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Άνεση και Θέα
Δημιουργήστε ένα κλειστό χώρο για την 

καφετέρια ή την ταβέρνα σας, ο οποίος 

σας φέρνει πιο κοντά στην φύση. Με το 

σύστημα  μπορείτε να δημιουργήσετε  Ζ500

μεγάλα ανοίγματα με ένα συρόμενο 

σύστημα νέας φιλοσοφίας το οποίο 

μεγιστοποιεί την θέα προς τα έξω. Το 

σύστημα έχει ένα πολύ χαμηλό κατώφλι, με 

ύψος μόνο 8 χιλ. Αυτό επιτρέπει εύκολη 

διέλευση για καρέκλες αναπήρων ή παιδικά 

καροτσάκια.

Comfort and Vision
Create an enclosed space for your Café or 

Tavern that brings you closer to nature. With 

Z500 you can create a large opening with a new 

sliding system concept that opens the view to 

the outside. The system has a very low 

threshold profile that is only 8 mm high. This 

allows for easy passage from the inside to 

the outside for wheel chairs and 

baby strollers. 
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Τα ενδιάμεσα κατακόρυφα προφίλ του συστήματος 

έχουν φάρδος μόλις 18 χιλ. επιτρέποντας 

ανεμπόδιστη θέα προς τα έξω. Ακόμα, το κύριο 

πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι το κάθε 

φύλλο έχει πλάτος μόνο 17 χιλ., επιτρέποντάς σας να 

τοποθετήσετε μέχρι και δέκα συρόμενα φύλλα σε 

συνολικό πλάτος μόλις 14 εκατοστών.

Αυτό το μοναδικό σύστημα υάλωσης είναι έυκολο και 

εύέλικτο στην χρήση για κάθε εξωτερικό χώρο, και τα 

φύλλα ανοίγουν και κλείνουν εύκολα με το χέρι. 

The intermediate vertical profiles are only    

18 mm and allow you to have an 

uninterrupted view to the outside. And the 

main advantage of the system is that the sash 

is only 20 mm in depth, which allows you to 

have up to 10 sliding panels at a depth of only 

14 cm.

This unique glazing system is easy and flexible 

to use for every outdoor space and the panels 

can open and close easily by hand. © 2017 Patsalas Bros S.A.



Μέγιστες διαστάσεις συστήματος:

Μέγιστο βάρος με διπλά ροδάκια: 80 κιλά

Μέγιστο ύψος με διπλά ροδάκια: 2800 χιλ.

Μέγιστο πλάτος με διπλά ροδάκια: 1000 χιλ.

Maximum dimensions of the system:

Maximum weight with double wheels: 80 Kg

Maximum height with double wheels: 2800 mm

Maximum width with double wheels: 1000 mm

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το 

σύστημα με τέντα έτσι ώστε να κλείσετε 

τελείως τον εξωτερικό χώρο σας κατά την 

διάρκεια του χειμώνα.

Με το σύστημα  μπορείτε να κάνετε Ζ500

τον χώρο της επιχείρησής σας κατάλληλο 

για καλοκαίρι και για χειμώνα. Δημιουργήστε 

ένα μεγαλύτερο καλοκαίρι με το σύστημα 

Ζ500.

Ορίστε τον χώρο σας
Τα πλαίσια χρησιμοποιούνε διπλά ροδάκια, τα 

οποία σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα 

ανοίγματα του χώρου σας ακριβώς όπως 

επιθυμείτε.

Μέγιστο πάχος υάλωσης 10 χιλ.
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You can also combine the system with a 

retractable tent in order to completely close an 

outdoor space in winter time. 

With  you can make your place of business Z500

suitable for summer and winter. Create a 

longer summer with .Z500

Define your space
The glass panels use double wheels that 

allow you to create the openings exactly as 

you wish. 

Maximum glazing depth: 10 mm



Τεχνικές λεπτομέρειες
Τα πλαίσια κατασκευάζονται από κράμα 

αλουμινίου EN AW 6063 σε φυσική 

ανοδίωση. Μέσα τους μπορε ί  να 

τοποθετηθεί γυαλί, πολυκαρβονικό και 

άλλα υλικά. Χρώματα ηλεκτροστατικής 

βαφής ή άλλες αποχρώσεις ανοδίωσης είναι 

επίσης διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Το 

σύστημα  μπορεί να παραδοθεί και να Ζ500

εγκατασταθεί από την ομάδα εγκαταστατών 

μας, που βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες 

πόλεις της Ελλάδας.

Technical Details
The frames are made with natural anodized 

aluminium alloy EN AW 6063. The infill panels 

can be glass, polycarbonate, or other materials. 

Powder coating and other anodize finishes are 

available upon request. The  system can  Z500

be delivered and installed by our team of 

installers located in every major city in Greece. 

The lock used in the  system is placed in Z500

the glazing. At the same time, it serves as a 

handle, giving ease of usage, design and ideal 

aesthetics as it does not obstruct the view of 

outside space. For its construction stailness 

steel is used.

For more information please visit our website at 

www.patsalas.gr
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Η κλειδαριά που χρησιμοποιεί το σύστημα Ζ500 

τοποθετείται μέσα στον υαλοπίνακα. Ταυτόχρονα 

λειτουργεί και σαν χειρολαβή, προσδίδοντας 

ευκολία κίνησης, κομψότητα και τέλεια αισθητική 

καθώς δεν εμποδίζει στην θέα του εξωτερικού 

χώρου. Η κατασκευή της γίνεται από ανοξείδωτο 

χάλυβα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση 

www.patsalas.gr


