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Η πλήρης έκδοση του καταλόγου καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών σε 
αντοχή ανεμοπίεσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.profil.gr
The full version of the catalogue and the test results in wind resistance are 
available on our website www.profil.gr

Το σύστημα Europa Window Safety είναι ένα πρόσθετο σύστημα 
ανοιγόμενου σιδερένιου κιγκλιδώματος ένθετου σε αλουμινένιο 
πλαίσιο με ενσωματωμένο πατζούρι που μπορεί να συνδυαστεί με 
όλα τα ανοιγόμενα συστήματα των σειρών Europa και prIMa.
 
Σχεδιάστηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη για αυξημένη 
ασφάλεια και αντιδιαρρηκτική προστασία, συνδυάζοντας αισθητική 
και ευκολία χρήσης, χωρίς να περιορίζει το ωφέλιμο άνοιγμα του 
κουφώματος. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του επιτρέπει την 
τοποθέτηση και σε υφιστάμενες κατασκευές με αντικατάσταση 
μόνο του φύλλου πατζουριού.

Το σύστημα διαθέτει διπλά φύλλα εκ των οποίων το πρώτο 
ενσωματώνει καλαίσθητο κιγκλίδωμα και το δεύτερο είναι κλασσικό 
φύλλο πατζουριού. Και τα δύο φύλλα ανοίγουν προς τα έξω και 
περιστρέφονται γύρω από κοινό άξονα με χρήση ειδικού μεντεσέ. 
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς 5 σημείων 
για αυξημένη ασφάλεια.

Europa Window Safety is an iron railing, inserted in aluminium 
frame, add-on opening railing system, which can be perfectly 
combined with all of Europa and prIMa opening systems series.

The system has been specially designed in order to cover the 
need for advanced safety and anti-burglar protection, combining 
aesthetics and ease of use, without limiting the useful opening of 
the frame. The innovative design allows the system’s installation 
also in existing construction, by replacing only the shutter sash.

Europa Window Safety system is available in double sashes. 
An elegant railing is incorporated in the first sash, while the 
second one remaining classic shutter sash. Both sashes can be 
opened outwards and rotated about a common axis with the use of 
enhanced hinge. A 5-point security lock can be applied, providing 
advanced safety.

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Π Α Ρ Α Θ Υ Ρ Ω Ν
W I N D O W  S A F E T Y  S Y S T E M
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CONSTRUCTION TYPES

• Ανοιγόμενα Μονόφυλλα.
• Ανοιγόμενα Δίφυλλα.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

BASIC CHARACTERISTICSΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

CERTIFICATIONSΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κράμα αλουμινίου:
Σκληρότητα:
Πάχος βαφής:
Πάχος των προφίλ:
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:
Μέγιστες διαστάσεις φύλλου κιγκλιδώματος:
Ελάχιστες διαστάσεις φύλλου κιγκλιδώματος:
Μέγιστο βάρος φύλλου κιγκλιδώματος:

AIMgSi-0.5 F22
12 Webster

75μm
1,4 - 2mm

EN 12020-02
1000 x 2400mm

540 x 540mm
90kg

TECHNICAL CHARACTERISTICSΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Δυνατότητα συνδυασμού με ανοιγόμενα συστήματα της Europa 
και Prima.

2. Χρήση ειδικά σχεδιασμένου φύλλου κιγκλιδώματος με 
ενσωματωμένη κάσα για τοποθέτηση φύλλου πατζουριού.

3. Ενισχυμένος μασκουλομεντεσές με κοινό κέντρο περιστροφής 
φύλλου κιγκλιδώματος και πατζουριού.

4. Δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς 5 σημείων για αυξημένη 
ασφάλεια.

5. Τοποθέτηση σε υφιστάμενη κατασκευή με αντικατάσταση μόνο 
του φύλλου πατζουριού.

6. Δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών σχεδίων και 
χρώματος κιγκλιδώματος.

7. Χρήση πλαστικού παρεμβύσματος για αποφυγή επαφής 
κιγκλιδώματος με φύλλο αλουμινίου.

7.

3.

6.

2.
2.

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος
System’s Technical Characteristics

• Single Sash Opening Systems.
• Double Sash Opening Systems.

Aluminium Alloy
Hardness

Minimum coating thickness
Profile thickness

Tolerance according to
Railing sash maximum dimensions
Railing sash minimum dimensions

Railing sash maximum weight

1. Perfectly combined with all Europa’s and Prima opening 
systems.

2. Special designed railing sash integrating frame recess feature 
suitable for the flawless operation of shutter sash.

3. Available with a reinforced triple hinge with a common pivot 
rotation for the railing shutter and the shutter sash.

4. Capacity for a 5 locking points system for increased security.
5. Installation can take place also in existing structure by replacing 

only the shutter sash.
6. Choice between different designs and colors.
7. Plastic insert use to prevent contact between the railing and the 

shutter sash.

