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Ολοκληρωμένη κατασκευή 
και τοποθέτηση κουφωμάτων 
δίχως περιορισμό σε 
τυπολογίες, διαστάσεις, 
αποχρώσεις. 

Τα τζάμια κολλιούνται στο 
κούφωμα με ειδικές κόλλες με 
αναμονή 48 ωρών για πλήρη 
εφαρμογή και όχι απλά 
στηρίζονται! 

Κατάλληλων προδιαγραφών 
κατασκευή από την STYLETECH. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι σίγουρη! 

Αυθεντικά υλικά υψηλής 
ποιότητας και γνήσια πρώτη 
ύλη.  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ 
κατασκευαστική κουφωμάτων 

από τις ελάχιστες στην Αττική!

Η ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων είναι για εμάς 
φιλοσοφία –κουφώματα έως
U= 0,78 W/m2K, 

Εξοικονόμηση ενέργειας που 
επιφέρει άμεση απόσβεση 
χρημάτων στον πελάτη σε 
χρήση θέρμανσης, ψύξης κ.τ.λ.  

   34 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή

   με υπογραφή

Το έτος 2020 η STYLETECH γιορτάζει 34 χρόνια δραστηριότητας στην

κατασκευή παραθύρων και πορτών Αλουμινίου και U-pvc. Σημαντικό για την πορεία 
της εταιρίας αποτέλεσε το γεγονός ότι παράθυρα που έχουν κατασκευαστεί και 
τοποθετηθεί πριν 30 χρόνια, με βάση την ανταπόκριση των πελατών, είναι ακόμη και 
σήμερα απολύτως λειτουργικά! 

Χάρη στην ευελιξία των παραθύρων και των πορτών μας, είμαστε σε θέση να 
προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε απαίτηση σχεδιασμού, αισθητικής και χρώματος. 
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 Γιατί να επιλέξετε παράθυρα και πόρτες από αλουμίνιο και pvc από εμάς

Η κατασκευή των κουφωμάτων εκτελείται βήμα - βήμα απόλυτα και μόνο από την 
STYLETECH, από την πιο μικρή βίδα έως την ολοκλήρωση με την τοποθέτηση στα έργα. 

Απευθυνόμενοι στην STYLETECH, απευθύνεστε σε εταιρία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ από τις εταιρίες παραγωγής 
έπειτα από υποβολή της σε έλεγχο τήρησης οδηγιών και ποιότητας κατασκευής και 
τεστ σε κουφώματα που κατασκευάζει. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιεί η STYLETECH 
είναι υψηλής ποιότητας και γνησιότητας φέροντας πάντοτε τις αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις καταξιωμένων και ευρέως γνωστών εταιριών.   

Πρώτη ύλη κουφωμάτων από εταιρίες παραγωγής REHAU & ETEM. Λαμβάνοντας την 
πρώτη ύλη από εταιρίες αναγνωρισμένες για την ποιότητά τους -για παράδειγμα 
κουφώματα REHAU χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη 
πολυκατοικία της Γερμανίας- σε συνδυασμό με την κατάλληλων προδιαγραφών 
κατασκευή από την STYLETECH η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σίγουρη! 

Στην περίπτωση των pvc κουφωμάτων όπου τα κουφώματα οφείλουν για την σωστή 
λειτουργία τους να φέρουν οπλισμούς, η εταιρία έχει επιλέξει να φέρει εντός των 
προφίλ των κουφωμάτων της οπλισμούς αυθεντικούς και μόνο της εταιρίας REHAU 
που πληρούν απόλυτα τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και μόνο έτσι δεν υφίσταται 
το φαινόμενο στρέβλωσης των κουφωμάτων pvc.  

Πολύ σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι η STYLETECH εδώ και χρόνια κολλάει τα 
τζάμια πάνω στο κούφωμα με αναμονή 48 ωρών και δεν τα στηρίζει απλά, 
έχοντας έτσι την απόλυτη εφαρμογή και στατική στήριξη σφραγίζοντάς τα με ειδικές 
κόλλες. Άλλωστε, η πιστοποιημένη κατασκευή των κουφωμάτων απαιτεί τα τζάμια να 
κολλιούνται στο κούφωμα και η STYLETECH σέβεται τον πελάτη και την ποιότητα 
κατασκευής που προσφέρει.  

Βασική αρχή των υαλοπινάκων που χρησιμοποιεί είναι πάντα τα ενεργειακά τζάμια. Η 
επιλογή των υαλοπινάκων (διπλά, τριπλά, τετραπλά, με ειδική μεμβράνη ηχομόνωσης, 
με γέμιση αργκόν, με pvc spacer κ.τ.λ.) προκύπτει με μελέτη αναγκών του έργου από 
τους μηχανικούς της STYLETECH. Γιατί ένα κούφωμα για να είναι αποδοτικό 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο συνδυασμός του με τζάμια κατάλληλων 
προδιαγραφών, κάτι το οποίο αποδεικνύει και ο υπολογισμός ενεργειακού δείκτη 
κουφώματος.  

