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Η Salinox ιδρύεται το 1991 και εισέρχεται στην αγορά των μεταλλικών κατασκευών, με κύριο αντικείμενο τα στέγαστρα, 
σκάλες, αίθρια, βιτρίνες καταστημάτων και άλλες, πιο ιδιαίτερες κατασκευές.

Έκτοτε, η σημαντικότερη ώθηση ανάπτυξης της εταιρείας οφείλεται στην εξεύρεση πρωτοποριακών λύσεων στον χώρο 
των γυάλινων κατασκευών. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, η Salinox ανέπτυξε προϊόντα που άλλαξαν και 
επαναπροσδιόρισαν τη φύση και την κατεύθυνση της αγοράς. 

Οι πολυάριθμες σχεδιαστικές καινοτομίες εντοπίζονται στις λεπτομέρειες, και είναι αυτό ακριβώς που επιτρέπει τον
συνδυασμό της κομψής εμφάνισης, με εξαιρετικά πρακτικά χαρακτηριστικά.

Salinox is founded in 1991, and enters the market of metal construction, dealing mostly with cannopies, 
staircases, pattio enclosures, shop fronts, as well as other, more particular constructions.

Since then, most of the company’s growth coincides with the development of innovative solutions in the field 
of glazed constructions. Drawing from many years of experience, Salinox created products that changed, and 

redefined the nature and the direction of the market.

These numerous design innovations are mostly found in the details, but it is those details which allow the 
combination of elegant appearance with exceptional practical characteristics.
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ CEASELESS INNOVATION



H σταθερή παρουσία χρόνων της Salinox στη διεθνή αγορά, καθώς και η προσεκτική, στοχευμένη πολιτική 
ανάπτυξης προϊόντων και συνεργιών, κατέστησε την εταιρεία πρωτοπόρο σε διεθνές επίπεδο, με εξαγωγές και 
σταθερές συνεργασίες σε περισσότερες από 40 χώρες.

Salinox’s constant presence in the international market, as well as its cautious, targeted growth strategy, have 
have deamed the company an innovator on an international level, with exports and a network of partners in 

more than 40 countries worldwide.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ GLOBAL PRESENCE
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ΟΡΟΦΕΣ / SKYLIGHTS
S-GR

T-SR

T-SR 3/4

FOS 

F-GR

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ / RETRACTABLE WINDOWS
RW100T

RW160

RW80

RW120

RW60

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ / WINDBREAKS
MW40

MW40FP

WBK60

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / MOVEABLE GLASS PARTITIONS
F1

F2

F4

F4 Elite

F4 Thermo

F5

F6

F6w

F7

Fb-cr

Fb-fr

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS
SL6580

SL4050

SL4650

SL3250

SL Diva

SD18

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ / SHOWER CABINS
SH 56/45

SH 75/52

ΚΑΓΚΕΛΑ / RAILINGS
SB7060

SB1010

SB1210

SB1412

SB8010

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ / HANDRAILS

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ / CANOPEES

F40

L200

UBASE

ZENO SLIM

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS
SQUARE FRAME

OVAL FRAME

SLIM FRAME

FLEX

SPLIT 

HAMMAM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / TABLE OF CONTENTS
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One of Salinox’s most innovative design achievements is the family of products described as ‘‘retractable 
window’’ - RW, also known as ‘‘guillotine’’. It can cover a very wide range of construction needs, both indoors and 
outdoors, with its main feature being the ability to save up space.

That is achieved by allowing one or two moveable glassboards to move along a vertical driver,  so that when 
closed, it is arrayed with the non-moveable, fixed glassboads which cover the remaining part of the opening, so 
nothing needs additional or external storage.

Its operation can be manual or motorized, using strong, reliable tubular motors which pull the panes up or down, 
which in turn can be remotely controlled, in a wired or wireless setup.

They are ideal for external shop spaces, easy to use, they protect the enclosed space from bad weather conditions 
and noise. Their dimensions are adjusted to every project’s needs, ensuring that the glazed surface is maximized, 
while numerous motion arrangements are possible. 

Ένα απο τα πιο σχεδιαστικά καινοτόμα προϊόντα της Salinox είναι το ανασυρόμενο παράθυρο, γνωστό και ως 
“καρμανιόλα” ή “γκιλοτίνα”. Είναι σε θέση να καλύψει κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη, εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη εξοικονόμηση χώρου.

Αυτό επιτυγχάνεται με το να επιτρέπεται σε έναν ή δύο υαλοπίνακες να κινηθεί πάνω στον κάθετο οδηγό και να 
συστοιχίζεται με τη σταθερή, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω συστήματα αποθήκευσης. 

Η κίνησή του συστήματος μπορεί να είναι χειροκίνητη ή με ηλεκτρικό μοτέρ, με τη χρήση ισχυρών κυλινδρικών 
μοτέρ, τα οποία ελέγχονται ασύρματα ή ενσύρματα για την ολίσθηση του υαλοπίνακα.

Ιδανικά για εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, εύκολο στη χρήση, τα ανασυρόμενα παράθυρα της Salinox εί-
ναι σε θέση να προστατεύσουν κάθε χώρο από ζεστό και κρύο καιρό, άνεμο και θόρυβο. Οι διαστάσεις τους 
προσαρμόζονται στα μέτρα και στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας τη γυάλινη επιφάνεια, με 
τις διαρρυθμίσεις των κινήσεων για τα πάνελ να ποικίλουν. 

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

RETRACTABLE WINDOWS
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200

165

61

ιμάντες / belts 

λάστιχα / elastic gaskets

κίνηση / motion

μόνωση / insulation

max βάρος φύλλων / pane weight 2 x 160kg

μοτέρ / motor σωληνωτό / tubular

max ύψος / height 5000mm

max πλάτος / width 4000mm

131

100

45

160

RW100T

Χρήση: Σε χώρους με σχετικά αυξημένες απαιτήσεις 
θερμομόνωσης και ιδιαίτερα για μεγάλα ανοίγματα, με 
υαλοπίνακες δομικής επικόλλησης και θερμοδιακοπτόμενα 
προφίλ αλουμινίου. 

Usage: In spaces where the need for thermal insulation 
and sound insulation is relatively high and specifically for 
large building openings, with structural glazing and ther-
mally broken aluminum profiles.

27-31
mm

ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ 
STRUCTURAL GLAZING

ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
SOUND AND THERMAL INSULATION

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ
MOTORIZED

RETRACTABLE WINDOWS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΕΝ 
14351-1
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συρματόσχοινο / wire rope 

λάστιχα / elastic gaskets

κίνηση / motion

μόνωση / insulation

max βάρος φύλλων / pane weight 2 x 160kg

μοτέρ / motor σωληνωτό / tubular

max ύψος / height 5000mm

max πλάτος / width 4000mm

160

100
50

62

14258

157

50
RW160

RETRACTABLE WINDOWS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Χρήση: Κατάλληλο για κλείσιμο μεγάλου οικοδομικού ανοίγματος με γυαλί, με 
χρήση ηλεκτρικού μοτέρ και κίνηση δύο φύλλων, ενώ σε περίπτωση που έχει 
ένα σταθερό και ένα κινητό φύλλο η λειτουργία μπορεί να γίνει και χειροκίνητη. 
Κρύσταλλα μονά ή διπλά, μόνωση με βουρτσάκια και λάστιχα.

Usage: Suitable for the enclosure of large building openings, with motorized 2 
pane motion, while in the case of a single moving pane arrangement, operation 
can be manual. Glazing is either single or double, tempered, insulation with 
brushes and gaskets.

RW160eRW160m

10-28
mm

ΜΟΝΟ Ή ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙ 
SINGLE OR DOUBLE GLAZING

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
MOTORIZED ΑΝΔ MANUAL OP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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80

50
ή / or

80
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100

160

συρματόσχοινο / wire rope 

βουρτσάκια / brushes

κίνηση / motion

μόνωση / insulation

max βάρος φύλλων / pane weight 120kg

μοτέρ / motor σωληνωτό / tubular

max ύψος / height 3000mm

max πλάτος / width 3200mm

15

RW80

Χρήση: Κάλυψη οικοδομικού ανοίγματος με γυαλί, σε περιπτώσεις που είναι 
επιθυμητή η εξοικονόμηση χώρου, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον χώρος 
πάρκινγκ. Κίνηση ενός φύλλου, χειροκίνητα και με μοτέρ - στα μοντέλα RW80m 
και RW80e αντίστοιχα. 

Usage: Building opening enclosure with glazing, ideal for saving space as it 
does not require additional folding space. Single pane movement, either man-
ually or motorized - in the equivalent model m and e.

RW80m RW80m

RW80e RW80m

10
mm

ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ
SINGLE GLAZING

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
MOTORIZED ΑΝΔ MANUAL OP.

RETRACTABLE WINDOWS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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ιμάντες / beltsκίνηση / motion

max βάρος φύλλων / pane weight 120kg

μοτέρ / motor σωληνωτό / tubular

max ύψος / height 3000mm

max πλάτος / width 3200mm

100

160

15,5

80

120

λάστιχα / elastic gasketsμόνωση / insulation

RW120

Χρήση: Κάλυψη οικοδομικού ανοίγματος με γυαλί, σε περιπτώσεις που είναι 
επιθυμητή η εξοικονόμηση χώρου, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον χώρος πάρκινγκ. 
Κίνηση ενός φύλλου, χειροκίνητα και με μοτέρ. 

Usage: Building opening enclosure with glazing, ideal for saving space as it does 
not require additional folding space. Single pane movement, either manually or mo-
torized - in the equivalent model m and e.

10
mm

ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ 
SINGLE GLAZING

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
MOTORIZED ΑΝΔ MANUAL OP.

RW80e RW80m

RETRACTABLE WINDOWS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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100

160

15

συρματόσχοινο / wire rope 

βουρτσάκια / brushes

κίνηση / motion

μόνωση / insulation

max βάρος φύλλων / pane weight 2 x 100kg

μοτέρ / motor σωληνωτό / tubular

max ύψος / height 3200mm

max πλάτος / width 3000mm

40

80

20

20

RW60

Χρήση: Κατάλληλο για το κλείσιμο οικοδομικού ανοίγματος σε 
περιπτώσεις που απαιτείται εξοικονόμηση χώρου. Ηλεκτροκίνητη 
λειτουργία και κίνηση δύο φύλλων πίσω από σταθερό σταθερό 
φύλλο.

