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BALKAN SA was founded in 1991,
responding to the aluminium market needs regarding
machinery, accessories as well as integrated
aluminium profile systems.
A wide range of high quality products
along with a customer oriented philosophy
have established BALKAN as one of the most reliable
and fast developing companies in the industry.
BALKAN has created an excellent sales network of 21
retail stores in some of the most important cities of Greece,
Rumania & Ukraine.
Nowadays, BALKAN represents

the company
visit our website: www.balkan.gr
e-mail us: info@balkan.gr

some of the leading european commercial houses
in machinery and accessories.
Moreover BALKAN is a market leader in the polycarbonate
sheets field in most of the countries in operation.

Η ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1991
µε σκοπό την εµπορία µηχανηµάτων επεξεργασίας
αλουµινίου, εξαρτηµάτων, συστηµάτων αλουµινίου καθώς
και όλων των απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση των
αλουµινοκατασκευών.
Η µεγάλη ποικιλία προϊόντων,
η επιλεγµένη ποιότητα και η πελατοκεντρική αντίληψη,
έδωσαν γρήγορα το προβάδισµα της εταιρίας στην ελληνική
αγορά.
Η ΒΑΛΚΑΝ µέσω ενός άρτια οργανωµένου δικτύου 21
καταστηµάτων εξυπηρέτησης πελατών, δραστηριοποιείται
στις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, Ρουµανίας &
Ουκρανίας.
Σήµερα η ΒΑΛΚΑΝ αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους αντιπροσώπους διεθνών οίκων
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων κατέχοντας παράλληλα
το µεγαλύτερο µερίδιο εισαγωγής και εµπορίας
πολυκαρµπονικών φύλλων
στην ανατολική Ευρώπη.

ïé åôáéñåßåò
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας: www.balkan.gr
στείλτε µας e-mail: info@balkan.gr
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Hinges
Μεντεσέδες

for doors, windows and shutters
για πόρτες, παράθυρα και παντζούρια

Hinges

Μεντεσέδες

ΑA113-010-

Hinge double (Μ10
Μεντεσές διπλός (Μ10
package / συσκευασία : 100 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge double (299)
Μεντεσές διπλός (299)
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώ

ΑA113-010-01-0

ΑA113-051-01

Hinge double
Μεντεσές διπλός
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge double (9730)
Μεντεσές διπλός (9730)
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµα

ΑA113-022-01

ΑA113-003-01

Hinge triple (9826)
Μεντεσές τριπλός (9826)
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge triple (10S)
Μεντεσές τριπλός (10S)
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµα

ΑA113-004-01

ΑA113-024-0

Hinge triple (506)
Μεντεσές τριπλός (506)
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

AA113-052-01

Hinge heavy duty
VENICE BABY for door
Μεντεσές βαρέως τύπου VENICE BABY για πόρτα
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:
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ΑA113-054-01

Hinge heavy duty Venice for door
Μεντεσές βαρέως τύπου Venice για πόρτα
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA113-041-01

Hinge heavy duty for door
Μεντεσές βαρέως τύπου για πόρτα
package / συσκευασία: 24 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA113-008-01

ΑA113-670-01

AA112-001-01

AA112-002-01

AA112-003-01

AA112-004-01

Hinge for shutter 142mm
Μάσκουλο 142mm
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge for shutter 182mm
Μάσκουλο 182mm
package / συσκευασία: 30 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

AA112-019-01

ΑA113-031-01

Hinge 3leaf (ΜΤΤ10))
Μεντεσές 3φυλλου (ΜΤΤ10)
ΜΤΤ10)
package / συσκευασία : 100 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge for shutter 52mm
Μάσκουλο 52mm
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge for shutter 220mm
Μάσκουλο 220mm
package / συσκευασία: 25 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

AA113-064-01

Hinge MCR double
Μεντεσές MCR διπλός
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge heavy duty for door (670)
Μεντεσές βαρέως τύπου για πόρτα (670)
package / συσκευασία : 8 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge for shutter 97mm
Μάσκουλο 97mm
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Hinge aller-retour 50mm
Μεντεσές aller-retour 50mm
package / συσκευασία: 2 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

color coding
κωδικοποίηση χρωµάτων
-01: white/λευκό
-02: black/µαύρο
-03: brown/καφέ
-05: gold/χρυσό
-00: uncolored/ άβαφο
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Hinges

Μεντεσέδες
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Cremones
Σπανιολέτες

for doors, windows and shutters
για πόρτες, παράθυρα και παντζούρια

Cremones
Σπανιολέτες

ΑA107-440-01

AA107-031-01

ΑA107-008-01

ΑA107-001-01

Cremone bolt (500)
Σπανιολέτα (500)
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone bolt (790)
Σπανιολέτα (790)
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

AA107-032-01

AA107-033-01

Cremone bolt (2026-003)
Σπανιολέτα (2026-003)
package / συσκευασία: 30 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone bolt (4400)
Σπανιολέτα (4400)
package / συσκευασία : 30 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA109-055-01

ΑA107-441-01

Cremone bolt with lock (791ΒΚ)
Σπανιολέτα τζαµιού µε κλειδαριά (791ΒΚ)
package / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone bolt with lock (441) Ellisse
Σπανιολέτα µε κλειδί (441) Ellisse
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA107-024-01

ΑA107-013-01

Cremone bolt (440) Ellisse
Σπανιολέτα (440) Ellisse
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone bolt with key PRIMA (1012)
Σπανιολέτα µε κλειδί PRIMA (1012)
package / συσκευασία : 5 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:
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Cremone bolt (516-2)
Σπανιολέτα (516-2)
package / συσκευασία : 28 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone shutter (550)
Σπανιολέτα πατζουριού (550)
package / συσκευασία: 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA107-019-01

ΑA107-027-02

Cremone bolt for shutters (480)
Σπανιολέτα πατζουριού (480)
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone structural with 2 locks
Σπανιολέτα structural µε 2 κλειδαριές
package / συσκευασία : 1 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA107-028-02

ΑA107-007-01

Cremone structural for side lock
Σπανιολέτα structural µε περιµετρικό κλείδωµα
package / συσκευασία : 1 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Cremone bolt for openhng (100)
Σπανιολέτα ανοιγοµένου (100)
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

color coding
κωδικοποίηση χρωµάτων
-01: white/λευκό
-02: black/µαύρο
-03: brown/καφέ
-05: gold/χρυσό
-00: uncolored/ άβαφο
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Cremones
Σπανιολέτες
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Locks, Cylinders, Strikers
Κλειδαριές, Κύλινδροι, Αντικρύσµατα
for opening doors
για ανοιγόµενες πόρτες

Locks, Cylinders, Kit
Κλειδαριές, Κύλινδροι, Κιτ

LOGO LINE

AA101-054-00

AA101-056-00

Lock 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου
ιγοµ
35mm
package / συσκευασία : 24 pcs, τεµ.