Μηχανισμοί και ανακλήσεις G-U , Roto, Maico, κορυφαίων εταιριών στους 
μηχανισμούς  αποφεύγοντας φαινόμενα διάβρωσης. 
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 Γιατί να επιλέξετε παράθυρα και πόρτες από αλουμίνιο και pvc από εμάς

Ο χώρος κατασκευής βρίσκεται σε διαρκή παρακολούθηση θερμομέτρησης για 
τήρηση οδηγιών. Εκτός αυτού, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση κανόνων 
υγιεινής και καθαριότητας χώρου. 

Το πιστοποιημένο συνεργείο κατασκευής είναι το ίδιο με το συνεργείο τοποθέτησης 
γεγονός που δεν φέρει μεσάζοντες αλλά απευθείας εξυπηρέτηση από την STYLETECH. 

Η εταιρία σέβεται την επιλογή του πελάτη, μεταφέροντας τα προϊόντα με δικό της 
μεταφορικό μέσο τοποθετώντας τα κουφώματα με προσοχή. Το συνεργείο σέβεται 
τον χώρο του πελάτη διατηρώντας τον καθαρό. 

Είναι άξιο να σημειωθεί πως εφόσον η κατασκευή εκτελείται από την ίδια την εταιρία 
φέρει τις γνώσεις, τις πιστοποιήσεις και κατ’ επέκταση τις απαραίτητες εγγυήσεις.  

Η ομάδα της STYLETECH λειτουργεί συλλογικά με σκοπό την εξέλιξη, την ομαλή 
λειτουργία και την ικανοποίηση του πελάτη. Όλα τα μέλη της εταιρίας συμμετέχουν σε 
ενημερωτικά, επιμορφωτικά και τεχνικής εξέλιξης σεμινάρια ακολουθώντας έτσι τις 
νέες τεχνολογίες ώστε να είναι διαθέσιμες προς τον πελάτη. 

Διαθέτουμε τμήμα Μηχανικών που μπορεί να σας κατευθύνει τεχνικά αλλά και σε 
επιλογές αισθητικής καθώς λόγω της αυτόνομης κατασκευής δεν υπάρχει 
περιορισμός σε τυπολογίες, σχέδια και διαστάσεις και δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 
σε 280 αποχρώσεις. 

Διαθέσιμο δωρεάν τεστ ηχομόνωσης στον εκθεσιακό μας χώρο στην Λ. Κηφισίας στο 
Μαρούσι.  

Πάνω από όλα, η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι για εμάς φιλοσοφία 
-κουφώματα έως U= 0,78 W/m2K- σε κατοικίες, γραφεία κ.τ.λ αλλά και σε έργα 
παθητικών κτιρίων (passivhaus) , κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
(nZEB) με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την 
εξοικονόμηση ενέργειας που επιφέρει άμεση απόσβεση χρημάτων στον 
πελάτη σε χρήση θέρμανσης, ψύξης κ.τ.λ.  

Επισκεφθείτε μας: 

25ης Μαρτίου 54 & Καποδίστρια 27, Άνω Λιόσια, Λεωφόρος Κηφισίας 1, Μαρούσι  

τηλ: 210 2484454, 210 6810040 fax: 2102484004   

E-mail: info@styletech.gr  

www.styletech.gr www.koufomata-alouminiou-pvc.gr 
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   Τα προϊόντα μας 
Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, απλά και ενεργειακά – θερμοδιακοπτόμενα 

Πόρτες και παράθυρα συνθετικά pvc ενεργειακά – θερμοδιακοπτόμενα επιλογής 

σας

Πόρτες και παράθυρα σιδήρου

Πόρτες εσωτερικού χώρου αλουμινίου και ξύλου σε διάφορα σχέδια

Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες διαφόρων τύπων και επιλογών

Τζάμια ενεργειακά τρίτης γενιάς σε διάφορους συνδυασμούς συντελεστών 

θερμοπερατότητας

Σήτες διαφόρων διαστάσεων και κατευθύνσεων, απλές και με μηχανισμούς 

Ρολά διαφόρων τύπων, απλά, αλουμινίου, μασίφ, βαρέως τύπου, με μεγάλη 

διάτρηση, θερμοδιακοπτόμενα, με κίνηση απλή, με μανιβέλα, μοτέρ, με αισθητήρα 

βροχής, ανέμου, φωτός, με απομακρυσμένη εντολή επιλογή σας 

Υαλοπετάσματα διαφόρων τύπων και σχεδιασμού, απλά και ενεργειακά 

Σκίαστρα διαφόρων τύπων

Πόρτες πυρασφάλειας μονόφυλλες και δίφυλλες

Ειδικές κατασκευές επιλογής σας, σχεδιασμένες από εμάς και αντίγραφα που 

εσείς επιθυμείτε

Κάγκελα βεράντας και περιφράξεων, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και εφαρμογών, 

σε inox, αλουμίνιο, pvc, σιδήρου

Χωρίσματα - διαχωριστικά γραφείων και διαμερισμάτων

Αυτοματισμούς σε γκαραζόπορτες, πόρτες, συρόμενες, ανοιγόμενες

Για περισσότερα επισκεφθείτε το site μας  www.styletech.gr 

       ή το κανάλι μας στο youtube 

info@styletech.gr                         www.styletech.gr

http://www.styletech.gr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknGpCIH7HsCV5Tud2XK5Ua3H



