαίρεση
από τη κάσα. σε δυο χρώµατα: Ανοδίωση τύπου INOX και
2 διαθέσιμες διαστάσεις (60mm, 67mm)

µαύρο RAL (9005)

Equerre aluminium à pion
Γωνιά σύνδεσης φύλλου
Polissage au tonneau et sablage. Utilisée pour
les portes de gamme Prestige

Barre de poignée Anodisée (L 11) & (L 20)
Ανοδιωμένη λαβή (κωδ: L 11) & (κωδ: L 20)

Γωνιά σύνδεσης αλουµινίου για το φύλλο της
κατηγορίας Modern. Είναι κατασκευασµένη από
αλουµίνιο. Έχει ανοξείδωτες βίδες για αποφυγή
οξειδώσεων. Ιδιαίτερα στιβαρές και ανθεκτικές.

κωδ: L 20

κωδ: L 11

L11 De forme cylindrique. Utilisée pour des
endroits exposés à l'air marin. Les dimensions varient de 60 à 150cm
L11 Κατασκευασµένη από ανοδιωµένο αλουµίνιο σε χρώµα INOX. Είναι κατάλληλη για
παραθαλάσσιες περιοχές καθώς δεν σκουριάζει
και δεν βγάζει στίγµατα. Η διατοµή της είναι
στρογγυλή � 30 και το µήκος της ποικίλει από 50
έως 100 cm.

Equerre aluminium à pion
Γωνιά σύνδεσης φύλλου
En acier inoxydable; de marque italienne
Comunello. Utilisée pour les portes de gamme
supérieure.
Tο µεγάλο µέγεθος καθώς και η ειδική διατοµή
επιτυγχάνουν µέγιστη στιβαρότητα και µας
επιτρέπει να κατασκευάσουµε µεγάλες διαστάσεις πορτών. Eίναι ιταλικοί µάρκας comunello.
Έχει ανοξείδωτες βίδες για αποφυγή οξειδώσεων.

L20 De forme tétragonale. Utilisée pour des
endroits exposés à l'air marin. Les dimensions
varient de 60 à 150cm
L20 Κατασκευασµένη από ανοδιωµένο
αλουµίνιο σε χρώµα INOX. Είναι κατάλληλη για
παραθαλάσσιες περιοχές καθώς δεν σκουριάζει
και δεν βγάζει στίγµατα. Η διατοµή της είναι
τετράγωνη 30x30 και το µήκος της ποικίλει από
50 έως 100cm. Σηµαντικό της πλεονέκτηµα
είναι ότι τα κέντρα στήριξης της είναι συρόµενα
γεγονός που της επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί και
σε αντικαταστάσεις άλλων λαβών.

Equerre traverses

Τεφλον

En Téflon est utilisé pour la connexion des la
traverse et pour utilisation correcte de gond et
de crapaudine. Forte résistance mécanique et
zéro friction
Χρησιµοποιείται για τις τραβερσωτές συνδέσεις
των δύο φύλλων (προφίλ) στις σειρές της
οικογένειας Prestige. Αποτρέπει τις παραµορφώσεις και αποτελεί τη βάση που στηρίζεται ο
αξονικός µεντεσές.
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60

58,1

60

58,1

Βase de fixation
métallique
Λάμα στήριξης

Innovations
Innovations Portail
Portail Καινοτοµίες
Καινοτοµίες Aυλόπορτας
Aυλόπορτας
ΤΡΑΒΕΡΣΩΤΗ
ΤΡΑΒΕΡΣΩΤΗΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ

CONNEXION
CONNEXION TRAVERSES
TRAVERSES
LaLa nouveauté
nouveauté de
de StyleGates
StyleGates connecter
connecter lele
profil
profil de
de cadre
cadre avec
avec traverses
traverses assure
assure lala
rigidité
rigiditéààlalastructure
structureetetpermet
permetààde
degrandes
grandes
structures
(portail
coulissantes
600x180cm
structures (portail coulissantes 600x180cm
ou
ouportail
portailbattant
battant500x200cm).
500x200cm).
De
Deplus,
plus,en
enévitant
évitantl'equerre
l'equerrealuminium
aluminiumààpion
pion
sont
sont autorisés
autorisés àà créer
créer les
les portail
portail couliscoulissantes
santesarrière
arrièrepour
pourl'automatisation
l'automatisationd'instald'installation
lationoffrant
offrantimage
imagecomplète
complètedu
duprojet.
projet.Sur
Sur
les
lesportail
portailbattant,
battant,crée
créeles
lesconditions
conditionspour
pour
l'utilisation
l'utilisationde
delalaGond
GondetetCrapaudine.
Crapaudine.

DÉCORATION
DÉCORATION PERFORÉE
PERFORÉE MOTIF
MOTIF
En
En série
série Prestige,
Prestige, lala catégorie
catégorie Classic
Classic
trouver
trouver des
des modèles
modèles avec
avec des
des représe
représe
ntations
ntationsqui
quipeuvent
peuventêtre
êtreinterchangés
interchangésselon
selon
lalapréférence
du
consommateur.
préférence du consommateur.
Ces
Ces decoratifs,
decoratifs, inspirées
inspirées par
par lala tradition
tradition
grecque,
conçus
et
formés
dans
grecque, conçus et formés dansune
unemachine
machine
de
dedécoupe
découpeau
aulaser.
laser.

GUIDE
GUIDE RÉGLABLE
RÉGLABLE

ΗΗκαινοτοµία
καινοτοµίατης
τηςStyleGates
StyleGatesνα
νασυνδέσει
συνδέσει
τατα προφίλ
προφίλ του
του πλαισίου
πλαισίου τραβερσωτά
τραβερσωτά
προσφέρει
προσφέρει στιβαρότητα
στιβαρότητα στη
στη κατασκευή
κατασκευή
και
και δίνει
δίνει τητη δυνατότητα
δυνατότητα µεγάλων
µεγάλων κατακατασκευών
(Συρόµενες
πόρτες
600x180cm
σκευών (Συρόµενες πόρτες 600x180cm
ήήδίφυλλες
δίφυλλεςανοιγόµενες
ανοιγόµενες500x200cm).
500x200cm).
Επίσης,
Επίσης, αποφεύγοντας
αποφεύγοντας τητη γωνία
γωνία σύνδεσύνδεσης
στα
φύλλα,
επιτρέπεται
η
δηµιουργία
σης στα φύλλα, επιτρέπεται η δηµιουργία
ουράς
ουράς στις
στις συρόµενες
συρόµενες πόρτες
πόρτες για
για την
την
τοποθέτηση
τοποθέτηση αυτοµατισµού
αυτοµατισµού προσφέπροσφέροντας
ροντας ολοκληρωµένη
ολοκληρωµένη την
την εικόνα
εικόνα του
του
σχεδίου
οταν
η
πόρτα
είναι
κλειστή.
Στις
σχεδίου οταν η πόρτα είναι κλειστή. Στις
ανοιγόµενες
ανοιγόµενεςπόρτες,
πόρτες,δηµιουργεί
δηµιουργείτητηβάση
βάση
για
γιατητηχρήση
χρήσητου
τουαξονικού
αξονικούµεντεσέ.
µεντεσέ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στη
Στησειρά
σειράPrestige,
Prestige,στη
στηκατηγορία
κατηγορίαClassic
Classic
θα
θα βρείτε
βρείτε σχέδια
σχέδια µεµε παραστάσεις
παραστάσεις από
από
φυλλο
αλουµινίου
που
µπορούν
φυλλο αλουµινίου που µπορούν να
να
εναλλάσονται
εναλλάσονται ανάλογα
ανάλογα µεµε τητη προτίµηση
προτίµηση
του
του καταναλωτή.
καταναλωτή. ΟιΟι παραστάσεις
παραστάσεις αυτές,
αυτές,
εµπνευσµένες
εµπνευσµένες από
από την
την Ελληνική
Ελληνική παράπαράδοση,
δοση, σχεδιάζονται
σχεδιάζονται και
και έπειτα
έπειτα διαµοδιαµορφώνονται
ρφώνονταισε
σεµηχάνηµα
µηχάνηµακοπής
κοπήςlaser.
laser.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΚΥΛΗΣΗΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
ΚΥΛΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ

Avec
Avec cette
cette solution,
solution, les
les Stylegates
Stylegates offrent
offrent
l'alignement
l'alignementapproprié
appropriédes
desportail
portailautour
autourde
de
l'ouverture.
l'ouverture. De
De plus,
plus, en
en utilisant
utilisant lele rail
rail
inversé
inverséau
aufond
fondd'éviter
d'éviterles
lesdécolorations
décolorationsdu
du
profil.
profil.

Με
Μεαυτή
αυτήτητηλύση,
λύση,ηηStylegates
Stylegatesπροσφέρει
προσφέρει
σωστή
σωστήευθυγράµµιση
ευθυγράµµισητων
τωναυλοπορτών
αυλοπορτώνσε
σε
όλο
όλοτους
τουςτοτοάνοιγµα.
άνοιγµα.Επίσης,
Επίσης,µεµετητηχρήση
χρήση
του
τουκρυφού
κρυφούοδηγού
οδηγούστο
στοκάτω
κάτωµέρος
µέροςαποαποφεύγονται
φεύγονταιοιοιαποχρωµατισµοί
αποχρωµατισµοίτων
τωνπροφίλ.
προφίλ.

Guidage
Guidage haut
haut pour
pour portail
portail coulissant,
coulissant, lele rail
rail
inversé,
inversé, dissimulé
dissimulé par
par une
une profilé
profilé aluminium
aluminium
clippé,
se
positionne
en
applique
sur
le
clippé, se positionne en applique sur levantail.
vantail.
Acier
Acierlaqué,
laqué,réglable
réglablehorizontal.
horizontal.Avec
Avecpatin
patinde
de
glissement
glissementen
enpolyacétal.
polyacétal.

Κατασκευασµένος
Κατασκευασµένοςαπό
απόσίδερο
σίδερο4mm
4mmγαλβαγαλβανισµένο
και
βαµµένο
ηλεκτροστατικά.
νισµένο και βαµµένο ηλεκτροστατικά. Με
Με
πρωτοποθετηµένο
πρωτοποθετηµένοοδηγό
οδηγόαπό
απόTeflon
Teflonγια
γιατην
την
οµαλή
οµαλή και
και αθόρυβη
αθόρυβη κύληση
κύληση της
της αυλόαυλόπορτας.
πορτας.Ρυθµιζόµενος
Ρυθµιζόµενοςµέσα
µέσα- -έξω
έξω40mm.
40mm.
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CHARNIERES
CHARNIERESPIVOT
PIVOT
ΑΞΟΝΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΙΚΟΙΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Αποτελούµενοι
Αποτελούµενοι από
από δύο
δύο µέρη.
µέρη. Τοποθετούνται
Τοποθετούνται στον
στον
κάθετο
κάθετοάξονα
άξοναπεριστροφής
περιστροφήςτης
τηςπόρτας
πόρταςκαι
καιδέχονται
δέχονταιτις
τις
λιγότερες
λιγότερεςδυνατές
δυνατέςδυνάµεις.
δυνάµεις.Αυτό
Αυτόέχει
έχειως
ωςαποτέλεσµα
αποτέλεσµα
την
την οµαλή
οµαλή χρήση
χρήση της
της αυλόπορτας
αυλόπορτας ακόµα
ακόµα και
και σε
σε
µεγάλα
µεγάλαµεγέθη
µεγέθη(250x200cm
(250x200cmφύλλο).
φύλλο).
ΑΝΩ
ΑΝΩΜΕΝΤΕΣΕΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ
Βάση
Βάση κατασκευασµένη
κατασκευασµένη από
από σίδερο
σίδερο κκ zinc
zinc σε
σε χρώµα
χρώµα
µαύρο,
µαύρο,πλαστικό
πλαστικόκαπάκι
καπάκικκπίρος
πίρος12,
12,Υ35mm.
Υ35mm.ΡυθµιζόΡυθµιζόµενος
µενοςπίρος
πίροςµέσα
µέσα- -έξω
έξω40-80mm,
40-80mm,πάνω
πάνω- -κάτω
κάτω15mm.
15mm.
ΚΑΤΩ
ΚΑΤΩΜΕΝΤΕΣΕΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ
Βάση
κατασκευασµένη
Βάση κατασκευασµένηαπό
απόανοξείδωτο
ανοξείδωτοατσάλι,
ατσάλι,καπάκι
καπάκι
αλουµινίου
αλουµινίου ηλεκτροστατικά
ηλεκτροστατικά βαµµένο
βαµµένο µαύρο.
µαύρο. Ρύθµιση
Ρύθµιση
3D.
3D.πίρος
πίρος12,
12,Υ20mm.
Υ20mm.

