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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ETEM είναι μία πρωτοπόρος εταιρία διέλασης αλουμινίου που κατατάσσεται μεταξύ των πιο γρήγορα αναπτυσσόμενων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ΕΤΕΜ, ιδρύθηκε το 1971 και είναι από τις πρώτες εταιρίες σχεδιασμού και παραγωγής
ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές στην Ελλάδα.
Με δύο παραγωγικές μονάδες, στην Αθήνα (Ελλάδα) και στη Σόφια (Βουλγαρία), και ετήσια δυναμικότητα που υπερβαίνει
τους 40.000 τόνους, η ETEM εγγυάται συνεχή και αδιάλειπτη παράδοση σε όλους τους πελάτες της. Με συνεχείς
καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομής και προσωπικό, η ETEM είναι μία διεθνής εταιρία με εξαγωγές που
υπερβαίνουν το 70% της παραγωγικής δυναμικότητας της και με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες.
Με εμπειρία που υπερβαίνει τα 40 χρόνια, στο σχεδιασμό και στην παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ
αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές, η ΕΤΕΜ δεσμεύεται στην εξυπηρέτηση των πελατών της με προϊόντα και
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και δημιουργεί μαζί τους μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την
ακεραιότητα και τη συνέπεια.
Η ETEM κατέχει μία ισχυρή θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιδιώκει συνεχώς την ανάπτυξη σε νέες χώρες και
αγορές. Με αποτελεσματικές δομές και προσωπικό υψηλών προσόντων, εκπληρώνει το στρατηγικό της στόχο που αφορά
την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών της κάθε αγοράς.

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΕΛΥΦΟΣ

Σε μία εποχή όπου τα παραδοσιακά συστήματα υαλοπετασμάτων
πρέπει να διαθέτουν λειτουργικότητα, αισθητική και χαρακτηριστικά
διατήρησης της ενέργειας, η ΕΤΕΜ πρωτοπορεί ορίζοντας το κέλυφος
ενός κτηρίου ως συνδυασμό αρχιτεκτονικών συστημάτων που
διαμορφώνουν μία νέα έννοια, το «Κτηριακό Κέλυφος».
Υπερβαίνοντας τις συμβατικές εφαρμογές και ανάγκες, όπου τα
συστήματα υαλοπετασμάτων ήταν μόνο «διαχωριστικά» μεταξύ του
εσωτερικού και του εξωτερικού ενός κτηρίου, στην ΕΤΕΜ σχεδιάζουμε
συστήματα και λύσεις που είναι συμβατά μεταξύ τους, με στόχο
τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης στο
εσωτερικό της κατασκευής.
Τα συστήματα υαλοπετασμάτων, αεριζόμενων προσόψεων και σκιαδιών
είναι προϊόντα που συνδυάζονται κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά
στο κέλυφος του κτηρίου επιτυγχάνοντας ανθεκτικότητα, μακροχρόνια
λειτουργικότητα, σωστή διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας και του
φωτός, υδατοστεγανότητα, αεροστεγανότητα και ηχομόνωση, με στόχο
την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στη σύγχρονη
αρχιτεκτονική.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα συστήματα με το εικονίδιο λουκέτο, είναι
διαθέσιμα και σε αντιδιαρρηκτική έκδοση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
E99

Τύπος συστήματος: Σύστημα προσόψεων με
προκατασκευασμένα πλαίσια (Unitized Façade)
Εξωτερική εμφάνιση:
Συμβατικό με πλάκα πίεσης
Εμφανές πλάτος εσωτερικά: 99 mm
Βάθος κατακόρυφων κολώνων: 207 mm
Βάθος οριζόντιων τραβερσών: 206 mm

E90

Τύπος συστήματος: Σύστημα προσόψεων με
προκατασκευασμένα πλαίσια (Unitized Façade)
Εξωτερική εμφάνιση:
Συμβατικό με πλάκα πίεσης
Εμφανές πλάτος εσωτερικά: 90 mm
Βάθος κατακόρυφων κολώνων: 139 mm –140 mm
Βάθος οριζόντιων τραβερσών: 64 mm–136 mm

