
Κουφώµατα
Συρώµενα

Κουφώµατα
Φυσαρµόνικα (Σπαστά)

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΧΕΔΙΟ 5

ΣΧΕΔΙΟ 6

ΣΧΕΔΙΟ 7

ΣΧΕΔΙΟ 330 ΣΧΕΔΙΟ 321 ΣΧΕΔΙΟ 431

ΣΧΕΔΙΟ 532 ΣΧΕΔΙΟ 541

ΣΧΕΔΙΟ 633 ΣΧΕΔΙΟ 651ΣΧΕΔΙΟ 550

ΣΧΕΔΙΟ 743 ΣΧΕΔΙΟ 761

ΣΧΕΔΙΟ 770 ΣΧΕΔΙΟ 871
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Σχέδια Παντζουριών Πόρτες Παραδοσιακές

Γρύλλια Γρύλλια
µε ταµπλά κάτω

Ταµπλάς πάνω - κάτω και 
γρύλλια στη µέση

Ραµποτέ
Κοντρα πλακέ Ζήτα

Ραµποτέ
Κοντρα πλακέ µε 2 

οριζόντιες τραβέρσες

Tαµπλαδωτό
µε 5 ταµπλάδες

Tαµπλαδωτό
µε 3 ταµπλάδες

Tαµπλαδωτό
µε 6 ταµπλάδες

Σχέδιο µε 
δύο ταµπλάδες
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Σχέδιο µε
δύο ταµπλάδες κάτω
και γρύλλια επάνω 

Δίφυλλη παραδοσιακή πόρτα 
απο ξυλεία Μεράντι

Σχέδιο 1

Παραδοσιακή πόρτα 
απο ξυλεία Δρύς µε ψευτόφυλλο

Σχέδιο 7

Πόρτες παραδοσιακές από ξυλεία Δρύς
ειδικής κατασκευής, σε οποιοδήποτε
σχέδιο επιθυµεί ο πελάτης



Πόρτες Παραδοσιακές Πόρτες Εισόδου
(Κουζίνας)
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Παραδοσιακή πόρτα  
από ξυλεία Σουηδική

Σχέδιο 2

Παραδοσιακή πόρτα 
από ξυλεία Pits Pine

Σχέδιο 3

Παραδοσιακή πόρτα 
από ξυλεία Μεράντι

Σχέδιο 3

Παραδοσιακή πόρτα εισόδου Κουζίνας 
από ξυλεία Δρυς, µε έναν ταµπλά κάτω

Παραδοσιακή πόρτα εισόδου Κουζίνας 
από Σουηδική ξυλεία, µε 4 ταµπλάδες κάτω

Παραδοσιακή πόρτα εισόδου Κουζίνας 
απο ξυλεία Μεράντι, µε 4 ταµπλάδες κάτω



Πόρτες Μασίφ Πόρτες Μασίφ
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Πόρτα εισόδου απο Σουηδική ξυλεία
Σχέδιο Σταυρός

Πόρτα εισόδου απο ξυλεία Pits Pine
Σχέδιο 129 (ίσιο)

Πόρτα εισόδου 
απο Σουηδική ξυλεία 

Σχέδιο µε 4 ταµπλάδες

Πόρτα εισόδου απο ξυλεία Μεράντι
Σχέδιο µε 5 ταµπλάδες

Πόρτα εισόδου απο ξυλεία Μεράντι
Σχέδιο µε 10 ταµπλάδες

Πόρτα εισόδου απο ξυλεία Δρυς
Σχέδιο 129 (ίσιο)



Πόρτες Μασίφ Πόρτες Μασίφ
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Πόρτα εισόδου απο ξυλεία Μεράντι
Σχέδιο 128

Πόρτα εισόδου 
απο κόντρα πλακέ θαλάσσης

Σχέδιο ραµποτέ µε 3 τραβέρσες

Πόρτα εισόδου 
απο Σουηδική ξυλεία

Σχέδιο µε 3 ταµπλάδες

Πόρτα εισόδου απο ξυλεία Μεράντι
Νέο Σχέδιο 13

Πόρτα εισόδου στρογγυλή
απο ξυλεία Μεράντι

Σχέδιο 129

Πόρτα εισόδου στρογγυλή
απο ξυλεία Μεράντι

Σχέδιο µε 5 ταµπλάδες



Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Προδιαγραφές

Η βασική ξυλεία
που χρησιµοποιεί η εταιρεία µας 
• Σουηδικό πεύκο
• Μεράντι
• Αµερικάνικος Δρύς

Η τρικολλητή και η εξακολλητή ξυλεία κατασκευάζεται µε αυστηρές προδιαγραφές 
σε θαλάµους ξήρανσης που τοποθετείται για συγκεκριµένο χρόνο αποκτώντας
10 - 12 βαθµούς θερµοκρασίας.