Κάτω
Κάτωαξονικός
αξονικόςµεντεσές
µεντεσές
Crapaudine
Crapaudine

Composé
Composé de
de deux
deux parties.
parties. Monté
Monté sur
sur lala porte
porte
verticale
verticaleaxe
axede
derotation
rotationetetrecevant
recevantlalapuissance
puissance
minimum
minimumpossible.
possible.IlIlen
enrésulte
résultel'utilisation
l'utilisationcorrecorrecte
de
la
porte
même
dans
les
cte de la porte même dans les grandes
grandes tailles
tailles
(feuille
(feuille250x200cm)
250x200cm)
Gond
Gond
Gond
Gondplatine
platineen
enL,L,carénage
carénagecomposite,
composite,embase
embase
acier
acierzingue
zingue&&poudre
poudrenoir.
noir.LaLaposition
positiondu
dupivot
pivotest
est
réglable
réglable horizontal
horizontal de
de 40
40 aa 80mm,
80mm, vertical
vertical de
de
15mm.
15mm.Pivot
Pivot� 12,
� 12,lg35mm.
lg35mm.110x65x57
110x65x57
Crapaudine
Crapaudine
Crapaudine
Crapaudine en
en acier
acier inoxydable,
inoxydable, cartable
cartable etet
laquable,
réglable
suivant
les
trois
axes
laquable, réglable suivant les trois axes X,Y,Z.
X,Y,Z.
Pivot
Pivot 12,
12, hauteur
hauteur 20mm,
20mm, aa visser
visser on
on aa sceller.
sceller.
Carenage
Carenagealuminium
aluminiumnoir.
noir.

Ανω
Ανωαξονικός
αξονικόςµεντεσές
µεντεσές
Gond
Gond

Carénage
Carénage
Καπάκι
Καπάκι

Platine
Platine
Βάση
Βάση

MENEAU
MENEAU
PORTAIL
PORTAIL BATTAN
BATTAN

En
Ensérie
sériede
deStylegates
StylegatesPrestige,
Prestige,les
lesportail
portailbattant
battantde
de
lalaserrure
serrureest
estfait
faiten
enutilisant
utilisantleleprofil
profilde
demeneau
meneauavec
avec
canal
canal««caméra
caméraeuropea».
europea».Cela
Celacrée
créeune
uneuniformité
uniformitétout
tout
au
aulong,
long,offrant
offrantdes
desrésultats
résultatsesthétiques.
esthétiques.Elle
Ellepermet
permet
également
également l'utilisation
l'utilisation de
de composants
composants cachés
cachés avec
avec
une
uneplus
plusgrande
grandelongévité
longévitéetetune
uneutilisation
utilisationplus
pluslisse.
lisse.

