
 Glass folding doors
                   Γυάλινες πτυσσόμενες πόρτες

Slide opening & Glazed roofs
            Γυάλινες ανοιγόμενες & Σταθερές οροφές 

Retractable windows
     Ανασυρόμενα παράθυρα



DOUKAS S.A was established in 1978, is already going through its 4rd decade as a company specializing 
in aluminium and metal accessories as well as heavy machinery.

All  these years we have managed to build the foundation of a healthy company which 
today leads the market in its  l ine of business.

The privately owned buildings, covering over 25.000m²  all comprised by well expirienced employees, 
exhibit proof for the present and a strong guarantee for the future.

Since 2000, DOUKAS S.A started producing its own Private Brands  adding value to the final product.

H ΔΟΥΚΑΣ ΑBEΕ ιδρύθηκε το 1978 και διανύει την 4η δεκαετία της ως εταιρία που ειδικεύεται στα 

Συστήματα Αλουμινίου, τα Εξαρτήματα καθώς και στα Μηχανήματα. Όλα αυτά τα χρόνια, η εμπιστοσύνη 

των πελατών της αλλά και ο προσανατολισμός στην ποιότητα, έχει καταφέρει να οικοδομήσει τα

θεμέλια μια υγιoύς εταιρίας, η οποία οδηγεί σήμερα τις εξελίξεις στην αγορά Αλουμινίου στην Ελλάδα. 

Τα ιδιόκτητα κτίρια της εταιρίας, που καλύπτουν 25.000m²  στεγασμένων χώρων, στελεχωμένα 
από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελούν απόδειξη για το παρόν και εγγύηση για το μέλλον. 

Από το 2000, η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ ξεκίνησε μία σειρά από δικά της Private Brands, τα οποία σχεδιάζει 
και παράγει, με σκοπό να δώσει προστιθέμενη αξία στα τελικά προϊόντα που προσφέρει στην αγορά. 

pro f i le
εταιρικό
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*Aluminium Composite Panels

*Rolling Shutters

*Glass Folding Doors

*Crime Barriers

*Mosquito Screens

*Quality Railing Systems

*Decking System

company
p ro f i le
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D-300
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D-400
DELUXE
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DELUXE

D-400 DELUXE
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Φτιαγμένη από πρωτογενές κράμα αλουμινίου, εσωτερικά 
ενισχυμένη με σιδεροκοιλοδοκούς βαρέως τύπου, ώστε να 
μπορεί να ανταπεξέρχεται στα φορτία λόγω ανεμοπιέσεων, 
υδατόπτωσης αλλά και χιονιού. Η τραβέρσα διαθέτει εσωτερικό 
σύστημα αποροής των υδάτων και προαιρετικά εξωτερικό 
προφίλ υδροροής. Τα αλουμίνια διατίθονται ανοδιωμένα ή σε 
μεγάλη γκάμα αποχρώσεων αλλά και απομιμήσεων ξύλου. Τα 
κρύσταλλα σε κάθε περίπτωση διαμορφώνονται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του έργου, είναι πάντα διπλά, structural, securite και 
τρίπλεξ, ώστε να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Η Η/Κ οροφή επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση ελεύθερου 
χώρου, αυξάνοντας τον ωφέλιμο ορίζοντα ακόμα και όταν 
παραμένει κλειστή, λόγω των μικρών κάθετων και οριζόντιων 
προφίλ. Ομαλότητα και ποιότητα κύλισης στα κινητά μέρη 
ολοκληρώνουν τη μοντέρνα εικόνα και την αισθητική του 
συστήματος. Αυτόματα ηλεκτρικά μοτέρ μπορούν να σηκώσουν 
τα κρύσταλλα, αποκαλύπτοντας μέχρι και τα 2/3 του χώρου. 
Κάθε τμήμα της οροφής λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα, 
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ανοίξουμε όποιο τμήμα της 
επιθυμούμε.

H ειδικά σχεδιασμένη γυάλινη ηλεκτροκίνητη οροφή, 
ενσωματώνει πολλές αρχιτεκτονικές καινοτομίες οι 
οποίες μετατρέπουν τα κτίρια σε σύγχρονες δημιουργίες. 
Είτε πρόκειται για επαγγελματικό χώρο είτε για οικία, ο 
εσωτερικός  με το εξωτερικό χώρο συνδέονται ιδανικά 
επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία αέρα και φωτός 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΡΟΦΗ
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Glass sliding roof designed carefully with architectural features which bring 
building to life. Either installed in work either in home appliances, main 
aspect remains the connection of internal with external areas to the full 
benefits of natural light and fresh air, with a push of a button.

Made by special aluminum alloy of outmost quality, internally enforced with 
heavy type iron beams, as to sustain air, water and snow loads of any
climate. Crossbeam has internal water drainage system and optional external 
gutter profile. Aluminum alloy can be anodized and painted at customer’s 
demands in a variety of anodizations and electrostatic coating colors. 
Glass chosen for each project individually always double and tempered 
laminated structural glasses to ensure the maximum safety.

D-opening roof allows the use of the largest practical pane size reducing 
the barrier between interior and exterior environment even when closed. 
Smoothness and quality of movement enhance the already appreciable 
aesthetic appeal. Automatic electric motors slide the glazing up, revealing 
up to the 2/3 of the opening at will. Water drains correctly from the glasses 
to peripherally placed drainage system ensuring the systems functionality 
under rain. Each part of glass roof can be function autonomous and
independently, giving you the option to exploit any section you like.         

