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SL205
Συρόμενο Σύστημα για ομαλή και ασφαλή χρήση
Sliding System for low-cost solutions without 
compromising quality
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Το σύστημα SL205 είναι ένα συρόμενο οικονομικό σύστημα που 
διακρίνεται για την αντοχή, την λειτουργικότητα, την συμβατότητα 
των εξαρτημάτων και την ευκολία κατασκευής. Εξωτερικά το σύστημα 
SL205 διακρίνεται εύκολα από τις έντονες χαρακτηριστικές γραμμές ενώ 
στον εσωτερικό σχεδιασμό έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εύκολη και 
γρήγορη απορροή των υδάτων. Η ανθεκτικότητα και στιβαρότητα του 
συστήματος επιτυγχάνεται με την εφαρμογή inox αποσπώμενου οδηγού, 
που επιτρέπει τη μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη κίνηση του φύλλου, 
ενώ επιδέχεται κλειδώματα πολλαπλών σημείων παρέχοντας μέγιστη 
ασφάλεια.
Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι το SL205, όπως κάθε 
ολοκληρωμένο σύστημα, συνεργάζεται με το ανοιγόμενο σύστημα W410 
προσφέροντας πολυάριθμες επιλογές εξατομίκευσης.

 � Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές για μικρά και μεσαία ανοίγματα 
 � Ευρεία γκάμα προφίλ σε ίσια γραμμή για άριστο τελικό αποτέλεσμα.
 � Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
 � Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
 � Δυνατότητα χρήσης ράουλων-οδηγών δυο διαστάσεων (διαμέτρου 
ρόδας 22 mm & 27 mm).

 � Οι θάλαμοι επιδέχονται γωνίες όλων των τύπων και παρέχουν την 
δυνατότητα για γρήγορο και λειτουργικό αποτέλεσμα.

 � Η επιλογή των εξαρτημάτων έγινε με στόχο την υψηλή ποιότητα και 
τη διασφάλιση της απόλυτης εναρμόνισης και εφαρμογής τους με το 
σύστημα.

 � Κατάλληλο για κατασκευή σχολικών κτιρίων (επάλληλο με φεγγίτη).

The SL205 is a sliding lightweight system, distinguished by durability, 
functionality, components’ compatibility and ease of construction. The 
exterior and interior design of the system, apart from aesthetics and 
functionality, offer an excellent water drainage, allowing the water to 
flow easily and fast to its way out. The robustness of the system is 
achieved by using an inox removable guide that allows extra durability 
and optimal sliding of the leaf while multiple point locks provide 
maximum safety.
A wide range of main and auxiliary profiles provide technical and 
aesthetic flexibility even in the most demanding constructions.
The main advantage of the SL205, like any integrated system, is is the 
fact that it works perfectly well along with the opening system W410, 
offering numerous personalized options.

 � Robust and secure structures for small and medium openings
 � Variety of profiles in flat line for excellent aesthetic result.
 � Multiple application capabilities.
 � Possibility of multiple locks.
 � Possibility to use two-dimensional roller-guides (22 mm & 27 mm).
 � The chambers are capable to accept corners of all types ensuring a 
fast and functional result.

 � The greatest accessories, in terms of quality and durability, are 
applied to the system.

 � Suitable for school buildings (2-leaf sliding with skylight).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics
Μηχανισμοί / Hardware Απλό συρόμενο / Sliding
Ελάχιστο ύψος όψης / Min. face height 81 mm
Ελάχιστο ύψος οδηγού / Min. frame height 31 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width 31.6 mm
Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι
Min rail width glass-mosquito screen-shutter 94.5 mm

Βάρος φύλλου / Sash weight 160 Kgr
Πάχος Υάλωσης / Glass thickness 18-21 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ / Profile technical characteristics
Κράμα αλουμινίου / Aluminium alloy AIMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060) 
Σκληρότητα / Hardness 12 Webster 
Ελάχιστο πάχος βαφής / Min paint thickness 75 μm
Πάχος προφίλ / Profile thickness 1.5-2.5 mm 
Πρότυπο ελέγχου / Check standard EN DIN 12020-2 

Τυπολογίες / Configurations
Συρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 
4Φυλλα φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα 
επάλληλα με σίτα
Συρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα 
τζάμι/σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα 
τζάμι/σίτα/παντζούρι
Συνδυασμός: 2Φυλλο επάλληλο SL205 με ανοιγόμενο W410
Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 
6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen
Combinations: 2Leaf sliding SL205 with opening W410

Ταυτότητα - Identity SL205