Το προφίλ που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του κασώµατος 
και του υαλοστασίου είναι 3 ή 6 ξύλα διατοµή 25 × 100 που γίνεται ξήρανση 
και µετά συγκόλληση, µε τα νερά του ξύλου αντίθετα µεταξύ τους, δηµιουργώντας 
έτσι µε αυτό τον τρόπο τρικολλητή ή εξακολλητή αντικόλληση, έτσι ώστε να 
εξισώνονται οι φυσικές τάσεις µεταξύ τους. 
Oι κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι γερµανικές D4. 

Η ένωση των δύο στοιχείων γίνεται µε τη µέθοδο πολλαπλά µόρσα, 
η οποία παρέχει σχεδόν µηδενική ελαστικότητα, απόλυτη ακρίβεια
στην γωνία και µεγάλη αντοχή στο χρόνο.

ΜεράντιΣουηδικό πεύκο Αµερικάνικος Δρύς

ΞΥΛΕΙΑ

Τρικολλητή ξυλεία 
(φύλλου)

Εξακολλητή ξυλεία 
(κάσας)

Διατοµές Κουφώµατος
Κάσωµα: 136 × 86 mm
Υαλοστάσιο διατοµή : 68 × 87 mm
Παντζούρι: 44 × 70 mm

Μηχανισµοί  Παντζουριών
Στο παντζούρι τοποθετούµε ρυθµιζόµενο 
µάσκουλο ανεξαρτήτου λαµπά ή γαλλικά 
µπρούτζινα, κατά επιλογή του πελάτη. 

H Παντζουρόβεργα που χρησιµοποιούµε 
διαθέτει κλείστρο κουφωτό, όπου έχει την 
δυνατότητα να κλειδώνει.

Λάστιχα Στεγάνωσης
Χρησιµοποιούνται διπλά περιµετρικά λάστιχα υδατοστεγανότητας στο φύλλο 
και ένα στην κάσα. Στην ένωση του διφύλλου τέσσερα λάστιχα µε στόχο 
την υψηλή µόνωση τόσο στο νερό όσο και στην ανεµοπίεση.

Μηχανισµοί για 
Ανοιγοανακλινόµενα Υαλοστασίου
Στα κουφωµατά µας χρησιµοποιούµε γερµανικούς µηχανισµούς 
της εταιρείας ROTTO σε χρώµα ασηµί. Oι µηχανισµοί σφραγίζουν το κούφωµα  
περιµετρικά, ενώ στο αριστερό φύλλο το τοποθετούµε µονοκόµµατο σύρτη. 

Σε όλα τα κουφώµατα υπάρχει νεροσταλάκτης αλουµινίου, ο οποίος αυξάνει
τις τιµές υδατοστεγανότητας και σε συνδυασµό µε τα λάστιχα, 
αποµονώνουµε το εξωτερικό περιβάλλον.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Νεροσταλάκτης παραθύρουΝεροσταλάκτης 
µπαλκονόπορτας

Γερµανικό µάσκουλο µε 
ρύθµιση προς όλες τις 

κατευθύνσεις

Κλείστρο Παντζουρόβεργας

Λάστιχα 
Στεγάνωσης
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Βαφή Κουφωµάτων Τρόποι Συντήρησης

Eξήγηση Μεθόδου Εµποτισµού

O εµποτισµός γίνεται στην γραµµή 
παραγωγής µας στο Flow Coating και στέγνωµα

 στο Dry Tunnel όπου σε συνδυασµό µε τις 
υπεριώδεις ακτίνες (Infrared), εµβολίζουν 

το κούφωµα και µεταφέρουν την βαφή 
προς την καρδιά του κουφώµατος.

Τα κουφώµατα της εταιρείας µας βάφονται στις υπερσύγρονες ροµποτικές  
εγκαταστάσεις µας. Η εταιρεία µας χρησιµοποεί πιστοποιηµένα υδατοδιάλυτα
βερνίκια της εταιρείας Siekkens, µε µεγάλη αντοχή στις κλιµατολογικές 
συνθήκες του µεσογειακού κλίµατος. O κύκλος βαφής που ακολουθεί 
η εταιρεία είναι η αρτιότερη µέθοδος βαφής εξωτερικών κουφώµατων.

