
Το 2020 η STYLETECH γιορτάζει 34 χρόνια δραστηριότητας στον κόσμο των παραθύρων και των πορτών Αλουμινίου 
και U-pvc. 

Έχουμε μαρτυρίες ότι σήμερα, τα παράθυρα μας που έχουν εγκατασταθεί πριν από 30 χρόνια, είναι απολύτως 
αποτελεσματικά και λειτουργικά.  

Ο καθημερινός μας στόχος είναι η υψηλότερη ποιότητα. 

Η εγγύηση για την παραγωγή καθημερινών παραθύρων ελέγχθηκε ένα προς ένα σχολαστικά. 

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι 100% ανακυκλώσιμο. 

Προσφέρει άπειρα πλεονεκτήματα από την άποψη της ακουστικής και θερμικής μόνωσης καθώς και της 
συντήρησης. 

Τα κουφώματα μας  χρειάζονται μόνο σύνηθες  εργασίες καθαρισμού. 

Χάρη στην ευελιξία των παραθύρων και των πορτών μας, είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε 
απαίτηση σχεδιασμού, αισθητικής και χρώματος.  

Μετά από τρεις δεκαετίες μπορούμε να πούμε ότι η επιλογή που έγινε εκείνη τη στιγμή για να στοχεύσει το 
"προϊόν αλουμίνιο και pvc" αποδείχθηκε σωστή.  

Έχουμε μαρτυρίες ότι σήμερα, τα παράθυρα που εγκαταστήσαμε πριν από 30 χρόνια, εξακολουθούν να είναι 
πλήρως λειτουργικά και αποτελεσματικά. 

Αλλά τώρα μάθετε γιατί να επιλέξετε παράθυρα και πόρτες από αλουμίνιο και pvc 

Το 1996 κάναμε την επιλογή να εμπιστευτούμε  το U-pvc. 

Το βήμα δεν ήταν εύκολο, δεν γνωρίζαμε το υλικό, υπήρχαν πολλές αμφιβολίες, δεν υπήρχαν πολλά αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την αντοχή με την πάροδο του χρόνου, και έπρεπε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τα 
παράθυρα και τις πόρτες σε ξύλο ή / και αλουμίνιο, αλουμίνιο ή ακόμα και σε σίδερο. 

Στην πραγματικότητα, τα παράθυρα και οι πόρτες από U-pvc προσφέρουν υψηλό βαθμό θερμικής και ακουστικής 
μόνωσης ακόμη και στις πιο ακραίες καταστάσεις, τόσο κλιματολογικά όσο και θόρυβο.  

Τα παράθυρα και οι πόρτες μας είναι ανθεκτικά στον ήλιο, τη θερμότητα, τους πιο κρύους χειμώνες με χιόνι και 
κρύο. Προσφέρουν επίσης υψηλό βαθμό ηχομόνωσης, θα κρατήσετε όλους τους θορύβους έξω. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, το U-pvc είναι ένα σταθερό και ασφαλές υλικό, επιπλέον αυτό που χρησιμοποιούμε είναι 
πιστοποιημένο με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και οικολογικής βιωσιμότητας. Ένα υλικό που σκέφτεται εσάς 
και τους γύρω σας, ότι είναι εντελώς μη τοξικό και δεν είναι επιβλαβές για την υγεία και είναι 100% ανακυκλώσιμο, 
σέβεται το περιβάλλον. 

 Τα βολικά και πρακτικά κουφώματα U-pvc  παραθύρων και πορτών, δεν απαιτούν συντήρηση, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα απαράμιλλη διάρκεια με την πάροδο των ετών. 

Η ελευθερία να ζεις στο σπίτι σου 

Μετακινηθείτε ανάμεσα σε περιβάλλοντα που περιβάλλονται από τη μέγιστη άνεση διαβίωσης; Χάρη στα νέα 
παράθυρά σας από την Styletech, μπορείτε. 

Φανταστείτε να εξοπλίζετε το σπίτι σας με μονωτικά παράθυρα στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς, τα οποία 
διατηρούν τη ζέστη το χειμώνα και σας προστατεύουν από τον ήλιο το καλοκαίρι. Σκεφτείτε συστήματα που 
κρατούν θόρυβους και σας επιτρέπουν να ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια, σε απόλυτη χαλάρωση. 

