
Έτοιμα κουφώματα από την έκθεση μας, από  10-11-2022 έως την εξάντληση των αποθεμάτων 

Οι διαστάσεις είναι στάνταρτ όπως παρακάτω με πλάτος  x ύψος και δεν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής 

στα μέτρα. 

Όλα τα παρακάτω είναι με ενεργειακά τζάμια. 

           Κουφώματα αλουμινίου:  

1. ΕΤΕΜ 3000 με ενεργειακά τζάμια, σύστημα  ανασηκωμένο  σε χρώμα Sahara  γκρι                     

2370 x 2180 = 750€. 

 

 
 

 

2. Πάνελ παραδοσιακό σε χρώμα μπλε του αιγαίου, 2 τεμάχια     500 x 2100 = 185€ το τεμάχιο. 

            

3. Δίφυλλο χωνευτό σε χρώμα πράσινο ξύλου με νερά , τζάμι, σίτα, παντζούρι     

1260 x 1085 = 320€ 

 

 
 

4. Πάνελ γκρι με 10 τετραγωνάκια     900 x 2100 = 70€ 

           

 



5. Ρολό λευκό μασίφ με ιμάντα    1250 x 1350 = 110€ 

         

6. Μονόφυλλο χωνευτό ΕΤΕΜ τζάμι, σίτα, παντζούρι σε γκρι χρώμα γκρι και σχεδιασμό με ταμπλαδάκια 

κάτω   725 x 2180 = 420€ 

           

7. Πτυσσόμενη μασίφ ασφάλεια σιδήρου σε γκρι χρώμα    1580 x 2200 = 380€ 

           

8. Δίφυλλο  χωνευτό ΕΤΕΜ τζάμι, σίτα, παντζούρι σε ειδικό χρώμα γκρι και σχεδιασμό με ταμπλαδάκια 

κάτω   1300 x 2080 = 620€ 

           

 



9. Δίφυλλο ανοιγώμενο σούπερ ενεργειακό ΕΤΕΜ 45 σε γκρι χρώμα    1265 x 2140 = 620€ 

           

 

10. Πόρτα κουζίνας με παράθυρο ΕΤΕΜ 45 σε χρώμα ξύλου με νερά    990 x 2175 =510€ 

           

 

11. Μονόφυλλο ΕΤΕΜ με σταθερό σε χρώμα ξύλου    500 x 550 = 70€ 

           

 

12. Δίφυλλο ΕΤΕΜ 38 σε γκρι  χρώμα    1290 x 1340 = 260€ 

           



13. Επάλληλο ΕΤΕΜ 52 σε χρώμα rafaelo πράσινο, με ρολό μασίφ με μοτέρ και τηλεχειριστήριο                      

1290 x 2290 = 720€ 

           

14. Επάλληλο ΕΤΕΜ 32 τζάμι, σήτα σε λευκό χρώμα    550 x 780 = 90€ 

           

15. Πόρτα θωρακισμένη  dierre hock σε χρώμα  mocca  και  sabia     820 x 2080 = 320€ 

            

16. Πόρτα κουζίνας – εισόδου με φεγγίτη και τζάμια ασφαλείας, σε χρώμα γκρι 7040,      

970 x 2370 = 680€ 

 



17. Πόρτα μελαμίνη σε χρώμα κερασιά    900 x 2200 = 130€ 

           

            Μικρά παράθυρα pvc  για κάθε χρήση:  

 Όπως παρακάτω:  

18. Pvc Rehau ανοιγώμενο τυφλό σε λευκό χρώμα   600 x 1100 = 90€ 

19. Pvc Rehau μονόφυλλο εξωτερικό σε λευκό χρώμα   600 χ 1100 = 90€ 

20. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    750 x 550 = 90€ 

21. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    500 x 600 = 80€ 

22. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    550 x 700 = 90€ 

23. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    555 x 555 = 70€ 

24. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    550 x 600 = 80€ 

25. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    570 x 590 = 70€ 

26. Pvc Rehau μονόφυλλο σε λευκό χρώμα    500 x 655 = 70€ 

27. Για τζάμια σε κάθε κούφωμα  στα παραπάνω 30€ το τεμάχιο. 

 

28. Επάλληλο Rehau pvc σε χρώμα ξύλου     2000 x 2200 = 460€ 

 

 

 



29. Δίφυλλο Rehau σε λευκό χρώμα με ρολό ιμάντας και με ταμπλαδάκια κάτω 1270 x 2150 = 360€ 

       

30. Δίφυλλο Rehau σε λευκό χρώμα    1570 χx1380 = 380€ 

           

 

31. Δίφυλλο Rehau σε λευκό χρώμα    1100 χx1250 = 210€ 

 

 