Στάδιο 1
Εµποτισµός µε το προϊόν WV 881 (διαφανές υλικό)
το οποίο είναι απαραίτητο για την προστασία του ξύλου από µύκητες. 
Η ποιότητα του ξύλου αναβαθµίζεται, καθώς θωρακίζουµε το κούφωµα
 ενάντια σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, µειώνοντας το χρόνο φθοράς.

Στάδιο 2
Εµποτισµός έγχρωµος όπου δίνουµε χρωµατισµό στο κούφωµα. 
Εχει επιπροσθέτως και µυκητοκτόνα δράση, ενώ βοηθά να ‘δέσει’
το τελικό βερνίκι ή λάκα, πάνω στην επιφάνεια του ξύλου.

Στάδιο 3
Εµποτισµός µε το προϊόν WM 665.  Είναι σαν ‘ζελέ’ αραιωµένο 
και καλύπτει όλες τις επιφάνειες και τους πόρους του ξύλου.

Στάδιο 4
Τελική βαφή. Αν πρόκειται για βερνίκι, χρησιµοποιούµε το προϊόν 
WF950 και αν πρόκειται για λάκα, το WF380. Και τα δύο είναι 
εξαιρετικά παχύρρευστα και έχουν τέλεια καλυπτικότητα

ΚΥΚΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Βαφή µε αυτόµατες αντλίες:
Βαφές ΑIR MIX που λειτουργούν µε πίεση αέρα 
90 -100 bar - 0,28 - 0.33 µm 
Mε πάχος υγρής βαφής τουλάχιστον 250 - 300 µm

FLOW COATING DRY TUNNEL INFRARED

Το σετ συντήρησης της Sikkens, που αποτελείται από ειδικό καθαριστικό και 
γαλάκτωµα συντήρησης, είναι ιδανικό είτε πρόκειται για βερνικωµένα, είτε 
για λακαριστά ξύλινα παράθυρα. Το Pflege-Duo δίνει νέα λάµψη στα ξύλινα 
παράθυρά σας και τα προστατεύει επιπλέον από την επίδραση των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών. 

Δε χρειάζεται ούτε γυαλόχαρτο, ούτε πινέλο, 
ενώ αποφεύγεται και η κουραστική κάλυψη για την προστασία
των υπόλοιπων επιφανειών.

Το ειδικό καθαριστικό καθαρίζει βαθιά µέσα στους πόρους, στεγνώνει χωρίς 
να αφήνει κατάλοιπα και είναι υδατοδιαλυτό - η ιδανική προεργασία για τα 
παράθυρα. Το φιλικό προς το περιβάλλον γαλάκτωµα συντήρησης κατόπιν 
χαρίζει λάµψη και χρώµα και προστατεύει από τις βλαβερές συνέπειες των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών. Με τακτική συντήρηση (2 φορές το χρόνο, 
την άνοιξη και το φθινόπωρο) παρατείνονται τα διαστήµατα ανακαίνισης 
και η διάρκεια ζωής των ξύλινων παραθύρων. 

Μικρορωγµές και µικρές ζηµιές δηµιουργούνται γρήγορα, 
π.χ. µε τη χαλαζόπτωση. Το νερό µπορεί να διεισδύσει στα ξύλα κωνοφόρων 
και να δηµιουργήσει κυάνωση. Αυτό αποτρέπεται µε την εφαρµογή του 
γαλακτώµατος συντήρησης, αφού το φιλικό προς το περιβάλλον γαλάκτωµα, το 
οποίο εκτός των άλλων στεγνώνει και γρήγορα,σφραγίζει τις µικρορωγµές. 
Το νερό γλιστρά και δε µπορεί πλέον να διεισδύσει στο ξύλο. 

ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ, Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ. 

Χωρίς χρήση γαλακτώµατος 
συντήρησης: Μέσα από τις 
µικρορωγµές διεισδύει νερό 
και δηµιουργείται κυάνωση. 

Με χρήση γαλακτώµατος 
συντήρησης: Οι µικρορωγµές 
σφραγίζονται. Το νερό δεν 
µπορεί να διεισδύσει.

Το σετ συντήρησης: 
Ειδικό καθαριστικό 

και γαλάκτωµα
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