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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

STAMA
από την ίδρυσή της το 1949 η Stama έχει σκοπό την καθιέρωση στον 
κλάδο του ξύλου, με όπλο την ποιότητα και άριστη τιμολογιακή πολιτική 
που μας εξασφαλίζουν οι αποκλειστικές συνεργασίες και εισαγωγές. 
οι εγκαταστάσεις 16.000 τετραγωνικών μέτρων, οι αποθηκευτικοί χώροι 
4200 τ.μ. και οι εκθεσιακοί χώροι 800 τ.μ, καθώς και οι υπερσύγχρονες 
μέθοδοι διαχείρισης αποθήκης, μας επιτρέπουν να υπηρετούμε τον σκοπό 
μας με τον καλύτερο τρόπο. 
από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ταυτίσαμε την πορεία μας με δύο 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες, την Egger στις διακοσμητικές επιφάνειες 
και την Grass στα υλικά επιπλοποιίας. καθιερωμένες εταιρίες με προϊόντα 
αυστριακής προέλευσης και παραγωγής, με όλες τις ευρωπαϊκές πιστο-
ποιήσεις παραγωγής. 
GRASS
Η Grass ιδρύθηκε πριν από 70 περίπου χρόνια. το 2002 συγχωνεύτηκαν η 
Mepla με την Altfit, για να εξαγοραστούν στη συνέχεια από την Grass και να 
δημιουργήσουν τον όμιλο Grass. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια 
παγκόσμια εταιρία με ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για την επιπλοποιία. 
Η πορεία της Grass είναι αλληλένδετη με τις εξελίξεις κορυφής στον τομέα 
των μηχανισμών επίπλων.

Χρονολόγιο:

     1929  Ίδρυση της εταιρίας Mepla
      1947   Ίδρυση της εταιρίας Grass
      1968  Εμφάνιση του πρώτου μεντεσέ επίπλων
     1972  δημιουργία του πρώτου οδηγού συρταριού με ροδάκι
      1989  δημιουργία του πρώτου συρταριού με φρένο
      1994  Προώθηση στην αγορά του νέου συρταριού Nova Pro
     2002  συγχώνευση Mepla-Altfit
     2007  Εξαγορά της Mepla-Altfit από την Grass
       2010 O μεντεσές Tiomos εισάγεται στην αγορά
     2015  δημιουργία του Nova Pro Scala
     2019  δημιουργία του επαναστατικού Tipmatic Soft-close

Η ΕΤΑΙΡΙΑΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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DWD XP 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Χαρακτηριστικό: Βαφή δύο επιστρώσεων
Όφελος: αντοχή στη χάραξη.
δεν μένουν δαχτυλιές στην επιφάνεια.
Όλα τα εξαρτήματα εναρμονίζονται χρωματικά.

Χαρακτηριστικό: Φιλικότητα στον κατασκευαστή και τον χρήστη
Όφελος: ακριβής, ασφαλής και εύκολη ρύθμιση της μετόπης (κούτελου) 
του συρταριού.
Ρύθμιση: στο ύψος, στο πλάτος, κλίσης.
τοποθέτηση / αφαίρεση συρταριού χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Ίδια διάσταση κοπής πάτου και πλάτης συρταριού.

Χαρακτηριστικό: στιβαρή κατασκευή
Όφελος: ακαμψία συρταριών, ακόμα και σε μεγάλα πλάτη.
Μικρή βύθιση συρταριού με το μέγιστο φερόμενο βάρος.

Χαρακτηριστικό: τηλεσκοπικός οδηγός Dynamic XP με Soft close
Όφελος: Πολύ καλή και αθόρυβη ποιότητα κύλισης σε όλο το μήκος 
της διαδρομής του συρταριού.
Πλήρης και ομαλή απόσβεση κίνησης κατά το κλείσιμο του συρταριού.

λειτουργικότητα στο μεγαλείο της. το DWD XP είναι ο πιο 
αξιόπιστος συνεργάτης σας στην κατασκευή της κουζίνας.

DWD XP σΥστΗΜα σΥρταριοΥ DWD XP σΥστΗΜα σΥρταριοΥ



08 DWD XP σΥστΗΜα σΥρταριοΥ 09DWD XP σΥστΗΜα σΥρταριοΥ

09

ΚΩΔΙΚΟΙ

Συρτάρι Η95mm
     το κλασικό συρτάρι για όλες τις εφαρμογές
     Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους
     Πανίσχυρο κλιπ συγκράτησης μετόπης 

Ελευθερώστε τη βίδα 
συγκράτησης και στις 
δύο πλευρές.

