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BLK Aluminium systems - Πλήρης σειρά για κάθε ανάγκη
Ανοιγόμενα συστήματα

Ανοιγόμενα Θερμομονωτικά Συστήματα

Συρόμενα συστήματα

Συρόμενα θερμομονωτικά συστήματα

CLASSIC 136 Απλό και κομψό. Ακολουθεί τη μοντέρνα
μίνιμαλ γραμμή. Τα καινοτόμα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
του, σε συνδυασμό με τις φιλικές στον τεχνίτη/χρήστη
τεχνικές καινοτομίες του, κάνουν το σύστημα Classic 136
ιδανική λύση για χωρίσματα εσωτερικών χώρων.

CLASSIC 254 thermo

CLASSIC 330

REGAL 443 thermo

CLASSIC 142

Απλό και έξυπνο, ειδικά σχεδιασμένο για
να είναι εύχρηστο, προσφέροντας ταυτόχρονα μια αίσθηση
άνεσης και κομψότητας. Συνιστάται για ανοίγματα μέχρι
μεσαίου μεγέθους, βιτρίνες και πόρτες εσωτερικών χώρων.
Αποτελεί ιδανική λύση για όποιον θέλει ένα οικονομικό
σύστημα χωρίς προβλήματα.

REGAL 154 Αναπτύχθηκε έχοντας κατά νου τις
απαιτήσεις των κατασκευαστών. Το αποτέλεσμα είναι ένα
έξυπνο σύστημα, χωρίς κανένα απολύτως συμβιβασμό
στην ποιότητα ή τη συμπεριφορά. Είναι ιδανικό για όλες
τις κατασκευές ανοιγόμενων παραθύρων και πορτών, από
βιτρίνες καταστημάτων πολυτελείας και σύνθετα εσωτερικά
χωρίσματα, μέχρι πόρτες και παράθυρα κατοικιών που
θέλουν να ξεχωρίσουν από τα συνηθισμένα π.χ ανοιγόανακλινόμενα, τοξωτά, προβαλλόμενα, 3πλής λειτουργίας
(ανοιγόμενα – ανακλινόμενα – συρόμενα) κ.α.

Είναι ένα βελτιωμένο
τριθάλαμο σύστημα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης,
με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο τύπου ‘Ω’ 18mm,
ενισχυμένο με fiberglass και τρεις θαλάμους δημιουργεί
υψηλά στάνταρτ θερμομόνωσης και ηχομόνωσης για την
κατηγορία του, με συντελεστή Uf = 2,91 W/m2K. Αποτελεί ένα
από τα πιο ολοκληρωμένα θερμομονωτικά συστήματα, που
προσφέρουν ένα πολύ όμορφο τελικό προϊόν, πολύ υψηλής
ποιότητας και εύκολο στην κατασκευή του.

REGAL 262 thermo

Το σύστημα REGAL 262 thermo έχει δημιουργηθεί για την κατασκευή εξωτερικών
παραθύρων και πορτών, όταν η άνεση η προστασία, και η
υψηλή αντοχή σε συνδυασμό με την μοντέρνα, μίνιμαλ
γραμμή αποτελούν το κυρίως ζητούμενο. Η εξαιρετική
θερμομονωτική του ικανότητα, που προσεγγίζει το
μάξιμουμ της δυνατότητας θερμομόνωσης, συντελεστής Uf
= 2,30 W/m2K, επιτυγχάνεται χάρη στο βελτιωμένο σύστημα
θερμομόνωσης και ηχομόνωσης των τριών θαλάμων με
θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο τύπου ‘Ω’ 26mm, ενισχυμένο
με fiberglass.

Η λεπτή μοντέρνα γραμμή του κάνει το
σύστημα ιδανικό για εσωτερικά χωρίσματα και βιτρίνες
στεγασμένων χώρων καθώς και για μικρότερα ανοίγματα
εξωτερικών χώρων. Αυτό αυξάνει την αίσθηση κομψότητας
και άνεσης και την ικανοποίηση από την αίσθηση που
προσφέρει στο χώρο.

