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Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται

στο Βατώντα Νέας Αρτάκης στην Εύβοια και στην

έκθεση της εταιρίας που βρίσκεται στη Χαλκίδα,

όπως επίσης και στους εξουσιοδοτημένους

συνεργάτες στην Κεντρική και Νότιο Ελλάδα

μπορείτε να δείτε από κοντά την ποιότητα ALSYK

σε πόρτες, παράθυρα αλουμινίου και PVC, καθώς

επίσης σε εσωτερικές πόρτες και θωρακισμένες

πόρτες εισόδου. Θα βρείτε συστήματα συρόμενα,

ανοιγόμενα και ανασυρόμενα με υψηλά επίπεδα

θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και ασφάλειας.
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AALLSSYYKK ένα όνομα που ξεχωρίζει
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Η ποιότητα ενός προϊόντος αντανακλά την ποιότητα μιας
ολόκληρης εταιρίας. Η διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με
το DIN ISO 9001 καλύπτει συνεπώς όλες τις δραστηριότητες της
εταιρίας, από την ανάπτυξη και την κατασκευή μέχρι τη
διαχείριση και την επιμελητεία.
Η παροχή ποιοτικών ελέγχων στα επιμέρους στάδια της
παραγωγής έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς στην προστασία
του περιβάλλοντος. Η σφραγίδα της ποιότητας ενισχύεται από
πιστοποιητικά ελέγχου και κορυφαίους διεθνείς φορείς.

Πιστοποίηση και ποιότητα

Η ποιότητα του προϊόντος αντανακλά την ποιότητα
μιας ολόκληρης εταιρίας

Όλα τα προϊόντα που παράγει η εταιρία υποβάλλονται σε αυστηρό
ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με αυστηρές εταιρικές προδιαγραφές. 

Για αυτό τον λόγο το προϊόν που παραδίδεται στον πελάτη είναι
απαλλαγμένο απο κάθε κατασκευαστικη δυσλειτουργία και η
μακρόχρονη εγγύηση των προϊόντων μας αποτελεί το εχέγγειο για
την ποιότητα των προϊόντων.

I N T E R I O R
KOURTOGLOU S.A. GROUP



Μια καταξιωμένη εταιρία

Η ALSYK είναι μια καταξιωμένη εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής κουφωμάτων συνθετικών και
αλουμινίου.
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Έχει έδρα την Χαλκίδα και βρίσκεται σε χώρο 8.800
τ.μ. εκ των οποίων τα 2�00 μέτρα είναι στεγασμένος
χώρος. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τον
πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και
αποτελούνται από γραφεία, εκθεσιακό χώρο,
αποθηκευτικούς χώρος και την κυρίως παραγωγή.
Μηχανήματα CNC και αυτοματισμοί δημιουργούν
μια σειρά παραγωγής που είναι αυτοματοποιημένη
και μπορεί να ανταποκριθεί σε μια δυνατότητα
1�.000 κουφωμάτων ετησίως. Το προσωπικό μας
διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία ικανή να
υλοποιήσει οποιοδήποτε απαιτητικό έργο. Η
επιλογή όλων των συνεργαζόμενων εταιριών
εξυπηρετεί όλες τις σύγχρονες κατασκευαστικές
ανάγκες με γραπτή εγγύηση.



Διαχρονική επιλογή χωρίς συμβιβασμούς
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κουφώματα αλουμινίου

M 14500
συρόμενο μη θερμοδιακοπτόμενο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 5.85 W/(m2 - K)

> Φύλλο πλάτους �2 mm
> Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως και 20mm

με μέγιστο βάρος υαλοπίνακα έως 120 kg ανά φύλλο
> Στεγάνωση με βουρτσάκια μεμβράνης Hi-Fin
> Οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
> Ράουλα �2 mm βαρέως τύπου από teflon
> Κλειδαριά ενός ή πολλαπλών σημείων, με

αντικρίσματα κλειδαριάς ενσωματωμένο στον οδηγό
για περισσότερη ασφάλεια

> Μηχανική σύνδεση ανοικτών οδηγών για
εξοικονόμηση βάρους

> Γραμμική αισθητική
> Διαχρονική χρήση σε όλους τους χώρους
> Ιδανική λύση σε περιπτώσεις αντικατάστασης με

περιορισμένες διαστάσεις εσωτερικού ανοίγματος
του τοίχου για κατασκευή τυπολογίας τζάμι -
σήτα -παντζούρι

Η ALSYK Μ1�500 Deluxe Light αποτελεί

μια εξελιγμένη οικονομική πρόταση στην

αγορά των συρόμενων συστημάτων. 



Οταν η ασφάλεια είνανι δεδομένη και οι ανάγκες για αισθητική
διαφοροποίηση ποικίλλουν.
Η ασφαλέστερη μη θερμοδιακοπτώμενη σειρά με πλάτος κάσας 50mm η οποία προσφέρει λύσεις για όλες τις τυπολογίες και είναι
σε σπαστή, οβάλ και ίσια γραμμή για να δέχεται αποκλειστικά ατσάλινο περιμετρικό μηχανισμό.

�

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ

 fi Ú Ù Â ˜  -   · Ú ¿ ı ˘ Ú ·

M 20500
ανοιγόμενο μη θερμοδιακοπτόμενο

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 5.25 W/(m2 - K)

> Φύλλο πλάτους 59 mm
> Έχει δυνατότητα υάλωσης έως �5mm , με μονό,

διπλό ή τριπλό υαλοπίνακα έως 1�0 kg ανά φύλλο.
> Λάστιχα με το τελείωμα ALUSEAL και ηχομόνωση έως �0 db
> Μεγάλο νεροχύτη και κανάλι αέρα
> Καθαρούς θαλάμους για σωστή σύνδεση και δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν πρεσσαριστές γωνίες.
> Προφίλ με τμήματα διαφορετικού πάχους για μεγαλύτερη 

μηχανική αντοχή 5mm απόσταση μεταξύ φύλλου
και υαλοπίνακα.