Usage: Suitable for the enclosure of large building openings where 
saving space in necessary. Motorized operation and two pane 
movement behind a fixed glassboard.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ
MOTORIZED

10
mm

ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ 
SINGLE GLAZING

RETRACTABLE WINDOWS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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40

80

80

120

συρματόσχοινο / wire ropeκίνηση / motion

max βάρος φύλλων / pane weight 100kg

max ύψος / height 2400mm

max πλάτος / width 3000mm

MW40

Χρήση: Σε εξωτερικούς χώρους που χρειάζονται περιμετρικά 
διαχωριστικά. Η DUO εκδοχή του συστήματος επιτρέπει την κίνηση 
δύο φύλλων στη μέση. 

Usage:  In outdoor spaces where separators on the perimeter are 
needed. The DUO version of the system employes two moving 
panes in the middle. 

MW40 DUO

WINDBREAKS

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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συρματόσχοινο / wire ropeκίνηση / motion

max βάρος φύλλων / pane weight 100kg

max ύψος / height 2200mm

max πλάτος / width 3000mm

40

80

80

30

16

40

51

MW40 FP

To MW40 FP διαθέτει ενσωματωμένη γλάστρα/ζαρντινιέρα η οποία χρησιμεύει 
στη στερέωση του, και ρόδες  ώστε να διευκολύνεται η απομάκρυνσή του. 
Εναλλακτικά, η γλάστρα προσαρμόζεται και γίνεται κάθισμα κλείνοντας το 
μεταλλικό κουτί στο πάνω μέρος.

The MW40 FP model comes with a fixed flower pot which aids the system’s 
balance, and wheels to facilitate its removal. Alternatively, the pot can be 
turned into a sitting bench by closing the metal box on its upper side.

WINDBREAKS

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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max βάρος φύλλων / pane weight 100kg

max ύψος / height 2400mm

max πλάτος / width 3200mm

60

30

16

40

51

ΜΟΝΙΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / PERMANENT INSTALLATION

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / DETACHABLE INSTALLATION

30

60

60

Ανεμοφράκτης για την περίφραξη των εξωτερικών χώρων εστίασης, είτε μόνιμης 
εγκατάστασης, είτε αποσπώμενοι. Στην περίπτωση της μόνιμης εγκατάστασης 
χρησιμοποιείται μονή κολώνα μεταξύ δύο διαδοχικών συστημάτων, ενώ για 
εύκολη μετακίνηση την καλοκαιρινή περίοδο, χρησιμοποιούμε διπλή κολώνα.

Windbreak system for the enclosure of outdoor spaces - particularly restau-
rants and cafeterias, of either permanent or temporary installation. In the case 
of the former, a single column is used between adjacent systems, while, to 
facilitate removal in the summer, a double column is employed.

WBK60

WBK60fp

WINDBREAKS

ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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Οι πτυσσόμενες γυάλινες πόρτες είναι συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν σαν διαχωριστικά 
χώρων, κλείνοντας και προστατεύοντας τον εξωτερικό χώρο π.χ. μίας καφετέριας, από τις χαμηλές 
θερμοκρασίες, τον αέρα και τον θόρυβο. Με την ίδια λογική, συστήματα πτυσσόμενων πορτών μπο-
ρούν να εφαρμοστούν και σε εσωτερικούς χώρους π.χ. χώρους γραφείων, λειτουργώντας σαν διαχω-
ριστικά παραπετάσματα. Η αποθήκευση των φύλλων είναι διακριτική και πολύ εύκολη.

Τα συστήματα γυάλινων πτυσσόμενων πορτών της Salinox είναι γνωστά την ευρύτατη γκάμα μοντέ-
λων που επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Είναι επίσης γνωστά για την εξαιρετική ποιό-
τητα κατασκευής τους, που η ποιότητά τους, σε συνδυασμό με την εμπειρία της σχεδιαστικής ομάδας 
και των τεχνικών της εταιρείας επιτρέπει την εξεύρεση λύσεων σε δυσκολότερες, πιο ιδιαίτερες κα-
τασκευές.

Τα προφίλ αλουμινίου, είναι κράματος ΕΝ ΑW-6060 T66, και είναι διαθέσιμα σε ανοδίωση φυσική και 
απομίμηση inox, καθώς σε ηλεκτροστατική βαφές, από μια ευρύτατη γκάμα χρωμάτων και υφών.

Glazed folding doors and systems in general offer seamless partitioning and coverage of exposed 
spaces, while ensuring an otherwise exposed space is protected from noise or wind and low 
temperatures. Following the same principle, such systems can also be installed in confined spaces, 
such as offices, funtioning as separators. The storage of the individual moveable panes is easy, very 
compact and discreet. 

Salinox’s glazed folding systems are known for their wide range of choices, from which the ideal one 
can be selected, depending on the indidual project’s needs. They are also known for their excellent 
manufacturing quality and their siplicity, which, in combination with the company’s design and technical 
teams’ experience, allow for inventing solutions for more difficult, more challenging projects.

The aluminum used in all of Salinox’s models are characterized by the following alloy index ΕΝ ΑW-
6060 T66 and are available in natural anodization, stainless steel (inox) immitation, and a wide variety 

of electrostatic paints and textures. 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

FOLDING DOORS
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Μηχανισμός οροφής ανοιγόμενης εκτρεπόμενης πόρτας: Με τη χρήση του μηχανισμού μπορεί οποιοδήποτε φύλλο να 
μετατραπεί σε ανοιγόμενη πόρτα ενώ, ταυτόχρονα, σύρεται και παρκάρει μαζί με τα υπόλοιπα φύλλα.

Ceiling mechanism for swing diverting door: By using the mechanism any pane can be converted into a swing door, while 
at the same time, slid along the driver and parked with all other panes.

Πάρκινγκ: Οι πτυσσόμενες πόρτες κινούνται αθόρυβα πάνω σε οδηγό βιδωμένο σε κοιλοδοκό με ράουλα, τα οποία είναι έτσι 
σχεδιασμένα ώστε τα φύλλα να γλιστρούν αμέσως στον χώρο αποθήκευσης (πάρκινγκ). 

Parking: The folding doors are noiselessly slid along a track rail driver which is screwd into an crossbeam with rollers, which 
are designed to allow the panes to move effortlessly in to the parking space.

1 2 3 4 5 6

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ / PANE PARKING WITH HINGES

(F1, F6w)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ / PANE PARKING METHODS

(F2, F4, F5, F6, F7)

Τα φύλλα αναρτώνται κεντραρισμένα με τον οδηγό, με τη 
χρήση αρχικού φύλλου πλάτους όσο το μισό των υπολοίπων, 
επιτρέποντας στα υπόλοιπα φύλλα να φτάσουν τα 100cm 
σε πλάτος. Για ένα πιο συμμετρικό αποτέλεσμα, η τελευταία 
πόρτα μπορεί να είναι σε πλάτος όσο και το αρχικό.

The panes are suspended and centered with respect to the 
driver, with the first pane being half as wide as the rest, allow-
ing all other panes to reach 100cm in width. For a more sym-
metrical result, the last door can be as wide as the first pane.

Τα φύλλα αναρτώνται στον οδηγό σε ράουλο τοποθετημένο 
στην άκρη του οριζόντιου προφίλ.

The panes are suspended on the track rail driver, on a roller 
positioned at the edge of the horizontal profile.

1

0

21

4

3

65

87

FOLDING DOORS BASICS
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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

F1

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)

F1
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
parking

πάνελ
panes

χωρίς πλαίσιο
no framing

κρύσταλλο
glazing

<12mm ασφαλείας
<12mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

Α. 60x53mm Β. 75x72mm

μέγιστο ύψος
max height

260cm 320cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

100cm 120cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

70kg 100kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
unlimited

απεριόριστος
unlimited

F2

Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους <12mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς 
πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Ideal mainly for large openings.
Operation: Parking-type - panes are detached and parked in a separate area.
Characteristics: Tempered glass (<12mm), use of designated, parking, no floor guide, no aluminum 
frames, polycarbonate insulation.

ΕΝ 
14351-1

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 13 πλαστική βάση μηχανικού σύρτη

mechanical latch plastic base

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle

A:  M12x65mm
B:  M12x70mm 14 ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν

adjusting headless allen screw M6

4 βουρτσάκι στεγανοποίησης
insulation brush 7 x 13mm 15 πίρος σύρτη inox

s.steel latch spile Ø12x70mm

5 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
roller locking allen screw with grover M6x25mm 16 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου

aluminum pane side-holding fitment

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 30x30x50mm 17 βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου

s.steel pane side-holding screw M20x80mm

7 φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ
galvanized allen countersunk screw M6x30mm 18 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα

galvanized steel roller base 30x20x50mm

8 προφίλ αλουμινίου σφιγκτήρας
clamping aluminum profile 35x98mm 19 προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής

roof mechanism aluminum profile 96x73mm

9 καπάκι αλουμινίου
aluminum cap 20 μηχανισμός οροφής

roof mechanism

10 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket 21 εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου

aluminum pane-suspension fitment

11 κρύσταλο ασφαλείας 
tempered glass <12mm 22 βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου

galvanized pane-clamping base

12 πόμολο σύρτη
latch knob Ø25 23 βίδα ανάρτησης φύλλου

pane suspension screw M16x65mm

(3.52kg/m)

(0.53kg/m)

A:  (2.19kg/m)
B:  (4.33kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
parking

