ALUMINIUM PROFILE
GLASS DOOR PARTITION
FRAME SYSTEM
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GF-10
System
GF-10
System
Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙ∆ΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.
παρουσιάζει
ένα for
νέοaluminium
ολοκληρωµένο
MAKEDONIKI-PANIDIS S.A.
presents
a new system
σύστηµα
κάσας αλουµινίου
για γυάλινες πόρτες.
profileδιαιρούµενης
glass door partition
frames.
Προηγµένης
τεχνικής advanced
αλλά και άψογης
αισθητικήςflawlessΣε συνδυασµό
With technically
and aesthetically
επιπλέον
έξυπνεςclever
καινοτοµίες
στο
In combination
withµεitsτις
design’s
innovations,
σχεδίασης,
φινίρισµα
ανοδίωσης
ή ηλεκτροστατικής
design,µεwith
a choise
of anodised
finish or
σχεδιασµό
του, που
στη
µείωση
αποθεµά
contributing
toσυµβάλλουν
a reduction of
stock
and των
securing
flexiβαφής
σε πολλές αποχρώσεις,
νέο σύστηµα
κατα
electrostatic
painting in a το
number
of colors,
των και
ευέλικτη και without
γρήγορηcausing
κατασκευή
ble,εξασφαλίζουν
easy and fast την
manufacturing,
σκευάζεται
από
υλικάisκορυφαίας
ποιότητας
καιquality
διακρί
the new
system
manufactured
with top
του, χωρίς
να προκαλούνται
φθορές και αισθητικές
ατέλει
damage
and aesthetic imprerfections
in the frame,
νεταιmaterials
για τη µεγάλη
αξιοπιστία
καιits
λειτουργικότητα
που ες στην
and stands
out for
incredible reliability
το νέο σύστηµα
αποτελεί
τηνinstallation
ιδανική επιλογή
theκάσα,
new system
is the ideal
choise for
προσφέρει.
and funcionality.
για τοποθέτηση
σεor
οικιακούς
ή επαγγελµατικούς
χώρους.
in residential
professional
spaces.
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GF-10
GF-10

ALUMINIUM
PROFILE
PARTITION
FRAME
∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΣΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ο

