
Η σειρά  “EUROPA 2000”  
 
σχεδιάστηκε για να δημιουργεί  
 
συρόμενα κουφώματα  
 
υψηλών προδιαγραφών.  
 
Η σειρά καλύπτει και τις  
 
δυσκολότερες απαιτήσεις  
 
προσφέροντας στιβαρότητα,  
 
απόλυτη λειτουργικότητα και  
 
υψηλή αισθητική με κλασικές  
 
γραμμές σχεδίασης. 
 
 

 
 
 
 

 
The “EUROPA 2000” series is  
 
designed to comply with the  
 
strictest specification  
 
requirements, offering sturdiness,  
 
functionality and high aesthetics  
 
with classic lines.  
 
  
 

 



 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
 
Η σειρά “EUROPA 2000” είναι ένα συρόμενο σύστημα, 
κατάλληλο για την κατασκευή επάλληλων και χωνευτών 
κουφωμάτων. 
Διαθέτει δυο διαφορετικά φύλλα (ίσια και οβάλ απλά ή με 
ενσωματωμένη λαβή) και δύο τύπους οδηγών, 
σωληνωτούς και χαμηλούς με προσθήκη inox ή 
αλουμινίου. 
Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα τεσσάρων επιλογών 
στη κατασκευή των κουφωμάτων:  
- να χρησιμοποιήσει τον ίδιο χαμηλό ή σωληνωτό οδηγό 
περιμετρικά, κόβοντας τον 45°. 
- να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικούς οδηγούς, 
χρησιμοποιώντας τον χαμηλό στο επάνω και κάτω μέρος 
και διαφορετικό πλευρικό, κόβοντας τους 90°. 
Τέλος, έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει δύο 
διαφορετικούς τρόπους στη κατασκευή των φύλλων:  
- να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το ίσιο ή το οβάλ φύλλο 
περιμετρικά. 
- να χρησιμοποιήσει το συνδυασμό του οβάλ ή του ίσιου 
φύλλου και του αντίστοιχου φύλλου με τη λαβή. 
Χρησιμοποιεί ράουλα μονά, διπλά ή και τετραπλά, με 
ροδάκι διαμέτρου 27mm. 
Παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης μονών υαλοπινάκων 
πάχους από 4mm και διπλών έως20mm. 
Η κατεργασία των προφίλ γίνεται στο ειδικά σχεδιασμένο 
πρεσσάκι 2000-100 της PIEJA. 
 Μεγάλη γκάμα με εξαρτήματα, όλων των μεγάλων 
Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής 
του συστήματος.  
  
 

 
 
 
 

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 2000” series is a complete sliding 
system, which can be used for in wall and 
successive systems.  
The system disposes two slide sashes (straight and 
oval plain or with handle) and two types of drivers, 
tubular and low with inox or aluminum adding.  

   The manufacturer has the option of four choices in 
the construction of frames: 
- to use the same driver (tubular or low) around, 
cutting it by 45º. 
- to use two different drivers, using the same low 
driver at the upper and bottom and different driver 
for the sides, cutting them by 90°. 
Lastly, there is the option of two different ways for 
sash construction: 
- to use only the straight or oval shaped sash.   
- to use a combination of oval or straight shaped 
sash with the corresponding sash with handle. 
It uses single, double or quadruple rollers with 
27mm diameter wheel. 
Use single glasses from 4mm and double glasses 
up to 20mm thick. 
The piercing process of the profiles is made at the  
PIEJA punching machine 2000-100. 
 Wide range of accessories from all major 
European Companies covers every construction 
type of the system. 

