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πιστοποιήσεις

Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη κατά ΙSO 9001:
2008 (με αριθμό πιστοποίησης AV175/Q) από την
εταιρεία AVRV με ελεγκτικό φορέα τον ΕΣΥΔ (Εθνικό
σύστημα διαπίστευσης).
Η πιστοποίηση αφορά την τήρηση των διαδικασιών
για την εμπορία, διανομή και υποστήριξη μετά την
πώληση αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου,
σιδήρου, μηχανημάτων, καγκέλων, εργαλείων και
προιόντων κατασκευαστικού τομέα καθως και την
τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκα πρότυπα.

Η εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι μέλος της κοινότητας 
“ Strongest Companies in Greece” για τα έτη 2010 και 
2011.
Στη κοινότητα “Strongest Companies in Greece” 
κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν συμπεριληφθεί 
στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης 
(credit ratings) της ICAP Group.

Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών 
Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως 
Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.
Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα  « Strongest Com-
panies in Greece », βάσει αξιολόγησης,  έχει μόνο μία 
στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
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πιστοποιήσειςπιστοποιήσεις

Η εταιρία ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ παρέχει στους επαγγελματίες 
συνεργάτες της (κατασκευαστές, τοποθετητές κτλ) 
Δεκαετή εγγύηση (10 έτη) για το σύστημα ανοδιωμένου 
καγκέλου αλουμινίου D-lux, από την ημερομηνία 
αγοράς των υλικών αυτών.

Η εγγύηση καλύπτει: 

α) την στατικότηττα του συστήματος
β) την αντίσταση σε δυναμική κρούση
γ) την επεξεργασία της βαφής

Η  σειρά ανοδιωμένων καγκέλων D-lux είναι πιστοποιημένη 
απο το το διεθνώς αναγνωρισμένο ISTITUTO GIORDANO 
της Ιταλίας. Οι πιστοποιήσεις αφορούν όλες τις εφαρμογές 
του συστήματος (Οριζόντια, Κάθετη και με τζάμι)  

α) Μετρήσεις οριζόντιας στατικής φόρτισης σύμφωνα 
με το γαλλικό πρότυπο NF P01-013:1998 για χρήση σε 
ιδιωτικές και δημόσιες κατασκευές. Οι τρεις βασικές 
εφαρμογές του συστήματος, πέρασαν με επιτυχία τους 
παραπάνω ελέγχους .

β) Οι αντίστοιχες εφαρμογές καγκέλων ελέγχθηκαν και 
πέρασαν  με επιτυχία τα όρια αντίστασης σε δυναμική 
κρούση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο UNI 
10807:1999 στα 150 Joule, για εφαρμογές  σε ιδιωτικά 
αλλά και δημόσια έργα.

γ) Μετά απο ειδικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν , 
πιστοποιείται ότι η επεξεργασία βαφής του συστήματος
D-lux, είναι η Ανοδίωση και είναι σύμφωνη με το ευρωπαικό 
πρότυπο UNI EN 12373-1:2002, του οποίου τηρεί τις 
απαιτήσεις. 



Αξεπέραστη Αντοχή

Ανοδιωμένα Κάγκελα 
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“ Μοντέρνος Σχεδιασμός ”
Το τετράγωνο σύστημα ανοδιωμένων καγκέλων D-LUX είναι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, 

περιφράξεις, μπαλκόνια κ.α. και χαρακτηρίζεται από το κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό του.

Λόγω της επεξεργασίας της βαφής, η οποία είναι η ανοδίωση, είναι ιδανικό για ανθεκτικές κατασκευές 

καθώς προσφέρει μεγάλη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.  

Ανοδιωμένα Κάγκελα Ανοδιωμένα Κάγκελα  
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Η ανοδίωση, η επιφανειακή κατεργασία του 
αλουμινίου που επιτυγχάνει αντιδιαβρωτική 
συμπεριφορά και αντοχή στις καταπονήσεις,
σε συνδυασμό με το φινίρισμα απόχρωσης 
inox, προσδίδει στο προϊόν υψηλή ανθεκτικότητα, 
αλλά και μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα.   

“Αξεπέραστη Αντοχή“

Ποικιλία Εφαρμογών 
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Ποικιλία

Λύσεων

Ανοδιωμένα Κάγκελα 



“ Φινίρισμα  και Αισθητική ”
Το φινίρισμα τύπου inox, που προσφέρει το σύστημα D-lux, χαρίζει μια αίσθηση πολυτέλειας αλλά και 

λειτουργικότητας.

 Η ισορροπία των εφαρμογών των ανοδιωμένων καγκέλων αλουμινίου με όλα τα δομικά υλικά των σύγχρονων 

αλλά και παραδοσιακών κατασκευών, συνδυάζονται αρμονικά, προσδίδοντας άριστη αισθητική.       

6

Ανοδιωμένα Κάγκελα Ανοδιωμένα Κάγκελα  



Η γκάμα του συστήματος ανοδιωμένων καγκέλων 
της σειράς D-lux, προσφέρει απεριόριστες λύσεις 
για κάθε εφαρμογή, τόσο αισθητικά, όσο και 
λειτουργικά.
Η μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων, προσφέρει  
τη δυνατότητα πολλών συνδυασμών για κάθε 
σχεδιαστική πρόταση.

