
                                                                                                                                                                       
(NR3)      STYLETECH.sa Ε-45 ΝΙΟΒΗ 
       Περιγραφή 

Το νέο θερμομονωτικό σύστημα UW=1.9-2.7  
 
Η Ε-45 ΝΙΟΒΗ είναι ένα από τα καλύτερα ανοιγόμενα συστήματα 
νέας γενιάς, που διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό και άριστες 
θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες (ανισόπαχα 
πολυαμίδια από 24 mm - 30 mm).  
 
Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προφίλ σε ίσια και πομπέ μορφή 
καλύπτει οποιαδήποτε αισθητική και λειτουργική ανάγκη.  
 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα 
κατασκευής ανοιγόμενου κουφώματος με την χρήση του προφίλ 
«κρυφού» φύλλου. Σε σύνθετες κατασκευές σταθερών και 
ανοιγομένων δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο αισθητικό 
αποτέλεσμα της εξωτερικής τους πλευράς.  
 
Σύμφωνα με τα διαπιστευμένα ινστιτούτα, το σύστημα φέρει 
άριστα αποτελέσματα ηχομείωσης, υδατοστεγανώτητας και 
θερμομόνωσης. Η μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που διαθέτει 
φέρουν την υπογραφή της ΕΤΕΜ Building Systems.  

Οφέλη  

Το σύστημα Ε-45 ΝΙΟΒΗ προσφέρει:  

• μέγιστη θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα απέναντι σε 
έντονες καιρικές συνθήκες,  

• άριστη ηχομείωση σε αστικές περιοχές,  
• λύσεις για όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες,  
• το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε ίσια και πομπέ 

γραμμή,  
• άριστη σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους ,  
• μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πολλών 

περιμετρικών κλειδωμάτων,  
• δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ηλεκτροστατική βαφή 

οποιαδήποτε απόχρωσης RAL ,σε ειδικές βαφές 
απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές 
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επεξεργασίες - ανοδίωση.  

Τυπολογίες  

• πόρτες ανοιγόμενες μέσα ή έξω, 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 
ανοιγομένου φύλλου  

2,88 m2 (μέγιστο πλάτος φύλλου 1,60 
m)  

Ελάχιστη εξωτερική 
διάσταση 
κουφώματος 

350mm πλάτος x 350mm ύψος χωρίς 
μηχανισμό ανάκλισης 375mm πλάτος Χ 
530mm ύψος με μηχανισμό ανάκλισης  

Μέγιστο μέγεθος 
μονόφυλης πόρτας 2,20 m2  

Πάχος υάλωσης από 10 έως 49 mm  

  

    
0518 0643 

  

  
A5.373.05 A5.374.05  A5.375.05  

 

  
422 29199-1 Deckblatt  422 29199-2 Deckblatt  
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Κράμμα αλουμινίου ΕΝ-AW 6060, EN-AW 6063  
Ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με το Qualicoat  
Ανοχές διαστάσεων  EN 12020  
Διαστάσεις πλάτος κάσας  από 60mm έως 188mm  
Διαστάσεις πλάτος φύλλου 67,5 mm  

•  

Ε-45 ΝΙΟΒΗ  

Μέγιστο μέγεθος 
ανοιγομένου φύλλου  

2,88 m2 (μέγιστο πλάτος φύλλου 1,60 
m)  

Ελάχιστη εξωτερική 
διάσταση 
κουφώματος 

350mm πλάτος x 350mm ύψος χωρίς 
μηχανισμό ανάκλισης 375mm πλάτος Χ 
530mm ύψος με μηχανισμό ανάκλισης  

Μέγιστο μέγεθος 
μονόφυλης πόρτας 2,20 m2  

Πάχος υάλωσης από 10 έως 49 mm  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το σύστημα Ε-45 ΝΙΟΒΗ διαθέτει:  

• όλες τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη χρήση του υλικού λόγω των 
ανισόπαχων τοιχωμάτων των προφίλ χωρίς τη μείωση της στατικής επάρκειας 
των κατασκευών,  

• δυνατότητα επιλογής μέσα από την ποικιλία των 44 διατομών με διαφορετικές 
ροπές αδρανείας για μεγαλύτερη οικονομία,  

• 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,  

• μεγάλη ποικιλία διατομών «ταφ» (κολώνες και τραβέρσες),  
• δυνατότητα κατασκευής παράθυρων μικρών διαστάσεων με πλάτος από 

350mm,  
• προσεγμένο σχεδιασμό προκειμένου να αποφεχθεί εγκλωβισμός υδάτων μέσα 

στην κατασκευή,  
• τάπα μπινί:  

  - που στερεώνεται με βίδα  
  - που διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ώστε να οδηγεί τα νερά εκτός κατασκευής  

• μεγάλη ποικιλομορφία λύσεων της στεγάνωσης των κύριων εισόδων, με 
άνοιγμα μέσα ή έξω,  

• ποικιλία πιστοποιημένων εξαρτημάτων κάμερα Europea,  
• πολυθάλαμα λάστιχα EPDM,  
• τρεις τρόπους συνδέσεως (με διαιρούμενη γωνία σύνδεσης, με γωνία καρφωτή 

στην γωνίστρα και στις καβίλιες),  
• πρεσσάκι στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι κατεργασίες για ταχύτητα στην 

κατασκευή,  
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• βούρτσες στεγάνωσης που δεν παραμορφώνονται με την υγρασία όπως τα 
κοινά βουρτσάκια. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

  

Κράμμα αλουμινίου ΕΝ-AW 6060, EN-AW 6063  
Ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με το Qualicoat  
Ανοχές διαστάσεων  EN 12020  
Διαστάσεις πλάτος κάσας  από 60mm έως 188mm  
Διαστάσεις πλάτος φύλλου 67,5 mm  

  

  

email:info@styletech.gr     http://www.styletech.gr     2102484454    fax- 2102484004 
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