Lock 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου 35mm
package / συσκευασία: 30 pcs, τεµ.

AA101-010-00

AA101-011-00

Lock 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου 35mm
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.

Lock 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου 35mm
package / συσκευασία: 25 pcs,τεµ.

AA101-068-00

AA101-058-00

Lock 25mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου
οιγ
25mm
package / συσκευα
συσκευασία : 50 pcs, τεµ.

Lock 20mm
20m shiny, inox
Κλειδαριά ανοιγ. 20mm,
20
inox
package / συσκευασία
σία 30 pcs,
p τεµ.

AA101-012-00-01

AA101-012-00

Lock rolling 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου µπίλιας 35mm
package / συσκευασία: 30 pcs, τεµ.
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Lock rolling 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου µπίλιας 35mm
package / συσκευασία : 25 pcs, τεµ.

AA101-015-00

Lock 3 point 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου 3 σηµείων
35mm, γραναζωτή
package / συσκευασία : 1 pcs, τεµ.

AA101-005-00

Lock 3 point 35mm
Κλειδαριά ανοιγοµένου 3 σηµείων 35mm
package / συσκευασία

AA101-045-00

Lock R4 5 point
Κλειδαριά ανοιγοµένου
5 σηµείων
package / συσκευασία: 5 pcs, τεµ.

AA101-043-00

Lock 3 point rolling
Κλειδαριά ανοιγοµένου 3 σηµείων

AA101-022-00

Lock 35mm swing bolt
Κλειδαριά ανοιγοµένου 35mm, µαχαιρωτή
package / συσκευασία : 30 pcs, τεµ.
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Locks, Cylinders, Kit
Κλειδαριές, Κύλινδροι, Κιτ

AA102-029-00

Cylinder 70mm / Κύλινδρος 70mm > package / συσκευασία: 12 pcs, τεµ.

AA102-030-00

Cylinder 75mm / Κύλινδρος 75mm > package / συσκευασία: 12 pcs, τεµ.

AA102-031-00

Cylinder 80mm CISA LOGO LINE / Κύλινδρος 80mm CISA LOGO LINE
package / συσκευασία: 6 pcs, τεµ.

AA102-008-00

Cylinder 80mm / Κύλινδρος 80mm >package / συσκευασία: 108 pcs, τεµ.
package / συσκευασία: 6 pcs, τεµ.

AA102-035-00

Cylinder 60mm, 30mm/30mm brass / Κύλινδρος 60mm, 30mm/30mm ορείχαλκος
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-032-00

Cylinder 75mm, 30mm/45mm brass / Κύλινδρος 75mm, 30mm/45mm ορείχαλκος
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-033-00

Cylinder 80mm, 30mm/50mm brass / Κύλινδρος 80mm, 30mm/50mm ορείχαλκος
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-039-00

Cylinder 54mm, 27mm/27mm / Κύλινδρος 54mm, 27mm/27mm
package / συσκευασία: 230 pcs, τεµ.

AA102-036-00

Cylinder 90mm, 40mm/50mm / Κύλινδρος 90mm 40mm/50mm
package / συσκευασία: 100 pcs, τεµ.

AA102-033-06

Cylinder 80mm, 30mm/50mm nickel / Κύλινδρος 80mm, 30mm/50mm νίκελ
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.

AA102-034-06

Cylinder 70mm, 27mm/43mm nickel / Κύλινδρος 70mm, 27mm/43mm νίκελ
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-036-06

Cylinder 90mm, 40mm/50mm nickel / Κύλινδρος 90mm, 40mm/50mm νίκελ
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-037-00

Cylinder 70mm for wc, brass / Κύλινδρος 70mm για τουαλέτα, ορείχαλκος
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.

AA102-038-00

Cylinder 60mm for wc, brass / Κύλινδρος 60mm για τουαλέτα, ορείχαλκος
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
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SECURITY
5 keys

AA102-040-06

Cylinder 75mm, 30mm/45mm, nickel / Κύλινδρος 75mm, 30mm/45mm,νίκελ
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-041-06

Cylinder 80mm, 30mm/50mm, sat.nickel / Κύλινδρος 80mm, 30mm/50mm, σατ.νίκελ
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-042-06

Cylinder 75mm, 30mm/45mm, sat.nickel / Κύλινδρος 75mm, 30mm/45mm, σατ.νίκελ
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA102-011-00

AA102-014-00

Cylinder 80mm / Κύλινδρος 80mm
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.

AA103-005-00

Striking plate
Αντίκρυσµα κλειδαριάς
package / συσκευασία : 500 pcs, τεµ.

Striking plate adjustable 3 points
Αντίκρυσµα κλειδαριάς ρυθµιζόµενο 3 σηµείων
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.

AA103-007-00-01

Striking plate adjustable
Αντίκρυσµα κλειδαριάς ρυθµιζόµενο
package / συσκευασία : 250 pcs, τεµ.

AA101-047-00

Striker locking 5 points (left)
Αντίκρυσµα κλειδώµατος 5 σηµείων (αριστερό)
package / συσκευασία: 500 pcs, τεµ.

AA101-048-00

Striker locking 5 points (right)
Αντίκρυσµα κλειδώµατος 5 σηµείων (δεξί)
package / συσκευασία: 500 pcs, τεµ.

