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σημείο αναφοράς

Η εταιρεία “Δανέλης Αλέξανδρος και ΣΙΑ ΕΒΕΕ” ιδρύθηκε το 1983, αριθμώντας 28 χρόνια επιτυχημένης

πορείας στο χώρο των ξύλινων κατασκευαστικών επενδύσεων.

Το εργοστάσιο που βρίσκεται στα Βοιώνια Νέας Αρτάκης διαθέτει οικόπεδο έκτασης 12.000 τ.μ. και εργοστάσιο

9.000 τ.μ. Τα κορυφαίας ποιότητας προϊόντα της εταιρείας “DANELIS” φιλοξενούνται στον εκθεσιακό χώρο

της Χαλκίδας, έκτασης 350 τ.μ. και του Χαλανδρίου, έκτασης 400 τ.μ. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός αναβαθμίζεται

συνεχώς, εντασσόμενος στα πλαίσια του συγχρονισμού χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά και ρομποτικά

μηχανήματα. Με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, 65 ατόμων, τόσο στον χώρο της παραγωγής, όσο και στα

τμήματα κίνησης, πωλήσεων και σχεδιασμού, καλύπτουμε κάθε απαίτηση αισθητικής και ποιότητας.

Χρόνια τώρα, η ποιότητα και η αισθητική
σε πόρτες, ξύλινα κουφώματα, κουζίνες
και ντουλάπες έχουν σαν σημείο 
αναφοράς την εταιρεία “DANELIS”.

Στα 28 χρόνια της πορείας της εταιρείας 
η κεντρική φιλοσοφία ενσωματώνεται 
στο τρίπτυχο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ.

Γνωρίστε την εταιρεία “DANELIS”,
μία εταιρεία πρότυπο στον χώρο της, μια
εταιρεία σημείο αναφοράς για τον κλάδο.
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ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 68S ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 68S

ΣΧΕΔΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ



6 7

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 68S ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 68S

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ

(ΠΑΡΑΘΥΡΟ)

• Ξυλεία Μεράντι αντικολλητό ή Νιαγκόν, αποξηραμένη σε 11°-13° βαθμούς υγρασίας με φυσική και τεχνητή

ξήρανση.

• Διατομή κασσώματος και φύλλων 68mm x 86mm.

• Πατούρα φύλλου για τοποθέτηση κρυστάλλου συνολικού πάχους 23mm. Στη βασική σειρά περιλαμβάνονται διπλοί

θερμομονωτικοί υαλοπίνακες 5 / 12 / 5.

• Περιμετρικοί μηχανισμοί ανοιγοανακλινόμενης λειτουργίας της εταιρίας SIEGENIA σειρά Ε-Look, λαβές Secustic με

“καστάνια” της HOPPE.

• Τρία περιμετρικά λάστιχα στεγανοποίησης για απόλυτη υδατοστεγανότητα, θερμομόνωση και ηχομόνωση.

• Νεροσταλλάκτης ανοδειωμένου αλουμινίου στην κάτω τραβέρσα των παραθύρων για την αποστράγγιση του νερού.

μασίφ ξύλινη λουστραρισμένη επένδυση στην εξωτερική πλευρά.

• Νεροσταλλάκτης ανοδειωμένου αλουμινίου στο κάτω μέρος του κασσώματος των μπαλκονοπορτών ή εναλλακτικά

τοποθέτηση τραβέρσας με νεροσταλλάκτη, όπως των παραθύρων.

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ 

ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ 

ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

ME ΚΑΤΩ ΚΑΣΙ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 68S ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 68S
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ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ 42 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ 42

ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ
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ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΣΕΙΡΑ 42 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ 42

• Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ ή ΝΙΑΓΚΟΝ ξηραμένη σε 11°-13° βαθμούς υγρασίας.

• Κάσσα διατομής: 65mm x 75mm.

• Φύλλο διατομής: Μπόια 42 x 72mm, τραβέρσες 42 x 140mm. Για παντζούρια τύπου Ραμποτέ ή «Ζήτα» το φύλλο

κατασκευάζεται ενιαίο από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδεδυμένο, πάχους 40mm.

