
1 Juli 2008 / BKPM / FB 72-1 

 

 DoorLine 

Door 

ΜΔΝΣΔΔΓΔ 

 



2 Juli 2008 / BKPM / FB 72-1 

DoorLine 

πζηήκαηα κεληεζέδσλ PS 23 θαη PS 27 

 

ηαζεξή ζηήξημε ηεο πόξηα ζαο! 



3 Juli 2008 / BKPM / FB 72-1 

DoorLine 

Σα ζπζηήκαηα κεληεζέδσλ PS 23 und PS 27 

 

 Άλεζε 

 Αζθάιεηα 

 Αηζζεηηθή 
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DoorLine 

Άλεζε 

  Γελ ζέιεη ζπληήξεζε 

 επεηδή απηνιηπαίλεηαη 

  Αζόξπβε ιεηηνπξγία θαηά   

 ην άλνηγκα/ θιείζηκν  

 ιόγσ ησλ αξζξώζεσλ              

από ζπλζεηηθό πιηθό 

πςειήο ηερλνινγίαο 

  Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζε 

ηξεηο δηεπζύλζεηο 

  Λεηηνπξγηθά εμαξηήκαηα  

από αλνμείδσηα πιηθά 

 Δύθνιε θξνληίδα, εμ’ 

 αηηίαο ηεο ιείαο επηθάλεηαο

 (ειεθηξνζηαηηθή βαθή ) 
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DoorLine 

Αζθάιεηα 

  Αζθαιήο θαη ζηαζεξή ηνπνζέηεζε ηεο  

     πόξηαο -  εηδηθέο βίδεο  

  Με πύξν αζθαιείαο πνπ εκπνδίδεη έλα 

 αλεπηζύκεην ζήθσκα θαη αθαίξεζε ηνπ 

 θύιινπ ηεο πόξηαο ( Ant lift system )  

  Πύξνη αζθαιείαο εκπνδίδνπλ ην   

αλεπηζύκεην μεβίδσκα ηνπ κεληεζέ 

 Κάιπκκα κεληεζέ κε ζύζηεκα αζθαιείαο  

  Απόιπηα ζηαζεξή θαη αζθαιήο    

ηνπνζέηεζε κε  εηδηθέο βίδεο θαη ηξείο 

 επηπιένλ πύξνπο  
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DoorLine 

Αηζζεηηθή 

   ύγρξνλε αηζζεηηθή 

 Γελ πξνεμέρνπλ ηα θαιύκκαηα 

 Διεύζεξε επηινγή ρξώκαηνο  

     θαηόπηλ επεξώηεζεο  

 Άκεζε δηάζεζε ζε ρξώκα ιεπθό θαη  

      ζθνύξν θαθέ 

 



7 Juli 2008 / BKPM / FB 72-1 

DoorLine 

PS 23-PS 27 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Όιεο νη ξπζκίζεηο γίλνληαη κε allen γηα 

άλεζε θαη αμηνπηζηία  

 Απαηηείηαη έλα κόλν ηξππάλη 5 mm γηα όιεο 

ηηο επεμεξγαζίεο 

 Έμππλνο ζρεδηαζκόο γηα ζύζηεκα κε ιίγα 

επηκέξνπο κέξε κε ηελ πιαθέηα ξύζκηζεο 

λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηνλ κεληεζέ 

θύιινπ  

 Καηάιιεινη γηα πόξηεο 

     από PVC,μύιν θαη αινπκίλην 

 Καηάιιεινη γηα πόξηεο κε 

άλνηγκα δεμηά ε αξηζηεξά  
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DoorLine 

PS Μεληεζέο εμώπνξηαο-Πεξηγξαθή 

 Αλαιπηηθά:  Μεληεζέο θύιινπ 

 Μεληεζέο θάζαο 

 Πιαζηηθή άξζξσζε   

 Αλνμείδσηνο πύξνο 

 Κάιπκκα κεληεζέ θύιινπ 

 Κάιπκκα επάλσ θαη  

      πιεπξηθό 

 Bίδεο ζηαζεξνπνίεζεο (6 ηεκ.) 

 Βίδα θαζ’ ύςνο ξύζκηζεο ) 

 πκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα 

 Πύξνη αζθαιείαο 
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DoorLine 

PS 23 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Ρύζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ θύιινπ 

ζηελ θάζα από δύν ζεκεία            

+ 0,75 mm θαη + 1 mm  

 Πιεπξηθή ξύζκηζε + 5 mm 

 Ρύζκηζε θαζ’ ύςνο + 5/-1 mm 

 Μήθνο κεληεζέ 85 mm  

 3 Μεγέζε κεληεζέ γηα πάρνο  

θαβαιηνύ ηνπ θύιινπ14 – 23,5 

mm 

 Γηα βάξνο θύιινπ έσο 80 kg 



10 Juli 2008 / BKPM / FB 72-1 

DoorLine 

PS 23 – Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο 

31-7.7 

34-7.7 
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DoorLine 

PS 27 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Ρύζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ 

θύιινπ ζηελ θάζα από δύν 

ζεκεία + 1 mm θαη + 0,75 mm 

 Πιεπξηθή ξύζκηζε + 5 mm 

 Ρύζκηζε θαζ΄ύςνο + 5/-1 mm 

 Μήθνο κεληεζέ 105 mm  

 4 Μεγέζε κεληεζέ γηα πάρνο 

θαβαιηνύ θύιινπ 14 – 26,5 

mm 

 Γηα βάξνο θύινπ έσο   120 kg 
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DoorLine 

PS 27 – Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο 

39-7.7 

42-7.7 
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DoorLine 

Δύθνιν κνληάξηζκα 

 Δύθνιν θαη γξήγνξν 

κνληάξηζκα από έλα άηνκν                     

 Tειεζθνπηθόο νδεγόο κε 

ζηήξημε ζηελ θάζα 

 Πύξνο αζθαιείαο πνπ  

εκπνδίδεη ην αλεπηζύκεην 

μεκνληάξηζκα ηνπ κεληεζέ 



14 Juli 2008 / BKPM / FB 72-1 

DoorLine 

Χξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 Κπξίσο ρξώκαηα: 
- RAL 9016 Άζπξν 
- RAL 8077 θνύξν θαθέ 

 Δπηπιένλ ρξώκαηα: 
- Γεληθά ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, λα πξνκεζεύνπκε ηνπο κεληεζέδεο εμσπνξηώλ 
 DoorLine   ζε όια ηα ρξώκαηα RAL. 
- Προσοχή:Γηα ηα επηπιένλ ρξώκαηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή επεξώηεζε    

                        γηα ην θόζηνο θαη ηνλ ρξόλν παξάδνζεο 


