STYLETECH.sa

Σε συνδυασμό με το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργεί και τοποθετεί πόρτες και παράθυρα
υψηλής ποιότητας και αντοχής που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε χώρο.

http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr

Ανοιγοανακλινόμενο θερμομονωτικό σύστημα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Το σύστημα ανήκει στη γενιά των θερμομονωτικών
συστημάτων και σχεδιάστηκε με έμφαση στη
λεπτομέρεια για να ικανοποιήσει τις σύγχρονες
απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης και ασφάλειας.
Η ευρεία γκάμα προφίλ της σειράς προσφέρουν
πολυάριθμες πρωτότυπες λύσεις, από ίσιες ή
καμπύλες διατομές καθώς και δυνατότητα κατασκευής
σύνθετων τυπολογιών, όπως πόρτες aller retour
περιστρεφόμενα παράθυρα με επίπεδο μύλο και
ανοιγόμενα πλαίσια με «κρυφό φύλλο» για την
επίτευξη αισθητικής υψηλού επιπέδου.
Η συνεργασία των διαθέσιμων προφίλ σε
συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα
και τους μηχανισμούς, υπογραμμίζουν τον
πολύπλευρο και εργονομικό χαρακτήρα του
συστήματος.
Η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του συστήματος
για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή
ασφάλεια εξασφαλίζεται χάρη στη δυνατότητα του
περιμετρικού κλειδώματος και στην χρήση των
υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 24mm
προσδίδοντας δείκτη θερμομόνωσης Uf=1,6-2,2 W/(m2K

STYLETECH.sa

http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr

STYLETECH.sa
Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα
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Η μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωμάτων, οι υψηλές
επιδόσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, η αισθητική
και η λειτουργικότητα κάνουν το σύστημα να ξεχωρίζει.

• Χρήση υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 24mm.
• Πολύ-θάλαμο κεντρικό ελαστικό που βοηθάει
στην βέλτιστη στεγανοποίηση της κατασκευής
αποτρέποντας την απώλεια ενέργειας.
• Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera
Europea και CAMERA ALU 16 (ατσάλινος
μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης περιμετρικού).
• Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45°
αλλά και κουμπωτά
για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά
του κουφώματος.
• Λάστιχα “κουρτίνες” που προσφέρουν επιπλέον
θερμική μόνωση.
http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr

Πλάτος φύλλου 70mm / 95/110mm. Πλάτος κάσας 70mm / 86/110mm
Υάλωση έως 42mm / 52mm
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Τυπολογίες
> Σταθερά – Βιτρίνες
> Ανοιγόμενα: 1φυλλα - 2φυλλα - 3φυλλα - 4φυλλα
με παντζούρι και σίτα
> Ανοιγοανακλινόμενα: 1φυλλα - 2φυλλα - 3φυλλα
με παντζούρι και σίτα
> Γωνιακή κατασκευή: από 90°έως 224°
> Πόρτες: μονόφυλλες – δίφυλλες - aller retour
> Περιστρεφόμενο με επίπεδους μύλους
> Κατασκευή τύπου VW
> Συνδυασμός: ανοιγόμενο + επάλληλο
> Συνδυασμός: ανοιγόμενο + επάλληλο + σίτα
http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr

Πλάτος φύλλου: ύψος 91/120 mm
και πλάτος 65/98 mm
Διαστάσεις κάσας : ύψος 70,598 mm
και πλάτος 65/89 mm
Υάλωση ή πάνελ έως 45/56 mm
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Η σειρά είναι το νέο σύστημα
κύριας εισόδου
της STYLETECH.sa σχεδιασμένο να
προσφέρει άριστη στεγανοποίηση
θερμομόνωση και ασφάλεια.
Φέρει κλειδαριές ασφαλείας
με ειδικούς γάντζους
στην κάσα που επιτρέπουν την επιλογή
4 τύπων κλειδαριάς
3 έως και 17 σημείων κλειδώματος.

