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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!

Εφαρµογές

Διφύλλα Επάλληλα µε ή Χωρίς Σήτα

Διφύλλα ή Μονόφυλλα Χωνευτά

Αντικριστά - Επιτοίχια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Kράµα ΑΑ6060

Πλάτος Οδηγών

Θερµική Κατεργασία Τ5

Ανοξείδωτος Οδηγός 314

Μέγιστο Βάρος Φύλλου 200kg

Υαλοπίνακες εξωτερική διάσταση µέχρι 21mm

91 - 120mm

YΨΗΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
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Ultra smart sliding Bασικά Χαρακτηριστικά
Yψηλή αισθητική και λειτουργικότητα

Άριστη ποιότητα

Ιδανικός συνδυασµός
µηχανικής αντοχής και κόστους

Αθόρυβη κύλιση των φύλλων

Στα πρωτοποριακά αρχιτεκτονικά 
συστήµατα αλουµινίου της Ultra Aluminium Systems, ανήκει το 

Smart Sliding το οποίο είναι ένα συρόµενο κούφωµα µε λιτή 

εµφάνιση που προσδίδει ξεχωριστή αισθητική στην οποιαδήποτε 

κατασκευή. 

Είναι σχεδιασµένο για κάλυψη µικρών και µεσαίων ανοιγµάτων 

που απαιτούνται συρόµενα κουφώµατα αλουµινίου. 

Πρόκειται για την πρώτη επιλογή όσων θέλουν να συνδυάσουν 

την εγγυηµένη ασφάλεια µε το χαµηλό κόστος, χωρίς όµως να 

λειτουργήσουν εκπτωτικά, στο θέµα της ποιότητας.

Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό Ultrainox, προκειµένου να επιτευχθεί 

η αθόρυβη και ήπια κύλιση των φύλλων. Οι εφαρµογές που µπορεί 

να επιλέξει ο ενδιαφερόµενος είναι επάλληλα µε ή χωρίς σήτα, 

αντικριστά ή χωνευτά.

Το Smart Sliding είναι πιστοποιηµένο από το διεθνώς 

αναγνωρισµένο ινστιτούτο IFT Rosenheim το οποίο επιτρέπει την 

εισαγωγή και διάθεση του, στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Στην Ultra Aluminium Systems, τα κουφώµατα αλουµινίου που 

διαθέτουµε στους πελάτες µας αντικατοπτρίζουν τους ρυθµούς 

και τις επιταγές της σύγχρονης εποχής.

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

AΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

YΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ
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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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