
Αλλαγή Κουφωμάτων: Το πως και το γιατί!

STYLETECH.sa

STYLETECH.sa
 Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο του αλουμινίου ,u-pvc-σιδηρου, τα έργα μας και οι υφιστάμενοι πελάτες μας , αποτελούν την εγγύηση για την υλοποίηση της υπόσχεσης και της φιλοσοφίας μας. 

www.styletech.gr
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Με την 25ετή εμπειρία μας 
στον χώρο των κατασκευών 
αλουμινίου U-pvc  προσφέρουμε  
σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις και  
εγγυόμαστε την ποιότητα τους.  
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα κατασκευές  
αλουμινίου U-pvc άριστης αισθητικής  
που προσφέρουν έντονη αίσθηση  
ασφάλειας και σιγουριάς.  
 
 
 
 
 
Η σχεδιαστική μας φιλοσοφία καλύπτει  
αδιαμφισβήτητα όλες τις αρχιτεκτονικές  
απαιτήσεις και σε συνδυασμό με άριστη 
τεχνογνωσία και προσιτές τιμές,  
υποσχόμαστε την απόλυτη ικανοποίηση σας. Γνωρίστε τον κόσμο του αλουμινίου 

U-pvc μέσα από την ιστοσελίδα μας 
και επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας 
για ένα ενημερωτικό ραντεβού

Προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά

Έχουν μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές 
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Έχουν την δυνατότητα ευελιξίας στον  
σχεδιασμό τους και στην απόχρωση τους.

Τα συνθετικά κουφώματα μειώνουν την  
ένταση των εξωτερικών ήχων κατά 70%.

Τα συνθετικά κουφώματα έχουν ελάχιστο 
κόστος συντήρησης αλλά και μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

Το pvc επειδή είναι κακός αγωγός  
θερμότητας και έτσι προσφέρει απόλυτη 
θερμομόνωση.

Το pvc ανακυκλώνεται έως 
και 7 φορές μέχρι να αχρηστευθεί,  
ενώ τα προφίλ από τα κουφώματα pvc  
έχουν την ιδιότητα να σβήνουν μόνα τους σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.

Αποστολή της STYLETECH.sa η παροχή κουφωμάτων που  
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του πελάτη 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αισθητικής εικόνας και της  
αρχιτεκτονικής ποιότητας των οικημάτων ή των επαγγελματικών 
κτιρίων βελτιώνοντας την οικονομική και ενεργειακή βιωσιμότητα 
αυτών.

www.koufomata-alouminiou-pvc.gr
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Τα νέα minimal συστήματα της οικογένειας STYLETECH.sa 
της ETEM και REHAU αποτελούν την  
ιδανική επιλογή για την κάλυψη μεγάλων 
ανοιγμάτων και τη μέγιστη εκμετάλλευση  
του φυσικού φωτισμού,ενώ παράλληλα 
προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας  
ιδιαίτερα κομψών κατασκευών με υψηλή  
λειτουργικότητα και επιδόσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο minimal σχεδιασμός των συστημάτων  
STYLETECH.saχάρη στην ελαχιστοποίηση του  
εμφανούς πλαισίου αλουμινίου U-pvc  
μεγιστοποιεί τη διάχυση του φυσικού φωτισμού  
στο χώρο και ενισχύει την αίσθηση ελευθερίας,  
προσφέροντας μεγαλύτερη αμεσότητα με  
το εξωτερικό περιβάλλον. 
 
 
 
 
 
 
Τα νέα συστήματα STYLETECH.sa  
προσφέρουν μέγιστη ελευθερία  
και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,  
με απεριόριστες δυνατότητες και εξειδικευμένες 
minimal λύσεις για κάθε αρχιτεκτονική δημιουργία.

Θερμοπερατότητα  
Uw =0,75- 1,1 W/m2K
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ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι τρεις κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την  
ποιότητα στα κουφώματα  είναι η σειρά,τα εξαρτήματα και η σωστή κατασκευή 
τοποθέτηση.Το μεράκι και το κόστος παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ενός  
κουφώματος.Η εταιρεία διελάσεων και η σειρά προσδιορίζουν την ασφάλεια,θερμομόνωση καθώς και την αισθητική. 
Τα εξαρτήματα συνεπικουρούν στις τρεις προηγούμενες παραμέτρους.Πχ αν δεν μπουν καλά κλειδώματα στα κουφώματα 
η ασφάλεια μειώνεται αν δεν μπουν τα σωστά λάστιχα η θερμομόνωση εξασθενεί κλπ.

Το δύσκολο δεν είναι αποθαρρυντικό, αλλά αποτελεί για εμάς πρόκληση! 

www.styletech.gr
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Συνεχώς αναβαθμίζουμε τον στόλο των μηχανημάτων, για να μπορούμε να παράγουμε 
κουφώματα και κατασκευές που πρώτα θα αρέσουν σε εμάς,  
για να είμαστε σίγουροι πως θα αρέσουν και σε εσάς . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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