Βιδωτή ρύθμιση. ο χειρισμός 
αυτός γίνεται μόνο από το 
δεξί πλαϊνό.

Μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
συρτάρι έχει ντίζα. ρυθμίζετε 
απλά στρίβοντας τη ντίζα.

Έκκεντρη ρύθμιση ύψους και στις δύο πλευρές

Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και κοπής πάτου

Πλαϊνή ρύθμιση, Δεξιά

Ρύθμιση κλίσης μετόπης

ρυθμίστε τη μετόπη 
και κλειδώστε ξανά 
τη βίδα συγκράτησης.

Βαγονέτο Η95mm με ντίζα στα 180mm
     ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία 
     Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους
     Προσαρμόζεται στο σύστημα Duowing 

Βαγονέτο Η95mm με διπλή ντίζα
     Ελεύθερη επιλογή του ύψους πλάτης
     ρύθμιση κλίσης μετόπης χωρίς εργαλεία
      Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους 

Σύστημα Duowing
     Πρόσθετο σύστημα πλαϊνού για ύψος 180mm
     απόλυτη συμβατότητα χρώματος με το 
συρτάρι
     Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία 

ΤΕΧΝΙΚΑ

Τεχνικές ρυθμίσεις μετόπης

Τεστ αντοχής

100.000 κινήσεις 
ανοίγματος και 
κλεισίματος συρταριού!
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Τοποθέτηση/Αφαίρεση

Τοποθέτηση συρταριού

Αφαίρεση συρταριού

Τοποθέτηση μετόπης

Αφαίρεση μετόπης

Εξάγετε τους οδηγούς 
και ακουμπάτε 
επάνω τους το 
συρτάρι. 

Έλκετε το συρτάρι έξω, 
ανασηκώνετε ελαφρώς 
10cm πριν το τέλος της 
διαδρομής.

Εισάγετε το κλιπ 
μετόπης στα πλαϊνά του 
συρταριού. Η μετόπη 
κλειδώνει αυτόματα.

Χρησιμοποιείτε 
κατσαβίδι PZ2 για να 
λύσετε τη μετόπη.

κρατάτε τη μπροστινή 
πλευρά ελαφρώς 
υψωμένη κι έπειτα το 
σπρώχνετε να κλείσει.
Το συρτάρι 
κουμπώνει αυτόματα!

Έλκετε δυνατά 
οριζοντίως ώσπου 
το συρτάρι να 
ξεκλειδώσει. Έπειτα 
το σηκώνετε.

αφαιρείτε χειροκίνητα 
τη μετόπη.

Ελευθερία δημιουργικού σχεδιασμού. 
Με δύο επιλογές χρώματος, το σύστημα συρταριών DWD XP ανοίγει νέους 
ορίζοντες για τους σχεδιαστές επίπλων. 
τα πλαϊνά του συρταριού με βαφή δύο επιστρώσεων εντυπωσιάζουν όχι μόνο 
με το κλασικό μεταλλικό γκρι, αλλά και με το νέο και εντυπωσιακό ανθρακί 
(stone).

DWD XP σΥστΗΜα σΥρταριοΥ

11
Νέα σειρά: DWD STONE, βελούδινη, 
ματ, ανθρακί απόχρωση
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Η νέα γενιά συρταριών. Εμπνευσμένο, γραμμικό design.
απλό. Ξεκάθαρο. Παντοτινό.

NOvA PRO ScAlA 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

O οδηγός nova pro συγκεντρώνει την εξαιρετική 
ευκολία ανοίγματος, την απόλυτη λειτουργία 
κύλισης και την κορυφαία αξιοπιστία.
το Nova Pro Scala είναι συνώνυμο της ευελιξίας, 
της ουδέτερης αισθητικής, της έμπνευσης και της 
δημιουργικότητας.

NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν
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ΚΩΔΙΚΟΙ

Συρτάρι Η63mm
     Πολύ χαμηλό συρτάρι για εξαιρετικές         
περιπτώσεις
     Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και 
πλάτους

Συρτάρι Η90mm
     το κλασικό συρτάρι για όλες τις εφαρμογές
      Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και πλάτους

Συρτάρι Η122mm
     κομψό ενδιάμεσο ύψος για ειδικές 
εφαρμογές
     Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους και 
πλάτους και κλίσης μετόπης

Βαγονέτο Η250mm
     λεπτό πλαϊνό συρταριού
     Μεγάλη σταθερότητα για ύψη κούτελου έως 
780mm

Βαγονέτο Η186mm
     λεπτό πλαϊνό συρταριού
    Μεγάλη σταθερότητα για ύψη κούτελου έως 
780mm

Ντίζα συρταριού τετράγωνη
     ρύθμιση κλίσης μετόπης
     Ελεύθερη επιλογή του ύψους πλάτης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Χαρακτηριστικό: συμπαγές, συγκολλητό decor
Όφελος: σημαντικά δυνατότερο, άκαμπτο decor το οποίο εξασφαλίζει 
αντοχή στο χρόνο.

Χαρακτηριστικό: αποτελείται μόνο από 4 μέρη 
Όφελος: λιγότερα εξαρτήματα, ίδιες διαστάσεις κοπής για τον πάτο και 
την πλάτη συρταριού, λιγότερες εργασίες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.

Χαρακτηριστικό: Ελάχιστο πλάτος τοποθέτησης με ευθείες εσωτερικές 
πλευρές 
Όφελος: κέρδος στο χώρο αποθήκευσης 12 συρτάρια Grass Nova Pro 
προσφέρουν μέχρι και 1 συρτάρι περισσότερο χώρο από ότι τα συμβατικά 
συστήματα συρταριών.

Χαρακτηριστικό: αφαίρεση και τοποθέτηση μετόπης χωρίς εργαλεία 
Όφελος: οι μετόπες των συρταριών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα 
χωρίς εργαλεία. σχεδιασμός που επιτρέπει την ευκολία στο καθάρισμα.

Χαρακτηριστικό: αφαίρεση και τοποθέτηση συρταριού χωρίς εργαλεία 
Όφελος: απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την αφαίρεση και τοποθέτηση 
των συρταριών. σημαντικό επίσης και για τον καθαρισμό των 
ντουλαπιών.

Χαρακτηριστικό: Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους της μετόπης από την 
μέσα πλευρά του decor.  
Όφελος: καλύτερη πρόσβαση για την ρύθμιση ακόμα και όταν το 
ντουλάπι βρίκεται κοντά σε τοίχο. οικονομία χρόνου στην τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικό: Πλευρική σταθερότητα - αντοχή στην παραμόρφωση
Όφελος: οι ελάχιστες τιμές παραμόρφωσης, σημαίνουν σημαντικά 
δυνατότερο, άκαμπτο decor με το οποίο εξασφαλίζεται βέλτιστη αντοχή 
χρήσης στο χρόνο.
      Μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης
      αθόρυβη λειτουργία κύλησης
      Πραγματκός συγχρονισμός

NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩνNOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν
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ΤΕΧΝΙΚΑ

Ρυθμίσεις Scala

Ρυθμίσεις Scala

Τοποθέτηση/Αφαίρεση 

Ρύθμιση ύψους Η63

Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης Η90 με τετράγωνη ντίζα

Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης Η122, Η186, Η250

Τοποθέτηση

Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης Η90 με τετράγωνη 
ντίζα και support

Ρυθμίσεις κλίσης μετόπης με στρογγυλή ντίζα

Αφαίρεση

Ρύθμιση ύψους Η90 & Η122

Ρύθμιση ύψους Η186 & Η250

Πλευρική ρύθμιση

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1 1

1

NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν
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Η ευέλικτη λύση για συρόμενα ερμάρια με εσωτερικά 
συρτάρια διαφόρων διαστάσεων και με συρτάρια που 
συνδέονται στην πόρτα του ερμάριου.
Χώροι με δυνατότητα αποθήκευσης και μεγάλων 
αντικειμένων.
τα προϊόντα μένουν πάντα στη θέση τους 
χρησιμοποιώντας τα συστήματα οργάνωσης συρταριών.
Για τα συρτάρια χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα 
τηλεσκοπικά συρτάρια και εξαρτήματα.

Άνοιγμα με απλό πάτημα της μετόπης και απαλό κλείσιμο με φρένο του συρταριού.

το Tipmatic Soft-close είναι ιδανικό για απαιτητικά σχέδια επίπλων.
Μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε έπιπλα χωρίς πόμολα και λαβές, τα οποία 
ανοίγουν με ένα ελαφρύ άγγιγμα της μετόπης.

το νέο Tipmatic Soft-close συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ανοίγματος αφής με την 
άνεση και την αξιοπιστία του φρένου του μηχανισμού Nova pro. Με τη ρύθμιση 3 
θέσεων έλξης μας εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του συρταριού.