 
 
 

 
 
  
 

 

A T T E N T I O N   
 
 

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. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
ΣΕΙΡΑ: EUROPA 2000 
ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si-0.5 F22  
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΕΚΑΝΑΛ: Διαστάσεις: 1400x2200mm. 
Αεροδιαπερατότητα: Κατηγορία 2. 
Υδατοστεγανότητα: Κατηγορία 3A. 
Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κατηγορία B3. 
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: 
Δέχεται μονούς υαλοπίνακες πάχους από 4mm και διπλούς 
υαλοπίνακες πάχους έως 20mm.  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Φύλλο τζαμιού: Πλάτος 35,4mm και ύψος 84mm. 
Φύλλο πατζουριού: Πλάτος 35,4mm και ύψος 84mm. 
Φύλλο σήτας: Πλάτος 26,2mm και ύψος 77,8mm. 
Διπλός οδηγός (επάλληλου): Πλάτος 96,6mm και ύψος 
34mm για χαμηλό και 46mm για σωληνωτό. 
Τριπλός οδηγός (επάλληλου): Πλάτος 146,6mm  
και ύψος 34mm. 
Τριπλός οδηγός (τζάμι-σήτα-πατζούρι): Πλάτος 124,4 και 
ύψος 34mm. 
Τα κέντρα κύλισης των φύλλων στο διπλό επάλληλο οδηγό 
είναι 50mm, ενώ στον τριπλό οδηγό (τζάμι-σήτα-πατζούρι) 
είναι 38,9mm.  
Το κεφάλι των οδηγών δέχεται προσθήκη inox ή αλουμινίου 
καμπυλότητας Ø8mm. 
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή συρόμενων 
παραθύρων, όπως επάλληλα ή χωνευτά κ.α. Μεγάλη γκάμα 
εξαρτημάτων όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών 
καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής του συστήματος. 

 
 
 
 
 
                                                                                          

  
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SYSTEM 
 
SERIES: EUROPA 2000 
ΑLLΟΥ: Al Mg Si-0.5 F22 
TOLERANCE ACCORDING TO: ΕΝ 12020-2 
EKANAL FRAME MEASUREMENT RESULTS: 
Dimensions: 1400x2200mm. 
Air permeability: 2nd class. 
Water-tightness: 3Α class. 
Wind resistance: B3 class. 
GLASS WIDTH: Use single glasses from 4mm and  
double glasses up to 20mm thick.   
BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM: 
Sliding glass sash: 35.4mm in width and 84mm in 
height. 
Sliding shutter sash: 35.4mm in width and  
84mm in height. 
Insect screen leaf: 26.2mm in width and 77.8mm in 
height. 
Double successive driver: 96.6mm in width and 34mm 
in height for low driver and 46mm for tubular driver. 
Triple successive driver: 146.6mm in width and  
34mm in height. 
Triple driver (glass-insect screen-shutter):  124.4mm 
in width and 34mm in height. 
The distance between the centers of double successive 
driver’s head is 50mm, while the distance of the triple 
drivers (glass-insect screen-shutter) is 38.9mm. 
The driver’s head accept inox or aluminum adding of 
8mm diameter. 
USAGE: The system allows the construction of all sliding 
types like successive, in wall systems etc.  
Wide range of accessories from all major European 
Companies covers every construction type of the system. 
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Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ   Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    
Γ Ι Α   Τ Η Ν   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η 
Τ Ω Ν   Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν 
 
 
1. Ο αλουμινοκατασκευαστής θα πρέπει πάντοτε να 

γνωρίζει όλη την γκάμα των προφίλ, καθώς και τις 
δυνατότητες αυτών. 

2. Να δίνει λύσεις και να προτείνει την κατάλληλη 
κατασκευή για κάθε περίπτωση. 

3. Να κατασκευάζει και να τοποθετεί την κατάλληλη 
ψευτόκασα, ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος. 

4. Να υπολογίζει πάντοτε έναν αέρα μεταξύ ψευτόκασας 
και κουφώματος, της τάξεως των 5mm από κάθε 
πλευρά, για την εύκολη τοποθέτηση και ευθυγράμμιση 
του κουφώματος και παράλληλα την καλύτερη μόνωση 
με την εισχώρηση της αρμόκολλας στο εσωτερικό του 
κενού, από ότι αν τοποθετηθεί μόνο επιφανειακά.  

5.  Να κόβει και να χαντρώνει σωστά τα προφίλ και να 
προστατεύει αυτά τα σημεία τομής με αντιδιαβρωτικά 
υλικά για την αποφυγή διάβρωσης. 

6. Να τοποθετεί αρμόκολλα στα φάλτσα των προφίλ κατά 
την συναρμογή, έτσι ώστε να δημιουργεί στεγανά και να 
οδηγεί το νερό στο εξωτερικό μέρος του κουφώματος 
διαμέσου των νεροχυτών. 