πάνελ
panes

με πλαίσιο
with framing

κρύσταλλο
glazing

35mm διπλό, ασφαλείας, θερμοηχομονωτικό
35mm double tempered, insulative

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

Α. 60x53mm Β. 75x72mm

μέγιστο ύψος
max height

260cm 400cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

100cm 120cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

100kg 150kg

μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας
max opening pane width

100cm 100cm

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
unlimited

απεριόριστος
unlimited

F4

Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα όπου είναι επιθυμητή η επιπλέον μόνωση, 
αντοχή και ασφάλεια.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.
Χαρακτηριστικά: Διπλά θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα (πάχους 35mm), περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, 
χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Generally suitable where additional insulation, durability and safety is needed.
Operation: Parking-type - each pane is pulled away and parked into a separate designated, pre-planned 
area.
Characteristics: Double glazing (35mm) with thermal and acoustic insulation properties, aluminum 
frames, use of parking area, no floor track guide., Insulation with brushes and rubber 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 16 βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου

s.steel pane side-holding screw M20x80mm

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle

A:  M12x65mm
B:  M12x70mm 17 βάση ράουλου γαλβανιζέ

galvanized steel roller base 30x20x50mm

4 βουρτσάκι στεγανοποίησης
insulation brush 7 x 13-18mm 18 προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής

roof mechanism aluminum profile 96x73mm

5 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
roller locking allen screw with grover M6x25mm 19 μηχανισμός οροφής

roof mechanism

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 40x30x50mm 20 εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου

aluminum pane-suspension fitment

7 υποδοχές για βίδα inox (συνδέει ταμπλά με μπόι)
s.steel allen screw sockets M5x30mm 21 βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου

galvanized pane-clamping base

8 προφίλ αλουμινίου (ταμπλάς)
horizontal aluminum profile 105x47.4mm 22 βίδα ανάρτησης φύλλου

pane suspension screw M16x65mm

9 προφίλ αλουμινίου (μπόι)
vertical aluminum profile 23 πλαστική βάση μίλι με πίρο Ø12

plastic base with Ø12 spile 40x30x50mm

10 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket 24 γαλβανιζέ βάση μίλι με υποδοχή Ø12

plastic base with Ø12 socket 40x30x50mm

11 διπλό θερμοηχομονωτικό γυαλί
double thermal and sound insulative glass 35mm 25 ανοξείδωτη βάση με πίρο Ø12

s.steel base with Ø12 spile Ø90

15 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου
aluminum pane side-holding fitment 26 κλειδαριά με διπλό πίρο 

double lock nest

15 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου
aluminum pane side-holding fitment 27 διπλή φωλιά κλειδαριάς

double lock nest

(1.8kg/m)

(2.15kg/m)

(0.67-1kg/m)

A:  (2.19kg/m)
B:  (4.33kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
parking

πάνελ
panes

με πλαίσιο
with framing

κρύσταλλο
glazing

35mm διπλό, ασφαλείας, θερμοηχομονωτικό
35mm double tempered, insulative

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

Α. 60x53mm Β. 75x72mm

μέγιστο ύψος
max height

260cm 400cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

100cm 120cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

100kg 150kg

μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας
max opening pane width

100cm 100cm

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
unlimited

απεριόριστος
unlimited

F4 elite 

Χρήση: Κατάλληλο για περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η αύξηση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο. 
Χαρακτηριστικά: Διπλά θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα (πάχους 35mm), πλαίσιο αλουμινίου περιμετρικά, 
χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, μόνωση με λάστιχα.

Usage: Ideal when a high energy efficiency factor is desirable.
Operation: Parking-type, each pane is pulled away and parked into a separate designated, pre-planned 
area.
Characteristics: Double glazing (35mm) with thermal and acoustic insulation properties, aluminum 
frames, use of designated, pre-planned parking area, no bottom guide. Bottom insulation with rubber 
seals. 

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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1 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail

     60x53mm
     75x72mm 14 φωλιά σύρτη inox

s.steel latch nest Ø18x30mm

2 ράουλο οδηγού
track rail roller

A:  6053-1265
B:  7572-1270 15 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου

aluminum pane side-holding fitment

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle

A:  M12x65mm
B:  M12x70mm 16 βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου

s.steel pane side-holding screw M16x40mm

4 μηχανική μπάρα με λάστιχο στεγανοποίησης
mechanical bar with gasket for watertightness 17 βάση αλουμινίου με σπείρωμα Μ16

aluminum base with M16 thread 37x40x60mm

5 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
roller locking allen screw with grover M6 18 μηχανισμός οροφής ρυθμιζόμενης δύναμης

adjustable force roof mechanism ΕΝ 2-4/3-6

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 20x30x50mm 19 άξονας inox ανάρτησης φύλλου

s.steel pane suspension axle Μ12x80mm

7 υποδοχές για βίδα inox
s.steel allen screw sockets M5x30mm 20 βίδα inox ανάρτησης φύλλου

s.steel pane suspension screw M16x65mm

8 προφίλ αλουμινίου (τάμπλας)
horizontal aluminum profile 105x47.4mm 21 εξάρτημα αλουμινίου συγκράτησης φύλλο

aluminum pane holding fitment 30x60x60mm

9 προφίλ αλουμινίου (μπόι)
vertical aluminum profile 55mm 23 γαλβανιζέ βάση μίλι με πίρο Ø12

galvanized base with Ø12 spile 20x30x50mm

10 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket 24 πλαστική βάση μίλι με υποδοχή Ø12

plastic base with Ø12 socket 20x30x50mm

11 διπλό θερμοηχομονωτικό γυαλί
double thermal and sound insulative glass 35mm 25 κλειδαριά με διπλό πίρο 

double spile lock

12 διακόπτης μηχανισμού μπάρας στεγανοποίησης
watertightness bar mechanism switch 26 διπλή φωλιά κλειδαριάς

double lock nest

13 λάμα δαπέδου (προαιρετικά)
floor bar (optional) 27 ανοξείδωτη βάση με πίρο Ø12

s.steel base with Ø12 spile Ø90

(1.8kg/m)

(0.67-1kg/m)

A:  (2.19kg/m)
B:  (4.33kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
 parking 

πάνελ
panes

με πλαίσιο
with framing

κρύσταλλο
glazing

35mm διπλό, ασφαλείας, θερμοηχομονωτικό
35mm double tempered, insulative

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

75x78mm

μέγιστο ύψος
max height

400cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

120cm

μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας
max opening pane width

100cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

150kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
unlimited

F4 thermo 

Χρήση: Κατάλληλο για περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η αύξηση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.
Χαρακτηριστικά: Θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου, διπλά θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα 
(πάχους 35mm, ασφαλείας), πλαίσιο αλουμινίου περιμετρικά, χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, 
μόνωση με λάστιχα, οδηγός αλουμινίου με θερμοδιακοπή.

Usage: Suitable wherever the maximum possible thermal insulation is desirable.
Operation: Parking-type system - each pane is pulled away and parked into a separate designated, 
pre-planned area.
Characteristics: Thermally broken aluminum profiles, Double, tempered glazing (35mm) with thermal 
and acoustic insulation properties, perimetrical aluminum profile, parking, no bottom guide, insulation 
with elastic gaskets, thermally broken aluminum track rail driver.

ΕΝ 
14351-1

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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1 διαιρούμενος οδηγός αλουμινίου
split aluminum track rail 75x78mm 12 διακόπτης μηχανισμού μπάρας στεγανοποίησης

watertightness bar mechanism switch

2 ράουλο οδηγού
track rail roller 7578-1270 13 λάμα δαπέδου (προαιρετικά)

floor bar (optional)

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle M12x70mm 14 πόμολο σύρτη inox

s.steel latch knob Ø25

4 μηχανική μπάρα με λάστιχο στεγανοποίησης
mechanical bar with gasket for watertightness 15 φωλιά σύρτη inox

s.steel latch nest Ø18x30mm

5 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
roller locking allen screw with grover M6 16 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου

aluminum pane side-holding fitment

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 100x20x20mm 17 βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου

s.steel pane side-holding screw M16x40mm

7 προφίλ αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενο
horizontal aluminum profile with thermal break 90x48.2mm 18 βάση αλουμινίου με σπείρωμα Μ16

aluminum base with M16 thread 37x40x60mm

8 σύνδεσμος πολυαμιδίου για την ένωση των προφίλ
polyamide connector for profile coupling 14.8mm 19 μηχανισμός οροφής ρυθμιζόμενης δύναμης

adjustable force roof mechanism ΕΝ 2-4/3-6

9 προφίλ αλουμινίου (μπόι)
vertical aluminum profile 55mm 20 άξονας inox ανάρτησης φύλλου

s.steel pane suspension axle Μ12x80mm

10 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket 21 βίδα inox ανάρτησης φύλλου

s.steel pane suspension screw M16x65mm

11 διπλό θερμοηχομονωτικό γυαλί
double thermal and sound insulative glass 35mm 22 εξάρτημα αλουμινίου συγκράτησης 

ανοιγόμενου φύλλου 30x60x60mm

(0.67-1kg/m)

(4.87kg/m)

53mm
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
 parking 

πάνελ
panes

με πλαίσιο
with framing

κρύσταλλο
glazing

10mm ασφαλείας ή 5+5 triplex
10mm tempered or 5+5 laminated

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

60x53mm

μέγιστο ύψος
max height

280cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

100cm

μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας
max opening pane width

100cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

85kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
no limit

F5

Χρήση: Κατάλληλο για πολλές περιπτώσεις, μικρά και μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - τα φύλλα σύρονται και μαζεύουν σε επιλεγμένο χώρο.
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm ή 5+5 triplex securit), χρήση parking, χωρίς 
οδηγό δαπέδου, πλαίσιο αλουμινίου, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Ideal for both small and large openings.
Operation: Parking-type folding door system – each pane is pulled away and parked into a separate 
designated, pre-planned area.
Characteristics: Tempered glazing, 10mm in thickness or 5+5 for laminated tempered glazing, usage of 
parking, aluminum frame, insulation using brushes.

