
 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στα προϊόντα της εταιρίας µας. H STYLETECH είναι µια κατασκευαστική 

εταιρία κουφωμάτων αλουμινίου και U-pvc. Ιδρύθηκε το 1992 και είναι από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες του 

κλάδου. Πέρα από τον άρτιο και σύγχρονο µμηχανολογικό µας εξοπλισμό αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό, 

έχουμε αποκτήσει  τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας, και συνεχώς βελτιωνόμαστε τεχνολογικά ,με 

σεβασμό στο περιβάλλον.                                                                                                                                                                    

Παράγουμε και τοποθετούμε κουφώματα αλουμινίου και U-pvc κλασσικής µμορφής (ανοιγόµενα, συρόμενα, 

επάλληλα) ή ειδικής µμορφής (φυσαρμόνικες, συρόμενα /ανακλινόµενα, θερµοδιακοπτόµενα και συνδυασμούς 

αλουµινίου-ξύλου) σε πολλούς χρωματισμούς, απλούς, µμεταλλικούς ή απομίμησης ξύλου. Στα παντζούρια έχουμε 

την δυνατότητα να παράγουμε δικό µας προφίλ το οποίο είναι πιστοποιημένο με αποκλειστικότητα σε 9 μποφόρ 

και class 6. Μπορεί να κατασκευαστεί σε µμονόφυλλο, δίφυλλο, τρίφυλλο, τετράφυλλο και εξάφυλλο. ∆ίνουµε 

µμεγάλη σημασία στην λεπτομέρεια και την λειτουργικότητα της κατασκευής, για αυτό οι συνδέσεις κουφωμάτων 

βαρέων προφίλ  και θέρμο γίνονται µε δέσιµο πρέσας, η οποία είναι 100% προφίλ αλουµινίου και µπαίνει µε ειδική 

κόλλα και αρµόκολλα στις διατοµές του προφίλ. Το δύσκολο δεν είναι αποθαρρυντικό, αλλά αποτελεί για εμάς 

πρόκληση!   Τι εννοούμε με τον όρο «Ενεργειακά» κουφώματα αλουμινίου και U-pvc;                                                                                                                               

Η θερμομόνωση των κουφωμάτων (συντελεστής θερμοπερατότητας) μετριέται σε W/m2k, και στην ουσία ο 

αριθμός αυτός ορίζει την ποσότητα θερμότητας (σε Watt), ανά μονάδα χρόνου που μπορεί να διαπεράσει ένα 

κούφωμα με επιφάνεια 1m2, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του (μέσα – έξω) είναι 1 

βαθμός (1o C).                                                                                                                                                                                                      

Τα Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα είναι ευρέως γνωστά στην αγορά ως «Ενεργειακά» κουφώματα αλουμινίου. 

Στην ουσία, αυτό που ξεχωρίζει τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα από τα συμβατικά προφίλ αλουμινίου είναι η 

χρήση ειδικού μονωτικού υλικού (συνήθως πολυαμιδίου, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας) που 

ξεχωρίζει τα προφίλ των παραθύρων σε δύο μέρη, εξωτερικό και εσωτερικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 

υψηλή θερμομόνωση αλλά και ηχομόνωση.                                                                                                                                                 

Ο κάθε κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών είναι υποχρεωμένος να σας αναφέρει τον 

συντελεστή θερμομόνωσης (συντελεστή θερμοπερατότητας ή θερμικής αγωγιμότητας) κάθε παραθύρου σας.           