• Φυλλαράκι γρίλλια διατομής: 12 x 42mm.

• Ταμπλάδες: Συνολικού πάχους 35mm από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδεδυμένο με φυσικό καπλαμά.

• Μηχανισμοί: Μεταλλικά μέρη της MACO με εκτεινόμενα μάσκουλα και ενσωματωμένο αυτόματο ανεμοστήριγμα.

Για παντζούρια τύπου «Γαλλικό» τοποθετούνται ανοξείδωτοι μεντεσέδες βαρέως τύπου «DANELIS».

Αυτόματο ανεμοστήριγμα 

Συνδετικό πορτόφυλλου Παντζουρόβεργα ασφαλείας Μαγνητάκι 

Μεντεσές
DANELIS 

γαλλικού τύπου 

Γαντζάκι 

Ανεμοστήριγμα Κλείδωμα 
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ΕΞΩΘΥΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΕΞΩΘΥΡΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΞΩΘΥΡΩΝΣΧΕΔΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΞΩΘΥΡΩΝ
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ΕΞΩΘΥΡΕΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΩΘΥΡΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΩΘΥΡΩΝΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΩΘΥΡΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΘΥΡΕΣ ΣΕΙΡΑ 68
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ΕΞΩΘΥΡΕΣ ΡΟΥΣΤΙΚ

• Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ ξηραμένο σε 11°- 13° βαθμούς υγρασίας.

• Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 120mm. Στις εξώθυρες τύπου Rustic με διακοσμητικές χαράξεις το φύλλο

κατασκευάζεται ενιαίο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 68mm επενδεδυμένο με φυσικό καπλαμά.

• Κλειδαριά ασφαλείας πολλαπλών σημείων της εταιρίας SIEGENIA.

• Μεντεσέδες ρεγουλαριζόμενοι 16mm, βαρέως τύπου, πολλαπλών ρυθμίσεων, της εταιρείας AGB σειρά 3D.

• Περιμετρική τσιμούχα για θερμομόνωση και ηχομόνωση.

• Νεροσταλλάκτης: Aνοδειωμένου αλουμινίου στο κάτω μέρος της κάσσας για απόλυτη υδατοστεγανότητα, εναλλα-

κτικά τοποθετείται αυτόματος ανεμοφράκτης στο κάτω μέρος του φύλλου (χωρίς σταθερό εμπόδιο στο μάρμαρο).

• Ταμπλάδες: Πάχους 42mm από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδεδυμένοι ή Μασίφ αντικολλητοί.

• Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12mm x 55mm.

• Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

ΣΧΕΔΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ ΕΞΩΘΥΡΩΝ Κλειδαριά πολλαπλών σημείων γερμανικού τύπου
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Bαφή Κουφωμάτων

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα βάφονται ηλεκτροστατικά σε ρομποτικό βαφείο. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται

είναι οικολογικά υδατοδιαλυτά, σε αποχρώσεις ξύλου ή λάκκας της κλίμακας RAL. Η διαδικασία βαφής εφαρμόζεται

σε 4 στάδια, με ένα χέρι εμποτισμού (PRIMER), και ακολούθως τρία χέρια τελικού βερνικιού ή λάκας. 

Τα εξωτερικά κουφώματα DANELIS υφίστανται έλεγχο ποιότητας στο εξειδικευμένο ινστιτούτο IFT Rosenheim της

Γερμανίας και διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υδατοστεγανότητας, ηχομείωσης και θερμομόνωσης, καθώς και

πιστοποιητικό CE. Η εταιρεία DANELIS προσφέρει στον αγοραστή γραπτή 10ετή εγγύηση βαφής και στρεβλώσεων

του ξύλου.

Μεράντι 11 Μεράντι 12 Μεράντι 13

Μεράντι 14 Μεράντι 15 Μεράντι 16

Μεράντι 17 Μεράντι 18 Μεράντι 19

Μεράντι 20

Νιαγκόν 11 Νιαγκόν 12 Νιαγκόν 13

Νιαγκόν 14 Νιαγκόν 15 Νιαγκόν 16

Νιαγκόν 17 Νιαγκόν 18 Νιαγκόν 19

Νιαγκόν 20
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ΤΖΑΜΙΑ
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ΤΖΑΜΙΑ

Επεξήγηση κυριότερων ενεργειακών χαρακτηριστικών κρυστάλλων κουφωμάτων.

