
3130

σύστημα αποθήκευσης 
storage system

χωρίς πάρκινγκ (ακορντεόν με μεντεσέδες)
no parking (folding using hinges)

πάνελ
panes

χωρίς πλαίσιο
no framing

κρύσταλλο
glazing

<12mm ασφαλείας
<12mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

Α. 60x53mm Β. 75x72mm

μέγιστο ύψος
max height

240cm 300cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

70cm f1.0 
90cm f1.1

80cm f1.0 
100cm f1.1

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

70kg 80kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

2-10 2-10
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Χρήση: Iδανικό για σχετικά μικρά οικοδομικά ανοίγματα.
Λειτουργία: Τύπου ακορντεόν (φυσαρμόνικα) - τραβώντας το πρώτο φύλλο, τα υπόλοιπα ακολουθούν.
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους <12mm), σύνδεση με μεντεσέδες, χωρίς οδηγό 
δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Ideal option for relatively narrow spans
Operation: Accordion type, top-hung. By pulling the first pane, the rest follow. Smooth, effortless pane 
movement along the ceiling track guide and the system’s hinges.
Characteristics: Tempered glass (<12mm), held together using hinges, no bottom rail driver, no alumi-
num frames, glass-board clamping using horizontal upper and lower aluminum profiles, stainless steel 
rollers, polycarbonate insulation profiles along its panel’s full length. Top, bottom and side insulation with 
brush seals.

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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1 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail

     60x53mm
     75x72mm

2 ράουλο οδηγού
track rail roller

A:  6053-1265
B:  7572-1270 9 προφίλ αλουμινίου

aluminum profile 98x35mm

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle

A:  M12x65mm
B:  M12x70mm 10 ελαστικό παρέμβυσμα

elastic gasket

4 βουρτσάκι στεγανοποίησης
watertightness brush 7 x 13mm 11 κρύσταλο ασφαλείας

tempered glass <12mm

5 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
roller locking allen screw with grover M6 12 πόμολο σύρτη

latch knob Ø25

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 30x30x50mm 13 πλαστική βάση μηχανικού σύρτη 

mechanical latch plastic base

7 καπάκι αλουμινίου
aluminum cap 105x14mm 14 ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν

adjusting headless allen screw M6

8 φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ
galvanized allen countersunk screw M6x30mm 15 πίρος σύρτη inox

s.steel latch spile Ø12

(3.51kg/m)

A:  (2.19kg/m)
B:  (4.33kg/m)

(0.54kg/m)
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