Ο συνδυασμός πάνελ πάχους 38mm, προσφέρει μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση
καθιστώντας την εξωτερική πόρτα STYLETECH.sa σε θερμομονωτικό σύστημα που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε αρχιτεκτονικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
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Πάχος φύλλου αλουμινίου: 1,2 mm / 2 mm
Συνολικό πάχος πάνελ:
23-25 mm / 24-48 mm

Η σειρά πάνελ alou-pvc αντιπροσωπεύει
μια νέα τάση στην αγορά, τόσο στις πόρτες
κυρίας εισόδου σπιτιών όσο και στις πόρτες
επαγγελματικών χώρων προσδίδοντας
ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο.
Συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα υλικά
όπως χυτό γυαλί (fussed glazing)
με ανοξείδωτο μέταλλο (inox)
και αλουμίνιο, και διατίθενται σε πολλά
πρωτοποριακά σχέδια και χρωματισμούς
καθώς και σε πολλές αποχρώσεις απομίμησης
ξύλου για τους πιο απαιτητικούς.
Τα τζάμια τους είναι διπλά και οι
προστατευτικές ασφάλειες είναι από ατσάλι
για ενισχυμένη προστασία στη θραύση.
Πλεονεκτήματα:
Έντονα μοντέρνος χαρακτήρας
Τζάμια διπλής υάλωσης
Επιλογές από ειδικά κατεργασμένα τζάμια Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
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Ελάχιστο ύψος όψης: 112.1 mm
Υψος οδηγού: 35/55/05 mm
Πλάτος οδηγού: 113/260 mm
Ύψος φύλλου: 78/88/120 mm
Πλάτος φύλλου: 45/98 mm
Πλάτος γάντζου: 51/102 mm
Βάρος φύλλου: έως 280 Kgr
Πάχος Υάλωσης: 26/52 mm
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Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου ο χώρος
ή η χρήση που γίνεται σε αυτόν προβάλλουν
ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίες δεν μπορούν
να καλυφθούν από την ποικιλία των τυποποιημένων λύσεων.
Η STYLETECH.sa, ακριβώς επειδή επιθυμεί να βρίσκεται
σε στενή συνεργασία με τον καταναλωτή
σχεδιάζει και του προτείνει ειδικές
κατασκευές προσαρμοσμένες ειδικά
στις ανάγκες του.
Για αυτό και το μόνο που απαιτείται για τις
ειδικές κατασκευές είναι μία πρώτη εκτίμηση
του χώρου απότους εξειδικευμένους
τεχνικούς της εταιρίας.
Εκείνοι σύμφωνα με τις γνώσεις και την
εμπειρία τους, προτείνουν στον καταναλωτή
μία σειρά από ιδέες που θα κάλυπταν τις
ανάγκες του.

Ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα με λεπτές όψεις διατομών και εξαιρετικές επιδόσεις.
Η νέα γενιά της σειράς προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες αναβάθμισης και ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά.
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή

Η σειρά παραδοσιακού πατζουριού STYLETECH.sa
παντζουριών αλουμινίου και U-pvc σε απόλυτη απομίμηση των παλαιών παραδοσιακών ξύλινων παντζουριών
τύπου γαλλικού ή γερμανικού, για όσους
επιθυμούν άριστη ποιότητα ανθεκτικότητα και
λατρεύουν την παράδοση!

Παραδοσιακό πατζούρι αλουμινίου υψηλής
λειτουργικής απόδοσης
Το πατζούρι αυτό, κατασκευάζεται σε
επιθυμητές διαστάσεις, από μονόφυλλο έως
και εξάφυλλο (ανάλογα με τη διάσταση
του ανοίγματος), με αεριζόμενη περσίδα
οβαλίνα 42/46mm και μεντεσέ μέσα στο λαμπά.