SLIDE OPENING GLAZED ROOF
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Οι γυάλινες σταθερές οροφές, αποτελούν μια σύγχρονη και μοντέρνα 
δομική λύση για την οικία σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. 
Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν 
τις γυάλινες σταθερές οροφές σε ανοίγματα, χαρίζοντας φυσικό 
φωτισμό στο χώρο, αναδεικνύοντας την υψηλή αισθητική και 
πολυτέλεια στην ιδιοκτησία σας.

Οι γυάλινες σταθερές οροφές μπορούν να είναι οποιουδήποτε 
μεγέθους και γεωμετρίας, από απλές παραλληλόγραμμες μέχρι 
πυραμιδοειδείς και πολυγωνικές. Η κατασκευή της οροφής γίνεται με 
τραβέρσες αλουμινίου 185x100mm, οι οποίες δέχονται κρύσταλλα 
ασφαλείας μονά ή διπλά. Απόλυτα στεγανό σύστημα χωρίς τη χρήση 
περιττών πλαισίων στήριξης του υαλοπίνακα ή άλλων μονωτικών 
υλικών.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
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Glass fixed roofs are a popular modern architectural solution to be
applied to your residence or your office buildings. The inclusion of a 
glass roof allows light to freely enter, whilst adding to the aesthetics of 
your property. Architects and designers all over the world choose glass 
roofs as to add luxury and light to your space.

Glass roofs can be at any size and geometry, from simple parallels to 
pyramided and polygonal shape. Impressing available options and
designs can be produced, whereas we construct the glass roof to
conform to the building standards. Roof construction is achieved with 
aluminum crossbeam 185x100mm that receives tempered glasses 
single or double. It is an absolute top insulating system, without the 
use of unnecessary supporting frame of the glazing, or supplementary 
insulating materials.

FIXED GLAZED ROOF
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D-800
Ανασυρόμενο παράθυρο

Retractable window

To ανάσυρόμενο παράθυρο, γνωστό ως καρμανιόλα ή γκιλοτίνα, 

συμπληρώνει τη γκάμα των ειδικών συστημάτων, προσφέροντας 

λειτουργικότητα και εργανομια σε συνδιασμό με υψηλή αισθητική.

Ο κομψός σχεδιασμός του μεγιστοποιεί την επιφάνεια του γυαλιού,

καθώς δεν χρησιμοποιούνται πλαίσια αλουμινιού.

Η ομαλή κίνηση του γυάλινου φύλλου μπορεί να επιτευχθεί ειτε 

χειροκίνητα, είτε ηλεκτροκίνητα, ασύρματα ή ενσύρματα.

Στο χειροκίνητο μοντέλο D-800 οι κλειδαριές είναι μηχανικές 

ενώ το ηλεκτροκίνητο μοντέλο D-800 προσφέρεται με 

ηλεκτροπείρους ασφάλισης. Αυτές  οι ηλεκτρονικές κλειδαριές 

μας εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία όταν το κινητό πάνελ 

είναι ανοικτό στο πάνω μέρος του συστήματος.

Τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται ειναι 10mm ή τρίπλεξ 

5+4mm securite, αλλά υπάρχει δυνατότητα για χρήση 

διπλού πλαισιωμένου κρυστάλλου πάχους 27mm.

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η εξοικονόμηση χώρου, 

γεγονός που καθιστά το σύστημα ιδανικό για όψεις 

καταστημάτων.
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Technical Information
  
Maximum height                                                                                                                                           
Maximum width                                                                                                                                            
Horizontal profile’s height                                                                                                                                           
Vertical profile’s width                                                                                                                        
Glass thickness                                                                                                                      
Maximum weight of sliding panel                                                                                                                   
Opening, closing locks                                                                                                                                            
D - 800   Manual with counterweights                                                                                                                                   
D - 800   Electric with tubular motor                                                                                                                                            
                                                                                                                    

DOUKAS SA proposes a new, innovative system to meet the needs of 
today’s market in the field of constructions. The new retractable window, 
known as the guillotine, complements the range of specific systems, 
offering functionality and ergonomics combined with high aesthetics.

Design maximizes the glass surface, without the use of frame.
The movement can be achieved either manually or electrically 
(wired or wireless).
The crystals used are 10mm securite, but it is potential to use 
framed double glass of 27mm thickness.                                                                                                      
                                                                                                     
The main advantage is to save space, which makes the system 
ideal for stores sides, while it offers quick and easy operation.

Τεχνικές πληροφορίες

Μέγιστο ύψος
Μέγιστο πλάτος
Πάχος οριζόντιο προφίλ
Πάχος κάθετων προφίλ
Πάχος υαλοπίνακα
Μέγιστο βάρος κινητού φύλλου
Κλειδαριές ασφάλισης
D - 800 χειροκίνητο με αντίβαρα
D - 800 Ηλεκτρικό με μοτέρ και αντίβαρα           

5000mm
3200mm

15-25mm
80mm
10mm

150Kgr
Ναι           

5000mm
3200mm

15-25mm
80mm
10mm

150Kgr
Yes

.....................................................

.....................................................
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HEADQUARTERS
302-304 ATHINON AV.
121 36 PERISTERI, GREECE
TEL: +30 210 5750057
FAX: +30 210 5715799 

BRANCH
N.R. AGRINIO - IOANNINA
30 100 AGRINIO, GREECE 
TEL: +30 26410 24652
FAX: +30 26410 21897

 e-mail:  info@doukas.com.gr   ·   www.doukas.com.gr

Σκανάρετε και Κατεβάστε τους καταλόγους μας !  
Scan & download our Cataloques !

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304, 
121 36, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 210 5750057
FAX: 210 5715799

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
30 100, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ: 26410 24652
FAX: 26410 21897


