INSECT SCREEN SYSTEMS
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ALUMINIUM SYSTEMS
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I N S E CT SCR E E N SY ST E M S
EUROPA insect screen systems cover all possible
applications providing functionality and aesthetics. The
choices apply to the entire range of consumers’ need,
offering:

Τα Συστήµατα Σήτας EUROPA καλύπτουν πλήρως όλες
τις πιθανές εφαρµογές µε λειτουργικότητα και αισθητική.
Οι επιλογές καλύπτουν όλο το φάσµα των αναγκών των
καταναλωτών, προσφέροντας :
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

opening or sliding insect screen,
horizontal or vertical motion,
with or without bottom guide,
with or without break,
with straight or plisse cloth,
conventional motion or with caterpillar.

All EUROPA insect screen systems can easily replace
existing insect screen or / and be placed in all existing
aluminium systems. They are offered in various powder
coating and wood effect colors. They are also certified
for stress, weight and wind load resistance.

σήτα ανοιγόµενη ή συρόµενη,
κάθετης ή οριζόντιας κίνησης,
µε οδηγό ή χωρίς,
µε φρένο ή χωρίς,
µε ίσιο ή πλισέ πανί,
συµβατική ή και µε ερπύστρια.

Τα προϊόντα αυτά µπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν παλιές σήτες ή και να τοποθετηθούν σε όλα τα
υπάρχοντα συστήµατα αλουµινίου. ∆ιατίθενται σε όλα τα
χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής και αποµιµήσεων ξύλου,
ενώ φέρουν πιστοποιητικά αντοχής στις καταπονήσεις, στο
βάρος και στην ανεµοπίεση.
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Ιδιαίτερη αισθητική

Η EUROPA Plisse Deluxe είναι η σήτα ιδιαίτερης αισθητικής λόγω
της εµφάνισης του πανιού που ξεχωρίζει και καθιστά το προϊόν και ως
διακοσµητικό στοιχείο στο χώρο.
Παράλληλα, είναι πολύ υψηλής ανθεκτικότητας στη χρήση, λόγω της
διπλής εξελιγµένης ερπύστριας που επιτρέπει τεράστια αντοχή στο
χρόνο. Το ειδικό πανί, τύπου ακορντεόν, είναι από ενισχυµένο
πολυεστερικό, άκαυστο υλικό. Ενώ τα κορδόνια της είναι
κατασκευασµένα από υλικό
VECTRAN, την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας µε άπειρες εφαρµογές εκεί που απαιτείται δύναµη και
αντοχή. Παραµένοντας πάντα λειτουργική και πρακτική, µε λαβή για την
καθοδηγούµενη οµαλή κίνηση, χωρίς οδηγό κύλισης για ανεµπόδιστη
διέλευση και µε δυνατότητα να παραµείνει ανοικτή στο επιθυµητό σηµείο.
Φέροντας πάντα την υπογραφή ποιότητας EUROPA.
Η σήτα EUROPA Plisse Deluxe, τοποθετείται σε νέα αλλά και σε ήδη
εγκατεστηµένα κουφώµατα και είναι διαθέσιµη σε µονόφυλλη και δίφυλλη.

Advanced aesthetics

EUROPA Plisse Deluxe is the premium aesthetics insect screen system
due to its mesh’s special appearance, becoming part of every architectural
decoration.
Additionally, EUROPA Plisse Deluxe offers very high resistance to everyday
use, due to its advanced double caterpillar, allowing durability through time.
The special, accordion style, mesh is made of reinforced polyester
combustible material. The insect screen’s laces are made of VECTRAN
fiber, a high technology material with many applications, especially where
strength and durability is required. Remaining functional and practical,
with special handles for guided smooth motion, without bottom guide for
unhindered access, and the ability to stay still at any desired point.
Always bearing EUROPA’s quality signature. EUROPA Plisse Deluxe insect
screen can be easily applied to all new and existing frames and is available
in single and double sash.

Η πρωτοποριακή σήτα

Η σήτα EUROPA FREE, έχει ίσιο πανί, χωρίς πτυχώσεις που εξασφαλίζει
διακριτική και οµοιόµορφη αισθητική στον χώρο, εσωτερικά και εξωτερικά
χωρίς την απαραίτητη χρήση οδηγού ολίσθησης.
To ειδικό πανί fiberglass που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της σήτας,
παρέχει άριστη ορατότητα και επιπλέον δεν σαπίζει και δεν καίγεται.
∆ιατίθεται σε όλα τα χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής και αποχρώσεων
ξύλου.