AA101-046-00

Fit with AA101-047-00 and AA048-00
Συνδυάζεται µε AA101-047-00
και AA101-048-00

AA103-006-00

Striking plate (TF45)
Αντίκρυσµα κλειδαριάς (TF45)
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
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Locks, Cylinders, Kit
Κλειδαριές, Κύλινδροι, Κιτ
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Locks for sliding
Κλειδαριές συροµένων
for sliding doors
για συρόµενες πόρτες
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Locks

Κλειδαριές

POWERLOCK

ΑA100-038-01

Lock for sliding with cremone PL
Κλειδαριά συροµένου µε σπανιολέτα PL
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA100-007-01

Lock for sliding with cremone (557)
Κλειδαριά συροµένου µε σπανιολέτα (557)
package / συσκευασία : 25 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

POWERLOCK

ΑA100-009-01

ΑA100-039-01

ΑA100-010-01

ΑA100-019-01

ΑA100-001-01

ΑA100-020-01

Lock for sliding with cremone (857)
Κλειδαριά συροµένου µε σπανιολέτα (857)
package / συσκευασία : 25 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Lock for sliding (867)
Κλειδαριά συροµένου (867)
package / συσκευασία : 25 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Lock for sliding 38mm with key ΜΑΚ (338)
Κλειδαριά συροµένου 38mm µε κλειδί ΜΑΚ (338)
package / συσκευασία : 18 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Lock for slidin
ing PL
Κλειδαριά συρροµένου PL
package / συσκευασία
κευασία : 50 pcs, τεµ.
τεµ
colors / χρώµατα
τα:

Lock for sliding (451)
Κλειδαριά συροµένου (451)
package / συσκευασία : 40 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Lock for sliding with key (452)
Κλειδαριά συροµένου µε κλειδί (452)
package / συσκευασία : 40 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA100-002-01

Lock for sliding 70mm with key (370)
Κλειδαριά συροµένου 70mm µε κλειδί (370)
package / συσκευασία :18 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA100-003-01

Lock for sliding 80mm with key (380)
Κλειδαριά συροµένου 80mm µε κλειδί (380)
package / συσκευασία : 18 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:
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POWERLOCK

ΑA202-012-02

Handle for sliding PL
Χούφτα συροµένου PL
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

CAL

ΑA202-002-01

Handle for sliding
Χούφτα συροµένου
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

CAL

ΑA202-011-01

Handle for sliding DOUBLEX CAL
Χούφτα συροµένων DOUBLEX CAL
package / συσκευασία : 18 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA100-032-01

Lock for sliding DOUBLEX CAL
Κλειδαριά συροµένου DOUBLEX CAL
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

POWERLOCK

AA100-101-00

Kit 1 point lock sliding (for BLK Classic 330)
Κιτ κλειδαριάς συροµένου 1 σηµείου (για BLK Classic 330)
package / συσκευασία: 1 pcs,τεµ.
Fit only with POWERLOCK locks
Συνδυάζονται µε κλειδαριές POWERLOCK

POWERLOCK

ΑA100-102-00

POWERLOCK

Kit 4 point lock sliding (for BLK Classic 330)
Kιτ κλειδαριάς συροµένου 4 σηµείων
(για BLK Classic 330)
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.

AA100-104-00

ΑA100-105-00

Kit 1 point lock sliding (for BLK Regal 337)
Κιτ κλειδαριάς συροµένου 1 σηµείου (για BLK Regal 337)
package / συσκευασία: 1 pcs,τεµ.
Fit only with POWERLOCK locks
Συνδυάζονται µε κλειδαριές POWERLOCK

Kit 4point lock sliding (for BLK Regal 337)
Kιτ κλειδαριάς συροµένου 4 σηµείων (για BLK Regal 337)
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.
Fit only with POWERLOCK locks
Συνδυάζονται µε κλειδαριές POWERLOCK

POWERLOCK

ΑA100-103-00

Kit 6 point lock sliding (for BLK Classic 330)
Kιτ κλειδαριάς συροµένου 6 σηµείων (για BLK Classic 330)
package / συσκευασία : 1 pcs, τεµ.

ΑA100-106-00

Kit 6 point lock sliding (for BLK Regal 337)
Kιτ κλειδαριάς συροµένου 6 σηµείων (για BLK Regal 337)
package / συσκευασία : 1 pcs, τεµ.
Fit only with POWERLOCK locks
Συνδυάζονται µε κλειδαριές POWERLOCK

FA00

Mecha
(for BLK Classic 330)
Γρύλλος συροµένου INLINE F 15mm/60cm
(για BLK Classic 330)
package / συσκευασία: 10 pcs,τεµ.

FA001-062-00

Mechanism sliding INLINE F 15mm/160cm
(for BLK Classic 330)
Γρύλλος συροµένου INLINE F 15mm/160cm
(για BLK Classic 330)
package / συσκευασία: 10 pcs,τεµ.

FA013-005-01

Handle 7/35mm
Λαβή καρέ 7/35mm
package / συσκευασία: 10 pcs,τεµ.
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Locks

Κλειδαριές
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Handles
Χειρολαβές

for doors, tilt windows, double sash sliding windows
για πόρτες, φεγγίτες, επάλληλα παράθυρα

Handles
Χειρολαβές

ΑA104-640-01

ΑA104-014-01

Handle for door (640)
Χειρολαβή για πόρτα (640)
package / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Handle for door (502)
Χειρολαβή για πόρτα (502)
package / συσκευασία : 24 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA104-032

ΑA104-031-01

Handle double (718)
Χειρολαβή διπλή (718)
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Handle for door (2051)
Χειρολαβή για πόρτα (2051)
package / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA104-013-01

Handle for door (402)
Χειρολαβή για πόρτα (402)
package / συσκευασία : 24 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

4-033-01

(818)
αβή (818)
e / συσκευασία: 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:
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Handle double with rosette
Χειρολαβή διπλή µε ροζέτα
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA104-302-01

Handle for door (302)
Χειρολαβή για πόρτα(302)
package / συσκευασία : 48 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA104-007-01

Handle for door (102)
Χειρολαβή για πόρτα (102)
package / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA104-023

Handle for door (508)
Χειρολαβή για πόρτα (508)
package / συσκευασία : 18 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA403-505-01-01

AA403-505-01

Handle for tilt window
Χειρολαβή φεγγίτη
package / συσκευασία: 40 pcs,τεµ.
colors / χρώµατα:

Handle for tilt window (505)
Χειρολαβή φεγγίτη (505)
package / συσκευασία: 30 pcs,τεµ.
colors / χρώµατα:

ΑA114-014-01

ΑA104-010-01

ΑA104-027-01

ΑA114-018-01

Handle for tilt window (815)
Χειρολαβή φεγγίτη (815)
package / συσκευασία:50 pcs,τεµ.
colors / χρώµατα:

Handle (105)
Χειρολαβή (105)
package / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

CAL
Handle for sliding door (642)
Χειρολαβή συροµένου, µπουτόν (642)
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Handle button for sliding door
Χειρολαβή συροµένου, µπουτόν
package / συσκευασία : 100 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

AA114-011-00
Kit for door handle
Κιτ χειρολαβής

PLASTECO

AA114-002-01

Handle big (650mm)
Χειρολαβή µεγάλη (650mm)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος
colors / χρώµατα:

