
Κύρια χαρακτηριστικά PR63
- Πλάτος φύλλου 63 mm.

- Πλάτος κάσας από 55 - 108 mm.

-  Δέχεται διπλά τζάμια έως 10 - 40 mm.

-  Συντελεστής θερμομόνωσης 2,7 w/m2k.

- Με τη χρήση πολυαμιδίων 24 mm διακόπτεται η μεταφο-
ρά θερμότητας και ήχου μεταξύ της εξωτερικής και εσωτε-
ρικής πλευράς του κουφώματος.

- Εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση του κόστους θέρμαν-
σης ή κλιματισμού.

- Αποφυγή του φαινομένου υγροποίησης των υδρατμών 
στο εσωτερικό του κουφώματος.

- Η υδατοστεγάνωση εξασφαλίζεται με ειδικά κανάλια 
απορροής σε όλα τα προφίλ καθώς και με τρία EPDM λά-
στιχα που σφραγίζουν το σύστημα.

- Το κεντρικό λάστιχο τοποθετείται με ειδική βουλκανισμέ-
νη γωνία για να στεγανοποιεί πλήρως τις γωνίες.

- Ειδικά σχεδιασμένο προφίλ για κατασκευή πόρτας ει-
σόδου χωρίς ταμπλά, εύκολα και γρήγορα χωρίς ειδικές 
κατεργασίες.

- Ειδικά θερμομονωτικά προφίλ για το σφράγισμα της 
πόρτας εισόδου στο κάτω μέρος.

- Δυνατότητα συναρμολόγησης κουφώματος με χρήση 
γωνιάστρας και ειδικής κόλλας.  

Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με θερμομόνωση, παρέχει ιδανική προστασία από το ψύχος, τον καύσωνα, καθώς επίσης 
και τους θορύβους, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους που προστατεύει. Είναι η καλύτερη λύση γι’ 
αυτούς που έχουν μεγάλες απαιτήσεις από τα συστήματα αλουμινίου για τις κατασκευές τους, προσφέρoντας άριστες τεχνικές 
και αισθητικές λύσεις. 

PR63Opening Thermal Break Systems 
Ανοιγόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα

Basic features PR63
- Sash width 63 mm. 

- Frame width 55 - 108 mm.

- Embraces double glazing 10 - 40 mm.

- Heat transfer coefficient 2.7 w/m2k.

- Heat transfer and noise blocked out by using 24 mm 
polyamide.

- Energy saving by reducing the cost of heating and 
cooling.

- Preventing the water condensation on the indoor side of 
the profile.

- Complete waterproof is assured with the specially 
designed drainage channels for all profiles. Additionally 
three EPDM gaskets ensure the maximum water and air 
tightness.

- The central gasket is installed with a vulcanized corner 
gasket in such a way which prohibits leakage from the 45ο 
corner.

- Special designed profiles for constructing entrance doors 
without bottom rail, easier, faster and without special profile 
treatment.

- Specially designed thermal break profiles ensure the 
perfect tightness at the bottom of the entrance doors.

- The assembly can be accomplished also with the use of 
a gripping machine and special adhesive.

High specification system with thermal insulation provides optimum protection from cold, heat, as well as, noise ensuring 
ideal conditions at the internal spaces which protects. It is the best solution for people with high expectations from aluminium 
systems to their constructions offering excellent technical and aesthetic solutions. 
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