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… φαίνεται !
Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας από την
Συνθετικά ή αλουμινίου.
Τεχνολογία και τέχνη μαζί.
Φτιαγμένα έτσι ώστε να φέρνουν σε αρμονική επαφή
τους εσωτερικούς χώρους με το εξωτερικό περιβάλλον.
Να προστατεύουν ιδανικά από το κρύο, τη ζέστη, την ηχορύπανση.
Να μονώνουν ιδανικά το χώρο.
Μελετημένα στην εντέλεια, κατασκευασμένα από κορυφαία υλικά
με υπερσύγχρονα μηχανήματα και τοποθετημένα τόσο άψογα … όσο ένα έργο τέχνης.
Για να δημιουργήσουν στο χώρο που ζείτε μια ποιότητα ζωής,
ένα τρόπο ευ ζην που – όπως και να το κάνουμε – φαίνεται !

* modus: τρόπος / modus vivendi: τρόπος ζωής / modus ευ ζην: τρόπος ευ ζην
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Ποιότητα ζωής στο χώρο που ζεις

Τα κουφώματα δεν είναι απλά και
μόνο «θυρόφυλλα ή παραθυρόφυλλα»
όπως καταγράφονται στα λεξικά της
Ελληνικής γλώσσας.
Είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία
σε μια οικοδομική κατασκευή, αφού
αποτελούν την ουσιαστική σύνδεση του
εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο ως
αναπόσπαστα μέλη του κτίσματος.
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Γι’ αυτό και σήμερα που ο ρόλος τους έχει εξελιχθεί πλέον
ως πολυμορφικός, τα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας
της ERGON είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν
συγκεκριμένες αδιαπραγμάτευτες ανάγκες:
• Να προστατεύουν από το κρύο και τη ζέστη,
εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια.
• Να είναι τεχνολογικά σύγχρονα και ανθεκτικά.
• Να δίνουν στον εσωτερικό χώρο φυσικό φως και αέρα.
• Να φέρνουν το εσωτερικό του οικήματος σε
αρμονική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.
• Να προσφέρουν αισθητική κάλυψη εσωτερικά & εξωτερικά.
• Να είναι σχεδιασμένα διαχρονικά, αποδίδοντας
ταυτόχρονα την αισθητική των ανθρώπων που
θα κατοικήσουν το κτίσμα.

Εσείς, δεν έχετε παρά να περιγράψετε το χώρο,
να διαλέξετε το υλικό του κουφώματος και να μας
δώσετε το στίγμα του προσωπικού σας γούστου.
Εμείς, θα μελετήσουμε και θα προτείνουμε
την ιδανική λύση.
Για ποιότητα ζωής, για τρόπο ευ ζην
στο χώρο που ζείτε.
Για modus ευ ζην.
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Ποιότητα ERGON για μια oλόκληρη ζωή.

Τρόπος, modus ευ ζην σημαίνει ποιότητα.
Όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, αλλά και στις επιλογές
που σε δεσμεύουν για μια ολόκληρη ζωή.
Όπως τα κουφώματα.
Γι’ αυτό το λόγο, στην ERGON, δίνουμε σημασία σε κάποιες
βασικές «λεπτομέρειες» που – όμως – κάνουν τη μεγάλη διαφορά.

Ο δικός σας άνθρωπος
Από την πρώτη επαφή μέχρι και … μετά την τοποθέτηση.
Είναι ο ειδικός, ο προσωπικός σύμβουλος που θα έχετε δίπλα σας
σε όλα τα στάδια του έργου που θα μας αναθέσετε.
Και όχι μόνο …

Η μελέτη και ο σχεδιασμός
Η δημιουργία των κουφωμάτων δεν είναι μία τυποποιημένη διαδικασία.
Γι’ αυτό το λόγο οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της ERGON μελετούν το
χώρο και τις προσωπικές σας ανάγκες, παρουσιάζουν ολοκληρωμένα σχέδια
και στη συνέχεια σχεδιάζουν κάθε κομμάτι ξεχωριστά.
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Η παραγωγή
Στη συνέχεια τα σχέδια αυτά μεταφέρονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε υπερσύγχρονα
μηχανήματα CNC, τα οποία κάνουν τις κοπές και τις τρύπες με απόλυτη ακρίβεια.
Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής και των πιο ιδιόμορφων σχεδίων κουφωμάτων,
ακόμη και με την παραμικρή τους λεπτομέρεια έτοιμα για τέλεια εφαρμογή κατά την τοποθέτηση.

