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5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΤΩΝ / ΣΙΔΕΡΙΩΝ.



ΣΗΤΕΣ.
Τα ξύλινα κουφώματα της HAUFEN είναι τεχνικά συμβατά με όλους τους τύπους σητών της αγοράς. Τα
κασώματα των κουφωμάτων έχουν ειδική υποδοχή ώστε ο μηχανισμός και οι οδηγοί της σήτας να
ενσωματώνονται πλήρως στο ξύλο για λόγους αισθητικής & αξιόπιστης λειτουργίας.
Οι δύο βασικότεροι τύποι σητών που χρησιμοποιούμε είναι :



Κάθετης Κίνησης : Κουτί και οδηγοί αλουμινίου σε χρώμα λευκό ή καφέ , κλασσικό πανί, μηχανισμός με φρένο ή
χωρίς. Τοποθετείται κατά κύριο λόγο στα παράθυρα αλλα και σε μπαλκονόπορτες , δεν μπορεί να καλύψει πολύ
μεγάλα πλάτη κουφώματος. Παρέχεται δυνατότητα βαφής σε χρώματα Ral ή σε απομιμήσεις ξύλου.



Οριζόντιας Κίνησης : Κουτί και οδηγοί αλουμινίου σε χρώμα λευκό ή καφέ , κλασσικό πανί ή plisse, μηχανισμός
τύπου κασετίνα (αφαιρείται και επανατοποθετείται εύκολα) με ερπύστρια κύλισης ή χαμηλό οδηγό στο κάτω
μέρος. Μεγάλη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες όπως δυνατός αέρας η τσαλάκωμα του πανιού , τεράστιο εύρος
διαστάσεων για να καλύπτει μεγάλα ανοίγματα σε πλάτος , ευκολία στο συχνό άνοιγμα κλείσιμο της σήτας
ιδιαίτερα στις μπαλκονόπορτες που υπόκεινται σε τέτοια χρήση . Παρέχεται δυνατότητα βαφής σε χρώματα
Ral ή σε απομιμήσεις ξύλου.



ΣΙΔΕΡΙΕΣ .



Σιδεριές Ασφαλείας Παραθύρων : Οι σιδεριές για τα υαλοστάσια είναι σταθερές , αποτελούνται από extra κάσα
μασίφ λουστραρισμένη , διατομής 47mm x 72mm με διατρήσεις στον παντογράφο (αναλόγως του σχεδίου που
θέλουμε) και απο μεταλλικές βέργες διατομής Ø16mm οι οποίες διαπερνούν την κάσα κάθετα και οριζόντια
σύμφωνα με τις οπές που έχουν γίνει σε αυτή.
Οι σιδεριές βάφονται σε μαύρο χρώμα ή σε χρώματα Ral επιλογής του πελάτη, επίσης είναι δυνατόν να
υποβληθούν σε ειδική κατεργασία για αισθητικούς λόγους πχ. τεχνητή παλαίωση .
Διατίθενται επίσης και ανοξείδωτες σιδεριές σε inox για μεγάλη αντοχή στη διάβρωση.



Διακοσμητικές Σιδεριές Εξωθυρών: Οι διακοσμητικές σιδεριές των εξωθυρών είναι και αυτές σταθερές,
κατασκευάζονται σφυρήλατες από μασίφ σίδερο 4mm x 12mm και διατίθενται σε πολλά σχέδια.
Τα μοντέλα εξωθυρών με σιδεριά φέρουν ειδική υποδοχή (πατούρα) στο ξύλο όπου και βιδώνεται το πλαίσιο
της σιδεριάς.
Οι σιδεριές των εξωθυρών βάφονται και αυτές σε διάφορα χρώματα και μπορούν να υποστούν ειδική
κατεργασία αναλόγως επιλογής του αγοραστή. Κατασκευάζονται επίσης και ανοξείδωτες σε inox.
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