Επιλέξτε Styletech κουφώματα με  μονωτικές λύσεις για να επιτύχετε τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας: προφίλ 
με έως επτά θαλάμους με ενισχυτικά θερμικής θραύσης για βέλτιστη θερμική και ακουστική μόνωση, δύο ή τρία 
παρεμβύσματα για μέγιστη στεγανότητα νερού, αέρα και ανέμου, τρία και τέσσερα ενεργειακά τζάμια… 

Όλες οι επιλογές Styletech εγγυώνται την καλύτερη άνεση για την ευημερία σας και τη μέγιστη εξοικονόμηση 
ενέργειας. 
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Απολαύστε το χρόνο που εξοικονομείτε! 

Η ευελιξία των παραθύρων U-pvc στα σχήματα και στο σχεδιασμό, είναι επίσης στην πραγματικότητα το κατάλληλο 
υλικό για τη δημιουργία των πιο ποικίλων σχημάτων προφίλ για να προσαρμοστούν καλά στο σπίτι σας και στο 
στυλ σας, είτε κλασικό, μοντέρνο είτε σύγχρονο. 

Τα φινιρίσματα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο σε αυτό το σενάριο, για τα προϊόντα μας έχετε άπειρους 
συνδυασμούς πιθανών χρωμάτων, από απομιμήσεις ξύλου έως αποκλειστικά χρώματα  Rehau - Styletech. 

 Θερμική μόνωση 

Τα παράθυρα από U-pvc και μπαλκονόπορτες,  εγγυώνται υψηλή θερμομόνωση, διατηρώντας παράλληλα 
εξαιρετική άνεση διαβίωσης.  

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ποιότητα και ο τρόπος ζωής είναι η βάση της μακροζωίας, γι 'αυτό και ελέγχουμε 
προσεκτικά τα κουφώματα  μας ένα προς ένα κάθε μέρα. 

Θερμική άνεση 

Ορίζεται ως η κατάσταση της πλήρους ψυχοφυσικής ικανοποίησης του ατόμου σε σχέση με το θερμικό περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται. 

Θερμική μετάδοση 

Μάθετε πώς η θερμική μετάδοση είναι θεμελιώδης δείκτης και πώς σας βοηθά να έχετε καλύτερη θερμομόνωση 
και να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς σας! 

Θερμική αγωγιμότητα GAS 

λ [W / mK] αέρα 0,025 αργόν 0,0168 

Ηχομόνωση 

Η ακουστική μόνωση είναι εγγυημένη από τα υψηλής απόδοσης γυαλιά μας σε συνδυασμό με παράθυρα από U-
pvc  επιτρέπουν μείωση θορύβου έως 45- 52 dB.  

Είναι σημαντικό να μονωθείτε ακουστικά για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής.  

Οι εξωτερικοί θόρυβοι, η κυκλοφορία, τα αεροπλάνα, τα τρένα και πολλά άλλα καταλήγουν στην ηρεμία της 
καθημερινότητας.  

Συνιστούμε πάντα να επιλέγετε γυαλί υψηλής απόδοσης για τα παράθυρά μας. 

Πιστοποιήσεις που αποκτήθηκαν για την αντοχή των προϊόντων Styletech στις καιρικές συνθήκες 

Styletech: η σημασία των δοκιμών παραθύρων στο εργαστήριο 
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Εισαγωγή: Δοκιμή windows frame Styletech 

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία των δοκιμών και συνεπώς των αποτελεσμάτων που έχουν ληφθεί, είναι σωστό να 
χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ιδρύματα. 

Για αυτό η Styletech επέλεξε: C.N.R. (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας) - I.T.C. (Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών), I.F.T. 
(Institut für Fenstertechnik) στο Rosenheim 

Τα χαρακτηριστικά τεχνικής απόδοσης των παραθύρων και των κουφωμάτων ρυθμίζονται από το πρότυπο UNI EN 
14351-1: 2006 και καθορίζει τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την τοποθέτηση της σήμανσης CE. 