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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1 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail 60x53mm

2 ράουλο οδηγού
track rail roller 6053-1065 14 ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν

adjusting headless allen screw M6

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle M10x65mm 15 πίρος σύρτη inox

s.steel latch knob Ø12x70mm

4 βουρτσάκι στεγανοποίησης
insulation brush 4.5 x 8-18mm 16 φωλιά σύρτη inox

s.steel latch nest Ø18

5 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
safety allen screw with grover M6 17 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου

aluminum pane side-holding fitment

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 50x20x20mm 18 βίδα ίνοξ πλάγιας συγκράτησης φύλλου

s.steel pane side-holding screw M20x80mm

7 υποδοχές για βίδα άλεν inox
s.steel allen screw sockets M5x30mm 19 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα

galvanized steel roller base 50x30x20mm

8 προφίλ αλουμινίου ταμπλάς
horizontal aluminum profile 60x26mm 20 καπάκι αλουμινίου μηχανισμού οροφής

roof mechanism aluminum cap 96x73mm

9 προφίλ αλουμινίου (μπόι)
vertical aluminum profile 21 μηχανισμός οροφής

roof mechanism

10 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket 22 εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου

aluminum pane-suspension fitment

11 κρύσταλο ασφαλείας
tempered glass 10mm 23 βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου

galvanized pane-clamping base

12 πόμολο σύρτη inox
s.steel latch knob Ø25 24 βίδα ανάρτησης φύλλου

pane suspension screw M16x65mm

13 πλαστική βάση μηχανικού σύρτη 
plastic mechanical latch base 25 πλαστική βάση μίλι με ανοξείδωτο πίρο Ø10

plastic base with Ø10 socket 20x20x20mm

(0.94kg/m) (2.15kg/m)

(2.19kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
 parking 

πάνελ
panes

χωρίς πλαίσιο
no framing

κρύσταλλο
glazing

10mm ασφαλείας
10mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

60x53mm

μέγιστο ύψος
max height

240cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

100cm

μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας
max opening pane width

100cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

85kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
no limit

F6

Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μικρά οικοδομικά ανοίγματα.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και μαζεύει σε απομακρυσμένο χώρο.
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, 
χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Ideal for both small and large openings, in places where there are no particular demands for 
insulation
Operation: Parking-type folding door system – each pane is pulled away and parked into a separate 
designated, pre-planned area.
Characteristics: Tempered glazing, 10mm in thickness or 5+5 for laminated tempered glazing, usage 
of parking, aluminum frame, insulation using brushes. 

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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1 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail 60x53mm

2 ράουλο οδηγού
track rail roller 6053 8 ελαστικό παρέμβυσμα

elastic gasket

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle M10 9 καπάκι αλουμινίου

aluminum cap 54mm

4 βουρτσάκι στεγανοποίησης
insulation brush 4.5 x13mm 10 κρύσταλο ασφαλείας

tempered glass 10mm

5 προφίλ αλουμινίου
aluminum profile 11 πλαστικός σφιγκτήρας με υποδομή κλειδαριάς

plastic clamp with lock/latch support 53mm

6 φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ
galvanized allen countersunk screw M6x30mm 12 πόμολο σύρτη inox

s.steel latch knob Ø25

7 προφίλ αλουμινίου
aluminum profile 13 πίρος σύρτη inox με λάμα

s.steel latch nest with bar Ø12

(2.19kg/m)

(0.27kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

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

πάνελ
panes

χωρίς πλαίσιο
no framing

κρύσταλλο
glazing

10mm ασφαλείας
10mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

60x53mm

μέγιστο ύψος
max height

220cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

70cm f6w.0 
90cm f6w.1

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

50kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

2-8

F6w

Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μικρά οικοδομικά ανοίγματα.
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου ακορντεόν (ή φυσαρμόνικα / φυσούνα) - τα φύλλα ανώνονται με 
μεντεσέδες. Τραβώντας το πρώτο, ακολουθούν τα υπόλοιπα.
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm), σύνδεση με μεντεσέδες, χωρίς πλαίσιο 
αλουμινίου, χωρίς οδηγό δαπέδου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Mainly suitable for small building openings.
Operation: Folding door accordion-type system – panes connected with hinges, pulling one away the 
rest follow. 
Characteristics: Tempered glazing (10mm thick), connections with hinges, no aluminum framing, no 
floor rail driver, polycarbonic joint covers, insulation via brushes.

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS



6968

1

2

3

4

6

13

14

7

5

8
9

11

10

12

53
mm

54
mm

54
mm

60mm

38mm

22
mm

54
mm

54
mm

h 
- 1

32
m

m
 

F6w

1 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail 60x53mm

2 ράουλο οδηγού
track rail roller 6053 8 ελαστικό παρέμβυσμα

elastic gasket

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle M10 9 καπάκι αλουμινίου

aluminum cap 54mm

4 βουρτσάκι στεγανοποίησης
insulation brush 4.5 x13mm 10 κρύσταλο ασφαλείας

tempered glass 10mm

5 προφίλ αλουμινίου
aluminum profile 11 πλαστικός σφιγκτήρας με υποδομή κλειδαριάς

plastic clamp with lock/latch support 53mm

6 φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ
galvanized allen countersunk screw M6x30mm 12 πόμολο σύρτη inox

s.steel latch knob Ø25

7 προφίλ αλουμινίου
aluminum profile 13 πίρος σύρτη inox με λάμα

s.steel latch nest with bar Ø12(2.19kg/m)

(0.27kg/m)

(2.19kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

πάρκινγκ
 parking 

πάνελ
panes

χωρίς πλαίσιο
no framing

κρύσταλλο
glazing

10mm ασφαλείας
10mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

60x53mm

μέγιστο ύψος
max height

280cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

100cm

μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας
max opening pane width

100cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

85kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
no limit

F7

Χρήση: Κατάλληλο για πολλές περιπτώσεις -κυρίως οικοδομικά ανοίγματα σχετικά χαμηλού ύψους 
(<280cm).
Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς 
πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Suitable for many occasions – mainly for openings of relatively low height (<280cm).
Functionality: Folding door system with parking space – every pane is removed and stored in a desig-
nated area.
Characteristics: Tempered glazing (10mm thick), parking usage, no floor rail guide, no aluminum fram-
ing, polycarbonate joint covers, insulative brushes. 

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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1 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail 60x53mm 13 ελαστικό παρέμβυσμα

elastic gasket

2 ράουλο οδηγού
track rail roller 6053-1065 14 προφίλ αλουμινίου 

aluminum profile

3 άξονας ράουλου inox
s.steel roller axle M10 15 καπάκι αλουμινίου

aluminum cap 110mm

4 βίδα άλεν με ροδέλα για κλείδωμα ράουλου
roller locking allen screw with grover M6 16 πίρος σύρτη inox

s.steel latch spile Ø12x70mm

5 βουρτσάκι στεγανοποίησης
insulation brush 4.5 x13mm 17 εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου

aluminum pane side-holding fitment 50x30x20mm

6 λαμάκι inox ράουλου με ρουλεμάν
roller locking allen screw with grover 18 βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου

s.steel pane side-holding screw M20x80mm

7 φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ
galvanized allen countersunk screw M6x30mm 19 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα

galvanized steel roller base 50x30x20mm

8 προφίλ αλουμινίου
aluminum profile 54mm 20 προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής

roof mechanism aluminum profile 96x73mm

9 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket 21 μηχανισμός οροφής

roof mechanism

10 καπάκι αλουμινίου
aluminum cap 54mm 22 εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου

aluminum pane-suspension fitment

11 κρύσταλο ασφαλείας
tempered glass 10mm 23 βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου

galvanized pane-clamping base

12 ελαστικό στεγάνωσης
elastic gasket for watertightness 24 βίδα ανάρτησης φύλλου

pane suspension screw M16x65mm

(0.61kg/m)

(3.52kg/m)

(2.19kg/m)

(1.92kg/m)

(0.27kg/m)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

χωρίς πάρκινγκ
no parking

πάνελ
panes

χωρίς πλαίσιο
no framing

κρύσταλλο
glazing

10mm ασφαλείας
10mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

90x50mm

μέγιστο ύψος
max height

250cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

60cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

40kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος
no limit

Fb-cr

Χρήση: Κατάλληλο για κλείσιμο μπαλκονιού, βεράντας, πάνω σε στηθαίο.
Λειτουργία: Τα φύλλα σύρονται και παρκάρουν στην άκρη (σε κάθετη θέση).
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm, securite), με οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο 
αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Suitable for balcony and veranda coverage, on parapet.
Function: Panes are pulled away and parked vertically on the side of the installation.
Characteristics: Tempered glazing (10mm thick), floor track rail guide, no aluminum framing, polycar-
bonate joint-covers, insulation with brushes.

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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fb-cr100 fb-cr

1 υποδοχή οδηγού  
αλουμινίου για ρύθμιση 50x50mm

2 οδηγός αλουμινίου
aluminum track rail 46x75mm 9 καπάκι αλουμινίου  

aluminum cap 50mm

3 σετ ράουλο με άξονα περιστροφής
roller set with pivot M10x65mm 10 ελαστικό παρέμβυσμα

elastic gasket

4 πλαστικός εκτροπέας για το παρκάρισμα του φύλλου
plastic diverter for pane parking 8-18mm 11 κρύσταλο ασφαλείας

tempered glass 10mm

5 βουρτσάκι στεγάνωσης
watertightness brush 4.5x10mm 12 εξάρτημα αξονικής περιστροφής

pivot fitment

6 βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα
galvanized steel roller base 50x8x14mm 13 οδηγός δαπέδου

floor driver 43x30mm

7 κόλλα συγκόλλησης Robusta
Robusta glue 14 άξονας με τακάκι

axle with pad Ø10

8 προφίλ αλουμινίου
aluminum profile 50x26mm 15 συρματόσχοινο inox

stainless steelwire Ø1.5

(1.16kg/m)

(2.5kg/m)

(0.94kg/m)

(fb-cr100)
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σύστημα αποθήκευσης 
storage system

χωρίς πάρκινγκ
no parking

πάνελ
panes

με πλαίσιο
with framing

κρύσταλλο
glazing

10mm ασφαλείας
10mm tempered

διαστάσεις οδηγού
driver dimensions

90x50mm

μέγιστο ύψος
max height

250cm

μέγιστο πλάτος φύλλου
max pane width

60cm

μέγιστο βάρος φύλλου
max pane weight

45kg

αριθμός φύλλων
max number of panes

απεριόριστος

Fb-fr

Χρήση: Κατάλληλο για κλείσιμο μπαλκονιού, βεράντας, πάνω σε στηθαίο.
Λειτουργία: Τα φύλλα σύρονται και παρκάρουν στην άκρη (σε κάθετη θέση).
Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm, securite), με οδηγό δαπέδου, με πλαίσιο 
αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με λάστιχα και βουρτσάκια.