QUALICOAT: Powder coating process certification.
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Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας

Quality Control Methods 
(Προϊόντων Διέλασης Και Ηλεκτροστατικής Βαφής)

(For Electrostatic Coating Finish And Extruded Products) 

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α G E O M E T R I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για μια κρίσιμη ονομαστική διάσταση 50mm δίνεται ανοχή 
(+/-)0.40mm που σημαίνει ότι η διάσταση αυτή μπορεί να 
κυμανθεί από 49.60 έως 50.40mm.

ΕΥΘΥΤΗΤΑ

Για μια βέργα μήκους 6m δίνεται επιτρεπόμενο βέλος 
3mm. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει στηρίζοντας τη βέργα στις 
δύο άκρες της επάνω σε ένα επίπεδο πάγκο, έτσι ώστε η 
απόκλιση να περιοριστεί λόγω του βάρους της. Τότε, το 
βέλος στη μέση της βέργας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3mm.

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ (ΠΕΤΣΙΚΟ)

Για ένα προφίλ μεσαίων διαστάσεων δίνεται ανοχή 
στρέβλωσης 2mm στην άκρη βέργας μήκους 5-6m. Για 
να ελεγχθεί η στρέβλωση, πρέπει η βέργα να τοποθετηθεί 
σε επίπεδο πάγκο, να κρατηθεί εφαπτόμενη η πλευρά 
του προφίλ στη μια άκρη και να μετρηθεί η απόκλιση του 
πάγκου στην άλλη άκρη της βέργας.

ΒΑΡΟΣ ΤΩν ΠΡΟΦΙΛ

Το βάρος των προφίλ είναι θεωρητικό και βασίζεται 
στις διαστάσεις των προφίλ με τις ανοχές σύμφωνα με 
EN12020-2. Επίσης στο αναγραφόμενο βάρος των προφίλ 
δεν περιλαμβάνεται το βάρος της βαφής.

DIMENSIONS

For a critical dimension of 50mm there is a tolerance of 
(+/-) 0.40mm, meaning that the dimension varies from, 
49.60 to 50.40mm.

STRAIGHTNESS

For a piece of metal 6m length the maximum swept 
allowed is 3mm. Supporting the piece of metal on its two 
edges on a stable plane table allows checking, in a way 
that its variation will be restricted by its weight. Then, the 
maximum swept in the middle of the piece should not 
exceed 3mm.

BENDING

For the medium dimensions profile the bending tolerance 
is 2mm at the edge of a 5-6m long piece of metal. To check 
the bending, the piece of metal has to be put on a stable 
level table, one edge of the profile must be kept attached 
to the table’s edge and the variation must be measured, 
from the table’s level at the other end of the profile.

PROFILES WEIGHT

Weight of the profiles is theoretical and it is based on the 
dimensions of the profiles with tolerances according to EN 
12020-20. Also the profile’s weight as shown, it does not 
include the weight of paint.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ι Κ Η  Β Α Φ Η

ΟΨΗ - ΕΜΦΑνΙΣΗ

Η επικάλυψη των σημαντικών επιφανειών πρέπει να 
εξετάζεται από σωστή οπτική γωνία, από απόσταση 2m (oι 
προδιαγραφές της QUALICOAT αναφέρουν απόσταση 3m). 
Διάφορα ελαττώματα στην επιφάνεια, δεν πρέπει να είναι 
ορατά από αυτή την απόσταση.

E L E C T R O S T A T I C  P A I N T

VIEW APPEARANCE

The covering of important surfaces must be examined 
under the correct visual angle from 2m distance (The 
QUALICOAT’S specifications rebates 3m distance). 
Various defects in the surface should not be visible from 
that distance.



EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΑ:
56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας
Οινόφυτα Βοιωτίας, 32011,
τ. 22620 32202, f. 22620 31570

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Λ. Κηφισίας 108, 15125, Μαρούσι
τ. 210 8021317

EUROPA PROFIL ALUMINIUM S.A.
ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY

FACTORY-HEADQUARTERS:
 56th km. Athens - Lamia National Road
Inofita Viotia, 32011, Greece
t. +30 22620 32202, f. +30 22620 31570

SHOWROOM:
108 Kifisias Ave, 15125 Marousi, Greece
t. +30 210 8021317
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