REGAL 337

Απλό και κομψό, αποτελεί ένα γεροδεμένο
σύστημα μεγάλης αντοχής που καλύπτει όλες τις δυνατές
τυπολογίες των συρόμενων πορτών και παραθύρων και
δένει με όλα τα αρχιτεκτονικά στυλ. Είναι ιδανικό για μεσαία
και μεγάλα ανοίγματα και προσφέρει ξεχωριστή ασφάλεια
και άνεση στις απαιτητικές κατασκευές κτιρίων κατοικιών
ή επαγγελματικής χρήσης. Διαθέτει καινοτόμα σχεδιαστικά
και λειτουργικά χαρακτηριστικά, που ικανοποιούν κάθε
κατασκευαστική ανάγκη. Μπορεί να δεχτεί πρόσθετο inox
οδηγό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αισθητική του
αναβάθμιση καθώς και η εξαιρετικά ομαλή και αθόρυβη
λειτουργία του.

Το σύστημα διαθέτει ειδικά
σχεδιασμένα προφίλ, ώστε να δέχονται τα εξαρτήματα
χωρίς να τραυματίζεται και να «σπάει» η θερμοδιακοπή. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αριστοποίηση της θερμικής
και ηχητικής μόνωσης. Είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα
χάρη στο μεγάλο 43mm και δεμένο φύλλο που διαθέτει.
Έχει σωληνωτούς οδηγούς για μεγάλα βάρη και αντοχή στις
καταπονήσεις.
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“ Τελειότητα δεν είναι όταν δεν έχεις τίποτα να προσθέσεις,
αλλά όταν δεν έχεις τίποτα να αφαιρέσεις”
Saint Exupéry

ΓΙΑΤΙ
BLK ALUMINIUM?

Γιατί αποτελούν τα συστήματα νέας γενιάς, που συνδυάζουν με
τρόπο μοναδικό όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων
συστημάτων αλουμινίου.

To design

Αναβαθμισμένη
κατασκευή

Ασφάλεια

Αποτελεσματική
θερμομόνωση

Πολλαπλότητα λύσεων

Απλότητα συναρμογής,
απλότητα συντήρησης

Η γραμμή τους είναι λιτή και
απέριττη.Minimal.Απαλλαγμένη
απ’ όλα τα περιττά στοιχεία.
Αποτελεί ό,τι πιο κλασσικό και
ταυτόχρονα ό,τι πιο μοντέρνο
υπάρχει σ τη σύγ χρονη
αρχιτεκτονική – “less is more”
Mies van der Rohe – και τη
σχεδιασ τική αντίληψη των
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Προσδίδει μια ήρεμη, διακριτική
και καλαίσθητη παρουσία σε
οποιοδήποτε χώρο, του σπιτιού
ή του γραφείου, που δένει
αρμονικά με κάθε αρχιτεκτονικό
στυλ - κλασικό ή μοντέρνο. Η
γραμμή των συστημάτων BLK
aluminium αντέχει στο χρόνο.
Έχει διαχρονική αξία.

Με ενισχυμένες διαστάσεις και
γεροδεμένηκατασκευή,ανάλογη
με τις προδιαγραφές κάθε
σειράς, έτσι ώστε τα προφίλ να
αντιστέκονται αποτελεσματικά
σ τις κα ταπονήσεις που
υφίστανταικατάτηντοποθέτηση
και τη λειτουργία.

ΌλατασυστήματαBLKAluminium
είναι κατασκευασμένα για να
δέχονται κλειδαριές ασφαλείας
πολλαπλών κλειδωμάτων. Έτσι
προσφέρουν το μέγιστο δυνατό
βαθμό σιγουριάς και ασφάλειας.

Προσφέρουν πολύ υ
ψηλούς
συντελεστές
θερμομόνωσης, που φθάνουν
μέχρι το μάξιμουμ απόδοσης
της θερμοδιακοπής. Έτσι
περιορίζουν στο ελάχιστο τις
θερμικές απώλειες του χώρου
που προστατεύουν.

Τα συστήματα BLK aluminium
προσφέρουν μεγάλη ποικιλία
λύσεων. Διαθέτουν ανοιγόμενα
αλλά και συρόμενα συστήματα
για πόρτες και παράθυρα.
Με θερμομόνωση και χωρίς.
Αρκετές εναλλακτικές λύσεις
τόσο στις κάσες, όσο και στα
φύλλα των ανοιγόμενων σειρών.
Εναλλακτικές λύσεις για τις
κάσες και τους οδηγούς των
συρομένων σειρών. Μεγάλη
ποικιλία διακοσμητικών προφίλ
για το τελικό φινίρισμα.

Οι μεγάλοι θάλαμοι και οι
πλούσιες κάσες των συστημάτων
BLK aluminium τα κάνουν να
δουλεύονται πολύ εύκολα. Τα
δε αποσπώμενα ράουλα στα
συρόμενα συστήματα, δίνουν
μεγάλη ευκολία στη συντήρηση.

