
Τα πάντα για τη 
Δόμηση...



Δομικά Πασίση Α.Ε. | T: 26340 22254 | E: info@pasisis.com | U: www.pasisis.com

Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα- 
VELUX Standard- GZL- Φυσικό Ξύλο

55 x 78
55 x 98
66 x 98

66 x 118
66 x 140

78 x 98

55 x 98
55 x 118
66 x 118
66 x 140

78 x 98
78 x 118
78 x 140

Εύκαμπτος Ø35cm 
Μήκος 0,4m - 2,0m

Άκαμπτος Ø25cm 
Μήκος 0,9m - 1,7m 

Άκαμπτος Ø35cm 
Μήκος 0,9m - 1,7m

Σας συνιστούμε τον συγκεκριμένο τύπο εάν 
επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το παράθυρο 
στέγης σε χαμηλό σημείο (για παράδειγμα σε 
στέγη με χαμηλό ταβάνι). Αποτελεί το πλέον 
εργονομικό μοντέλο καθώς ανοίγει και κλείνει 
εύκολα, ακόμη και αν παρεμβάλλονται έπιπλα 
εμπρός του. 
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78 x 118
78 x 140
78 x 160
94 x 118
94 x 140

114 x 118

78 x 160
94 x 118
94 x 140
94 x 160

114 x 118
114 x 160
134 x 140

Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το 
Παράθυρο Στέγης σε υψηλό σημείο και 
παράλληλα θέλετε χειροκίνητο χειρισμό τότε 
η λύση είναι τα Παράθυρα Στέγης VELUX Άνω 
Άξονα Περιστροφής. Ο συγκεκριμένος τύπος 
Παραθύρων Στέγης αποτελεί ιδανική λύση και 
για έξοδος κινδύνου λόγω της δυνατότητας 
πλήρους περιστροφής έως και 180°.

Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα- 
VELUX Comfort- GPL- Φυσικό Ξύλο

78 x 252
94 x 252

114 x 252

45 x 73
48 x 90 
85 x 85

Ο Φωτοσωλήνας VELUX κεκλιμένης στέγης (15°- 
60°) αποτελεί την πιο δημοφιλή λύση για εισροή 
φυσικού φωτισμού σε δυσπρόσιτα σημεία. 

Περιλαμβάνει σωλήνα με εσωτερική επικάλυψη 
από 99.99% ανακλαστική επιφάνεια και εγγύηση 
+98% ανακλαστικότητας για 20 έτη.

Οι Φεγγίτες Στέγης VELUX VLT αποτελούν 
εξαιρετική επιλογή για έξοδο στέγης σε μη 
μονωμένες ακατοίκητες σοφίτες. Παρέχουν 
άπλετο φωτισμό και αερισμό με δυνατότητα 
κλειδώματος σε 3 θέσεις μέσω του 
ενσωματωμένου αποστάτη στο κάτω ή στο 
πλευρικό μέρος του πλαισίου (ανάλογα με τον 
τύπο που θα επιλέξετε).

Το Μπαλκόνι Στέγης της VELUX προσφέρει 
σε κάθε σοφίτα μια θέση στον ήλιο. Αυτό το 
μοναδικό σύστημα παραθύρων σας επιτρέπει να 
απολαμβάνετε το φυσικό φως σε συνδυασμό με 
μια υπέροχη πανοραμική θέα. Απλό στη χρήση 
του, ανοίγοντας το άνω πλαίσιο και πιέζοντας το 
κάτω προς τα έξω δημιουργείτε ένα μπαλκόνι 
στη στέγη σας.

Φωτοσωλήνας Στέγης VELUX

Φεγγίτης Στέγης VELUX Velta

Μπαλκόνι Στέγης VELUX
35°<φ<53°

15°<φ<55°

15°<φ<90°

U 1.2 W/m²K

15°<φ<60°

U 1.3 W/m²K

U 1.3 W/m²K

cm
cm
cm

cm
cm
cm

https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-kentrikou-axona-peristrofis/parathura-stegis-kentrikou-axona-velux-gzl.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-ano-axona-peristrofis/parathura-stegis-ano-axona-velux-gpl-fysiko-xylo.html
https://www.pasisis.com/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-cheirokinita/mpalkoni-stegis-velux.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/fotosolines/fotosolinas-velux-keklimenis-stegis.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/feggites-stegis/feggitis-orofis-velux.html
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Λύσεις 
Βιοκλιματικής 
Στέγης VELUX

Παράθυρα Στέγης
Αυτόματου Χειρισμού 

VELUX Integra

https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-automatou-cheirismou/parathura-stegis-kentrikou-axona-velux-ggl-integra.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-automatou-cheirismou/parathura-stegis-kentrikou-axona-velux-ggl-integra.html
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Κουρτίνα Πλήρους ή Μερικής
Συσκότισης Παραθύρων Στέγης VELUX
Οι Κουρτίνες Πλήρους Συσκότισης VELUX είναι 
απόλυτα αδιαπέρατες από το φως του ηλίου 
παρέχοντας απόλυτο σκοτάδι οποιαδήποτε στιγμή.