Η τοποθέτηση
Εμείς στην ERGON δεν εμπιστευόμαστε
την υπογραφή μας σε οποιοδήποτε
εξωτερικό συνεργείο. Γι’ αυτό και
διαθέτουμε δικά μας, ειδικά εκπαιδευμένα
μόνιμα συνεργεία.
Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να υλοποιήσουμε την άψογη εφαρμογή των
σχεδίων και να ελέγξουμε αν έχουν
πράγματι χρησιμοποιηθεί τα κορυφαία
υλικά τοποθέτησης που επιλέγουμε
για να ανταποκρίνονται στις υψηλές
προδιαγραφές ποιότητάς μας.
Πόσο μάλλον, γιατί έτσι μπορούμε να
υπογράφουμε και τη συνέπεια ERGON
στους χρόνους παράδοσης.
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Τομές ανοιγομένων αλουμινίου

Ε 5000

Μοντέρνος σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
και λειτουργικότητας, απόλυτη στεγανότητα,
στιβαρότητα και αντοχή.

ΕS 500

Δυναμική απάντηση στην απαίτηση
για εργονομία και ευελιξία στο χώρο.
Μοναδική λύση για συνδυασμούς
κλειστών χώρων με βεράντες και για
αύξηση ή περιορισμό χώρων εύκολα
και λειτουργικά.

Α 20500

Τέλειο μη θερμοδιακοπτώμενο σύστημα
που προσφέρει λύσεις για όλες τις τυπολογίες.
Διαθέτει μεγάλο νεροχύτη και κανάλι αέρα,
ενώ τα τρία ελαστικά με τελείωμα Aluseal
εξασφαλίζουν μέγιστη στεγάνωση
και ηχομόνωση.

• Τα προφίλ αλουμινίου με αρχικά Ε και ΕS είναι προϊόντα του εργοστασίου διέλασης EUROPA.
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Τομές ανοιγομένων αλουμινίου θερμοδιακοπής

Ε 5500

Προηγμένος σχεδιασμός και τεχνολογία
για απόλυτη μόνωση, υψηλή αισθητική
και λειτουργικότητα ακόμη και σε
ακραίες κλιματολογικές συνθήκες,
στιβαρότητα και αντοχή.

ΕS 550

Η κορυφή στην εργονομία και ευελιξία στον
τομέα των ανοιγομένων θερμοδιακοπής. Ιδανικό
σύστημα για εύκολη και λειτουργική ένωση ή /
και απομόνωση κλειστών χώρων με βεράντες.

Α 20000

Κορυφαίο σύστημα με τεχνολογία
θερμοδιακοπής, σε μεγάλη ποικιλία
εμφανίσεων που συνδυάζουν την
αισθητική με την οικονομία στην
κατανάλωση ενέργειας.

• Τα προφίλ αλουμινίου με αρχικά A, M και S είναι παραγωγής του εργοστασίου διέλασης ALUMIL.
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Τομές συρομένων αλουμινίου

Ε 100

Αξιόπιστη λύση για μικρές διαστάσεις.
Ευελιξία, οικονομία, απόλυτη λειτουργικότητα
και άψογο φινίρισμα.

Ε 2000 Inox

Ιδανικό για όλες τις διαστάσεις.
Στιβαρότητα, απόλυτη λειτουργικότητα
και υψηλή αισθητική με κλασσικές γραμμές.

A 14000

Πρωτοποριακή και πολύ κομψή σχεδίαση με
ενσωματωμένη λαβή που προσφέρει μέγιστη
σταθερότητα στο φύλλο. Διαθέτει οδηγούς
από ανοξείδωτο ατσάλι για ομαλότερη κύλιση
και προσφέρει δυνατότητα εφαρμογής σε
όλους τους τύπους συρομένων.

