
INNOVATIVE
GLASS

SYSTEMS
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Με βασικές αρχές τον σεβασµό και την αµοιβαία εµπιστοσύνη, χτίζουµε σχέσεις και συνεργασίες που αντέχουν στον χρόνο. 

Προσπαθούµε πάντα να προσαρµόσουµε τις λύσεις που προτείνουµε στις ανάγκες του καταναλωτή και να φέρουµε την 

παραγωγή µας στα µέτρα του, όχι να κάνουµε προτάσεις σε αυτά που εµείς µπορούµε να κάνουµε.

η φιλοσοφία
«Ο προβληµατισµός του καταναλωτή που µας επέλεξε είναι προβληµατισµός της εταιρίας µας»

Η εταιρία µας, δηµιουργήθηκε αρχικά το 1985 µε αντικείµενο τις αρχιτεκτονικές κατασκευές από αλουµίνιο και σίδερο.          

Με διαρκή ανάπτυξη καταφέραµε να είµαστε πλέον από τις σηµαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες στον κλάδο της, 

άµεσα αναγνωρίσιµη σε όλη την Ελλάδα. Βλέποντας από νωρίς την εξέλιξη στον κλάδο του γυαλιού, ξεκινήσαµε να 

δραστηριοποιούµαστε σε εξαρτήµατα συγκράτησης υαλοπινάκων αλλά και σε διάφορα εξαρτήµατα όπως µεντεσέδες, 

κλειδαριές κλπ.

Με βάση τις συσσωρευµένες γνώσεις και εµπειρίες 20 και πλέον χρόνων, ξεκινήσαµε την παραγωγή αρχιτεκτονικών 

συστηµάτων και εξαρτηµάτων δικού µας σχεδιασµού, σε µία προσπάθεια χτισίµατος του δικού µας brand πάνω σε νέους 

δρόµους και όχι σε αντιγραφή των καθιερωµένων brands της αγοράς.

Βλέποντας την αυξανόµενη δυναµική στον κλάδο των αρχιτεκτονικών κατασκευών από γυαλί, επενδύσαµε σε αυτόν τον 

τοµέα και παρουσιάσαµε καινοτόµα συστήµατα δίνοντας λύσεις στους πελάτες µας. Συστήµατά µας όπως πτυσσόµενες 

πόρτες MW72 ή το σύστηµα γυάλινων κάγκελων Κ1800 είναι πλέον σηµείο αναφοράς στην αγορά!

Το 2013 ανοίξαµε το πρώτο διεθνές υποκατάστηµα στα Τίρανα µε το οποίο καλύπτουµε εµπορικά όλη την Αλβανία, αλλά και 

το Κόσσοβο - Μαυροβούνιο. Παράλληλα έχουµε αναπτύξει µόνιµες εµπορικές και κατασκευαστικές συνεργασίες στη 

Ρουµανία, στη Βουλγαρία αλλά και στην Κύπρο.

Πλέον, είµαστε περήφανοι να δηλώνουµε ότι η IALONET κατέχει ηγετική θέση στο χώρο και µία από τις «top-of-mind» 

εταιρίες τη αγοράς.

η εταιρία

η ιδέα

Ξεκινήσαµε την IALONET µε τη φιλοδοξία να χτίσουµε µια εταιρία πάνω σε γερές βάσεις, µε αρχές και αξίες αµετάβλητες και 

αδιαπραγµάτευτες, µε γνώµονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Άλλωστε, η γενικότερη λογική πίσω από τη δηµιουργία 

της IALONET δεν ήταν να στήσουµε µία εταιρεία για να απασχολούµαστε, αλλά να χτίσουµε κυριολεκτικά εκ του µηδενός 

έναν οργανισµό που θα µεγαλώνει µαζί µας στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του κατασκευαστικού τοµέα.

Θέλαµε η εταιρία µας να αντικατοπτρίζει τις αρχές µας:

Ήθος σε ότι κάνουµε.

Γνώση σε ότι καταπιανόµαστε. 

Σκληρή δουλειά και τόλµη.

Για όλους εµάς στην IALONET η τήρηση των δεσµεύσεών µας απέναντι στις διαρκείς προκλήσεις των αγορών είναι              

ο (µόνος) τρόπος που ξέρουµε να λειτουργούµε.

εταιρικό 
προφίλ



concept

We started with the ambition to build a company on solid foundations, principles and values unchanged and non-

negotiable, focusing on people and their needs. Moreover, the general logic behind the creation of IALONET was not to set 

up a company to employ, but to literally build from scratch an organization that will grow with us in an intensively 

competitive environment in the construction sector.

We wanted our company to reflect our principles:

Ethos in everything we do

Knowledge on what we deal with

Hard work and boldness

For all of us in IALONET, compliance with our commitment to the ongoing challenges of the market is the (only) way I know 

how to operate.

With basic principles of respect and mutual trust, build relationships and partnerships that withstand time . We always try 

to tailor the solutions we propose to the needs of the consumer and bring our production to measure, not to make 

suggestions on what we can do.

the philosophy
“The concern of the consumer who has chosen us is also our concern”.

Our company was originally created in 1985 with the architectural constructions of aluminum, stainless steel and iron. 

With constant development, we managed to be among the major companies in the construction industry, instantly 

recognizable throughout Greece. Watching early evolution in the industry of glass, we started to operate in custom made 

restraint glazing accessories but also commercially different components such as hinges, locks, etc.

Based on the accumulated knowledge and experience more than 20 years, we started the production of architectural 

systems and of our own design and acclaimed components, in an effort to build our own brand on new paths rather than 

copying of established market trends.

Watching the growing momentum in the industry of architectural structures of glass, we have invested in this area and 

presented innovative systems providing solutions to our customers. Our systems as the traditional system folding doors 

MW72 the system for glass balusters have been sailing K1800 benchmark.

In 2013 we opened our first international branch in Tirana, through which we trade cover all Albania and Kosovo-

Montenegro.