Innovative insect screen

EUROPA FREE insect screen with caterpillar is available with a straight gray
fabric which ensures discrete and uniform internal and external aesthetic
appearance, without a bottom guide.
The special fiberglass fabric used for the construction of the insect screen is
mold resistant, fire proof and offers perfect visibility.
Available in all powder coating and wood imitation colors.
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Η ποιοτική – οικονοµική πρόταση

Η EUROPA FLEXA είναι η νέα πρόταση της EUROPA στα
συστήµατα σήτας µε ερπύστρια. Έχει ειδικό υαλοενισχυµένο, ίσιο και
άκαυστο, fiberglass πανί.
∆ιαθέτει αντιανεµική ενίσχυση, ενώ ο εξελιγµένος µηχανισµός
κύλισης µε ερπύστρια επιτρέπει την οµαλή χρήση της. Επιπλέον, το
κυρίως σώµα της αποσπάται εύκολα, επιτρέποντας την αποθήκευσή της
ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες.
Η σήτα EUROPA FLEXA τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε όλα τα
υπάρχοντα συστήµατα αλουµινίου.

Quality – economy proposal

EUROPA FLEXA is the latest insect screen system with caterpillar by
EUROPA with a special type of advanced fiberglass clothing, that is
straight and fire-proof.
It features windproof aid, while the advanced roller mechanism with
caterpillar allows smooth usage. It can be easily removed and stored for
the winter time.
EUROPA FLEXA insect screen can be easily and quickly mounted to all
existing aluminium systems.

Η κλασική επιλογή

Η ιδανική πρόταση για Σήτα Ρολό και Σήτα Ανοιγόµενη, που ικανοποιεί
ακόµα και τις δυσκολότερες απαιτήσεις.
Με µοντέρνο σχεδιασµό, µοναδική λειτουργικότητα, ευκολία στη χρήση
και απόλυτη εφαρµογή σε όλα τα υπάρχοντα Συστήµατα Αλουµινίου.
Επίσης, µπορεί να αντικαταστήσει γρήγορα και εύκολα όλες τις παλιές
σήτες. Επιπλέον, η Σήτα EUROPA 880 χάρη στον ειδικό προαιρετικό,
µηχανισµό φρένου εξασφαλίζει άνετη, οµαλή και ελεγχόµενη κίνηση,
ενώ το αντιανεµικό βουρτσάκι την κρατά στη θέση της, ακόµη και στον
δυνατό αέρα.
Είναι διαθέσιµοι δύο τύποι ανοιγόµενης σήτας, µονόφυλλη και δίφυλλη
καθώς και δύο τύποι σήτας ρολό, οριζόντιας και κάθετης κίνησης.

Classic choice

The ideal proposal for Rolling and Opening Insect Screen, which meets
even the strictest requirements.
With a modern design and unique functionality, it is easy to use and
perfectly applies on all the existing Aluminium Systems. Also suitable
for replacing older Insect Screen Systems. Due to the optional special
break mechanism, the EUROPA 880 ensures comfortable, smooth and
controlled movement whereas the wind resistance brush retains the
screen in place, even under strong wind conditions.
There are two types of opening system screen: single and double leaf.
Also, two types of rolling system screen: vertical and horizontal.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
MAXIMUM DIMENSIONS

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SLIDING SYSTEMS
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
SINGLE SASH SYSTEM

Πλάτος
Width

Ύψος
Height

∆ΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE SASH SYSTEM

Πλάτος
Width

Ύψος
Height

1.80m x 2.50m

3.00m x 2.50m

2.00m x 2.50m

4.00m x 2.50m

1.40m x 2.50m

2.80m x 2.50m

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
OPENING
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
HORIZONTAL SYSTEM

Πλάτος
Width

Ύψος
Height

1.40m x 2.40m

ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
VERTICAL SYSTEM

Πλάτος
Width

Ύψος
Height

2.00m x 2.40m

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
SINGLE SASH SYSTEM

Πλάτος
Width

Ύψος
Height

1.20m x 2.40m

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

STRESS
RESISTANCE

WIND
RESISTANCE
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΒΑΡΟΣ
WEIGHT
RESISTANCE

∆ΙΦΥΛΛΗ
DOUBLE SASH SYSTEM

Πλάτος
Width

Ύψος
Height

2.00m x 2.40m

ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EUROPA P ROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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EUROPA PROFIL ALUMINIUM S.A.

ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY

Address: 56th Km. Athens - Lamia National Road, Inoﬁta Viotia, 320 11, Greece
Telephone: +30 22620 32202, Fax: +30 22620 31570
Show Room: 108 Kiﬁsias Ave, 151 25 Marousi, T: +30 210 8021317
e-mail: info@proﬁl.gr