> Ατσάλινος μηχανισμός περιμετρικής ασφάλισης 1� mm 
(πολλαπλών σημείων κλειδώματος) για ακόμη
μεγαλύτερη ασφάλεια.

> Αυξημένη απόσταση φύλλου – κάσας για συνεχή εφαρμογή 
των ελαστικών στεγάνωσης ακόμα και κάτω από τους 
μεντεσέδες

> Σύγχρονος και διαχρονικός σχεδιασμός

ίσια γραμμή σπαστή γραμμή οβάλ γραμμή



Ότι πιο σύγχρονο

Τις αυξημένες ανάγκες σε θερμομόνωση και ηχομόνωση έρχετε

να καλύψει ένα κούφωμα μοντέρνο σχεδιαστικά με ενσωματομένη

σύγχρονη τεχνολογία μόνωσης και προηγμένους μηχανισμούς

κύλισης. Ιδανικό για χώρους που διακρίνονται για την

αρχιτεκτονική τους αρτιότητα και σε περιπτώσεις αυξημένων

αναγκών σε θερμομόνωση και ηχομόνωση.
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κουφώματα αλουμινίου



Η απόδοση και η οικονομία στα καλύτερά τους.

Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας είναι το χαρακτηριστικό της σειράς Μ 20000 Apollo Alutherm. Το σύστημα ικανοποιεί τις υψηλότερες
απαιτήσεις για ασφάλεια, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο ατσάλινο μηχανισμό που διασφαλίζει περιμετρικό κλείδωμα του
κουφώματος σε πολλά σημεία.Σχεδιασμένη σε σπαστή, οβάλ και ίσια γραμμή.
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M 20000
ανοιγόμενο θερμοδιακοπής

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 2.83 W/(m2 - K)

> Φύλλο πλάτους �0 mm
> Έχει δυνατότητα υάλωσης έως ��mm, με μονό, διπλό ή τριπλό υαλοπίνακα

έως 1�0 kg ανά φύλλο.
> Ανήκει στη κατηγορία με συντελεστή θερμομόνωσης Uf =2.5 W/M2K
> Πολυθάλαμο κεντρικό λάστιχο για την αύξηση θερμικής και ηχητικής

μόνωσης (έως 52 db)
> Χρησιμοποιεί υαλοενισχυμένα πολυαμίδια πάχους 20-2�mm
> Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά για την εξάλειψη της μεταφοράς θερμότητας

υπο τη μορφή ακτινοβολίας
> Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή νερού

> Μηχανισμός περιμετρικής ασφάλισης 1� mm (πολλαπλών
σημείων κλειδώματος) για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

> Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού



κουφώματα αλουμινίου
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Προσιτή πολυτέλεια

S 100
συρόμενο light θερμοδιακοπής

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 4.28 W/(m2 - K)

> Φύλλο πλάτους �2 mm
> Θερμομονωτικό σύστημα με χρήση ενισχυμένου

πολυαμιδίου από 18mm έως 20 mm
> Οδηγός κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι για

ομαλότερη κύλιση
> Ράουλα από Teflon
> Κορυφαία στεγάνωση με βουρτσάκια μεμβράνης

( HI FIN)
> Κλειδαριά ενός ή πολλαπλών σημείων με

αντίκρισμα ενσωματωμένο στον οδηγό
> Σόκορη κατασκευή για χαμηλό κοστολόγιο
> Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως και 20 mm
> Κατασκευαστικές δυνατότητες:  Δίφυλλα –

τρίφυλλα επάλληλα

Η νέα ιδιαίτερα οικονομική πρόταση για

συρόμενα κουφώματα, που συνδυάζει

θερμομονωτικές ιδιότητες, την κομψότητα

και την οικονομία.



Συρόμενη προσιτή πολυτέλεια.

H ALSYK S�50 Premier Alutherm Inox είναι ένα ανορθούμενο-συρόμενο σύστημα με ιδαίτερα οικονομικό μηχανισμό.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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S 450 συρόμενο θερμοδιακοπής το οποίο
προσφέρει τη δυνατότητα οικονομικής λύσης με
βουρτσάκι και ταυτόχρονα την κίνηση με λάστιχα που
απαιτεί τον ανάλογο μηχανισμό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 4.17 W/(m2 - K)

> Θερμομονωτικό σύστημα δύο θαλάμων με φύλλο �5 mm
> Χρήση ανοξειδωτου οδηγού
> Υψηλή θερμομόνωση Uf=2,� W/M K
> Επίπεδη εμφάνιση

> Περιμετρική στεγάνωση με ελαστικά EPDM
> Μεγάλη λεκάνη συλλογής νερών και επένδυσης αυτής με σωληνωτή 

μορφή πολυαμιδίου
> Μεγάλη απόσταση των φύλλων στο γάντζο, η οποία μας προσφέρει 

καλύτερη συμπεριφορά στη θερμομόνωση
> Ειδικό πολυθάλαμο πολυαμίδιο στο άγκιστρο, το οποίο επικαλύπτεται 

εξωτερικά από προφίλ αλουμινίου και μας προσφέρει εκτός από την 
ασφάλεια και πολύ καλή συμπεριφορά στη θερμομόνωση

> Η τάπα αγκίστρου με βουρτσάκια και η χρήση ελατηρίου, μας 
εξασφαλίζει σταθερή και ιδανική πίεση στεγάνωσης στο σημείο 
επαφής της με τον οδηγό κύλισης

> Χρήση ειδικού μηχανισμού ανόρθωσης φύλλου για τη λειτουργία 
κύλισης στα 90 KG

> Δυνατότητα πολλαπλής ασφάλισης φύλλου
> Κεντρικό στεγανωτικό, κάτω με θερμολάστιχο και επάνω με ειδικό 

σφουγγάρι PVC επενδεδυμένο εξωτερικά με ειδικό ύφασμα για τέλεια
ολίσθηση

> Δυνατότητα υάλωσης 28mm που εξασφαλίζει υψηλή θερμομόνωση



Επιλογές που συναρπάζουν

Συστήματα με ιδιαίτερες αισθητικές

και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, που

προσαρμόζονται ιδανικά σε οποιοδήποτε

χώρο διατηρώντας παράλληλα αυξημένες

θερμομονωτικές ιδιότητες και ασφάλεια.
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Μεγάλα ανοίγματα, μεγάλες απαιτήσεις, προηγμένη αισθητική.

