




• Πόρτες εισόδου.
• Ανοιγόµενα (µε ανάκλιση ή χωρίς).
• Ανοιγόµενα παράθυρα µε κρυφό φύλλο.
• Σταθερά Υαλοστάσια.
• Σύνθετες κατασκευές.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TECHNICAL CHARACTERISTICSΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κράµα αλουµινίου:
Σκληρότητα:
Ελάχιστο πάχος βαφής:
Πάχος των προφίλ:
Ανοχές διαστάσεων σύµφωνα µε:
∆ιαστάσεις κάσας:
∆ιαστάσεις φύλλου τζαµιού:
Πάχος υάλωσης φύλλου τζαµιού:
Πλάτος πολυαµιδίων:
Συντελεστής θερµοπερατότητας πλαισίου:
Μέγιστες διαστάσεις φύλλου (ΠxΥ):
Μέγιστο βάρος φύλλου:

Aluminium alloy
Hardness

Minimum coating thickness
Profile thickness

Tolerance according to
Dimensions of frame

Dimensions of glass sash
Glazing thickness

Polyamide width
Thermal coefficient of frame

Maximum sash dimensions (WxH) 
Maximum sash weight

EN AW 6060 T6
12 Webster

75µm
  1,3-2mm

EN 12020-02
 60mm χ  53mm
68mm χ 75mm

   16-52mm
16-24mm

Uf=1,8-2,6W/m2K   
1,0m x 2,3m

 150Kgr

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Σχεδιασµός των προφίλ σε ίσια αλλά και σπαστή γραµµή.
2. Χρήση πολυαµιδίων 16 έως 24mm.
3. Προφίλ για χρήση περιµετρικού µηχανισµού κλειδώµατος 

για αυξηµένη ασφάλεια.
4. Επιλογή κρυφού φύλλου µε έµφαση στο µίνιµαλ σχεδιασµό.
5. Αυξηµένο επίπεδο θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
6. ∆υνατότητα χρήσης διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα έως 

52mm.
7. ∆υνατότητα κάλυψης όλων των απαιτήσεων βάσει ΚΕΝΑΚ.
8. Ιδανικό σύστηµα για αντικαταστάσεις παλαιών κουφωµάτων.
9. Πρόσθετη µόνωση περιµετρικά των υαλοπινάκων. 
10. Πρόσθετη µόνωση ανάµεσα των πολυαµιδίων.
11. Ελαστικά διπλής διέλασης, πλήρως ανακυκλώσιµα, για 

µέγιστη θερµοµόνωση (EPDM-Expanded EPDM).
12. ∆υνατότητα συνδυασµού µε το σύστηµα ESS 34 Hybrid για 

σύνθετες κατασκευές.

TYPOLOGIES

• Entrance doors.
• Opening windows (tilting or not).

• Opening windows with hidden sash.
• Fixed glazing.

• Composite typologies.

BASIC CHARACTERISTICS

1. Straight line and chamfered design profiles.
2. Use of 16 to 24mm polyamides. 
3. Safety profiles using multilocking mechanism for maximum 

security.
4. Emphasis on minimal design with optional hidden sash 

profile.
5. Increased thermal and sound insulation.
6. Double or triple glass available up to 52mm.
7. Capacity to meet all requirements according to KENAK 

(Greek Regulation for the Energy Efficiency of Buildings).
8. Ideal system for windows replacement.
9. Extra insulation arround the glass pane.
10. Extra insulation between the polyamides.  
11. Full recyclable double-extrusion rubber (EPDM-Expanded 

EPDM) for maximum thermal insulation.
12. Can be combined with ESS 34 Hybrid system.
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