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Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α
S L I D I N G  S Y S T E M

Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο Οικονομικό, Συρόμενο σύστημα 
με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. 

Σχεδιάστηκε να δίνει λύσεις σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων αλλά 
και σε νέες κατασκευές, με έμφαση στην σύγχρονη αισθητική και 
την λειτουργικότητα. Τα ράουλα ολισθαίνουν επάνω σε ανοξείδωτο 
έλασμα του οδηγού παρέχοντας έτσι μία ευθύγραμμη ομαλή και 
εύκολη μετακίνηση των φύλλων.

Η PRIMA 800 σχεδιάστηκε για να μπορεί να συνεργαστεί αρμονικά 
με την PRIMA 850 όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Η κατεργασία 
των προφίλ γίνεται στο ειδικά σχεδιασμένο πρεσάκι της PRIMA. 

Μεγάλη γκάμα με εξαρτήματα, όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών 
Εταιριών καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής του συστήματος.

PRIMA 800 series is a new Economical, Sliding system with a 
simple straight line design.

Designed to provide solutions for old doors and windows 
replacement as well for new constructions, showing emphasis on 
modern aesthetic and functionality. The rollers slide on stainless 
steel lamina giving a straight smooth and easy movement of the 
sashes.

PRIMA 800 and PRIMA 850 have a common aesthetic design and 
can be combined perfectly. The milling process of the profiles is 
done in the punching machine of PRIMA. 
 
Wide range of accessories from all major European Companies 
covers every possible construction of the system.
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Πιστοποιητικά Συστήματος 
System’s Certificates
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CONSTRUCTION TYPESΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

BASIC CHARACTERISTICSΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

CERTIFICATIONSΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICSΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος
System’s Technical Characteristics

1.

2.5.

4.

1.

• Επάλληλα.
• Χωνευτά.
• Σύνθετες Κατασκευές.

QUALICOAT: Powder coating process certification.
IFT Rosenheim: Certified factor for air permeability, water 

tightness and resistance to wind load.

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.
IFT Rosenheim: Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατό-
τητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.

1. Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς.
2. Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες γραμμές.
3. Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος.
4. Ελαστικός τάκος (EPDM) στεγανοποίησης των οδηγών σε 

επάλληλα και χωνευτά.
5. Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού υαλοπίνακα έως 21mm.
6. Δυνατότητα συνδυασμού με την Prima 850 για σύνθετες 

κατασκευές.

1. Stainless steel lamina on drivers profile for smooth sliding.
2. Straight line design.
3. Also available with multilocking mechanism.
4. Elastic block (EPDM) seals drivers of successive and in-wall 

systems.
5. 21mm (maximum) double glazing.
6. Can be combined with Prima 850 for complex structures.

• Successive.
• In wall.

• Mixed constructions.

AIMgSi-0.5 F22
12 Webster

75μm
1,2mm

EN 12020-02
89mm (δυο φύλλα)

113mm(τζάμι-σήτα-πατζούρι)
34mm

έως 21mm
1,6m χ 2,6m

100Kg

Aluminium Alloy
Hardness

Minimum coating thickness
Profile thickness

Tolerance according to
Width of successive driver

Width of in-wall driver
Width of glass sash and shutter sash

Glazing thickness
Maximum sash dimensions

Maximum sash weight

Κράμα αλουμινίου:
Σκληρότητα:
Ελάχιστο πάχος βαφής:
Πάχος των προφίλ:
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:
Πλάτος οδηγού επάλληλου:
Πλάτος οδηγού χωνευτού:
Πάχος φύλλου τζαμιού / πατζουριού:
Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:
Μέγιστη διάσταση φύλλου (ΠxΥ):
Μέγιστο βάρος φύλλου:
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• 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 συστήματος πρέπει να αφαιρείται, γιατί η 
έκθεση του στον ήλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα.

• Εκτός από το καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, πολύ 
σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση σωστής λειτουργίας 
της κατασκευής παίζει και ο καθαρισμός των εσωτερικών 
στοιχείων του, όπως ελαστικά, βουρτσάκια, μηχανισμοί 
κλπ. 

• Ιδιαίτερα τα κινητά μέρη των μηχανισμών της κατασκευής 
θα πρέπει να λιπαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 
σωστή λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια.

• 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.

• Regular cleaning of painted profiles will keep the painting 
in a satisfactory condition. 

• Cleaning is necessary when the deposits of dust or other 
pollution contaminants are visible on the surface and 
should be cleaned with water mild detergent. The pH of 
detergents must be 5.5 - 8.  

• The periodic cleaning should be done with a sponge and 
water containing wetting agent-neutral factor, followed 
by washing out with clean water.

• All cleaners should not damage the surface or change 
its appearance. Hard wire sponge or cleaning solvents 
affect the appearance, while important factor is also the 
area where the building is located.

• In industrial and coastal areas, the frequency of cleaning 
should be proportional to the frequency of deposits of dirt 
or salt, because of strong corrosive. Noted that alkaline 
materials such as cement, lime and plaster, it should not 
remain on the surface.

• Also, avoid pasting various unauthorized tapes directly 
to the surface.

• The protective film placed in the factory is suitable for 
use. But, beware: just after the installation of the system 
must be removed because its exposure to the sun could 
cause problems.

• Besides cleaning the exterior, very important role in 
ensuring proper functioning plays the cleaning of internal 
components, such as rubber weather-stripes, brushes, 
mechanisms etc.

• Especially the moving parts of the construction 
mechanisms should be lubricated often enough in order 
to function properly.

• Compliance with all the above and the use of special 
glue to the points the paint during the treatment, has been 
removed, it will help to maintain the original gloss of the 
paint and avoid potential erosion problems.

Οδηγίες Συντήρησης των Κουφωμάτων
Doors and Windows Maintenance
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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

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να 
αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να 
γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

Α Τ T Ε Ν Τ Ι Ο Ν
In order to avoid corrosion, use special adhesive on every 
miter cut.



EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΕΛΑΣΗΣ 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

t. +30 22620 32202, f. +30 22620 31570

SHOWROOM:

t. +30 210 8021317
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