AA114-362-01

Handle big (360mm/2)
Χειρολαβή µεγάλη (360mm/2)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος
colors / χρώµατα:
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Handles
Χειρολαβές

AA114-001-01

Handle big (250mm)
Χειρολαβή µεγάλη (250mm)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος
colors / χρώµατα:

AA114-020-07

Handle big (25X300)
Χειρολαβή µεγάλη (25X300)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος

AA114-363-01

Handle big (360mm/3)
Χειρολαβή µεγάλη (360mm/3)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος
colors / χρώµατα:

AA114-364-01

Handle big (360mm/4)
Χειρολαβή µεγάλη (360mm/4)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος
colors / χρώµατα:

AA114-021-07

AA114-022-07

AA214-011-01

AA214-003-01

Handle big (32X300)
Χειρολαβή µεγάλη (32X300)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος

Handle big (25X300)
Χειρολαβή µεγάλη (25X300)
package / συσκευασία: 1 pair, ζεύγος

PLASTEKA

AA214-001-01

Rosette
Ροζέτα
package/συσκευασία: 100 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:
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Rosette for handle (718)
Ροζέτα για χειρολαβή (718)
package/συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Rosette (2100B)
Ροζέτα (2100B)
package/συσκευασία: 20 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Decorative Handles
∆ιακοσµητικές Χειρολαβές
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Decorative
Handles handles
∆ιακοσµητικές
χειρολαβες
Χειρολαβές

AA210-030-15

Handle decorative, white/gold
Χειρολαβή διακοσµητική λευκό/χρυσό

Ηandle decorative, inox mat/inox shiny
Χειρολαβή διακοσµητική, inox µατ/inox γυαλ.

AA210-030-51

AA210-031-15

Ηandle decorative, gold/white
Χειρολαβή διακοσµητική , χρυσό/λευκό

AA210-030-81

Ηandle decorative, inox mat/white
Χειρολαβή διακοσµητική, inox µατ/λευκό

Ηandle decorative, white/gold
Χειρολαβή διακοσµητική, λευκό/χρυσό

AA210-031-55

Ηandle decorative, gold mat/gold shiny
Χειρολαβή διακοσµητική,
χρυσό µατ/χρυσό γυαλ.

AA210-033-15

Handle decorative
single plate, white/gold
Χειρολαβή διακοσµητική µονή πλάκα,
λευκό/χρυσό

AA210-033-55

Handle decorative single plate,
gold mat/gold shiny
Χειρολαβή διακοσµητική µονή πλάκα,
χρυσό µατ/χρυσό γυαλ.

AA210-033-87

Handle decorative single plate,
inox mat/inox shiny

AA210-023-55

Handle decorative, gold mat/gold shiny
Χειρολαβή διακοσµητική,
χρυσό µατ/χρυσό γυαλιστερό
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AA210-032-87

AA210-027-55

AA210-036-55

AA210-038-15

Handle decorative, inox mat/inox shiny
Χειρολαβή διακοσµητική,
inox µατ/inox γυαλιστερό

Handle decorative Hydria,
gold mat/gold shiny
Χειρολαβή διακοσµητική Υδρία,
χρυσό µατ/χρυσό γυαλιστερό

Handle decorative, gold mat/gold shiny
Χειρολαβή διακοσµητική,
χρυσό µατ/χρυσό γυαλιστερό

Handle decorative, white/gold
Χειρολαβή διακοσµητική, λευκό/χρυσό

AA210-058-710

AA210-059-05

AA210-061-710

AA210-062-87

Handle decorative, inox shiny/wood
Χειρολαβή διακοσµητική,
inox γυαλιστερό/ξύλο

Handle decorative, inox shiny/wood
Χειρολαβή διακοσµητική,
inox γυαλιστερό/ξύλο

Handle decorative, gold shiny
Χειρολαβή διακοσµητική, χρυσό γυαλιστερό

Handle decorative, inox mat/inox shiny
Χειρολαβή διακοσµητική,
inox µατ/inox γυαλιστερό

AA210-060-08

Handle decorative, inox mat
Χειρολαβή διακοσµητική, inox µατ

AA210-063-87

Handle decorative, inox mat/inox shiny
Χειρολαβή διακοσµητική,
inox µατ/inox γυαλιστερό
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Handles
Χειρολαβές
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Latches,Kit,Compasses
Σύρτες, Κιτ, Κουµπάσα
for doors and windows
για πόρτες και παράθυρα

33

Latch, Kit, Compasses
Σύρτες, Κιτ, Κουµπάσα

AA105-016-00

Latch metallic 275mm
Σύρτης µεταλλικός 275mm
package / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.

Latch metallic for door 220mm
Σύρτης µεταλλικός για πόρτα 220mm
package / συσκευασία : 20 pcs, τεµ.

AA105-001-00

AA105-037-00

AA105-026-00

AA105-027-00

Latch for door 220mm
Σύρτης για πόρτα 220mm
package / συσκευασία: 20 pcs, τεµ.

Latch 2nd leaf with lever
Σύρτης δίφυλλου µε µοχλό
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

AA105-036-00

Latch plastic
Σύρτης πλαστικός
package / συσκευασία : 100 pcs, τεµ.

Latch for door metallic 275mm
Σύρτης για πόρτα µεταλλικός 275mm
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.

Terminal for latch
Τελείωµα σύρτη
package / συσκευασία: 20 pcs, τεµ.

AA105-003-00

Latch metallic
Σύρτης µεταλλικός
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.

SECURITY LOCK

SECURITY LOCK

AA105-015-00

AA105-017-00

Latch metallic (609)
Σύρτης µεταλλικός (609)
package / συσκευασία : 30 pcs, τεµ.
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AA105-372-0

Latch metallic (608)
Σύρτης µεταλλικός (608)
package / συσκευασία: 30 pcs, τεµ.

AA108-001-02

Kit for cremone plastic
Κιτ σπανιολέτας πλαστικό
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.

AA108-002-00

Kit for cremone metallic
Kιτ σπανιολέτας µεταλλικό
package / συσκευασία : 50 pcs, τεµ.

PLASTEKA

AA108-004-02-02

AA106-009-00

Kit for cremone plastic
Κιτ σπανιολέτας πλαστικό
package / συσκευασία : 100 pcs, τεµ.

Floor single metallic
Φωλιά µονή µεταλλική
package / συσκευασία:
2 pcs, τεµ.

