
Η σειρά “EUROPA 4000” σχεδιάστηκε με  
 
σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις  
 
σε κτίρια με υαλοπετάσματα. 
 
Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα, καλύπτει  
 
όλους τους τύπους κατασκευής 
 
υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό  
 
Υαλοπέτασμα με τα εξωτερικά καπάκια,  
 
έως το Σύγχρονο Υαλοπέτασμα με τα  
 
πλαίσια αλουμινίου Semi – Structural και  
 
Structural Glazing, δημιουργώντας άριστο  
 
λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. 
 
 
 
 
“EUROPA 4000” series is designed in  
 
order to provide complete solutions to all  
 
buildings with curtain walls.  
 
It covers all the types of curtain wall  
 
constructions, from a Conventional  
 
Curtain Wall with external caps up to a  
 
Modern Curtain Wall with Semi –  
 
Structural and Structural - Glazing  
 
aluminium frames, easily and quickly,  
 
creating conditions of perfect functionalism  
 
and high aesthetics. 
 



 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
 
Η σειρά “EUROPA 4000” είναι ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα το οποίο καλύπτει όλους τους τύπους 
κατασκευής υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό στο 
οποίο εξωτερικά διακρίνουμε κάθετα και οριζόντια στοιχεία 
(καπάκια) στήριξης των υαλοπινάκων, έως το Σύγχρονο 
με πλαίσια αλουμινίου Semi - Structural και Structural 
Glazing, στα οποία ο υαλοπίνακας τοποθετείται στην 
εσωτερική τους πλευρά ή κολλιέται εξωτερικά. 
Τόσο στον έναν, όσο στον άλλο τύπο, χρησιμοποιούμε τον 
ίδιο σκελετό με κολώνες και τραβέρσες, δημιουργώντας 
έτσι έναν κάνναβο. 
Με το Συμβατικό Σύστημα, μπορούμε να δημιουργήσουμε 
κατασκευές με επίπεδες ή επικλινείς επιφάνειες, 
εσωτερικές γωνίες από 15° έως 60°, εξωτερικές γωνίες 
από 90° έως 120° και προβαλλόμενα παράθυρα με ισχυρά 
ανοξείδωτα κουμπάσα. 
Με το Σύγχρονο Σύστημα, τα πλαίσια (Semi -Structural 
και Structural Glazing) στερεώνονται επάνω στις 
τραβέρσες του σκελετού με τη βοήθεια ειδικών 
εξαρτημάτων (τακάκια- κυπρί-κλείστρα). Τα εξαρτήματα 
τοποθετούνται, χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια, στο επάνω και 
κάτω οριζόντιο τμήμα των πλαισίων, με σκοπό να τα 
ασφαλίσουν πρώτα με την κάτω τραβέρσα και στη 
συνέχεια με την επάνω τραβέρσα του σκελετού. 
Στην περίπτωση των προβαλλόμενων παραθύρων, 
χρησιμοποιούμε τα ίδια πλαίσια με τα σταθερά μέρη και 
τοποθετούμε τα ίδια κουμπάσα με το Συμβατικό Σύστημα 
για το άνοιγμα και το κλείσιμο. 
Το ανοδειωμένο προφίλ που τοποθετείται στο πλαίσιο 
Structural Glazing παρέχει εξαιρετική ασφάλεια όσον 
αφορά στη συγκόλληση του υαλοπίνακα με το πλαίσιο, 
λόγω της άριστης πρόσφυσης που έχει η ειδική σιλικόνη 
της Dow Corning με το ανοδειωμένο προφίλ. 
Επιπλέον, το Σύγχρονο Σύστημα προσφέρει ταχύτητα 
στην κατασκευή, οικονομία, αλλά και ευκολία στην 
αντικατάσταση οποιουδήποτε πλαισίου επιθυμούμε, ακόμα 
και μετά το τέλος της κατασκευής. 

 
 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η   
 
 
1. Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, 
 

για να αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης,  
 

πρέπει να γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα). 
 

2. Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων να 
 

χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που πληρούν τις  
 

προδιαγραφές της “EUROPA PROFIL  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.”    

