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• P200 Slim – New System added 

• Prices have been updated according to the latest catalogue changes  

• Hardware 
✓ Added new preselector 854-15-360-XX 
✓ Added the weight holding mechanism for 300 Kg Rollers as optional 

for S560 and S560 LT and S700 series.  
✓ Added lock 440-22-852-00 in P100 & P200  
✓ Added new lift & slide mushroom locks for S560, S700, M450, 

M45000  

• Series S67/MD67  
✓ Ix values for T profiles S67916 and S67914 with reinforcement have 

been corrected 
✓ Wall connection 312-11-500-00 has been replaced by 312-67-000-03 
✓ Corrected cutting for profile S67656 in case of double door without 

threshold typology 
✓ Added profile S67964 for coupling  

• Series S67 Urban 
✓ Glazing list updated 

• Series S650 
✓ Corrected cutting of S31694 profile in case of Flat frame. 
✓ Added required additional A/T and curtain wall profiles for curtain 

wall connection 

• Series MF65 
✓ Threshold profile M65140 has been changed, the code remains the 

same. Please note that the cutting of the adjacent profiles are 
changed as well. 

✓ Added screw every 450mm to profile M65102 798-83-306-10 & 798-
21-448-25 

 

 
 

 
 
 

 

• P200 Slim προστέθηκε νέο σύστημα 

• Ενημερώθηκαν οι τιμές σύμφωνα με τις αλλαγές των προσφάτων τιμοκαταλόγων  

• Μηχανισμοί 
✓ Προστέθηκε ο προεπιλογέας 854-15-360-XX 
✓ Προστέθηκε ο προαιρετικός μηχανισμός συγκράτησης βάρους για ράουλα 

300 Kg.  
✓ Προστέθηκε η κλειδαριά 440-22-582-00 στα συστήματα P100 & P200 
✓ Προστέθηκαν κλειδαριές ‘μανιτάρι’ για τα συστήματα S560, S700, M450, 

M45000 

• Σύστημα S67/MD67 
✓ Οι τιμές Ιx τα Τ προφίλ S67916 και S67914 με ενίσχυση διορθώθηκαν 
✓ Η συναρμογή με τοίχο 312-11-500-00 αντικαταστάθηκε από 312-67-000-03 
✓ Διορθώθηκε η κοπή του προφίλ S67656 στην τυπολογία δίφυλλης πόρτας 

χωρίς κατωκάσι 
✓ Προστέθηκε το προφίλ σύζευξης S67964 

• Σύστημα S67 Urban 
✓ Ενημερώθηκε η λίστα υάλωσης  

• Σύστημα S650 
✓  Διορθώθηκε η κοπή του προφίλ S31694 στην περίπτωση επίπεδου οδηγού  
✓ Προστέθηκαν τα απαιτούμενα πρόσθετα προφίλ Α/Τ και υαλοπετάσματος 

για τη χρήση του συστήματος ως τυπολογία σε υαλοπέτασμα 

• Σύστημα MF65 
✓ Το κατωκάσι Μ65410 άλλαξε. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κωδικός 

παρέμεινε ο ίδιος ενώ οι κοπές άλλαξαν για τα συνεργαζόμενα προφίλ. 
✓ Προστέθηκε η τοποθέτηση βιδών ανά 450mm στο προφίλ Μ65102 798-83-

306-10 & 798-21-448-25 
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• Series M9660 
✓ Added handle 380-90-125-XX for 2xTilt and Turn typology 
✓ Added sashes M19762 & M19764 
✓ Added mechanical corner cleat 125-15-274-00 
✓ End caps of adjoining profiles M19680 & Μ19682 have been 

corrected to 300-19-683-00 & 300-19-682-13 respectively 
✓ Curved glazing beads removed 
✓ Added new meeting style profile M19644. The cap is 300-19-644-

03 
✓ Low threshold end cap for M19862 has been replaced to 310-19-

862-00 
✓ Corrected dimensions for Hardware GU Unijet-D Variable 15mm 
✓ M19752 new hidden sash profile is added 

•  Series M9400  
✓ Added hinges for pivoted door 
✓ 160-11-211-91 replaced by 160-11-211-00 
✓ Added alignment corner 180-20-000-00 to sash M9372 
✓ Changed corner connector to M9401 frame profile  

• Series S77/SD77 
✓ Brush Pile 16mm 620-11-600-00 replaced by Brush Pile 16mm    

620-29-163-03 
✓ Added adjoining sash profile S77980 
✓ Added S70830 Add-on profile (for connection of hinged system S77 

with sliding system S700) 