GF
G
-10 F-10
-1
-1

GF
G
-10 F-10
-2
-2

GF
G
-10 F-10
-3
-3
o
GF r, GF ή
-10
-10
-4
-4

5,5 m

min από 7
75 5 m m
mm
to1 έως 1
8
80
mm 0 mm
ma µέ γ
ισ τ
x

5,5 m

4

-

• The• frame
is manufactured
from
profiles, µήκους
Η κάσα
κατασκευάζεται
από3 3aluminium
προφίλ αλουµινίου
5,5 meters
each in
in a reduction
5,5 µέτρων
τοlenght,
καθένα,resulting
µε αποτέλεσµα
τη µείωση της
of stock
requiredτων
andαποθεµάτων
limiting wastage
the materials.
ποσότητας
και τονtoπεριορισµό
της
• The aluminium
φύρας τωνprofiles
υλικών.are available in many choises of
finish:
satiné
(inox look)
• Ταnatural
προφίλanodised,
αλουµινίου
διατίθενται
µε anodised,
πολλές επιλογές
blackφινιρίσµατος:
anodised or electrostatic
painting
in a(inox
selection
φυσική ανοδίωση,
σατινέ
look)
of colors
from the
RAL ανοδίωση
pallete. ή ηλεκτροστατική βαφή µε
ανοδίωση,
µαύρη
• The frame
is easily
and quickly installed,
it harmoniously
επιλογή
από χρωµατολόγιο
παλέτας
RAL.
encases
the substructure
creates
an aesthetically
• Η κάσα
τοποθετείται and
εύκολα
και γρήγορα,
περιβάλλει
αρµονικά
flawless
result.την υποδοµή και δηµιουργεί άψογο αισθητικό
αποτέλεσµα.
• Also available
with: a) installation of glass thickness
• ∆ιατίθεται
µε δυνατότητα:
α)b)
τοποθέτησης
υαλοπίνακα
ranging
from 8mm
to10mm and
jamb
πάχους
από 8mm
10mm
και β) κάλυψης λαµπά
coverage
ranging
fromέως
75mm
to 180mm.
πόρτας πάχους
• Its application
to the από
base75mm
coversέως
the 185mm.
corner of the jamb
εφαρµογή
τηςany
στην
υποδοµή καλύπτει
τη γωνία του
up•toΗ30mm,
so that
construction
imperfections
λαµπάfrom
µέχριsight.
30mm, ώστε να µην είναι εµφανείς τυχόν
are hidden
κατασκευαστικές ατέλειες.
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• Σε •ειδικά
διαµορφωµένο
κανάλι
στην
αριστερή
ή δεξιά
The strike
plate of the
lock is
installed
inside
special
πλευρά
της κάσας
τοποθετείται
το αντίκρυσµα
µε βίδες,
channel
of the
frame, without
making it necessary
χωρίςtoτην
υποχρέωσηwhich
επιλογής
predetermine
wayπλευράς
the door τοποθέτησης
will open, andεκ
των προτέρων
και χωρίς
να χρειάζεται
επιπλέον
εξεργασία
without requiring
processing
of the
frame (cutting),
(κοπή)
στηνcauses
κάσα,damage
που προκαλεί
φθορές
και αισθητικές
which
and aesthetic
imperfections.
ατέλειες.
• By placing the bases of the hinges in the specially
• Τοποθετώντας
τις βάσεις
τωνframe,
µεντεσέδων
στο ειδικά
formed channel
of the
the channel
acts as a
διαµορφωµένο
κανάλι
στην
αριστερή
ή δεξιά
πλευρά της
guide for easy,
quick,
and
correct door
placement.
κάσας,
το κανάλι and
λειτουργεί
ως οδηγός
εύκολη,
• Connection
alignment
cornersγια
areτην
included,
for
γρήγορη
καιand
σωστή
τοποθέτηση
a rigid
strong
applicationτης
on πόρτας.
corners.
σύνδεσης
ευθυγράµµισης,
για
• Περιέχονται
γωνίες
• Contains
a rubber
sealantκαι
that
absorbs vibrations
απόλυτη
και
στιβαρή
στις γωνίες.
while
closing
theεφαρµογή
door, decreases
noise, and
• Περιέχεται
λάστιχο
thermal
loss. σφράγισης και απορρόφησης
κραδασµών.
• Immediate delivery (includes full technical manual)
• Παραδίδεται
άµεσα,support
συνοδεύεται
πλήρες τεχνικό
and technical
optionαπό
is available.
εγχειρίδιο και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής
υποστήριξης.

GF-10-2
GF-10-2
καπάκιframe
κάσας
cover

GF-10-1
GF-10-1
προφίλ
κάσας
frame
profile

GF-10-4
GF-10-4
κορνίζα
κάσας
µικρή
small
jamb
coverage

GF-10-3
GF-10-3
κορνίζα
bigκάσας
jamb µεγάλη
coverage

γωνία GF-10-06
ευθυγράµµισης
alignment
corner

γωνία GF-10-05
σύνδεσης
connection
corner

GF-10-10
GF-10-8
GF-10-10
GF-10-8
κουµπωτό
κουµπωτό
clampλάστιχο
rubber
clampλάστιχο
rubber
για 10mm
υαλοπίνακα
υαλοπίνακα
for10mm
glass panesγια 8mm
for 8mm
glass panes
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GL-100
GL-100