Ένα κούφωμα αλουμίνιου, όμως, δεν αποτελείται μόνο από το προφίλ του αλουμινίου, αλλά και από το τζάμι 

(υαλοπίνακα). Τα δύο αυτά υλικά, υαλοπίνακας και προφίλ αλουμινίου, έχουν διαφορετικούς συντελεστές 

(διαφορετική θερμομόνωση – θερμοπερατότητα). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του προφίλ αλουμίνιου 

ονομάζεται Uf (U Frame – πλαίσιο) και ο συντελεστής του υαλοπίνακα Ug (U Glass -τζάμι). Ωστόσο, αυτό που μας 

δίνει πραγματικά να καταλάβουμε τη θερμομόνωση του κουφώματος είναι ο συντελεστής Uw (U window-

παραθύρου) που αναφέρεται στο σύνολο του κουφώματος, ακριβώς γιατί ο υαλοπίνακας και το προφίλ του 

κουφώματος, καταλαμβάνουν διαφορετική επιφάνεια κάθε φορά ανάλογα με τη διάσταση του κουφώματος 

(παράθυρο μπάνιου, μπαλκονόπορτα κλπ).                                                                                                                                                  

Τα οφέλη των θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων συνοψίζονται στα εξής: 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Μείωση δαπανών κλιματισμού / θέρμανσης 

Ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

Ελαχιστοποίηση εισχώρησης υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των προφίλ 

Χαμηλή διαπερατότητα αέρα 

Ηχομόνωση 

Οι θερμομονωτικές ιδιότητες ενός κουφώματος καθορίζονται τόσο από την ικανότητά του να εμποδίζει την εισροή 

ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των συνδέσεων του (ιδιότητα που αναφέρεται στην αεροστεγανότητα) όσο και από την 

ικανότητά του να εμποδίζει την διάδοση της θερμότητας μέσω των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο.                                                                                           

Η θερμική μόνωση ενός κουφώματος εξαρτάται από: 

Την αεροδιαπερατότητα  του κουφώματος:Εάν το κούφωμα επιτρέπει την εισροή μεγάλης ποσότητας αέρα μέσα 

από τις συναρμογές του, θα προκαλέσει την έξοδο θερμού αέρα ή την είσοδο κρύου αέρα (ανάλογα με τις 

διαφορετικές πιέσεις), με αποτέλεσμα στο χώρο να μεταβληθεί η θερμοκρασία και επομένως να υπάρχει ζήτηση 



 

 

για ενεργεία ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα άνεσης.                                                           

Ποιότητα του υαλοπίνακα: Οι θερμικές απώλειες, λόγω μετάδοσης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την 

επιφάνεια, οπότε ο υαλοπίνακας που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος ενός κουφώματος, παίζει σημαντικό ρόλο 

στην εξοικονόμηση ενέργειας.                                                                                                                                                        

Προδιαγραφές στον τύπο του προφίλ αλουμινίου η pvc: Θερμικές απώλειες έχουμε από το πλαίσιο του 

κουφώματος. Τα προφίλ με μικρότερη θερμική αγωγιμότητα θα μειώσει τις απώλειες μέσα από το πλαίσιο.                          

Εξίσου καθοριστική για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα είναι βέβαια και ηχομόνωση. Για να προσφέρουν εξοικονόμηση 

ενέργειας τα κουφώματα  θα πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες:                                                                                                           

Υψηλή στεγανότητα στον αέρα.    Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις.                                                                                                          

Τα τζάμια να είναι ενεργειακά και να έχουν τα κατάλληλα διάκενα. Η κατασκευή του κουφώματος αλλά και η 

τοποθέτηση στην οικοδομή να έχει πολύ καλή εφαρμογή.                                                                                                                          

Η θερμομόνωση και η ηχομόνωση, του τζαμιού είναι καθοριστικός παράγοντας. Σήμερα με τα ενεργειακά τζάμια 

δυο εποχών και τεσσάρων εποχών επιτυγχάνουμε σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας και συντελεστές που 

προσδιορίζουν την μονάδα.                                                                                                                                                                                              

Στην STYLETECH κατασκευάζουμε και τοποθετούμε ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου και U-pvc  Etem,Europa, 

REHAU, και άλλες σειρές  με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.                  

Εφαρμόζουμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής και γι΄αυτό τα παραγόμενα κουφώματα προσφέρουν 

κορυφαία ποιότητα, αξιόπιστη λειτουργία, εργονομία, άψογη αισθητική εμφάνιση και συνοδεύονται από 

πιστοποίηση CE.                                                                                                                                                                                                        

Η τοποθέτηση πιστοποιημένων ενεργειακών τζαμιών σε πόρτες και παράθυρα συμβάλλει στο να πετύχουμε τη 

μέγιστη δυνατή θερμομόνωση βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, η χρήση υαλοπινάκων ειδικών 

χαρακτηριστικών μας βοηθά να πετύχουμε τέλεια ηχομόνωση.                                                                                                                     

Η τοποθέτηση μηχανισμών περιμετρικού κλειδώματος (στα ανοιγόμενα) και η χρήση κλειδαριών με πολλαπλά 

σημεία κλειδώματος (στα συρόμενα) κάνουν τα κουφώματά μας να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας.                           

Γι΄αυτό, αν κατασκευάζετε καινούργιο σπίτι ή έχετε αποφασίσει την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων της 

κατοικίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε, μετά από επιμέτρηση, μια πλήρη και 

εμπεριστατωμένη μελέτη εγκατάστασης κουφωμάτων.                                                                                                              

Αξιοποιήστε τώρα τις παροχές του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ΄οίκον" και αλλάξτε τα παλιά σας κουφώματα με 

νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου και βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και 

ευχάριστο οικιακό περιβάλλον.                                                                                                                                                                       

Οι άνθρωποι της STYLETECH  διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση και την άριστη τεχνογνωσία 

τους σε θέματα που αφορούν τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου και με σύμμαχο την πολύχρονη εμπειρία τους 

είναι σε θέση να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα και να σας βοηθήσουν να βρείτε την πιο κατάλληλη, αποδοτική και 

συμφέρουσα λύση που ταιριάζει σε εσάς. 

Αλλαγή κουφωμάτων για ένα σπίτι σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση, με αποτέλεσμα την μείωση δαπανών για 

θέρμανση και ψύξη. Η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη σε συνδυασμό με την γραπτή 10+10 έτη εγγύηση, σας 

κάνουν να νιώθετε σίγουροι ότι τα κουφώματά σας θα λειτουργούν απροβλημάτιστα για πολύ καιρό με ελάχιστη 

έως μηδενική συντήρηση.                                                                                                                                                                   

Ενημερωθείτε για τις τιμές μας! 

Η σχέση ποιότητας κατασκευής και τιμής αποτελεί κύριο πλεονέκτημα της STYLETECH και έναν από τους λόγους της 

αδιάλειπτης ανταγωνιστικής παρουσίας της στο χώρο του αλουμινίου.                                                                                               

Η τιμές των κουφωμάτων  δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να επιλέξουμε κουφώματα. Ακόμη και αν 

αγοράσουμε όμως κουφώματα υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή, μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές, σε περίπτωση 

που η κατασκευή και η τοποθέτησή του δε γίνουν σωστά. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η επιλογή του 

κατασκευαστή (που θα κάνει και την τοποθέτηση) και όχι μόνο η καλή ποιότητα του προφίλ αλουμινίου & pvc  και 

γενικότερα των υλικών).  Η STYLETECH σας δίνει ορισμένες συμβουλές πριν επιλέξετε τον κατασκευαστή των 

κουφωμάτων σας. Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε πώς να ελέγξετε την τοποθέτηση κουφωμάτων ή δείτε ποια είναι 

τα καλύτερα κουφώματα. Εφόσον έχετε επιλέξει τον κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου- pvc που θα 

συνεργαστείτε, είναι απαραίτητο η συμφωνία που θα κάνετε, να διατυπωθεί γραπτώς, σε ιδιωτικά συμφωνητικά.                                                                                                                                                                   

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πάντα τα κουφώματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα παραστατικά, πιστοποιήσεις, 



 

 

από τον κατασκευαστή, που θα δηλώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν.                                                                         

Στη εταιρία μας,  τα Ενεργειακά κουφώματα STYLETECH συνοδεύονται πάντα με γραπτή εγγύηση δέκα ετών, από 

εμάς σαν κατασκευαστές, τις πιστοποιήσεις των προϊόντων μας, οδηγίες συντήρησης, καθώς και τα πιστοποιητικά 

των υαλοπινάκων (τζαμιών), που χρησιμοποιήθηκαν.                                                                                                                                                       

Σε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά, τι προϊόντα (αλουμίνια u-pvc) θα παραδοθούν, σε πόσο χρόνο και 

πώς αυτά θα αποπληρωθούν. Καλό είναι να υπάρχουν και ρήτρες. 