Μασκουλα ROTO, τα οποία διαθέτουν
ανεμοπαγίδα για άνοιγμα 180°

Σύρτης στο πίσω μέρος του φύλλου
για ανεμοπαγίδα σε ανοιγμα 90°
Παντζουρόβεργα ROTO, ώστε να γίνονται και
κουφωτά και σύρτη που ασφαλίζει κάθε φύλλο.
Ταμπλάς διακοσμητικός σε οποιοδήποτε σχέδιο
και διάσταση .Μεντεσέδες βαμμένοι στο χρώμα
των κουφωμάτων.Σκαλιέρα αλουμινίου (και πλαστική)
για στήριξη της οβαλίνας 36mm
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Είδη κατασκευών
Τοξωτά κουφώματα. Είσοδοι.Μπαλκονόπορτες.Παντζούρια.Παράθυρα.
Περιστρεφόμενα.Σταθερά κουφώματα.
Παράγωνα κουφώματα ανοιγόμενα
Είσοδοι.Μπαλκονόπορτες παράθυρα.
Παντζούρια.Σταθερά κουφώματα.Τοξωτά κάγκελα

Η STYLETECH μπορει να κατασκευάσει κουφώματα παράγωνα (υπό οποιαδήποτε γωνία) τρίγωνα κουφώματα ,με συμβατικά η
θερμοδιακοπτόμενα προφίλ. Τα συγκεκριμένα κουφώματα αλουμινίου μπορούν να βαφτούν σε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμείτε
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Πλέον τα σύγχρονα συνθετικά κουφώματα pvc δεν κιτρινίζουν
Γενικότερα δεν αλλοιώνεται το χρώμα τους είτε είναι
χρωματιστά είτε άσπρα καθώς η ποιότητα των υλικών
πλέον που χρησιμοποιούνται έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Τα κουφώματα pvc χρησιμοποιούνται όλο
και περισσότερο στη χώρα μας παρόλο που
σίγουρα ακόμα διατηρούν την 1η θέση τα
κουφώματα αλουμινίου.
Δεν υστερούν σε ποιότητα, και έχουν υψηλές
θερμομονωτικές ιδιότητες.

Ο κύριος λόγος άνθισης του συγκεκριμένου είδους κουφώματος είναι οικονομικός.
Είναι τουλάχιστον 20% πιο οικονομικά σε σχέση με τα κουφώματα αλουμινίου
ενώ παράλληλα δεν έχουν μειονέκτημα στα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι τα κουφώματα pvc ενισχύουν τη θερμομόνωση του σπιτιού.
http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr
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Ο σχεδιασμός του συστήματος περιλαμβάνει
φύλλο πλάτους 40/86 mm x 68, και ευρεία
γκάμα διακοσμητικών λύσεων καθώς και
προτάσεις για όλους τους τύπους κατασκευών.
Το συρόμενο συνθετικό είναι ένα σύστημα με
εξαιρετικές ιδιότητες στην κατηγορία του όσο
αφορά την υδατοστεγανότητα και την
αεροστεγανότητα τον εργονομικό σχεδιασμό
τη μοντέρνα εμφάνιση την απλή συναρμολόγηση
και λειτουργία.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται με
ορθολογική χρήση των υλικών, με αποτέλεσμα
ένα οικονομικά προσιτό πλαίσιο με την καλύτερη
σχέση ποιότητας/τιμής.

Τα συνθετικά κουφώματα της
εταιρίας STYLETECH εξοπλίζονται
με μηχανισμούς γερμανικής κατασκευής
με περιμετρική εφαρμογή και μανιτάρι
ασφαλείας, επιτυγχάνοντας σωστή
ανάκληση του κουφώματος, αποφεύγοντας
την απορρύθμισή του και τη λανθασμένη
του χρήση.Ως αποτέλεσμα, ξασφαλίζεται
η απόλυτη ασφάλεια, ζητούμενο για κάθε
κούφωμα.
Οι μπαλκονόπορτες από συνθετικό, σκληρό PVC της STYLETECH, του γερμανικού οίκου
αποτελούν μία ακόμη «οικολογική» επιλογή που δε στερείται αισθητικής, λειτουργικότητας
και ασφάλειας.
ÉLITE ﬁnishing

Finition STANDARD

Finition ÉLITE

STANDARD ﬁnishing

Οι συνθετικές μπαλκονόπορτες μ’ ένα ή περισσότερα
ανακλινόμενα φύλλα εξοικονομούν χώρο στο
χρωμάτων με δυνατότητα διαφορετικού
εξωτερική και στην εσωτερική επιφάνεια
όλες τις δυνατές λύσεις ακόμη και