7. Επίσης, να τοποθετεί σιλικόνη στο κάτω μέρος του 
κουφώματος, μεταξύ κάσας και μαρμάρου, έτσι ώστε να 
απαγορεύει την είσοδο νερού στο εσωτερικό μέρος του 
κτιρίου. 

8. Να δημιουργεί πάντοτε τους απαραίτητους νεροχύτες, 
με βάση την περιοχή και θέση του κουφώματος για 
καλύτερη στεγανοποίηση. 

9. Να ανοίγει οπές στο επάνω και στο κάτω τμήμα του 
φύλλου για εξαέρωση του θαλάμου και απορροή  των 
ελάχιστων σταγόνων νερού που τυχόν να εισέλθουν 
στον θάλαμο του φύλλου. 

10. Να χρησιμοποιεί πάντοτε τα σωστά εξαρτήματα 
(μηχανισμούς κλπ.) που αναφέρονται στους καταλόγους. 

11. Να δίνει περισσότερο βάρος στα λάστιχα 
στεγανοποίησης, ζητώντας να είναι από E.P.D.M. 

12. Να τακάρει σωστά τους υαλοπίνακες για την αποφυγή 
κρεμάσματος της κατασκευής . 

13. Οι βίδες για την κατασκευή και τοποθέτηση του 
κουφώματος να είναι ανοξείδωτες για αποφυγή 
οποιασδήποτε οξείδωσης.   

14. Να ζητά τη βοήθεια των τεχνικών στην περίπτωση μιας 
δύσκολης κατασκευής για την αποφυγή προβλήματος. 

15. Να τοποθετούνται αρμοκάλυπτρα περιμετρικά των 
χωνευτών συστημάτων (εσωτερικά & εξωτερικά) σε 

σχήμα Π. 
16. Στο πίσω μέρος των φύλλων, χωνευτών συστημάτων 

δεν θα πρέπει να μπαίνει μπετόβεργα για στόπερ. 
 
Σημείωση : 
 
Στην περίπτωση που η βαφή των προφίλ είναι με  
σαγρέ υφή, προτείνεται η χρήση ενός νούμερου 
μικρότερο βουρτσάκι για ελαχιστοποίηση της 
αντίστασης κατά την μετακίνηση των φύλλων. 

I N S T R U C T I O N S   F O R     
T H E    C A S E M E N T ’ S    
C O N S T R U C T I O N S    

 
 
1. The aluminum-constructor should always be familiar 

with the product range, as well as their capabilities.  
2. He should be able to provide the appropriate solution 

for each occasion. 
3. Moreover, he should construct and install the right fake 

– frame casement, according to the type of the 
casement.   

4. Furthermore, the aluminum constructor should take 
into account the space – where insulating glue is 
placed - between the fake-frame and the frame, for a 
simple installation and symmetry.  

5. Cutting and piercing profiles with the correct way is 
essential, as well as to protect the points of joint from 
corrosion with anti corrosive materials. 

6. Always, he should apply silicone at the points of joint, 
and pilot the trapped water out of the profiles. 

7. He should fill with silicone the gap between the bottom 
side of the casement and the wall (or marble surface), 
in order to prevent water entering the internal side of 
the building. 

8. He also has to construct the required water drainage, 
according to the best position for waterproof ness of 
the casement. 

9. Opening of holes to the top and bottom side of sash for 
water vaporization and out-flowing the least of water 
drops that may enter in the profile’s chamber 

10. Using the approved and original accessories, as 
published in the catalogues. 

11. Gaskets are very important parts of the construction, 
therefore the constructor should make sure that are 
made of E.P.D.M.  

12. The aluminum constructor has to balance and install 
the glass panes very carefully avoiding any future 
problem. 

13. Screws for system assembly and its placement mast 
be stainless steel in order to avoid any oxidation. 

14. He must never hesitate to ask for assistance from our 
technical advisors at any time. 

15. Sealant corners, mast fitted inside and outside of the 

in- wall systems in Π shape. 
16. At the back of the sashes of in-wall systems mast not 

put metal rod for stopper use. 
   
