
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (15 mm – 24 mm) 

 

Οι Ψευδοροφές Καρέ Αλουμινίου κατασκευάζονται από λάμες αλουμινίου, πάχους 0,5mm, με 

πολυεστερική βαφή φούρνου, αναδιπλωμένες σε σχήμα Πι.  

Συναρμολογούνται (πλέκονται) μεταξύ τους σχηματίζοντας πανέλα διαστάσεων 600 x 600 με 

ύψος 43mm. Το άνοιγμα του καρέ αρχίζει από 75 x 75mm έως 200 x 200mm, κέντρο με 

κέντρο αφήνοντας καθαρό άνοιγμα 51mm. 

 Η ανάρτηση τους γίνεται με εμφανή σκελετό συστήματος ΤΑΥ 15mm - 24mm, το οποίο 

αναρτάται με ντίζες 3mm ή 4mm και πεταλούδες για την ρύθμιση του ύψους.  

Η κατάληξη στον τοίχο γίνεται με γωνία 20 x 20 mm, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο στην 

οροφή χωρίς να διακρίνεται ο σκελετός, σαν να αποτελείται όλη η οροφή από ένα πλέγμα. Οι 

ψευδοροφές καρέ είναι επισκέψιμες οροφές και δέχονται εσωτερικό φωτισμό ο οποίος 

διαχέεται από τα ανοίγματα των καρέ. 

 Προσφέρονται σε λευκό πολυεστερικό χρώμα, σε αλουμίνιο καθρέπτη ασημί, σε αλουμίνιο 

καθρέπτη χρυσαφί, καθώς και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας, όπως μαύρο - κόκκινο - 

καφέ - μπλε κλπ.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (15 mm)  

75 x 75 x 43 mm (C7515)  

100 x 100 x 43 mm (C10015)  

120 x 120 x 43 mm (C12015)  

150 x 150 x 43 mm (C15015)  

200 x 200 x 43 mm (C20015)  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΡΕ 600 x 600 x 43 mm 

  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (24 mm)  

75 x 75 x 43 mm (C7524)  

100 x 100 x 43 mm (C10024)  

120 x 120 x 43 mm (C12024)  

150 x 150 x 43 mm (C15024)  

200 x 200 x 43 mm (C20024)  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΩΝ ΚΑΡΕ 600 x 600 x 43 mm  

 

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ                  

   

◊  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    ◊  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

◊  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ   ◊  ΟΙΚΙΕΣ 

◊  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ    ◊  ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

◊  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 



Άγκιστρα

Κύριος οδηγός Ταυ

Δευτερεύων οδηγός Ταυ

Δευτερεύων οδηγός Ταυ

WEISS HELLAS - INTERNA SA

Καρέ

3700



WEISS HELLAS - INTERNA SA

Καρέ

Άγκιστρα

Κύριος οδηγός Ταυ

Δευτερεύων οδηγός Ταυ

Δευτερεύων οδηγός Ταυ

3700