Το ανορθούμενο-συρόμενο σύστημα ALSYK Μ �00 Falcon Alutherm αποτελεί μια εξειδικευμένη πρόταση για την κάλυψη μεγάλων
ανοιγμάτων. Ιδιαίτεα στιβαρό σύστημα με την δυνατότητα διχρωμίας από την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά του
κουφώματος. Επίσης είναι ένα σύστημα που δίνει λύσεις για γωνιακά ανοίγματα.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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M 300
συρόμενο Β.Τ. θερμοδιακοπής

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 4.31 W/(m2 - K)

> Φύλλο πλάτους �2 mm
> Δυνατότητα υάλωσης έως και ��mm
> Άριστη στεγάνωση, η οποία επιτυγχάνεται με ειδικά περιμετρικά

ελαστικά (EPDM), αντί για βουρτσάκια, ιδιαίτερα στη θέση όπου
το φύλλο είναι ερμητικά κλεισμένο

> Διπλής κίνησης (ανυψούμενο – συρόμενο), με το φύλλο να 
ανασηκώνεται προκειμένου να ανοίξει και να συρθεί, βασισμένη
σε ειδικό γερμανικό μηχανισμό

> Μεταλλικά ράουλα, και οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι
> Ομαλή και αθόρυβη κύλιση με ταυτόχρονη αντοχή μεγάλων 

υαλοπινάκων (συνολικό βάρος φύλλου μέχρι 250 Kg), που με 
την προσθήκη ειδικών ενισχυμένων ράουλων μπορεί να φτάσει
έως τα �00 Kg ανά φύλλο.

> Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης
> Μεγάλο ύψος φύλλου (90 mm), το οποίο του προσδίδει 

στιβαρότητα
> Δυνατότητα διαφορετικού χρώματος της εξωτερικής από την 

εσωτερική όψη της κατασκευής
> Δυνατότητα διχρωμίας από την εσωτερική και την εξωτερική 

πλευρά του κουφώματος
> Δυνατότητα κατασκευής φιλητού 90 μοιρών (γωνιακή 

κατασκευή χωρίς κολώνα)
> Κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντικρίσματα ενσωματωμένα

στον οδηγό



Οι απαιτήσεις σε θερμομόνωση,

ηχομόνωση και ανεμποπερατότητα

διαρκώς μεγαλώνουν. Επιλέγοντας

προιόντα ALSYK εξασφαλίζετε τη

μέγιστη δυνατή τιμή θερμομόνωσης

και κατα συνέπεια λιγότερες θερμικές

απώλειες και μεγαλύτερη οικονομία.
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Ασφαλεια & Θερμομόνωση



Στην κορυφή των επιδόσεων για Ασφάλεια και Θερμομόνωση.

Η ALSYK Μ 11500 Alutherm Super Plus είναι η κορυφαία και πιο προηγμένη σειρά θερμομονωτικών κουφωμάτων.
Ανταποκρίνεται στην ανώτατη κλάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς τη θερμομόνωση, την ηχομόνωση και την ανεμο –
υδατοστεγανότητα.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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M 11500
ανοιγοανακλινόμενο Β.Τ. θερμοδιακοπής

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 1.9 W/(m2 - K)

> Φύλλο πλάτους 8� mm, το οποίο του προσδίδει
αυξημένη στιβαρότητα

> Δυνατότητα υάλωσης έως �� mm
> Τρία επίπεδα στεγάνωσης
> Πολυμορφικός νεροσταλάκτης για βελτιωμένη στεγάνωση
> Πρεσσαριστή και μηχανική σύνδεση

> Δυνατότητα χρήσης ατσάλινου περιμετρικού μηχανισμού 1� mm
(πολλαπλών σημείων κλειδώματος) για ακόμη μεγαλύτερη
ασφάλεια.

> Ειδικά ενισχυμένα προφίλ βαρέως τύπου για εισόδους
και βιτρίνες

> Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές
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Αισθητική τελειότητα

1�

Η ALSYK M 2�000  Forestal αποτελεί μία

εξειδικευμένη πρόταση της ALUMIL στα

θερμομονωτικά ανοιγόμενα κουφώματα,

η οποία συνδυάζει αρμονικά το αλουμίνιο

με το ξύλο παρέχοντας  ποιότητα, αισθητική,

ασφάλεια και θερμομόνωση. Η σειρά αυτή

είναι ιδανική για πολυτελείς κατασκευές. 

M 23000
αλουμίνιο ξύλο ανοιγόμενο thermo

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 2.02 W/(m2 - K)

> Πλάτος φύλλου 110mm (20mm ξύλο) 
> Έχει δυνατότητα υάλωσης έως �2mm και υποστηρίζει 

υαλοπίνακες έως 1�0 Kg ανά φύλλο 
> Στεγάνωση με ελαστικά EPDM και κεντρικό ελαστικό τύπου 

“ALUSEAL” 
> Θερμομόνωση με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, 

πλάτους 20 / 2�mm για ιδιαίτερα ενισχυμένη 
θερμομόνωση με συντελεστή Uf =1,� W/m2k 

> Καλύπτει όλες τις τυπολογίες σταθερού και ανοιγο-
ανακλινόμενου παραθύρου ή μπαλκονόπορτας 

> Τα ξύλινα μέρη εφαρμόζονται στα προφίλ με πλαστικό κλιπ,
με ένα ενδιάμεσο κενό 5mm, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και
να απομακρύνει τη συσσωρευμένη υγρασία. 