 Υδατοστεγανότητα των κουφωμάτων 

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 1027: 2000 και με αναφορά στο EN 12208: 1999 από το 
C.N.R. (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας) - I.T.C. (Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών) 

Το δείγμα που υποβλήθηκε στη δοκιμή στεγανότητας ταξινομήθηκε: "8Α". 

Διαπερατότητα αέρα 

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 1026: 2000 και αναφορά στο EN 12207: 1999 από το 
C.N.R. (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας) - I.T.C. (Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών) 

Το δείγμα που υποβλήθηκε στη δοκιμή διαπερατότητας αέρα σε θετικές και αρνητικές πιέσεις ταξινομήθηκε: 
"CLASS 4"  

Αντίσταση φορτίου ανέμου 

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 12210: 1999 και αναφορά στο EN 12211: 2000 από το 
C.N.R. (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας) - I.T.C. (Ινστιτούτο Τεχνικών Κατασκευών) 

Το δείγμα που υποβλήθηκε στη δοκιμή αντίστασης φορτίου ανέμου ταξινομήθηκε: "B3" 

Στεγάνωση  από υγρά στοιχεία 

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει κουφώματα και έχετε υγρασία και μούχλα, ο αέρας δεν κυκλοφορεί, οι οσμές 
σταματούν και έχετε ένα ανθυγιεινό κλίμα, γυαλί, τοίχοι ή δάπεδα «ιδρώτας» λόγω υγρασίας συμπύκνωσης, η ζωή 
σας είναι μια μάχη ενάντια στη μούχλα στους τοίχους και πίσω από τα ερμάρια; 

Το πρόβλημα της διείσδυσης νερού από τα παράθυρα έχει επιλυθεί με την εγκατάσταση λύσεων που έχουν επίσης 
μειώσει την κατανάλωση έως -48% 
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 Ασφάλεια 

Για λόγους ασφαλείας, τα παράθυρά μας είναι εξοπλισμένα με μανταλάκι σε σχήμα μανιταριού και αντικλεπτικά, 
γυαλί ασφαλείας, λαβή με κλειδί (όπου απαιτείται), ενσωματωμένο κιτ συναγερμού (όπου απαιτείται) 

Αντίδραση στη φωτιά. 

Μετά από πολύ πρόσφατες μελέτες (τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2018), μετά τις δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα από τα πιο διαπιστευμένα ινστιτούτα στην Ευρώπη, το Ινστιτούτο Giordano, η 
πιστοποίηση που αποκτήθηκε στα προφίλ μας είναι: 

B - s2, d0 σύμφωνα με το UNI EN 13501-1, ισοδύναμο με την κλάση 1 του παλαιού rc 

Κιτ συναγερμού 

Styletech Security Device Συναγερμός κιτ NSD 

Να είστε πάντα προστατευμένοι με τη Styletech ακόμα και όταν είστε μακριά από το σπίτι, αλλά ειδικά όταν είστε 
στο σπίτι. 

Κατόπιν αιτήματος, είναι δυνατή η εγκατάσταση του εξελιγμένου ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού και 
ειδικών τζαμιών.  

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η ευκολία εγκατάστασης, η άνεση, είναι οι βασικές ιδιότητες που διακρίνουν τη συσκευή 
Styletech Security Device. 

Μακριά από τα κουφώματα μας 

Μια σειρά παραθύρων σχεδιασμένων για την ασφάλεια της οικογένειάς σας και του σπιτιού σας 

Δεν υπάρχει ευεξία χωρίς ηρεμία και δεν υπάρχει ηρεμία χωρίς ασφάλεια.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάσαμε μια σειρά παραθύρων για να αποχαιρετήσουμε τις ανησυχίες και να 
σας κάνουμε να αισθανθείτε ήρεμοι ακόμη και όταν δεν είστε στο σπίτι. 