ΜΠΙΝΙ
ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΗΣ
ΔΙΦΥΛΛΗΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ

Στη
Στησειρά
σειράPrestige
Prestigeτης
τηςStylegates
Stylegates
στις
στιςδίφυλλες
δίφυλλεςπόρτες
πόρτεςτοτοκλείδωµα
κλείδωµα
τους
γίνεται
µε
τη
χρήση
τους γίνεται µε τη χρήση προφίλ
προφίλ
Μπινί
Μπινίµε
µε“camera
“cameraeuropea”
europea”κανάκανάλι.
λι. Αυτό
Αυτό δηµιουργεί
δηµιουργεί οµοιοµορφία
οµοιοµορφία
στο
στοσύνολο,
σύνολο,προσφέροντας
προσφέρονταςαισθηαισθητικό
τικόαποτέλεσµα.
αποτέλεσµα.Επίσης
Επίσηςεπιτρέπει
επιτρέπει
τητηχρήση
χρήσηκρυφών
κρυφώνεξαρτηµάτων
εξαρτηµάτωνµε
µε
µεγαλύτερη
µεγαλύτερη διάρκεια
διάρκεια ζωής
ζωής και
και
οµαλότερης
οµαλότερηςχρήσης.
χρήσης.
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La porte dans le KIT Αυλόπορτες σε Συσκευασία ΚΙΤ
Elegance

ΚΙΤ

cod.:E493

Portail profil 90x65mm
Προφίλ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ 90*65mm

Lames anodisées 30x11mm
Καρέ 30*11mm

2 pieces
2 τεµάχια

24 pieces
24 τεµάχια
Lames 150x14mm
Καρέ 150x14mm

Ρυθµιζόµενη
πιάστρα style

Ρυθµιζόµενο
τερµατικό
συρόµενης style

Platine de
guidage style

Portail profil 65x40mm
Προφίλ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ 65x40mm

27 pieces
27 τεµάχια

4 pieces
4 τεµάχια

Gate entr
poteaux style

Avantages

●Coût réduit (ne payant
pas pour l'assemblage).
●Moins de volume, moins
de frais de transport.
●Réduction du risque de
dommages pendant le
transport.
●Livraison de courte durée

Πλεονεκτήµατα

●Μειωµένο κόστος (δεν επιβα
ρύνεστε την εργασία του µοντα
ρίσµατος)
●Μικρότερος όγκος, λιγότερα
έξοδα αποστολής.
●Μειωµένος κίνδυνος φθοράς κατά τη µεταφορά.
●Μικρός χρόνος παράδοσης.

STYLE GATES

Τoutes les por tes de l'entre-prise
StyleDoors sont coupés, emballés et
expédiés sous forme de kit. Cela signifie que vous pouvez recevoir votre
portail en pièces et à monter soimême. Dans le dessin cidessous,
vous pou-vez voir le modèle E493 et les
pièces dont il est composé. Sur
l'emballage, il y a des instructions
d'assemblage pour remplir la portail.

Oι πόρτες της εταιρίας StyleDoors
κόβονται, συσκευάζονται και αποστέλλονται και σε µορφή ΚΙΤ στις διαστάσεις
της επιλογής σας. Αυτό σηµαίνει ότι, έχετε
τη δυνατότητα να παραλάβετε την πόρτα
σας σε κοµµάτια και να την συναρµολογήσετε µόνοι σας.
Στο σχέδιο που ακολουθεί µπορείτε να
δείτε το µοντέλο Ε493 και τα κοµµάτια
από τα οποία αποτελείται. Μέσα στη
συσκευασία υπάρχουν οδηγίες συναρµολόγησης οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν
βήµα βήµα στην ολοκλήρωση της
πόρτας.

