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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιούμε για την κίνηση των ρολοκουρτινών είναι με τις 

υψηλότερες προδιαγραφές (ISO 9001) για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα υλικά 

προέρχονται από το εργοστάσιο FABER A/S, Δανίας. 

Εφαρμόζει κατευθείαν στο στήριγμα για την ελαχιστοποίηση του κενού μεταξύ τοίχου 

και υφάσματος. Διαθέτουμε δύο είδη μηχανισμών, ελατηρίου και αλυσίδας. Η χρήση 

τους είναι πολύ απλή. 

Ο μηχανισμός αλυσίδας αποτελείται από ένα φρένο, που σταματάει τη ρολοκουρτίνα σε 

κάθε επιθυμητή θέση και είναι ιδανικό για εφαρμογές από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα, 

καθώς και για μεγάλες διαστάσεις (μέχρι 6m2). Η χρήση του γίνεται πολύ απλά, 

τραβώντας μία πλαστική αλυσίδα. 

Ο μηχανισμός ελατηρίου αποτελείται από ένα ατσάλινο ελατήριο, το οποίο κουρδίζεται 

κατά την τοποθέτηση της ρολοκουρτίνας. Το ελατήριο έχει ενσωματωμένα κάποια 

μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία λειτουργούν σαν ‘‘στοπ’’ στην θέση που θέλουμε. Η 

χρήση του είναι απλή, τραβώντας ένα κορδόνι κρεμασμένο από το μέσο του αντίβαρου 

(κατωκασίου), που πότε απελευθερώνει και πότε ‘‘φρακάρει’’ τα μεταλλικά σφαιρίδια. 

Έχει το πλεονέκτημα να ελαχιστοποιεί το διάκενο μεταξύ τοίχου και πανιού.  

Οι σωλήνες, στους οποίους στηρίζεται το ύφασμα, είναι ελαφρύ προφίλ αλουμινίου με 

ειδική ραφή, για να μην κάνουν ‘‘κοιλιά’’ και ζαρώνουν τα υφάσματα. 

Τα στηρίγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τους παραπάνω μηχανισμούς, και είναι από 

γαλβανισμένο μέταλλο. Έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν στο ταβάνι, μετωπικά στον 

τοίχο και πλαγίως στον τοίχο (πλαγιοστήριξη), καλύπτοντας έτσι κάθε περίπτωση 

στήριξης. Διακοσμητικά μπορούν να μπουν πλαστικά καπάκια. 

Όλα τα παραπάνω υλικά, παρέχονται σε τρεις διαστάσεις διαμέτρου, Φ25, Φ36 και Φ42, 

για την εφαρμογή σε σωλήνες των αντίστοιχων διαμέτρων, ώστε να είναι δυνατή η 

κατασκευή ρολοκουρτινών διαστάσεων πλάτους μέχρι και 3200mm. Διατίθενται σε 

τέσσερα χρώματα, λευκό, μπεζ γκρι και μαύρο. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 

 

Τα υφάσματα ρολοκουρτινών, που χρησιμοποιούνται από τη βιοτεχνία μας, 

προέρχονται από τα εξής πέντε εργοστάσια: 

1. BAMBERGER - KALIKO, ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

2. ALMEDAHLS, ΣΟΥΗΔΙΑ. 

3. ITI ARREDO, ΙΤΑΛΙΑΣ. 

4. MERMET, ΓΑΛΛΙΑΣ. 

Είναι υφάσματα ειδικά κατασκευασμένα για ρολοκουρτίνες, για να μην ζαρώνουν, να 

μην ξεχειλώνουν με τον καιρό και να μην λερώνουν εύκολα. 

Επίσης, είναι εμποτισμένα, για να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα σκίασης από τον 

ήλιο, καθώς και απομάκρυνσης της θερμοκρασίας από το δωμάτιο (εξοικονόμηση 

ενέργειας). 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες υφασμάτων, βαμβακερά, λινά, πολυεστερικά και από 

Fiber Glass. Οι πρώτες δύο κατηγορίες δεν έχουν τη δυνατότητα πλυσίματος. Τα 

πολυεστερικά μπορούν να πλυθούν τοπικά με ένα απαλό πανί και μαλακό 

απορρυπαντικό, ενώ τα Fiber Glass έχουν τη δυνατότητα πλυσίματος. 

Διαθέτουμε υφάσματα πλάτους μέχρι 3200mm. Έτσι, είναι δυνατή η μονοκόμματη κοπή 

του υφάσματος για διαστάσεις πλάτους μέχρι 3200mm και ύψους 4000mm. 

Τα χαρακτηριστικά των υφασμάτων, όπως πάχος υφάσματος, βάρος ανά τετραγωνικό 

μέτρο, αντανάκλαση και διαπερατότητα του φωτός κ.α., διαφέρουν από ύφασμα σε 

ύφασμα και μπορούν να σας δοθούν κατόπιν συνεννοήσεως. 

Τέλος, για να επιτύχουμε συσκοτίσεις αιθουσών υπάρχουν υφάσματα απλής σκιάσεως, 

αλλά και συσκοτίσεως 100%. 
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