• Τα προφίλ αλουμινίου με αρχικά Ε και ΕS είναι προϊόντα του εργοστασίου διέλασης EUROPA.
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Τομές συρομένων αλουμινίου θερμοδιακοπής

E 10000

Το απόλυτο συρόμενο
κούφωμα θερμοδιακοπής.
Είναι άριστα μελετημένο
και κατασκευασμένο έτσι
ώστε να προσφέρει
μέγιστη θερμοηχομόνωση
και άψογη
λειτουργία
κύλισης.

Ε 600

Απόλυτη θερμομόνωση,
μοντέρνος σχεδιασμός,
ασφάλεια, στιβαρότητα
και τέλεια λειτουργικότητα.

S 400

Πρωτοποριακή λύση στεγάνωσης
με οδηγούς από ανοξείδωτο ατσάλι,
μοντέρνο σχεδιασμό, στιβαρότητα
και αντοχή.

Μ 300

Ιδανικό σύστημα για
μεγάλες διαστάσεις
με τεχνολογία
θερμοδιακοπής,
με οδηγούς
από ανοξείδωτο
ατσάλι και με
τέλεια απορροή
υδάτων.

• Τα προφίλ αλουμινίου με αρχικά A, M και S είναι παραγωγής του εργοστασίου διέλασης ALUMIL.
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Τομές συνθετικών κουφωμάτων (PVC)

Τ-70.Α5 ELEGANCE

Τ-70.A5 DESIGN

Σχεδιαστικές γραμμές που δίνουν ιδιαίτερη
φινέτσα και ύφος, με χαρακτηριστικό γνώρισμα
του συστήματος τα διπλά περιμετρικά λάστιχα
σφράγισης.

Κομψός και διαχρονικός σχεδιασμός του
προφίλ, με κυκλικό φινίρισμα που δίνει στο
κούφωμα μια μοντέρνα αισθητική.

Είναι ένα σύστημα που προσφέρει τέλεια
ηχομόνωση, υψηλή στεγάνωση και απόλυτα
ελεγχόμενο εξαερισμό, ενώ προστατεύει
ταυτόχρονα το χώρο από τη θερμότητα και το
ψύχος εξασφαλίζοντας τεράστια εξοικονόμηση
ενέργειας.
Επιπλέον, οι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας
Γερμανικοί περιμετρικοί μηχανισμοί συνδυάζουν
το αρμονικό αισθητικό αποτέλεσμα με άψογη
λειτουργικότητα, αντοχή σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες και υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Το θερμομονωτικό προφίλ PVC πέντε
θαλάμων, η ενίσχυσή του περιμετρικά
με θερμογαλβανισμένο χάλυβα υψηλής
ποιότητας, τα λευκά διπλά περιμετρικά
λάστιχα στεγάνωσης, οι υψηλής ποιότητας
Γερμανικοί περιμετρικοί μηχανισμοί και
οι διπλοί υαλοπίνακες με υψηλό δείκτη
θερμοηχομόνωσης έχουν ως αποτέλεσμα
ένα σύστημα που ανταποκρίνεται ακόμη και
στις δυσκολότερες απαιτήσεις.
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Σύστημα κουφωμάτων Aluclip

Τ-ALUCLIP
Ένα έξυπνο και απόλυτα μελετημένο σύστημα συνθετικών
κουφωμάτων με εξωτερική επένδυση αλουμινίου.
Είναι ένας ιδανικός συνδυασμός που προσφέρει την τέλεια
εξωτερική αισθητική του κουφώματος, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα μέγιστα επίπεδα θερμομόνωσης.
Το σύστημα Aluclip προσφέρει δυνατότητες ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL
ή/και σε ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου, αλλά και άλλων
επιφανειακών επεξεργασιών που εξασφαλίζουν μεγάλη
ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και στις σκληρές καιρικές
συνθήκες: χαρακτηριστικά που μπορούν και ικανοποιούν
απόλυτα κάθε ποιοτική και αισθητική απαίτηση.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ALUCLIP