Additionally, we have developed significant commercial partnerships in Romania in Bulgaria but also in Cyprus.

Plus, we are proud to say that the IALONET is a leader in our field and one of the «top-of-mind» companies the market.

the company

company
profile
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Κ1800
SYSTEM

σύστηµα γυάλινων κάγκελων
glass banisters K1800 CLEARVIEW 

CLEARVIEW

Το σύστηµα γυάλινων κάγκελων Κ1800 ‘CLEARVIEW’ αποτελεί την πιο σύγχρονη και ασφαλέστερη πρόταση στην κατηγορία του. 
Aποτελείτε από ένα ειδικά σχεδιασµένο µονοκόµµατο προφίλ αλουµινίου Β.Τ. το οποίο το κάνει άκαµπτο στις µηχανικές πιέσεις. Τα 
εξαρτήµατα από σκληρό συνθετικό σε συνδυασµό µε το επεξεργασµένο ελαστικό, συσφίγγουν και ευθυγραµµίζουν τον υαλοπίνακα σε 
όλο το µήκος της κατασκευής, δίνοντας ένα σταθερό και ασφαλές αποτέλεσµα.

Το Κ1800 ''CLEARVIEW'' διατίθεται σε 3 τυπολογίες επιδαπέδιων συστηµάτων και 1 σύστηµα ενδοδαπέδιου. Οι τυπολογίες διαφέρουν 
ανάλογα µε το πάχος και το ύψος του υαλοπίνακα. Ο υαλοπίνακας µπορεί να τοποθετηθηθεί είτε σκέτος αφού υποστεί ειδική λείανση 
στο τελείωµά του είτε µε κουπαστή αλουµινίου. Ιδαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσµα δίνει η χρήση φωτισµού led το οποίο τοποθετείται 
στη βάση του συστήµατος και φωτίζει περιµετρικά τον υαλοπίνακα.

Τα πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου συστήµατος είναι:

Χρήση ενιαίου profile που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ευθυγραµµίσεις, χωρίς παρελκόµενα διακοσµητικά καπάκια, ώστε η τοποθέτηση 
και το τελικό φινίρισµα να γίνεται σε ταχύτατους χρόνους χωρίς ατέλειες,

 Σύσφιξη σε όλο το µήκος του υαλοπίνακα µε σκληρά ελαστικά,

 Μεγάλη βύθιση του υαλοπίνακα µέσα στο profile κάνοντάς το ιδιαίτερα άκαµπτο,

 Ειδικά σχεδιασµένο για να µην επιτρέπει σε παιδιά να σκαρφαλώνουν στη βάση του,

 Βαφή σε οποιοδήποτε χρώµα RAL αλλά και ανοδίωσης, φυσικής, γυαλιστερής ή οποιασδήποτε άλλης απόχρωσης.

The “CLEARVIEW” glass banister system constitutes the most contemporary and safe preposition in its class. It is composed of a 
specially designed solid H.D. aluminum profile, which makes it remarkably resistant to mechanical pressures. The accessories are made 
of hardened synthetic, combined with processed elastic, so as to press and align the flass panel throuout the whole of the construction’s 
length, p[roviding a sold and secure result.
 The K1800 “CLEARVIEW” is available in 3 types of floor-based systems and 1 under-floor system. The types differ according to the 
thickness and the height of the glass panel. The glass panel itself can be placed in either solely on its own, after being specially trimmed 
to its fininsh, or with an aluminum handrail. Especially impressive results are achieved by the use of LED lighting, placed on the base of 
the glass panel, providing peripheral illumination.
The main advantages of this specific system are:

The use of a single-piece, solid profile, which does not require any special alignments, without any decorative caps, so as to install it and 
apply finish in a rapid and flawless manner
Tightening throughout the whole of the glass panel with hardened rubbers
High immersion of the panel in the profile, making it remarkably rigid
Specially designed so as not to allow children to climb on it
Ability to have it painted in any RAL color, but also anodize it, or even have it in a natural, coated, or polished finish.  
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σύστηµα για γυαλί 10-12mm
system suitable for glass 10-12mm

Σύστηµα γυάλινων καγκέλων διατοµής 50mmx65mm. 
Το σύστηµα µπορεί να στερεώσει υαλοπίνακες πάχους 
5+5mm ή 6+6mm και ύψους έως 650mm.

Είναι ένα ιδιαίτερα άκαµπτο σύστηµα, ιδανικό για 
µπαλκόνια µε τσιµεντένια στηθαία.

Glass banister system, of 50x65mm bisection. The 
system can hold glass panels of up to 5+5mm or 6+6mm 
in width and up to 650mm in height.

It is an extremely rigid system, ideal for balconies with 
concrete parapets. 

TYPE

Το σύστηµα επιτρέπει τη χρήση led ταινίας για φωτισµό 
στο σόκορο του υαλοπίνακα, δίνοντας ένα εξαιρετικής 
αισθητικής αποτέλεσµα.

The system allows the use of led strip lighting inside of 
the aluminum profile. The light is diffused around the 
glass , giving an excellent unique result.

0118
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τεχνικά χαρακτηριστικά I εξαρτήµατα
technical details Ι accessories

SYSTEM 1801
Διαστάσεις profile Profile dimensions: 50x65mm I 
Πάχος γυαλιών Glass width: 10-12mm I 

<Ύψος γυαλιού Glass height:  650mm I 
Φινίρισµα Finishing:I 
ΦΥΣΙΚΗ - ΓΥΑΛ. ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΗΛ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ - ΕΙΔ. ΒΑΦΕΣ
NATURAL - GLOSSY ANODIZE, POWDER COATING - 
SPECIAL COLORS 

Ενδείκνυται η χρήση υαλοπινάκων triplex + tempered.

Σε παραθαλάσσιες περιοχές προτείνεται βαφή πάχους 20µ.
In seaside areas it is recommended anodized paint of 20m.

