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• Series S350 LT 

✓ 660-35-017-00 is replaced by 660-35-017-01 
✓ Cutting for S35018 amended 

• Series S560 LT  
✓ Changed code article for porthole barrier in S30548 track (315-30-

526-00) 
✓ Added stopper on top in case of meeting style typology 
✓ Corner connector 125-13-241-00 replaced by 125-13-241-01 
✓ Corner connector 125-11-252-00 replaced by 125-11-257-00 

• Series S560   
✓ Central seal 660-12-266-00 removed from S577 track (monorail) 
✓ Corner connector 125-13-241-00 replaced by 125-13-241-01 
✓ Corner connector 125-11-252-00 replaced by 125-11-257-00 

• Series SF 85 
✓ Glazing setting blocks updated 
✓ Added locking hardware codes 424-85-036-XX & 424-85-037-XX 

• Series S67 
✓ Amended cutting length for profile S67658 in double leaf door 

opening inside typology. 

• Series S700 
✓ For narrow sash profile typologies changed the gasket at 

interlocking profile  
✓ Corrected the quantity for 660-00-749-00 according to catalogue  

• Series S77 
✓ Added end cap 310-11-774-00 for threshold 

• Series M630 
✓ Removed typology with 3 sashes and flyscreen  

• Series SD115 
✓ Changed threshold position in SD115 pivot 

 

 

 

 

• Σύστημα S350 LT  
✓ Ο κωδικός 660-35-017-00 αντικαταστάθηκε από 660-35-017-01 
✓ Διόρθωση κοπής για το S35018 

• Σύστημα S560 LT  
✓ Άλλαξε ο κωδικός του φραγμού απορροής για τον οδηγό S30548 σε (315-30-

548-00) 
✓ Προστέθηκε στόπερ πατζουριού στον πάνω οδηγό στην τυπολογία φιλητού 
✓ Η γωνία 125-13-241-00 αντικαταστάθηκε από 125-13-241-01 
✓ Η γωνία 125-11-252-00 αντικαταστάθηκε από 125-11-257-00 

• Σύστημα S560 
✓ Το κεντρικό στεγανωτικό 660-12-266-00 αφαιρέθηκε από τον οδηγό 

S577(monorail) 
✓ Η γωνία 125-13-241-00 αντικαταστάθηκε από 125-13-241-01 
✓ Η γωνία 125-11-252-00 αντικαταστάθηκε από 125-11-257-00 

• Σύστημα SF 85  
✓ Ενημερώθηκαν τα τακάκια υάλωσης σύμφωνα με τον κατάλογο. 
✓ Προστέθηκαν τα πρόσθετα κλειδώματα 424-85-036-XX & 424-85-037-XX 

• Σύστημα S67 
✓ Άλλαξε το μήκος κοπής για το προφίλ S67658 σε τυπολογία 2φυλλης πόρτας 

ανοιγόμενη μέσα. 

• Σύστημα S700 
✓ Για τυπολογίες με στενό γάντζο άλλαξε το λάστιχο του γάντζου 
✓ Διορθώθηκε η ποσότητα για το 660-00-749-00 σύμφωνα με τον κατάλογο 

• Σύστημα S77 
✓ Προστέθηκε η τάπα 310-11-774-00 για το κατωκάσι 

• Σύστημα Μ630 
✓ Αφαιρέθηκε η τυπολογία 3φυλλο με σίτα 

• Σύστημα SD115 
✓ Άλλαξε η θέση από το κατωκάσι στην SD115 pivot 
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• Series M7 
✓ Added profiles 70131 & 70132 as inserts 

• Series M13700 – M13800  
✓ Accessory 765-13-704-03 replaced by 765-13-804-03 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

• Σύστημα M7 
✓ Προστέθηκαν τα προφίλ 70131 & 70132 ως ενισχύσεις 

• Σύστημα Μ13700-Μ13800  
✓ Αντικαταστάθηκε το 765-13-704-03 από το 765-13-804-03 