Οι Κουρτίνες Μερικής Ηλιοπροστασίας είναι 
χαμηλού κόστους και προσφέρουν μερική 
συσκότιση στο χώρο σας. 

Απολαύστε την αίσθηση του δροσερού αέρα 
στο χώρο σας χωρίς να ανησυχείτε για τους 
ανεπιθύμητους επισκέπτες. Οι Σήτες VELUX 
είναι εύχρηστες και τοποθετούνται εύκολα 
σε κάθε παράθυρο στέγης. Όταν είναι κλειστή 
προστατεύεται από το ειδικό περίβλημα 
αλουμινίου παρέχοντας ένα άρτιο αισθητικά 
αποτέλεσμα.

Σήτες Παραθύρων Στέγης VELUX

Παντζούρι Ρολό 
Παραθύρων Στέγης VELUX

Μοτέρ Ηλεκτρικό για Αυτόματο 
Άνοιγμα Παραθύρου Στέγης VELUX

Εξωτερικό Σκίαστρο 
Παραθύρων Στέγης VELUX

Αποτελεί την ιδανική λύση για οποιοδήποτε κλίμα 
και εποχή του έτους, καθώς μειώνει τις θερμικές 
απώλειες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 
συνεισφέρει στην επίτευξη θερμικής άνεσης κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παρέχει επιπλέον τη 
δυνατότητα για απόλυτη συσκότιση οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσετε.

Το Εξωτερικό Σκίαστρο Παραθύρων Στέγης 
μπλοκάρει την ηλιακή ακτινοβολία πριν φθάσει 
στον υαλοπίνακα του παραθύρου μειώνοντας 
καθαυτό τον τρόπο την παθητική θέρμανση 
έως και 72%. Βοηθά έτσι στην εξασφάλιση 
θερμικής άνεσης στο χώρο σας ακόμη και κατά 
τη διάρκεια μιας ζεστής και ηλιόλουστης μέρας. 
Το σκίαστρο είναι διαφανές ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνεται άπροσκοπτα τη θέα.

Μετατροπή χειροκίνητου παραθύρου στέγης σε 
ηλεκτρικό.

Κινητήρας που τοποθετείται διακριτικά πίσω 
από το πτερύγιο αερισμού και κρύβεται όταν το 
παράθυρο στέγης είναι κλειστό. Περιλαμβάνει 
αισθητήρα βροχής και επιτοίχιο διακόπτη. 

Συσκότιση

Θερμική Προστασία

Μείωση Θορύβου

Αντικλεπτική Προστασία

Συσκότιση

Θερμική Προστασία

Μείωση Θορύβου

Αντικλεπτική Προστασία

https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/ilioprostasia-parathuron-stegis/kourtina-merikis-ilioprostasias-velux.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/ilioprostasia-parathuron-stegis/sita-velux.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/ilioprostasia-parathuron-stegis/exoteriko-skiastro-parathuron-stegis-velux.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/ilioprostasia-parathuron-stegis/patzouri-rolo-parathiron-stegis-velux.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/automatismoi-parathuron-stegis/moter-ilektriko-gia-to-anoigma-tou-parathurou-stegis.html
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Έξυπνη Στέγη με 
VELUX Active

Σύστημα Αυτόματου Χειρισμού 
Παραθύρων Στέγης 

VELUX Active

https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/automatismoi-parathuron-stegis/velux-active.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/prostheta-parathuron-stegis/automatismoi-parathuron-stegis/velux-active.html
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60 x 60
60 x 90

60 x 120
70 x 70
80 x 80
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90 x 90
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78 x 98
78 x 118
78 x 140

114 x 118

60 x 90
90 x 90

90 x 120
100 x 100
120 x 120

90 x 90
90 x 120

100 x 100
100 x 150
120 x 120

90 x 120
100 x 100
100 x 150
120 x 120
140 x 140
120 x 220

55 x 98
66 x 118
78 x 118
78 x 140

94 x 98
114 x 118

cm
cm
cm
cm 
cm
cm

Για εσάς που αναζητείται απαράμιλλη ποιότητα 
και εργονομία σε χαμηλή τιμή τα Παράθυρα 
Στέγης Κεντρικού Άξονα OKPOL αποτελούν 
την ιδανική λύση. Παρέχουν τα πλεονεκτήματα 
του κλασικού μοντέλου κεντροπεριστροφικών 
παραθύρων σε προσιτή τιμή με δυνατότητα 
πλήρους περιστροφής υπό γωνία 180° για ευκολο 
καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα.

