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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

Η EUROPA διαθέτει 3 ολοκληρωμένα συστήματα ρολών αλουμινίου:  
EUROPA 990 & 990 Hybrid, EUROPA 999 & 999 Hybrid καθώς 
και τη νέα σειρά EUROPA 950 Hybrid. Έχουν σχεδιαστεί  για 
να συνδυάζονται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να 
προσφέρουν λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. 

Οι σειρές 990 - 999 και 990 - 999 Hybrid δίνουν τη δυνατότητα 
κατασκευής απλών ρολών ή ρολών με θερμοδιακοπή αντίστοιχα, 
για όλους τους τύπους ρολών (με ιμάντα, μανιβέλα και μοτέρ).
Επιπλέον, ανάλογα με την επιλογή περσίδας, καλύπτουν όλες τις 
διαστάσεις ρολών, από ρολά για παράθυρα και μπαλκονόπορτες, 
με ίσια και οβάλ κουτιά, ενώ διατίθενται ακόμα και για ειδική 
κατασκευή 6 μέτρων.

Η σειρά 950 Hybrid είναι η νέα πρόταση της EUROPA στα συστήματα 
ρολών αλουμινίου. Προσφέρει αυξημένη θερμομόνωση έως και  
1,2 w/m2k, ενώ τα πλαϊνά από PC (Polycarbonate) προσδίδουν 
επιπλέον αυξημένη αντοχή στις καταπονήσεις, ενώ μειώνουν 
σημαντικά τις θερμογέφυρες. Η σειρά 950 Hybrid διατίθεται σε 2 
ίσια κουτιά 180 και 210 mm.

EUROPA provides three integrated aluminium roller shutters 
systems: EUROPA 990 & 990 Hybrid, EUROPA 999 & 999 Hybrid 
and the new series EUROPA 950 Hybrid. These systems are 
designed to be perfectly combined with all EUROPA Aluminium 
Systems, offering functionality and reliability for all construction 
types.

EUROPA’s systems allow the construction of all types of roller 
shutters with strap, hand crank and motor, with control use and 
variety of automatic solutions, with or without thermal insulation. 
Furthermore, depending on the choice of slats, they can cover 
various dimensions of doors and windows, with straight or oval 
mounted boxes, offering the ability for special constructions up 
to 6 meters.

The 950 Hybrid series is EUROPA’s new proposal regarding the 
aluminium roller shutters systems. It offers increased thermal 
insulation up to 1,2w/m2k, while PC (Polycarbonate) sides provide 
extra stress resistance and remarkably reduce thermal bridges. 
The 950 Hybrid series are available in 2 straight boxes 180 and 
210 mm.

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Ρ Ο Λ Ω Ν  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ
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Πιστοποιητικά Συστήματος 
System’s Certificates

Usb=1,24 
W/m2 K

Usb=1,3
W/m2 K

Usb=1,53 
W/m2 K

230mm

210mm

220mm

180mm

255mm

204mm

Κουτί Ρολού Ίσιο  
Straight Roller Shutter  

180χ220mm

Κουτί Ρολού Ίσιο  
Straight Roller Shutter  

204χ255mm

Κουτί Ρολού Ίσιο  
Straight Roller Shutter  

230χ210mm

7.879gr/m

4.206gr/m

4.326gr/m
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος
System’s Technical Characteristics

CONSTRUCTION TYPESΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

BASIC CHARACTERISTICSΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

CERTIFICATIONSΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICSΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κατασκευή επικαθήμενων ρολών.
• Κατασκευή εξωτερικών ρολών.
• Ειδική κατασκευή ρολού έως και 6 μέτρα με ενισχυμένα προφίλ.
• Κατασκευή ρολού με περσίδα που διαθέτει μεγάλες οπές για καλύτερο 
αερισμό και ανεμπόδιστη θέα.
• Άνοιγμα/Κλείσιμο της περσίδας του ρολού με χρήση ιμάντα, μανιβέλας 
ή ηλεκτρικού μοτέρ.
• Χρήση αυτοματισμών με αισθητήρες αέρα, βροχής κλπ.

• Superjacent roller shutter constructions.
• External roller shutter constructions.
• Special roller shutter construction up to 6 meters with the use of 
reinforced profiles.
• Aluminium slat with large vent holes for better ventilation and 
unobstructed view.
• Opening/Closing of the roller shutter using a strap, hand crack and 
motor.
• Optional automation systems with air, rain sensors etc.

