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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ & ΣΚΙΑΔΙΩΝ.



ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΣΕΙΡΑ 44mm.
Η HAUFEN προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εξώφυλλων σκίασης σε διάφορους τύπους και σχέδια
καλύπτοντας κάθε αισθητική και αρχιτεκτονική απαίτηση.
Παντζούρια σε Φυλλαράκι γρίλια σταθερή ή κινητή, γρίλια σε συνδυασμό με Ταμπλά , Ταμπλαδωτά ,
Ραμποτέ οριζόντιο ή κάθετο καθώς και Ραμποτέ με οριζόντιες διακοσμητικές τραβέρσες ή ‘Ζήτα’.
Παράλληλα έχουμε την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο
επιθυμεί ο αγοραστής.



Ξυλεία : Α΄ Ποιότητας Dark Red ΜΕΡΑΝΤΙ Μαλαισίας , ξηραμένο σε 9°- 11° βαθμούς υγρασίας.
Για ορισμένους τύπους παντζουριών επιβάλλεται για την κατασκευή του φύλλου η χρήση κόντρα
πλακέ θαλάσσης έναντι της μασίφ ξυλείας για τα μοντέλα τύπου «Ραμποτέ».



Κάσα : Διατομής, (47 / 92 / 113 / 137mm) x 72mm μασίφ. Η ακριβής διατομή της κάσας σχετίζεται με
τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε έργου και για’ αυτό αναγράφουμε αναλυτικά πάντα σε κάθε προσφορά μας
τη συγκεκριμένη διατομή που προτείνουμε. Οι κάσες των παντζουριών κατασκευάζονται με κατάλληλη
υποδοχή ώστε να αποτελούν υποδομή για την τοποθέτηση του μηχανισμού & των οδηγών της Σήτας .
Κάσες παντζουριών σε άλλες διατομές είναι διαθέσιμες αναλόγως των τεχνικών απαιτήσεων κάθε
έργου.



Φύλλο : Πάχους 44mm , από μασίφ ξυλεία (44mm x 80mm ή 44mmχ70mm ) ή κόντρα πλακέ
θαλάσσης Α΄ ποιότητας πάχους 40mm υπενδεδυμένο για τα ραμποτέ.



Μηχανισμοί : Τα μεταλλικά μέρη του παντζουριού διαφέρουν ως αναφορά τον τύπο τους , επιλέγονται
αναλόγως της υπάρχουσας τοιχοποιίας, του τρόπου ανοίγματος των παντζουριών (εκτεινόμενα 180º ή
κάθετα στην τοιχοποιία 90º) αλλά και των αισθητικών προτιμήσεων του πελάτη.
H HAUFEN
χρησιμοποιεί παντζουρόβεργες , κλείστρα , μάσκουλα και ανεμοστηρίγματα της Roto / Maco.
Παράλληλα διαθέτουμε (προαιρετικά) ανοξείδωτα μεταλλικά μέρη inox της Didieffe αλλά και “
γαλλικούς “ παραδοσιακούς μεντεσέδες. Για όλα τα μεταλλικά μέρη των παντζουριών δίδεται η
δυνατότητα βαφής σε χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΙΑΔΙΑ.
Τα εσωτερικά σκιάδια αποτελούν εναλλακτική μέθοδο σκίασης του χώρου έναντι της τοποθέτησης
παντζουριών. Συνήθως επιλέγονται όταν το επιβάλλει η κατά τόπους παραδοσιακή αρχιτεκτονική
ή το επιθυμεί ο αγοραστής για δικούς του λόγους.
Τα σκιάδια χαρακτηρίζονται ως ποιό “ελαφριά” κατασκευή από τα εξωτερικά παντζούρια , δεν έχουν
δικό τους κάσσωμα και αναρτώνται απευθείας στο φύλλο του υαλοστασίου ή στο φύλλο της εξώθυρας.



Ξυλεία : Τα σκιάδια έχουν πάχος 23mm κατασκευάζονται είτε ως τελάρο από μασίφ ξυλεία ΜΕΡΑΝΤΙ
που φέρει εσωτερικά ταμπλαδάκι από κόντρα πλακέ θαλάσσης είτε κατασκευάζονται εξ’ολοκλήρου από
κόντρα πλακέ θαλάσσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα διαφόρων τύπων και σχεδίων.



Μεταλλικά μέρη : Τα σκιάδια αναρτώνται στα φύλλα με ελαφρύς μεντεσέδες και ασφαλίζουν με
μεταλλικό κλείστρο μηχανικό ή μαγνητικό.
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