Η Ευρωπαϊκή σειρά παραθύρων OKPOL αποτελεί 
οικονομική λύση για επίτευξη φυσικού φωτισμού 
και αερισμού στη σοφίτα σας. Διαθέτει δύο άξονες 
περιστροφής, έναν ως προς το κέντρο με δυνατότητα 
πλήρους περιστροφής έως και 180° για ευκολία στον 
καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα, και έναν στο 
άνω μέρος με δυνατότητα πλήρους προβολής του 
πλαισίου προς τα έξω χωρίς να καταλαμβάνει extra 
χώρο από το εσωτερικό της σοφίτα σας.

Τα Σταθερά Παράθυρα Επίπεδης Οροφής OKPOL 
προσφέρουν υψηλά στάνταρ φυσικού φωτισμού 
σε χώρους που καλύπτονται από επίπεδα δώματα. 
Το παράθυρο παρέχει μείωση θορύβου από βροχή, 
χαλάζι και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα χάρη 
στον επισκληρυμένο εξωτερικό υαλοπίνακας 
και τη διπλή εσωτερική υάλωση. Το πλαίσιο του 
παραθύρου κατασκευάζεται από μονωμένο PVC 
άριστης ενεργειακής απόδοσης.

Τα Aνοιγόμενα Παράθυρα Επίπεδης Οροφής 
OKPOL με επίπεδη εξωτερική υάλωση 
προσφέρουν φυσικό ηλιασμμό και αερισμό 
σε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Διαθέτουν 
αισθητήρα για αυτόματο κλείσιμο του παραθύρου 
σας σε περίπτωση βροχής. Maximum άνοιγμα 
έως και 24cm.

Το Χειροκίνητα Ανοιγόμενο Παράθυρο Επίπεδης 
Οροφής OKPOL σας επιτρέπει άμεση και ασφαλή 
πρόσβασή στο δώμα ή την ταράτσας σας από το 
εσωτερικό του σπιτιού σας. Αποτελεί ιδανική 
λύση για μονοκατοικίες και διαμερίσματα που 
θέλουν να αξιοποιήσουν την ιδιωτική τους 
ταράτσα σαν roof garden επεκτείνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο το ωφέλιμο εμβαδόν του 
κτηρίου.

Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα- 
OKPOL Standard - Οικονομική Σειρά

Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα- 
OKPOL Standard -  - Οικονομική Σειρά

Παράθυρο Επίπεδης Οροφής OKPOL 
με Επίπεδο Υαλοπίνακα- Σταθερό

Παράθυρο Επίπεδης Οροφής OKPOL 
με Επίπεδο Υαλοπίνακα- Ανοιγόμενο

Παράθυρο Επίπεδης Οροφής OKPOL 
Χειροκίνητα Ανοιγόμενο

15°<φ<65°

2°<φ<15°

2°<φ<15°

2°<φ<15°

15°<φ<90°

U 1.4 W/m²K

U 1.1 W/m²K

U 1.2 W/m²K

U 1.2 W/m²K

U 1.3 W/m²K

https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-kentrikou-axona-peristrofis/parathura-stegis-kentrikou-axona-okpol-fysiko-xylo.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-keklimenis-stegis/parathura-ano-axona-peristrofis/energeiaka-parathura-stegis-ano-axona-okpol.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-epipedis-orofis/parathura-epipedis-orofis-stathera/parathuro-epipedis-orofis-okpol-me-epipedo-exoteriko-yalopinaka-stathero.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-epipedis-orofis/parathura-epipedis-orofis-anoigomena/parathuro-epipedis-orofis-okpol-me-epipedo-exoteriko-yalopinaka-anoigomeno.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-epipedis-orofis/parathura-epipedis-orofis-anoigomena/parathuro-epipedis-orofis-okpol-me-epipedo-exoteriko-yalopinaka-anoigomeno-xeirokinito.html
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Στηθαίο για Προσθήκη 
Κουπόλας OKPOL 
σε Φυτεμένο Δώμα