E85

Τύπος συστήματος: Σύστημα πρόσοψης με κολώνες
και τραβέρσες
Εξωτερική εμφάνιση:
«Γυαλί- γυαλί» (Structural glazing), συμβατικό με
πλάκα πίεσης
Εμφανές πλάτος εσωτερικά: 50 mm
Βάθος κατακόρυφων κολώνων: 50 mm–230 mm
Βάθος οριζόντιων τραβερσών: 6 mm–235 mm

E8000

Τύπος συστήματος: Σύστημα πρόσοψης με κολώνες
και τραβέρσες
Εξωτερική εμφάνιση:
«Γυαλί - γυαλί» (structural glazing), συμβατικό με
καπάκια (semi structural glazing)
Εμφανές πλάτος εσωτερικά: 60 mm
Βάθος κατακόρυφων κολώνων: 50 mm–170 mm
Βάθος οριζόντιων τραβερσών: 20 mm –88,5 mm

TAILOR MADE UNITIZED FAÇADE SYSTEM
Το Ε99 είναι ένα αρθρωτό, προσαρμοσμένο σε ειδικές προδιαγραφές σύστημα, το οποίο σχεδιάστηκε για το έργο
του κτηρίου Capital Fort, ύψους 126 Μ.

	E99
Το σύστημα σχεδιάστηκε προκειμένου να ικανοποιήσει

τις ειδικές ανάγκες του έργου.
Ψηλό κτήριο, εύκολη και ασφαλής εγκατάσταση ανεξάρτητη
από καιρικές συνθήκες, ελεγχόμενη απορροή υδάτων από
μεγάλα ύψη, σύγχρονος σχεδιασμός.

E99
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Τα συστήματα αεριζόμενης πρόσοψης (VFS) της ΕΤΕΜ αναπτύχθηκαν μέσα από τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις για
την χρήση διαφόρων υλικών επικάλυψης εξωτερικά του κτηρίου. Καθοριστικό προτέρημα των αεριζόμενων προσόψεων
(VFS) της ΕΤΕΜ είναι η δυνατότητα και η ευελιξία που δίνουν στον αρχιτέκτονα, με ένα μόνο σύστημα, να χρησιμοποιήσει
πολλά υλικά, όπως σύνθετα πάνελ αλουμινίου (etalbond), κεραμικά υλικά, πέτρα κ.λ.π, ακόμα και στο ίδιο έργο.
Με γνώμονα την γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση αλλά και την μακροχρόνια αντοχή και ασφάλεια των αναρτώμενων
στοιχείων στο κτήριο, η ΕΤΕΜ σχεδίασε ένα σύστημα «κέλυφος» καλύπτοντας σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες ενώ
ταυτόχρονα, σημαντικό πλεονέκτημα των αεριζόμενων προσόψεων (VFS) είναι η ενεργειακή αναβάθμιση που μπορούν
να προσφέρουν στο κτήριο. Το σύστημα (VFS) μας δίνει την δυνατότητα να επέμβουμε τόσο σε καινούργια όσο και σε
ανακίνηση υφιστάμενων κτηρίων.

E97 BRAVO
Υλικά πρόσοψης:
Σύνθετα υλικά
Μεταλλικά φύλλα

Μέθοδος ανάρτησης: Άγκιστρα

E97 VARIO
Υλικά πρόσοψης:
Κεραμικά πλακίδια
HPL
Ινοπλισμένες τσιμεντοσανίδες
Κεραμικά
Πέτρα πάχους κάτω από 20 mm
Γυαλί
etalbond®

Μέθοδος ανάρτησης: Άγκιστρα, αυτοκοπτικά αγκύρια,
σύνδεσμοι, πριτσίνια, βίδες, κολλητή τεχνική

E97 FORTE
Υλικά πρόσοψης:
Πέτρα
Γυαλί
Ινοπλισμένες τσιμεντοσανίδες
HPL
Κεραμικά πλακίδια

