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Αξιόπιστο, μέσω και μέσω 
 

Το πλαίσιο είναι ο ζωτικός κρίκος μεταξύ του φύλλου της πόρτας και του τοίχου. Εκπληρώνει έναν θεμελιώδη ρόλο, τόσο τεχνικά όσο και οπτικά, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα 

το φύλλο στο άνοιγμα του τοίχου. Τα τυπικά μοντέλα που εμφανίζονται εδώ είναι διαθέσιμα σε σχεδόν απεριόριστες παραλλαγές και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις 

μοναδικές ανάγκες του οικοδομικού σας έργου. Για παράδειγμα, τα πιθανά επιφανειακά φινιρίσματα περιλαμβάνουν καπλαμά, πλαστικοποιημένο και RAL χρώμα, ιδανικά 

προσαρμοσμένο με το φύλλο πόρτας neuform. Τα πλαίσια neuform αντιπροσωπεύουν υψηλή ποιότητα και αντοχή. εκτελούν τη λειτουργία τους στα υψηλότερα πρότυπα και 

υπογραμμίζουν το στυλ της αρχιτεκτονικής γύρω τους. 

    

Ξύλινο σκελετό περιτυλίγματος 
 
Ξύλινο σκελετό δύο συστατικών - ιδανικό 
για προκλητικά εμπορικά και δημόσια 
περιβάλλοντα. 
Περιτυλιγμένο περίβλημα και στις δύο 
πλευρές, κατασκευασμένο από τεράστιο 
ξύλο ή κόντρα πλακέ, διαθέσιμο σε 
διάφορα πλάτη. Οι σύνδεσμοι γλωσσών 
και αυλακώσεων, τα προσεκτικά 
ταιριαστά υλικά δημιουργούν ένα 
εξαιρετικά στιβαρό πλαίσιο εξαιρετικής 
ποιότητας. 
- αλληλοσυνδεόμενος σύνδεσμος 
γλωσσών και αυλακώσεων μεταξύ 
του στρογγυλού δακτυλίου και του 
περιβλήματος, 
- επένδυση μαρσπιέ από κόντρα 
πλακέ υψηλής ποιότητας (πάχους 25 
mm), 
- περίβλημα από ξύλο, προαιρετικά 
από κόντρα πλακέ (πάχους 25 mm) - 
με επίπεδο φύλλο πόρτας όπου 
αναμένεται συχνή χρήση 

Ξύλινο πλαίσιο 
 
Το πλαίσιο μας είναι μια ευέλικτη λύση μιας 
στάσης με στιβαρό σχεδιασμό που αντέχει 
ακόμη και στις υψηλότερες καταπονήσεις. Το 
πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από 
πλαστικοποιημένο ξύλο και προσφέρει 
σχεδόν άπειρο αριθμό συνδυασμών και 
διαμορφώσεων για όλα τα κοινά προφίλ 
απαιτήσεων. Εξασφαλίζει μια ελκυστική 
εμφάνιση με υψηλό βαθμό δημιουργικής 
ελευθερίας - με μια ιδιαίτερα ευρεία επιλογή 
επιφανειών και διαστάσεων. 
- εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός, 
- εξαιρετικά ευρεία επιλογή επιφανειών 
και διαστάσεων, 
- ευελιξία για διαφορετικές απαιτήσεις, - 
ιδανικό για υπάρχοντα κτίρια και 
ανακαινίσεις 

Ξύλινο πλαίσιο "σύστημα S" 
 
Δοκιμασμένο και αξιόπιστο διαχρονικό 
κλασικό - από το 1963. Τα πλαίσια του 
συστήματος S είναι ιδανικά για 
συστήματα flush-to-the-wall, επίπεδες 
πόρτες και διαχωριστικό σκιάς. Ο 
έξυπνος σχεδιασμός δύο συστατικών 
απλοποιεί την εγκατάσταση σε όλους 
τους τύπους τοίχων. Η υποδομή της 
αποτελεί τη βάση για επακόλουθες 
εργασίες κατασκευής εσωτερικών 
χώρων. 
- πλαίσιο πλαισίου κατασκευασμένο 
από πολυστρωματικό ξύλο ή κόντρα 
πλακέ για υψηλή αντοχή και αντοχή, 
- Εγκατάσταση flush-to-the-wall, 
- επακριβώς καθορισμένο κενό σκιάς 
μεταξύ της υποδομής και του πλαισίου 
πλαισίου, 
- Υποδομή για ακρίβεια διαστάσεων 
100% και ως βάση για επακόλουθες 
εργασίες κατασκευής 

Ξύλινο σκελετό "VARIANT" 
 
Η ποικιλία μας είναι κατασκευασμένη για 
να είναι σκληρή. Μεταβλητά πλάτη 
πλαισίου πλαισίου, καθώς και 
δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών 
πάχους τοιχώματος, σημαίνει ότι το 
Variant διατηρεί μια σταθερή εμφάνιση 
και αίσθηση ανεξάρτητα από τη 
διαμόρφωση. Μια ευρεία επιλογή 
επιφανειακών τελειωμάτων ανοίγει 
συναρπαστικές δυνατότητες για 
εξατομικευμένες λύσεις. 
- πλαίσιο περιτυλίγματος με ξύλο / 
περίβλημα από ξύλο-υλικό, 
- απρόσκοπτη εμφάνιση και αίσθηση 
για διαφορετικές απαιτήσεις, 
- ευρεία επιλογή επιφανειών και 
μπορντούρας, 
- ευρεία επιλογή διαστάσεων (πλάτος 
πλαισίου πλαισίου, βάθος 
περιστροφής, ύψος πόρτας) 

 