 Εξοικονόμηση με κουφώματα Styletech 

Ας κάνουμε τα μαθηματικά: ας υποθέσουμε ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται σε μια περιοχή με 
αρκετά κρύους χειμώνες.  
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Ότι είναι εξοπλισμένο με παράθυρα μονής υάλωσης με ξύλινο σκελετό και ότι τα παράθυρα εκτείνονται για 12,5 
τετραγωνικά μέτρα (οι κανόνες ορίζουν ότι η γυάλινη επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/8 της επιφάνειας 
με τα πόδια). Η μετάδοση ανέρχεται σε περίπου 5 W / m2 * K. 

Ας υποθέσουμε, αντίθετα, τις ίδιες συνθήκες, αλλά με παράθυρα εξοπλισμένα με διπλά τζάμια 4-16-4: σε αυτήν την 
περίπτωση η μετάδοση θα είναι ίση με 2,8 W / m2 * K, και αυτό θα εξοικονομήσει 1689 kWh, που ισοδυναμεί με 
690 λίτρα πετρέλαιο. ; το πετρέλαιο κοστίζει περίπου 0,98 € /λ, η αλλαγή των παραθύρων στο σπίτι οδηγεί σε 
εξοικονόμηση ενέργειας 677 € ετησίως. 

Πόσο εξοικονομείτε αλλάζοντας τα παράθυρα στο σπίτι σας; 

Εάν θέλετε να είστε ακόμη πιο ακριβείς και σχολαστικοί στον υπολογισμό των εξοικονομήσεων στο λογαριασμό 
σας που παίρνετε αντικαθιστώντας τα κουφώματα στο σπίτι σας, θα πρέπει να γνωρίζετε από κοντά μας τα οφέλη, 
υπολογίζοντας με λεπτομέρεια τα δεδομένα και την επιλογή των κουφωμάτων. 

Αέριο argon 

Το Argon Gas είναι ένα εξαιρετικά σταθερό χημικό στοιχείο, άοσμο και άγευστο. Είναι μέρος των ευγενών αερίων. 

Το αέριο αργον, στην ίδια θερμοκρασία, έχει πολύ χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα ή θερμική αγωγιμότητα (την 
ικανότητα μιας ουσίας να μεταδίδει θερμότητα) από τον αέρα. 

 Χωρίς συντήρηση 

Όπως είναι γνωστό, τα παράθυρα από U-pvc δεν απαιτούν συνηθισμένη συντήρηση, όπως βαφές, αντιδιαβρωτικές 
ή αντικολλητικές επεξεργασίες όπως άλλα υλικά.  

Αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος και εξοικονόμηση κόστους με την πάροδο του χρόνου. Ταυτόχρονα διατηρούν το 
χρώμα και τη λειτουργικότητα.  

Σας συνιστούμε να εκτελείτε κανονικές εργασίες έκτακτης συντήρησης: λιπαντικό υλικού, παρεμβύσματα 
καθαρισμού χρησιμοποιώντας το κιτ καθαρισμού που διατίθεται από εξουσιοδοτημένους εμπόρους. 

Δεξιοτεχνία 

Ένα από τα πλεονεκτήματα των παραθύρων PVC είναι σίγουρα η χειροτεχνία. 

Κάθε παράθυρο είναι φτιαγμένο ειδικά για κάθε  πελάτη. 

Η παθιασμένη φροντίδα όσων συνεργάζονται μαζί μας είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας που μας επιτρέπει να 
δημιουργούμε κουφώματα υψηλής ποιότητας και να ικανοποιούμε όλες τις τεχνικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες, 
διασφαλίζοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού κουφωμάτων διαφόρων σχημάτων και μεγεθών. 

U-pvc - Κύκλος ζωής 

Το πολυμερές U-pvc  αποτελείται από άλας 57%, θεωρείται ασφαλές και αδρανές υλικό. 

Τα παράθυρα και οι πόρτες U-pvc που παράγονται από τις εταιρείες που συνδέονται με το Φόρουμ  pvc είναι 
εξοπλισμένα με σήμα ποιότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση με τις 
τεχνικές επιδόσεις που απαιτούνται από τα πρότυπα UNI EN 12608 και UNI EN 14351-1, την επαναχρησιμοποίηση 
αποβλήτων παραγωγής και η ανακύκλωση όλων των παραθύρων που ανακτήθηκαν στο τέλος της ζωής τους. 

