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Περιγραφή
Το ηλεκτροκίνητο ανασυρόμενο 

γυάλινο παράθυρο αποτελείται από 

ένα κινητό πλαίσιο και ένα ή δύο 

σταθερά. Με το πάτημα ενός 

κουμπιού, το κινητό πλαίσιο σύρεται 

και αποθηκεύεται πίσω από το 

σταθερό. Ιδανικό για προσόψεις 

καταστημάτων, λειτουργεί γρήγορα 

και εύκολα, προστατεύει το χώρο 

από τη ζέστη ή τον κρύο αέρα και το 

θόρυβο. Προσαρμοζόμενο στις 

ακριβείς ανάγκες κάθε έργου, ο 

σχεδιασμός του μεγιστοποιεί την 

γυάλινη επιφάνεια χωρίς να 

χρησιμοποιεί πλαίσιο. Η κίνηση 

επιτυγχάνεται με τη χρήση 

ηλεκτρικού μοτέρ το οποίο βρίσκεται 

σε κουτί αλουμινίου στο άνω μέρος 

της κατασκευής.Υπάρχουν επίσης 

επιλογές κλειδώματος 

συμπεριλαμβανομένου και 

ηλεκτρικού κλειδώματος.

Description

The electrically retractable glass 

window consists of one movable 

frame and one or two fixed 

frames. With the press 

of a button the 

moving frame 

is pulled and 

stored back 

from the 

fixed.Ideal for 

shop windows,has 

a quick and easy 

function, protects 

from heat, cold air and 

noise. Movement 

achieved by the use of 

electric motor. Various 

options available for 

locking mechanisms 

including electric locking. 

Χρήση & Εφαρμογές
Μεγάλο εύρος εφαρμογών, είτε σε επαγγελματικούς χώρους, 

είτε σε κατοικίες. Ιδανικό για το περιμετρικό κλείσιμο 

περιβάλλοντα χώρου εστίασης ή βεράντας. Κατά το άνοιγμα – 

εάν το σταθερό πλαίσιο θα βρίσκεται κάτω – δημιουργεί ένα 

γυάλινο στηθαίο. Αντίστοιχα, εάν το σταθερό βρίσκεται στο 

πάνω μέρος, μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε πάγκο.

Applications
A wide range of applications 

either in professional spaces or 

houses .You can  c lose  in  

perimeter your veranda or the 

space environment of your 

restaurant.
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Benefits:
· Smart choice of materials. Aluminium and glass that resist over the years and offer absolute

 sealing and protection. 

· Design flexibility 

· Minimal and modern aesthetic. 

· High grade aluminium available in RAL and anodized finishes. 

· Suitable for extreme environments next to the sea side. 

Πλεονεκτήματα:
· Έξυπνη επιλογή υλικών: Υλικά

 υψηλής αντοχής – αλουμίνιο και

 γυαλί – που αντέχουν στην

 πάροδο του χρόνου και

 προσφέρουν απόλυτη

 στεγανότητα και προστασία του

 χώρου 

· Σχεδιαστική ευελιξία: Ποικιλία

 τρόπων διαρύθμισης των πάνελ:

 είτε ένα σταθερό πλαίσιο (στο

 πάνω ή στο κάτω μέρος) και ένα

 κινητό, είτε δύο σταθερά και ένα

 κινητό. 

· Μίνιμαλ αισθητική: Απλό και

 μοντέρνο design που μεγιστοποιεί

 τη γυάλινη επιφάνεια. Κατάλληλο

 ακόμα και για ακραίες

 περιβαλλοντικές συνθήκες και

 τοποθέτηση δίπλα στη θάλασσα. 



For more information please visit our website 

at www.patsalas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην 

διεύθυνση www.patsalas.gr
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Χαρακτηριστικά
· Κάθετα προφίλ (οδηγός) που

 απαιτούν για την τοποθέτησή

 τους εσοχή 79mm 

· Οριζόντια προφίλ (οδηγός) που

 απαιτούν για την τοποθέτησή

 τους εσοχή 48mm πλάτος.

 Ενισχυμένα για μέγιστη αντοχή σε

 ανεμοπιέσεις. 

· Υάλωση διπλή 24mm 

· Μέγιστο μέγεθος ανοίγματος 12 τ.μ 

· Ισχυρός σωληνωτός κινητήρας

 120ΝΗΜ 

· Κουμπί έναρξης που μπορεί να

 καλυφθεί εντός της κατασκευής 

· Διαθέσιμο σε RAL χρώματα και

 φυσική ανοδίωση,με τα υψηλότερα

 στάνταρ ανοδίωσης τύπου INOX

Chracteristics
Tracks & Frames 

· Easy to mount and assemble 

· The slimmest tracks available

 starting at 79mm 

Horizontal Profile 

· The slimmest available starting at

 only 48mm wide. Reinforced for

 high wind areas 

Glazing 

· Double glazing up to 24mm 

· Maximum opening size 12sq.m

· Powerful tubular motor 120NHM

· Double chain drive transfer to avoid

 slipping

· Start button that can be covered

 inside the construction

· Available in RAL colors and natural

 anodizing,with the highest standard

 anoxic anodizing