It is recommended the use of laminate + tempered
glass panels.
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ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 5+5mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ DISPLACEMENT TABLE I 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DETAILS I ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES  I 

95.451.42x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.951.21x6mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

18.11.10.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 6+6mm

95.151.16x3,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

95.351.14x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.10.12.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.151.16x3,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

95.351.14x2,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.10.10.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.451.42x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.952.21x5mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

18.11.12.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

18.96
ΣΕΤ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ALIGNMENT SET

ΤΑΠΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Το σετ περιλαµβάνει
5 τεµ. ευθυγράµµισης
διαφορετικού πάχους.
Set includes 5 alignment pcs
with different thickness.

96.350
ΒΙΔΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ
SCREW
7χ100mm 

Τάπες, ευθυγραµµίσεις και
βίδες δεν περιλαµβάνονται
στα σετ του συστήµατος.
End cups, screws,
and alignments are not
included in system set.

18.04.04
ΤΑΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
END CUP

18.01.65.05
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM PROFILE
2.350kgr / m

Τα προφίλ διατίθενται
σε στοκ σε βέργες των 6m,
προτρυπηµένα,
σε ανοδίωση γυαλιστερή.
Profiles are available in stock
in 6m lines, predrilled,
in glossy anodised finishing.

TYPE

0118
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δ  max = 0,14mm

δ  επιτρ. = 0,78mm

MAXIMUM DISPLACEMENT

ALLOWABLE DISPLACEMENT

DISPLACEMENT SAFETY FACTOR

δ  επιτρ. δ  max = 5,5/



Βιδώνουµε τη βάση στο έδαφος
(ή στο στηθαίο) µε µεταλλικές βίδες
Torx 7x100, ανοίγουµε οπές στη βάση 
περίπου 3/m. Πρίν σφίξουµε τις βίδες, 
ελέγχουµε αν η βάση µας είναι 
αλφαδιασµένη. Προσέχουµε η πλευρά 
που µπαίνει το κουµπωτό λάστιχο να 
είναι από την εξωτερική πλευρά

Αφού έχουµε αλφαδιάσει, σφίγγουµε 
τις βίδες. Τοποθετούµε το κουµπωτό 
λάστιχο(95.351.14χ2 .5mm) κατά 
µήκος της βάσης και δίνουµε ιδιαίτερη
προσοχή σε τυχόν γωνίες ώστε να µη 
δηµιουργούνται κενά µεταξύ των 
λάστιχων που συναντιούνται.

Τοποθετούµε το λάστιχο τύπου “L” 
(95.451.42χ2mm) µέσα στη βάσηανά 
διαστήµατα, υπολογίζοντας 3 τεµ./m. 
Φροντίζουµε το λάστιχο να ακουµπήσει 
καλά κάτω. Έπειτα τοποθετούµε το 
γυαλί µέσα στη βάση.

5 5

Φροντίζουµε το γυαλί να εφάπτεται
πλήρως µε τα λάστιχα τύπου “L”
(95.451.42x2mm). Τοποθετούµε τις 
συνθετικές σφήνες (99.951.21x6mm) 
στα σηµεία που έχουµε τοποθετήσει
τα λάστιχα και τις χτυπούµε ελαφρά
µέχρι να σφηνώσουν. Επεναλέγχουµε 
για τη σωστή ευθυγράµµιση του 
γυαλιού.

5 5

Εφόσον έχουµε σφηνώσει στις
συνθετικές σφήνες (99.951.21x6mm),
τοποθετούµε σιλικόνη για καλύτερη
συγκράτηση.

Τέλος τοποθετούµε το λάστιχο σφήνα
(99.151.16x3.5mm), κατά µήκος της
βάσης µε τα δοντάκια πρός τη βάση
(πιθανόν να χρειαστεί  η χρήση
λιπαντικού). Δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή
πάλι σε τυχόν γωνίες ώστε να µη 
δηµιουργούνται κενά µεταξύ των 
λάστιχων που συναντιούνται.

5 5

οδηγίες τοποθέτησης
installation steps

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 5+5mm STEPS WITH LAMINATE GLASS 5+5mm I 

1STEP 2STEP

4STEP 5STEP 6STEP

Place and screw the aluminum base on 
the ground (or on the parapet) using 
metal plugs Torx 7X100. Open holes on 
the approx. 3/m. Before tightening the 
screws, we need to ensure that the base 
is aligned. The external side of the base 
is the one with the channel that will fit 
the special rubber.  

Aster leveling, tighten the screws, place 
the rubber snap (95.351.14X2,5mm) 
along the base. Pay extra attention to 
any construction corners so as to avoid 
having gaps where the rubber meet.

Place the "L" rubber (95.451.42X2mm) 
along the base periodically. You will 
need three (3) rubbers/m. Make sure 
that the rubber will fit properly to the 
bottom of the base. Then insert the 
glass into the base.

The glass must be in perfect contact with 
the "L" rubbers (95.451.42Χ2mm). Place 
the synthetic wedge (99.951.21X6mm) 
of the same sides of "L" rubber and hit 
gently until the glass will be aligned.

Since the synthetic wedge are clamped 
(99.951.21x6mm) we use silicon for 
better retention.

F ina l l y,  p lace  the  inne r  rubber 
(95.151.16X3,5mm) along the base       
(you probably need to use a kind of 
lubricant). Pay extra attention once more 
in the corners so as to avoid having gaps 
where rubbers meet.

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE OUTSIDE INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE
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σύστηµα για γυαλί 16-20mm
system suitable for glass 16-20mm

Σύστηµα γυάλινων καγκέλων διατοµής 70mmx110mm. 
Το σύστηµα µπορεί να στερεώσει υαλοπίνακες πάχους 
8+8mm ή 10+10mm και ύψους έως 1100mm. Είναι 
ιδιαίτερα άκαµπτο και ασφαλές. Ιδανικό για µεγάλου 
ύψους υαλοπίνακες, για χρήση ξενοδοχείων, κατοικιών.

Glass banister system, of 70x110mm bisection. The 
system can hold glass panels of up to 8+8mm or 
10+10mm in width and up to 1100mm in height. It is an 
extremely rigid and safe system, ideal for high glass 
panels, for hotels and certain houses. 