Πράσινο Δώμα 
με Κουπόλες

OKPOL

https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-epipedis-orofis/stithaio-gia-prosthiki-koupolas-okpol-se-futemeno-doma.html
https://www.pasisis.com/el/energeiaka-parathura-stegis/parathura-epipedis-orofis/stithaio-gia-prosthiki-koupolas-okpol-se-futemeno-doma.html
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110 x 60
120 x 60 
130 x 60

110 x 60
120 x 60 
130 x 60

70 x 70

cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm

cm
cm 
cm

cm
cm 
cm

cm
cm
cm
cm 

110 x 70
120 x 70
130 x 70

110 x 70
120 x 70
130 x 70

70 x 60
80 x 60
90 x 60

110 x 60

1,99 m -   8 σκαλοπάτια

2,43 m - 10 σκαλοπάτια

2,90 m - 12 σκαλοπάτια

Η Ξύλινη Σκάλα Οροφής OMAN αποτελείται από 
έντεκα ξύλινα σκαλοπάτια συνδεδεμένα με ένωση 
μισοχαρακτού (για extra ασφάλεια και αντοχή) με 
δύο πλευρικούς βαθμοφόρους, που δύναται να 
“σπάνε” σε τρία κομμάτια και να αποθηκεύονται 
στο διάκενο της καταπακτής.

Η Μεταλλική Σκάλα Οροφής OMAN αποτελείται 
από έντεκα μεταλλικά σκαλοπάτια συνδεδεμένα 
με δύο πλευρικούς βαθμοφόρους, που δύναται να 
“σπάνε” σε τρία κομμάτια και να αποθηκεύονται 
στο διάκενο της καταπακτής. Η σύνδεση των 
βαθμοφόρων μεταξύ τους και με την καταπακτή 
γίνεται μέσω ειδικού μεταλλικού μεντεσέ βαρέως 
τύπου.

Η Μεταλλική Σκάλα Οροφής OMAN τύπου 
Φυσαρμόνικα αποτελείται από εννιά μεταλλικά 
σκαλοπάτια που δύναται να ανοίγουν και να 
κλείνουν με μηχανισμό παρόμοιο με αυτόν ενός 
ψαλιδιού.

Όταν η σκάλα είναι ανοικτή αποτελεί ένα σταθερό 
σύνολο με φέρουσα ικανότητα έως και 160kg.

Η Ανακλινόμενη Εσωτερική Σκάλα Strong διαθέτει 
ένα απλό μηχανισμό κατακόρυφης ολίσθησης που 
επιτρέπει στη σκάλα να μετακινείται μπρος- πίσω 
και να αλλάζει θέση από επικλινή σε κατακόρυφη 
θέση εξοικονομώντας σας χώρο όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε. Αποτελεί ιδανική λύση για εύκολη 
πρόσβαση σε πατάρια.

Οι Σκάλες Εσωτερικού Χώρου Twister αποτελούν 
μία έξυπνη λύση για κατακόρυφη σύνδεση 
εσωτερικών ορόφων δίνοντας σας τη δυνατότητα 
να εξοικονομείται χώρο χάρη στον πρωτοποριακό 
σχεδιασμό τους. Η μεταβλητή διάσταση του 
κάθε πατήματος και η εναλλάξ τοποθέτηση των 
σκαλοπατιών (βαθύ - ρηχό) επιτρέπει στη σκάλα 
Twister να χρειάζεται μικρότερο βάθος για την 
τοποθέτηση της συγκριτικά με τις κοινές σκάλες.

Ξύλινη Σκάλα Οροφής - 
Πτυσσόμενη OMAN

Μεταλλική Σκάλα Οροφής- 
Πτυσσόμενη OMAN

Μεταλλική Σκάλα Οροφής- 
Φυσαρμόνικα OMAN

Ανακλινόμενη Εσωτερική Σκάλα 
Παταριού Strong

Σταθερή Εσωτερική Σκάλα 
Εξοικονόμησης Χώρου Twister

max 2,80m

max 2,80m

max 2,90m

max 2,94m

1+ step 3,15

https://www.pasisis.com/el/skala-orofis/xulini-skala-orofis.html
https://www.pasisis.com/el/skala-orofis/metalliki-skala-orofis.html
https://www.pasisis.com/el/skala-orofis/metalliki-skala-orofis-fusarmonika-oman.html
https://www.pasisis.com/el/skala-orofis/anaklinomeni-esoteriki-skala-patariou-strong.html
https://www.pasisis.com/el/skala-orofis/statheri-skala-xulini-gia-exoikonomisi-chorou.html
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Εξοικονόμιση 
Χώρου με Σκάλες

