
Arch Windows Ξανθόπουλος

Η εταιρεία Arch Windows Xanthopoulos κάνει µια νέα αρχή στον τοµέα 
επικάλυψης προφίλ Pvc και Αλουµινίου µε Foil RENOLIT EXOFOL για 
εξωτερικές και εσωτερικές εφαρµογές .

Η RENOLIT προσφέρει µεγάλη γκάµα προϊόντων για εσωτερική- εξωτερική 
διακόσµηση, αρχιτεκτονική, κτίρια, υαλοπετάσµατα, προφίλ, προσόψεις, 
πόρτες, παραδοσιακά πατζούρια,περιφράξεις και άλλα δοµικά στοιχεία 
έχοντας ένα καλαίσθητο αποτέλεσµα. 
Θέλοντας να προσφέρουµε κορυφαίες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες συνθήκες 
της χώρας µας, αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε µόνο την κορυφαία 
ποιότητα Foil της εταιρείας RENOLIT EXOFOL FX και PX. 
Η Renolit δίνει εγγύηση χρώµατος 20 χρόνια σε όποιο σηµείο του πλανήτη 
και αν γίνει η εγκατάσταση του υλικού. Επιπλέον, η καινοτόµα σύνθεση του 
το καθιστά πλήρως αδιάβροχο και εποµένως εύκολο να καθαριστεί. Ακόµα 
και τα γκράφιτι µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν µε ειδικό καθαριστικό. 
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ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

50mm

ARCH CLADDING
Με το νέο σύστημα επένδυσης Arch Cladding ,   μπορείτε  να δημιουργήσετε αρχιτεκτονικές  

και  εντυπωσιακές  επενδύσεις ,  με  απεριόριστες  δυνατότητες  εφαρμογών σε εξωτερικές   
αλλά και  εσωτερικές  τοιχοποιίες ,  καλύπτοντας μεγάλες  επιφάνειες  με εξαιρετ ικό 

φινίρισμα έχοντας μοντέρνα αισθητική και  εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Επένδυση όλοκληρης όψης κτιρίου 
με διαφορετικές σκούρες 
αποχρώσεις χρώμα ξύλου

Επένδυση 
εξωτερικών οροφών 

μπαλκονιού

INTERIOR DOORS

Επένδυση όψης σε 
είσοδο 

πολυκατοικίας

Διαχωριστικές δοκίδες  
αλουμινίου, 

επένδυμενες με
υψηλής αντόχής Foil  
PFX, για εξωτερικές 

και εσωτερικές 
εφαρμογές, 

χαρίζοντας μεγάλη 
αισθητική στο χώρο 
χάρη στην υφή του 

φυσικού ξύλου. 

ΔΟΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 Εσωτερική πόρτα

 με κάσα αλουμινίου 
επικάλυψης FOIL  για 

εσωτερικές πόρτες 
ξενοδοχείων και 

μπάνιων από 
πιστοποιημένα υλικά 

για μεγαλύτερη 
αντοχή στην υγρασία 

και τα χτυπήματα. 

Συμβατό με:
Aluplast
Gealan
Kommerling 76
Kommerling 70
Rehau
Roplasto
Salamander 
Veka

Μεγάλη ανθεκτικότητα στην ηλιοφάνεια και υγρασία. Διατίθενται  μαρκαδόροι επιδιόρθωσης.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ 
PVC

Τα υπάρχοντα συστήματα παντζουριού της Αrch Windows πείθουν με τις 
προηγμένες τεχνικές λύσεις που παρέχουν. Η εταιρεία έχει συμπεριλάβει 
στο σύστημα παντζουριού και τον παραδοσιακό σχεδιασμό (ραμποτέ) 
δίνοντας την δυνατότητα κατασκευής παντζουριών πολύ μεγάλων 
διαστάσεων.
Το σύστημα διαθέτει εσωτερικούς θαλάμους για την εφαρμογή ενίσχυσης 
γαλβανιζέ 40*40*1,3mm στην κάσα και αλουμινίου 40*40*1.5mm στο 
φύλλο καθώς και εξαρτήματα σύνδεσης γωνιών, με αποτέλεσμα να 
επιτυγχάνεται αυξημένη σταθερότητα και στις πιο μεγάλες επιτρεπόμενες 
διαστάσεις.
Το σύστημα παρέχετε με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υλικών και 
μηχανισμών με τις εγγυήσεις τους.
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• Σταθερή περσίδα
• Κινητή περσίδα
• Φυλλαράκι
• Ραμποτέ
• Μικτό σχεδιασμό με περσίδα &

ραμποτέ

• Διατομή προφίλ πατζουριού 48 * 72 mm της Aluplast
• Διατομή προφίλ πατζουριού 50 * 72 mm της Rehau
• Ενίσχυση γαλβανιζέ στην κάσα 40*40*1,3mm
• Ενίσχυση αλουμινίου στο φύλλο 40*40*1,5 mm
• Μεγάλη σταθερότητα στη σύνδεση της ενίσχυσης με ειδικά

εξαρτήματα σύνδεσης γωνίας
• Συνθετικές διατομές με στατικότητα και ανθεκτικότητα σε

αντίξοες καιρικές συνθήκες
• Ιδανικό για ανοίγματα μεγάλων διαστάσεων
• Δυνατότητα τοποθέτησης κινητής ή σταθερής περσίδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ
 ΣΤΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ

Σκιάδιο από προφίλ 
αλουµινίου µε επένδυση 

Renolit
Το σκιάδιο μπορεί να 

τοποθετηθεί σε παράθυρο, 
πόρτα και σε μπαλκονόπορτα.

Η εταιρεία Ξανθόπουλος 
κατασκεύασε μόνο το σκιάδιο.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

CREMEWEISS 
RENOLIT: 137905

DUNKELGRUN 
RENOLIT: 612505

ACHATGRAU 
RENOLIT: 703805

BASALTGRAU
RENOLIT: 7012

NUSSBAUM 
RENOLIT: 2178007

Arch Windows Ξανθόπουλος 
6οχλμ. Κομοτηνής-Παραδημής, 

Τ.Θ. 386, 69100 Κομοτηνή 
Τηλ.:2531089400,-1,-2,-3, 

Fax:2531089404, Κιν.:6936850245 
Email: info@arch-windows.com 

www.arch-windows.com 

ANTHRAZITGRAU 
RENOLIT: 701605

BRILLANTBLAU 
RENOLIT: 500705

QUARZGRAU 
RENOLIT: 703905

WEIS  
RENOLIT: 915205

GOLDEN OAK 
RENOLIT: 2178001

GRAU 
RENOLIT: 715505

WEINROT 
RENOLIT: 300505
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ANTHRAZITGRAU GLATT 
RENOLIT: 701605
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