Το σύστηµα επιτρέπει τη χρήση led ταινίας για φωτισµό 
στο σόκορο του υαλοπίνακα, δίνοντας ένα εξαιρετικής 
αισθητικής αποτέλεσµα.

The system allows the use of led strip lighting inside of 
the aluminum profile. The light is diffused around the 
glass , giving an excellent unique result.
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δ  max = 0,486mm

δ  επιτρ. = 1,32mm

MAXIMUM DISPLACEMENT

ALLOWABLE DISPLACEMENT

DISPLACEMENT SAFETY FACTOR

δ  επιτρ. δ  max = 2,71/

τεχνικά χαρακτηριστικά
technical details

SYSTEM 1820 LUX
Διαστάσεις profile Profile dimensions: 70x110mm I 
Πάχος γυαλιών Glass width: 16-20mm I 

<Ύψος γυαλιού Glass height:  1100mm  I 

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 8+8mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ DISPLACEMENT TABLE I 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DETAILS I ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES  I 

95.453.68x4,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.953.44x10mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

18.23.16.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 10+10mm

95.151.16x16mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

95.351.14x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.24.20.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.152.22x15mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

95.352.20x4,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.24.16.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.453.68x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.954.44x7mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

18.23.20.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

18.96
ΣΕΤ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ALIGNMENT SET

ΤΑΠΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Το σετ περιλαµβάνει
5 τεµ. ευθυγράµµισης
διαφορετικού πάχους.
Set includes 5 alignment pcs
with different thickness.

96.140 + 96.330
ΒΙΔΑ ΑΛΕΝ ΦΡΕΖΑ 
ALEN SCREW / UPAT
Μ8χ100 

Τάπες, ευθυγραµµίσεις και
βίδες δεν περιλαµβάνονται
στα σετ του συστήµατος.
End cups, screws,
and alignments are not
included in system set.

18.22.04
ΤΑΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
END CUP

18.21.110.06 
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM PROFILE
4.420kgr / m

Τα προφίλ διατίθενται
σε στοκ σε βέργες των 6m,
προτρυπηµένα,
σε ανοδίωση γυαλιστερή.
Profiles are available in stock
in 6m lines, predrilled,
in glossy anodised finishing.

Φινίρισµα Finishing:I 
ΦΥΣΙΚΗ - ΓΥΑΛ. ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΗΛ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ - ΕΙΔ. ΒΑΦΕΣ
NATURAL - GLOSSY ANODIZE, POWDER COATING - 
SPECIAL COLORS 

Ενδείκνυται η χρήση υαλοπινάκων triplex + tempered.

Σε παραθαλάσσιες περιοχές προτείνεται βαφή πάχους 20µ.
In seaside areas it is recommended anodized paint of 20m.

It is recommended the use of laminate + tempered
glass panels.

TYPE

20LUX18
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CLEARVIEW

TYPE

20LUX18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 10+10mm STEPS WITH LAMINATE GLASS 10+10mm I 

οδηγίες τοποθέτησης
installation steps

4STEP

Βιδώνουµε τη βάση στο έδαφος (ή στο 
στηθαίο) µε µεταλλικά ούπατ Μ8x100 
(ανοίγουµε οπές στη βάση περίπου 3 
ανά µετρά). Πριν σφίξουµε τις βίδες 
ελέγχουµε αν η βάση µας είναι 
αλφαδιασµένη. Προσέχουµε η πλευρά 
που µπαίνει το κουµπωτό λάστιχο να 
είναι από την εξωτερική πλευρά.

1STEP

Place and screw the aluminum base on 
the ground (or on the parapet) using 
metal plugs M8x100. Open holes on the 
approx. 3 per meter. Before tightening 
the screws, we need to ensure that the 
base is aligned. The external side of the 
base is the one with the channel that will 
fit the special rubber.  

Για να αλφαδιάσουµε, τοποθετούµε κάτω από τη βάση το 
ανοξείδωτο πέταλο των 0.6mm ή 0.8mm (99602.6/10 ή 
99603.8/10) (όποιο µας χρειάζεται), πάντα σε θέση που 
έχουµε βίδα, να την αγκαλιάσει βάζοντας το προς τα µέσα. 
Αφού έχουµε αλφαδιάσει σφίγγουµε τις βίδες. 
τοποθετούµε το κουµπωτό λάστιχο (95.351.14x2mm) 
κατά µήκος της βάσης και δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή σε 
τυχόν γωνίες ώστε να µην δηµιουργούνται κενά µεταξύ 
των λάστιχων που συναντιούνται.

To align easier the base, place under the base the stainless 
"petal" ( you should order it) of 0,6mm or 8mm (99602.6/10, 
99603.8/10) depending on which one suits us best. This 
"petal" should always go where there is a screw, in order to 
surround it. The "petal" must face the inner side of the base. 
Aster leveling, tighten the screws, place the rubber snap 
(95.351.14x2mm) along the base. Pay extra attention to 
any construction corners so as to avoid having gaps where 
the rubber meet.

Φροντίζουµε το γυαλί να εφάπτεται 
πλήρως µε τα λάστιχα µορφής L 
(95.453.68x2mm), τοποθετούµε τις 
συνθετικές σφήνες (99.954.44x7mm) 
στα σηµεία που έχουµε τοποθετήσει τα 
λάστιχα και τις χτυπούµε ελαφρά µέχρι να 
σφηνώσουν. Επανελέγχουµε για τη σωστή 
ευθυγράµµιση του γυαλιού.

5STEP

Τοποθετούµε το λάστιχο µορφής L 
(95.453.68x2mm) µέσα στη βάση ανά 
διαστήµατα, υπολογίζοντας 3 τεµάχια 
ανά µετρό. Φροντίζουµε το λάστιχο να 
ακουµπήσει  καλά κάτω.  Έπειτα 
τοποθετούµε το γυαλί µέσα στη βάση.