> Πρόσθετο προφίλ ειδικού κράματος για το φτερό της κάσας, 
ώστε να μην παραβιάζεται με λοστό 

> Μηχανισμός υψηλής ασφάλειας, με κλείστρα σε σχήμα 
μανιταριού και ατσάλινα αντικρίσματα με θάλαμο ασφάλισης 

> Υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την αντιδιαρρηκτική αντίσταση 
του κουφώματος έως και ½ ώρα χρησιμοποιώντας 
περιμετρικό μηχανισμό (πιστοποίηση WK�) 



Τέλειος συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας.

Η ALSYK M 2��00  Forestal  Slide είναι η κορυφαία εξειδικευμένη πρόταση της ALUMIL στα θερμο-ηχομονωτικά συρόμενα
κουφώματα συνδυάζοντας αρμονικά το αλουμίνιο με το ξύλο παρέχοντας  ποιότητα, αισθητική, ασφάλεια και θερμομόνωση. Η
σειρά αυτή είναι ιδανική για πολυτελείς κατασκευές. 

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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1�

M 23300
αλουμίνιο ξύλο συρόμενο thermo

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Uf = 3.31 W/(m2 - K)

> Πλάτος φύλλου �� mm
> Έχει δυνατότητα να υποστηρίζει έως 250 kg ανά φύλλο
> Στεγάνωση με ελαστικά EPDM σε δύο επίπεδα
> Αθόρυβη και ομαλή κύλιση με ατσάλινα ράουλα βαρέως τύπου

σε ανοξείδωτο οδηγό
> Τα ξύλινα μέρη εφαρμόζονται στα προφίλ με πλαστικό κλιπ, με ένα ενδιάμεσο

κενό 5mm, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να απομακρύνει τη 
συσσωρευμένη υγρασία

> Κλειδαριά πολλαπλών σημείων με αντίκρυσμα ενσωματωμένο στον οδηγό
> Ιδανική πρόταση για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων  
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alsyk �800 alsyk 2��0 alsyk 2080

Ζωηρή φαντασία!!!



Ποιότητα και αισθητική στην εισοδο.

Πόρτες εισόδου απο πάνελ αλουμινίου που ξεχωρίσζουν για την αισθητική αρτιότητα, τον σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής.
Κάνουν τον χώρο σας να ξεχωρίζει στο πρώτο κιόλα βήμα. Ασθητική και ποιότητα με την πρώτη ματιά.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ

 fi Ú Ù Â ˜  -   · Ú ¿ ı ˘ Ú ·

alsyk 2112 K� alsyk 5121 K� alsyk �121 K� alsyk 21�2 K2 alsyk 21�� K2

alsyk 2�01 A1 alsyk 2150 alsyk 228� N1 alsyk 25�� N1 alsyk 2�51 N1

alsyk 2�5� N1 alsyk 100� E1 alsyk 10�2 K2 alsyk 10�� L alsyk 10�� X



Το κλασικό, νέα γενιά συστημάτων

20

συνθετικά κουφώματα

Φυσικές ιδιότητες

> θερμομόνωση κατα DIN �108 και EnEV
> ηχομόνωση κατα VDI 2�19 SSK, SSK II – V
> αντιδιαρρηκτικέ ς ιδιότητες κατα DIN V ENV 1�2�-1��0

Μηχανισμοί κατα DIN 18357

> προτείνονται όλοι οι επώνυμοι πιστοποιημένοι 
μηχανισμοί με τα  αντίστοιχα χερούλια - πόμολα

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας
> από το γερμανικό ινστιτούτο τυποποίησης και πιστοποίησης 

προϊόντων RAL

Θερμική αγωγιμότητα κουφώματος, τιμή Uw
> ανάλογα με το είδος του διπλού τζαμιού εώς 1.�Watt/m2K

Νέο Κατωκάσι
Η νέα καινοτομία της VEKA, έχει να κάνει με το νέο της

κατωκάσι το οποίο προσαρμόζεται σε όλες τις

μπαλκονόπορτες ύψους 1.50cm και εξασφαλίζει πιο εύκολη

πρόσβαση προς τα έξω και ταυτόχρονα επιτυγχάνει

στεγανότητα και απόλυτη λειτουργικότητα.
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ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Όταν το συνθετικό είναι θετικό.
Γνωρίστε τα νέα κουφώματα απο PVC, με φυσικές θερμομονωτικές ιδιότητες που αγγίζουν την κορυφή σε απόδοση και
την τελειότητα σε αισθητική και λειτουργικότητα. Με 100 % ανακυκλώσιμα υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον η επιλογή
σας είναι δεδομένη.

Softline 70
Uf = 1.3 W/(m2 - K)

> πενταθαλαμικά προφίλ με πάχος �0mm
> πάχος εξωτερικών τοιχωμάτων �mm κατά RAL
> κλασσικό design
> επιφάνειες κάσας και φύλλου σε διαφορετικά επίπεδα

ή σε μορφή ημισκοτίας
> συνολικό φάρδος κάσας και φύλλου  στην όψη

από 118 - 1�1mm
> σιδηρές ενισχύσεις κατά τις προδιαγρφές της VEKA

Φιλικό προς το περιβάλλον - 100% ανακυκλώσιμο

κόκκος λευκού pvc κόκκος έγχρωμου pvc μεικτά ανακυκλώσιμα γυαλί

μέταλλο πλαστικό λάστιχο ξύλο

Στάδια Ανακύκλωσης

σπαστή γωνία



Σταθερή ποιότητα & πολυτέλεια
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2�

Συρόμενο

> πενταθαλαμικά προφίλ με πάχος �0mm

> πάχος εξωτερικών τοιχωμάτων �mm κατά RAL

> κλασσικό design

> επιφάνειες κάσας και φύλλου σε διαφορετικά επίπεδα

ή σε μορφή ημισκοτίας

> συνολικό φάρδος κάσας και φύλλου  στην όψη

από 118-1�1mm

> σιδηρές ενισχύσεις κατά τις προδιαγρφές της VEKA

Eιδικές Kατασκευές
Φυσούνα - Βαρέως Τύπου - Επάλληλες Συρόμενες
Ανακλινόμενες (τύπου Volkswagen)

Οι ειδικές κατασκευές είναι πρωτοποριακά προϊόντα προσφέροντας τέλεια θερμομόνωση και

ηχομόνωση, σταθερότητα και στεγανότητα. Στις ειδικές κατασκευές θα πρέπει να αναφερθούν η

χρήση διπλών ελλαστικών και γερμανικών μηχανισμών που κλειδώνουν σε πολλαπλά σημεία

και αποτελούν ιδανική λύση για την αισθητική και την ασφάλειά σας.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Συρόμενη πολυτέλεια με σταθερή ποιότητα.

