
A N O I Γ Ο Μ Ε Ν Ο  Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

LOS ANGELES • NEW YORK • GERMANY • DUBAI
GREECE • ROMANIA • BULGARIA • CYPRUS

Ultra
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ultra
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ultra
ΑΝΕΣΗ

Ultra
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



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

Πλάτος Kάσας

Θερµική Κατεργασία Τ5

Πάχος Προφίλ 1.3 - 1.6mm

Πλάτος Φύλλου 64mm

Πλάτος Πολυαµιδίων 14 - 22mm

Υαλοπίνακες µέχρι 40mm και όχι µονοί

από 56 - 180mm

Εφαρµογές

Σταθερά

Mονόφυλλα Ανοιγόµενα

Δίφυλλα Ανοιγόµενα

Γωνιακές Κατασκευές

Προβαλλόµενο Ανακλινόµενο

YΨΗΛΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
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Το Ultra thermal opening ultralock, 
εντάσσεται στα θερµοµονωτικά αρχιτεκτονικά συστήµατα 
αλουµινίου, που µπορούν συνδυαστικά να διασφαλίσουν την 
απόλυτη θερµοµόνωση, µε την υψηλότερη ασφάλεια και την 
εργονοµική αισθητική.

Το κούφωµα αλουµινίου µε µηχανισµό ultralock, έχει την 
δυνατότητα να κλειδώνει διαδοχικά σε περιµετρική εµβέλεια. 
Διαθέτει ατσάλινο µηχανισµό πολλαπλών σηµείων, προσδίδοντας 
του εξαιρετικές αντικλεπτικές ιδιότητες. Διατίθεται επίσης και µε 
µηχανισµό πολλαπλών κλειδωµάτων Camera Europea.

Πρόκειται για ένα ανοιγόµενο κούφωµα µε λιτές σχεδιαστικές 
γραµµές, ικανό να παρέχει λύσεις, προηγµένου τεχνολογικού και 
ποιοτικού επιπέδου. Μπορεί να εφαρµοσθεί σε πληθώρα 
κατασκευών, αλλά και να διατεθεί σε διάφορες µορφές όπως 
σταθερό, µονόφυλλο, δίφυλλο, προβαλλόµενο µε δυνατότητα 
ηλεκτρικής κίνησης ή ακόµα και σε γωνιακή κατασκευή, που είναι 
το νέο trend της εποχής.

Έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται ιδανικά µε τα υπόλοιπα 
συστήµατα της Ultra aluminium systems δίνοντας µια 
οµοιόµορφη όψη. 

Το Ultra thermal opening, είναι πιστοποιηµένo από τα διεθνώς 
αναγνωρισµένα ινστιτούτα ΙFT Rosenheim και NCTL, που του 
επιτρέπουν την εισαγωγή και διάθεση του, στην απαιτητική 
Ευρωπαϊκή και Αµερικανική αγορά.

Στην Ultra aluminium systems, γνωρίζουµε τις ανάγκες σας και 
κατασκευάζουµε τα προϊόντας µας σύµφωνα µε αυτές. 

Bασικά Χαρακτηριστικά

Yψηλή ασφάλεια, τέλεια αισθητική

Άριστες επιδόσεις θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης
και στεγάνωσης

Αρχιτεκτονικές λύσεις προηγµένου
τεχνολογικού και ποιοτικού επιπέδου

Απεριόριστες εφαρµογές και τυπολογίες

Δυνατότητα τοποθέτησης κρυφών παγίδων για συναγερµό

Ultralock

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.5W/(m2*K) - 1.9W/(m2*K)

AΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

YΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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