Place the "L" rubber (95.453.68x2mm) 
along the base periodically. You will need 
three (3) rubbers per meter. Make sure that 
the rubber will fit properly to the bottom of 
the base. Then insert the glass into the 
base.

The glass must be in perfect contact with 
the "L" rubbers (95.453.68x2mm). Place 
the synthetic wedge (99.954.44x7mm) of 
the opposite side of "L" rubber and hit 
gently until the glass will be aligned.

Finally, place the inner rubber (95.151.18x7mm) 
along the base (you probably need to use a kind of 
lubricant).Pay extra attention once more in the 
corners so as to avoid having gaps where rubbers 
meet.

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

6STEP
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2STEP

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

3STEP

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

10 10 10 10

Εφόσον έχουµε σφηνώσει τις συνθετικές 
σφήνες (99.954.44x7mm) τοποθετούµε 
σιλικόνη για καλύτερη συγκράτηση.

Since the synthetic wedge 
(99.954.44x7mm) are clamped we use 
silicon for better retention.

10 10

Τέλος  τοποθετούµε  το  λάστιχο  σφήνα   
(95.151.18x7mm) κατά µήκος της βάσης (πιθανόν 
να χρειαστεί η χρήση λιπαντικού). Δίνουµε ιδιαίτερη 
προσοχή πάλι σε τυχόν γωνίες ώστε να µην 
δηµιουργούνται κενά µεταξύ των λάστιχων που 
συναντιούνται.



Επιδαπέδιο σύστηµα γυάλινων καγκέλων διατοµής 
70x90mm. Το σύστηµα µπορεί να στερεώσει 
υαλοπίνακες πάχους 6+6mm ή 8+8mm και ύψους έως 
900mm. Ιδανικό για χρήση ξενοδοχείων, κατοικιών µε 
µεσαίου ύψους τσιµεντένια στηθαία.

Το σύστηµα επιτρέπει τη χρήση led ταινίας για φωτισµό 
στο σόκορο του υαλοπίνακα, δίνοντας ένα εξαιρετικής 
αισθητικής αποτέλεσµα.

The system allows the use of led strip lighting inside of 
the aluminum profile. The light is diffused around the 
glass , giving an excellent unique result.

σύστηµα για γυαλί 12-16mm
system suitable for glass 12-16mm

Over-floor glass banister system, of 70x90mm bisection. 
The system can hold up glass panels of up to 6+6mm or 
8+8mm in width and up to 900mm in height. Suitable for 
hotels and houses with medium height concrete 
parapets. 
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TYPE

6018



τεχνικά χαρακτηριστικά
technical details

SYSTEM 60 LUX18
Διαστάσεις profile Profile dimensions: 70x90mm I 
Πάχος γυαλιών Glass width: 12-16mm I 

<Ύψος γυαλιού Glass height:  900mm  I 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DETAILS I 

18.61.90.06
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM PROFILE
4.020gr / m

Τα προφίλ διατίθενται
σε στοκ σε βέργες των 6m
άβαφα.
Profiles are available in stock
in 6m lines unpainted.

70

90
0m

m
 M

AX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ DISPLACEMENT TABLE I 

90

Φινίρισµα Finishing:I 
ΦΥΣΙΚΗ - ΓΥΑΛ. ΑΝΟΔΙΩΣΗ, ΗΛ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ - ΕΙΔ. ΒΑΦΕΣ
NATURAL - GLOSSY ANODIZE, POWDER COATING - 
SPECIAL COLORS 

Ενδείκνυται η χρήση υαλοπινάκων triplex + tempered.

Σε παραθαλάσσιες περιοχές προτείνεται βαφή πάχους 20µ.
In seaside areas it is recommended anodized paint of 20m.

It is recommended the use of laminate + tempered
glass panels.

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 6+6mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES  I 

95.453.68x4,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.953.44x10mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

18.63.12.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 8+8mm

95.153.16x9.7mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

95.351.14x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.64.16.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.153.22x7mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

95.352.20x4,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.64.12.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.462.48χ4mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.954.44x7mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

18.63.16.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

18.96
ΣΕΤ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ALIGNMENT SET

ΤΑΠΕΣ - ΒΥΣΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Το σετ περιλαµβάνει
5 τεµ. ευθυγράµµισης
διαφορετικού πάχους.
Set includes 5 alignment pcs
with different thickness.

96.140 + 96.330
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ 
HEAD SCREW / UPAT
Μ8χ100 

Τάπες, ευθυγραµµίσεις και
βίδες δεν περιλαµβάνονται
στα σετ του συστήµατος.
End cups, screws,
and alignments are not
included in system set.

18.62.05
ΤΑΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
END CUP
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δ  max = 0,47mm

δ  επιτρ. = 1,08mm

MAXIMUM DISPLACEMENT

ALLOWABLE DISPLACEMENT

DISPLACEMENT SAFETY FACTOR

δ  επιτρ. δ  max = 2,3/

TYPE

6018



οδηγίες τοποθέτησης
installation steps

4STEP

Βιδώνουµε τη βάση στο έδαφος
(ή στο στηθαίο) µε µεταλλικές βίδες 
(ανοίγουµε οπές στη βάση, περίπου 
3/m. Πρίν σφίξουµε τι βίδες, ελέγχουµε 
αν η βάση µας είναι αλφαδιασµένη. 
Προσέχουµε η πλευρά που µπαίνει στο 
κουµπωτό λάστιχο να είναι από την 
εξωτερική πλευρά,

1STEP

Place and screw the aluminum base on 
the ground (or on the parapet) using 
metal plugs M8x100. Open holes on 
the aluminium base approx. 3/m. 
Before tightening the screws, we need 
to ensure that the base is aligned. The 
external side of the base is the one 
with the channel that will fit the special 
rubber.  