Η αισθητική,  οι επιδόσεις στη θερμομόνωση, η εύκολη τοποθέτηση και η προσεγμένη πρώτη ύλη είναι τα κύρια στοιχεία
που θα επαληθέυσουν την επιλογή σας.



Προσιτή ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς

2�
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Kαΐτια
1. Kαΐτια τοποθετημένα εσωτερικά

στο διπλό τζάμι (για εύκολο καθάρισμα)
2. Kαΐτια τοποθετημένα πάνω στο

διπλό τζάμι (η οικονομική πρόταση)
3. Kαΐτια που χωρίζουν

το τζάμι (για αισθητικό αποτέλεσμα)

Η αξία της λεπτομέρειας

Τις περισσότερες φορές η λεπτομέρεια
κάνει τη διαφορά. Τα καινούργια σας
παράθυρα θα θέλετε σίγουρα να τα
χαίρεστε πολλά χρόνια.
Προσέξτε λοιπόν τις μικρές
λεπτομέρεις που κάνουν τη ζωή
ομορφότερη.
Σε διάφορους σχηματισμούς τραβούν
την προσοχή και χαρίζουν κομψότητα.
Στο εσωτερικό του σπιτιού μπορεί να
αποτελούν ένα αναπόσπαστο στοιχείο
της διακόσμησης.
Τα πεδία που σχηματίζουν τα καΐτια
πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με τη
συνολική επιφάνεια του παραθύρου ή
της πόρτας.

1 2 3



Βαφές
Η Zendow είναι η μοναδική εταιρεία που βάφει με ακρυλικές βαφές τα προφίλ της, επιλέγοντας χρώματα
από την μεγάλη γκάμα χρωμάτων RAL.

25
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Zendow /    Uf = 1.3 W/(m2 - K)

Ο σχεδιασμός του προφίλ zendow, προστατεύει το μηχανισμό του κουφώματος από την υγρασία

και τη διάβρωση. Επίσης τα κάνει λιγότερο προσβάσιμα σχηματίζοντας ένα επιπλέον εμπόδιο

στους επίδοξους διαρρήκτες. Η φιλοσοφία του προφίλ zendow είναι συμβατή με ένα

ολοκληρωμένο αντικλεπτικό σύστημα. Επιπλέον, προσφέρει πρεισσότερες λύσεις για ασφάλεια.

Το zendow είναι ένα παράθυρο που έχει σχεδιαστεί για να είναι διακριτικό, είναι απόλυτα

εναρμονισμένο με την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας, την διακόσμηση και είναι μοναδικό γιατί

προσφέρει μια παλέτα χρωμάτων σε RAL επιλέγοντας τα χρώματα της αρεσκίας σας.



Χρωματικές επιλογές - Αξίες διαχρονικές

Δημιουργώ...

Συνεχώς πέρνουμε αποφάσεις για
μορφές και χρώματα. Διαλέγουμε
και τελικά δημιουργούμε το εντελώς
προσωπικό μας στύλ, όταν χτίζουμε
ή ανακινίζουμε το σπίτι μας πέρνουμε
μια σειρά αποφάσεων που κατά κανόνα
μας ακολουθούν σε βάθος χρόνου.
Αυτή η διαδικασία έχει τη γοητεία της
γιατί από τη φύση μας χαιρόμαστε να
δημιουργούμε.

2�

βαφές - χρώμα



Η αξία της λεπτομέρειας

Τα χρώματα που μας προσφέρει απλόχερα η φύση

προσπαθούμε όσο πιο πιστά γίνεται να τα κάνουμε

επιλογές σας. Η σωστή επιλογή των χρωμάτων είναι

πολύ σημαντική και ταυτόχρονα και διασκεδαστική,

μιας και η πολύ μεγάλη παλλέτα χρωμάτων  σας

προσφέρει τη λύση για κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

Η χρωματική αρμονία των 5 στοιχείων της φύσης

RAL - MAT - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ - PRISMA - FUTURA - ΞΥΛΟΥ
Όλες οι βαφές που χρησιμοποιούμε τειρούν όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

νερό - γη - φωτιά - μέταλλο - ξύλο

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ

 fi Ú Ù Â ˜  -   · Ú ¿ ı ˘ Ú ·



συ
νθ

ετ
ικ

ά 
πά

νε
λ 

A
B

S 

28 alsyk - st A 19� C alsyk - st A 2�1 X 8 alsyk - st P 210

Διαχρονική αξία



Σχεδιασμός που ελκύει.

Προιόντα με εκπληκτική λεπτομέρεια στο σχεδιασμό τους θα προσδώσουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο που θα
τοποθετηθούν και θα τον μεταμορφώσουν σε ενα περιβάλλον  ιδιαίτερης αισθητικής .