Couleur
Χρωµατολόγιο
Cadre (profil 90x65mm)
Traversers
(profil 65x40mm)
Πλαίσιο & Τραβέρσες

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Beigeτης
metallique
Μπεζ
άµµου

Prestige&Modern

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Prestige
Cadre
Prestige
Πλαίσιο
(profil 90x65mm)
(προφίλ διατοµής 90x65mm)

Couleur Style
Style

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Griseµεταλλικο
metallique
Γκρι

Χρώµα ΙΝΟΧ
ΙΝΟΧ
Χρώµα

Cafe metallique
Καφέ
µεταλλικό

Modern
Modern
Cadre &&Traversers
Πλαίσιο
Τραβέρσες
(profil 90x65mm & 65x40mm)

Prestige
PrestigeTraversers
Τραβέρσες
(profil 65x40mm)
(προφίλ διατοµής 65x40mm)

(προφίλ διατοµής 65x40mm)

Decoratifs στοιχεία
Διακοσµητικά

Perfore motif carre
σε χρώµα INOX
Διάτρητη
anodise λαµαρίνα

Profil anodise

Vitrage
Γυαλί

art.:7006
κωδ.:7006 14x14mm
14x14mm
art.:6010
κωδ.:6010 30x10mm
30x10mm
art.:8006
κωδ.:8006 100x14mm
100x14mm

Προφίλ σε χρώµα ΙΝΟΧ

Aluminium
Composite
panel
option deχρώµατα
couleur
Composite
panel
σε διάφορα

a.Proﬁl 150x14mm
α.προφίλ
περίφραξης 150 x 14mm
Entre lames
Γέµισµα

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Beige metallique
Μπεζ της άµµου

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Grise metallique
Γκρι µεταλλικο

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Café metallique
Καφέ µεταλλικό

b.Proﬁl100
100x14mm
β.προφίλ περίφραξης
x 14mm

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Beige metallique
Μπεζ της άµµου

Lesαυλόπορτες
portails Prestige
Όι
Prestige&
Modern
ont
des
élé& Modern έχουν κοινά
ments
décoratifs
et
διακοσµητικά στοιχείαdes
και
éléments de remplisγεµίσµατα.
sage communs.
Διαφέρουν
τα προφίλ του
Les profils
châssis
πλαισίου
στιςde
διαστάσεις
diffèrent
en
dimensions
και στο χρώµα.
et en couleurs.

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Beigeτης
metallique
Μπεζ
άµµου

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Grise metallique
Γκρι µεταλλικο

Couleur Style
Ξύλου
Bois

Couleur Style
Ανοδίωση
Anodise

c.Lambris132
130x14mm
γ.ραμποτέ αλουμινίου
x 14mm

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Griseµεταλλικο
metallique
Γκρι

CouleurStyle
Style
Χρώµα

Café metallique
Καφέ
µεταλλικό

d.Lambris 170x14mm
δ.ραμποτέ
αλουμινίου 170 x 14mm
Couleurτου
Style
Καφέ
ξύλου
Bois Marron

STYLE
STYLE GATES
GATES

Portail Autoportant Αυτοφερούμενη Aυλόπορτα

Portail autoportant
Les portes bougent librement
au-dessus de la surface du
sol, en s’appuyant sur un pilier
central. De cette manière, nous
apportons des solutions dans les
cas où le sol pourrait ne pas permettre la pose du rail. Également
dans les zones montagneuses
où la neige et la glace entravent
le mouvement des rouleaux, ce
qui pose un problème pour le
passage des véhicules.

