
 
Η σειρά “EUROPA SHADOW” είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα σκίασης το οποίο 

καλύπτει την ανάγκη εξωτερικής σκίασης των 

κτιρίων, παρέχοντας την δυνατότητα ελέγχου 

της ηλιακής ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση της 

θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου σε σχέση 

με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Επίσης 

καλύπτει κατασκευές πέργκολας με σύγχρονο 

αλλά και παραδοσιακό σχεδιασμό με πλήθος 

τυπολογιών και υλικών. Η φιλοσοφία και ο 

σχεδιασμός της “EUROPA SHADOW”, έχει ως 

γνώμονα, την εναρμονισμένη αισθητική με κάθε 

αρχιτεκτονικό στυλ, την κατασκευαστική 

ευελιξία και την οικολογική συνείδηση. 

 
 
“EUROPA SHADOW” series is a complete 

shading system, which covers the need of 

external building shading and provides the 

ability to control the sunlight rays, in order to 

bring the interior temperature to desired levels. 

Also covers every pergola construction based 

to modern or traditional design with many 

typologies and materials. The design 

philosophy of “EUROPA SHADOW” has as 

main principles the harmonization with every 

architecture style, the construction suppleness 

and the ecology. 



Τ Ε Χ Ν  Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ  Η 
 
 
Η σειρά “EUROPA SHADOW” είναι ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα σκίασης , το οποίο σχεδιάστηκε ακολουθώντας 
τ ις σύγχρονες  τάσεις του  αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού του 
21ου αιώνα, για εξο ικονόμηση  ενέργειας στα κτίρια, αλλά 
και με συνέπεια στην παράδοση,  δίνοντας έτσι  πολλές 
δυνατότητες εφαρμογής. 
Το σύστημα “EUROPA SHADOW” επιτρέπει την 
οριζόντια ή κάθετη διάταξη των πτερυγίων τα οποία 
μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε προσόψεις κτιρίων 
όσο και σε όλα τα είδη πέργκολας, με δυνατότητα απλής 
σκίασης αλλά και προστασίας  από την βροχή. 
Διαθέτει τέσσερα διαφορετικά πτερύγια με έναν ιδιαίτερο 
σχεδιασμό, για την αποφυγή υπερθέρμανσης του 
εσωτερικού χώρου των κτιρίων, την προστασία από την 
ηλιακή  ακτινοβολία καθώς επίσης και την ασφάλεια των 
γυάλινων επιφανειών του κτιρίου από θραύση. 
Τα πτερύγια σε κάθε κατασκευή, μπορεί να είναι με 
σταθερή κλίση (κλίση της επιλογής μας) ή με δυνατότητα 
επιλογής της επιθυμητής κάθε φορά κλίσης που ο 
χρήστης  θέλει. 
Η στρέψη των πτερυγίων, γίνεται είτε χειροκίνητα με την 
βοήθεια μανιβέλας είτε ηλεκτρικά με την χρήση  μοτέρ, 
μεταφέροντας την κίνηση μέσω  ντίζας. 
Επίσης, μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων 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 SHADOW” series is a comple te shading 
system which its design is based on the 21st century 
architectural princip les for energy saving at the buildings 
and consistency in tradition, gives solution to many 
st ructure applications. The “EUROPA SHADOW” system 
can obtain horizontal or vertical a rrangement of shade 
wings, which can easily be placed on building facades and 
all pergola structures, providing protection  from the 
sunlight and the rain water. 
The system has four differen t types of shade wing with 
special design in order to  avoid the overheating of interior 
spaces, also protect from the sunlight and the glass 
surfaces of the build ing from brake. 
The position of the shade wings can either be fixed 
(permanent to  preferred angle) or adjustab le with any 
angle based on the choice of user. 
The rotation of the shade wing could  be manua lly using 
hand crank or au tomatically using an electric motor 
transferring its motion via an aluminum profile. 
Furthermore, wide range of accessories from all major 
European Companies covers every construction type of 
the system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o f the mitre  cut) must be applied during the 
processing of the  profiles at the  cut –  off points, in 
o rder to  avoid future corrosion prob lems. 

2.    For the proper functioning o f the frames, 
accessories that fu lfill the standards of  “EUROPA 
PROFIL ALUMINIO S.A.” must be used. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
ΣΕΙΡΑ: EUROPA SHADOW 
ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si-0.5 F22  
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Πτερύγιο SK 01: 200mm x 32mm.  
Πτερύγιο SK 09: 200mm x 21mm. 
Πτερύγιο SK 14: 100mm x 16mm.  
Πτερύγιο SK 34: 151mm x 25mm. 
Κολώνα  SK 02:  80mm x 60mm. 
Κολώνα  SK 13:  60.3mm x 30mm. 
Κολώνα  SK 21:  100mm x 60mm. 
Κολώνα  SK 23:  120mm x 60mm. 
ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την  τοποθέτηση σταθερών ή 
κινητών πτερυγίων σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και σε 
κατασκευές πέργκολας με σκοπό τον έλεγχο της ηλιακής 
ακτινοβολίας και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 
Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων, όλων των μεγάλων  
Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε κατασκευή του  
Συστήματος.  
        
                                                                                
                                                                                               

  
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SYSTEM 
 
SERIES: EUROPA SHADOW 
ALLOY: Al Mg Si-0.5 F22 
TOLERANCE ACCORDING TO: ΕΝ 12020-2 
BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM: 
Shade wing SK 01: 200mm x 32mm.     
Shade wing SK 09: 200mm x 21mm. 
Shade wing SK 14: 100mm x 16mm. 
Shade wing SK 34: 151mm x 25mm. 
Column        SK 02:  80mm x 60mm. 
Column        SK 13: 60.3mm x 30mm. 
Column        SK 21: 100mm x 60mm. 
Column        SK 23: 120mm x 60mm. 
USAGE: The system allows the installation of fixed or  
movable shade wings at the facades of buildings and  
pergola structures in order to control the sunlight and 
energy saving of the building.  
Wide range of accessories from all major European 
Companies covers every construction type of the system. 
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   ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ 
   ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ 

 

   QUALITY CONTROL METHODS FOR ELECTROSTATIC COATING  
   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  
 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
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. 
 
ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 
 
Το βάρος των προφίλ είναι θεωρητικό και βασίζεται στις 
διαστάσεις των προφίλ με τις ανοχές σύμφωνα με 
EN 12020-2. Επίσης στο αναγραφόμενο βάρος των 
προφίλ δεν περιλαμβάνεται το βάρος της βαφής.  
 
 
 
 

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). Διάφορα 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. 
 
PROFILES WEIGHT 
 
Weight of the profiles is theoretical and it is based on the 
dimensions of the profiles with tolerances according to  
EN 12020-20. Also the profile’s weight as shown, it does not 
include the weight of paint. 

 
 

 
 

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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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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