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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alsyk - st A 52 D alsyk - st A 111 F 1 alsyk - st A 220 alsyk - st A ��� X 5 alsyk - st A 51� K 1

alsyk - st P �1 K � alsyk - st P �1 F � alsyk - st P �� K 1 alsyk - st P �1 K 2 alsyk - st P 101 F �

alsyk - st P 5�0 alsyk - st P 551 alsyk - st P �11 X1 alsyk - st HP 21 K 1P 21
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Τα αυτορρυθμιζόμενα μανιτάρια
Με το νέο σύστημα προστασίας έναντι
των διαρρήξεων που βασίζεται στα
αυτορυθμιζόμενα μανιτάρια, η Maico
προσφέρει στην αγορά το πλέον
εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας των
παραθύρων. μη

χα
νι

σμ
οί

μερική ανάκλιση

Ασφάλεια ανάκλισης - σνάπερ

ανάκλιση

Μηχανισμοί ακριβείας



Μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής
Μπορείτε να συνδυάσετε, να δημιουργήσετε παράθυρα μεγάλα και βαριά, διαφόρων διαστάσεων και ανοιγμάτων για την
κάλυψη κάθε ανάγκης: με τα συστήματα Maico για τα κουφώματα αλουμινίου είστε ελεύθεροι να πραγματοποιήσετε αυτό
που σας ζητούν οι πελάτες σας. 
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ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Δυνατότητα κρυφής επαφής συναγερμού
διπλής ή τριπλής λειτουργείας

Δυνατότητα κρυφού μεντεσέ με άνοιγμα 90ο

για τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα

Ασφάλεια ανάκλισης - σνάπερ

Ασφάλεια ανάκλισης
Δεν δουλεύει το χερούλι εάν δεν
κουμπώσει το φύλλο στη σωστή θέση.

Σνάπερ
Μας δίνει τη δυνατότητα, όταν ο πελάτης
βγαίνει έξω από τη μπαλκονόπορτα
να  κουμπώνει το φύλλο ώστε
να μη χτυπάει από τον αέρα.

Mε standard διπλό πόμολο
ή με εσωτερικό κεντρικό μοχλό

Το Tricoat αποτελεί μια πραγματική καινοτομία καθώς
αυξάνει τη μέση διάρκεια ζωής του παραθύρου.
Οι νέοι αυτοί μηχανισμοί υποβάλλονται σε μια ειδική
κατεργασία επιφανειών, η οποία τους δίνει τη
δυνατότητα να αντέχουν στη διάβρωση.
Η εναπόθεση πολλαπλών προστατευτικών
στρωμάτων, σχηματίζει ένα φράγμα
που είναι αδιαπέραστο από τους
εξωτερικούς παράγοντες.

Αντικριστά κλειδώματα
Με standard � αντικριστά κλειδώματα ασφαλείας 
ή κατ’ επιλογή του πελάτη όλα τα αντικριστά κλειδώματα 
να είναι ασφαλείας



Σκίαση με στυλ

παντζούρια  ταμπλαδωτά

ραμποτέ κάθετο

�2

Τα παντζούρια μπορούν να
κατασκευαστούν μονόφυλλα,
δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα
και εξάφυλλα. Μέγιστος αριθμός
αναδιπλούμενων φύλλων είναι
δύο. Η φορά ανοίγματος μπορεί
να επιλεχθεί.

γαλλικό φυλλαράκι

ραμποτέ οριζόντιο

περσίδα κινητή



Όλα τα παντζούρια προσφέρονται σε μια πλούσια γκάμα χρωματικών επιλογών, από ένα έως τέσσερα φύλλα, ανάλογα με τις εκάστοτε

κατασκευαστικές ή αισθητά ανάγκες κάθε χώρου. Τα παντζούρια είναι κατασκευασμένα ώστε να παρέχουν προστασία από τις καιρικές

συνθήκες, τον ήλιο, το φως, τη θέα και τον θόρυβο, όπως επίσης και από τη διάρρηξη.

> Μεγάλη δυνατότητα επιλογών από 

τύπους και ειδικά σχήματα

> Μεγάλη ποικιλία από περσίδες και 

ταμπλάδες με πολλές παραλλαγές

για υψηλές αισθητικές απαιτήσεις

> Μεγάλη δυνατότητα επιλογής από 

επιφάνειες και χρώματα

> Ειδικός τρόπος στερέωσης εγγυάται

την σωστή εγκατάσταση

Παραδοσιακό ύφος με σύγχρονη τεχνική

Κατασκευάζονται από συνθετικά πάνελ με θαλάμους, ενισχυμένα με ατσάλινο οπλισμό και είναι διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Τα
ταμπλαδωτά παντζούρια χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα των υλικών. Παραδοσιακοί τύποι παντζουριών για απόλυτη
σκίαση του χώρου.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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��

παραδοσιακό παντζούρι κουφωτό

παραδοσιακό παντζούρι ζήτα
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> σίτα κάθετης κίνησης απλή

> σίτα κάθετης κίνησης με φρένο

> σίτα οριζόντιας κίνησης

> σίτα σειρά LUNA αμφίδρομης κίνησης

Προστασία με προδιαγραφές



ALSYK ελυθερία επιλογής.

Αντικωνωπικά συστήματα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής και συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία

μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας απαλλαγμένης απο έντομα.

Σίτες plisse
Η σίτα plisse μπορεί να καλύψει μεγάλα ανοίγματα
μπαλκονόπορτας με μέγιστο ύψος τα 2m και �0cm και
χρησιμοποιώντας την ως μονόφυλλη, δίφυλλη, τρίφυλλη,
τετράφυλλη κ.ο.κ να κατασκευάσουμε όσο πλάτος θέλουμε.
Το άνοιγμα ή το κλείσιμό της είναι πολύ εύκολο, ακόμη και
από παιδιά, καθώς δεν διαθέτει ελατήριο επαναφοράς. 

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Σίτες scorpion

Η σίτα Scorpion μπορεί να χαρακτηριστεί η πιο προηγμένη σήτα οριζόντιας κίνησης. Ο σχεδιασμός της επιτυγχάνει ακριβή κίνηση

του συστήματος, πολύ εύκολη και αθόρυβη κύλιση ενώ παράλληλα η έλλειψη κάτω οδηγού κάνει το πέρασμα ανεμπόδιστο. όπως

επίσης και  ύπαρξη ειδικού ελατηρίου επαναφοράς που συμβάλλει στην ομαλή επαναφορά της σήτας.