Usage: Suitable for the enclosure of balconies and verandas on parapets.
Operation: Panes are slid and parked on the opening’s side – vertically to the opening.
Characteristics: Tempered glazing 10mm in thickness, floor rail guide, aluminum frames, polycarbonic 
joint covers, insulation with elastic gaskets and brushes.

GLASS FOLDING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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Fb-fr

1

2

3

6

5

7

8

9

10

11
12

60
mm

43mm

30
mm

h 
- 1

78
m

m
 

50
mm

90
mm

5mm

6mm

50mm

4

1 ρυθμιστική υποδοχή οδηγού  
track rail socket for adjustment 50x50mm 7 προφίλ αλουμινίου (ταμπλάς)

horizontal aluminum profile 60x26mm

2 οδηγός αλουμινίου 
aluminum track rail 46x75mm 8 ελαστικό παρέμβυσμα

elastic gasket

3 σετ ράουλο με άξονα περιστροφής 
roller set with pivot M10x65mm 9 κρύσταλο ασφαλείας

tempered glass 8-12mm

4 πλαστικός εκτροπέας για παρκάρισμα
plastic diverter for pane parking 10 κάθετο προφίλ αλουμινίου

vertical aluminum profile 33x40mm

5 βουρτσάκι στεγάνωσης
watertightness brush 4.5x10mm 11 εξάρτημα αξονικής περιστροφής

pivot fitment

6 υποδοχές για βίδα άλεν ίνοξ
inox allen screw sockets Μ5x30mm 12 οδηγός δαπέδου

floor driver 43x30mm

(1.16kg/m)

(2.5kg/m)

(0.94kg/m)

(0.85kg/m)

31mm

33mm

27
.6

m
m

27.8mm

27
.5

m
m

14
.3

m
m
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Η Salinox πρωτοπορεί με ένα εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής προϊόν, 
προκειμένου να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην αγορά. Η γυάλινη ανοιγόμενη 
οροφή, και ακόμα περισσότερο η θερμοδιακοπτόμενη αποτελεί μία σχεδια-
στική νίκη, απαράμιλλης αισθητικής, η λειτουργικότητα της οποίας αναπρο-
σαρμόζει τα δεδομένα και δίνει εκ νέου λύσεις, που μπορούν να προσφέ-
ρουν ζωή και την αίσθηση της πολυτέλειας σε νέους αλλά και υπάρχοντες 
χώρους που μέχρι τώρα θεωρούνταν μη-αξιοποιήσιμοι.

Salinox takes the lead with a premium quality product, aiming to cover a sig-
nificant gap in the market: its fixed, its glazed sliding roof, and even more 
importantly, its thermally broken version, constitutes a design victory of un-
matched aesthetic finesse, whose functionality redefines everything we’ve 
known so far about such constructions in the past, offering life and a sense 
of affluence for new but also existing spaces, which insofar were considered 
to be unreclaimable. 

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ GLAZED SKYLIGHTS
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100mm

186
mm

124mm

189 
mm

112mm

230mm

51mm

186mm

186mm

120mm

S-GR

Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης και κινούμενα πλαί-
σια αλουμινίου. Φέρει κρύσταλλα διπλά, δομικής επικόλλησης (6mm ασφαλείας low-e, διάκενο 15mm, 
4+4mm). Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδική επάλειψη υλικού αδιαβροχοποίη-
σης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, απομιμήσεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams, internal supporting iron-beams and moveable 
glassboard frames. It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). 
Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally 
anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood immitation).

Ø60 - Ø70διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter

σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system οδοντωτός ιμάντας 16mm / 16mm toothed belt 

ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power

ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque

ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed

430 - 600W

55 -120Nm

12 - 17rpm

σύστημα πολλαπλών ράουλων από τεφλόν / multi-roller system made of teflon Ø30

max βάρος φύλλου / pane weight 140kg

GLAZED SKYLIGHTS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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189 
mm

112mm

245mm

61mm

186mm

200mm

120mm

134mm

110mm

200
mm

T-SR

Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου με θερμοδιακοπή, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης 
και κινούμενα πλαίσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Φέρει κρύσταλλα διπλά, δομικής επικόλλησης (6mm 
ασφαλείας low-e, διάκενο 15mm, 4+4mm). Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδι-
κή επάλειψη υλικού αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, 
μεταλλικά, απομιμήσεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams with thermal break, internal supporting iron-beams 
and moveable glassboard frames with thermal break. It bears double structural glazing (6mm tempered 
low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening 
material. Available in naturally anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood immitation).

Ø60 - Ø70διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter

σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system οδοντωτός ιμάντας 16mm / 16mm toothed belt 

ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power

ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque

ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed

430 - 600W

55 -120Nm

12 - 17rpm

σύστημα πολλαπλών ράουλων από τεφλόν / multi-roller system made of teflon Ø30

max βάρος φύλλου / pane weight 140kg

ΕΝ 
14351-1

GLAZED SKYLIGHTS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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112mm

300mm
61mm

183mm

120mm

110mm

300
mm

T-SR DD

Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου με θερμοδιακοπή, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης 
και κινούμενα πλαίσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Φέρει κρύσταλλα διπλά, δομικής επικόλλησης (6mm 
ασφαλείας low-e, διάκενο 15mm, 4+4mm). Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδι-
κή επάλειψη υλικού αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, 
μεταλλικά, απομιμήσεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams with thermal break, internal supporting iron-beams 
and moveable glassboard frames with thermal break. It bears double structural glazing (6mm tempered 
low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening 
material. Available in naturally anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood immitation).

Ø60 - Ø70διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter

σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system οδοντωτός ιμάντας 16mm / 16mm toothed belt 

ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power

ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque

ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed

430 - 600W

55 -120Nm

12 - 17rpm

σύστημα πολλαπλών ράουλων από τεφλόν / multi-roller system made of teflon Ø30

max βάρος φύλλου / pane weight 140kg

GLAZED SKYLIGHTS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS



95

640mm

384mm

174
mm

55
mm

ΔΙΩΡΟΦΗ / DOUBLE TIER ΤΡΙΩΡΟΦΗ / TRIPLE TIER

FOS

Γυάλινη κινητή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου τεσσάρων διαφορετικών τύπων, εσωτερικές κοιλοδο-
κούς ενίσχυσης και κινούμενα πλαίσια αλουμινίου. Φέρει κρύσταλλα διπλά (6mm ασφαλείας low-e, δι-
άκενο 15mm, 4+4mm). Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδική επάλειψη υλικού 
αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, απομιμή-
σεις ξύλου).

Glazed sliding skylight with aluminum crossbeams, internal supporting iron-beams and moveable 
glassboard frames. It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). 
Advance water drainage made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally 
anodized aluminum and electrostatic paints (RAL, metal, wood immitation).

Ø60 - Ø70διάμετρος κυλινδρικού μοτέρ / tubular motor diameter

σύστημα μετάδοσης κίνησης / driveline system οδοντωτός ιμάντας 24mm / 24mm toothed belt 

ισχύς κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor power

ροπή κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor torque

ταχύτητα κυλινδρικού μοτέρ / cylindrical motor speed

430 - 600W

55 -120Nm

12 - 17rpm

σύστημα μεταλλικών ράουλων / metallic roller system

ΕΝ 
14351-1

GLAZED SKYLIGHTS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS
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60mm

135mm

60
mm

150
mm

185
mm

160
mm

100mm

190mm

41.5mm

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 
RETRACTABLE AWNING SYSTEM

55mm

170
mm131

mm

55mm

150
mm

111
mm

F-GR

Γυάλινη σταθερή οροφή με τραβέρσες αλουμινίου, εσωτερικές κοιλοδοκούς ενίσχυσης και σταθερά πλαί-
σια. Φέρει κρύσταλλα διπλά. Εξελιγμένο σύστημα απορροής υδάτων αλουμινίου, με ειδική επάλειψη 
υλικού αδιαβροχοποίησης. Διαθέσιμο σε φυσική ανοδίωση, ηλεκτροστατικές βαφές (RAL, μεταλλικά, 
απομιμήσεις ξύλου).

Τόσο η σταθερή όσο και οι ανοιγόμενες οροφές μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά με το σύστημα σκί-
ασης της Salinox. Έτσι, με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούμε να προσφέρουμε την επιθυμητή σκίαση 
στο χώρο μας, δημιουργώντας συνθήκες οπτικής άνεσης.

The fixed glazed skylight, as well as the folding skylights, can be excellently combined with Salinox’s 
awning system. So, at the touch of a button, one can have the desired shade for any space, creating 
ideal optical conditions.

Glazed skylight with aluminum crossbeams, internal supporting iron-beams and fixed glassboard frames. 
It bears double structural glazing (6mm tempered low-e, 15mm gap, 4+4mm). Advance water drainage 
made of aluminum, coated with watertightening material. Available in naturally anodized aluminum and 
electrostatic paints (RAL, metal, wood immitation).

GLAZED SKYLIGHTS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ
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One of the talked about innovations in the field of 
constructions has been Salinox’s patented clamping 
mounts for the formation of glass railings. The tech-
nique has revolutionized the way glass railings are be-
ing thought of, designed and constructed, since its first 
products were marketed in 2005. Overall the technique 
essentially renders the use of vertical glassboard sup-
porting components obsolete, transforming the looks 
and the urban architectural landscape by offering a 
safe, unobstructed view. 

