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minimal style aluminium casing for glass doors and partitions



 
  

σύστημα αλουμινίου 
για γυάλινες πόρτες 
και σταθερά γυάλινα 
χωρίσματα μονής και 
διπλής υάλωσης

υψηλής ποιότητας

high quality aluminium system for 
glass doors and fixed, single and 
double glass, partitions

FINEZZA
aluminium internal doors

SLIM
DECO



 
  

σύστημα αλουμινίου 
για γυάλινες πόρτες 
και σταθερά γυάλινα 
χωρίσματα μονής και 
διπλής υάλωσης

υψηλής ποιότητας

high quality aluminium system for 
glass doors and fixed, single and 
double glass, partitions

FINEZZA
aluminium internal doors

SLIM
DECO



Αρχιτεκτονική λύση 
υψηλής αισθητικής
Η ανανεωμένη σειρά πλαισίων της F/S 

DECO ήρθε να συνδυάσει το ποιοτικό 

αποτέλεσμα, με την υψηλή 

αρχιτεκτονική αισθητική, διατηρώντας 

τις λεπτές διατομές των πλαισίων. 

Δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έμφαση

στη νέα σχεδίαση των μεντεσέδων 

κάθετης οπτικής, καθώς και στην νέα 

λεπτή κλειδαριά περιμετρικού προφίλ. 

Η επανασχεδίαση των προφίλ στήριξης 

των υαλοπινάκων ( μονών και διπλών) 

δίνει στο σύστημα την δυνατότητα 

εύκολης τοποθέτησης, εύκολης 

αλλαγής του υαλοπίνακα με κορυφαία 

στεγάνωση και ιδιωτικότητα λόγω 

μείωσης του ήχου.

ΝEΑ ΚAΣΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ ΜΕ 
ΚΑΙΝΟΤOΜΟ 
ΣΤHΡΙΞΗ ΓΥAΛΙΝΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕIΩΝ

The renewed series of frames of F / S DECO

came to combine the quality result, with the 

high architectural aesthetics, maintaining the

thin cross sections of the frames. Special 

emphasis was also placed on the new design 

of the vertical optical hinges, as well as the 

new thin perimeter profile lock. The redesign 

of the support profiles of the glass (single and 

double) gives the system the possibility of 

easy installation, easy change of the glass 

with top sealing and privacy due to the 

reduction of sound.

Architectural solution 
οf high aesthetics

new aluminum frame with innovative 
support for glass surfaces
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ΠΡΟΦΙΛ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

aluminum profile for glass partitions

Possibility of space 
separation with multiple 
options of frames and 
colors
The new ‘T’ profile system design completes the 

design of the innovative F / S DECO system by 

providing the possibility of multiple separations 

on the faces, while in combination with the 

redesign of the profiles of the doors and their 

components, the quietest operation is achieved. 

The variety of applications includes easy 

installation as well as the ability to choose 

different glazing to mee  any architectural need

Δυνατότητα διαχωρισμού 
χώρου με πολλαπλές επιλογές 
πλαισίων καιχρωμάτων

Η νέα σχεδίαση συστήματος προφίλ ‘Τ” 

ολοκληρώνει τον σχεδιασμό του καινοτόμου 

συστήματος F/S DECO παρέχοντας την δυνατότητα 

πολλαπλών διαχωρισμών στις όψεις, ενω σε 

συνδυασμό με την επανασχεδίαση των προφίλ των 

θυρών και των εξαρτημάτων της, επιτυγχάνεται η 

πλέον αθόρυβη λειτουργία.

Στην ποικιλία εφαρμογών συγκαταλέγονται η 

εύκολη τοποθέτηση καθώς και η δυνατότητα 

επιλογής διαφορετικών υαλοπινάκων για κάλυψη 

κάθε αρχιτεκτονικής ανάγκης.
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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
e-mail: mail@patsalas.gr
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