MAGNETIC
LOCK ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
-

-

• Flawless
minimal
aesthetic
design
and ergonomic
• Άψογη
σχεδίαση
µίνιµαλ
αισθητικής.
handle.
• Με εργονοµική χειρολαβή.
• Available
in many
finishing options:
natural anodised,
• Επιλογές
φινιρίσµατος:
φυσική ανοδίωση,
σατινέ (inox
satinélook)
(inoxανοδίωση,
look) anodised,
anodised,
or eleµαύρηblack
ανοδίωση
ή ηλεκτροστατική
βαφή
ctrostatic
painting
a selection of colors
from
µε επιλογή
απόinχρωµατολόγιο
παλέτας
RAL.
RAL
• pallete.
Η µαγνητική γλώσσα προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και
• The magnetic
latch offers κατά
silentτο
operation
andκλείσιµο της
απουσία κραδασµών
άνοιγµα και
minimises
vibration when shutting the door.
πόρτας.
• When
locked
in the open
position,
the
latch is
• Όταν
κλειδώνει
σε ανοιχτή
θέση,
η γλώσσα
deactivated
preventingαποτρέποντας
from people becoming
απενεργοποιείται,
τον εγκλωβισµό ατόµων
trapped
in προσβάσιµους
non-accessible χώρους,
areas, breaking
of the
σε µη
τη θραύση
των
glassκρυστάλλων
panes, and damage to the mechanism’s parts.
αλλά και
τη φθορά
εξαρτηµάτων
του
µηχανισµού.
• The internal
body
of theτων
mechanism
is easily
adapted
Τοποθετείται
σε δεξιά
ή αριστερά
πόρτες, µε
for• right
or left handed
doors,
distinctly ανοιγόµενες
reducing
εύκολη of
προσαρµογή
του εσωτερικού σώµατος του
the amount
stock.
µηχανισµού,
τηνformed
ποσότητα των
• The strike
plate is µειώνοντας
installed in αισθητά
a specially
αποθεµάτων.
channel
in the frame using screws, which are
• ∆ιαθέτει
αντίκρυσµα
ρέγουλα,
το οποίο εφαρµόζει
completely
covered
by theµε
frame
casing.
σε ειδικά
κανάλι
στην/κάσα
µε βίδες, που
• Available
withδιαµορφωµένο
cylinder selection:
key-key
button
πλήρως
απόdoors).
το καπάκι της κάσας.
-key /καλύπτονται
button-opening
(for WC
• ∆ιατίθεται
µε δυνατότητα
επιλογής
τρόπου
κλειδώµατος:
• Immediate
delivery
(including full
technical
manual)
κλειδί - κλειδί
/ κλειδί
- µπουτόν
/ σχισµή - µπουτόν.
and technical
support
option
is available.
• Οι κύλινδροι παραδίδονται στο ίδιο φινίρισµα µε το
φινίρισµα της κλειδαριάς.
• Παραδίδεται άµεσα µε όλους τους τρόπους κλειδώµατος
και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής
υποστήριξης.

key - key
κλειδί - κλειδί

key - button
κλειδί - µπουτόν
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button
- opening
σχισµή
- µπουτόν

111 ±2mm

111 ±2mm

10

130

130

πάχοςglass
υαλοπίνακα
panes thickness
8-12mm
8-12mm

39 ±2mm
39 ±2mm

158

28

7-10mm
7-10mm

28

25

158
25
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L-102
αγνητικό
ντίκρισµα

8
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GL-102

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
-

GL-102
µαγνητικό
αντίκρισµα

• Τοποθετείται χωνευτά σε ειδικά διαµορφωµένο κανάλι
στην κάσα.
• Χωρίς την υποχρέωση προκαθορισµένης επιλογής
φοράς ανοίγµατος της πόρτας.
• Χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία (κοπή) στην κάσα
(αποφεύγονται φθορές και αισθητικές ατέλειες).
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση µειώνοντας αισθητά
τον συνολικό χρόνο τοποθέτησης της κάσας.

GL-104
µαγνητικό αντίκρισµα
(universal)

GL-102
GL-102
magnetic
strike plate

STRIKE
PLATE
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
-

-

GL-104
• It is• placed
Τοποθετείται
in a specially
χωνευτά
formed
σε ειδικά
channel
διαµορφωµένο
in the frame. κανάλι
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
(UNIVERSAL)
• No need
στηνto
κάσα.
select
a predetermined
direction of
door
• Χωρίς
opening.
την υποχρέωση
προκαθορισµένης επιλογής φοράς
• της
Αντίκρυσµα
σχεδιασµένο
για οποιαδήποτε
κάσα
• No need
ανοίγµατος
for extra
work
πόρτας.
(cutting)
on the frame.
This
αλουµινίου
ή ξύλινη
κάσα. στην κάσα
eliminating
• Χωρίς damages
να χρειάζεται
and aesthetic
επεξεργασία
imperfections.
(κοπή)
GL-102GL-102
magnetic
µαγνητικό
strike αντίκρισµα
plate

