




  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.”

  Α Τ T Ε Ν Τ Ι Ο Ν 

1. In order to avoid corrosion, use hinge stucco on   
    every miter cut.
2. For the proper functioning of the frames, should be used 
    accessories that fulfill the standards of “EUROPA PROFIL 
    ALUMINIUM S.A.” must be used.

Τεχνική Περιγραφή
Technical Description

Συνοπτικά Τεχνικά Στοιχεία: 

• Σύστημα σκίασης στη μορφή πέργκολας 
• Σταθερή ή κινητή περσίδα
• Χειροκίνητη ή με τη χρήση μοτέρ 
• Μήκος πτερυγίων έως και 4 μέτρα 
• Χρήση: Για κτίρια και πέργκολες.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Πέργκολες με κινούμενα πτερύγια σκίασης 
200mm.

2. Πέργκολες με κινούμενα πτερύγια σκίασης 
150mm.

3. Πέργκολα μικτής κατασκευής.
4. Πέργκολα ειδικής κατασκευής.
5. Πέργκολες μοντέρνας σχεδίασης με χρήση 

πανιού.
6. Πέργκολα μοντέρνας σχεδίασης, με χρήση 

πολυκαρμπονικών φύλλων ή γυαλιού.
7. Πέργκολα παραδοσιακής αισθητικής.
8. Πέργκολα παραδοσιακής αισθητικής με πανί.
9. Πέργκολα συνδυασμού, με τη σειρά για αίθρια 

EUROPA 7000.
10. Πέργκολα συνδυασμού, σταθερών και κινητών 

πτερυγίων σκίασης.
11. Πέργκολα ‘‘MODEL SK-34’’ προστασίας από το 

νερό με κινούμενα πτερύγια.
12. Πέργκολα ‘‘MODEL SK-40’’ προστασίας από το 

νερό με κινούμενα πτερύγια.

Συνοπτικά Τεχνικά Στοιχεία: 

• Σταθερά ή κινητά πτερύγια
• Κατασκευές πέργκολας
• Ολοκληρωμένο σύστημα σκίασης

Technical data summary:

• Integrated shading system in pergola form
• Fixed or adjustable shading wings
• Manual or remote control use
• Shading wings ups to 4 meters
• Usage: For buildings and pergolas.

CONSTRUCTION TYPES - EXAMPLES

1. Pergola with 200mm moving louvres.
2. Pergola with 150mm moving louvres.
3. Composite structure pergola.
4. Special construction pergola.
5. Pergola of modern design with fabric.
6. Pergola of modern design with polycarbonate 

panels or glass.
7. Pergola of traditional aesthetic appearance.
8. Pergola of traditional aesthetic appearance with 

fabric.
9. Combination pergola with the EUROPA 7000 

atrium series.
10. Combination pergola of fixed and moving 

louvres.
11. Pergola ‘‘MODEL SK-34’’ with moving SK-34 

louvres.
12. Pergola ‘‘MODEL SK-40’’ with moving SK-40 

louvres.

Technical Data Summary:

• Fixed or adjustable shading wings
• Pergolas construction
• Fully integrated shading system

LOUVRES SHADING SYSTEM LOUVRES SHADING SYSTEM

PERGOLA PERGOLA
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Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας

Quality Control Methods 
(Προϊόντων Διέλασης Και Ηλεκτροστατικής Βαφής)

(For Extruded Products And Electrostatic Coating Finish) 

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 6m aluminium profile the maximum deflection 
allowed is 3mm. Checking can be done by supporting 
the profile on its two edges on a stable plane table thus 
deflection to be minimized. Then, the maximum deflection 
in the middle of the piece should not exceed 3mm.

BENDING

For an average dimensions profile the bending tolerance 
is 2mm at the edge of a 5-6m aluminium bar. 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

The 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 profiles weight number does not 
include any paint weight.

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  C O A T I N G

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 on the surface should not be visible from 
that distance.

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
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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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