T E C H N I C A L   D E S C R I P T I O N 
 
 
“EUROPA 4000” is a complete system which covers all 
the types of curtain wall constructions, from a 
Conventional one, in which we externally distinguish 
vertical and horizontal elements (covers) that support the 
glass panes, up to a Modern one with Semi - Structural 
and Structural Glazing aluminium frames in which the 
glass pane is internally placed or externally glued. 
For both types, we use the same frame with mullions and 
imposts, creating netting. 
With the Conventional System, we can create 
constructions with level or inclining surfaces, internal 
corners from 15° to 60°, exterior 90° to 120°, and 
projected windows with strong stainless steel friction 
hinges. 
With the Modern System, the frames (Semi - Structural 
and Structural Glazing) are fastened on the imposts of the 
frame, by means of special accessories (lower hook 
frames - upper hook frames - lock frames) which are 
placed without particular precision, above and below the 
horizontal parts of the frames, in order to fasten them, 
firstly, at the lower impost, and afterwards at the upper 
impost. 
When we have to do with projected windows, we use the 
same frames with the regular parts and we place the same 
stainless steel friction hinges with the Conventional 
System for the opening and closing. 
The anodized profile which is placed at the Structural - 
Glazing frame creates conditions of extreme security 
concerning the welding of the glass pane with the frame, 
thanks to the perfect accretion of the special Dow Corning 
silicone with the anodize profile. 
Moreover, the Modern System allows the fast and 
economical completion of the construction, making it 
extremely easy to replace any frame we wish, even after 
the completion of the construction. 
  
 
 

 
A T T E N T I O N   
 

 
1. A covering of glue for joints or silicone (siliconisation  

 

of the mitre cut) must be applied during the  
 

processing of the profiles at the cut – off points, in  
 

order to avoid future corrosion problems. 
 

2.    For the proper functioning of the frames, accessories  
 

that fulfill the standards of “EUROPA PROFIL  
 

ALUMINIO S.A.” must be used. 
 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
ΣΕΙΡΑ: EUROPA 4000 
ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si-0.5 F22  
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2 
ΤΥΠΟΣ: Υδατοστεγής, Αεροστεγής.  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Τραβέρσα μικρή: Πλάτος 60mm και βάθος 50mm. 
Τραβέρσα μεσαία: Πλάτος 60mm και βάθος 60mm. 
Τραβέρσα μεγάλη: Πλάτος 60 mm και βάθος 93mm. 
Κολώνα πρώτη: Πλάτος 60mm και βάθος 93mm. 
Κολώνα δεύτερη: Πλάτος 60mm και βάθος 113mm. 
Κολώνα τρίτη: Πλάτος 60mm και βάθος 134mm. 
Κολώνα τέταρτη: Πλάτος 60mm και βάθος 164mm. 
Κολώνα μισή: Πλάτος 36,85mm και βάθος 93mm. 
Φύλλο (Semi-Structural): Πλάτος 34,1mm και βάθος 98,2mm. 
Φύλλο (Structural-Glazing): Πλάτος 33,5mm και βάθος 91,2mm.
Καπάκια (Συμβατικού Υαλοπετάσματος) ίσια και οβάλ:   
Πλάτος 60mm και ύψος 18mm και 27mm. 
Αρμός μεταξύ των πλαισίων: 15mm με δυνατότητα να κατέβει 
στα 12,5mm. 
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή υάλινων 
προσόψεων με πλαίσια Semi - Structural ή Structural Glazing 
και παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης προβαλλόμενων 
παραθύρων. Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όλων των μεγάλων 
Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής του 
συστήματος. 

