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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 22mm

Πλάτος Οδηγών 107mm

Υαλοπίνακες εξωτερική διάσταση µέχρι 25mm

200kg

Εφαρµογές

Συµβατικό Συρόµενο µε Σταθερό

Ανασυρόµενο µε Σταθερό

Αντικριστό µε Σταθερό

YΨΗΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

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 22mm

Πλάτος Οδηγών 107mm

Υαλοπίνακες εξωτερική διάσταση µέχρι 25mm

200kg

Εφαρµογές

Συµβατικό Συρόµενο µε Σταθερό

Ανασυρόµενο µε Σταθερό

Αντικριστό µε Σταθερό



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

AΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

YΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Aνασυρόµενο έως 200kg

Συµβατικό

Bασικά Χαρακτηριστικά
Kάλυψη µεγάλων ανοιγµάτων

Βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιµου χώρου

Yψηλή εξοικονόµηση ενέργειας

Δυνατότητα εφαρµογής µε ρολό ή σήτα

Το Fixed and Slide, είναι  ένα συρόµενο / 

ανασυρόµενο, σε συνδυασµό µε σταθερό, θερµοµονωτικό 

σύστηµα αλουµινίου, της Ultra aluminium systems. 

Προσφέρει εξαιρετική ασφάλεια και υψηλή θερµοµόνωση στον 

χώρο, στον οποίο τοποθετείται. Το κούφωµα, παρέχεται και µε 

ανασυρόµενο µηχανισµό που του δίνει επιπλέον στεγάνωση. 

Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό Ultrainox για την οµαλή και αθόρυβη 

κύλιση του φύλλου.

Λόγω του µοναδικού του σχεδιασµού και της λιτής όψης µπορεί 

να ανταποκριθεί σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. Η µεγαλύτερη 

θέα που προσφέρει σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος 

κατασκευής και το ακόµα χαµηλότερο κόστος συντήρησης, 

αποτελεί την ιδανική λύση για ξενοδοχειακές µονάδες και 

τουριστικά καταλύµατα. 

Στα θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου, η Ultra aluminium 

systems έχει τη τεχνογνωσία να πετύχει το δίπτυχο της ιδεώδους 

ποιότητας µε την ανταγωνιστική τιµή.
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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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