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Στοράκι Περσίδες μέσα σε διπλή υάλωση



Πρόκειται για ένα επαναστατικό σύστηµα σκίασης το οποίο 

διαµορφώνει ένα µοντέρνο προϊόν, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική 

µε τη λειτουργικότητα και την αντοχή (δεν απαιτείται συντήρηση).

Τοποθετώντας 

δύο µαγνητήτες 

εξωτερικούς 

παράλληλα µπορεί 

να λειτουργήσει και 

από τις δύο πλευρές

Σύστηµα µηχανισµού µε µαγνήτη

4+22+4 = (30mm)Σφραγίζει Αεροστεγώς

2Ελάχιστο πλάτος 35cm      Mέγιστο πλάτος 325 cm      Μέγιστη επιφάνεια 3,6 m

PG Μ

H περιστροφή και η κίνηση των περσίδων 
πάνω - κάτω  γίνεται µε χειροκίνητο
µηχανισµό ο οποίος λειτουργεί µε µαγνήτη 
(εντός και εκτός της διπλής υάλωσης).

Και σε πολλούς άλλους χώρους εσωτερικούς 

ή εξωτερικούς, επιλέγοντας το σύστηµα που σας ταιριάζει

Πού µπορoύν να χρησιµοποιηθούν 

συστήµατα περσίδων:
Είναι ιδανικά για χώρους που το ηλιακό φώς 

θα ρυθµίζεται όπως το επιθυµεί ο χρήστης. 

Προτείνεται για επαγγελµατικούς 

και οικιακούς χώρους:

Ξενοδοχειακές µονάδες

Καταστήµατα

Ιατρεία

Γραφεία

Καφέ εστιατόρια

Κατοικίες

Συστήµατα περσίδων
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Το ανέβασµα και το κατέβασµα 

καθώς και η περιστροφή

των περσίδων στη θέση που επιθυµείτε γίνεται 

µε τηλεχειριστήριο 

ή µε τον εξίσου λειτουργικό επιτοίχιο διακόπτη.

Τηλ/ριο 
Μονοκάναλο

Δικάναλο
Εξακάναλο

Δεκαεξακάναλο

85mm

85mm

85mm

130mm

85mm 43mm

Τηλ/ριο 
Μονοκάναλο

Δικάναλο
Εξακάναλο

Δεκαεξακάναλο

Επιτοίχιος 

διακόιπτης

αφής 

τεσσάρων καναλιών 

ενσωµατωµένος

µετ/τής και δέκτης

170mm 1
6

4

2
Τηλ/ριο Μονοκάναλο
Δικάναλο- Εξακάναλο 

Δεκαεξακάναλο

Μετ/τής 
220vAC
24vDC

Μετ/τής 
220vAC
24vDC

Μετ/τής 
220vAC
24vDC

Μετ/τής 
220vAC
24vDC

Δέκτης

Επιτοίχιος 
διακόπτης 

Επιτοίχιος 
διακόπτης διπλός 

100mm

160mm

75mm

50mm

25mm

85mm

85mm

47mm 15mm

50mm

45mm

Ηλεκτρικές επαφές

85mm

Συστήµατα περσίδων

PG E

Σφραγίζει Αεροστεγώς

Σύστηµα µε 
ηλεκτρική κίνηση

4+28+4 = (36mm)

Ελάχιστο πλάτος 48 cm

Μέγιστο πλάτος 325 cm
2Μέγιστη επιφάνεια 6,5 m

Επιτοίχιος διακόπτης 

Επιτοίχιος διακόπτης
2 καναλιών
ενσωµατωµένος
µε µετασχηµατιστή
και δέκτη 

Ενσωµατωµένος  

µετ/τής και δέκτης

85mm

7
Τηλ/ριο Μονοκάναλο
Δικάναλο, Εξακάναλο

Δεκαεξακάναλο

130mm

43mm
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Συστήµατα περσίδων

PG E

Σύστηµα µε ηλεκτρική κίνηση

8 9
10

11

12
Τηλ/ριο από 

1 έως 9 
κανάλια 

Τηλ/ριο από 
1 έως 99 
κανάλια 

Τηλεχειριστήρια

150mm

45mm

85mm

85mm

85mm

85mm

85mm

170mm

Επιτοίχιος διακόπτης αφής 
6 καναλιών 

ενσωµατωµένος µετ/της 
και δέκτης 

Επιτοίχιος διακόπτης 
2 καναλιών 

ενσωµατωµένος µετ/της 
και δέκτης 

Επιτοίχιος διακόπτης 
ενσωµατωµένος µετ/της 

και δέκτης

PG 1310222

PG 1330702

PG 1330512

PG 1330712

PG 1310232

9

9 9
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Στο σύστηµα αυτό το ανέβασµα-κατέβασµα 

γίνεται µε το εξωτερικό σχοινάκι. 

Όλη η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα 

µε το τράβηγµα του σχοινιού προς 

τα πάνω και προς τα κάτω. 

Η περιστροφή των περσίδων 

γίνεται µε το µπουτόν.

PG BC
Σύστηµα µηχανισµού µε µπουτόν και σχοινάκι  
Δεν σφραγίζει Αεροστεγώς

4+18+4 = (26mm)

Ελάχιστο πλάτος 20 cm      Μέγιστο πλάτος 100 cm

Μεγαλύτερη διάσταση 
2κατασκευής και λειτουργίας 1,5 m

Το σύστηµα µε µπουτόν παρέχει 

µόνο τη δυνατότητα περιστροφής 

των περσίδων (άνοιγµα-κλείσιµο).

Η µετάδοση της περιστροφής γίνεται 

µε το µπουτόν το οποίο τοποθετείται 

στο εξωτερικό µέρος του κουφώµατος.

Ελάχιστο πλάτος 20 cm

Μέγιστο πλάτος 300 cm

Μεγαλύτερη διάσταση 
2κατασκευής και λειτουργίας 4,0 m

PG B
Σύστηµα µηχανισµού µε µπουτόν

Δεν σφραγίζει Αεροστεγώς

4+18+4 = (26mm)

Η περιστροφή και η κίνηση των  

περσίδων πάνω - κάτω γίνεται 

µε χειροκίνητο µηχανισµό.

Τοποθετείται στο εξωτερικό µέρος του  

κουφώµατος µε διακοσµητικό κορδόνι, 

είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά του πλαισίου. 

Ελάχιστο πλάτος 35 cm

Μέγιστο πλάτος 200 cm

Μεγαλύτερη διάσταση

κατασκευής 
2και λειτουργίας 2,5 m

Σφραγίζει Αεροστεγώς

4+22+4 = (30mm)

Σύστηµα µε κορδόνι

Συστήµατα περσίδων

PG R
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Διαθέσιµα χρώµατα: 
 4168 Ασηµί

617 Γκρι
3201 Λευκό

538 µπεζ 
429F Αποµίµηση Ξύλου
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Στοράκι Περσίδες μέσα σε διπλή υάλωση

1o χλµ. Κατερίνης - Κεραµιδίου - 60133 Κατερίνη
Τηλ. 23510 76490 - 23510 26427 - Fax: 23510 76491

Σ. ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

www.pglass.gr     www.pieriaglass.gr    e-mail:pglass@otenet.gr


