
      Συνεχώς αναβαθμίζουμε τον στόλο των μηχανημάτων, για να μπορούμε να παράγουμε 

και όχι να εισάγουμε κουφώματα και κατασκευές που πρώτα θα αρέσουν σε εμάς, για να 

είμαστε σίγουροι πως θα αρέσουν και σε εσάς . 

 Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο του αλουμινίου ,u-pvc-σιδήρου, τα έργα μας και οι 

υφιστάμενοι πελάτες μας , αποτελούν την εγγύηση για την υλοποίηση της υπόσχεσης και 

της φιλοσοφίας μας.  Τα προϊόντα μας: 

• Πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο, απλά και ενεργειακά – θερμοδιακοπτομενα. 

• Πόρτες και παράθυρα από σίδηρο . 

• Πόρτες και παράθυρα από  ενεργειακά – θερμοδιακοπτομενα, συνθετικά 

pvc,επιλογής σας. 

• Πόρτες εσωτερικού χορού αλουμινίου και ξύλου, σε διάφορα σχέδια. 

• Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες διαφόρων τύπων και επίλογων. 

• Τζαμιά ενεργειακά τρίτης γενιάς σε διάφορους συνδυασμούς θερμοπερατοτητας. 

• Σήτες διαφόρων διαστάσεων και κατευθύνσεων, απλά και με μηχανισμούς. 

• Ρολά διαφόρων τύπον , απλά, αλουμινίου, μασίφ, βαρέως τύπου, με μεγάλη 

διάτρηση, θερμοδιακοπτομενα, με κίνηση απλή, με μανιβέλα, μοτέρ, με αισθητήρα βροχής, 

ανέμου, φωτός, με απομακρυσμένη εντολή επιλογή σας. 

• Υαλοπετασματα διαφόρων τύπων και σχεδιασμού, απλά και ενεργειακά. 

• Επενδύσεις κτιρίων με j.bond. 

• Σκίαστρα διαφόρων τύπων αντηλιακά. 

• Πόρτες πυρασφαλείας μονόφυλλα και δίφυλλα. 

• Ειδικές κατασκευές επιλογής σας, σχεδιασμένα από μας ,και αντίγραφα που εσείς 

επιθυμείτε. 

• Κάγκελα βεράντας και περιφράξεων, σε άπυρα σχέδια και εφαρμογές. 

• Κάγκελα βεράντας και περιφράξεων, σε Ιπόχ και αλουμινίου. 

• Χωρίσματα γραφείων και διαμερισμάτων. 

• Αυτοματισμούς σε γκαραζόπορτες, πόρτες, συρόμενες, ανοιγώμενες. 

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 STYLETECH.sa                                                                                                      

Έχουμε πιστοποίηση απευθείας από την ελληνική εταιρεία ΕΤΕΜ και όχι μόνο και την 

γερμανική εταιρεία REHAU  ονομαστικά και όχι από μεσάζοντες .(επιτρέπονται δοκιμές στα 

κουφώματα για την προέλευση ,γνησιότητα ,δείκτες προστασίας και πάνω από όλα 

στατικότητα)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 



Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα στις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις μας, στην Αθήνα και δεν έχουν καμιά σχέση με παρεμφερή προϊόντα η non 

Name που κατασκευάζονται στο εξωτερικό και εισάγονται στην Ελληνική αγορά και 

δυστυχώς πωλούνται ως Ελληνικά προϊόντα.                                                                                                                                                                                 

Η εταιρεία μας πιστή στις αρχές που έχει διαμορφώσει εδώ και 25 χρόνια, συνδυάζει την 

πείρα χρόνων, την εξελιγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία και συνεχίζει να παράγει 

ποιοτικά προϊόντα ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ πρώτης ύλης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

του κάθε Έλληνα καταναλωτή.                                                                                                                                                                               

Τα κουφώματα STYLETECH  βρίσκονται στην διάθεσή σας και μετά την τοποθέτηση των 

προϊόντων μας με άριστα οργανωμένο after sale service για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα ή 

ερώτημά σας.                           Με εκτίμηση, 
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