Μέθοδος ανάρτησης: Αυτοκοπτικά αγκύρια,
χαλύβδινοι πείροι

E97 RESPECT
Υλικά πρόσοψης:
Φωτοβολταϊκά πάνελ

Μέθοδος ανάρτησης: Άγκιστρα
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΔΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΚΙΑΔΙΩΝ

Τα σκιάδια εξασφαλίζουν δύο από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κατασκευών – προστασία από ηλιακή
ακτινοβολία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ελεγχόμενη πρόσβαση του φυσικού φωτός.
Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν άνεση και συνολική βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης για τους ενοίκους ενώ,
παράλληλα, συνεισφέρουν στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

E66
Περσίδες με διάφορους τύπους σχεδιασμού

Διαστάσεις από 150 mm εως 600 mm
Διαφορετικοί τρόποι ανάρτησης
Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης
Δυνατότητα κατασκευής σταθερών και κινητών περσίδων με
μηχανισμό

Η ομάδα της ΕΤΕΜ έχει αναπτύξει το λογισμικό ETEM Pro που προσδιορίζει τις
γενικές ενεργειακές ιδιότητες πολύπλοκών κατασκευών πρόσοψης, προβλέπει την
επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας, αναλύει τυχόν μεταβολές και βελτιστοποιεί τις
συνδυαζόμενες κατασκευές.

Συστήματα για

ΠΟΡΤΕΣ &
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Η σειρά προϊόντων της ETEM για πόρτες και παράθυρα προσφέρει
πολυάριθμες λύσεις για την υλοποίηση σχεδόν κάθε οικιστικής ή
επαγγελματικής εφαρμογής, όπως ανοιγόμενες πόρτες, μονόφυλλα και
δίφυλλα παράθυρα με μηχανισμούς ανάκλισης, συρόμενα συστήματα,
σταθερά πλαίσια, περιστροφικά παράθυρα, πόρτες “ALLER RETOUR”,
μεγάλα συρόμενα συστήματα με ανύψωση κατά τη λειτουργία για
διευκόλυνση της κύλισης, συστήματα για την κατασκευή κυρίων
εισόδων και πολλά ακόμα.
Σε μία εποχή όπου το αισθητικό αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία
στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, η ETEM προσφέρει μία ευρεία συλλογή
προφίλ σε ίσια και πομπέ γραμμή προκειμένου να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις της παραδοσιακής και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής,
δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει το σύστημα που
προτιμά.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ECS
Energy Conservation Systems

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα συστήματα με το εικονίδιο λουκέτο, είναι διαθέσιμα και σε αντιδιαρρηκτική έκδοση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ
E75ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 75 mm
Πλαίσιο φύλλου (ελαχ. βάθος): 84,5 mm
Ελαχ. ύψος: 107 mm
Πάχος υάλωσης: 6 mm - 41 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 1800 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
950 mm × 2300 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 140 kg
Θερμοπερατότητα: Uf = από 1,1 W/m2K

E45ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 60 mm
Πλαίσιο φύλλου (ελαχ. βάθος): 67,5 mm
Ελαχ. ύψος: 82,5 mm
Πάχος υάλωσης: 10 mm - 49 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 1800 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
950 mm × 2300 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 140 kg
Θερμοπερατότητα: Uf = από 1,9 W/m2K

E40ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 52 mm
Πλαίσιο φύλλου (ελαχ. βάθος): 59,5 mm
Ελαχ. ύψος: 82,5 mm
Πάχος υάλωσης: 6 mm - 41 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 1800 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
950 mm × 2300 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 140 kg
Θερμοπερατότητα: Uf = από 2,5 W/m2K

E38ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 50 mm
Πλαίσιο φύλλου (ελαχ. βάθος): 58 mm
Ελαχ. ύψος: 102,5 mm
Πάχος υάλωσης: 23 mm - 36 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 1700 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
950 mm × 2200 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 140 kg
Θερμοπερατότητα: Uf = από 2,9 W/m2K