σύστημα μηχανικού ανοίγματος αφής
συνδυάζει άνοιγμα αφής και κλείσιμο με φρένο
Εύκολη συναρμολόγηση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο μοντέλα 
συρταριών το Nova Pro Scala και το Nova Pro 
Deluxe
Ένα προϊόν για όλα τα βάθη και πλάτη συρταριών
ρύθμιση 3 θέσεων έλξης
Με τη μπάρα συγχρονισμού είναι κατάλληλο για 
πολύ μεγάλα πλάτη μετόπης.

συρτάρι Η95mm

Εσωτερικό βαγονέτο

Βαγονέτο με duowing

Εσωτερικό συρτάρι Η95mm

Βαγονέτο με duowing

1

2

3

4

5

Σύστημα TIPMATIc SOFT-clOSE

1

2

3

4

5

NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν
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Ρύθμιση κενού μετόπης-ντουλαπιού

Ένταση ανοίγματος

1 2

TAvINEA SORTO
ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΕΣ

Βέλτιστη οργάνωση της κουταλοθήκης
Υψηλής ποιότητας πλαίσιο από ατσάλι με διπλή 
επίστρωση βερνικιού
ακριβώς το ίδιο χρώμα με τα πλαϊνά του 
συρταριού
καινοτόμος αντιολισθητικός πάτος

1

2

3

4

NOVA PRO SCALA σΥστΗΜα σΥρταριΩν
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Παραδείγματα τοποθέτησης

TAVINEA SORTO B186 TAVINEA SORTO B276

ΚΒ 600

ΚΒ 900

ΚΒ 1200

2 1 1 14 3

1

4

4

3

42

2 2 4 1

2 2

2

2 2

4

4

2

2

1

TAVINEA SORTO κοΥταλοθΗκΕσ TAVINEA SORTO κοΥταλοθΗκΕσ



DYNAMOOv
ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η οικονομική λύση για όσους δεν θέλουν να κάνουν 
συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του συρταριού. 25

24 25

1

2

Dynamoov τηλεσκοπικός οδηγός 30 kg με φρένο
     Μηχανισμός φρένου
     Ενσωματωμένη ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία + 3.5mm

DYNAMOOV κρΥΦοσ οδΗΓοσDYNAMOOV κρΥΦοσ οδΗΓοσ
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Ένας ευέλικτος μεντεσές που προσφέρει τα καλύτερα στην 
κίνηση της πόρτας: αρμονική κίνηση, τεχνική αρτιότητα, 
τέλεια λειτουργία και άνεση στη χρήση.

ΜΕΝΤΕΣΕΣ TIOMOS

27

26

ΒΑΣΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

    Ελάχιστο διάκενο πορτών 0,9mm
     Πάτημα ως 24mm με τον ίδιο μεντεσε, χάρη στη βέλτιστη κίνησή του
     30% μεγαλύτερη σταθερότητα στο τακάκι του μεντεσέ
     Εντυπωσιακή νέα κινηματική
     ρύθμιση φρένου 3 θέσεων     

ΜΕντΕσΕσ TIOMOS ΜΕντΕσΕσ TIOMOS
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ΚΩΔΙΚΟΙ

Tiomos 110
     κατάλληλο για πόρτες πάχους ως 24mm
     Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

Τακάκι Tiomos linear
     Γραμμικό design, δεν φαίνεται καθόλου το τακάκι
     τοποθετείται με dowel 10mm

Tiomos 110/90E
     Μεντεσές για τυφλό κουτί
     Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

Tiomos Mirro
     Ειδικός μεντεσές για τζάμια και καθρέπτες
     Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

Tiomos M9
     Ειδικός για φάλτσο κουτί και για λεπτές 
πόρτες
     Άνετη ρύθμιση βάθους με σύστημα κοχλία

Tiomos M0
     Χωρίς τρύπα για το κεφάλι
     ιδανικός για πάχη πορτών από 6-10 mm

Tiomos 160
     κατάλληλο για πόρτες πάχους ως 32mm
     Μικρό βάθος κεφαλιού του μεντεσέ
     ιδανικό για ντουλάπια με εσωτερικά 
συρτάρια

Γωνία ανοίγματος

110°

110°

125°

110°

125°

160°

Η σειρά Tiomos M με τρεις παραλλαγές καλύπτει υψηλές απαιτήσεις επιπλοποιίας

     TIOMOS MIRRO: Για καθρέπτες και γυάλινες πόρτες
     TIOMOS M0: Για πόρτες πάχους από 6mm!
     TIOMOS M9: Για εσωτερικό φάλτσο

Για ειδικές εφαρμογές όπου η ποιότητα δεν διαπραγματεύεται, 
η σειρά Tiomo M είναι μονόδρομος.