GLASS RAILINGS

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες καινοτομίες στον 
χώρο τοων κατασκευών είναι οι βάσεις στήριξης κρυ-
στάλλων της Salinox με σύσφιξη για τη δημιουργία 
γυάλινων στηθαίων. Η μέθοδος άλλαξε τον τρόπο που 
οι κατασκευαστές σκέφτονται, σχεδιάζουν και εγκαθι-
στούν γυάλινα στηθαία, από τότε που το προϊόν εισήχθη 
στην αγορά το 2005. Ουσιαστικά, η μέθοδος σύσφιξης 
καθιστά αχρείαστα τα κάθετα στοιχεία στήριξης, μετα-
μορφώνοντας το αστικό αρχιτεκτονικό τοπίο, προσφέ-
ροντας ασφάλεια και ανεμπόδιστη θέα.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
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SB 1010

1 κάλυμμα βάσης
mount cap

2 σώμα βάσης
main body

3 σφιγκτήρας βάσης
clamp

4 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket

5 βίδα άλλεν
allen screw M8x60mm

6 μεταλλικό βύσμα
metal plugs M10-12

16-17.7 
mm

h max
110cm

1

2

3

4

5

6

100mm 100mm

60 
mm

40 
mm

πάχος υάλωσης

glassboard thickness
16-17.7mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων

glassboard max end height
110cm

μήκη βάσεων

mount lengths
150-400mm

SB 7060

1 κάλυμμα βάσης
mount cap

2 σώμα βάσης
main body

3 σφιγκτήρας βάσης
clamp

4 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket

5 βίδα άλλεν
allen screw M6x40mm

6 μεταλλικό βύσμα
metal plugs M8

60mm 60mm

30 
mm

40 
mm

10-13.5 
mm

h max
60cm

1

2

3

4

5

6

πάχος υάλωσης

glassboard thickness
10-13.5mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων

glassboard max end height
60cm

μήκη βάσεων

mount lengths
70-400mm

GLASS RAILINGS GLASS RAILINGS

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
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SB 1412

1 κάλυμμα βάσης
mount cap

2 σώμα βάσης
main body

3 σφιγκτήρας βάσης
clamp

4 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket

5 βίδα άλλεν φρεζάτη
countersunk allen screw M10x70mm

6 μεταλλικό βύσμα
metal plugs M12

1

2

3

4

5

6

16-21.6 
mm

h max
130cm

120mm

50 
mm

90 
mm

πάχος υάλωσης
glassboard thickness

16-21.6mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων
glassboard max end height

130cm

μήκη βάσεων
mount lengths

150-400mm

SB 1210

1 κάλυμμα βάσης
mount cap

2 σώμα βάσης
main body

3 σφιγκτήρας βάσης
clamp

4 ελαστικό παρέμβυσμα
elastic gasket

5 βίδα άλλεν
allen screw M8x70mm

6 μεταλλικό βύσμα
metal plugs M10-12

1

2

3

4

5

6

16-21.6 
mm

h max
120cm

104mm 104mm

46 
mm

78 
mm

πάχος υάλωσης

glassboard thickness
16-21.6mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων

glassboard max end height
120cm

μήκη βάσεων

mount lengths
150-400mm

GLASS RAILINGSGLASS RAILINGS

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ



109108

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
CERTIFIED BY

< 1.2m
ΠΡΟΒΟΛΗ

PROJECTION

SB1010

< 1m

SB1210

< 1.20m

< 50cm

SB7060

Ο υαλοπίνακας υποστηρίζεται 
από μονοκόμματη βέργα βάσης.

Για κατασκευές μικρότερες από 1.2m, δεν χρειάζεται επιπλέον στή-
ριξη με αντιρήδες, καθώς έχει μετρηθεί πως η κατασκευή μπορεί να 
αντέξει εύκολα ανεμοπιέσεις και φορτία χιονιού. Για προβολές μεγα-
λύτερες τους ενός μέτρου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντιρήδες 
για την επιπλέον στήριξη της γυάλινης επιφάνειας.

The glassboard is supported 
by a uniform beam of railing 
mounts. 

For constructions less than 1.2m long, the glassboard does not need 
additional support with struts, as it has been measured that it can 
easily withstand windpςressures and snowloads. For projections 
longer than 1.2m, stainless steel struts must be used for additional 
support to the glassboard.

> 1.2m

HANDRAILS & CANOPEES

SB 8010

1 ελαστικά παρεμβύσματα εγκοπών
elastic gaskets on notches

2 σώμα βάσης αλουμινίου
aluminum mount body

3 ελαστικό παρέμβυσμα σφήνα
elastic wedge gasket

4 κόλλα
glue 80HV

5 ειδικό μεταλλικό βύσμα (index)
special metal plug (index) M8

1

2

3

4

5

16-17.7 
mm

h max
110cm

80mm

20 
mm

80 
mm

πάχος υάλωσης
glassboard thickness 16-17.7mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων
glassboard max end height 100cm

μήκη βάσεων
mount lengths

βάσει ανοίγματος 
based on opening

Ø50mm

16-20mm 

INOX AISI 304

60x40mm

16-22mm

INOX AISI 316
INOX AISI 304

Ø50mm

16-20mm 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM

Ø42.4mm

INOX AISI 316
INOX AISI 304

16-20mm

24x15mm

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM

10mm

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ / HANDRAILS

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM

60x40mm

16-22mm

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ / CANOPEES

GLASS RAILINGS

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
SUGGESTED MOUNT
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Για δημιουργία γυάλινου στηθαίου μετωπικής στήριξης 
χρησιμοποιώντας αποστάτες F40 και μεταλλικές πλάκες 
πίεσης, για κρύσταλλα έως 22mm, triplex ή triplex securite.

For the formation of frontally mounted glass railings using 
F40 spacers and metal pressure pads, for glassboards up 
to 22mm thick, laminated and laminated tempered

L200 F40
/20: 20-30mm
/30: 40-50mm
/40: 50-60mm
/50: 60-70mm

80 
mm

200 
mm

Metal spacers suitable for the formation of glass railings with frontal mount-
ing and glazing up to 30mm thick, laminated or tempered laminated.  
Available in 3 colors: white, black stainless steel.

Μεταλλικοί αποστάτες κατάλληλοι για δημιουργία γυάλινου στηθαίου 
μετωπικής στήριξης, για κρύσταλλα έως 30mm triplex ή triplex securite. 
Διαθέσιμα σε 3 χρώματα: λευκό, μαύρο, inox (ασημί)

F40

Ø40/20Ø40/30Ø40/40Ø40/50

GLASS RAILINGS GLASS RAILINGS

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
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οπές 
γυαλιού Ø20

40 mm

f40/20: 20-30mm
f40/30: 30-40mm
f40/40: 40-50mm
f40/50: 50-60mm

140cm

10
0c

m

1 3 4 5 6

7

2

1 κάλυμμα ίνοξ Ø40x15mm

2 διαφανή ελαστικά υποστρώματα 1mm

3 εξωτερικό σώμα αποστάτη
f40/20: 20-30mm
f40/30: 30-40mm
f40/40: 40-50mm
f40/50: 50-60mm

4 εσωτερικό σώμα αποστάτη Ø35x15mm

5 μεταλλικό βύσμα M10

6 ράβδος ίνοξ με σπείρωμα M10

7 τρίπλεξ γυαλί ασφαλείας <22mm

f40/50

f40/40

f40/20

f40/30

16 mm
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3
mm

2.5
mm

48mm 54.6mm

113 
mm

130 
mm

28 
mm

36 
mm

h max
<200cm

<22mm

<26mm
h max

<130cm

TYPE A TYPE B

U-BASE

U-BASE

Θάλαμος εμφύτευσης κρυστάλλου σε μπετό, κατάλληλος για δημιουργία γυάλινου στηθαίου χωρίς 
κανένα μεταλλικό στοιχείο, για υαλοπίνακες έως 22mm, triplex ή triplex securite.

Θάλαμος εμφύτευσης κρυστάλλου σε μπετό, κατάλληλος για δημιουργία γυάλινου στηθαίου χωρίς 
κανένα μεταλλικό στοιχείο, για υαλοπίνακες έως 26mm, triplex ή triplex securite.

Structural molding chamber for concrete substrates, suitable for the formation of glass railings without 
any metal elements, for glassboards up to 22mm thick, laminated or tempered laminated.

Structural molding chamber for concrete substrates, suitable for the formation of glass railings without 
any metal elements, for glassboards up to 26mm thick, laminated or tempered laminated.

TYPE A

TYPE B

GLASS RAILINGS

ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
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Glass doors are an excellent design solution for spaces that need to move beyond the usual decorative framework. 
They provide a futuristic, austere style to any entrance opening, and allow plenty of light to pass through.

The glass surface forming the entrance however, can be modified to create a variety of effects, either by 
employing frosted glass, which allows light to pass through but is not transparent, or by using thin coloured films 
in between the glass surfaces, rendering a coloured entrance door with a shiny, brilliant finish.

The considerable weight of a glassboard though, needs the appropriate support by a correspondingly sturdy 
frame and hinges. Salinox has perfected a variety of such aluminum support frames, which guarantee adequate 
airtight and watertight sealing, and uses a number of tested and aesthetically pleasing hinges and handles to 
accompany the frame and glass door design.

Οι γυάλινες πόρτες είναι μία άριστη λύση για χώρους που χρειάζονται να προσπεράσουν το σύνηθες διακοσμη-
τικό πλαίσιο. Χαρίζουν ένα φουτουριστικό, αυστηρό στύλ σε κάθε άνοιγμα εισόδου, επιτρέποντας την είσοδο 
άφθονου φωτός να το διαπεράσει.

Η γυάλινη επιφάνεια μπορεί επίσης να τροποποιηθεί και να δημιουργήσει μία ποικιλία εφέ, όπως για παράδειγ-
μα, να χρησιμοποιηθεί γυαλί σατινέ (αμμοβολής) το οποίο αφήνει το φώς να το διαπεράσει αλλά δεν είναι δι-
αφανές, ή να χρησιμοποιηθεί ένα λεπτό χρωματιστό φίλμ, δημιουργώντας μία χρωματιστή πόρτα εισόδου, με 
γυαλιστερό, στιλπνό τελείωμα.

Το σημαντικό βάρος το γυαλιού πάντως, χρειάζεται την ανάλογη στήριξη από κάσες και μεντεσέδες μεγάλης 
αντοχής και ανθεκτικότητας. Η Salinox έχει τελειοποιήσει μία ποικιλία από κάσες αλουμινίου, που εγγυώνται την 
στεγανότητα της εισόδου, χρησιμοποιώντας ελεγμένους και αισθητικά πλήρείς μεντεσέδες και πόμολα για να 
συνοδεύουν την κάσα και το συνολικό σχέδιο της πόρτας.

SWING DOORS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



121120

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΑΣΑ

SQUARE FRAME

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ME EΝΔΕΙΞΗ 
LOCK WITH INDICATOR

Γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου με κάσα τετράγωνης διατομής με διαιρούμενο προφίλ αλουμινίου 
για πάχος τοιχοποιίας (λαμπά) 7,5cm έως 12cm και 12cm έως 18,5 cm. Σχεδιασμένη για κρύσταλλα 
ασφαλείας πάχους 8-12mm.