Ο κύκλος ζωής (LCA = Αξιολόγηση κύκλου ζωής) ενός "τυπικού προϊόντος" 

Χρησιμοποιήθηκε ένα μονόφυλλο παράθυρο 120x150 cm ως λειτουργική μονάδα. 

Έχει οριστεί μια ωφέλιμη ζωή 38 ετών, μια τιμή χαμηλότερη από την πραγματική διάρκεια ζωής του παραθύρου U-
pvc (μέχρι σήμερα μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα παράθυρα που συναρμολογήθηκαν πριν από 30 χρόνια  είναι 
πλήρως λειτουργικά και σε χρήση), τα οποία σε αντίθεση με άλλα υλικά, δεν απαιτεί καμία συντήρηση εκτός από 
τον απλό καθαρισμό. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα GER (συνολική ενεργειακή απαίτηση) 25.900 MJ και ένα GWP (100ετές πιθανό 
φαινόμενο θερμοκηπίου) 1.750 kg ισοδύναμο CO2 για το παράθυρο και την πόρτα U-pvc σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής. Με τα ίδια χαρακτηριστικά για ένα ξύλινο πλαίσιο παραθύρου, ελήφθησαν στενές τιμές, δηλαδή GER 27.200 
MJ και GWP 1.800 Kg CO2 ισοδύναμο. 

Για την πλήρη μελέτη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το U-pvc Forum. 

Το U-pvc είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό. 

H Styletech χάρη στη συνεργασία με το φόρουμ U-pvc, και την εταιρεία παραγωγής πρώτης ύλης απέκτησε τη 
μάρκα Caleido Color & VinylPlus. 

Η VinylPlus είναι η νέα δεκαετής εθελοντική δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας U-
pvc. Το εθελοντικό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας U-pvc έχει καταχωρήσει αριθμούς ρεκόρ.  

Απλώς σκεφτείτε ότι η ανακύκλωση προφίλ μόνο καλύπτει το 43% του συνόλου, δηλαδή τον τομέα που συμβάλλει 
περισσότερο στην ανακύκλωση του U-pvc. 

Υπηρεσίες Styletech 

Πολλές υπηρεσίες για κάθε σας ανάγκη. 

Όλα έχουν σχεδιαστεί για να σας συνοδεύουν στις φάσεις της διαδικασίας, από την επιλογή υλικού έως τη 
συναρμολόγηση.  

Όλα ταυτοποιήθηκαν για να φέρουν στη ζωή την ιδέα σας. 

Σας αρέσει το αποτέλεσμα. 

Φροντίζουμε τα παράθυρα του σπιτιού σας. 

Αναζητήστε τα καλύτερα προϊόντα 

Επαγγελματικές συμβουλές 

Δωρεάν επιθεώρηση, δωρεάν εκτίμηση. 

Συναρμολόγηση με εξειδικευμένο προσωπικό, καθαρισμός περιβάλλοντος μετά τη συναρμολόγηση 

Βοήθεια μετά την πώληση. 

Η δική μας αφοσίωση σε αυτό το προϊόν είναι ένα είδος έκκλησης, που μας οδηγεί να θέλουμε να παράγουμε 
όμορφα κουφώματα, κατάλληλα για κάθε τύπο αρχιτεκτονικής λύσης, για κάθε διαφορετική αισθητική γεύση, 
ικανά να ικανοποιήσει την ασφάλεια, τη θερμομόνωση και τις ακουστικές απαιτήσεις σε διάρκεια με την πάροδο 
του χρόνου. 

Την μόνιμη ανάγκη να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον πελάτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 
ικανοποιήσει καλύτερα τα όποια δύσκολα αιτήματά του στα κουφώματα μας σε διάφορες προσφορές και σε 
χαμηλές τιμές ! 

Η δική μας υπερηφάνεια για την εγγύηση της ποιότητας Made in Styletech.sa 

Τόσο απλά , μόνο με ένα τηλέφωνο στα 210 2484454, 210 6810040, ή στο  mail: info@styletech.gr 

Mail : info@styletech.gr                                          Site : www.styletech.gr

mailto:info@styletech.gr