“Ποικιλία Λύσεων “

Τετράγωνη Αισθητική
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Ανοδιωμένα Κάγκελα 



“ Εναλλακτικές Επιλογές ”
Το τετράγωνο σύστημα ανοδιωμένων καγκέλων D-LUX, προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο για όσους 

θέλουν να διαφέρουν από τα συνηθισμένα. 

Τα νέα τετράγωνα προφίλ και εξαρτήματα προσφέρουν ένα εντελώς νέο σύστημα, εισάγοντας μια νέα 

εκδοχή στα έως τώρα κλασσικά σχέδια.
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Ανοδιωμένα Κάγκελα Ανοδιωμένα Κάγκελα  
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Στήριξη Υαλοπινάκων

Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου πάνω σε τελικό
δάπεδο ή πάνω σε στηθαίο. Το σύστημα δέχεται κάθετα υαλοπίνακα πάχους 16mm και ύψους έως 1000mm
(προτείνονται triplex, securit). 
Η βάση καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου οβάλ διατομής και δίνει τη δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης σε περίπτωση
αντικατάστασης του υαλοπίνακα, χωρίς να προκαλούνται φθορές στο δάπεδο ή στο ίδιο το σύστημα.
Τα καπάκια διατίθενται σε μεγάλη χρωματική ποικιλία, σε ειδικά χρώματα, ανοδίωση inox καθώς επίσης αποχρώσεις σε
απομίμηση ξύλου.

Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα
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Στήριξη ΥαλοπινάκωνΣτήριξη Υαλοπινάκων

Σύστημα ενδοδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα η οποία
εγκιβωτίζεται στο δάπεδο.
Η βάση καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου και ελαστικά
στεγανοποίησης στο ίδιο επίπεδο με το τελικό δάπεδο.
Το σύστημα είναι ικανό να δεχθεί υαλοπίνακα πάχους
16 ή 20mm και ύψους έως 1000mm.

Σύστημα Ενδοδαπέδιας
Στήριξης Υαλοπίνακα

Η βάση του προφίλ, που θα δεχθεί τον υαλοπίνακα πάχους 16 ή 
20mm και ύψους έως 1000mm (προτείνονται triplex, securit) 
βιδώνεται στον τοίχο.
Η επιτοίχια βάση βιδώνεται εξωτερικά του στηθαίου και στη συνέχεια
τοποθετείται ο υαλοπίνακας του οποίου η στήριξη γίνεται με ειδικά 
μεταλλικά περικόχλια.

Σύστημα Εξωτερικής Στήριξης Υαλοπίνακα



Είναι 100% ανακυκλώσιμο και 100% ανακυκλωμένο προϊον. 

Αποτελεί μια οικολογική εναλλακτική ενάντια στην υψηλή κατανάλωση ξύλου.

Φιλικό προς το
                Περιβάλλον
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Είναι ιδανικό για βεράντες, περιμετρικά στις πισίνες και για άλλες εφαρμογές στον περβάλλοντα χώρο 

όπως  επικάλυψη τοίχων και περιφράξεις.

Σε επαγγελματικούς αλλά και δημόσιους χώρους τα D-eck Tiles βρίσκουν πολλές εφαρμογές όπως σε 

πάρκα, εξωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχεία , σχολεία, κ.α.

Τα D-eck   Tiles,  επιτρέπουν   να δημιουργήσετε τα δικά σας  μοναδικά σχέδια υψηλής   ποιότητας και 

αισθητικής.

“ Οικιακή & Επαγγελματική χρήση ”
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D-eck TilesD-eck Tiles
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• Είναι 100% ανακυκλώσιμο

• Ελάχιστη συντήρηση

• Άριστη αισθητική

• Κρυφή συναμορμολόγηση

• Στερεό

• Δεν ραγίζει και δεν σχίζεται

• Είναι διπλής όψης

• Δεν σαπίζει

• Ανθεκτικό στους τερμίτες, βακτήρια, μούχλα

• Αδιάβροχο

• Αντιολισθητικό ακόμα και βρεγμένο

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

• Επεξεργάσιμο όπως το ξύλο (ίδια εργαλεία)

Πλεονεκτήματα του D-eck Tiles 



“ Εναλλακτικές Επιλογές ”
Τα D-eck Tiles αποτελούνται από την ανάμειξη υψηλής ποιότητας ινών ξύλου και ανακυκλωμένα 

πολυμερή υψηλής πυκνότητας.

Το αποτέλεσμα είναι βέργες διπλής όψης τύπου deck που συνδυάζουν την αισθητική και τις μηχανικές 

αντοχές  του φυσικού ξύλου με τα πλεονεκτήματα της ανθεκτικότητας του συνθετικού υλικού.
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D-eck TilesD-eck Tiles



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

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

   

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   
ΔΑΦΝΗΣ 7 

12 200 ΑΙΓΑΛΕΩ

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ

 (κόμβος εθνικού σταδίου)
30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ,

ΤΗΛ: 26410 24652
FAX: 26410 21897

Σκανάρετε & Κατεβάστε τους 
καταλόγους μας!

 