2. To align easier the base, place under the base the 
stainless "petal" ( you should order it) of 0.6mm or 0.8mm 
(99602.6/10, 99603.8/10) depending on which one suits 
us best. This "petal" should always go where there is a 
screw, in order to surround it. The "petal" must face the 
inner side of the base. Aster leveling, tighten the screws, 
place the rubber snap (95.351.14X2mm) along the base. 
Pay extra attention to any construction corners so as to 
avoid having gaps where the rubber meet.

Φροντίζουµε το γυαλί να εφάπτεται 
πλήρως µε τα λάστιχα τύπου “L” 
(95.462.48x4mm). Τοποθετούµε τις 
συνθετικές σφήνες (99.954.44x7mm) στα 
σηµεία που έχουµε τοποθετήσει τα 
λάστιχα και τις χτυπούµε ελαφρά µέχρι να 
σφηνώσουν. Επανελέγχουµε για τη σωστή 
ευθυγράµµιση του γυαλιού.

6STEP5STEP

Προαιρετικά, εφόσον έχουµε σφηνώσει τις 
συνθετικές σφήνες (99.954.44x7mm), 
τοποθετούµε σιλικόνη  εάν κρίνεται 
απαραίτητο από τον εφαρµοστή.

Τέλος,  τοποθετούµε το λάστιχο σφήνα 
(95.153.16x10mm) κατά µήκος της βάσης 
(πιθανόν να χρειαστεί η χρήση λιπαντικού). 
Δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή πάλι σε τυχόν γωνίες 
ώστε να µη δηµιουργούνται κενά µεταξύ των 
λάστιχων που συναντιούνται.

3STEP

Τοποθετούµε το λάστιχο τύπου “L” 
(95.462.48x4mm) µέσα στη βάση ανά 
διαστήµατα, υπολογίζοντας 3 τεµ/m. 
Φροντίζουµε το λάστιχο να ακουµπήσει 
καλά κάτω. Έπειτα τοποθετούµε το γυαλί 
µέσα στη βάση.

Place the "L" rubber (95.462.48χ4mm) 
along the base periodically. You will need 
three (3) rubbers/m. Make sure that the 
rubber will fit properly to the bottom of 
the base. Then insert the glass into the 
base.

The glass must be in perfect contact with 
the "L" rubbers (95.462.48x4mm). Place 
the synthetic wedge (99.954.44x7mm) 
of the opposite side of "L" rubber and hit 
gently until the glass will be aligned.

Finally, place the inner rubber (95.153.16x10mm) 
along the base ( you probably need to use a kind 
of lubricant). Pay extra attention once more in the 
corners so as to avoid having gaps where rubbers 
meet.

2STEP

Προαιρετικά, εάν χρειάζεται για να αλφαδιάσουµε, 
τοποθετούµε κάτω από τη βάση, το ανοξείδωτο πέταλο 
των 0.6mm ή 0.8mm (99602.6/10 ή 99603.8/10) / όποιο 
µας χρειάζεται, πάντα σε θέση που έχουµε βίδα, να την 
αγκαλιάσει βάζοντάς το προς τα µέσα, αφού έχουµε 
αλφαδια΄σει σφίγγουµε τις βίδες. Τοποθετούµε το 
κουµπωτό λάστιχο (95.351.14χ2mm) κατά µήκος της 
βάσης και δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν γωνίες 
ώστε να µη δηµιουργούνται κενά µεταξύ των λάστιχων 
που συναντιούνται.

8 8 8 8

Since the synthetic wedge are clamped 
(99.954.44x7mm) we use silicone for 
better retention.

8 8

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 8+8mm STEPS WITH LAMINATE GLASS 8+8mm I 
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Ενδοδαπέδιο σύστηµα γυάλινων καγκέλων διατοµής 42mmx110mm. Το σύστηµα µπορεί να στερεώσει υαλοπίνακες 
πάχους 8+8mm ή 10+10mm και ύψους έως 1100mm πάνω απο την επιφάνεια του εδάφους. Ιδανικό για µεγάλου ύψους 
υαλοπίνακες, για χρήση ξενοδοχείων, κατοικιών. Απροβληµάτιστη συµπεριφορά κατα τη διάρκεια του χρόνου, µιάς και τα 
γυαλιά µπορούν να βγούν η να αλλαχθούν µε ευκολία χάρις στη χρήση των ειδικών λαστίχων και συνθετικών υλικών που 
χρησιµοποιούνται για τη στερέωσή τους.

Ειδικά ελαστικά παρεµβύσµατα χρησιµοποιούνται για στεγανοποίηση και συγκράτηση των νερών έξω απο το προφίλ!

Under-floor glass banister system, of 70x110mm bisection. The system can hold up glass panels of up to 8+8mm or 
10+10mm in width and up to 1100mm in height, above ground level. Suitable for high glass panels, for hotels and certain 
houses. It features flawless operation over the course of time, since the glasses can be removed or swapped with ease, thanks 
to their placement with the use of special rubber and synthetic materials.

Special rubbers are being used for better water resistance.

Το σύστηµα επιτρέπει τη χρήση led ταινίας για φωτισµό 
στο σόκορο του υαλοπίνακα, δίνοντας ένα εξαιρετικής 
αισθητικής αποτέλεσµα.

The system allows the use of led strip lighting inside of 
the aluminum profile. The light is diffused around the 
glass , giving an excellent unique result.

σύστηµα για γυαλί 16-20mm
system suitable for glass 16-20mm

TYPE

4018
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TYPE

4018
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τεχνικά χαρακτηριστικά
technical details

SYSTEM 4018
Διαστάσεις profile Profile dimensions: 45χ108mm I 
Πάχος γυαλιών Glass width: 16-20mm I 

<Ύψος γυαλιού Glass height:  1300mm  I 

Ενδείκνυται η χρήση υαλοπινάκων triplex + tempered.
It is recommended the use of laminate + tempered
glass panels.