Αντικατάσταση κουφωμάτων. Τί θα πρέπει να γνωρίζετε.  

Η αντικατάσταση κουφωμάτων σε παλιότερες κατοικίες είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. 

Γιατί ο νέος ΚΕΝΑΚ αφορά και ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών? 

Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης αφορά και παλαιές οικοδομές αφού πλέον θα απαιτείται, στο άμεσο μέλλον, 

πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης της κατοικίας, από ενεργειακό επιθεωρητή, για οποιανδήποτε χρήση του 

ακινήτου, ενοικίαση ή πώληση. Το μέτρο αυτό, σκοπό έχει την σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και 

την αύξηση της αντικειμενικής αξίας τους. Για το λόγο αυτό οι αλλαγές που πραγματοποιούνται και τα προϊόντα 

που θα χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται να φέρουν την σήμανση CE και να έχουν πιστοποιημένες ιδιότητες. 

Η αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται με πολύ απλές παρεμβάσεις και με πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι 

παλαιότερα. Θερμοπρόσοψη σε βορινά τμήματα, εγκατάσταση κεντρικού συστήματος θέρμανσης, ηλιακοί 

συλλέκτες και φυσικά νέα ενεργειακά κουφώματα. 

H παλιά τεχνοτροπία κατασκευής σπιτιών και κουφωμάτων, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης 

κατοικίας, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως, η μείωση των λειτουργικών δαπανών, είναι αναγκαία. 

Επίσης, ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), απαιτεί κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, 

ελαχιστοποιώντας παράλληλα, τις απώλειες ενέργειας και το κόστος που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη. 

Η αντικατάσταση κουφωμάτων, είναι απλή διαδικασία ; 

Ναι σε μας είναι! 

Όταν σε μια παλιά κατοικία αποφασιστεί η αντικατάσταση των κουφωμάτων, η διαδικασία είναι η εξής: 

Ένας τεχνικός μας, θα σας επισκεφτεί ώστε να διενεργήσει μια αυτοψία στο χώρο και στα κουφώματα, ώστε να σας 

προτείνει ιδέες και λύσεις, ανάλογα με τη χρήση και την αισθητική κάθε χώρου, αλλά και τις ανάγκες σας. 

Συχνά συναντάμε κατοικίες με λειτουργικά λάθη σε κουφώματα αλουμινίου ή σε συνθετικά κουφώματα, είτε λόγο 

του κατασκευαστή, είτε λόγο παλαιωμένων αντιλήψεων. Σύνηθες είναι η σωστή λειτουργικότητα των κουφωμάτων, 

αλλά η ενεργειακή και πρακτική ανεπάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση η αντικατάστασή τους είναι αναγκαία. 

Μετά τον έλεγχο και τις προτάσεις μας, εκδίδεται μια αναλυτική προσφορά προς τον πελάτη με πλήρη περιγραφή 

των συμφωνημένων υλικών, προϊόντων και συστημάτων. Στη συνέχεια αφού οριστικοποιηθεί η παραγγελία, 

παίρνουμε οριστικά μέτρα παραγωγής και η διαδικασία παραγωγής ξεκινά. 

Δεν  απαιτείται το άδειασμα του σπιτιού, ούτε η απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων στο στάδιο αυτό. 

