
Φυλλαράκια ρολών αλουμινίου  
Πολυουρεθάνης 

Rolling Shutter Slats 
Polyurethane  

Φυλλαράκι  • Slat 

Φυλλαράκια - Slats 1 

Χρωματικές επιλογές   

SILVER/9006—WHITE/9016 

 

Χρωματικές επιλογές   

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016 

BROWN/8014—CHAMPAGNE—MOLIVI/7016 

NOIR SABLE 200—NUSSBAUM  

Μια οικονομική λύση για οικιακά ρολά, με δυνατότητα χειροκίνητης ανύψωσης. Τα ρολά πολυουρεθάνης 

είναι κατάλληλα και για αντικαταστάσεις σε υφιστάμενα ρολά δίχως να χρειαστούν μεγάλες παρεμβάσεις 

στην υπάρχουσα κατασκευή. Στον τομέα της επιλογής φύλλου ρολού διαθέτουμε μεγάλη γκάμα σε υλικά, 

διαστάσεις και χρώματα. Ανάλογα με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και τις ανάγκες του πελάτη επιλέγε-

ται το κατάλληλο φύλλο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα βαφής των ρολών με πολυουρεθάνη.    

An economical solution for home rolling shutters, with the possibility of manual lifting. Polyurethane rolling 

shutters are also suitable for replacements in existing old rolling shutters without the need for major inter-

ventions in the existing construction. There is a wide range in choosing a type of slat as far as it concerns 

the material, the dimensions and the colours. The type of slat is chosen according to the opening dimen-

sions first of all and secondly to the customer needs. Slat with polyurethane can not be painted. 

Φυλλαράκι / Slat 9X43 

Βάρος  2,44 kg/m2, πομπέ διατομής. 

Πλάτος   8.60 mm 

Ύψος 43 mm 

Μέγιστο πλάτος 250  

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια  6 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Κατοικίες και Γραφεία. 

Φυλλαράκι / Slat 9X45 

Βάρος  2,55 kg/m2, πομπέ διατομής. 

Πλάτος   8.90 mm 

Ύψος 44,90 mm 

Μέγιστο πλάτος 280  

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια  6 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Κατοικίες και Γραφεία. 

Φυλλαράκι / Slat 11X50 

Βάρος  2,75 kg/m2, πομπέ διατομής. 

Πλάτος   10.90 mm 

Ύψος 49,75 mm 

Μέγιστο πλάτος 320  

Μέγιστο ύψος 290 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια  8 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Κατοικίες και Γραφεία. 

Χρωματικές επιλογές   

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016 

BROWN/8014—CHAMPAGNE—MOLIVI/7016 

NOIR SABLE 200—NUSSBAUM  



Φυλλαράκι  • Slat 

Φυλλαράκια - Slats 2 

Φυλλαράκια ρολών αλουμινίου  
Πολυουρεθάνης 

Rolling Shutter Slats 
Polyurethane  

Φυλλαράκι / Slat 20X78 

Βάρος  4,80 kg/m2, πομπέ διατομής. 

Πλάτος   19.30 mm 

Ύψος 77,20 mm 

Μέγιστο πλάτος 430  

Μέγιστο ύψος 300 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια  12 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Για μικρές Γκαραζόπορτες σε κατοικίες. 

Φυλλαράκι / Slat 13X56 

Βάρος  2,83 kg/m2, πομπέ διατομής. 

Πλάτος   12.80 mm 

Ύψος 55,80 mm 

Μέγιστο πλάτος 360  

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια  9,5 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Για μικρές Γκαραζόπορτες σε κατοικίες. 

Χρωματικές επιλογές   

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016 

Χρωματικές επιλογές   

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016 



Φυλλαράκι  • Slat 

Φυλλαράκια - Slats 3 

Φυλλαράκια ρολών αλουμινίου  
Διέλασης 

Rolling Shutter Slats 
Extruded  

Φυλλαράκι / Slat View Line 

Βάρος   8,60 kg/m2 

Πλάτος    9,27 mm 

Ύψος Κλειστό 49 mm 

Ύψος Ανοικτό 71,50 mm 

Μέγιστο πλάτος 300  

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια  7,5 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Γραφεία και κατοικίες. 

Χρωματικές επιλογές   

SILVER/9006—WHITE/9016 

Ιδανικά φυλλαράκια από διελασμένο προφίλ για ρολά που προσφέρονται για μεγάλα ανοίγματα με το 

ελάχιστο βέλος κάμψης. Επιπλέον προσφέρουν ασφάλεια του χώρου μας, την προστασία των προσω-

πικών μας στιγμών από τα αδιάκριτα βλέμματα καθώς επίσης μας προσφέρουν ικανοποιητικό εξαερι-

σμό του χώρου μας. 

Ideal slats profile for rolling shutters that are offered for large openings with the minimum bending arrow. 

In addition, they offer security of our space, the protection of our personal moments, as well it offers us 

satisfactory ventilation of our space. 

Φυλλαράκι / Slat Thea Roll 

Βάρος   10,30 kg/m2 

Πλάτος    8 mm 

Ύψος   16,5 mm 

Μέγιστο πλάτος  300  εκατοστά 

Μέγιστο ύψος  300 εκατοστά 

Μέγιστη επιφάνια   9 m2  

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ: 

Γραφεία και κατοικίες. 

Χρωματικές επιλογές   

 