• Series S700 
✓ Corrected cutting of S70815 in case of Standard Frame 
✓ Added central seal machining for bottom frames S70702, S70764, 

S70820 
✓ New handle for hinged Fly Screen 610-00-701-00 
✓ New frame connector 145-11-356-00 for corner typology  
✓ Corrected drainage machining of sash profile S70776 

 

 

 

• Σύστημα M9660 
✓ Προστέθηκε το χερούλι 380-90-125-ΧΧ για την τυπολογία με διπλή ανάκλιση 
✓ Προστέθηκαν τα φύλλα Μ19762 & Μ19764 
✓ Προστέθηκε η μηχανική γωνία 125-15-274-00 
✓ Οι τάπες για τα μπινί Μ19680 & Μ19682 έχουν διορθωθεί αντίστοιχα σε 

300-19-683-00 & 300-19-682-13 
✓ Τα πομπέ πηχάκια αφαιρέθηκαν από το σύστημα 
✓ Προστέθηκε το μπινί Μ19644 η αντίστοιχη τάπα είναι 300-19-644-03 
✓ Η τάπα για το κατωκάσι Μ19862 αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 310-19-

862-00 
✓ Διορθώθηκαν οι διαστάσεις του μηχανισμού GU Unijet-D Variable 15mm 
✓ Προστέθηκε το κρυφό φύλλο Μ19752 

• Σύστημα M9400 
✓ Προστέθηκαν οι μεντεσέδες για τυπολογία πίβοτ πόρτας 
✓ Ο κωδικός 160-11-211-91 αντικαταστάθηκε από τον 160-11-211-00 
✓ Προστέθηκε η γωνία επιπεδότητας 180-20-000-00 στο φύλλο Μ9372 
✓ Άλλαξε η γωνία σύνδεσης στο φύλλο Μ9401 

• Σύστημα S77/SD77 
✓ Το βουρτσάκι 16mm 620-11-600-00 αντικαταστάθηκε από το 620-29-163-03 
✓ Προστέθηκε το μπινόφυλλο S77980  
✓ Προστέθηκε το προφίλ S70830 για τη σύνδεση του συστήματος S77 με S700. 

• Σύστημα S700  
✓ Διορθώθηκε η κοπή του S70815 στην περίπτωση του Standard οδηγού 
✓ Προστέθηκε η κατεργασία κεντρικού τάκου στεγάνωσης για τους οδηγούς 

S70702, S70764, S70820 
✓ Νέο χερούλι 610-00-701-00 για τη κρεμαστή σίτα 
✓ Νέα γωνία σύνδεσης 145-11-356-00 για γωνιακή τυπολογία 
✓ Διορθώθηκε η κατεργασία για το φύλλο S70776 
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• Series M13800 
✓ Flat box 185X205mm added with profiles Μ138024 and Μ138026 

and Accessory 765-13-820-03 Insulators for side caps 
✓ Profile M1035 Flat rolling shutter guide with 200mm wing added to 

be compatible with 25x27 box 
✓ Intermediate rolling shutter divider 765-13-185-00 (cast 

aluminum), added in all 185x191mm boxes. 
✓ The drawing of the profile 303022 has been changed. 

• Series S560 LT 
✓ Fly screen glazing in case of standard variant has been corrected 
✓ Updated glazing list for bead S540 
✓ The problem of wrong additional profiles length calculation in case 

of profile splices has been corrected 
✓ Gasket for hook profile 240-00-462-01 has been replaced by 240-

00-563-00 

• Series S560  
✓ Fly screen glazing in case of standard variant has been corrected 
✓ Added Uf Values 
✓ Added brushes 620-69-308-03 in case of narrow interlocking 
✓ 110-05-156-00 has been replaced by 620-69-308-03 
✓ Updated glazing list for bead S540 
✓ Corrected calculation of PVC bar 660-00-462-00 for interlocking 

profile S462 
✓ Added frame rails S520 & S522 
✓ Gasket for hook profile 240-00-462-01 has been replaced by 240-

00-563-00 

• Series M50 
✓ Added Uf values  

 

 

 

 

• Σύστημα M13800 
✓ Προστέθηκε το ίσιο κουτί 185X205mm με τα προφίλ Μ138024 και Μ138026 

και το εξάρτημα 765-13-820-03 για πλαϊνά καπάκια 
✓ Ο οδηγός Μ1035 με φτερό 200mm προστέθηκε για να είναι συμβατός με το 

κουτί 25x27  
✓ Προστέθηκε το ενδιάμεσο διαχωριστικό ρολού 765-13-185-00 σε όλα τα 