OMAN & MINKA
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70 x 140
80 x 160
80 x 180

90 x90

Διαθέσιμα Μήκη (m):
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Διαθέσιμα Μήκη (m):
3,00 - 3,30 - 3,60 - 3,90

4,20 - 4,50 - 4,80
5,10

mm 
mm 
mm 
mm 

mm 
mm 
mm 
mm

90 x 170
90 x 210

100 x 240
100 x 300

mm 
mm 

60 x 120
70 x 145

mm 
mm 

63 x 125
75 x 150

Διαθέσιμα Μήκη (m):
3,00 - 3,30 - 3,60 - 3,90

4,20 - 4,50 - 4,80
5,10

mm 
mm 
mm

πεύκο
πεύκο
έλατο

πεύκο
πεύκο

πεύκο

14 x 90
14 x 140
16 x 140

Σύνθετη Ξυλεία από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά 
εργοστάσια κυρίως της Γερμανίας και της 
Αυστρίας για εμφανείς κατασκευές μεγάλων 
διαστάσεων και υψηλών αρχιτεκτονικών 
απαιτήσεων.

Εισαγωγή Πλανισμένης Ξυλείας από ελάτη 
ή πεύκο για χρήση σε εμφανείς στέγες και 
κατασκευές επιτυγχάνοντας άριστο αισθητικό 
αποτέλεσμα. Κατάλληλη για χρήση ως εμφανής 
δοκός κεραμοσκεπής.

* Διαστάσεις διατομής πριν και μετά το 
πλάνισμα της ξυλείας.

Εισαγωγή επένδυσης Ραμποτέ σε ποικιλία 
διαστάσεων από ελάτη ή πεύκο για επένδυση 
οροφής ή τοίχου A’ ποιότητας.

Το Ραμποτέ αποτελεί πλαναρισμένο ξύλο σε 
σανίδες που θηλυκώνουν η μία στην άλλη. Ο 
τρόπος συναρμογής των σανίδων επιτυγχάνεται με 
διαμόρφωση στη μια πλευρά κατά μήκος αυλακιού 
και στην άλλη κατά το μήκος προεξοχής (αρσενικό 
– θηλυκό).

Κλασικά, παραδοσιακά Μασίφ Ξύλινα Παρκέτα 
υψηλής ποιότητας, για εσωτερικούς χώρους. Από 
εκλεκτές ποικιλίες ξύλων, ώστε να εξασφαλίζουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κατάλληλο για χρήσεις όπου θέλουμε να 
αξιοποιήσουμε και τις δύο πλευρές του, την 
μία ως πάτωμα και την άλλη ως οροφή. Στα 
πλεονεκτήματα του προσάπτουμε την άριστη 
εφαρμογή, το τέλειο φινίρισμα και τους υγιείς 
ρόζους. Προϊόν έτοιμο προς εφαρμογή.

Σύνθετη Ξυλεία - Ευρωπαϊκή

Πλανισμένη Ξυλεία - Σουηδίας

Ραμποτέ Ξυλεία - Σουηδίας

Μασίφ Πατώματα - Σουηδίας

Ταβανοπάτωμα  - Σουηδίας

Διαθέσιμα Μήκη (m):
3,00 - 3,30 - 3,60 - 3,90

4,20 - 4,50 - 4,80
5,10

Διαθέσιμα Μήκη (m):
3,00 - 3,30 - 3,60 - 3,90

4,20 - 4,50 - 4,80
5,10

mm 
mm 

mm 

22 x 90
28 x 140

28 x 140

https://www.pasisis.com/el/xuleia/xuleia-keramoskepon/suntheti-xuleia.html
https://www.pasisis.com/el/xuleia/xuleia-keramoskepon/planismeni-xuleia.html
https://www.pasisis.com/el/xuleia/xuleia-keramoskepon/rampote.html
https://www.pasisis.com/el/xuleia/patomata/patomata-masif.html
https://www.pasisis.com/el/xuleia/xuleia-keramoskepon/tabanopatoma-europaiko.html
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Χαμηλών Εκπομπών 
CO2 Κατασκευές με 
Ευρωπαική Ξυλεία
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