
Από το απλό παράθυρο του σπιτιού ή του 
διαμερίσματος σας ως και για το γραφείο,
η PD-Doors σας προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία 
σκιαδίων για κάθε σχεδιασμό και χρώμα.
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ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τα σκιάδια (ή αλλιώς ρολοκουρτίνες) της PD-Doors έχουν υψηλή αισθητική με λεπτές γραμμές τα οποία 
μπορούν να δώσουν ξεχωριστή νότα διακόσμησης στον χώρο σας.

Επιπλέον είναι εύχρηστα και πρακτικά και δεν απαιτείται επιπλέον χώρος στο εσωτερικό του δωματίου.
Αναρτώνται απευθείας στα φύλλα του παραθύρου, μπαλκονόπορτας και σε σταθερά πλαίσια 
εξαρτώμενα από το πλάτος και το ύψος της εκάστους κατασκευής.

Κατάλληλα για το ηλιόλουστο κλίμα της Ελλάδας.

Στις περισσότερες μέρες τον χρόνο ο ήλιος εισχωρεί μέσα από τα παράθυρα μας καθιστώντας έτσι τα 
σκιάδια απαραίτητα για τα παράθυρα μας.

Γιατί να επιλέξετε τα Σκιάδια της PD-Doors?

Το καλοκαίρι οι ακτίνες του ήλιου εισέρχονται από τα τζάμια στο εσωτερικό του σπιτιού 
με αποτέλεσμα να θερμαίνουν τον χώρο.

Με το καινοτόμο σύστημα της PD-Doors μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια μέχρι 
και 40% το καλοκαίρι, αποτρέποντας την εξαγωγή της δροσιάς του εσωτερικού χώρου.

Αντίθετα το χειμώνα, το σύστημα σκίασης εξοικονομεί θερμότητα ως και 30%, 
παρεμποδίζοντας την ζέστη να εξέρθει από το δωμάτιο.

Επιπλέον τα σκιάδια της PD-Doors είναι φθηνότερα ως και 70% από τα αντίστοιχα της 
Ελληνικής αγοράς.

Παρέχουμε στους κατοίκους και ιδιοκτήτες εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων 
κάνοντας την διαβίωση τους ποιοτικότερη.



Μοντέλο ELEGANCE
ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS

Το σκιάδιο ELEGANCE της PD-Doors μπορεί να τοποθετηθεί 
σε κατοικίες, ξενοδοχεία και εστιακούς χώρους.

Αποτελείται από κέλυφος αλουμινίου 7cm με αυτοκόλλητους 
οδηγούς 3,2cm ανά πλευρά που κουμπώνουν πάνω στα 
πηχάκια του κουφώματος με ταινία διπλής όψεως. 

Το κέλυφος είναι διαθέσιμο σε διάφορους RAL χρωματισμούς 
για να ταιριάζει με το χρώμα το κουφώματος του παραθύρου.

Αυτό το καινοτόμο σύστημα παρέχει διπλή σκίαση στον χώρο 
που τοποθετείται.

ISO 9001

BUREAU VERITAS 
Certification

ΠΙΣΤΩΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΙΩΔΙΩΝ ELEGANCE

ΛΕΥΚΟ
001 (RAL 9003)

ΚΑΦΕ
002 (RAL 8016)

NUSSBAUM
004

GOLDEN OAK
005

MAHΑGΟNI
007

ΑΣΗΜΙ
020 (RAL 9006)



Μοντέλο PERFECT FITT
ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS

Τα σκιάδια PERFECT FIT είναι ένα καινοτόμο 
σύστημα που πλαισιώνεται στο κάσωμα του 
παραθύρου χωρίς διάτρηση ή βίδωμα.

Τα PERFECT FIT σύστημα παρέχει καλύτερη 
κάλυψη και βελτιωμένη κατακράτηση φωτός. 
Επίσης προσφέρει άριστη θερμική απόδοση. 
Μειώνει την ζέστη το καλοκαίρι και διατηρεί την 
θερμοκρασία τον χειμώνα.

