
Η σειρά “EUROPA 100”  
 
σχεδιάστηκε για να παρέχει  
 
στα συρόµενα κουφώµατα  
 
ευελιξία και οικονοµία.  
 
Συνδυάζει την υψηλή αισθητική,  
 
µε την απόλυτη λειτουργικότητα  
 
και το άψογο φινίρισµα. 
  

 
 
 
 
 
“EUROPA 100” series is an 
 
 economical sliding frame 
 
 system, which provide 
 
 maximum flexibility. 
 
Moreover it combines high  
 
aesthetics with ultimate  
 
functionality and perfect finish.  
 
  
 
 
 
 



 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
 
Η σειρά “EUROPA 100” είναι ένα συρόµενο σύστηµα, 
κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών 
κουφωµάτων. Τα προφίλ της σειράς, τα οποία σε 
συνδυασµό µε ορισµένα προφίλ της σειράς EUROPA 
2000, ανταποκρίνονται σε όποιες κατασκευαστικές 
απαιτήσεις.  
Η σειρά “EUROPA 100” διαθέτει δύο µεγέθη φύλλων, ένα 
µικρό και ένα µεγάλο, καθώς και δύο τύπους οδηγών, 
(χαµηλούς και σωληνωτούς µε προσθήκη inox ή απλούς). 
∆ίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιµοποιεί 
τον ίδιο οδηγό (χαµηλό ή σωληνωτό, καθώς και απλό ή µε 
προσθήκη inox), περιµετρικά κόβοντάς τον 45°, ή δύο 
διαφορετικούς οδηγούς, χρησιµοποιώντας τον χαµηλό 
στο επάνω και κάτω µέρος και διαφορετικό πλευρικό, 
κόβοντάς τον 90°. 
Χρησιµοποιεί ράουλα µονά και διπλά, διαµέτρου 27mm. 
∆έχεται κλειδαριές µονού ή πολλαπλού κλειδώµατος για 
µεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς και βιδωτά αρµοκάλυπτρα 
για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα. 
Παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης µονών υαλοπινάκων 
πάχους έως 5mm και διπλών πάχους έως 20mm.  
Η κατεργασία των προφίλ γίνεται στο ειδικά 
διαµορφωµένο πρεσάκι 100 - 2000 της PIEJA. 
Επίσης, υπάρχει πλήρης γκάµα εξαρτηµάτων, τα οποία 
διατίθενται από την “PROFIL ACCESSORIES S.A.”  
σε εµπόρους. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η   
 
 
1. Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σηµεία τοµής, 

για να αποφευχθεί µελλοντικό πρόβληµα διάβρωσης, 
πρέπει να γίνεται επικάλυψη µε κόλλα (αρµόκολλα). 

2.     Για τη σωστή λειτουργία των κουφωµάτων να 
χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα που πληρούν τις 
προδιαγραφές της “EUROPA PROFIL 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.”    

 

T E C H N I C A L   D E S C R I P T I O N 
 
 
The “EUROPA 100” series is a sliding system, which can 
be used for every type of door or window sliding application. 
Profiles of EUROPA 100 in combination with certain profiles 
of EUROPA 2000 series can satisfy any constructional 
requirements.   
The “EUROPA 100” series disposes two sizes of leafs,  
one small and one large, as well as two types of drivers  
(low and tube).  
The constructor can use the same drivers (both types) 
cutting it by 45°, or two different drivers can be 
combined, installing the first driver on top and bottom 
side, while the second driver can be placed at both 
vertical sides cutting it by 90°. 
This system uses single or double rollers of 27mm diameter. 
While locks of one or multiple positions can be applied for 
advanced security, as well as threaded joint covers to 
improve its appearance. 
It provides the option of selecting up to 5mm thickness 
single glasses and up to 20mm thickness double glasses. 
All process of the profiles is made at the PIEJA punching 
machine of 100 – 2000. 
Furthermore, “PROFIL ACCESSORIES S.A.” disposes 
a full range of accessories. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν   
 
 
1. A covering of glue for joints or silicone (siliconisation 

of the mitre cut) must be applied during the 
processing of the profiles at the cut – off points, in 
order to avoid future corrosion problems. 

2.    For the proper functioning of the frames, accessories 
that fulfill the standards of “EUROPA PROFIL 
ALUMINIO S.A.” must be used. 

 
 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
ΣΕΙΡΑ: EUROPA 100 
ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si-0.5 F22  
ΑΝΟΧΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2 
ΤΥΠΟΣ: Υδατοστεγής, Αεροστεγής. 
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: ∆έχεται µονούς υαλοπίνακες 
πάχους έως 5mm και διπλούς έως 20mm.  
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Φύλλο τζαµιού-πατζουριού: Πλάτος 33mm  
και ύψος 69,4mm το µικρό και 78,9mm το µεγάλο. 
Φύλλο σήτας: Πλάτος 26,2mm και ύψος 68,7mm. 
∆ιπλός οδηγός: Πλάτος 81,4mm και ύψος 31mm. 
Τριπλός οδηγός: Πλάτος 108,8mm και ύψος 31mm. 
Τα κέντρα κύλισης των φύλλων στο διπλό οδηγό είναι 
41mm, ενώ  στον τριπλό οδηγό 34,2mm.Το κεφάλι των 
οδηγών έχει κυκλική διατοµή και πλάτος 11mm. 
Το διάκενο των φύλλων µεταξύ των κεφαλών στους 
οδηγούς κύλισης είναι 16mm. 
ΧΡΗΣΗ: Το σύστηµα επιτρέπει την κατασκευή  
συρόµενων παραθύρων, όπως επάλληλα, χωνευτά κ.α. 
Έχει ολοκληρωµένη σειρά εξαρτηµάτων, που καλύπτουν 
άριστα όλες τις κατασκευές. 
                                                                                            
