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Περιγραφή

Το «προσιτό» σύστημα UW=2.5-3.3
To θερμομονωτικό σύστημα της ΕΤΕΜ Building Systems
E-40 ΕΣΤΙΑ, είναι κατάλληλο για την κατασκευή κάθε
τύπου ανοιγόμενου κουφώματος.
Με την προσεγμένη και πρωτοποριακή σχεδίαση του
επιτυγχάνεται η ιδανική σχέση μεταξύ ποιότητας και
κόστους στα θερμομονωτικά κουφώματα.
Τα ειδικά σχεδιασμένα ανισόπαχα προφίλ του
συστήματος, καθώς και η μεγάλη ποικιλία διατομών σε
ίσια και πομπέ μορφή, μας επιτρέπει να δημιουργούμε
ανθεκτικές κατασκευές, προσιτές για όλους.
Η σειρά έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ποιότητας από τους κοινοποιημένους Ελληνικούς και
Ευρωπαϊκούς φορείς.
Συνοδεύεται από μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που
φέρουν την υπογραφή της ΕΤΕΜ Building Systems.
Οφέλη
Το σύστημα Ε-40 ΕΣΤΙΑ προσφέρει:
•
•
•

•
•

αποτελεσµατικές και προσιτές λύσεις σε όλους
τους τύπους των κατασκευών,
αισθητική, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα,
ηχοµόνωση, στεγανότητα και θερµοµόνωση
ακόµη και σε περιοχές με έντονες καιρικές
συνθήκες,
μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η δυνατότητα
πολλών περιμετρικών κλειδωμάτων,
δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε
οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές βαφές
απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες

E- 38

επιφανειακές επεξεργασίες - ανοδίωση.
Τυπολογίες
•
•
•
•
•
•
•
•

πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες,
παράθυρα ανοιγόμενα - ανακλινόμενα μονόφυλλα
και δίφυλλα,
μπαλκονόπορτες ανοιγόμενες - ανακλινόμενες
μονόφυλλες και δίφυλλες,
πόρτες και παράθυρα σε συνδυασμό με σταθερά,
σύνθετες γωνιακές κατασκευές,
μπαλκονόπορτες τύπου «Volkswagen»,
φυσαρμόνικες πολλαπλών φύλλων,
βιτρίνες.
Ενδεικτικές Διαστάσεις

Μέγιστο μέγεθος
νοιγομένου φύλλου
λάχιστη εξωτερική
ιάσταση
ουφώματος
Μέγιστο μέγεθος
ονόφυλης πόρτας
Πάχος υάλωσης

2,88 m2 (μέγιστο πλάτος φύλλου
1,60m)
320mm πλάτος x 320mm ύψος
χωρίς μηχανισμό ανάκλισης
375mm πλάτος Χ 530mm ύψος με
μηχανισμό ανάκλισης
2,20 m2
από 6 έως 41 mm
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A5.331.03 A5.332.03 A5.333.03

402 26 937-1 Deckblatt
Κράμμα αλουμινίου
ΕΝ-AW 6060, EN-AW 6063

Ηλεκτροστατική βαφή
Ανοχές διαστάσεων
Διαστάσεις πλάτος κάσας
Διαστάσεις πλάτος φύλλου

σύμφωνα με το Qualicoat
EN 12020
από 52mm έως 180mm
59,5 mm
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σύστημα Ε-40 ΕΣΤΙΑ διαθέτει:
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

οικονομία υλικού χωρίς μείωση της στατικής
επάρκειας,
μεγάλη ποικιλία σε κάσες και φύλλα που
προσφέρουν πολλές επιλογές στην κατασκευή
κάθε μεγέθους ανοιγόμενου κουφώματος,
μεγάλη ποικιλία διατομών «ταυ» (κολώνες και
τραβέρσες) με διαφορετικές ροπές αδρανείας,
προφίλ με ενισχυμένα τοιχώματα που φτάνουν και
τα 2 χιλιοστά στα σημεία που στερεώνονται τα
εξαρτήματα (μεντεσέδες, μηχανισμοί και σύρτες)
και κατά συνέπεια καταπονούνται ιδιαίτερα,
φύλλα που δέχονται περιμετρικό μηχανισμό
πολλαπλών κλειδωμάτων,
ειδικά προφίλ - «μαρμαροποδιές» για αυξημένη
στεγανότητα,
πλήρη στεγανότητα σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες, με τη γρήγορη εκροή των υδάτων από
τις ειδικά διαμορφωμένες υδροροές,
μεγάλη ποικιλία λύσεων της στεγάνωση των
κυρίων εισόδων (με άνοιγμα μέσα ή έξω),
ποικιλία πιστοποιημένων εξαρτημάτων τα οποία
είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν μεγάλη
αντοχή στην κατασκευή,
μηχανισμούς ανάκλησης 130kg,
περιμετρικά ελαστικά EPDM που αυξάνουν τη
στεγανότητα, την ηχομόνωση και τη διάρκεια
ζωής του κουφώματος,
γωνίες ευθυγράμμισης εξωτερικού φτερού κάσας

•
•
•

και φύλλου,
γωνίες συνδέσεως γωνιάστρας και καβίλιες
πρωτοποριακής σχεδιάσης,
πρεσσάκι στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι
κατεργασίες για ταχύτητα στην κατασκευή,
βούρτσες στεγάνωσης που δεν παραμορφώνονται
με την υγρασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κράμμα αλουμινίου
ΕΝ-AW 6060, EN-AW 6063
Ηλεκτροστατική βαφή
σύμφωνα με το Qualicoat
Ανοχές διαστάσεων
EN 12020
Διαστάσεις πλάτος κάσας
από 52mm έως 180mm
Διαστάσεις πλάτος φύλλου 59,5 mm
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