E2300

Σταθερό πλαίσιο (ελάχ. βάθος): 49 mm
Πλαίσιο φύλλου (ελάχ. βάθος): 53 mm
Ελάχ. ύψος: 93 mm
Πάχος υάλωσης: 4 mm - 30 mm
Μέγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 1800 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μέγ. ύψος φύλλου (mm):
950 mm × 2300 mm
Μέγ. βάρος φύλλου (kg): 140 kg

E1000

Σταθερό πλαίσιο (ελάχ. βάθος): 40 mm
Πλαίσιο φύλλου (ελάχ. βάθος): 47,5 mm
Ελάχ. ύψος: 93,5 mm
Πάχος υάλωσης: 6 mm - 22 mm
Μέγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1400 mm × 1700 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μέγ. ύψος φύλλου (mm):
950 mm × 2200 mm
Μέγ. βάρος φύλλου (kg): 100 kg
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ - ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ECS
Energy Conservation Systems

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα συστήματα με το εικονίδιο λουκέτο, είναι διαθέσιμα και σε αντιδιαρρηκτική έκδοση.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
E75ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 75 mm
Ελαχ. ύψος: 148 mm
Πάχος υάλωσης: 9 mm – 55 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 200 kg
Θερμοπερατότητα: Uf= από 2 W/m2K

E24 ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 67,5 mm
Ελαχ. ύψος: 141 mm
Πάχος υάλωσης: 15 – 45 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 200 kg
Θερμοπερατότητα: Uf= από 2,3 W/m2K

E2004 ECS

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 63,5 mm
Ελαχ. ύψος: 141 mm
Πάχος υάλωσης: μέχρι 43 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 180 kg
Θερμοπερατότητα: Uf= από 2,68 W/m2K

E2004

Σταθερό πλαίσιο (ελαχ. βάθος): 63,5 mm
Ελαχ. ύψος: 146,5 mm
Πάχος υάλωσης: 22,5 mm – 37 mm
Μεγ. βάρος φύλλου (kg): 200 kg

P. 22—23

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ECS
Energy Conservation Systems

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα συστήματα με το εικονίδιο λουκέτο, είναι
διαθέσιμα και σε αντιδιαρρηκτική έκδοση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ
E70ECS

Πλάτος διατομής φύλλου: 70 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου:102 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού: 42 mm
Πάχος υάλωσης: 22 mm–52 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
2000 mm × 2300 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1800 mm × 2500 mm
Θερμοπερατότητα: Uf= από 1,5 W/m2K

E3000ECS

Πλάτος διατομής φύλλου: 60 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου: 99 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού: 58 mm
Πάχος υάλωσης: 20 mm– 42 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
2000 mm × 2300 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1800 mm × 2500 mm
Θερμοπερατότητα: Uf= από 2 W/m2K

E50ECS

Πλάτος διατομής φύλλου: 50 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου: 81,5 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού: 45 mm
Πάχος υάλωσης: 26 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
2000 mm × 2300 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 2500 mm
Θερμοπερατότητα: Uf= από 2,06 W/m2K

E52ECS

Πλάτος διατομής φύλλου: 38 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου: 100 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού: 43,7 mm
Πάχος υάλωσης: 20 mm – 26 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1700 mm × 2200 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1000 mm × 2400 mm
Θερμοπερατότητα: Uf= από 3 W/m2K

E36ECS

Πλάτος διατομής φύλλου: 36 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου: 75 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού: 25 mm
Πάχος υάλωσης: 24 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 1200 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1200 mm × 2200 mm
Θερμοπερατότητα: Uf= από 3 W/m2K

E22

Πλάτος διατομής φύλλου: 36 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου: 77,3 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού: 30,9 mm
Πάχος υάλωσης: 20 mm –25 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1700 mm × 2200 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1000 mm × 2400 mm