 
 
 
 
Notes: 
 
If the color finish is mat (grained), proposed to use a 
smaller brush size to minimize the difficulty at the 
movement of leafs. 
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Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ   Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  
Τ Ω Ν   Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν 
 
 
 Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ θα 
διατηρήσει τη βαφή σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις σκόνης 
ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια τους και θα 
πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό, το pH 
των οποίων θα πρέπει να είναι 5,5 - 8.  

 Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται με 
σφουγγάρι και νερό που περιέχει ουδέτερο διαβρεκτικό 
παράγοντα, ακολουθούμενο από ξέβγαλμα με καθαρό νερό. 

 Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να μην προσβάλουν την 
επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνισή της. Σκληρό 
σφουγγάρι σύρμα ή διαλυτικά καθαριστικά βλάπτουν την 
εμφάνιση, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί  και η 
περιοχή στην οποία βρίσκεται η οικοδομή.  

 Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές η 
συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι αντίστοιχη της 
συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων ή αλάτων 
αντίστοιχα, λόγω της έντονης διαβρωτικής επίδρασής τους. 
Επισημαίνεται ότι οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως  
τσιμέντο, άσβεστος και γύψος, δεν θα πρέπει να μένουν 
προσκολλημένα στη βαφή. 

 Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση διαφόρων 
μη εγκεκριμένων σελοτέιπ κατευθείαν στη βαφή. 

  Το φιλμ προστασίας που τοποθετείται στο εργοστάσιο 
είναι κατάλληλο για χρήση. Προσοχή όμως: αμέσως μετά 
την τοποθέτηση του συστήματος πρέπει να αφαιρείται, γιατί 
η έκθεση του στον ήλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα. 

 Εκτός από το καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, πολύ 
σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση σωστής λειτουργίας της 
κατασκευής παίζει και ο καθαρισμός των εσωτερικών 
στοιχείων του, όπως ελαστικά-βουρτσάκια, μηχανισμοί κλπ.  

 Ιδιαίτερα τα κινητά μέρη των μηχανισμών της κατασκευής 
θα πρέπει να λιπαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 
σωστή λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια. 

 Η τήρηση όλων των παραπάνω καθώς και η χρήση της 
ειδικής κόλλας στα σημεία που η βαφή, λόγω της 
κατεργασίας των προφίλ, έχει καταστραφεί, θα βοηθήσουν 
στο να διατηρηθεί η αρχική στιλπνότητα της βαφής και να 
αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διάβρωσης.   

Ι Ν S T R U C T I N O N S  C O N C E R N I N G     
Τ Η Ε  C A S E M E N T ’ S  M A I N T E N A N C E   
 
 
 Regular cleaning of painted profiles will keep the 

painting in a satisfactory condition.  
 Cleaning is necessary when the deposits of dust or 

other pollution contaminants are visible on the surface 
and should be cleaned with water mild detergent. The 
pH of detergents must be 5.5 – 8.   

 The periodic cleaning should be done with a sponge 
and water containing wetting agent-neutral factor, 
followed by washing out with clean water. 

 All cleaners should not damage the surface or change 
its appearance. Hard wire sponge or cleaning solvents 
affect the appearance, while important factor is also the 
area where the building is located. 

 In industrial and coastal areas, the frequency of 
cleaning should be proportional to the frequency of 
deposits of dirt or salt, because of strong corrosive. 
Noted that alkaline materials such as cement, lime and 
plaster, it should not remain on the surface. 

 Also, avoid pasting various unauthorized tapes directly 
to the surface. 

 The protective film placed in the factory is suitable for 
use. But, beware: just after the installation of the system 
must be removed because its exposure to the sun could 
cause problems. 

 Besides cleaning the exterior, very important role in 
ensuring proper functioning plays the cleaning of internal 
components, such as rubber weather-stripes, brushes, 
mechanisms etc. 

 Especially the moving parts of the construction 
mechanisms should be lubricated often enough in order 
to function properly. 

 Compliance with all the above and the use of special 
glue to the points the paint during the treatment, has 
been removed, it will help to maintain the original gloss 
of the paint and avoid potential erosion problems.  
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