
6362

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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F6

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)