E19

Πλάτος διατομής φύλλου: 32 mm
Ελαχ. ύψος διατομής φύλλου: 75,5 mm
Ελαχ. ύψος διατομής οδηγού:30,9 mm
Πάχος υάλωσης: 20 mm
Μεγ. πλάτος φύλλου (mm) x ύψος φύλλου (mm):
1600 mm × 2100 mm
Πλάτος φύλλου (mm) x Μεγ. ύψος φύλλου (mm):
1000 mm × 2300 mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΡΟΛΩΝ
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική προτείνει τη χρήση εύχρηστων, αισθητικά αποδεκτών και οικονομικά προσιτών συστημάτων
σκίασης σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Συνδυάζοντας αυτές τις ιδιότητες με τις πρόσφατες ανάγκες για περισσότερη ασφάλεια, ενεργειακή αποδοτικότητα, έλεγχο
του φωτός καθώς και προστασία έναντι έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ο άνεμος και η βροχή, η ΕΤΕΜ σχεδίασε μία
σειρά συστημάτων, τα ρολά Ε55 και το E61 Multi Box, με και χωρίς θερμομόνωση, αντίστοιχα, για να καλύψει αυτές τις
ανάγκες.
Με στόχο την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία του ρολού, ο σχεδιασμός μας αξιοποιεί
πολυάριθμες καινοτομίες που επιτρέπουν στα φυλλαράκια να κινούνται ομαλά ενισχύοντας ταυτόχρονα τα προφίλ στα
σημεία όπου το ρολό υφίσταται τη μεγαλύτερη καταπόνηση, εξασφαλίζοντας έτσι ανθεκτικότητα και αθόρυβη λειτουργία
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

E55
E61
MULTIBOX
Μεγ. ύψος ρολού (ανάλογα με το φυλλαράκι):
Μεγ. ύψος ρολού (ανάλογα με το φυλλαράκι):
μέχρι 2,40 m
Μεγ. πλάτος: έως 3,5 m

μέχρι 2,40 m
Μεγ. πλάτος: έως 3,5 m
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στη φιλοσοφία σχεδιασμού και στις ανάγκες ενός σύγχρονου χώρου γραφείων είναι η
λειτουργικότητα και η ευελιξία.
Το σύστημα Ε69 σχεδιάστηκε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες μορφοποίησης ενός επαγγελματικού χώρου
αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τον προσωπικό εργασιακό χώρο αλλά και την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των
εργαζομένων.

E69
Δυνατότητα συνδυασμού πολλών διαφορετικών υλικών

Πολύ εύκολη εγκατάσταση και απεγκατάσταση
Δυνατότητα για διαφορετικά επίπεδα ηχομόνωσης
Δυνατότητα τοποθέτησης περσίδων μεταξύ των τζαμιών
Συμβατότητα με άλλα συστήματα ΕΤΕΜ
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ

Συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική και την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια, η ETEM προσφέρει μία
σειρά θυρών εισόδου ασφαλείας, εσωτερικών θυρών, πυράντοχων θυρών καθώς και μεταλλικών θυρών γενικής χρήσης.
Στα επιπλέον πλεονεκτήματα των πορτών ασφαλείας ΕΤΕΜ συγκαταλέγονται το φύλλο με διπλή θωράκιση, οι
ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου, το ματάκι 180 μοιρών και το εξάρτημα προστασίας του κυλίνδρου (DEFENDER).

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
επενδυσεισ αλουμινιου

επενδυσεισ με inox στοιχεια

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ
μοντερνα σχεδια

κλασικά σχεδια

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΠΟΡΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PREMIUM
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Οι Εσωτερικές πόρτες της ΕΤΕΜ χαρακτηρίζονται από ποικιλία τυπολογιών όπως παντογραφικά σχέδια, με inox
λεπτομέρειες, συρόμενες, σπαστές, με διάφορες διαστάσεις τζαμιών, ημι-ταμπλαδωτές με “καδρέτα” και πυράντοχες, οι
οποίες δύναται να καλύψουν κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή.
Προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία κλασικών και μοντέρνων σχεδίων με υψηλή αισθητική από λουστραριστές επενδύσεις
τεχνητού καπλαμά όπως, δρυς, ανεγκρέ, οξιάς αλλά και Laminate και σε πολλές επιλογές χρωμάτων, ενώ επιπλέον, με τη
δυνατότητα βαφής όλων των σχεδίων σε διάφορα χρώματα λάκας, μπορούν να δοθούν λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις
ανακαίνισης.
(*) Όλες οι πόρτες διατίθενται με κλειδαριά και μεντεσέδες χωρίς πόμολα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