                                                                                                     
                                                                                            

  
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SYSTEM 
 
SERIES: EUROPA 4000 
ALLOY: Al Mg Si-0.5 F22 
TOLERANCE ACCORDING TO: ΕΝ 12020-2 
TYPE: Watertight, Airtight.  
BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM: 
Small impost:  60mm in width and 50mm in depth.  
Medium impost:  60 mm in width and 60mm in depth.  
Large impost:  60mm in width and 93mm in depth.  
First column:  60mm in width and 93mm in depth.  
Second column:  60mm in width and 113mm in depth.  
Third column:  60mm in width and 134mm in depth.  
Fourth column:  60mm in width and 164mm in depth.  
Half column:  36.85mm in width and 93mm in depth.  
Semi - Structural vent:  34.1mm in width and 98.2mm in 
depth.  
Structural - Glazing vent:  33.5mm in width and 91.2mm in 
depth.  
Conventional curtain wall’s covers:   
60mm in width, and 18mm and 27mm in height. 
Space between vents: 15mm down to 12,5mm. 
USAGE: The system allows the construction of glass fronts 
with Semi - Structural or Structural Glazing curtain walls 
and makes it possible to place projecting windows. Wide range 
of accessories from all major European Companies covers 
every construction type of the systems.  

 
 
 



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ   Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  
Τ Ω Ν   Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν 
 
 
 

- Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ θα 
διατηρήσει τη βαφή σε ικανοποιητική κατάσταση. 
- Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις 
σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια 
τους και θα πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ 
απορρυπαντικό, το pH των οποίων θα πρέπει να είναι 
5,5-8.  
- Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται με 
σφουγγάρι και νερό που περιέχει ουδέτερο διαβρεκτικό 
παράγοντα, ακολουθούμενο από ξέβγαλμα με καθαρό 
νερό. 
- Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να μην προσβάλουν 
την επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνισή της. 
Σκληρό σφουγγάρι σύρμα ή διαλυτικά καθαριστικά 
βλάπτουν την εμφάνιση, ενώ σημαντικό παράγοντα 
αποτελεί  και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η 
οικοδομή. 
- Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές 
η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι αντίστοιχη της 
συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων ή αλάτων 
αντίστοιχα, λόγω της έντονης διαβρωτικής επίδρασής 
τους. 
Επισημαίνεται ότι οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως  
τσιμέντο, άσβεστος και γύψος, δεν θα πρέπει να μένουν 
προσκολλημένα στη βαφή. 
- Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση 
διαφόρων μη εγκεκριμένων σελοτέιπ κατευθείαν στη 
βαφή. 
- Το φιλμ προστασίας που τοποθετείται στο εργοστάσιο 
είναι κατάλληλο για χρήση. Προσοχή όμως: αμέσως 
μετά την τοποθέτηση του κουφώματος πρέπει να 
αφαιρείται, γιατί η έκθεση του στον ήλιο θα δημιουργήσει 
πρόβλημα. 
Η τήρηση όλων των παραπάνω καθώς και η χρήση της 
ειδικής κόλλας στα σημεία που η βαφή, λόγω της 
κατεργασίας των προφίλ, έχει καταστραφεί, θα 
βοηθήσουν στο να διατηρηθεί η αρχική στιλπνότητα της 
βαφής και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα 
διάβρωσης.   
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Ι Ν S T R U C T I N O N S  C O N C E R N I N G     
Τ Η Ε  C A S E M E N T ’ S  M A I N T E N A N C E   
 
 
 
- The regular cleaning of painted profile surfaces will 
keep them in satisfactory condition. 
- Cleaning is considered necessary when dust and / or 
pollution are evident on the surface of the profile. It 
should be carried out done by using a soft sponge and a 
mixture of water and cleaning-product with a pH of 5.5-8, 
followed by washing with clean water. 
- The cleaning products should not affect the surface or 
change its appearance, therefore hard sponge, sponge 
of wire, or diluters must be avoided. 
- The frequency of cleaning depends on the place, 
where the building is located and its desired 
appearance.   
- Especially in industrial and coastal areas, the 
frequency of cleaning should be proportional to the 
deposits of dirt or salts on the profile’s surface since then 
are very corrosive. 
We would like to point out that alkaline material, such as 
cement, lime, and gypsum should not stay adhered to 
the surface. Also not approved tapes should not be stuck 
directly on the painted surface. 
- The protective film, which is put on when the profile 
leaves the production line, should be removed after 
casement installation, because its exposure to the 
sunlight could cause problems to the surface. 
      Strict adherence to the instruction mentioned above, 
in combination with the use of a special glue directly to 
the points where the paint is scratched during the works, 
will contribute to the shinny appearance and strength of 
the profile, by avoiding as well, this way, any possible 
problems of corrosion. 
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