Αυτοφερούμενη
αυλόπορτα (χωρίς ράουλα)
Οι πόρτες κινούνται ελεύθερα πάνω
από την επιφάνεια του δρόμου
στηριζόμενες σε μία κεντρική
κολώνα. Με αυτό το τρόπο δίνουμε
λύση σε περιπτώσεις που το
έδαφος μπορεί να μην επιτρέπει
την τοποθέτηση οδηγού. Επίσης, σε
ορεινές περιοχές όπου το χιόνι και ο
πάγος δυσχεραίνουν τη κίνηση των
ράουλων δημιουργώντας πρόβλημα
στην διέλευση των οχημάτων.

STYLE GATES

Pentoor

Mεντεσές Ρυθμιζόμενης κλίσης

PENTOOR est un accessoire permettant
d’ouvrir votre portail lorsque celui-ci
est installé dans une pente positive. Sa
conception permet au portail de suivre
la pente avec le même pourcentage
d’inclinaison.
Caractéristiques

Οι μεντεσέδες ρυθμιζόμενης κλίσης,
εγκαθίστανται στη περίπτωση που η
αυλόπορτα σας ανοίγει σε ανηφορικής
κλίσης διάδρομο. Ο σχεδιασμός
τους επιτρέπει στην αυλόπορτα να
ακολουθεί στο άνοιγμα το ίδιο ποσοστό
κλίσης με αυτό του δαπέδου.

− L a fabrication du portail est réalisée en fonction
de la pente (5 à 15%) relevée par le métreur sur le
chantier.
− N ombre de composants réduit à assembler sur le
chantier.
− R ondelle de réglage permettant d’ajuster la position
du gond sur les 2 axes (X, Y).
− C ales permettant d’ajuster le gond en function de la
qualité des surfaces des piliers.
− C irclips permettant de caler les jeux fonctionnels.
− Anti-soulèvement.
− D esign compact et laquable, vis de fixation
discrètes.
− En inox.

Χαρακτηριστικά

Avantages

− Ε ύκολη τοποθέτηση στο σημείο
ενδιαφέροντος
− Λ ύση για κεκλιμένα εδάφη χωρίς να
αφήνουμε «αέρα» στο κάτω μέρος της
αυλόπορτας
− Α ντικλεπτικό προϊόν
− Μ εγάλη διάρκεια ζωής
− Ε μφάνιση

− P as de réglage : le kit livré sur le chantier est
adapté au pourcentage de la pente.
− M ontage facilité sur le chantier par simple
emboîtement et vissage.
− F ixation et ajustement du produit facilités sur le pilier.
− Aide à la pose.
− Anti «vol».

−Η
 κατασκευή της αυλόπορτας γίνεται
ανάλογα με την κλίση του εδάφους από 5
εώς 15%.
− Π ρο εγκατεστημένος στο χώρο μας,
χρειάζεστε λίγα εξαρτήματα κατά τη
τοποθέτηση
− Ρ υθμιζόμενος σε 2 διαστάσεις (Χ,Ψ)
− Μ πλοκάρισμα σηκώματος
− Β αμμένος σε χρώμα και με κρυμμένες τις
βίδες.
− ΙΝΟΧ στοιχεία για μεγαλύτερη αντοχή στο
χρόνο.

Πλεονεκτήματα

− Durabilité dans le temps

STYLE GATES

Gallerie

C200

STYLE GATES

Eργα μας

STYLE GATES

Gallerie

C100

STYLE GATES

Eργα μας

STYLE GATES

E675

Gallerie

STYLE GATES

Eργα μας

STYLE GATES

Au cours des dernières années, STYLE DOORS S.A. a
établi une relation de confiance entre l’entreprise et ses
partenaires. Il est devenu réputé pour la qualité de ses
produits, la cohérence et le professionnalisme de ses
collaborateurs. Les innovations ont toujours été le pilier
du développement de l’entreprise dans les domaines de
l’aluminium et de la sécurité. Avec cet avantage, STYLE
DOORS S.A. est l’une des rares entreprises à poursuivre
sa croissance et à présenter de nouvelles idées sur le
marché, axées sur l’esthétique et une sécurité maximale.

STYLE GATES