LAMINATE

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ΕΤΕΜ, έχει διευρύνει τη σειρά προϊόντων της με νέες λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των
ενοίκων του κτηρίου.
Με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, σχεδιάζουμε και παρουσιάζουμε προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί
σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, συνεργάζονται με τα υπόλοιπα συστήματα ΕΤΕΜ ενώ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα σε διάφορες κατασκευές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣ
Μεγάλη ποικιλία προϊοντικών λύσεων
κατάλληλα για πολλές εφαρμογές όπως
πόρτες, παράθυρα με πολύ μεγάλα
ανοίγματα, αίθρια
Διαθέσιμοι τύποι προϊόντων
Οριζόντιας και κάθετης κίνησης,
ανοιγόμενα, πλισέ

ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΓΚΕΛΟΥ

Διαθέσιμοι τύποι προϊόντων
Inox, παραδοσιακά, πρεσαριστά

Διαθέσιμοι τύποι προϊόντων
Κυλινδρικές και ορθογώνιες διατομές με οριζόντια και
κάθετα στοιχεία - εφαρμογές με τζάμια

Ιδανικός συνδυασμός αισθητικής και
ποιότητας

Εμφάνιση και αισθητική που συνδυάζονται με ασφάλεια
και αντοχή στο χρόνο

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΤΕΜ από την ίδρυσή της, δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής
προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές χρήσεις και εφαρμογές.
Επενδύοντας σε τεχνογνωσία και σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό,
η ΕΤΕΜ είναι ένας σημαντικός παραγωγός και προμηθευτής προφίλ
αλουμινίου στην Ευρώπη και τη Νοτιανατολική Μεσόγειο. Η ΕΤΕΜ, με
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
μπορεί να παράγει προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με μεγάλο
εύρος διαστάσεων και μηκών, σύμφωνα πάντα με τις αυστηρότερες
διεθνείς προδιαγραφές.
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η ΕΤΕΜ επενδύει διαρκώς σε σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό. μηχανήματα επεξεργασίας και
κατεργασίας όπως ειδικά κέντρα κοπής, CNC, πριόνια, μηχανήματα μορφοποίησης. Αξιοποιώντας την
μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της μπορεί και παραδίδει προϊόντα με προστιθέμενη αξία έτοιμα
προς χρήση.
Η εταιρεία παράγει ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων προφίλ αλουμινίου με περισσότερες από 900
διαφορετικές διατομές:
Γωνίες
Λάμες
Ορθογώνιους και τετράγωνους σωλήνες
Τ-προφίλ
U-προφίλ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος προφίλ: 3 m έως 14 m
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: 0,85 mm
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Τετράγωνες διατομές: 150 mm × 150 mm
Παραλληλόγραμμες διατομές: 300 mm × 50 mm
Στρογγυλές σωλήνες: Ø 200 mm
Ορθογώνιες μπάρες: 70 mm × 70 mm
Στρογγυλές μπάρες: Ø 80 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ: 15 kg/m

Ενδεικτικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Αυτοκινητοβιομηχανία

• Γενικές οικοδομικές εφαρμογές
• Κατασκευή μηχανημάτων
• Ναυπηγική βιομηχανία
• Θέρμανση, κλιματισμός και εξαερισμός
• Ζάντες ποδηλάτου
• Ηλιακούς συλλέκτες και φωτοβολταϊκά πάνελ
• Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
• Διαφημιστικές σημάνσεις / οδοσημάνσεις
• Σκάλες
• Σκαλωσιές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
• Ηλεκτρικός εξοπλισμός
• Συστήματα ηλιοπροστασίας, κλπ.

Προϊόντα ή και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών που εμφανίζονται στον κατάλογο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς πρωτύτερη ενημέρωση. Για οποιαδήποτε πληροφορία
μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΕΜ, τηλ. 8001113836 (χωρίς χρέωση)

Azalea complex
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