 
 

  
       TECHNICAL CHARACTERISTICS 
        OF THE SYSTEM  
 

SERIES: EUROPA 100 
ΑΛΛΟΥ: Al Mg Si-0.5 F22 
TOLERANCE ACCORDING TO: ΕΝ 12020-2 
TYPE: W atertight, Airtight. 
GLASS WIDTH: Use single glasses of maximum 5mm in 
width and double glasses of maximum 20mm in width. 
BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM: 
Sliding leaf glass – leaf shutter:  
33mm in width and 69.4mm the small leaf and 78.9mm 
the large leaf, in height. 
Insect screen leaf: 26.2mm in width and  
68.7mm in height. 
Double driver: 81.4mm in width and 31mm in height. 
Triple driver: 108.8mm in width and 31mm in height. 
The distance between the heads’ center of the double   
driver is 41mm, and of the triple driver is 34.2mm. 
The sliding gap on the sliding leaf is 16mm. 
The head drivers are curved and are 11mm in width. 
USAGE: The system allows the construction of all   
window types. It is equipped with a complete series of  
accessories, which perfectly cover all the constructions. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΕΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ 

 

QUALITY CONTROL METHODS FOR ELECTROSTATIC FINISH  
AND EXTRUDED PRODUCTS 

 
 
 
 

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Α   
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  
 
 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Για µια κρίσιµη ονοµαστική διάσταση 50mm δίνεται 
ανοχή (+/-)0.40 mm που σηµαίνει ότι η διάσταση αυτή 
µπορεί να κυµανθεί από 49.60 έως 50.40 mm. 
 
ΕΥΘΥΤΗΤΑ 
 
Για µια βέργα µήκους 6 m δίνεται επιτρεπόµενο βέλος 
3 mm. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει στηρίζοντας τη βέργα 
στις δύο άκρες της επάνω σε ένα επίπεδο πάγκο, έτσι 
ώστε η απόκλιση να περιοριστεί λόγω του βάρους της. 
Τότε, το βέλος στη µέση της βέργας δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 3 mm. 
  
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ (ΠΕΤΣΙΚΟ) 
 
Για ένα προφίλ µεσαίων διαστάσεων δίνεται ανοχή 
στρέβλωσης 2mm στην άκρη βέργας µήκους 5-6m. Για 
να ελεγχθεί η στρέβλωση, πρέπει η βέργα να 
τοποθετηθεί σε επίπεδο πάγκο, να κρατηθεί εφαπτόµενη 
η πλευρά του προφίλ στη µια άκρη και να µετρηθεί η 
απόκλιση του πάγκου στην άλλη άκρη της βέργας. 
 
 
 
 
 
 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ι Κ Η   Β Α Φ Η 
 
 
ΟΨΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 
Η επικάλυψη των σηµαντικών επιφανειών πρέπει να 
εξετάζεται από σωστή οπτική γωνία, από απόσταση 2m 
(oι προδιαγραφές της QUALICOAT αναφέρουν 
απόσταση 3m). ∆ιάφορα ελαττώµατα στην επιφάνεια, 
δεν πρέπει να είναι ορατά από αυτή την απόσταση. 

 
 

G E O M E T R I C A L  
C H A R A C T E R I S T I C S 
 

 
DIMENSIONS 

 
For a critical dimension of 50 mm there is a tolerance of (+/-) 
0.40 mm, which means that the dimension varies from, 
49.60 to 50.40 mm. 
 
STRAIGHTNESS 

 
For a piece of metal 6 m length the maximum swept 
allowed is 3 mm. The check can be done by supporting 
the piece of metal on its two edges on a stable plane 
table, in a way that its variation will be restricted by its 
weight. Then, the maximum swept in the middle of the 
piece should not exceed 3 mm. 
 
BENDING 

 
For the medium dimensions profile the bending tolerance is 
2 mm at the edge of a 5-6 m long piece of metal. To check 
the bending, the piece of metal has to be put on a stable 
level table, one edge of the profile must be kept attached to 
the table’s edge and the variation must be measured, from 
the table’s level at the other end of the profile. 

 
 
 
 
 

 
E L E C T R O S T A T I C   P A I N T 
 
 
LOOK APPEARANCE 
 
The covering of important surfaces must be examined 
under the correct visual angle from 2 m distance  (The 
QUALICOAT’S specifications rebates 3 m distance). 
Various defects in the surface should not be visible from 
that distance. 
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