κουτιά 185x191. 
✓ Άλλαξε το σχέδιο του προφίλ Μ303022 

• Σύστημα S560LT   
✓ Διορθώθηκε το πρόβλημα με την υάλωση της σίτας στην περίπτωση της 

standard παραλλαγής 
✓ Ενημερώθηκε η λίστα υάλωσης για το πηχάκι S540 
✓ Διορθώθηκαν οι κοπές στα πρόσθετα προφίλ σε περίπτωση που έχουμε 

μάτιση οδηγού 
✓ Το λάστιχο 240-00-462-01 αντικαταστάθηκε από το 240-00-563-00 

• Σύστημα S560 
✓ Διορθώθηκε το πρόβλημα με την υάλωση της σίτας στην περίπτωση της 

standard παραλλαγής 
✓ Προστέθηκαν τιμές Uf 
✓ Προστέθηκε το βουρτσάκι 620-69-308-03 στην περίπτωση στενού γάντζου 
✓ Το 110-05-156-00 αντικαταστάθηκε από το 620-69-308-03 
✓ Διορθώθηκε ο υπολογισμός του PVC 660-00-462-00 για τον γάντζο 
✓ Το λάστιχο 240-00-462-01 αντικαταστάθηκε από το 240-00-563-00 
✓ Προτέθηκαν οι οδηγοί S520 & S522 

• Σύστημα M50 
✓ Προστέθηκαν τιμές Uf 
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• Series M8200  

✓ Added new profiles M8222 for 12+12 glazing and M8229 for 8+8 
and 10+10 glazing 

• System M45000 

✓ Added Μ45028 sliding sash profile for single glazing and the 
glazing list of the specific sash 

• Series M450 

✓ Added mushroom lock 415-34-254-XX & 415-34-258-XX 
• Series SF85 

✓ Corrected gasket 250-85-000-03 length 
✓ Shoot-bolt Adjuster 474-65-104-00 is added to all typologies 

• Series M35  
✓ Single point latch lock code 440-22-852-08 is replaced by code 440-

78-525-00 

• Series M7 
✓ Corrected the machining of single point lock handle for M109910 

insertion. 

• Series P150 
✓ Profile S30x30x1.3 is replaced by S-20x10x1.5 

• S650 Emotion 
✓ Corrected notch machining in the interlocking side. 

• Series SD95 
✓ Added Uf values 

• Series SD115 
✓ Window gasket 220-10-003-03 is replaced by 250-11-514-03 
✓ S11528 replaced by S11521 

• Series M14600 
✓ Added shutter blind M9356 as an option 
✓ Added handle options when flyscreen is placed inwards. 

 

 

 

 

• Σύστημα M8200 
✓ Προστέθηκαν νέα προφίλ. Το Μ8222 για 12+12 υάλωση και το Μ8229 για 

8+8 και 10+10 υάλωση 

• Σύστημα M45000 
✓ Προστέθηκε το προφίλ Μ45028 για μονή υάλωση και η σχετική λίστα 

υάλωσης  

• Σύστημα M450 

✓ Προστέθηκαν οι κλειδαριές με μανιτάρι 415-34-254-XX & 415-34-258-XX 

• Σύστημα SF85 
✓ Διορθώθηκε το μήκος του λάστιχου 250-85-000-03 
✓ Προστέθηκε ο ρυθμιστής ντίζας 474-65-104-00 δε όλες τις τυπολογίες  

• Σύστημα M35 
✓ Προστέθηκε ο νεροχύτης κολώνας 710-35-003-00 

• Σύστημα Μ7 
✓ Διορθώθηκε η κατεργασία του χερουλιού για τη κλειδαριά ενός σημείου στην 

τυπολογία προβαλλόμενου με φύλλο Μ109910 

• Σύστημα P150 
✓ Το προφίλ S-30x30x1.3 αντικαταστάθηκε από το S-20x20x1.5 

• Σύστημα S650 Emotion 
✓ Διορθώθηκε η κατεργασία ξυλουρίσματος στον γάντζο. 

• Σύστημα SD95 
✓ Προστέθηκαν τιμές Uf 

• Σύστημα SD115 
✓ Το λάστιχο 220-10-003-03 αντικαταστάθηκε από το 250-11-514-03 
✓ Το S11528 αντικαταστάθηκε από το S11521 

• Σύστημα Μ14600 
✓ Προστέθηκε το φυλλαράκι παντζουριού Μ9356 
✓ Προστέθηκαν επιλογές για χερούλια όταν η σίτα είναι από μέσα  

 

 

 