AA111-019-00

AA111-001-00

AA111-001-00-02

AA111-004-00

AA111-

AA106-010-00

Compass with stop
Κουµπάσο φρένο/στοπ
package
e / συσκευασία : 10 pcs, τεµ.

Compass
Κουµπάσο ανακλινόµενου
package / συσκευασία: 2 pcs, τεµ.

Compass 5
Κουµπάσο προβαλλόµενου 5 θέσεων
package / συσκευασία: 30 pairs, ζεύγη

AA106-004-00

Nest plastic (big)
Φωλιά κάσας πλαστική (µεγάλη)
package / συσκευασία:
1000 pcs, τεµ.

Compass aluminium
Κουµπάσο ανακλινόµενου
package / συσκευασία: 2 pcs, τεµ.

Compass inox
Κουµπάσο ανακλινόµενου inox
package / συσκευασία: 100 pcs, τεµ.

Floor nest metallic
Φωλιά δαπέδου µεταλλική
package / συσκευασία: 100 pcs, τεµ.
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Latch, Kit, Compasses
Σύρτες, Κιτ, Κουµπάσα
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Tilt &Turn Mechanisms
Μηχανισµοί Ανάκλισης
for doors and windows
για πόρτες και παράθυρα

Tilt & Turn Mechanisms
Μηχανισµοί Ανάκλισης

ELLISE

AA109-004-01
Tilt & turn mechanism (without arm)
Μηχανισµός ανάκλισης (χωρίς ψαλίδι)
Combine with / Συνδυάζεται µε:

AA109-025-00
Arm for tilt & turn mechanism, small
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο1 µικρό

AA109-026-00
Also available / ∆ιατίθεται και:

Arm for tilt & turn mechanism, large
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο2 µεγάλο

LUNA

AA109-006-01
Tilt & turn mechanism (without arm)
Μηχανισµός ανάκλισης (χωρίς ψαλίδι)

AA109-049-01
Tilt & turn mechanism
(without arm)
Μηχανισµός ανάκλισης
(χωρίς ψαλίδι)
Combine with / Συνδυάζεται µε:

AA109-050-00
Arm for tilt & turn mechanism, small
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο1 µικρό

AA109-051-00
Arm for tilt & turn mechanism, big
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο2 µεγάλο
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Single leaf
tilt & turn mechanism
Μηχανισµός ανάκλισης
µονόφυλλου

GAL2
3
5

AA109-011-00
Kit for tilt & turn mechanism one leaf
Κιτ µηχανισµού ανάκλισης µονόφυλλο
2 AA109-014-01
Cremone for tilt & turn mechanism
Σπανιολέτα µηχανισµού ανάκλισης
3 AA109-032-01
Hinge for tilt & turn mechanism
Μεντεσές µηχανισµού ανάκλισης
4 AA106-003-00
Nest for tilt & turn
mechanism cremone
Φωλιά σπανιολέτας µηχανισµού
1

2

a) AA109-019-00
Arm for tilt & turn mechanism, small
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο1, µικρό

1

4

3
5

1 AA109-012-00
Kit for tilt & turn mechanism 2 leaf
Κιτ µηχανισµού ανάκλισης δίφυλλο

3 AA109-032-01
Hinge for tilt & turn mechanism
Μεντεσές µηχανισµού ανάκλισης

b) AA109-021-00
Arm for tilt & turn mechanism, large
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο2 µεγάλο

5

Double leaf
tilt & turn mechanism
Μηχανισµός ανάκλισης
δίφυλλου

2 AA109-014-01
Cremone for tilt & turn mechanism
Σπανιολέτα µηχανισµού ανάκλισης

Arms (choice)
Ψαλίδια (επιλογή)

Arms (choice)
Ψαλίδια (επιλογή)
a) AA109-019-00
Arm for tilt & turn mechanism, small
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο1, µικρό

2

1
5
4

b) AA109-021-00
Arm for tilt & turn mechanism, lagre
Ψαλίδι µηχανισµού
ανάκλισης Νο2, µεγάλο

1

4 AA106-003-00
Nest for tilt & turn
mechanism cremone
Φωλιά σπανιολέτας µηχανισµού

GAL4
Accepts the same cremone
bolt, arm and nest, with GAL2
∆έχεται σπανιολέτα, ψαλίδι
και φωλιά, ίδια µε τον GAL2

AA109-108-00

1 leaf kit for
tilt & turn mechanism (right)
Κιτ µηχανισµού ανάκλισης
µονόφυλλο (δεξί)
AA109-109-00 (left/αριστερό)

AA109-110-00

2nd leaf kit for
tilt & turn mechanism (right)
Κιτ µηχανισµού ανάκλισης
δίφυλλο (δεξί)

AA109-106-01

Hinge for tilt & turn mechanism (right)
Μεντεσές µηχανισµού ανάκλισης ((δεξί)
ATTENTION / ΠΡΟΣΟΧΗ:
Available left and right hinge
∆ιατίθεται δεξιός και αριστερός µεντεσές
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Tilt & Turn Mechanisms
Μηχανισµοί Ανάκλισης

AA109-102-01
Tilt & turn mechanism without arm
Μηχανισµός ανάκλισης χωρίς ψαλίδι
AA109-105-00
Short arm for tilt & turn mechanism
Ψαλίδι µηχανισµού ανάκλισης, µικρό

AA109-103-00
Long arm for tilt & turn mechanism
Ψαλίδι µηχανισµού ανάκλισης, µεγάλο

AA109-102-02
Tilt & turn mechanism without arm
Μηχανισµός ανάκλισης χωρίς ψαλίδι
AA109-105-00
Short arm for tilt & turn mechanism
Ψαλίδι µηχανισµού ανάκλισης, µικρό

AA109-103-00
Long arm for tilt & turn mechanism
Ψαλίδι µηχανισµού ανάκλισης, µεγάλο

AA109-052-00
Corner transmission
Γωνία µεταφοράς κίνησης µηχανισµού
package/συσκευασία: 10 pcs,τεµ.

AA116-006-00
Safety corner for extra lock
Ασφάλεια µηχανισµού extra
package/συσκευασία: 10 pcs,τεµ.

AA116-002-00
Εccentric safety for tilt & turn mechanism
Ασφάλεια µηχανισµού έκκεντρη
package/συσκευασία: 50 pcs,τεµ.
AA999-018-00
Additional locking point
Πλακάκι κλειδώµατος extra
package/συσκευασία: 50 pcs,τεµ.
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AA105-002-00
Latch
Σύρτης
package/συσκευασία: 10 pcs,τεµ.