συρόμενα ή/και
εσωτερικό του κτιρίου ενώ η ποικιλία
χρώματος στην
προσφέρουν
στις πιο απαιτητικές περιστάσεις.
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3 Tips για να κρατήσετε το θόρυβο το κρύο και τη ζέστη έξω από το σπίτι σας μια και καλή
1-Σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου σας και πληκτρολογήστε το
φαξ :210 2484004

210 2484454 ή 210 6810040

2-Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσω e.mail: info@styletech.gr ή μέσω site : www.koufomata-alouminiou-pvc.gr
3-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.
H STYLETECH με την πολυετή
εμπειρία αλλά και την μεγάλη γκάμα
των προϊόντων που αντιπροσωπεύει
αποκλειστικά από επιλεγμένους οίκους
του εξωτερικού, μπορεί και ικανοποιεί
και τις πλέον ιδιαίτερες απαιτήσεις
πελατών & αρχιτεκτόνων, δίνοντας
τους τη δυνατότητα λύσεων & άψογων
εφαρμογών σε ότι επιλέξουν.
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Η πλέον σοβαρή εργασία που διαφοροποιεί το U-pvc και αλουμινένιο κούφωμα είναι η στιβαρή, πρεσαριστή σύνδεση των γωνιών
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που εξασφαλίζει την μέγιστη αντοχή τους. Η STYLETECH σε όλες
τις ανοιγόμενες σειρές μοντάρει τις ενώσεις τους όχι με βίδα, αλλά με μασίφ γωνιές αλουμινίου και U-pvc που τις πρεσάρουμε
στην πρέσα και σε συνδυασμό με την εποξειδική κόλλα γίνονται
«τσιμέντο» και δεν ανοίγουν με τίποτα.
Ενώ, αντίθετα η ένωση με τη βίδα, λόγω του βάρους που έχει το διπλό τζάμι και σε συνδυασμό με το πέρασμα του χρόνου
ξελασκάρει και ανοίγει στις ενώσεις.

Τα προϊόντα του προγράμματος Roto NT

Ο σύγχρονος σχεδιασμός σε συνδυασμό με την μεγάλη τεχνογνωσία
αλλά και την εμπειρία δεκαετιών της Roto, είχε σαν αποτέλεσμα ένα
σύστημα μηχανισμών που με προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην είναι πιστοποιημένα με το σήμα ποιότητος RAL
άψογη λειτουργία και με συνολική εγγύηση 10 ετών καλύπτει
αποτελεσματικά τόσο τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όσο
του Γερμανικού Ινστιτούτου Deutsches Institut
και τις λειτουργικές ανάγκες.
fur Guetesicherung und Kennzeichnung e.V

Η εταιρία μας μετά από επίπονες
και συστηματικές προσπάθειες
κατάφερε έτσι ώστε το κόστος της όλης
διαδικασίας να είναι εξαιρετικά
προσιτό για το κάθε Έλληνα κατασκευαστή.
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Το εργοστάσιο μας
διαθέτοντας τον πλέον
σύγχρονο εξοπλισμό
και άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό στο κομμάτι
της παραγωγής καθώς
και τοποθέτησης κουφωμάτων
είναι σε θέση να υλοποιεί έργα
με ιδιαίτερο χαρακτήρα και
υψηλές απαιτήσεις με προϊόντα
επώνυμων εταιριών όπως
προφίλ αλουμινίου της
ΕΤΕΜ BUILDINGS, με
πιστοποιητικά ποιότητας
QUALANOD και QUALICOAT
EUROPA και τα προϊόντα της
u-pvc κορυφαίας Γερμανικής
εταιρίας REHAU .
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Αποκορύφωμα της άριστης
ποιότητας των προϊόντων μας
είναι η κατοχή πιστοποιητικού
σε συνεργασία με της άνω
εταιρείες ITT,ISO,CE.
Η πολυετής εμπειρία μας
και η μέχρι σήμερα συνεργασία
μας με μεγάλες και μικρές
εταιρείες μελέτης και κατασκευής
και η υλοποίησης έργων από αυτές .
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