SLIMLINE
MINIMAL
FRAMES

SLIMLINE.
Λεπτότητα και διαφάνεια. Αυτό είναι
το νέο σύστημα SLIMLINE: πόρτες και
παράθυρα νέας γενιάς. H SLIMLINE
συνδυάζει τις τελευταίες τάσεις της
αρχιτεκτονικής, χάρη στο πολύ λεπτό
προφίλ, σε συνδυασμό με τις άριστες
τεχνικές επιδόσεις.

της συνέχειας μεταξύ του εσωτερικού
και εξωτερικού περιβάλλοντος. Το
αρχαιότερο αρχιτεκτονικό στοιχείο, το
ξύλο, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες
τεχνολογίες κατασκευής, δημιουργεί
ένα επιβλητικό κούφωμα με ένα
εκλεπτυσμένο design.

Το σύστημα SLIMLINE των πολύ
λεπτών ξύλινων διατομών, αυξάνει
την επιφάνεια του γυαλιού για
να γεμίσει τους χώρους με φως,
δίνοντας την ιδέα της ευφορίας και

Slightness and transparency, this is
SLIMLINE System, new generation
wooden doors and windows. SLIMLINE
unites without any delay the latest
architectural trends, thanks to very
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slim frame profiles, combined with
excellent technical performances.
SLIMLINE wooden profiles increase
the glass surface and overwhelm the
spaces with light, conveying an idea
of wellness and continuity between
internal and external environments.
The oldest building material in
architecure, wood, combined with
modern building technologies, gives
birth to a prestigious frame with a
refined design.
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Σύστημα Συρομένου :: Sliding System
Διατομή κάσσας 160Χ45 mm, με
δυνατότητα εντοιχισμού περιμετρικά
Διατομή φύλλου 68Χ39 mm
Υαλοπίνακας 29 mm
Frame dimensions 45Χ160 mm (can
be flush-fitted to floor, ceiling & walls)
Sash dimensions 68Χ39 mm

Οδηγός συρομένου για απορροή των
υδάτων από ανοδιωμένο αλουμίνιο: α)
χωρίς εμπόδιο - ενσωματωμένο στο δάπεδο
ή β) με ύψος 44mm

Ανασυρόμενος οδηγός που επιτρέπει
εύκολη
κύλιση,
στεγανοποίηση
και
τη σταθεροποίηση του φύλλου σε
οποιοδήποτε σημείο του οδηγού

Bottom rail for water drainage is made of
extruded anodized aluminium. It can be
embedded in the floor or with 44mm height

Lift and slide mechanism allows easy
movement, sealing and the sash to stabilise
everywhere on the rail

Glazing 29 mm
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Σύστημα Ανοιγόμενου :: Tilt turn
3 λάστιχα περιμετρικά για ακουστική,
θερμική μόνωση και στεγανοποίηση

Περιμετρικοί μηχανισμοί με αντιδιαβρωτική
προστασία

Υαλοπίνακας 29 mm

Ξύλινο κατωκάσσι με οπές για την έξοδο των
νερών

Πολλαπλά
σημεία
κλειδώματος
ρυθμιζόμενα αντικρύσματα

Frame dimensions 68Χ70 mm

3 perimetric gaskets for sealing, thermal
and acoustic insulation

Recessed hardware with anti-corrosion
protection

Wooden drainage system with perforations
for water runoff

Multiple locking points with adjustable
strikers

Διατομή κάσσας 68Χ70 mm
Διατομή φύλλου 68Χ62 mm

Sash dimensions 68Χ62 mm
Glazing 29 mm
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