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  Ανοιγόμενα με σταθερή περσίδα
 Ανοιγόμενα με κινητή περσίδα 
 Κλειστού τύπου 
 Συρόμενα 
 Λειτουργίες και εξαρτήματα 
 Χρώματα

συστήματα παντζουριών

Το νέο σύστημα πατζουριών DEBURG αποτελεί μια 
καινοτόμα επιλογή εξασφαλίζοντας ποιότητα, 
ασφάλεια και υψηλή αισθητική. Η ανθεκτική 
κατασκευή αλουμινίου σε συνδυασμό με τους 
πλήρως ρυθμιζόμενους μηχανισμούς, εγγυώνται 
μακρόχρονη άριστη λειτουργία και μεγάλη αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες χωρίς  επιπλέον έξοδα 
συντήρησης. 

Με ευρεία γκάμα επιλογών από ανοιγόμενα και 
συρόμενα συστήματα, παρέχεται η δυνατότητα σχεδόν 
απεριόριστων συνδυασμών χρωμάτων και σχεδίων 
που καλύπτουν κάθε ανάγκη σε κλασική ή μοντέρνα 
εκδοχή καθιστώντας το σύστημα πατζουριών 
DEBURG την ιδανική επιλογή για κάθε αρχιτεκτονική 
εφαρμογή.
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εφαρμογή.



Ανοιγόμενα συστήματα | με σταθερή περσίδα
Φύλλα πατζουριού με σταθερή περσίδα, 
μπορούν να συνδυαστούν με τμήματα 
κλειστού τύπου με ραμποτέ ή πάνελ.
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Νάξος | Πήλιο | Ζαγόρι | Πλάκα | Ολυμπία

Νάξος Πήλιο Oλυμπία

συστήματα παντζουριών



Ανοιγόμενα συστήματα | με σταθερή περσίδα
Φύλλα πατζουριού με σταθερή περσίδα, 
μπορούν να συνδυαστούν με τμήματα 
κλειστού τύπου με ραμποτέ ή πάνελ.
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συστήματα παντζουριών



Ανοιγόμενα συστήματα | με κινητή περσίδα
Φύλλα πατζουριού με μηχανισμό κινητής 
περσίδας για ρυθμιζόμενη ροή του φωτός, 
μπορούν να συνδυαστούν με τμήματα κλειστού 
τύπου με ραμποτέ ή πάνελ.
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ΠάροςKέρκυρα Μάνη Πάφος

Πάρος | Μάνη | Μονεμβασιά | Λευκάδα | Πάφος | Κέρκυρα

συστήματα παντζουριών



Ανοιγόμενα συστήματα | με κινητή περσίδα
Φύλλα πατζουριού με μηχανισμό κινητής 
περσίδας για ρυθμιζόμενη ροή του φωτός, 
μπορούν να συνδυαστούν με τμήματα κλειστού 
τύπου με ραμποτέ ή πάνελ.
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Ανοιγόμενα συστήματα | κλειστού τύπου
Φύλλα πατζουριού κλειστού τύπου 
κατάλληλα για πλήρη συσκότιση. Μεγάλη 
ποικιλία σχεδίων για σύγχρονες και κλασικές 
εφαρμογές.
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Μήλος | Δήλος | Μύκονος | Σύρος | Σαντορίνη

ΔήλοςMήλος Mύκονος Σύρος

Σαντορίνη

συστήματα παντζουριών



Ανοιγόμενα συστήματα | κλειστού τύπου
Φύλλα πατζουριού κλειστού τύπου 
κατάλληλα για πλήρη συσκότιση. Μεγάλη 
ποικιλία σχεδίων για σύγχρονες και κλασικές 
εφαρμογές.
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Σαντορίνη

συστήματα παντζουριών
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Συρόμενα συστήματα 
Τα συρόμενα συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη 

ποικιλία οπτικών εφέ, ανάλογα με το επιλεγόμενο σχέδιο, υλικό 
και χρώμα. Ενδείκνυνται για καινούργια κτίρια με μεγάλα 
ανοίγματα παραθύρων4

Ιθάκη Χίος Ρόδος

συστήματα παντζουριών

Ιθάκη | Χίος | Ρόδος 
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Συρόμενα συστήματα 
Τα συρόμενα συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη 

ποικιλία οπτικών εφέ, ανάλογα με το επιλεγόμενο σχέδιο, υλικό 
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συστήματα παντζουριών

Ιθάκη | Χίος | Ρόδος 
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έξτρα λειτουργίες 

5
μηχανισμοί
Με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, δίνεται 
η δυνατότητα επιλογής για κάθε ιδιαίτερη 
κατασκευή. 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής λύσεων 
για ιδιαίτερες - ειδικές κατασκευές με 
προβαλόμενα φύλλα αλλά και τοξωτά ή 
τραπεζοειδή ανοίγματα κατόπιν 
αιτήματος.

συστήματα παντζουριών
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RAL 

χρώματα
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής από εκατοντάδες αποχρώσεις Ral, 
βαφές ειδικού τύπου (Sable, Polydrox κ.α.), καθώς επίσης και 
απομίμησης ξύλου με σουμπλιχρωμία ή επικάλυψη PVC Foil.6

7016 3011 5011 50057001 8014 7035 6021 3004 9016 

5017 5009 6009 7038 

3003 

70048003 7047 8028 9001 9010 8011 5014 

8017

PVC 

συστήματα παντζουριών 

WOOD COATINGS

Mooreiche

T750

T530

T640

Nussbaum Anthrazitgrau

Lightgrau Dankelgrun StahlblauGolden Oak

T620 T740 T670 T720 T730

T520 T770 T760 T710 T780

T510 T610 T550 T680 T560

T790 T660 T540 T580 T690
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