GL-104GL-104
magnetic
µαγνητικό
latch αντίκρισµα
(universal)
(universal)

• Easy and
(αποφεύγονται
fast installation,
φθορές
significally
και αισθητικές
reducing
ατέλειες).
the total
GL-102
installation
• Εύκολη
time
και γρήγορη
of the frame.
τοποθέτηση µειώνοντας αισθητά τον
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
συνολικό
χρόνο τοποθέτησης
της κάσας.
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• Τοποθετείται χωνευτά σε ειδικά διαµορφωµένο κανάλι
στην κάσα.
magnetic
latch αντίκρισµα
µαγνητικό
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
• Χωρίς την υποχρέωση προκαθορισµένης επιλογής
GL-104
GL-104
φοράς ανοίγµατος της πόρτας.
• Τοποθετείται χωνευτά
σε ειδικά
διαµορφωµένο
κανάλι (UNIVERSAL)
STRIKE
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
PLATE
• Χωρίς(UNIVERSAL)
ναΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
χρειάζεται επεξεργασία
(κοπή) στην κάσα
στην κάσα.
(αποφεύγονται φθορές και αισθητικές ατέλειες).
GL-102
GL-104 • Χωρίς την υποχρέωση
επιλογής
• Strike
•προκαθορισµένης
Αντίκρυσµα
plate
designed
σχεδιασµένο
any type
γιαofοποιαδήποτε
aluminium
κάσα αισθητά
•
Εύκολη
και for
γρήγορη
τοποθέτηση
µειώνοντας
µαγνητικό
magnetic strike plate
πόρτας.
or wooden
αλουµινίου
frame.
ή ξύλινη
κάσα.τοποθέτησης της κάσας.
αντίκρισµα
(universal)φοράς ανοίγµατος της
τον
συνολικό
χρόνο
• Χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία (κοπή) στην κάσα
(αποφεύγονται φθορές και αισθητικές ατέλειες).
GL-104
•
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση µειώνοντας αισθητά
µαγνητικό αντίκρισµα
µαγνητικό
αντίκρισµα
(universal)
W W WW. P
W AWN. IP DA τον
I NS I - DSσυνολικό
IAS . -CS OA M. Cχρόνο
O M
τοποθέτησης της κάσας.

GL-102

GL-104

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ (UNIVERSAL)
-

µαγνητικό αντίκρισµα

GL-104

• Αντίκρυσµα σχεδιασµένο για οποιαδήποτε κάσα
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GH-10F

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
-

• Πλαϊνής στήριξης και ελεύθερης κίνησης (χωρίς stop).
• Κατάλληλος για υαλοπίνακες πάχους από 8mm έως
12mm.
• Μέγιστη διάσταση φάρδους πόρτας: 1000mm.
• Σε πόρτες µε βάρος έως 50kgr τοποθετούνται 2
µεντεσέδες, σε πόρτες µε βάρος από 51kgr έως 75kgr
τοποθετούνται 3 µεντεσέδες.
• ∆ιατίθεται µε πολλές επιλογές φινιρίσµατος: φυσική
ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, µαύρη ανοδίωση
GH-10F
GH-10F ή ηλεκτροστατική βαφή µε επιλογή από χρωµατολόγιο
ΜΕΝΤΕΣΕΣ
ALUMINIUM
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
HINGESRAL.
παλέτας
-

