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ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ & ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι υαλόθυρες & τα υαλοστάσια ασφαλείας
κατασκευάζονται , με πιστοποιημένα χαλύβδινα,
γαλβανισμένα ευρωπαϊκά προφίλ της Ελβετικής
εταιρείας FORSTER του τύπου PRESTO . Η διατομή
των προφίλ αυτών είναι 50x50 mm με μπινί
20mm, πάχους 1,5 mm .
Η σειρά κουφωμάτων PRESTO παράγεται
με ψυχρή έλαση σύμφωνα με το πρότυπο DIN
2395 part 1&2, από χαλυβδόφυλλα
S250GD+Z150 – N – A, γαλβανισμένα εν θερμώ
μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής (όχι προγαλβανισμένα) με επικάλυψη ψευδαργύρου 150g/m2,
σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147. Τα προφίλ αυτά που στην εμφάνιση τους είναι απολύτως όμοια
με τα προφίλ αλουμινίου, διαθέτουν υποδοχές για
την τοποθέτηση 2 ελαστικών παρεμβυσμάτων. Επίσης διαθέτουν πηχάκια στερέωσης των υαλοπινάκων χωρίς βίδες (κουμπωτά) όπως ακριβώς των
αλουμινοκατασκευών βάθους 15-35mm. Οι μεντεσέδες είναι χυτοχαλύβδινοι, ρυθμιζόμενοι βιδωτοί,
οι οποίοι εξασφαλίζουν απεριόριστη αντοχή στην

χρήση.. Η κατασκευή μπορεί να δεχθεί αυτόματο
ανεμοφράκτη.
Οι υαλοπίνακες είναι απολύτως διαφανείς πάχους
17 – 33 mm , ευρωπαϊκής προέλευσης με πιστοποίηση. Η όλη κατασκευή γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια σε θέματα κολλήσεων και λείανσης ώστε να
επιτυγχάνεται ιδανικό αποτέλεσμα εφάμιλλο των
αλουμινοκατασκευών.
Η σχεδίαση των υαλοθυρών ,είναι απολύτως ελεύθερη και καλύπτει όλες τις πιθανότητες
κατασκευής . Ήτοι δίφυλλες, μονόφυλλες, ανισοσκελείς, με φεγγίτες, με φαρδύ ή στενό κατωκάσι
κ.ο.κ.
Η κατασκευή και η τοποθέτηση είναι τέτοια
ώστε η τελική βαφή μπορεί να γίνει ηλεκτροστατικά
στο φούρνο σε όλες τις αποχρώσεις RAL με πάχος
από 75 έως 125 μ.m
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ΤΥΠΟΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΥΑΛΩΤΗ ΠΟΡΤΑ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΥΑΛΩΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΦΕΓΓΙΤΗ

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΥΑΛΩΤΗ ΠΟΡΤΑ

ΔΙΦΥΛΛΗ
ΥΑΛΩΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
& ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ

ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΩΤΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΩΤΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ & ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ
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ΣΧΕΔΙΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ)

ΔΙΦΥΛΛΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑ
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ)

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ)