Tilt & turn mechanism without arm
Μηχανισµός ανάκλισης χωρίς ψαλίδι
AA109-087-00
Arm for tilt & turn mechanism, No1
Ψαλίδι µηχανισµού ανάκλισης, No1

AA109-072-00
Arm for tilt & turn mechanism, No2
Ψαλίδι µηχανισµού ανάκλισης, No2

AA109-065-01
Cremone for tilt & turn mechanism
Σπανιολιέτα µηχανισµού ανάκλισης
AA109-066-00
Kit for tilt & turn mechanism
Κιτ Μηχανισµού ανάκλισης
AA109-067-01
Hinge for tilt & turn mechanism
Μεντεσές Μηχανισµού ανάκλιση
AA109-068-00
Safety for tilt & turn mechanism
Ασφάλεια Μηχανισµού ανάκλισης
AA109-069-00
Striker lock for tilt & turn mechanism, not adjustable
Αντίκρισµα κλειδαριάς µηχανισµού ανάκλισης,
µη ρυθµιζόµενης

AA109-070-00
Striker antilift & lock for tilt & turn mechanism
Αντίκρυσµα antilift & κλειδαριά µηχανισµού ανάκλισης
AA109-073-00
Arm blind for tilt & turn mechanism
Ψαλίδι τυφλό µηχανισµού ανάκλισης
AA109-074-00
Reinforcement for tilt & turn mechanism
Ενίσχυση ύψους & πλάτους µηχανισµού ανάκλισης
AA109-078-00
Safety for tilt & turn mechanism, 104mm
Ασφάλεια µηχανισµού ανάκλισης, 104mm
AA109-079-00
Safety for tilt & turn mechanism 98mm 10-84
Ασφάλεια µηχανισµού ανάκλισης 98mm 10-84

41

Lift
Mechanism
Tilt && Slide
Turn Mechanisms
Μηχανισµός
Ανοιγοσυρόµενου
Μηχανισµοί
Ανάκλισης
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968/150

ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 150 ΚΙΛΑ ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 2400

ΟΖ

ΑΠΛΗ ΛΑΒΗ

ΜΖ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΑΒΗ

ΝΟ 1

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 600 - 850

ΝΟ 2

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 851 - 1100

ΝΟ 3

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1101 - 1350

ΝΟ 4

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1351 - 1600

968/200

ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 200 ΚΙΛΑ ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 2400

ΟΖ

ΑΠΛΗ ΛΑΒΗ

ΜΖ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΑΒΗ

ΝΟ 1

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 851 - 1100

ΝΟ 2

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1101 - 1350

ΝΟ 3

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1351 - 1600

ΝΟ 4

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1601 - 1850

ΝΟ 5

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1851 - 2000

Panic Bars
Μπάρες Πανικού
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Tilt &
Turn Mechanisms
Panic
Bars
Μηχανισµοί Ανάκλισης
Μπάρες Πανικού

AA450-005-02
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΜΕ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Central lock for panic bar, black
Κλείδωµα µπάρας πανικού, µαύρο

AA450-006-02

Central support for panic bar, black
Βάση ράβδου µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-007-09

Horizontal bar, red
Ράβδος µπάρας πανικού, κόκκινη

AA450-008-02

Adjustable keeper for panic bar, black
Αντίκρυσµα ρυθµιζόµενο µπάρας πανικού, µάυρο

AA450-009-02

External handle for panic bar, black
Χειρολαβή µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-006-02
∆ΙΦΥΛΛΗ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΙΝΙ

Central support for panic bar
Βάση ράβδου µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-007-09

Horizontal bar 1130, red
Ράβδος µπάρας πανικού, κόκκινη

AA450-010-02

Connect. rod & cover for panic bar, black
Ντίζα µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-013-02

Top/bottom latch panic bar, black
Κλείδωµα µπάρας πανικού άκρων, µαύρο

AA450-011-02

Floor striker panic bar, black
Φωλιά δαπέδου µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-008-02

Adjustable keeper for panic bar, black
Αντίκρυσµα ρυθµιζόµενο µπάρας πανικού, µαύρο

AA450-012-02

Central support panic bar, black
Βάση ράβδου µπάρας πανικού διπλή, µαύρη
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AA450-006-02

Central support for panic bar, black
Βάση ράβδου µπάρας πανικού, µαύρη
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΜΕ 2 ΚΛΕΙ∆ΩΜΑTA
ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

AA450-007-09

Horizontal bar, red
Ράβδος µπάρας πανικού, κόκκινη

AA450-010-02

Connect. rod & cover for panic bar, black
Ντίζα µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-013-02

Top/bottom latch panic bar, black
Κλείδωµα µπάρας πανικού άκρων, µαύρο

AA450-011-02

Floor striker panic bar, black
Φωλιά δαπέδου µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-008-02

Adjustable keeper for panic bar, black
Αντίκρυσµα ρυθµιζόµενο µπάρας πανικού, µαύρο

AA450-012-02

Central support panic bar, black
Βάση ράβδου µπάρας πανικού διπλή, µαύρη

AA450-005-02
∆ΙΦΥΛΛΗ
ΜΕ ΜΠΙΝΙ

Central lock for panic bar
Κλείδωµα µπάρας πανικού, µαύρο

AA450-006-02

Central support for panic bar
Βάση ράβδου µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-012-02

Central support panic bar, black
Βάση ράβδου µπάρας πανικού διπλή, µαύρη

AA450-007-09

Horizontal bar 1130, red
Ράβδος µπάρας πανικού, κόκκινη

AA450-010-02

Connect. rod & cover for panic bar, black
Ντίζα µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-013-02

Top/bottom latch panic bar, black
Κλείδωµα µπάρας πανικού άκρων, µαύρο

AA450-011-02

Floor striker panic bar, black
Φωλιά δαπέδου µπάρας πανικού, µαύρη

AA450-008-02

Adjustable keeper for panic bar, black
Αντίκρυσµα ρυθµιζόµενο µπάρας

AA450-009-02

External handle for panic bar, black
Χειρολαβή µπάρας πανικού, µαύρη
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Various
∆ιάφορα

46

Various
∆ιάφορα
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Various
∆ιάφορα

AA424

AA424-006-02

Door closer-up, white
Μηχανισµός σούστας, λευκός

package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

Door closer-up, black
Μηχανισµός σούστας, µαύρος

package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

The mechanism is not associated with weight but with the
width of the sash.
maximum width: 1100 mm
O µηχανισµός δε σχετίζεται µε
το βάρος, αλλά µε το πλάτος
του φύλλου.
maximum πλάτος: 1100 mm

A424-003-03

AA424-006-06

AA424-003-01

Door closer-up, silver
Μηχανισµός σούστας, ασηµί
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

Door closer up with stop, brown
Μηχανισµός σούστας µε στοπ, καφέ
package / συσκευασία: 14 pcs, τεµ.