-

• Πλαϊνής
• For στήριξης
side installation
και ελεύθερης
and free-moving
κίνησης (χωρίς
(no stops).
stop).
• Κατάλληλος
• Suitableγια
forυαλοπίνακες
glass panes ofπάχους
a thickness
από of
8mm
8mm
έως
to 12mm.
12mm.
• Maximum door width: 1000mm.
• Μέγιστη
• 2 hinges
διάσταση
are installed
φάρδους
forπόρτας:
doors weighting
1000mm. up to 50kgr,
πάχος υαλοπίνακα
• Σε πόρτες
3 hinges
µε βάρος
are installed
έως 50kgr
for doors
τοποθετούνται
weighting2 from 51kgr
8-12mm
µεντεσέδες,
to 75kgr.
σε πόρτες µε βάρος από 51kgr έως 75kgr
GH-10F
τοποθετούνται
• Available
in3 many
µεντεσέδες.
finishing options: natural anodised,
ΜΕΝΤΕΣΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• ∆ιατίθεται
satinéµε
(inox
πολλές
look)
επιλογές
anodised,
φινιρίσµατος:
black anodised,
φυσική
or
- σατινέ painting
ανοδίωση,
electrostatic
(inox look)
in aανοδίωση,
selection of
µαύρη
shades
ανοδίωση
from the
• pallete.
Πλαϊνής στήριξης
και ελεύθερης
κίνησης (χωρίς stop).
ή ηλεκτροστατική
RAL
βαφή µε επιλογή
από χρωµατολόγιο
GH-10F
• RAL.
Κατάλληλος
υαλοπίνακες
πάχους από 8mm έως
παλέτας
• Technical
manualγια
and
technical support.
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• Immediate
12mm.delivery (includes full technical manual)
and
support option
is available.
• technical
Μέγιστη διάσταση
φάρδους
πόρτας: 1000mm.
• Πλαϊνής στήριξης και ελεύθερης κίνησης (χωρίς stop).
• Σε πόρτες µε βάρος έως 50kgr τοποθετούνται 2
• Κατάλληλος για υαλοπίνακες πάχους από 8mm έως
µεντεσέδες, σε πόρτες µε βάρος από 51kgr έως 75kgr
12mm.
τοποθετούνται 3 µεντεσέδες.
• Μέγιστη
πάχοςglass
υαλοπίνακα
panes
thickness διάσταση φάρδους πόρτας: 1000mm.
• ∆ιατίθεται µε πολλές επιλογές φινιρίσµατος: φυσική
8-12mm
8-12mm • Σε πόρτες µε βάρος έως 50kgr τοποθετούνται 2
ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, µαύρη ανοδίωση
µεντεσέδες, σε πόρτες µε βάρος από 51kgr έως 75kgr
ή ηλεκτροστατική βαφή µε επιλογή από χρωµατολόγιο
τοποθετούνται 3 µεντεσέδες.
παλέτας RAL.
• ∆ιατίθεται µε πολλές επιλογές φινιρίσµατος: φυσική
ανοδίωση, σατινέ (inox look) ανοδίωση, µαύρη ανοδίωση
ή ηλεκτροστατική βαφή µε επιλογή από χρωµατολόγιο
παλέτας RAL.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CALCULATION OF
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
GLASS PANES
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

calculation glass pane
υπολογισµός πλάτους
width
υαλοπίνακα

width glass
paneγυαλιού
-34mm -36
πλάτος
hinge µεντεσές
lock
width πλάτος

calculation
υπολογισµός
glass panes ύψους
hight υαλοπίνακα

κλειδαριά

glass pane
ύψος
hight γυαλιού

glass paneύψος
hightγυαλιού
hight ύψος
-26mm -26

1000mm
1000mm

glass pane
width
πλάτος
γυαλιού

FINI ΕΠΙΛΟΓΗ
SHING OPTIONS
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ANDΚΑΙ
AVAILABLE
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
COLORS
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

RALRAL

colourscolours

Natural
Φυσική
anodizing
ανοδίωση

SatinéΣατινέ
(inox look)
(inox look)
anodizing
ανοδίωση
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Black Μαύρη Powder
Ηλεκτροστατική
coating with βαφή
anodizing
ανοδίωση color options
µε επιλογή
from
χρώµατος
the
RAL palette
από παλέτα RAL
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MAKEDONIKI-PANIDIS S.A.

Headquarters and Factory
11th km Old National Road Thessaloniki - Kilkis
Po Box 141 , P.C. 57008 Ionia, Thessaloniki, Greece
T
F
E

+30 2310 780352
2310 784519
+30 2310 783764
info@panidis-sa.com

Athens Branch
89 Drakondos & Kifisou
P.C. 10442 Athens, Greece
T
F
E

+30 210 5155430
210 5155439
+30 210 5155434
athina@panidis-sa.com

