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Ζ-90 / Ζ-70

•  Ο πιο διαδεδομένος τρόπος εξωτερικής σκίασης.

• Η ένταση του φωτός και η θερμοκρασία μέσα στον χώρο σας, 
ρυθμίζονται από την κλήση που έχετ τοποθετήσει τις περσίδες σας. 

• Τους καλοκαιρινούς μήνες εμποδίζουν την υπερθέρμανση του 
εσωτερικού σας χώρου. 

• Πλευρικοί ή εγκιβωτισμένοι 
οδηγοί αλουμινίου ή ανοξείδωτη 
ντίζα
•   Z-σχήμα περσίδας
• Ιμάντας ανθεκτικός σε UV, 
ενισχυμένος με ίνες Kevlar για 
ελαχιστοποίηση παραμόρφωσης

•  Εγκιβωτισμένο σύστημα στο άνω 
μέρος του παραθύρου, ούτως ώστε 
όταν είναι μαζεμένες οι περσίδες 
να μην μειώνουν την ορατότητα
• Μπροστά από το άνοιγμα με 
βάσεις αποστάτες
• Μπραστά από το παράθυρο με ή 
χωρίς κασέτα

• Z-90 NOVAL
Περσίδα πλάτους 90mm σε 25 
διαφορετικά χρώματα
• Ζ-70 
Περσίδα πλάτους 70mm σε 8 
διαφορετικά χρώματα
   

• Χειροκίνητο με μανιβέλα
• Με ηλεκτρικό κινητήρα 230V 
SOMFY  που χειρίζεται από :
    • Διακόπτη
    • Τηλεχειριστήριο
    • Σύστημα κεντρικού ελέγχου
    • Έξυπνες κινητές συσκευές-

• Το σύστημα διαθέται μεγάλη 
ποικιλία από κασέτες επικάλυψης 
του μηχανισμού και οδηγούς 
κατάλληλους για όλες τις 
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις

• Το σύστημα είναι επικαθούμενο 
στους οδηγούς, οι οποίοι βιδώνοναι 
με ειδικές βάσεις στο πλαίσιο του 
παραθύρου ή την πρόσοψη



PROTAL ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕ

•  Πρωτότυπη και λειτουργική λύση μιας σύγχρονης πρόσοψης.

•  Σκιάζουν το εσωτερικό με ταυτόχρονο αερισμό.

•  Βοηθούν στην εξοικονόμηση κόστους στη ψύξη του χώρου.

•Εξολοκλήρου μεταλλικές περσίδες 
•Ο μηχανικός ελέγχου είναι 
κρυμμένος μέσα στους οδηγούς 
αλουμινίου
• Η κλίση και η έλξη γίνεται από 
αλυσίδα χρωμίου-νικελίου με 
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

• Η περσίδα σχήματος U με 
αυξημένο πάχος, ικανοποιεί την 
υψηλότερη κατηγορία αντοχής 6
• Η περσίδα είναι εφοδιασμένη με 
ελαστκό παρέμβισμα για αθόρυβη 
λειτουργία
• Σε 23 αποχρώσεις 

• Min. πλάτους 65 cm
   Max πλάτος 280 cm
• Min ύψος 75 cm 
   Max ύψος 450 cm 
• Μέγιστη επιφάνεια /τεμ 9 m2

   

• Χειροκίνητο με μανιβέλα
• Με ηλεκτρικό κινητήρα 230V 
SOMFY  που χειρίζεται από :
    • Διακόπτη
    • Τηλεχειριστήριο
    • Σύστημα κεντρικού ελέγχου
    • Έξυπνες κινητές συσκευές-

• Οι μαζεμένες περσίδες μπορεί 
να καλύπτονται με εξωτερικό 
κουτί επικάλυψης ή σε ένα ειδικά 
σχεδιασμένο ενσωματωμένο κουτί
• Η πρόσοψη του σπιτιού έχει μλια 
καθαρή αίσθηση χωρίς εμφανές 
σύστημα στήριξης

• Ένας ειδικός μηχανισμός 
προλαμβάνει την ανεπιθύμητη 
σύνθλιψη αντικειμένων κάτω από 
τις περισίδες
• Το είναι εφοδιασμένομε μια 
ειδικλη κλειδαριά που εμποδίζει 
το άνοιγμα του  
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