1. Ug – Συντελεστής Θερμοαγωγιμότητας.

Ο Δείκτης Ug εκφράζεται σε WATT (μονάδα μέτρησης ενέργειας), ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) και ανά

θερμοκρασία (K), (W/m2K).  

Ο Δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την ποσότητα θερμότητας που διαπερνά ένα κρύσταλλο σε 

συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όσο μικρότερη η τιμή του δείκτη, τόσο καλύτερο είναι ενα κρύσταλλο από

άποψη θερμομόνωσης.

Ένα συμβατικό διπλό τζάμι έχει περίπου Ug = 2,6 W/m2K, ενώ ένα κρύσταλλο με ενεργειακή επίστρωση,

πετυχαίνει αντίστοιχα Ug = 1,1 W/m2K. Αναλόγως του τύπου ενεργειακού κρυστάλλου που θα 

επιλέξουμε η τιμή Ug είναι εφικτό να φτάσει έως και 0,6 W/m2K.

2. Uv Συντελεστής Υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ο συντελεστής Uv εκφράζεται με μια τιμή επί τοις εκατό (%) και αντιπροσωπεύει την ποσότητα 

υπεριώδους ακτινοβολίας που περνά από ένα κρύσταλλο σε σχέση με την ολική ακτινοβολία που δέχεται.  

3. Rw Συντελεστής Ηχομείωσης.

Ο συντελεστής ηχομείωσης εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (db) και αντιπροσωπεύει  την μείωση της  έντασης

του ήχου που παρέχει ένα κρύσταλλο. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο περισσότερη ηχο-

μόνωση μας παρέχει το κρύσταλλο. Ο δείκτης Rw ενός συμβατικού διπλού υαλοπίνακα κυμαίνεται από 28

έως 32 db, ενώ με τη χρήση ειδικών κρυστάλλων μπορούμε να πετύχουμε τιμές έως και 40 db ηχομείωση.

1. 5 12 5 ✔ 22 25,00 2,90 76,60 80,60 52,60 32,00

2. 5 12 5 ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ✔ 22 25,00 2,90 32,00

3. 4 15 4 ✔ 23 20,00 2,80 77,10 81,10 54,30 32,00

3. 4 15 4 ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ✔ 23 20,00 2,80 30,00

4. 5 15 4 E-Performance ✔ 24 22,50 1,00 46,70 65,80 24,20 31,00

5. 5 12 6 E-Performance ✔ 23 27,50 1,20 46,60 65,40 23,60 32,00

6. 5 12 5 silver solar 8 (ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ) ✔ 23 25,00 1,90 41,50 8,10 6,20 32,00

7. 5 12 5 ΦΙΜΕ ΓΚΡΙ ή ΜΠΡΟΝΖΕ ✔ 23 25,00 2,50 32,00

8. 5 15 4 ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ✔ 24 22,50 2,80 31,00

9. 5+5 Lam 8 5 ✔ 23 37,50 3,00 68,30 79,50 4,50 36,00

10. 5+5 Lam 8 5 ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ✔ 23 37,50 3,00 36,00

11. 8+8+8 ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΚΟ 24 60,00 4,00 68,70 76,80 4,10 36,00

12. 3+3 Lam 10 3+3 Laminated ✔ 24 30,00 2,90 71,00 79,80 1,20 34,00

13. 3+3 Lam 12 4 E-Performance ✔ 23 25,00 1,20 41,60 65,70 2,70 32,00

14. 4+4 Lam 9 3+3 Laminated ✔ 24 35,00 2,80 70,40 79,10 1,20 34,00

16. 4+4 Lam 8 4+4 Laminated ✔ 24 40,00 3,00 68,50 78,30 1,10 36,00

16. 3+3 Lam 12 5 stosol ΦΙΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ✔ 24 27,50 32,00

ΤΥΠΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ AIR ARGON Πάχος kg/m2 Ug (SHGC) TL UV(%) RW(db)
100% 100% (mm) (W/m2 K) (%)
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ΠΟΜΟΛΑ - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
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ΣΙΤΕΣ

ΣΙΤΕΣ FREE

• Λειτουργεί με μηχανισμό ερπύστριας (χωρίς κάτω οδηγό)!

