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Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ UW=2-4.3 
Περιγραφή 
Η νέα πρωτοποριακή πρόταση στα συρόμενα 
 
Η Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ είναι ένα απο τα νέα 
πρωτοποριακά σχεδιασμένα συρόμενα σύστηματα 
που διαθέτει άριστες θερμομονωτικές και 
ηχομονωτικές ιδιότητες κατατάσσοντας τα 
κουφώματα της ανάμεσα στα κορυφαία της αγοράς 
. 
 
Η εργονομική σχεδίαση των προφίλ και η ποικιλία 
των διατομών μας δίνει την δυνατότητα να 
παρέχουμε λύσεις για κάθε κατασκευαστική 
ανάγκη σε μεσαία και μεγάλα ανοίγματα,χωρίς να 
χάνουν απο την πρακτικότητα και την 
λειτουργικότητα τους 
  
Τα πρωτοποριακά σχεδιάσμένα προφίλ υψηλής 
αισθητικής της Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ δίνουν διάφορες 
διακοσμητικές λύσεις,σε ίσια και πομπέ γραμμή 
διατηρώντας την ιδανική σχέση μεταξύ ποιότητας 
και κόστους 
 
Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα µε την 
εγγύηση της ΕΤΕΜ Building Systems, που 
εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία 
του κουφώματος.  
  
Οφέλη  
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Η σειρά Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ προσφέρει:  

• μέγιστη θερμομόνωση και 
υδατοστεγανότητα απέναντι σε έντονες 
καιρικές συνθήκες,  

• άριστη ηχομείωση σε αστικές περιοχές,  
• στιβαρότητα,ανθεκτικότητα και άψογη 

λειτουργικότητα λόγω του κάτω 
ανοξείδωτου οδηγού  

• το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε ίσια 
και πομπέ γραμμή,  

• οικονομικά αποδεκτές λύσεις που μπορούν 
να καλύψουν όλες τις κατασκευαστικές 
απαιτήσεις ,άριστη σχέση μεταξύ ποιότητας 
και κόστους ,  

• μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η 
δυνατότητα πολλών περιμετρικών 
κλειδωμάτων,σε συνδυασμό με το άρτιο 
αισθητικό αποτέλεσμα  

• δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε 
οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές 
βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε 
άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - 
ανοδίωση.  

Τυπολογίες 
  

• δίφυλλο επάλληλο με ή χωρίς σίτα,  
• τρίφυλλο και τετράφυλλο επάλληλο,  
• τρίφυλλο παρασυρόμενο επάλληλο,  
• μονόφυλλο χωνευτό τζάμι-παντζούρι με ή 

χωρίς σίτα,  
• δίφυλλο χωνευτό τζάμι-παντζούρι με ή 

χωρίς σίτα,  
• μονόφυλλο χωνευτό τζάμι με σίτα και 

εξωτερικό παντζούρι,  
• δίφυλλο  χωνευτό τζάμι με σίτα και 

εξωτερικό παντζούρι.  

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
  

Μέγιστες διαστάσεις 
ύλλου παράθυρου Πλάτος 2,3m x 1,5m ύψος  

Μέγιστες διαστάσεις 
ύλλου πόρτας Πλάτος 2,3m x 2,2m ύψος  

Μέγιστες διαστάσεις 
ύλλου πόρτας με 
υνδυασμό πρόσθετων 

Πλάτος 2,6m x 2,7m ύψος 
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προφίλ 
Πάχος υάλωσης από 20mm έως 26mm 

  

 

 
 

Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ 

Μέγιστες διαστάσεις 
φύλλου παράθυρου Πλάτος 2,3m x 1,5m ύψος  

Μέγιστες διαστάσεις 
φύλλου πόρτας Πλάτος 2,3m x 2,2m ύψος  

Μέγιστες διαστάσεις 
φύλλου πόρτας με 
συνδυασμό πρόσθετων 
προφίλ 

Πλάτος 2,6m x 2,7m ύψος 

Πάχος υάλωσης από 20mm έως 26mm 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αποτελεί το νέο πρωτοποριακά σχεδιασμένο συρόμενο σύστημα της αγοράς, κοπής 
45° που καλύπτει κάθε κατασκευαστική απαίτηση 
 
Η Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ διαθέτει:  

• μεγάλη ποικιλία προφίλ που δίνουν λύσεις σε όλες τις οικοδομικές απαιτήσεις  
• βέλτιστη χρήση του υλικού λόγω των ανισόπαχων τοιχωμάτων των προφίλ 

χωρίς τη μείωση της στατικής επάρκειας των κατασκευών  
• πατενταρισμένο ανοξείδωτο οδηγό που :  

-         επιτρέπει μεγάλη επιφάνεια επαφής μεταξύ βούρτσας –αλουμινίου 12 mm 
-         δεν κόβει τα ράουλα 
-         δεν δημιουργεί θορύβους 
-         δεν κυρτώνεται με την πάροδο του χρόνου 

• ειδικά σχεδιασμό τύπου «πύργου»των οδηγών ώστε να μπορούν να δεχτούν 
κατακόρυφα φορτίο εως 200kg χωρίς να παραμορφώνονται  

• μεγάλες οπές διαφυγής υδάτων που μας δίνουν την δυνατότητα να 
διαχειριστούν μεγάλους όγκους νερού και αποτρέπουν την προσκόλληση 
ύδατος λόγω επιφανειακής τάσης  

• οδηγούς που δέχονται περιμετρικά λάστιχα:  
  -  για τη σφράγιση του αρμού τοίχου - κουφώματος  
  -  για την αποτροπή μετάδοσης θορύβου κατά τη λειτουργία  

• πρωτοποριακού σχεδιασμού γωνίες σύνδεσεως φύλλων με διπλά άγκυστρα 
που αγκιστρώνουν πάνω στα ειδικά σχεδιασμένα φτερά αλουμινίου των 

http://www.etem.gr/UserFiles/File/building/systems/141921_E-52_GR_6.pdf�
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φύλλων.Η γωνία περικλείεται απο ειδικό πλαστικό κέλυφος ώστε να 
αποφεύγεται το γεφύρωμα του θερμομονωτικού προφίλ  

• διάφορες γωνίες συνδέσεως για τους οδηγούς  
• πλαστική διατομή η οποία εξασφαλίζει την συμβατότητα των εξαρτημάτων με 

την Ε-22 και την Ε-19  
• κλειδαριά πολλαπλών σημείων  

-        ράουλα εγγυημένα για 25000 ανοιγοκλεισήματα με : 
-         ρόδες μεγάλης διαμέτρου φ27 για εύκολο ρολάρισμα 
-         ρεκτιφιαρισμένο χιτώνιο απο χρωμιομένο χάλυβα 
-         σκληρό αντιτριβικό πλαστικό με 40% υαλονήμα  
-         μέγιστο φορτίο ανα ρόδα 20 kg 

• inox ράουλο που μπορεί να δεχθεί μέγιστο φορτίο 50 Kg ανα ρόδα  
• παντενταρισμένη προεξοχή υποστήριξης των τριχών από τα βουρτσάκια ώστε 

να είναι πάντα κάθετα στο κινητό φύλλο και να εξασφαλίζεται η 
αεροστεγανότητα,  

• τάπα διφύλλου με βίδα που ακολουθεί τη μορφή του προφίλ και στεγανώνει 
απόλυτα πάνω στο ενισχυμένο stop,  

• ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με το οποίο επιτυχγάνεται η σωστή σφράγιση του 
φύλλου πάνω στον οδηγό,  

• πρεσσάκι στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι κατεργασίες για ταχύτητα στην 
κατασκευή  
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