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 8+8mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DETAILS I ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES  I 

95.453.68x4,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.954.44x7mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

18.43.16.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 10+10mm

95.151.18x7mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΣΕΤ
CODE / SET

95.351.14x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.44.20.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.153.17x12mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ
INSIDE RUBBER

95.352.20x4,5mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ
OUTSIDE RUBBER

18.44.16.04

Το σετ περιλαµβάνει
µέτρα λάστιχου/µήκος
Set includes rubbers
in linear meters

95.453.68x2mm
ΛΑΣΤΙΧΟ "L"
RUBBER “L”

99.954.44x7mm
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ
SYNTHETIC SPARE

18.43.20.04

Το σετ περιλαµβάνει
3 τεµ / µέτρο
Set includes
3 pcs / meter

18.40.110.00
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM PROFILE
2.300kgr / m

Τα προφίλ διατίθενται
σε στοκ σε βέργες των 6m
άβαφα.
Profiles are available in stock
in 6m lines unpainted.
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44.90

60

βίδα (προαιρετικά)
screw (optional)

σηµεία ευθυγράµµισης
alignment points

υγρό µπετόν
cement

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
TECHNICAL DIMENSIONS

95.6.51.79x14mm
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΑΧΟΥΣ 10mm
RUBBER GLASS
SEPARATOR 10mm
THICKNESS

Συµπεριλαµβάνεται
σε όλα τα σετ
του συστήµατος 1840.
Included in all system
1840 set.

TYPE

4018

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ
ΦΕΛΙΖΟΛ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

POLYSTERENE
PROFILE
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*λεπτοµέρεια
detail



CLEARVIEW

TYPE

4018

10 10

οδηγίες τοποθέτησης
installation steps

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 10+10mm STEPS WITH LAMINATE GLASS 10+10mm I 

1STEP 2STEP

4STEP 5STEP 6STEP

Δηµιουργούµε ένα κανάλι στο έδαφος  (ή 
στο στηθαίο) πλάτους τουλάχιστον 65mm 
και ύψους 108mm και τοποθετούµε εντός 
το προφίλ. Ανοίγουµε οπές στη βάση 
(περίπου 2/m) και τοποθετούµε µπετόβιδες 
και τις σφίγγουµε για να τη ναλφαδιάσουµε 
κατά µήκος του καναλιού. Προσέχουµε η 
πλευρά που µπαίνει το κουµπωτό λάστιχο 
να είναι από την εξωτερική πλευρά.

Open a channel to the ground or to the 
parapet at least 65mm width and 108mm 
height and place the profile into it. Place 
screws in the base (approx.2 /meter) in 
order to ensure the alignment. The 
external side of the base is the one with 
the channel that will fit the special rubber.  

min 65mm

1
0

8

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

Αφού έχουµε αλφαδιάσει, τοποθετούµε 
φελιζόλ εντός του προφίλ και ρίχνουµε 
τσιµέντο στο σκυρόδεµα εκατέρωθεν της 
βάσης και εντός στο κανάλι το οποίο 
αφήνουµε να πήξει τουλάχιστον µια µέρα. 
Αφού το τσιµέντο πήξει, ξεβιδώνουµε τις 
βίδες.

Aster we have leveled, we place the foam 
within the profile and cover with cement 
concrete, in both sides of the base and 
within the channel, which we shall leave it 
to coagulate for at least one day. Aster the 
cement is solid, we undo the screws.

Τοποθετούµε το κουµπωτό λάστιχο  
(95.351.14x2mm) κατά µήκος της βάσης 
και δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν 
γωνίες ώστε να µη δηµιουργούνται κενά 
µεταξύ των λάστιχων που συναντιούνται. 
Έπειτα τοποθετούµε το λάστιχο τύπου “L” 
(95.453.68x2mm) µέσα στη βάση ανά 
διαστήµατα υπολογίζοντας 3 τεµ/m. 
Φροντίζουµε το λάστιχο να ακουµπήσει 
καλά κάτω. Έπειτα τοποθετούµε το γυαλί 
µέσα στη βάση.

Place the rubber snap (95.351.14x2mm) 
along the base. Pay extra attention to any 
construction corners so as to avoid having 
gaps where the rubber meet. Aster that 
place the "L" rubber (95.453.68x2mm) 
along the base periodically. You will need 
three (3) rubbers/m. Make sure that the 
rubber will fit properly to the bottom of the 
base. Then insert the glass into the base.

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

31.5

10 10

3STEP

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

Φροντίζουµε το γυαλί να εφάπτεται πλήρως µε 
τα λάστιχα τύπου “L” (95.453.68χ2mm), 
τοποθετούµε τις συνθετικές σφήνες (99.954. 
44x7mm) στα σηµεία που έχουµε τοποθετήσει 
τα λάστιχα και τις χτυπούµε ελαφρά µέχρι να 
σφηνώσουν. Επανελέγχουµε για τη σωστή 
ευθυγράµµιση του γυαλιού.

The glass must be in perfect contact with the 
"L" rubbers (95.453.68χ2mm). Place the 
synthetic wedge (99.954.44x7mm) of the 
opposite side of "L" rubber and hit gently until 
the glass will be aligned. Remember to double 
check that the glass is properly aligned in this 
step.

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

ΕΞΩ 
OUTSIDE

ΜΕΣΑ
INSIDE

βλ. λεπτοµέρεια
see detail

*

Εφόσον έχουµε σφηνώσει στις συνθετικές 
σφήνες (99.954.44χ7mm), τοποθετούµε 
σιλικόνη για καλύτερη συγκράτηση. Έπειτα, στα 
κενά µεταξύ των γυαλιών φροντίζουµε να 
τοποθετήσουµε τα αποστατικά λάστιχα για 
καλύτερη στεγανότητα.

Since the synthetic wedge are clamped 
(99.954.44x7mm) we use silicon for better 
retention. Aster that we place the distillation 
rubbers vertically to the base at the edge of 
every glass in order to ensure better water 
tightness. The use of silicon to fill all small 
gaps is necessary. 