Δεν μαζεύει νερά και χώματα και δεν είναι επικίνδυνη για να
σκοντάψουμε!

• Η ερπύστρια αναγκάζει την κουνουπιέρα Free να δουλεύει

πάντα παράλληλα με τον τοίχο και δεν επιτρέπει στην σίτα
να στραβοτυλιχτεί και να τσαλακωθεί, ή να σκιστεί από όπου
και αν την κρατάμε (ψηλά ή χαμηλά)!

• Η κουνουπιέρα Free είναι κατασκευασμένη από Fiberglass,

υλικό που δεν σαπίζει και δεν καίγεται (πληροί όλες τις
προδιαγραφές πυρασφάλειας)!

• Μπορεί να αλλάξει φορά από αριστερή σε δεξιά (και

αντίστροφα), τόσο εύκολα (με μια κίνηση - χωρίς εργαλεία),
που μπορείτε να την αλλάζετε κάθε μέρα!

• Δίνει άριστη ορατότητα, ενώ κρύβει αποτελεσματικά τις

σκόνες που κάθονται πάνω της.

ΣΙΤΕΣ PLISSE

• Η χρήση πλαστικής ερπύστριας, μας επιτρέπει την αποφυγή

κάτω οδηγού, διευκολύνοντας την διέλευση και το καθάρισμα
του δαπέδου.

• Τα καλώδια από Kevlar, ενδιάμεσα στο πανί, παρέχουν

απεριόριστη αντοχή στον αέρα και στην συχνή καθημερινή
χρήση.

• Σταματάει σε όποιο σημείο την αφήσουμε.

• Μας επιτρέπει να καλύψουμε μεγάλα ανοίγματα μπαλκονό-

πορτας με μέγιστο ύψος τα 2 μέτρα και 60 εκατοστά και
χρησιμοποιώντας την ως μονόφυλλη, δίφυλλη, τρίφυλλη,
τετράφυλλη κ.ο.κ. να κατασκευάσουμε όσο πλάτος θέλουμε
χωρίς κανέναν περιορισμό!

ΣΙΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Με μέγιστο ύψος που φτάνει τα 2 μέτρα και 55 εκατοστά 
στην κάθετη κίνηση, δίνει λύσεις σε κάθε τύπο πόρτας ή 
παράθυρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Γαλβανισμένο ελατήριο

• Ταινία διπλής όψης 19 χιλιοστών

• Το φρένο του ελατηρίου, μας δίνει την δυνατότητα να

ρυθμίζουμε την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει η σίτα
καθώς  τυλίγεται στον άξονα της.

• Εύκολο και ασφαλές κλείσιμο, με μαγνήτη ή γάντζο.

ΠΟΜΟΛΑ ΑΠΛΑ

ΠΟΜΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
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ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ
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ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

Σήμανση CE 

Η σήμανση CE (Conformité Européenne, δηλ. Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) είναι η εμπεριστατωμένη 
δήλωση, εκ μέρους του κατασκευαστή, πως το προϊόν που προωθεί στην αγορά συμμορφώνεται στους
κανονισμούς που φέρουν οι σχετικές με την τοποθέτηση της κοινοτικές διατάξεις. Η παρουσία του CE
υποδηλώνει πως το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαθέτει τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για να διακινείται στο εμπόριο, καθώς επίσης και ότι έχει περάσει με 
επιτυχία από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης. 
Τα προϊόντα με σήμανση CE έχουν τη δυνατότητα να διατίθενται ελεύθερα εντός του πλαισίου της ΕΕ 
ενώ από την πλευρά τους, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν τη διακίνηση τους ωστόσο,
κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ορίζει ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος χρήζουν 
υποχρεωτικής δήλωσης από τον κατασκευαστή. 
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