TIOMOS MIRRO TIOMOS M0 TIOMOS M9

Τακάκι Tiomos 3D
     τοποθετείται με ξυλόβιδες 3.5*16mm
     Εύκολες ρυθμίσεις ύψους και βάθους
     Επιλογή διαφορετικού κωδικού για κουτί 16 ή 18mm

ΜΕντΕσΕσ TIOMOS ΜΕντΕσΕσ TIOMOS
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KINvARO T SERIES
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΟΥΜΠΑΣΩΝ
λειτουργικότητα, μοντέρνος σχεδιασμός και 
αθόρυβη κίνηση.

Με τη σειρά Kinvaro T, η Grass προσφέρει λειτουργικότητα και 
χρηστικότητα στα κουμπάσα. ανάλογα με το βάρος της πόρτας 
επιλέγουμε το αντίστοιχο μοντέλο τ-65, τ-71, T-76.
Η ομαλή και ευθυγραμμισμένη κίνηση της πόρτας καθώς και η 
αυτόνομη ρύθμιση του φρένου μας εξασφαλίζουν ότι το κλείσιμο 
του ντουλαπιού θα είναι πάντοτε απαλό και αθόρυβο.

KINVARO T SERIES σΥστΗΜατα κοΥΜΠασΩν
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ΚΩΔΙΚΟΙ

Κουμπάσο Kinvaro T-65
     το πλέον οικονομικό μοντέλο     
     ρύθμιση έντασης ελατηρίου
     Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο 

Κουμπάσο Kinvaro T-71
     ρύθμιση έντασης ελατηρίου 
     Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο      
     Άνετη ρύθμιση της πόρτας καθ' ύψος και 
πλάτος

Κουμπάσο Kinvaro T-76
     ρύθμιση έντασης ελατηρίου
     Ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο φρένο
     Άνετη ρύθμιση της πόρτας καθ' ύψος και 
πλάτος
     το πλέον ισχυρό

KINVARO T SERIES σΥστΗΜατα κοΥΜΠασΩν
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Σύστημα κάδων Metropolis για 60 κουτί: Περιλαμβάνει 1 βάση και 2 
κάδους 12ltr (χρώμα ανθρακί)

Σύστημα κάδων Metropolis για 90 κουτί: Περιλαμβάνει 1 βάση και 4 
κάδους 12ltr (χρώμα ανθρακί)

διαστάσεις

διαστάσεις

Ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις

Ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις

Min.

Min.

260

260

255

255

30

30

300

300

220

220

220

220

12+12 L.

12+12+12+12 L.

Ευέλικτο, προσαρμόζεται σε όλων των ειδών τα συρτάρια.

16 Ó
19mm.

METROPOlIS ΣυΣΤΗμΑ ΚΑΔων γΙΑ ΣυΡΤΑΡΙΑ ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ ΣυΡΤΑΡΙΟυ

Πιατοθήκη Πλακάζ

Πιατοθήκη Flexible

Βάση για πιατοθήκη συρταριού από ξύλο οξυάς. Περιλαμβάνει 6 διαχωριστικούς πείρους.

Ρυθμιζόμενη βάση για πιάτα

Πλάτος ντουλαπιού cm 60 70 80 90 100 120

ονομαστικό πλάτος cm

Βάθος 49cm

49,3 59,3 69,3 79,3 89,3 109,3

Ύψος 15 cm
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Συρμάτινο Περιστροφικό 1/2 Συρτάρια συρμάτινα με μηχανισμό μπίλιας 
πλακέ και ικανότητα φορτίου 20kg

Συρμάτινο Περιστροφικό 3/4

Μηχανισμός Magic corner 45cm

συρμ. Περιστροφικό 1/2

Ελάχιστη πόρτα

Ελάχιστο 
βάθος

Ελάχιστο 
πλάτος

συρμ. Περιστροφικό 3/4

Μηχανισμός Magic Corner για τυφλά κουτιά. 
Περιλαμβάνει 4 συρμάτινα καλάθια χρωμίου και 
μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος.
απαιτείται πόρτα κατ' ελάχιστο 45cm.