Ηλεκτροκίνητη σίτα
> δυνατότητες κατασκευής εώς και �20cm πλάτος και 

�20cm ύψος. 
> ειδικές αντιανεμικές ανοξείδωτες μπανέλες, για αντοχή

στην ανεμοπίεση και τέντωμα της σήτας
> κατασκευάζεται έως και 2 μέτρα πλάτος, χωρίς μπανέλες

με ειδικά αντιανεμικά κλίπς
> δυνατότητα κατασκευής με πανί σκίασης και αντιηλιακής

προστασίας



Ρολά ασφαλείας

Ασφάλεια, θερμομόνωση και σκίαση σε ενα προιόν. Ρολά

ασφαλεία και γκαραζόπορτες που προστατεύουν τον χώρο

σας αλλα παράλληλα δενουν αρμονικά με τις ιδιαιτερότητες

της αρχιτεκτονικής του χώρου και εναρμονίζονται πλήρως

με το περιβάλλον που τοποθετούνται.

ρολά - γκαραζόπορτες

��

Δυνατότητα για
πετροβάμβακα 50 χιλ.
ή μόνωση 50 χιλ DOW



Ολοκληρωμένες λύσεις για όλους του χώρους.

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ρολών και γκαραζόπορτας για το σπίτι το Γραφείο το κατάστημα και τη βιομηχανία
με ανα κοινό παράγοντα. Την ποιότητα.

Τα ρολά ασφαλείας έχουν αρκετές εφαρμογές και περιλαμβάνουν ρολά καταστημάτων, ρολά οικιακά, ρολά γκαραζόπορτες, ρολά για βιομηχανική
και αποθηκευτική χρήση. Τα ρολά εγκαθίστανται εύκολα σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο και διάσταση, έχοντας ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Τα ρολά ασφαλείας έχουν αρκετές εφαρμογές

και περιλαμβάνουν ρολά καταστημάτων,

ρολά οικιακά, ρολά γκαραζόπορτες, ρολά για

βιομηχανική και αποθηκευτική χρήση. 

Τα ρολά εγκαθίστανται εύκολα σχεδόν σε

οποιοδήποτε χώρο και διάσταση, έχοντας

ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Μοτέρ απλά & ασύρματα

ΠΟΜΠΕ 11άρι
ΠΟΜΠΕ 1�άρι

ΠΟΜΠΕ
ΙΣΙΟ

ΙΣΙΟ �άρι
ΙΣΙΟ 10άρι
ΙΣΙΟ 12άρι

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΦΤΕΡΟ 

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
9 x �9mm
9 x ��mm
1� x 52mm
19 x ��mm

BAΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
9 x �2mm
1� x 55mm
20 x ��mm



Η χρήση του Guardian SunGuard®

e-Performance εγγυάται μια έξυπνη

ενεργειακή διαχείριση και

περιβαλλοντική προστασία: ο ηλιακός

συντελεστής (g-value) �2%

εξασφαλίζει αποτελεσματική

προστασία από την ηλιακή ενέργεια,

με αποτέλεσμα την μείωση των

δαπανών ψύξης και θέρμανσης,

και συμβάλλοντας σε ένα αίσθημα

άνεσης και ευεξίας. Έτσι είναι ο

κατάλληλος υαλοπίνακας για χώρες

με το κλίμα της Ελλάδας.

Διαχρονική επιλογή χωρίς συμβιβασμούς

�8

ενεργειακό γυαλί



Άνεση και Εξοικονόμηση Ενέργειας όλο το χρόνο

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σύγχρονα κτίρια είναι απαραίτητη. Επιπρόσθετα προς 
θερμομόνωση και ηλιοπροστασία σε συνδυασμό με υψηλή διαφάνεια. Αυτό επιτρέπει στους
αρχιτέκτονες.

�9

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Λειτουργίες και Πλεονεκτήματα
> Άριστη ηλιοπροστασία
> Εξαιρετική θερμομόνωση
> Κατάλληλοι για όλες τις εποχές του χρόνου
> Ουδέτερη εμφάνιση στο χρώμα
> Ηλιακός συντελεστής g: �2%
> Συντελεστής θερμοχωρητικότητας Ug: 1.0 W/(m²K)
> Διαπερατότητα φωτός Lt: ��%

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σύγχρονα κτίρια είναι απαραίτητη. Επιπρόσθετα προς την
ελάττωση των δαπανών θέρμανσης τον χειμώνα, είναι αναγκαία η μείωση των ψυκτικών φορτίων το
καλοκαίρι. Συγκριτικά με άλλα κατασκευαστικά υλικά, οι διπλοί υαλοπίνακες με Sunguard e-Performance
προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση και ηλιοπροστασία σε συνδυασμό με υψηλή διαφάνεια. Αυτό επιτρέπει
στους αρχιτέκτονες την χρήση μεγαλυτέρων επιφανειών παραθύρων, με αποτέλεσμα περισσότερο φυσικό
φωτισμό μέσα στο κτίριο.

Υάλωση διάφανο μονό

Συντελεστές τζαμιών

Υάλωση διάφανο διπλό

Υάλωση ενεργειακή διπλή Sunguard
E-Performance, με αέριο

Υάλωση triplex διπλή Sunguard
E-Performance, με αέριο

Υάλωση διάφανη τριπλή Sunguard
E-Performance, με αέριο

Υάλωση triplex τριπλό τζάμι,
με αέριο

Glass Unit Size of glasses (mm) Ug (W/m2K)

�mm

� - Δ - 5

5 - Δ - � με αέριο

(�+�) - Δ - � με αέριο

� - Δ - 5 - Δ - � με αέριο

(�+�) - Δ - 5 - Δ - � με αέριο

5.8 Ug

Kg/m2:22.5, (W/m2.K) 2.9 Ug
alsyk thermo

Kg/m2:22.5, (W/m2.K) 1.1 Ug
alsyk plus thermo

Kg/m2:22.5, (W/m2.K) 1.0 Ug
alsyk triplex plus thermo

0.8 Ug
alsyk super plus thermo

0.� Ug
alsyk triplex super plus thermo



Πόρτες που ξεχωρίζουν

θωρακισμένες πόρτες

SECURIT GLASS ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ�0

παντογραφικές - επίπεδες - ταμπλαδωτές - χειροποίητες - επένδυση αλουμινίου & pvc

ΣΑΣΙ

ÃÚ˘Ûfi ¡›ÎÂÏ Ì·Ù

¶fiÌÔÏÔ
Ì¿Ï·

¶fiÌÔÏÔ ¶ ™‡ÚÙË˜ Ó˘ÎÙfi˜

ªÚÔÓ˙¤

ECO MS 12
8 ∫ÈÓËÙ¿ ¤Ì‚ÔÏ·
ÎÏÂÈ‰ÒÌ·ÙÔ˜ 4 ÛÙ·ıÂÚ¿
¤Ì‚ÔÏ· ÎÏÂÈ‰ÒÌ·ÙÔ˜.