Swing glass door for indoor spaces with square shaped frame by using a detachable aluminum profile 
for walls 7.5cm to 12cm thick, and 12 to 18.5cm thick. Designed to bear glassboards 8 to 12mm thick.

120/185
mm

20mm

75/120
mm

46mm

30
mm

Ø45 x 2
οβά λ/ oval

45
mm

44
mm

89
mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ
HINGE

Ø14

43
mm

200
mm30

mm

R101 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 
LOCK WITH HANDLE

60
mm

62
mm

Ø45

R Rw
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120/180
mm

20mm

43 
mm

75/120
mm

40
mm

Γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου με κάσα οβάλ διατομής με διαιρούμενο προφίλ αλουμινίου για πάχος 
τοιχοποιίας (λαμπά) 7,5cm έως 12cm και 12cm έως 18 cm. Σχεδιασμένη για κρύσταλλα ασφαλείας 
πάχους 8-12mm.

Swing glass door for indoor spaces with oval shaped frame by using a detachable aluminum profile for 
walls 7.5cm to 12cm thick, and 12cm to 18cm thick. Designed to bear glassboards 8 to 12mm thick.

ΟΒΑΛ ΚΑΣΑ

G 

OVAL FRAME

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ME EΝΔΕΙΞΗ 
LOCK WITH INDICATOR

ΜΕΝΤΕΣΕΣ
HINGE

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 
LOCK WITH HANDLE

Ø45 x 2
oval / οβάλ

45
mm

44
mm

89
mm

Ø14

43
mm

200
mm30

mm

60
mm

62
mm

Ø45

G101

Gw
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24mm

8mm

40
mm

22mm 24mm

28mm

40mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
APPLICATION ON WALL

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
IN COMBINATION WITH FIXED GLASSBOARDS

SLIM FRAME

Glass door for indoor spaces, employing aluminum profile that can create a swing door directly on glass 
surfaces.

Salinox’s slim frame is an elegant aluminum profile which enables the creation of a glass opening door, 
wherever the wall’s thickness is to thick to accommodate a frame, or is simply not there. The immediate 
installation of the profile, on the wall’s vertical surface (without embracing the wall), creates a sturdy pro-
file suitable for the support of a glass door, while with the addition of another fitment, it can create a door 
which can be mounted on glass surfaces.

Γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου, με προφίλ αλουμινίου που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
ανοίγματος πόρτας πάνω σε γυάλινες επιφάνειες.

Η κάσα γωνία της Salinox είναι ένα κομψό προφίλ αλουμινίου που επιτρέπει τη δημιουργία γυάλινου 
ανοίγματος πόρτας, όπου η προεξοχή (λαμπάς) του τοίχου μπορεί να είναι πολύ μεγάλη για να την 
αγκαλιάσει κάσα ή ανύπαρκτη. Με την άμεση εφαρμογή του προφίλ στην κάθετη επιφάνεια του τοίχου 
(χωρίς να αγκαλιάζεται ο τοίχος), δημιουργεί ένα ανθεκτικό προφίλ κατάλληλο για τη στήριξη γυάλινης 
πόρτας, ενώ με την προσθήκη επιπλέον προφίλ, μπορεί να δημιουργήσει άνοιγμα για κάσα πάνω σε 
γυάλινες επιφάνειες.

ΚΑΣΑ ΓΩΝΙΑ
GLASS SWING DOORS

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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FLEX

FLEX

Γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου η οποία κατά το άνοιγμα, περιστρέφεται και ταυτόχρονα μετατοπίζεται, 
καταλαμβάνοντας έτσι ποσοστό του χώρου (το οποίο μπορούμε να προεπιλέξουμε) και στα δύο δωμάτια 
τα οποία χωρίζει. Έτσι, μπορεί να παραμείνει ένα τμήμα της στο ένα δωμάτιο και το υπόλοιπο στο άλλο 
δωμάτιο. Φέρει κρύσταλλο πάχους 10mm. Είναι ένα απόλυτα ευέλικτο σύστημα γυάλινης ανοιγόμενης 
πόρτας. Αποτελεί μια ακόμα καινοτομία της Salinox και είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρούς χώρους 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Sliding glass door for indoor spaces, which, when it opens, it revolves and at the same time it 
is shifted to a new position, thus taking up only a percentage of the space (which the user can 
choose). As a result, only a part of the door remains in one room, and the other part is in the other 
room. It bears 10mm tempered glassboard. It is a very versatile swing door system and constitutes 
yet another groundbreaking design for small spaces with particular demands.

32mm
16mm 32mm

37
mm

39mm

40
mm

50
mm

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ / FOLDING SEQUENCE
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SPLIT

SPLIT

Ανοιγόμενη γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου με δυνατότητα αναδίπλωσης ώστε να καταλαμβάνει 
μικρότερο χώρο κατά το άνοιγμα. Είναι ιδανική για μικρούς χώρους που δεν επιτρέπουν το κλασσικό 
άνοιγμα πόρτας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Φέρει κρύσταλλο πάχους 10mm. 

Glass swing door for indoor spaces which folds, so it takes up as less space as possible when it is swang 
open. It is ideal for small spaces, where the typical full swing opening is problamatic, allowing for best 
use of space. It bears 10mm glassboards.

16mm 32mm

24mm

40
mm

Φ16

32mm

32
mm

12mm

50
mm

40mm

17.8mm

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ / FOLDING SEQUENCE
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HAMMAM

24mm

18.4mm

40
mm

Γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου, ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε χαμάμ ή σάουνα, καθώς εμποδίζει 
τη διαρροή υδρατμών. Η μόνωση επιτυγχάνεται με λάστιχα, ενώ στο κάτω μέρος σφραγίζει με ειδικό 
επικλινές προφίλ αλουμινίου. Συνδυάζεται με ξύλινο πόμολο - καθώς το ξύλο δεν άγει θερμότητα - και 
φέρει κρύσταλλο πάχους 10mm.

Glass door for indoor spaces, designed specifically for use in hamams or saunas, as it prevents water 
vapour leakage. Insulation is achieved with elastic gaskets, while at the bottom end the device is sealed 
with a specially designed inclined aluminum profile. It is combined with a wooden handle - since wood is 
an insulative material - and bears 10mm glassboards.

HAMMAM
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SLIDING DOORS

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Sliding glass doors are applied to large openings in a structure and provide door 
access from a room to the outdoors and copious amounts of natural light, but can 
also be used indoors, providing a different, contemporary look compared to the 
usual, conventional solution. 

Οι συρόμενες γυάλινες πόρτες εφαρμόζονται σε μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα, 
επιτρέποντας πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, και μεγάλες ποσότητες φυσι-
κού φωτός, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο εσωτερικό, προσφέρο-
ντας μία διαφορετική, σύγχρονης εμφάνισης λύση, σε σύγκριση με την γνωστή 
συμβατική και καθιερωμένη άποψη της ανοιγόμενης πόρτας.
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- 7
8m

m
...

Συρόμενη γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου.
με υποδοχή για την τοποθέτηση του σταθερού 
κρυστάλλου. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε κάτω 
από το λαμπά είτε μετωπικά στον τοίχο. Φέρει 
κρύσταλλο πάχους 10mm.

Glass sliding door for indoor spaces, which bears 
a socket for the placement of the fixed glass-
board. Can be installed under the door frame or 
frontally mounted onto the wall. Designed for tem-
pered glassboards 10mm in thickness. 

SL 6580 65
mm

80
mm

10mm

17mm

- 7
3m

m

- 4
7m

m
...

...

Συρόμενη γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου.  
Τοποθετείται κάτω από το λαμπά. Φέρει κρύσταλλο 
πάχους 10mm.

Sliding glass door for indoor spaces, for installation 
directly under the door frame. It bears a glass-
board 10mm in thickness.

SL 4050
40
mm

10mm

39
mm

50
mm

SL

SL

Sliding glass doors are applied to either large or small building openings, typically in indoor spaces, 
offering easy access from one space to the next, saving up crucial space, as well as offering a different, 
more contemporary looking design solution, in comparison to the typical indoor swing door.

Οι συρόμενες γυάλινες πόρτες εφαρμόζονται είτε σε μεγάλα ειτε σε μικρά οικοδομικά ανοίγματα, κυρίως 
σε εσωτερικούς χώρους προσφέροντας εύκολη πρόσβαση από τον έναν χώρο στον άλλον, εξοικονομώ-
ντας ωφέλιμο χώρο, καθώς και μία διαφορετική, σύγχρονης εμφάνισης λύση, σε σύγκριση με την γνωστή 
συμβατική και καθιερωμένη άποψη της ανοιγόμενης πόρτας. 

ΣΣSLIDING DOORS ΣΣSLIDING DOORS

ΣΣSLIDING DOORS

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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SL  DIVA

Συρόμενη γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου.
Τοποθετείται μετωπικά. Σχεδιασμένη να φέρει 
κρύσταλλο πάχους 8 έως 12.5mm.

Sliding glass door for indoor spaces.
Frontal mounting. Designed to bear tempered glazing  
8 to 12.5mm thick.

125
mm

27.5mm

21
mm

25
mm

10mm

10mm

46
mm

39
mm

50
mm

- 7
8m

m
...

SL 4650

Sliding glass door for indoor spaces.
Frontal mounting installation. Bears tempered 
glazing 10mm in thickness.

Συρόμενη γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου.
Τοποθετείται μετωπικά. Συγκρατεί κρύσταλλο 
πάχους 10mm.

10mm

32
mm

32
mm

50
mm

- 7
0m

m
...

Συρόμενη γυάλινη πόρτα εσωτερικού χώρου.
Τοποθετείται κάτω από το λαμπά. Φέρει κρύσταλλο 
πάχους 10mm.

Glass sliding door for indoor spaces.
Installed under the door frame. Glazing of 10mm 
in thickness.

