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Η Ultra aluminium systems, σχεδιάζει, αναπτύσει και διαθέτει 
στην ελληνική και διεθνή αγορά, αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου υψηλών 
προδιαγραφών και αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει ο τοµέας 
συστηµάτων αλουµινίου.

Διαθέτοντας καινοτόµες διαδικασίες, σύγχρονο εξοπλισµό και άρτια 
καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό, καταφέρνει να διασφαλίσει την ανάπτυξη 
συστηµάτων αλουµινίου µε τα αυστηρότερα πρότυπα, που συνδυάζουν, την 
µηχανική αντοχή και την άρτια λειτουργική εφαρµογή µε την εξαιρετική 
αισθητική.

Τα νέας γενιάς αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου της Ultra aluminium systems, 
µπορούν να ανταποκριθούν επάξια και να καλύψουν τις απαιτήσεις του 
αρχιτέκτονα, του κατασκευαστη αλλά και του πελάτη που ζητάει την ενεργειακή 
και αισθητική αναβάθµιση του χώρου του.  

Τα αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου της Ultra aluminium systems είναι 
πιστοποιηµένα από τα διεθνώς αναγνωρισµένα Ινστιτούτα (IFT Rosenheim, 
NCTL) και  διατίθενται στις αγορές, Ελλάδας,  Ευρώπης, Μέσης Ανατολής αλλά 
και στην απαιτητική Αµερικανική αγορά.

Πρωταρχικό µας µέληµα είναι να σχεδιάζουµε και να αναπτύσουµε καινοτόµα 
συστήµατα αλουµινίου µε γνώµονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής και το σεβασµό 
προς το περιβάλλον.

Στην Ultra aluminium systems οι ανάγκες σας είναι το όραµά µας!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Kράµα ΑΑ6060

Mέγιστο Βάρος Φύλλου

Θερµική Κατεργασία Τ5

Aνοξείδωτος Οδηγός 314

Πλάτος Πολυαµιδίων 20 - 30mm

Πλάτος Οδηγών 166.3mm

Υαλοπίνακες εξωτερική διάσταση µέχρι 45mm

600kg

Εφαρµογές

        
Δίφυλλα Επάλληλα

YΨΗΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
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AΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

YΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Bασικά Χαρακτηριστικά
Κάλυψη πολύ µεγάλων ανοιγµάτων

Κορυφαίες επιδόσεις ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης

Δυνατότητα τοποθέτησης anti vandal υαλοπινάκων 

Δυνατότητα τοποθέτησης κρυφών παγίδων συναγερµού

Το Ultra Grande, αποτελεί το στιβαρότερο 

ανασυρόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα αλουµινίου της Ultra 

aluminium systems. Πρόκειται για ένα κούφωµα, που έχει την 

δυνατότητα να διαχειριστεί εξαιρετικά βαριά φορτία, έως 600Kg. 

και να τοποθετηθεί σε πολύ µεγάλα ανοίγµατα. Ανταποκρίνεται 

πλήρως στις σύγχρονες κατασκευαστικές απαιτήσεις, 

προσφέροντας σιγουριά, ασφάλεια και αντοχή στον χρόνο.

Διατίθεται και µε χαµηλό οδηγό επιτρέποντας την ανεµπόδιστη 

διέλευση πάνω από αυτό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για 

τοποθέτηση σε χώρους που χρησιµοποιείται από ΑΜΕΑ. 

Η δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπινάκων  µεγάλου πάχους του 

προσδίδει εξαιρετικές επιδόσεις θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης και 

ταυτόχρονα εξασφαλίζει την µέγιστη ενεργειακή αναβάθµιση των 

κτιρίων. 

Διαθέτει Bi-metal πολυαµίδια αποτρέποντας στρεβλώσεις, σε 

περίπτωση απότοµων αλλαγών της εξωτερικής ή εσωτερικής 

θερµοκρασίας.

Όπως όλα τα θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου, της Ultra 

aluminium systems, έτσι και το Ultra Grande, έχει κερδίσει 

επάξια µια θέση, στο βάθρο της ποιότητας και της σωστής 

λειτουργίας.

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΨΗΛΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΨΗΛΗ
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
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έως 600kg / φύλλο!
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Θέση Κύριλλο, 193 00, ΒΙ. ΠΕ. Ασπροπύργου Αττικής
T: 211 50 03 700 • F: 211 50 03 707
E: info@ultra-aluminium.com
www.ultra-aluminium.com
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