Door closer up with stop, white
Μηχανισµός σούστας µε στοπ, λευκός
package / συσκευασία: 14 pcs, τεµ.

The mechanism is not associated with
weight but with the width of the sash.
maximum width: 1100 mm
O µηχανισµός δε σχετίζεται µε το βάρος,
αλλά µε το πλάτος του φύλλου.
maximum πλάτος: 1100 mm

AA424-001-03

Door closer up, brown
Μηχανισµός σούστας, καφέ
package / συσκευασία: 14 pcs, τεµ.

AA424-001-01

AA423-001-00

Door closer up, white
Μηχανισµός σούστας, λευκός
package / συσκευασία: 14 pcs, τεµ.

Door closer-ground
Μηχανισµός δαπέδου σετ
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.

AA200-006-02

AA200-009-01

Seal block complete 2,3m
Παντζουρόβεργα πλήρης 2,3m
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

Handle for seal block
Χειρολαβή παντζουρόβεργας
package / συσκευασία: 100 pcs, τεµ.

AA200-004-02

Seal block complete 1,5m
Παντζουρόβεργα πλήρης 1,5m
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.
colors / χρώµατα:

AA217-003-02

Shutter stop
Ανεµοστήριγµα παντζουριού
package / συσκευασία: 50 pcs, τεµ.
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AA217-002-02

Shutter stop double black
Ανεµοστήριγµα πατνζουριού διπλό
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.

AA332-001-01

AA430-003-01

AA430-001-01

AA430-005-01

Air-stop brush with adhesive tape, white, length:103cm
Βούρτσα αεροφράχτης,αυτοκόλλητος, λευκός, µήκος: 103cm
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.

Latch plastic
Αεροπλανάκι πλαστικό
package / συσκευασία: 100 pcs, τεµ.

Latch metallic
Αεροπλανάκι µεταλλικό
package / συσκευασία: 1 pcs, τεµ.

Latch aluminium
Αεροπλανάκι αλουµινίου
package / συσκευασία: 250 pcs, τεµ.

PRODUCTA

AA212-002-02

AA212-004-02

Extension rod
Ντίζα λαµάκι
package / συσκευασία: 200 pcs, τεµ.

Extension rod polyamide roll
Ντίζα πολυαµιδίου (ρολό)
package / συσκευασία: 2,50m

AA116-013-00

AA212-001-02

PRODUCTA
Bullet catch set
Σετ κουµπώµατος µπαλκονόπορτας
package / συσκευασία: 20 pcs, τεµ.

Extension rod polyamide, 3,00m
Ντίζα πολυαµιδίου, 3,00m
package / συσκευασία: 3,00m

AF999-001-00

Frame adjusting accessory
Ρεγουλατόρος κάσας περιµετρικού µηχανισµού
package / συσκευασία: 500 pcs, τεµ.
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Various
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Montage Materials
Υλικά Μονταρίσµατος
screws, dubels, silicones
βίδες, βύσµατα, σιλικόνες
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Montage Materials
Υλικά Μονταρίσµατος
Plastic Dubels
Βύσµατα πλαστικά
AY007-001-00: 8X60mm
AY007-002-00: 8X80mm
AY007-003-00: 8X100mm
AY007-004-00: 8X120mm
AY007-005-00: 8X140mm

AΥ005-012-00-01
Screw internal square 8X1/2 CHAIN

AΥ00
Scr
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
8X3/4
AΥ005-015-00
Screw internal square 8X1
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
8X1
AΥ005-016-00
Screw internal square 8X1-1/4
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
8X1-1/4
AΥ005-020-00
Screw internal square 8X3
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
8X1.1/4
AΥ005-020-01
Screw internal square 8X3
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
8X3

AY006-007-00: 10X72mm
AY006-008-00: 10X92mm
AY006-009-00: 10X112mm
AY006-011-00: 10X152mm

AΥ005-022-00
Screw internal square 10X1/2
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 10X1/2
AΥ005-024-00-01
Screw internal square 10X3/4 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 10X3/4
CHAIN
AΥ005-026-00-01
Screw internal square 10x1-1/4 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
10x1-1/4 CHAIN
AΥ005-027-00-01
Screw internal square 10x1-1/2 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
10x1-1/2 CHAIN
AΥ005-028-00-01
Screw internal square 10x2 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
10x2 CHAIN
AΥ005-030-00
Screw internal square 10X3
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 10X3

AY011-037-00
Screw internal square 12X1.1/2
INOX CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
12X1.1/2 INOX CHAIN

AΥ011-047-00
Screw internal square 14X1.1/2 INOX
CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 14X1.1/
2 INOX CHAIN

AΥ011-012-00
Screw internal square 8X1/2 INOX
CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
8X1/2 INOX CHAIN

AΥ011-038-00
Screw internal square 12X2 INOX
CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 12X2
INOX CHAIN

AΥ011-002-00
Screw internal square 6X1/2 INOX
CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
6X1/2 INOX CHAIN
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Metallic Dubels
Βύσµατα µεταλλικά

AΥ005-030-00-01
Screw internal square 10X3 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 10X3
CHAIN
AΥ005-035-00-01
Screw internal square 12x1 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 12x1
CHAIN
AΥ005-037-00-01
Screw internal square 12X1-1/2 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη
12X1-1/2 CHAIN
AΥ005-038-00-01
Screw internal square 12X2 CHAIN
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 12X2
CHAIN
AΥ005-040-00
Screw internal square 12X3
Λαµαρινόβιδα ψωµάκι τετράγωνη 12X3

AE010-000004-00
Screw ST 4,8X25mm line cross slot, inox
Βίδα ST 4,8X25mm ίσιο κεφ. σταυρός, inox

AY099-018-00

Apostate adjustable for frame
Αποστάτης κάσας ρυθµιζόµενος
package / συσκευασία: 100 pcs, τεµ.