10 10
ΕΞΩ 

OUTSIDE
ΜΕΣΑ
INSIDE

Τέλος τοποθετούµε το λάστιχο  σφήνα 
(95.151.18χ7mm) κατά µήκος της 
βάσης (πιθανόν να χρειαστεί η χρήση 
λιπαντικού). δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή 
πάλι σε τυχόν γωνίες ώστε να µη 
δηµιουργούνται κενά µεταξύ των 
λάστιχων που συναντιούνται.

Final ly,  p lace the inner rubber 
(95.151.18χ7mm) along the base (you 
probably need to use a kind of 
lubricant). Pay extra attention once 
more in the corners so as to avoid 
having gaps where rubbers meet.
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ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ
handrails

Κουπαστές αλουµινίου διαφόρων διατοµών για 
εφαρµογή πάνω σε κρύσταλλα 10-22mm. Προσθέτουν 
συγκεκριµένη αρχιτεκτονική αισθητική, αλλά και 
περισσότερη ασφάλεια εφ όσον βιδωθούν απο τοίχο σε 
τοίχο. 

Διατίθενται σε βέργες των 6 µέτρων και µπορούν να 
χρωµατιστούν σε οποιαδήποτε απόχρωση ανοδίωσης, 
ηλεκτροστατικής  βαφής, ειδικής βαφής.

Σε στόκ διατιθενται σε βαφή ανοδίωσης γυαλιστερής.

Aluminum handrails in a variety of shapes and 
dimentions suitable for use with glass panels from 
10mm-22mm in width.

Handrails can add an architectural aesthetic, but also can 
add more safety if can be screwed in the wall from each 
side.

Available in 6 meter lines and can be finished with any 
RAL colour, anodized painted or special colours.

Stock is available glossy anodized finishing.
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ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.56.06
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
ROUND HANDRAIL
Φ30mm

12.55.06
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
ROUND HANDRAIL
Φ50mm

12.25.06
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
RECTANGULAR HANDRAIL
28x30mm

Πάχος Υαλοπίνακα:
Glass Thickness:
10mm

Πάχος Υαλοπίνακα:
Glass Thickness:
10-22mm

Πάχος Υαλοπίνακα:
Glass Thickness:
10-22mm

προφίλ & εξαρτήµατα για κουπαστές
handrails profiles & accessories 

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ HANDRAILS PROFILES Ι 

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.58.06
ΤΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
ROUND HANDRAIL END CAP
Φ30mm

12.59.06
ΤΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
ROUND HANDRAIL END CAP
Φ50mm

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.22
ΓΩΝΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
CORNER HANDRAIL SUPPORT

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.56.06
Φ30mm

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.55.06
Φ50mm

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.53.06
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
HANDRAIL WALL SUPPORT
Φ30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.54.06
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
HANDRAIL WALL SUPPORT
Φ50mm

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.56.06
Φ30mm

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.55.06
Φ50mm

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.55 - 12.20

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.23
ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
STRAIGHT HANDRAIL SUPPORT

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.55 - 12.20

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ HANDRAILS ACCESSORIES Ι 
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ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.26.06
ΤΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
RECTANGULAR HANDRAIL END CAP

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.25.06

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

95.545 (23x24mm)
ΛΑΣΤΙΧΟ «Π» ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 8+8mm
RUBBER «Π» SHAPE FOR
LAMINATED GLASS 8+8mm

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.25.06

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

12.27.06
ΤΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
RECTANGULAR HANDRAIL END CAP

Για εφαρµογή µε
κουπαστή
Fits with handrail
12.25.06



ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ
support

for hanging
glass

banisters

Πρωτοποριακή λύση θεωρούνται τα κρεµαστά γυάλινα στηθαία.

Ειδικά εξαρτήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα πακτώνονται στο στηθαίο και συγκρατούν τον υαλοπίνακα, δίνοντας ένα 
εντυπωσιακό αποτέλεσµα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

135
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
GLASS SUPPORT

136
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
GLASS SUPPORT

137
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
GLASS SUPPORT

ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ HANGING GLASS PARAPETS PROFILES I 

The hanging glass parapets are considered to be the breakthrough solution of the market. Special accessories, made of 
stainless steel, are leased on the parapet and hold the glass pane, giving a more than just impressive end result! 

γυάλινα
κάγκελα µε

Υλικό I Material

135 136 137
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18

5
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5

14 30

Ανοξ. ατσάλι
Stainless steel

Ανοξ. ατσάλι
Stainless steel

Ανοξ. ατσάλι /
Αλουµίνιο
Stainless steel /
Aluminum

Πάχος υαλοπίνακα
Glass thickness

10-22mm 10-22mm 10-22mm

Διαθέσιµο ρέγουλο
Available settings - ΝΑΙ YES Ι -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

Διαθέσιµα µήκη
Available dimension

30mm & K.Π
30mm & Up. Req 30mm

20mm
30mm
40mm
50mm

96.330Μ1096.360Μ10χ100 96.360Μ10χ100

Καρφωτό βύσµα
Metal Plug
M10x100

Καρφωτό βύσµα
Metal Plug
M10x100

Μεταλλικό ούπατ
Metal upat

M10

Προτεινόµενα
βύσµατα στήριξης
Suggested plugs
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διάφορες εφαρµογές
various products application
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sales@ialonet.grwww.ialonet.gr ialonet@
DESIGNED PRODUCED  I

& MANUFACTURED IN GREECE

INNOVATIVE
GLASS

SYSTEMS

IALONET ALBANIA
TIRANA, KASHAR YSBERISH

Rruga: TRE DESHMOSET
t.: +355 694599333

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ  ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ     I I
GLASS PARTITION WALLS FOLDING GLASS WALLS GLASS BANISTERS        I I

     ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ  ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣI I
SHOWER BOXES GLASS CEILINGS INTERNAL GLASS DOORS       I I

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΖΑΜΙΟΥ     I I
SUPPORTS  HINGES  GLASS ACCESSORIES      I I
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IALONET GREECE
HEAD OFFICE:

55, Kriezi str., Aspropirgos - Attica, (Attiki Odos / Exit 4), P.C. 193 00 Greece
t.: +30 210 40.82.642   f: +30 210 40.82.643