SL 3250

SL

SFT

SFT

ΣΣSLIDING DOORS

ΣΣSLIDING DOORS

ΣΣSLIDING DOORS

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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ΟΔΗΓΟΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ / 3 PANE DRIVER

90
mm

max
1600mm

15mm40mm

ΟΔΗΓΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ / 4 PANE DRIVER

119,5
mm

61
mm

max
1600mm

max
3000mm

29.5mm

18.8mm 14mm

SD18

SD18

SD18

Το επάλληλο σύστημα SD18 δύο, τριών ή τεσσάρων θέσεων, αποτελείται από περιμετρικό προφίλ αλου-
μινίου εντός του οποίου γλιστρούν δύο, τρεις ή αντίστοιχα τέσσερις υαλοπίνακες. Το σύστημα έχει τη 
δυνατότητα να ανοίγει και προς τις δύο κατευθύνσεις του οριζόντιου άξονα. Το σύστημα συγκρατεί κρύ-
σταλλα πάχους 10mm στα οποία τοποθετούνται πόμολα της επιλογής σας. Στις κάθετες πλευρές των 
κρυστάλλων τοποθετούνται λεπτά προφίλ αλουμινίου 14mm, τα οποία διαθέτουν υποδοχές για βουρτσά-
κια. Στο κάτω μέρος τοποθετούνται σύρτες.

The superposed SD18 system of double, triple or quadruple pane arrangement, consists of a perimet-
rical aluminum profile, in which two, three or four glassboards are slid along. The system enables the 
opening panes to slide in both horizontal directions. The system employs 10mm glazing, on which han-
dles of your own choosing are placed. Thin 14mm aluminum profiles with sockets which support brushes 
are installed on the vertical sides of the glassboards. Latches are installed at the bottom of the system.

60.5
mm

ΟΔΗΓΟΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ / 2 PANE DRIVER

SLIDING DOORS

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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50
mm

50
mm

75mm

ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ / SINGLE GLAZING

60
mm

60
mm

50
mm

75mm

23
mm

MONO ΓΥΑΛΙ  
ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ F5

SINGLE GLAZING
USING F5 FRAME

105
mm

105
mm

50
mm

75mm

55
mm

ΔΙΠΛΟ ΓΥΑΛΙ 
ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ F4

DOUBLE GLAZING 
USING F4 GlAZING

ZENO SLIM

ZENO SLIM

Kαλύπτει μία γκάμα από λύσεις τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Αναβαθμισμένη, 
ευφυής τεχνολογία προσφέρει συνεχή λειτουργία, αξιοπιστία, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και 
αρχιτεκτονική άποψη. Μοντέρνος, μικρών διαστάσεων έξυπνος οδηγός, ενσωματώνει τεχνολογίες όπως 
ψηφιακού σήματος τηλεχειρισμό, αθόρυβη λειτουργία και υψηλής ασφάλειας αισθητήρες, σύμφωνους με 
τη νομοθεσία. 

Salinox, Doorson’s exclusive representative in Greece, presents Doorson Zeno Slim Automatic door to 
use at shop entrance; ideal for busy, crowded spaces, with presence/motion sensor, bears 10mm thick 
tempered glazing.

The device covers a range of solutions for indoor as well as for outdoor spaces. Upgraded, intelligent 
technology, offers continuous operation, reliability, low energy consumption and architectural design 
style. Contemporary, small-sized track guide, encapsulating digital operation, quite moving parts and 
sensors which guarantee operational safety, in accordance with world-wide legislation.

H Salinox, αποκλειστική αντιπρόσωπος της Doorson στην Ελλάδα, παρουσιάζει την αυτόματη πόρτα 
Doorson Zeno Slim για χρήση ως είσοδο καταστήματος. Κατάλληλη για πολυσύχναστους χώρους, με 
φωτοκύτταρο - αισθητήρα κίνησης παρουσίας. Φέρει κρύσταλλο πάχους 10mm.

τυπική διάταξη / standard arrangement

τηλεσκοπική διάταξη για μικρότερους χώρους
telescopic arrangement for smaller spaces

διάταξη εκκένωσης: οι πόρτες ανοίγουν σε περίπτωση ανάγκης
breakout arrangement: the doors open wide for a safe evacuation

SLIDING DOORS

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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Salinox designs shower cabins, tailored to the desired dimensions of the intended 
space, adjusting the construction’s layout to its particularities using high grade 
aluminum in selectable colours and textures. The available models will cover the 
needs of any arrangement, with differences focus on the drivers and the type of 
panes motion. The common characteristics are their excellent watertightness, 
elegant design, and their discreet, matching accessories.

Η Salinox σχεδιάζει καμπίνες ντούς στα μέτρα που απαιτεί ο χώρος, προσαρμόζο-
ντας τα σχέδια σε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα του, χρησιμοποιώντας αλουμίνιο υψη-
λής ποιότητας, σε επιλέξιμα χρώματα και υφές. Τα διαθέσιμα μοντέλα καλύπτουν 
κάθε είδους ανάγκη διαρρύθμισης, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα είδη των 
οδηγών και τον τρόπο ολίσθησης των υαλοπινάκων. Κοινό στοιχείο όλων, η εξαιρε-
τική στεγανότητα, η κομψή εμφάνιση και τα διακριτικά, ταιριαστά εξαρτήματα.

SHOWER CABINS

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ
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SH56/45 W

56mm

52mm

45 
mm

20 
mm

6.2
mm

SH56/45 U

56mm

20mm

45 
mm

20 
mm

6.2
mm

SH56/45 C

40mm

20 
mm

56mm

45 
mm

6.2
mm

Το μοντέλο U αφορά μονό οδηγό, το W αφορά οδηγό με δύο υποδο-
χές για γυαλί - σταθερό και κινητό.Το SH56/45 C συνδυάζεται με το 
ειδικό προφίλ U 13.4x20 σε κάθετη εφαρμογή, προσφέροντας ευ-
κολία στην τοποθέτηση, καθώς εισέρχεται εσωτερικά των οδηγών. 
Ταυτόχρονα, είναι ιδανικό για την κατασκευή γωνιακών καμπινών.

The U version employs a single track driver, the W a double one - 
with two glazing sockets - fixed and moveable panes. The SH56/45 
C is combined with profile U 13,4x20 in a vertical application, facili-
tating installation, as it slides in the inside of the tracks. At the same 
time, it is ideal for the construction of corner cabins.

U 13,4X20

U 13,4X20

13.4mm

20 
mm

SH 56/45

Κομψό προφίλ αλουμινίου τοποθετημένο περιμετρικά του ανοίγματος, πλήρως ρυθμιζόμενο και εύκολα δι-
αμορφώσιμο, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του χώρου και προσφέρει μοντέρνο σχεδιασμό στο μπάνιο. Με 
την επιλογή γωνιακής ή ευθύγραμμης κατασκευής, με ένα ή δύο συρόμενα φύλλα, το εύρος των επιλογών 
εγγυάται λύση για οποιονδήποτε χώρο. H κατασκευή χρησιμοποιεί κρύσταλλα ασφαλείας 8mm έως 10mm.

Πόμολα χωνευτά, υδρορροή δαπέδου για την στράγγιση και την καλή στεγάνωση του χώρου, καθώς και 
μαγνητικά αρμοκάλυπτρα μεταξύ των κρυστάλλων, ομαλή κύλιση, όπως και φρένα ασφαλείας είναι μερικές 
από τις εργοστασιακές μας προδιαγραφές.

Elegant aluminum profile place on the perimeter of the opening, entirely adjustable and easily modifiable, 
it completely covers the space’s needs and gives a contemporary design to the bathroom. Choosing be-
tween corner or straight arrangements, with one or two sliding panes, creates a range of options which 
guarantees a solution for any space.  The device uses tempered 8mm to 10mm glazing.

Recessed handles, a runoff gutter for efficient drainage and water-tightness, magnetic joint-covers be-
tween the glass-boards, smooth sliding motion and safety breaks, are just some of our manufacturing 
specifications.

SH 56/45
SHOWER CABINS

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ
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75mm

14.1mm

63mm

52 
mm

20 
mm

Γυάλινη καμπίνα - ντουζιέρα SH 75 52
Χρήση: Επάλληλη ντουζιέρα - καμπίνα μπάνιου.

Χαρακτηριστικά: Κατά το άνοιγμα, απελευθερώνονται τα δύο τρίτα του συνολικού 
ανοίγματος. Συγκρατεί κρύσταλλο πάχους 8mm έως 10mm.

Shower cabin SH 75 52
Usage: Superposed shower or bath cabin.

Characteristics: When opening, two thirds of the total opening area is freed up. Glazing 
used is 8mm to 10mm thick.

SH 75/52

SH 75/52

SH 75/52

Η γυάλινη καμπίνα sh 7572 μπορεί να αξιοποιήσει τα 2/3 του πλάτους για άνετη είσοδο στο ντουζ. 
Χρησιμοποιεί δύο συρόμενα κρύσταλλα και ένα σταθερό, με τα δύο συρόμενα να σύρονται και να 
ευθυγραμμίζονται με το σταθερό τμήμα. Tο περιμετρικό προφίλ αλουμινίου διατίθεται σε φυσική ανοδίωση, 
απομίμηση inox, ή βάφεται ηλεκτροστατικά, με δυνατότητα επιλογής πολλών χρωμάτων. Τα κρύσταλλα 
είναι 8-10mm ασφαλείας. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση ακόμα και σε προϋπάρχουσα κατασκευή. 

The glass cabin SH7572 makes use of the 2/3 of the total width of the opening, to comfortable enter the 
shower. It uses two sliding glass-boards, and a fixed one; when the sliding glass-boards are slid away 
they are overlaid onto one another, finally aligning with the fixed one - ending up in one superposed 
set of three glass-boards. The peripheral aluminum profile come in natural anodization, stainless steel 
imitation, or can be electrostatically painted in a variety of colors and textures. The glazing is tempered, 
8-10mm thick. Easy, quick installation, even on existing constructions.

SHOWER CABINS

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ
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Τ : (+30) 210 23 84 137 / 210 23 19 566
F : (+30) 210 23 17 585 / 210 23 17 618

Ε :info@salinox.gr

Κωνσταντινουπόλεως 84 & Μακεδονίας 
Αχαρνές 13671 Αθήνα

84 Konstantinoupoleos Str. & Makedonias
Acharnes 13671, Athens, Greece

www.salinox.gr

all about crystal support