AE010-906752-00
Screw ST 4,8X16mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 4,8X16mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox
AE010-000001-00
Screw ST 5,5X45mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 5,5X45mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox

AE010-906770-00
Screw ST 4,8X32mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 4,8X32mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox

AE010-000002-00
Screw ST 5,5X55mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 5,5X55mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox

AE010-906777-00
Screw ST 3,5X16mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 3,5X16mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox

AE010-000003-00
Screw ST 5,5X60mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 5,5X60mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox

AE010-906901-00
Screw ST 5,5X50mm oval cross slot, inox
Βίδα ST 5,5X50mm οβάλ κεφ. σταυρός, inox

GT099-002-00

Plastic base for glass 99/24/4 mm
Τακάκι για τζάµια 99/24/4 mm
package / συσκευασία: 20 pcs/τεµ.

GT099-003-00

Plastic base for glass 99/24/3 mm
Τακάκι για τζάµια 99/24/3 mm
package / συσκευασία: 20 pcs/τεµ.

GT099-005-00

AY099-004-01-01
Cap plastic for screws 10mm, white
Τάπα για βίδες 10mm, λευκό
package/συσκευασία: 500 pcs,τεµ.
AY099-004-02-01
Cap plastic for screws 10mm, black
Τάπα για βίδες 10mm, µαύρο
package/συσκευασία: 500 pcs,τεµ.

Plastic base for glass 28/18/3 mm
Τακάκι για τζάµια 28/18/3 mm
package / συσκευασία: 1 kg

GT099-008-00

Plastic base for glass 5mm
Τακάκι για τζάµια 5mm
package / συσκευασία: 20 pcs/τεµ.

AY002-001-00
Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού DB 750ml
package / συσκευασία: 12 pcs, τεµ.

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός DB 750ml
package / συσκευασία: 12 pcs, τεµ.

package / συσκευασία: 12 pcs, τεµ.

B
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Montage Materials
Υλικά Μονταρίσµατος

AY001-001-00

Silicone 0,28L, transparent
Σιλικόνη διαφανής σωληνάριο 0,28L
package / συσκευασία: 25 pcs, τεµ.

Silicone 0,28L, black
Σιλικόνη σωληνάριο 0,28L, µαύρη
package / συσκευασία: 25 pcs, τεµ.

AY001-001-01

AY001-001-03

Silicone 0,28L, white
Σιλικόνη σωληνάριο 0,28L, λευκή
package / συσκευασία: 25 pcs, τεµ.

Silicone 0,28L, brown
Σιλικόνη σωληνάριο 0,28L, καφέ
package / συσκευασία: 25 pcs, τεµ.

AY001-002-01

Silicone acrylic 0,28L
Σιλικόνη σωληνάριο ακρυλική 0,28L
package / συσκευασία: 25 pcs, τεµ.

AY001-003-00

Silicone acrylic 0,6L
Σιλικόνη λουκάνικο, ακρυλική, 0,6L
package / συσκευασία: 15 pcs, τεµ.

DEN BRAVEN

AY003-004-00

AY003-001-00

AY003-005-00

AY003-012-01

Glue for gasket 20gr
Κόλλα για λάστιχα 20gr DB
package / συσκευασία: 10 pcs, τεµ.

Glue MAWEX 310 ml
Κόλλα γωνίες MAWEX 310 ml
package / συσκευασία: 12 pcs, τεµ.
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Glue MAWEX 1 lit.
Κόλλα για γωνίες MAWEX 1 lit.
package / συσκευασία: 6 pcs, τεµ.

Glue for corners sealing 310ml white
Κόλλα αρµών πολυουρεθάνης 310ml λευκή
package / συσκευασία: 6 pcs, τεµ.

BALKAN NETWORK
GREECE - BALKAN SA www.balkan.gr
Head Office: Athens
11th km Nat.Road Athens-Lamia, 144 52 Metamorphosi
Tel.: +30 210 2810 030, Fax: +30 210 2845 025
e-mail: info@balkan.gr

Iraklio: +30 2810 370555-6, Fax: +30 2810 311 400
Larissa: +30 2410 555 641-2, Fax: +30 2410 288 919
Τhessaloniki: +30 2310 753 454, Fax: +30 2310 753 455
Τhiva: Tel.: +30 22620 72001-4, Fax: +30 22620 71293
Extrusion Industry
79th km Nat. Road Athens-Lamia, Ipato Thivon
Tel.: +30 22620 72001-4, Fax: +30 22620 71293
e-mail: factory@balkan.gr

ROMANIA - BALKAN RO www.balkanro.ro
Head Office: Bucharest
B-dul Iuliu Maniu 333, Sector 6
Tel.: +40 213 170 695-7-8, Fax: +40 213 160 699
e-mail: balkanro@balkanro.ro

Alba Iulia: +40 258 810 241, Arad: +40 257 288 588, Bacau: +40 234 562 620
Βrasov: +40 286 549 904, Cluj-Napoca: +40 264 415 512, Constanta: +40 241 559 850
Craiova: +40 251 483 323, Iasi: +40 232 244 055, Τimisoara: +40 256 296 114
DEALERS

Galati: Alprovest, tel/fax: +40 236 458 038, Pitesti: Conarg, tel/fax: +40 248 610 089
Satu Mare: Neptun, tel/fax: + 40 261 841 930, Sibiu: Roa Design, tel/fax: +40 269 214 325
Ploiesti: Rolir, tel/fax: +40 244 225 170
UKRAINE - BALKAN UA
Head Office: Kiev
Moskovsky Av. 6
Tel./Fax: +38 044 464 4947/7858

Κharkov: +380 57 757 5161-2
Odessa: +380 482 328 402, 335 654, 0487 773 389
BULGARIA - BLK BG www.blk-bg.com
Ηead Office: Sofia
8 Malashevska Str. 1202
Tel.: +359 2 936 6652/91, Fax:+359 2 936 6735
e-mail: office@blk-bg.com

CZECH REPUBLIC

ALUMONT BUILDING A.S. DEALER
Hradni-Slazska 27/37, 710 00 Ostrava
Tel./Fax: +420 777 800333
e-mail: alumont@alumont.cz
www.alumont.cz

RUSSIA

MGM LTD DEALER
Promzona 16 Str.-Armavir, 352916 Krasnodar
Tel./Fax: +7 86137 58100
e-mail: armoz@inbox.ru

BELARUS

SOL-FARM DEALER
Kalvariyskaya 60/2H, 220073 Minsk
Tel./Fax: +37517 204 22 25
e-mail: sol-farm@mail.ru