Όταν η παραγγελία είναι πλέον έτοιμη, τα έμπειρα συνεργεία μας, έρχονται, απομακρύνουν τα παλιά κουφώματα 

σας, χωρίς να δημιουργήσουν μερεμέτι, και τοποθετούν τα καινούργια κουφώματα STYLETECH, την ίδια μέρα. 

Η αντικατάσταση αυτή δεν απαιτεί παραπάνω από μια μέρα, για περίπου δέκα κουφώματα, πόρτες ή παράθυρα, 

και τα οφέλη είναι πολλά. Μείωση περίπου 74% των θερμικών απωλειών, όταν αντικαταστήσουμε ξύλινα 

κουφώματα με μονή υάλωση και μείωση 60%, όταν αντικαταστήσουμε απλά κουφώματα αλουμινίου με διπλή 

υάλωση. Η αντικατάσταση γίνεται με νέα ενεργειακά κουφώματα STYLETECH. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, σας παραδίδουμε εκτός από τα κουφώματα, τη δήλωση συμμόρφωσης στις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες, την εγγύηση μας σαν κατασκευαστές, και οδηγίες καλής λειτουργίας των προϊόντων μας. 



 

 

Επίσης έχουμε αύξηση της ηχομόνωσης και εκμηδενισμό της ανεμοπερατότητας και της υδατοπερατότητας. 

Ασφάλεια και πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία. 

Ποια κουφώματα είναι ενεργειακά και γιατί να τα προτιμήσω. 

Ενεργειακά είναι τα κουφώματα που έχουν πιστοποιημένες θέρμο-μονωτικές ιδιότητες, από ανεξάρτητο φορέα ή 

οργανισμό. Οι ανώτατες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για τις περιοχές αυτές, έχουν οριστεί οι 

ακόλουθες.  Η Κρήτη ανήκει στην κλιματική ζώνη Ά, της Ελληνική επικράτειας, για περιοχές μέχρι 500 μέτρα 

υψόμετρο. Από τα 500 μέτρα και πάνω ανήκουν στην ΄Β κλιματική ζώνη. 

Γιατί να προτιμήσετε τα συστήματά μας: 

Για την 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Άριστη εφαρμογή 

 Υψηλή υδατοστεγάνωση 

 Υψηλή ηχομόνωση 

 Άριστη αντιδιαρρηκτική προστασία 

 Τεράστια ποικιλία χρωμάτων 

 Προσιτές τιμές 

Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο του αλουμινίου ,u-pvc-σιδήρου, τα έργα μας και οι υφιστάμενοι πελάτες μας  

αποτελούν την εγγύηση για την υλοποίηση της υπόσχεσης και της φιλοσοφίας μας.   

Έχουμε αποδείξει ρηξικέλευθα τη δυναμική παρουσία μας στην ελληνική αγορά τις τελευταίες  δεκαετίες. 

Επιλέξτε μας και δε θα βγείτε χαμένοι!!!                                                                                                                                    

Γιατί κουφώματα αλουμινίου και u-pvc υπάρχουν πολλά, δεν είναι όμως όλα STYLETECH.sa 

      Συνεχώς αναβαθμίζουμε τον στόλο των μηχανημάτων, για  να παράγουμε κουφώματα και κατασκευές που 

πρώτα θα αρέσουν σε εμάς, για να είμαστε σίγουροι πως θα αρέσουν και σε εσάς . 
 

Μέσα από την συνεργασία μας θα καταλάβετε ότι το ποιοτικό δεν είναι κατ' ανάγκη και ακριβό. 

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσω :                                                                                                             

t -  210 2484454  210 6810040  f – 210 2484004.       e.mail: info@styletech.gr                                        

ή μέσω site : www.koufomata-alouminiou-pvc.gr                                                                                                                     

Τα υπόλοιπα είναι δική μας υπόθεση να σας εξυπηρετήσουμε μετα χαράς και  είμαστε 

σίγουροι που μαζί θα βρούμε λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν εσάς και από 

τώρα θα απασχολούν και εμάς.      Τόσο απλά. 
 

mailto:info@styletech.gr
http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr/