Φ75

Φ75 800 440 45

Φ85

710/740

συρμ. Περιστροφικό 3/4

αριστερό δεξί

Φ85 880 520 85790/820

Μπουκαλοθήκη 15Κ με φρένο

Μπουκαλοθήκη 20Κ με φρένο

30

Π x Β x Υ (mm)

Π x Β x Υ (mm)

κουτί (mm)

κουτί (mm)

Βάρος kg

Βάρος kg

108 x 470 x 470

153 x 470 x 470

150

200

4,550

4,720

35 40 45 50 60 cm

ΣυΡμΑΤΙνΑ γΙΑ γωνΙΑΚΑ ΚΟυΤΙΑ ΣυΡμΑΤΙνΑ ΣυΡΟμΕνΑ

Ref. W-Πλάτος Y-Βάθος X

45cm

45
cm

Φ75

Φ85
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Προφίλ Gola
Προφίλ ''L''

Τελειώματα προφίλ ''L''

Εσωτερική γωνία προφίλ ''L''

συσκευασία

Χρώμα 

14 βέργες

Φυσικό αλουμίνιο

ΣYΣΤΗΜΑ GOlA ΓΙΑ 
ΠΟΡΤAΚΙΑ ΧΩΡIΣ ΛΑΒEΣ

το επαναστατικό αυτό σύστημα δίνει τη δυνατότητα 
κατασκευής επίπλων χωρίς εμφανή πόμολα. Επιτρέπει έναν 
minimal σχεδιασμό με ευθείες-λιτές γραμμές, απόλυτα 
συμβατό με τις αισθητικές απαιτήσεις των νέων νοικοκυριών. 
Χαρακτηριστικά του είναι ο καινοτόμος σχεδιασμός, η εύκολη 
τοποθέτηση χάρη στα εξαρτήματα που το υποστηρίζουν και 
πλέον η ανταγωνιστική τιμή του ακόμη και σε σχέση με ένα 
μέσο πόμολο.

left right

GOLA
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Στηρίγματα προφίλ ''L'' & ''C'' Πάτοι Αλουμινίου

Προφίλ ''C''

Τελειώματα προφίλ ''C''

συσκευασία

κοΥτι cm

54*1,6cm

56*1,6cm

54*1,8cm

56*1,8cm

Συσκευασία 10 τεμάχια

60

v

70

v

80

v

90

v

v

v

v

100

v

v

v

v

120

v

Χρώμα 

6 βέργες

Φυσικό αλουμίνιο

GOLA ΠΑΤΟΙ ΑλΟυμΙνΙΟυ-ΠΟΔΙΑ

Πόδια volpato

Ύψος cm τεμ./συσκευασία

10 300

12

15

250

200
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Μπάζες Αλουμινίου

Ύψος cm Μήκος cm τεμ./συσκευασία

κλιπ μπάζας

10 395

10
0m

m

12
5m

m

15
0m

m

10

12 395 10

15 395 10

γωνίες μπάζας σπαστές 10cm, 12cm, 15cm

γωνίες μπάζας σταθερές 10cm, 12cm, 15cm

μΠΑζΕΣ ΑλΟυμΙνΙΟυ

Ασανσέρ ΙΖΙ

Ασανσέρ SERvETTO

μαύρο νίκελ

σε χρώμα αλουμινίου
Πλευρική τοποθέτηση
Πλαστικά πλευρικά κουτιά μηχανισμού σε χρώμα αλουμινίου
Μπαστούνι αλουμινίου
Πλαστικές γωνίες μπροστά σε χρώμα αλουμινίου
Πλαúνές βέργες αλουμινίου
Μπροστινή βέργα αλουμινίου
ικανότητα φορτίου 10 kg
450-600mm

Πλαστικά πλευρικά κουτιά 
μηχανισμού: μαύρα
Μπαστούνι: μαύρο
Πλαστικές γωνίες μπροστά: μαύρες
Πλαúνές βέργες: μαύρες
Μπροστινή βέργα: αλουμίνιο

Πλαστικά πλευρικά κουτιά 
μηχανισμού: μαύρα
Μπαστούνι: μαύρο
Πλαστικές γωνίες μπροστά: μαύρες
Πλαúνές βέργες: νίκελ
Μπροστινή βέργα: νίκελ

43ΑΞΕΣΟυΑΡ νΤΟυλΑΠΑΣ

12
5m

m
12

5m
m

15
0m

m
15

0m
m

10
0m

m

10
0m

m




