
 

 
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 
ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ EURO-80 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ DESIGN 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
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Η εξέλιξη στο κούφωμα έχει όνομα SYNEGO
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Τα κουφώματα αποτελούν μία επένδυση ζωής: Χτίζετε ή ανακαινίζετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με μία 
σημαντική απόφαση. Αν έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς ο σχεδιασμός, η άνεση, η λειτουργικότητα, 
η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, μέσω αποτελεσματικής θερμομόνωσης καθώς και η διαχρονική 
αξία των κουφωμάτων σας, τότε παίρνετε τη σωστή απόφαση, επιλέγοντας κουφώματα από EURO-80. 

 
Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας 
Η εξαιρετική θερμική μόνωση των παραθύρων 
EURO-80 εξασφαλίζει ένα άνετο κλίμα στο 
σπίτι σας, όποια κι αν είναι η εξωτερική 
θερμοκρασία. Με το κατασκευαστικό βάθος 
των 80 mm, τους έξι θαλάμους αέρος ως 
επιπλέον μόνωση και τα διπλά λάστιχα, τα 
παράθυρα με EURO-80 σφραγίζουν το σπίτι 
σας ενάντια στο κρύο, στη ζέστη, στον αέρα, 
στη σκόνη και στην υγρασία. Αποτέλεσμα είναι 
ένας εξαιρετικός συντελεστής θερμομόνωσης 
της τάξεως Uf = 1,1 W/m2Κ. Τα παράθυρα με 
EURO-80 είναι ιδανικά για καινούργιες 

οικοδομές, για σπίτια παθητικής ενέργειας καθώς επίσης για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών που 
δίνουν έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε χαμηλό κόστος θέρμανσης – ψύξης. 

 
 
 

 Όλα τα χαρακτηριστικά με μια ματιά  
 Κατασκευαστικό βάθος : 80mm  

 Θάλαμοι μόνωσης : 6 θάλαμοι  

 Θερμομόνωση – Uf : 1,1 W/m2K  
 Ηχομόνωση – SSK : έως κατηγορία 4  

 Αντιδιαρρηκτική προστασία – WK : έως κατηγορία 3  

 Αντοχή σε ανεμοπίεση : έως C5/B5  
 Υδατοστεγανότητα : έως E750  

 Αεροπερατότητα : κατηγορία 4  
 



 

 

 

 
Παραπομπή σε διάφορα έργα: 

 

 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Abbildung, Valga, Εσθονία 

Κατασκευάστηκε: 2012     Αρχιτέκτονας: Sirkel & Mall 
 

 
Συγκρότημα Pinnasberg, Αμβούργο, Γερμανία 

Κατασκευάστηκε: 2003     Αρχιτέκτονας: Joachim Reinig 
 

 
Πολυτελής κατοικία Highway 101, San Diego, Η.Π.Α. 
Κατασκευάστηκε: 2002     Αρχιτέκτονας: Scott Grunst 

 
Οικισμός Bungalows, Millport, Σκωτία 

Κατασκευάστηκε: 2014     Αρχιτέκτονας: Anderson Bell & Christie 
 

 
Κολεγιακό εργαστήριο, Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο 

Κατασκευάστηκε: 2014 
 

 
Ενεργειακά αυτόνομη πολυκατοικία, Freiburg, Γερμανία 

Κατασκευάστηκε: 1968     Ανακαινίστηκε: 2010 
Αρχιτέκτονας: Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) 

 

 
Διεθνής ακαδημία Yate, Ηνωμένο Βασίλειο 

Κατασκευάστηκε: 2012     Αρχιτέκτονας: Aedas Architects 
 
 
 
* Σε όλα τα έργα αναφοράς αυτού του εντύπου έχει χρησιμοποιηθεί ως κύριο σύστημα κουφωμάτων το EURO-80 ή 
ισοδύναμο, συχνά συνδυαστικά με κάποιο άλλο ως δευτερεύον. 




