
NEO! ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
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Βάση δαπέδου µε οδηγό συρόµενου φύλλου Εσωτερική όψη κατασκευής - βάση δαπέδου

Εσωτερική όψη κατασκευής - άνω οδηγός Εξωτερική όψη κατασκευής - άνω οδηγός

Ανοξείδωτο πόµολο χωνευτό

2

‣Εργονοµικός Σχεδιασµός

‣Εύκολη Τοποθέτηση

‣Τέλεια Στεγανοποίηση

‣Ergonomic Design

‣Easy Fixed

‣Perfect Sealing
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Upper Rail
New design with hided rollers,
achieving steady holding for the
fixed glass.

Άνω Οδηγός
Πρωτοποριακή σχεδίαση
µε κρυφά ράουλα και
τέλεια συγκράτηση
σταθερού φύλλου.

Lower BaseΒάση ∆απέδου
Glass support base with sealant
proof for steady holding and
perfect sealing. At the lower base
applies the sliding door holder and
the inox stainless steel cup.

Movable Part Roller
Available with adjustable cam for easy
levelling and plasticised high quality
bearings for smooth and silent rolling.

Ράουλο
Συρόµενου Φύλλου

Βάση στήριξης κρυστάλλων
µε ειδικά σχεδιασµένο ελαστικό
προφίλ για άψογη συγκράτηση
και τέλεια στεγανοποίηση. Στην
βάση προσαρµόζεται ο οδηγός
συγκράτησης συρόµενου φύλλου
και το ανοξείδωτο καπάκι.

Με έκκεντρο ρύθµισης και
πλαστικοποιηµένα ρουλεµάν
υψηλής ποιότητας
και αντοχής για οµαλή
και αθόρυβη λειτουργία.

Στόπερ Roller Stop
Sliding door roller stop that is placed
inside the upper guide and is
invisible from the face side of the
construction.

Στοπ ράουλου συρόµενου φύλλου
που τοποθετείται στον άνω οδηγό
από την εσωτερική πλευρά της
κατασκευής. Εφαρµόζει εντός του 
οδηγού µε αποτέλεσµα να µην είναι
εµφανές στην εξωτερική όψη
της κατασκευής.
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Upper rail connector for angular
constructions made of solid inox
stainless steel mounted inside
the upper rails for perfect finishing.

Γωνία συνδέσεως άνω οδηγών
για γωνιακές καµπίνες κατασκευασµένη
από µασίφ ανοξείδωτο ατσάλι.
Τοποθετείται εντός των οδηγών µε κρυφή
σύνδεση για άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα.

Γωνία συνδέσεως βάσης δαπέδου για
γωνιακές καµπίνες κατασκευασµένη
από µασίφ ανοξείδωτο ατσάλι.
Τοποθετείται εντός της βάσης και 
καλύπτεται από το καπάκι για τέλεια
στεγανοποίηση και υψηλής αισθητικής
τελικό αποτέλεσµα.

Γωνία 
Συνδέσεως Άνω Οδηγών

Lower base connector for angular
constructions made of solid inox stainless
steel mounted inside the lower base and
covered by the base cap for perfect
sealant and high quality finishing.

Γωνία Συνδέσεως
Βάσης ∆απέδου

 

Upper Rail 900 angle 
Connector

Lower Base 900 angle
Connector
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Door HandleΠόµολο
Sliding door handle    55mm.
Specially designed door handle that 
passes between the fixed glass and the 
sliding part.That way we achieve biggest
opening for easiest access. 

Χωνευτό πόµολο    55mm.
Ειδικά σχεδιασµένο πόµολο ώστε
να διέρχεται ανάµεσα στο σταθερό
και το συρόµενο φύλλο.Με αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται το
µεγαλύτερο δυνατό άνοιγµα για
ευκολότερη πρόσβαση.

Οδηγός Συρόµενου
Φύλλου

Sliding Door Holder

The sliding door holder is made of
inox stainless steel for highter resistance.
It also includes plastic casing for silent rolling.

Ο οδηγός συγκράτησης συρόµενου
φύλλου είναι κατασκευασµένος
από ανοξείδωτο ατσάλι για
µεγαλύτερη αντοχή και πλαστική
επένδυση στο εσωτερικό του για
αθόρυβη κίνηση.

Στήριγµα Άνω Οδηγού Upper Rail Support
Wall mounted upper rail base.Βάση στήριξης άνω οδηγού σε τοίχο.

Στήριγµα Βάσης ∆απέδου

Lower Base Support

Wall mounted lower base support.

Λαµάκι στήριξης βάσης δαπέδου σε τοίχο.
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1. Καπάκι Βάσης ∆απέδου
2. Καπάκι Άνω Οδηγού

1. Lower Base Cap
2. Upper Rail Cap

Στεγανοποιητικά Προφίλ

Proofing Seals

1. Magnetic pvc profile 90 - 180.
2. Pvc profile for sliding doors.
3. Glass to wall pvc profile.

1. Μαγνητικό προφίλ 90 - 180
2. Προφίλ στεγανοποίησης συρόµενου φύλλου.
3. Προφίλ στεγανοποίησης σταθερού γυαλιού σε τοίχο.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓOΜΕΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

Η Εταιρία EXCEL κατασκευάζει όλα τα απαιτούµενα

εξαρτήµατα για ανοιγόµενες καµπίνες µπάνιου.

• Μεντεσέδες Κρυστάλλων

• Ανοξείδωτα Προφίλ Στήριξης

• Ανοξείδωτα Στηρίγµατα Σταθερών Γυαλιών

• Στεγανοποιητικά Προφίλ

• Πόµολα

• Ειδικές Κατασκευές 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στην Εταιρία EXCEL θα βρείτε πολύ µεγάλη ποικιλία

εξαρτηµάτων για οποιαδήποτε γυάλινη εφαρµογή

καθώς και την δυνατότητα µελέτης, σχεδιασµού

και κατασκευής εξαρτηµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες σας.

Η πολυετής εµπειρία στον χώρο των µεταλλικών

εξαρτηµάτων και ο άρτιος µηχανολογικός

και τεχνολογικός εξοπλισµός της εταιρίας παρέχουν

απεριόριστες δυνατότητες.

online video
τοποθέτησης

προϊόντος
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