Όπως και να τις δεις, Ξεχωρίζουν.

Σχέδια κλασσικά, μοντέρνα χειροποιήτα και παντογραφικά όλα στην υπηρεσία της αισθητικής αλλα και της ασφάλειας που
δίνουν στο χώρο σας.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΟΒΗ

ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΣΑΠΦΩ ΦΑΙΔΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ



10�� 2920 29�0

Σχεδιασμός που προκαλεί εντύπωση.

εσωτερικές πόρτες



Ό,τι λάμπει είναι πολύτιμο.

Όπως οι πόρτες της εταιρείας, με κρύσταλλα swarowski, με ενθετα ανοξείδωτα στοιχεία, δημιουργούν το χώρο των
ονείρων σας.

2000 �010 �020 5�00 �2�2

�0��

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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�090

Hornschuch foil
Staufereich mocca
��� 20�8

Renolit foil
Nussbaum V 21�8 00�

Hornschuch foil
Birke rose ��� 20�1

Hornschuch foil
Eiche tabak ��� 200�

Renolit foil
Eiche dunkel 2052 089

Hornschuch foil
Staufereich kolonial
��� 20��

Renolit foil
Golden Oak 21�8 001

White
129�



Καθαρή συμμετρία

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΡΕΤΗ��

καμαρόπορτες l εσωτερικές
λουστραριστές - laminate - ταμπλαδοτές



Όνειρα απο ξύλο.

Χαλαρώστε με τη ζεστασιά του ξύλου και μεταμορφώστε τον χώρο σας με τις εσωτερικές πόρτες ΑΛΣΥΚ.

χρωματολόγιο / τύπος καπλαμά

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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ΕΛΠΙΔΑ

ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΑΦΝΗ ΑΡΤΕΜΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

δρύς τεχνιτό
οριζόντιο

δρύς φυσικό
οριζόντιο

δρύς φυσικό
κάθετο

ανιγκρέ φυσικό

οξυά φυσικό

μεντεσέδες / κάσες πορτών

δρύς τεχνιτό
οριζόντιο

δρύς φυσικό
κάθετο

οξυά φυσικό δρύς τεχνιτό
οριζόντιο

δρύς φυσικό
κάθετο

οξυά φυσικό οξυά φυσικό

δρύς τεχνιτό
οριζόντιο

δρύς φυσικό
κάθετο

οξυά φυσικό δρύς τεχνιτό
οριζόντιο

δρύς φυσικό
κάθετο

οξυά φυσικό οξυά φυσικό

�5
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Η HOPPE είναι η εταιρία-ηγέτης της Ευρωπαϊκής αγοράς
χερουλιών, τόσο για τα εξωτερικά κουφώματα, όσον και για
εσωτερικές πόρτες και εξώπορτες. Προσφέρει ένα πλήρες
πρόγραμμα χερουλιών υψηλής αισθητικής από αλουμίνιο,
μπρούντζο, χαλκό, πολυαμίδιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Πόμολα με άποψη

αξεσουάρ



��

Η HOPPE είναι η εταιρία-ηγέτης της Ευρωπαϊκής αγοράς χερουλιών, τόσο για τα εξωτερικά κουφώματα, όσον και για
εσωτερικές πόρτες και εξώπορτες.Προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα χερουλιών υψηλής αισθητικής από αλουμίνιο,
μπρούντζο, χαλκό, πολυαμίδιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Αισθητική και σχεδιαμσό που ξεχωρίζει, στη παλάμη σας.

Υψηλής ποιότητας πόμολα που χαρίζουν επιπλέον πολυτέλεια και ομορφιά στο χώρο σας.

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
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Τα έργα μας



Παντρεύοντας την υψηλή αισθητική με την απαράμιλλη ποιότητα της κατασκευής
η εταιρία ALSYK έχει επενδύσει με κουφώματα μερικά από τα πιο σύγχρονα κτίρια. Ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες ανάγκες
κάθε κτιρίου η ALSYK φροντίζει να εξασφαλίσει τόσο την εναρμόνιση με την ιδιαίτερη προσωπικότητα του όσο και την κάλυψη των
αναγκών της μόνωσης και της ασφάλειας.

�9

ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΒΕΕ

 fi Ú Ù Â ˜  -   · Ú ¿ ı ˘ Ú ·



Τα έργα μας

50
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Παντρεύοντας την υψηλή αισθητική με την απαράμιλλη ποιότητα της κατασκευής
η εταιρία ALSYK έχει επενδύσει με κουφώματα μερικά από τα πιο σύγχρονα κτίρια. Ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε κτιρίου η ALSYK φροντίζει να εξασφαλίσει τόσο την εναρμόνιση με την ιδιαίτερη προσωπικότητα του
όσο και την κάλυψη των αναγκών της μόνωσης και της ασφάλειας.
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Έκθεση: Μακρή �, Χαλκίδα, Τ.Κ. ��1 00, Τηλ.: 22210_22.205, Fax: 22210_22.21�
Εργοστάσιο: 10ο χλμ. Ε.Ο. Χαλκίδος-Στενής, Βατώντας Ευβοίας, Τ.Κ. ��� 00, Τ.Θ. 50�0, Τηλ.: 22210_�0.1�� - ��.002, Fax: 22210_�5.201

www.alsyk.gr, e-mail:info@alsyk.gr
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