
minimal κάσα αλουμινίου 
για γυάλινες πόρτες και σταθερά 
γυάλινα χωρίσματα

FINEZZA
aluminium internal doors

SLIM

minimal style aluminum casing for glass doors and partitions
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Aμεση λύση 
mιnimal αισθητικής
Η σειρά πλαισίων F/S ήρθε για να φέρει 

την απόλυτα δυναμική λύση για τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των χώρων 

σας, με όπλο την μικρότερη διατομή των 

πλαισίων της ( μόλις 23mm, όσο δηλαδή 

ένα κέρμα του ενός ευρώ). Το σύστημα 

F/S πόρτας παρέχεται με τους κομψούς 

μεντεσέδες P-S/SLIM και με την Design 

Lock P-S/SLIM, ενώ κάνει αισθητή την 

παρουσία της μέσω της ειδικής 

σχεδίασης της πλάτης του πλαισίου 

αλλά και μέσω του ειδικού λάστιχου 

τύπου “Ω’’, προσφέροντας καλύτερη 

στεγανοποίηση, μείωση ήχου και 

αθόρυβο κλείσιμο.

FINEZZA
aluminium internal doors

SLIM

ΚΑΣΑ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ

The F/S frame series is here to bring the 

ultimate dynamic solution for the 

architectural design of your spaces, with the 

smallest frame cross section (just 23mm, as 

much as a one-euro coin). The F/S door 

system is supplied with stylish P-S/SLIM 

hinges and with the “Design Lock P-S/SLIM”, 

while making its presence noticeable through 

the special design of the back of the frame and 

through the special “Omega” shape profile, 

offering better waterproofing, sound 

insulation and silent closing.

Direct solution for
mιnimal design style

aluminum casing for glass doors
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ΠΡΟΦΙΛ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Ποικιλία εφαρμογών

Το σύστημα F/S μελετήθηκε για να αποτελέσει 

λόγω του μεγέθους του, αλλά και λόγω της 

εργονομικής του σχεδίασης, την απόλυτη λύση 

εκεί όπου κανένα άλλο σύστημα δεν μπορεί. 

Επίσης λόγω της εργονομικής του σχεδίασης, 

δίνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης του τόσο σε 

χώρους με υψηλές απαιτήσεις στεγάνωσης, όπως 

w/c , σάουνες κτλ. Όσο και σε σταθερούς 

διαχωρισμούς χώρων, όπως γραφεία, αίθουσες 

συσκέψεων, οικίες κτλ. Η σειρά F/S ολοκληρώνει 

την παρουσία της στον χώρο σας, αφού μπορείτε 

να επιλέξετε σε φινιρίσματα μεταξύ φυσικής 

ανοδίωσης, τύπου inox και βέβαια μέσα από μία 

μεγάλη γκάμα αποχρώσεων RAL.

FINEZZA
aluminium internal doors

SLIM

aluminum profile for glass partitions

Variety of applications

The F/S system has been developed to be, 

thanks to its size, but also its ergonomic 

design, the ultimate solution where no other 

system can fit. It's the same design that 

enables it to be used in areas with high 

waterproofing requirements such as WC, 

saunas etc. A perfect choice for permanent 

space separations such as offices, meeting 

rooms, houses, etc. The F/S series completes 

its minimal design style presence in your 

space, with finishing choices of natural 

anodising, inox and of course a wide range of 

RAL shades.
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ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ
5.5 χλμ. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά
Τηλ.: 2310 681 150
Fax: 2310 683 686
e-mail: mail@patsalas.gr

SHOWROOM
Μ. Κυδωνιών & Χρυσουπόλεως
Kαλαμαριά 
Θεσσαλονίκη

SHOWROOM
M. Kidonion & Chrisoupoleos 
Kalamaria  
Τhessaloniki 
Greece

PATSALAS BROS S.A.
5.5 km. Thessaloniki - Lagada
Τel.: +30 2310 681 150
Fax: +30 2310 683 686
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