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ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

Περιγραφή  

Σύστημα "πολλών αξιώσεων" 

Το σύστημα Ε-2300 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι το πλέον καταξιωμένο και διαχρονικό 
ανοιγόμενο σύστημα της ελληνικής αγοράς.  

Είναι κατάλληλο για μεσαία και μεγάλα ανοίγματα δημιουργώντας ανθεκτικές 
κατασκευές.  

Το σύστημα χρησιμοποιείται για την κατασκευή μεγάλων έργων στην Ελλάδα αλλά 
και το εξωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ότι σε συνδυασμό με τα 
συστήματα αίθριων της ΕΤΕΜ Building Systems, βρήκε τέλεια εφαρμογή στον 
τερματικό σταθμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.  

Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμούς που εξασφαλίζουν 
ασφάλεια και λειτουργικότητα στο κούφωμα.  

Διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά απόδοσης με τα οποία πληρούνται οι εξειδικευμένες 
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα κουφώματα αλουμινίου. 

Οφέλη  

Το σύστημα Ε-2300 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ προσφέρει:  

• δυνατότητα συνδυασμού με τα συρόμενα κουφώματα του συστήματος Ε-2200 
ΑΡΤΕΜΙΣ,  

• ανθεκτικές κατασκευές που εξασφαλίζουν χρηστικότητα και διαχρονικότητα,  
• αισθητική και λειτουργικότητα,  
• όλες τις κατασκευαστικές λύσεις σε ανοιγόμενα και σταθερά κουφώματα,  
• τη δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων για μεσαία και μεγάλα ανοίγματα,  
• ικανοποιητική στεγανότητα,  
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• δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές 
βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες 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,  
• φυσαρμόνικες πολλαπλών φύλλων,  
• βιτρίνες.  

Ενδεικτικές Διαστάσεις  

Μέγιστο μέγεθος ανοιγομένου 
φύλλου  

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

Ελάχιστη εξωτερική διάσταση 
κουφώματος 

338 mm χωρίς μηχανισμό 
ανάκλισης  
375 πλάτος Χ 530 ύψος, με 
ανάκλιση  

Μέγιστο μέγεθος μονόφυλης 
πόρτας 2,20 m2 

Πάχος υάλωσης από 5 έως 31 mm 
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A5.347.04  A5.348.04  A5.119.96 

Κράμμα αλουμινίου ΕΝ-AW 6060, EN-AW 
6063 

Ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με το 
Qualicoat 

Ανοχές διαστάσεων EN 12020 
Διαστάσεις πλάτους 
κάσας από 46mm έως 180 mm 
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