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• Hardware 

✓ Child safety use (handle dampener) selection changed to obligatory 
when sash weigh is over 100kg 

✓ Corrected machining for cremone handle EX-380-24-810-XX 

• Accessories 
✓ Gasket for interlock profile 240-00-462-01 has been replaced by 240-

00-563-00 in all typologies with narrow hook profile and in all pocket 
typologies (S350, S350 P, S350 LT, S350 LT P) 

✓ Replaced gaskets with code 200-08-00X-01 by 200-09-00X-01 

• Series S67/MD67  
✓ Corrected drawing for central gasket 210-67-223-03 
✓ Added new vulcanized corner 255-67-148-03 

• Series S650 Eclipse 
✓ Corrected frame height (S31670) in case of two sash sliding with 

flyscreen 
✓ 311-31-604-08 caps replaced by 311-31-740-22 
✓ Replaced barrier 311-31-604-22 by 311-31-740-22 
✓ 311-31-606-08 replaced by 311-31-608-00 
✓ PVC profile 660-30-609-00 cutting length correction 

• Series S350  
✓ M12412 reinforcement profile is available for sashes S384, S390 

along with cover M9010 
✓ Changed the position of the machining of pull handle  

• Series S560 
✓ Corrected glazing bead list according to colors  
✓ Added S30566 glazing bead for single glazing 

 

 
 

 
 
 

 

• Μηχανισμοί 
✓ Η  επιλογή του αποσβεστήρα για ανασηκώμενο μηχανισμό άλλαξε σε 

υποχρεωτικό όταν το βάρος φύλλου είναι πάνω από 100kg 
✓ Διορθώθηκε η κατεργασία για την σπανιολέτα EX-380-24-810-XX 

• Εξαρτήματα 
✓ Το λάστιχο 240-00-462-01 που χρησιμοποιείται στην επαλληλία 

αντικαταστάθηκε από το 240-00-563-00  σε όλες τις τυπολογίες στενού 
γάντζου και σε όλα τα χωνευτά  (S350, S350 P, S350 LT, S350 LT P) 

✓ Αντικαταστάθηκαν τα λάστιχα με κωδικό 200-08-00X-01 από τα 200-09-00Χ-
01 

• Σύστημα S67/MD67 
✓ Διορθώθηκε το σχέδιο για το κεντρικό λάστιχο 210-67-223-03 
✓ Προστέθηκε η νέα βουλκανισμένη γωνία 255-67-148-03 

• Σύστημα S650 Eclipse  
✓ Διορθώθηκε το ύψος της κάσας (S31670) στην τυπολογία δίφυλλο επάλληλο 

με σίτα  
✓ Οι τάπες 311-31-604-08 αντικαταστάθηκαν από τις τάπες με κωδικό 311-31-

740-22 
✓ Αντικαταστάθηκε ο φραγμός απορροής με κωδικό 311-31-604-22 από τον 

311-31-740-22 
✓ Οι τάπες με κωδικό 311-31-606-08 αντικαταστάθηκαν από τον κωδικό 311-

31-608-00 
✓ Διορθώθηκε η κοπή του PVC προφίλ 660-30-609-00 

• Σύστημα S350 
✓ Το προφίλ ενίσχυσης Μ12412 είναι διαθέσιμο για τα φύλλα S384 , S390 μαζί 

με το καπάκι Μ9010 
✓ Άλλαξε η θέση κατεργασίας για τη λαβή χούφτα  

• Σύστημα S560 
✓ Διορθώθηκε η λίστα υάλωσης σύμφωνα με τα χρώματα  
✓ Προστέθηκε το S30566 πηχάκι για μονή υάλωση 
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• Series M9660 
✓ Corrected cylinders selection for M19764 
✓ Glass thickness 5-8 mm is available for straight sashes  
✓ M19694 added machining for T connection 

• Series M7 
✓ Weight limit for glazing bridge has changed from 250kg to 200kg 

• Series S77/SD77 
✓ Added machinings for nail corners to S77980 
✓ Added new vulcanized corner 255-77-148-03 

• Series S700 
✓ Corrected drainages distances from edges. The proper distance is 

150mm. 
✓ Corrected sash lengths (5mm longer) for narrow sash 
✓ S70710 sash not compatible with standard frames and will not be 

available 

• Series  P100 Slim 
✓ P128 Mullion profile available also for door 

• Series  P150  
✓ P165 added to glazing list for varnished porfiles 

• Series P100  
✓ Added lock and shoot bolt for slave sash in double door typology. 
✓ Added lock and handle in door typology 

• Series M450  
✓ Added profile M1118 as wall connection 

• Series M14600 
✓ Corrected amount of spacer 311-14-611-00 in case of fixed sash 

• Series M12500 
✓ Added spacer 311-12-511-00 for fixed sash 

 

 

 

 

• Σύστημα Μ9660 
✓ Διορθώθηκε η επιλογή κυλίνδρων για το M19764 
✓ Το πάχος υάλωσης από 5 εως 8mm είναι διαθέσιμο για τα ίσια φύλλα 
✓ Προστέθηκε κατεργασία Τ για το προφίλ Μ19694 

• Σύστημα Μ7 
✓ Το όριο βάρους για την γέφυρα τακαρίσματος άλλαξε από 250kg σε 200kg 
✓ Προστέθηκε η νέα βουλκανισμένη γωνία 255-77-148-03 

• Σύστημα S77/SD77 
✓ Προστέθηκαν κατεργασίες για καρφωτές γωνίες στο S77980 
✓ Προστέθηκε η νέα βουλκανισμένη γωνία 255-77-148-03 

• Σύστημα S700  
✓ Διορθώθηκαν οι αποστάσεις των κατεργασιών απορροών από τις άκρες. 
✓ Διορθώθηκαν οι κοπές φύλλων  για τυπολογίες στενού γάντζου  
✓ Το φύλλο S70710 δεν είναι συμβατό με τον standard οδηγό και δεν θα είναι 

διαθέσιμο 

• Σύστημα P100 Slim 
✓ Το προφίλ κολώνας P128 είναι διαθέσιμο και για πόρτα 

• Σύστημα P150 
✓ Το πηχάκι P165 προστέθηκε στην λίστα υάλωσης για τα προφίλ 

ηλεκτροστατικής βαφής 

• Σύστημα P100 
✓ Προστέθηκε η κλειδαριά και ο σύρτης για το δευτερεύoν φύλλο δίφυλλης 

πόρτας 
✓ Προστέθηκε κλειδαριά και χερούλι στην τυπολογία μονόφυλλης πόρτας 

• Σύστημα Μ14600 
✓ Διορθώθηκε η ποσότητα του αποστάτη σταθεροποίησης φύλλου 

• Σύστημα Μ12500 
✓ Προστέθηκε το τακάκι σταθεροποίησης φύλλων 311-12-511-00 

• Σύστημα Μ450 
✓ Προστέθηκε το προφίλ Μ1118 σαν αρμοκάλυπτρο 

 

 


