GLASS ACCESSORIES

συρόμενες γυάλινες πόρτες
sliding glass doors

www.excel.com.gr

SL-D 001

οδηγοί αλουμινίου

για επάλληλα συρόμενα

Η

εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του
γυαλιού με επιτυχία και συνεχώς ανοδική τάση από
το 2006.
Η πολυετής εμπειρία των ιδρυτών της στον χώρο της
παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και οι
επενδύσεις της εταιρείας στην σύγχρονη τεχνολογία
οδήγησαν την excel στην ταχύτατη καθιέρωση της στην
ελληνική αγορά.
Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή αλλά και η
εμπορία ποιοτικών και υψηλών προδιαγραφών
προϊόντων έτσι ώστε να καλύπτει ολοκληρωμένα κάθε
απαίτηση λειτουργικότητας , αισθητικής και εργονομίας.
Η γνώση και η συνεχής έρευνα της αγοράς οδηγούν την
εταιρεία στην παραγωγή νέων πρωτοπόρων προϊόντων
με την σφραγίδα της αξιοπιστίας.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2016

E

xcel company activated in the field of glass accessories
successfully and continuously since 2006.

The experience of the founders on the field of production of
metal parts and glass accessories such as company's
investments in modern technology, has led to the rapid
establishment in the Greek market.
The aim of the company is the production and marketing of
high quality and high standard products and glass
accessories to cover every requirement integrated
functionality, aesthetics and ergonomics.
The knowledge and constant research of the market leading
excel company in producing new innovative products and
glass accessories with the stamp of reliability.
Athens, December 2016

■ οδηγός αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα
γυαλιά 5 mm
dual aluminum guide for sliding glass doors 5mm

SL-D 003

οδηγοί ανοξείδωτοι
για κρεμαστά συρόμενα

■ ράουλο συρόμενου φύλλου
sliding door roller

■ βάση στήριξης σωλήνα σε τοίχο
tube connector to wall

■ βάση στήριξης σωλήνα σε γυαλί
tube connector to glass

■ stop ράουλου
sliding door stop

■ οδηγός δαπέδου συρόμενου φύλλου
sliding sheet floor guide

■ τερματικό σωλήνας
endpiece for D 25 tube

■ βάση στήριξης σωλήνας σε
κάθετο τοίχο
sliding sleeve

■ πόμολο INOX 60 χωνευτό
sliding glass door handle 60mm

SL-D 004

οδηγοί
αλουμινίου
για συρόμενο γυαλί

■ οδηγός αλουμινίου για συρόμενο γυαλί
aluminum guide for sliding glass
τρόπος ανάρτησης: στήριξη στην οροφή

■ διπλός οδηγός αλουμινίου για επάλληλη συρόμενη κατασκευή
dual aluminum guide for double glass door constructions
τρόπος ανάρτησης: στήριξη στην οροφή

■ οδηγός αλουμινίου για συρόμενο γυαλί • aluminum guide for sliding glass
τρόποι ανάρτησης: •μετωπική στήριξη (χωρίς εμφανή στηρίγματα)
• στήριξη στην οροφή

■ stop ράουλου με μηχανισμό
συγκράτησης (ανοιχτής ή κλειστής θέσης)
stop roller with restraint device (open or closed position)

■ ράουλο συρόμενου φύλλου με έκκεντρο ρύθμισης
Roller sliding sheet adjustment cam
■ οδηγός δαπέδου συρόμενου φύλλου
sliding sheet floor guide

■ πόμολο συρόμενης πόρτας ανοξείδωτο
inox sliding door knob 55mm

■ πόμολο συρόμενης πόρτας ανοξείδωτο
inox sliding door knob 35mm

■ οδηγός αλουμινίου για σταθερό και συρόμενο γυαλί
aluminum guide for fixed and sliding glass
τρόπος ανάρτησης: στήριξη στην οροφή

SL-D 002

οδηγοί
αλουμινίου
για συρόμενο γυαλί

■ οδηγός αλουμινίου για συρόμενο γυαλί
aluminum Guide for sliding glass
τρόπος ανάρτησης: μετωπική στήριξη (χωρίς εμφανή στηρίγματα)

■ οδηγός δαπέδου συρόμενου γυαλιού 10 mm
sliding sheet floor guide 10 mm glass

■ προσθήκη για γυαλί 8 mm
addition for 8 mm glass

■ προσθήκη για γυαλί 12 mm
addition for 12 mm glass
■ ράουλο συρόμενου φύλλου
με δυνατότητα ρύθμισης
configurable roller sliding sheet
■ stop ράουλου με μηχανισμό συγκράτησης
(ανοιχτής ή κλειστής θέσης)
stop roller with restraint device
(open or closed position)
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