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SH3200
Σύστημα Παντζουριού για πληθώρα τυπολογιών 
ασυναγώνιστης λειτουργικότητας
Shutter system for passive solar shading suitable for 
residential buildings



www.aluminco.comwww.aluminco.com

The Shutter system SH 3200 stands for the numerous of different structures 
and typologies that integrates while the inspired design offers high quality 
constructions with incomparable functionality. 
It is thus an external shading system which is installed with both conventional 
typologies in collaboration with opening windows, as well as an independent 
structure while its best advantages is that it accepts the entire range of fixed 
louvers, as well as the system of movable louver of 25 mm.
The SH 3200 demonstrated in practice a pleasant system, extremely friendly 
and practical to use, unique in its kind.

 � Constructions of opening, sliding and folding shutters systems by using 
the same sash. 

 � Use of special rollers for smooth scrolling and alignment of the sash for 
both folding and sliding system.

 � Large variety of opening shutters in all possible typologies (fixed, single-
ply, two-ply, four-leaf).

 � Accepts fixed louvers, oval and movable louver.
 � Movable shading leaves placed on the outer or inner side of the railings 

and over the railing, ideal for applications on balconies.

Ειδικό ράουλο για την 
ευθυγράμμιση του 
κρεμαστού φύλλου.

Special roller for the 
alignment of the sash.

Το σύστημα παντζουριού SH 3200 ξεχωρίζει για το πλήθος των διαφορετικών 
κατασκευών και τυπολογιών που ενσωματώνει ενώ ο εμπνευσμένος σχεδιασμός 
του προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκευές, ασυναγώνιστης λειτουργικότητας. 
Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης το οποίο τοποθετείται τόσο με 
συμβατικές τυπολογίες σε συνεργασία με ανοιγόμενα κουφώματα, όσο και ως 
ανεξάρτητη κατασκευή ενώ από τα δυνατά του πλεονεκτήματα είναι ότι δέχεται 
όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής 
περσίδας των 25 mm.
Το σύστημα παντζουριού SH 3200 αποδεικνύεται στην πράξη ένα ευχάριστο 
σύστημα, εξαιρετικά φιλικό και λειτουργικό στη χρήση, μοναδικό στο είδος του.

 � Με τη χρήση του ίδιου φύλλου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής παντζουριών 
για ανοιγόμενο, συρόμενο και φυσαρμόνικα.

 � Χρήση ειδικών ράουλων για την ομαλή κύλιση και ευθυγράμμιση του κρεμαστού 
φύλλου τόσο για το σύστημα φυσαρμόνικας όσο και για το συρόμενο σύστημα. 

 � Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις 
δυνατές τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα).

 � Δέχεται σταθερές περσίδες, οβαλίνα και κινητή περσίδα.
 � Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται τόσο στην εξωτερική και 

εσωτερική πλευρά του κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για 
εφαρμογές σε μπαλκόνια.

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

Ταυτότητα - Identity SH3200

Τυπολογίες / Configurations
Ανοιγόμενο, Συρόμενο, Πτυσσόμενο, Σταθερό
Opening, Sliding, Folding, Fixed

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics
Πλάτος οδηγού / Guide width 39/46 mm
Πλάτος κάσας / Frame width  60 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width 39 mm