PERFECT FIT BLINDS

PERFECT FITT PLISSE

Για οδηγίες εγκατάστασεις επισκευθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.pd-doors.gr/skiadia



Μοντέλο OPTIMA
ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS

Το ρολό σκίασης OPTIMA είναι μία άριστη λύση για κάθε δωμάτιο του σπιτιού και παρέχει έλεγχο 
φωτισμού και συντελούν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποτελείται από κουτί και οδηγούς αλουμινίου σε πολλαπλούς χρωματισμούς ώστε να ταιριάζει με 
την διακόσμιση του δωματίου.

Συνδυάζετε με μεγάλη ποικιλία υφασμάτων σε τρία επίπεδα ορατότητας με σκοπό την προστασία 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τον έλεγχο της εναλλαγής θερμότητας του χώρου με το εξωτερικό 
περιβάλλον.

Υφάσματα ΣΕΙΡΑ 11 (50% επίπεδο ορατότητας)
Υφάσματα ΣΕΙΡΑ 77 (50% επίπεδο ορατότητας)
Υφάσματα ΣΕΙΡΑ 59 (0% επίπεδο ορατότητας) ISO 9001

BUREAU VERITAS 
Certification

ΠΙΣΤΩΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΙΩΔΙΩΝ ELEGANCE

ΛΕΥΚΟ
001 (RAL 9003)

ΚΑΦΕ
002 (RAL 8016)

NUSSBAUM
004

GOLDEN OAK
005

MAHΑGΟNI
007

ΑΣΗΜΙ
020 (RAL 9006)



11001

11008

11011

11015

11024

11026

11031

11033

11034

11038

11039

11040

ΣΕΙΡΑ 11 

50% επίπεδο 
ορατότητας

Εσωτερικά
ρολά σκίασης Συρόμενα πάνελ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS

* Τα χρώματα των παραπάνω φωτογραφιών δεν ανταποκρίνονται 100% στα πραγματικά χρώματα του τελικού προϊόντος)

Πιθανές διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος): από 40 x 40cm ως 150 x 250cm



ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS

77701 77704

ΣΕΙΡΑ 77 

50% επίπεδο 
ορατότητας

Εσωτερικά
ρολά σκίασης Συρόμενα πάνελ

77702 77705

77703 77706

* Τα χρώματα των παραπάνω φωτογραφιών δεν ανταποκρίνονται 100% στα πραγματικά χρώματα του τελικού προϊόντος)

Πιθανές διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος): από 40 x 40cm ως 150 x 250cm



ΥΦΑΣΜΑΤΑ

592303

592323

594115

595187

596090

598149

599092

599099

ΣΕΙΡΑ 59 ΠΛΗΡΗΣ ΣΚΙΑΣΗ

0% επίπεδο 
ορατότητας

Εσωτερικά
ρολά σκίασης Συρόμενα πάνελ

ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS

* Τα χρώματα των παραπάνω φωτογραφιών δεν ανταποκρίνονται 100% στα πραγματικά χρώματα του τελικού προϊόντος)

Πιθανές διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος): από 40 x 40cm ως 150 x 200cm



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΥΦΑΣΜΑ 100% PES - Trevira CS 255 gr./sm ± 4% Πάχος  ±0,50mm

Κλάση 1 - Β1 - Μ1 - C1 - Euroclass B-s1, d0 Μη θερμική συγκόλληση

Πλύσιμο: καθαρίστε με νερό και σαπούνι Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες

Μη τα βάλετε στο πλυντήριο ρούχων Μην τα σιδερώνετε

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΣΚΙΑΔΙΑ PD-DOORS



25ης Μαρτίου 64
Κατερίνη, Πιερία

Τηλ.: 23510 74093

Fax: 23510 26366
        23510 74092

Email: info@pd-doors.grwww.pd-doors.gr