Κράμα αλουμινίου:
Σκληρότητα:
Ελάχιστο πάχος βαφής:
Πάχος των προφίλ:
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:
Συντελεστής Θερμοπερατότητας κουτιού ρολού:
Διαστάσεις κουτιών επικαθήμενου ρολού:
Διαστάσεις κουτιών ρολού Hybrid:

Διαστάσεις κουτιών εξωτερικού ρολού:
Φυλλαράκια αλουμινίου: 
Φυλλαράκια αλουμινίου με μεγάλη διάτρηση:
Φυλλαράκια αλουμινίου με πολυουρεθάνη:
Μέγιστες διαστάσεις κατασκευής:

Aluminium Alloy
Hardness

Minimum coating thickness
Profile thickness

Tolerance according to
Factor of thermal conductivity for box

Dimensions of superjacent roller shutter box
Dimensions of Hybrid superjacent roller shutter box

Dimensions of external roller shutter box
Aluminium slat profiles

Aluminium slat profiles with large groove punching
Aluminium slat profiles with polyurethane foam 

Maximum dimensions of construction

AIMgSi-0.5 F22
12 Webster

75μm
1,3 - 1,7mm
EN 12020-02

Usb=1.2 - 1.5W/m2 K
140mm,180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 260mm.

144mm, 180mm,184mm, 204mm, 210mm, 
224mm, 244mm, 264mm.
140mm, 180mm, 200mm.

9.3 x 40.2, 9.2 x 40, 10 x 37, 13 x 50.1
10 x 20, 7.5 x 27

7.7 x 39.5 και 7.9 x 45mm
4,5m χ 3,0m

Δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα συστήματα της Europa.
Διαθέτει 2 βασικές κατηγορίες ρολών: α. Επικαθήμενα ρολά, β. 
Εξωτερικά ρολά.
Τα συστήματα ρολού Europa 950, Europa 990 και το Europa 999, 
διαθέτουν 6 ίσια και 4 οβάλ επικαθήμενα κουτιά (Hybrid και απλά).
Τα συστήματα ρολού Europa 950, Europa 999 και Europa 999 Hybrid, 
διαθέτουν 2 προφίλ περσίδας (TV 9220, TV 9227), με δυνατότητα 
διάκενου 5mm  ή 10mm ανάμεσα στις οπές αερισμού για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Το φυλλαράκι TV 9227  διαθέτει επίσης ένα πρωτοποριακό 
σύστημα κλειδώματος με νέο σύρτη ασφαλείας από ενισχυμένο 
χάλυβα.
Τα συστήματα ρολού της Europa, διαθέτουν 6 φυλλαράκια αλουμινίου 
και 2 φυλλαράκια με πολυουρεθάνη.
Τα συστήματα ρολού της Europa, διαθέτουν κανάλια ίσια και οβάλ, 
με ή χωρίς φτερό και ένα κανάλι με υποδοχή ενισχυμένης λάμας 
αλουμινίου στην εξωτερική πλευρά για προστασία από οποιαδήποτε 
προσπάθεια παραβίασης.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Perfectly combined with all Europa’s systems.
2 basic categories of roller shutters: a. Superjacent roller shutters, b. 
External roller shuters.
Europa 950, Europa 990 and Europa 999 series, are available with 6 
straight line boxes and 4 oval line boxes (Hybrid or Plain).
Europa 950, Europa 999 and Europa 999 Hybrid series, are available with 
2 aluminium slat profiles (TV 9220, TV 9227), with the groove punching 
5mm or 10mm gap option between the vent holes, offering advanced  
security. TV 9227 is also offered with an innovative locking system with a 
new reinforced steel security latch.
Europa roller shutter systems, are available with 6 aluminium slat profiles 
and 2 aluminium slat profiles with polyurethane foam.
Straight and oval slat drivers, with or without wing and a reinforced 
aluminium special slat driver with a socket for a blade to protect against 
any attempt of break-in.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.
IFT Rosenheim: Πιστοποίηση θερμοπερατότητας κουτιού ρολού.
DTI: Πιστοποίηση θερμοπερατότητας κουτιού ρολού.

QUALICOAT: Powder coating process certification.
IFT Rosenheim: Certified factor of thermal conductivity for roller 
shutter box.
DTI: Certified factor of thermal conductivity for roller shutter box.
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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 (+/-)0.40 mm που σημαίνει ότι η διάσταση αυτή 
μπορεί να κυμανθεί από 49.60 έως 50.40 mm.

ΕΥΘΥΤΗΤΑ

Για μια βέργα μήκους 6 m δίνεται επιτρεπόμενο βέλος 
3 mm. 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 3 mm.

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

STRAIGHTNESS

For a piece of metal 6 m length the maximum swept 
allowed is 3 mm. Control can be done by supporting 
the piece of metal on its two edges on a stable plane 
table, 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 3 mm.

BENDING

For the medium dimensions profile the bending 
tolerance is 2 mm at the edge of a 5-6 m 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

LOOK APPEARANCE

The covering of important surfaces must be examined 
under the correct visual angle from 2 m distance  (The 
QUALICOAT’S specifications rebates 3 m 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, 320 11,
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, +30 22620 31570

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