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Η Ultra Aluminium Systems, σχεδιάζει, αναπτύσει και διαθέτει 

στην ελληνική και διεθνή αγορά, αρχιτεκτονικά συστηµάτα 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  διατήθονται 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!
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Ειδικές κατασκευές
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YΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το Ultra minimal, αποτελεί µια µινιµαλιστική 

προσέγγιση στα θερµοµονωτικά αρχιτεκτονικά συστήµατα 

αλουµινίου. Στην Ultra Aluminium Systems, γνωρίζοντας τις 

ανάγκες των ανθρώπων για φυσικό φως αλλά και την 

ανεµπόδιστη θέα στον περιβάλλον χώρο, δηµιουργήσαµε µια 

νέα σειρά συστηµάτων αλουµινίου, µε γνώµονα την λιτή 

σχεδιαστική διάθεση.

Μοντέρνο και ταυτόχρονα πρωτοποριακό το Ultra minimal 

επιτρέπει την απεριόριστη θέα λόγω της ελαχιστοποίησης του 

εµφανούς πλαισίου αλουµινίου καθιστώντας το κούφωµα µια 

εξέχουσα εικαστική παρέµβαση στον χώρο που θα 

τοποθετηθει. Η minimal κατασκευή ενισχύει τον φυσικό 

φωτισµό δίνοντας παράλληλα µεγάλη αίσθηση ελευθερίας.

Είναι ειδικά σχεδιασµένο, για να καλύπτει εξαιρετικά µεγάλα 

ανοίγµατα έως 18τ.µ/φύλλο!! και να µπορεί να δεχθεί 

υαλοπίνακες βάρους πάνω από 1 τόνο!!. Την οµαλή κύλιση των 

φύλλων, εξασφαλίζουν τα πολλαπλά ράουλα τα οποία µπορούν 

να τοποθετηθούν είτε στο πάνω µέρος του φύλλου (µικρά 

ανοίγµατα) είτε στον κάτω οδηγό όταν πρόκειται για πολύ 

µεγάλα ανοίγµατα. Τα ανοξείδωτα ράουλα σε συνδυασµό µε 

τον ανοξείδωτο οδηγό συντελούν στην αθόρυβη κύλιση. Η 

χρήση ηλεκτροκίνησης δίνει στην Ultra minimal έναν σύγχρονο 

πολυτελή και ταυτόχρονα άνετο χαρακτήρα στην καθηµερινή 

χρήση του.

Ανήκει στα θερµοµονωτικά αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου 

πετυχαίνοντας την υψηλότερη θερµοµόνωση και  συµβάλοντας ενεργά στην 

ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου, που επιβάλλουν οι υπάρχουσες 

κλιµατολογικές συνθήκες. Το Ultra minimal είναι ότι πιο σύγχρονο έχει να 

παρουσιάσει η Ultra Aluminium Systems στην αγορά.

Στην Ultra Aluminium Systems, στοχεύοντας πάντα στην εξέλιξη, εισάγουµε 

διαρκώς µοντέρνα και ταυτόχρονα πρωτοποριακά ενεργειακά συστήµατα 

αλουµινίου. Το Ultra minimal, είναι ένα από αυτά.

Bασικά Χαρακτηριστικά

Κάλυψη πολύ µεγάλων ανοιγµάτων
έως 18τ.µ. / φύλλο

Δυνατότητα τοποθέτησης
anti vandal υαλοπινάκων

Τοποθέτηση υαλοπινάκων βάρους έως 1 τόνο

Aνεµπόδιστη θέα

Κορυφαίες επιδόσεις θερµοµόνωσης
και ηχοµόνωσης

Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης U-Motion
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έως 18τ.µ. / φύλλο

Δυνατότητα τοποθέτησης
anti vandal υαλοπινάκων

Τοποθέτηση υαλοπινάκων βάρους έως 1 τόνο

Aνεµπόδιστη θέα

Κορυφαίες επιδόσεις θερµοµόνωσης
και ηχοµόνωσης

Δυνατότητα ηλεκτροκίνησης U-Motion

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΟUTDOOR

COMMERCIAL

PERGOLAS

HOTELRESIDENTIAL

SPECIALIZED
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A U S T R I A
H E L L A S

IS0 9001:2008
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No.:115

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