Χρωματολόγιο ELEGANCE & DESIGN
ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΡΩΜΑΤΑ

Bergkieter

Stahlblau

Silbergrau

Weiss

Cremeweiss

Tannengrun

Silber

Nussbaum

Eiche Dunkel

Mahagoni

Anthrazitgrau

Golden Oak

• Τα συνθετικά προφίλ με αρχικά Τ είναι παραγωγής του Γερμανικού εργοστασίου TROCAL.
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Σήτες
Πέραν των γνωστών τύπων, στη γκάμα περιλαμβάνονται
σήτες τελευταίας τεχνολογίας με τις πιο προηγμένες
προδιαγραφές.

Roller Scorpion
Soffy Plisse
Ιδανική σήτα για μεγάλα ανοίγματα και με δυνατότητα
κατασκευής με επαναλαμβανόμενα φύλλα έως και 6 μέτρα.
Έχει υψηλή αντοχή στον αέρα και είναι η μοναδική πλισέ
χωρίς κάτω οδηγό που κατασκευάζεται μέχρι και 1,80 μέτρα
πλάτος μονόφυλλη.

Πρωτοποριακή σήτα με καινοτόμο σχεδιασμό
που επιτυγχάνει ακριβέστατη κίνηση, πανεύκολη
και αθόρυβη κύλιση, ενώ η έλλειψη κάτω οδηγού
αποκλείει εμπόδια στο πέρασμα. Η δε χρήση ειδικού
αντιανεμικού άξονα σταθεροποιεί το πανί και το κρατά
μόνιμα τεντωμένο, εξασφαλίζοντας έτσι απεριόριστη
ορατότητα και υψηλή αντοχή στην πίεση του ανέμου.
Είναι η μοναδική σήτα που μπορεί να φθάσει μέχρι και
3,00 μέτρα ύψος.

Υαλοπίνακες

Υαλοπίνακες Ευρωπαϊκής προέλευσης με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές θερμοηχομόνωσης.

Πληθώρα τύπων σε όλα τα πάχη και με αντοχή στις πιο μεγάλες
θερμοκρασιακές αλλαγές, κατασκευασμένοι με τα τελειότερα
μηχανήματα κοπής, συστήματα αυτόματης σφράγισης με υψηλής

αντοχής υλικά κ.α. στα μεγαλύτερα εργοστάσια του χώρου.
Με ποιότητα και αξιοπιστία που καλύπτουν και τις πιο
απαιτητικές ανάγκες.
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Ρολά - Μοτέρ

Ρολά με φυλλαράκια από προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου, για
κατασκευές υψηλών απαιτήσεων και σε διάφορους τύπους που
μπορούν και συμπληρώνουν ιδανικά την εξωτερική αισθητική κάθε
κουφώματος αλουμινίου, συνθετικού ή ξύλινου.

Έχουν αθόρυβη λειτουργία, είναι απαραβίαστα και διατίθενται
σε οποιοδήποτε χρωματισμό RAL, καθώς και σε ανοδίωση
και σουμπλιχρωμία (απομίμηση χρώματος ξύλου).
Εξοπλισμένα με τα πιο αξιόπιστα ενσύρματα ή ασύρματα
μοτέρ των πιο γνωστών Ευρωπαϊκών εργοστασίων και
τοποθετημένα από τα ειδικά εκπαιδευμένα μόνιμα συνεργεία
ERGON, εξασφαλίζουν άψογη λειτουργία και μέγιστη αντοχή
στο χρόνο.

Τα Κουφώματα Νέας Τεχνολογίας όπως και οι Σύγχρονες Τεχνολογικές
Προτάσεις και τα συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης ERGON ανήκουν
στο Πρόγραμμα Modus Ευ Ζην που οικοδομεί τις ιδανικότερες
συνθήκες στο χώρο που ζείτε.

Ergon Equipment Α.Ε.Τ.Ε.
Κλεισθένους 102 & Παπαφλέσσα
153 44 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 6049420, Fax: 210 6049448
Ε-mail:ergon@tee.gr, Web:www.ergon.com.gr

