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ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ALUMIL εµπλουτίζει την γκάµα της µε µια νέα προϊοντική 
κατηγορία, τα Πυράντοχα Συστήµατα αλουµινίου που είναι 
εναρµονισµένα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα πυραντίστασης.

Τα Πυράντοχα Συστήµατα Αλουµινίου παρέχουν πληθώρα 
λύσεων όπως ανοιγοανακλινόµενα κουφώµατα, πόρτες µε 
σταθερά εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης και 
υαλοπετάσµατα. 

Τα Πυράντοχα συστήµατα Αλουµινίου πέρα την 
µεταξύ τους συνεργασία µπορούν να συνδυαστούν 
και µε τα υπόλοιπα συστήµατα της ALUMIL 
παρέχοντας µια ολιστική λύση για κάθε έργο.

Τα Πυράντοχα Συστήµατα της ALUMIL είναι 
πλήρως πιστοποιηµένα από εγκεκριµένα εργαστήρια 
Της Εθρώπης, καλύπτοντας την πλειοψηφία της 
ζήτησης πυράντοχων συστηµάτων αλουµινίου.
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1. Πυράντοχος υαλοπίνακας.

2. Πυράντοχο τακάκι.

3. Διογκούµενη ταινία.

4. Πυράντοχη πλήρωση.

1. Πυράντοχος υαλοπίνακας.

2. Προφίλ ενίσχυσης.

3. Διογκούµενη ταινία.

4. Υλικό πλήρωσης.

1. Πυράντοχος υαλοπίνακας.

2. Προφίλ ενίσχυσης.

3. Χαλύβδινη ενίσχυση.

4. Υλικό πλήρωσης.

5. Διογκούµενη ταινία.

Το M84FR είναι ένα ανοιγόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα που 
προσφέρει πιστοποιηµένη πυραντίσταση Ei60 & Ei90. Το σύστηµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για εξωτερική όσο και για 
εσωτερική χρήση µονόφυλλων , δίφυλλων πορτών και συνδυασµό 
αυτών µε σταθερά.

Επιπλέον, το M84FR προσφέρει πυραντίσταση EI90 για σταθερά 
πλαίσια εξωτερικής χρήσης.

Η πυραντίσταση του συστήµατος επιτυγχάνεται µε την χρήση 
κατάλληλων πυράντοχων υλικών σε συνδυασµό µε την χρήση 
προφίλ και εξαρτηµάτων.

Η ευρεία γκάµα των τυπολογιών µπορεί να καλύψει την πλειοψηφία 
της ζήτησης ακόµη και αν αυτή αφορά περίπλοκες κατασκευές.

/ Βασικό βάθος συστήµατος 84mm.

/ Υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης χάρη στο υαλοενισχυµένο 
πολυαµίδιο πλάτους 38mm.

/ Χρήση ίδιου προφίλ κάσας/φύλλου.

/ Πλάτος κάσας/φύλλου  68mm.

/ Εµφανές πλάτος κάσας/φύλλου 140mm.

/ Διαθέσιµο µε/ χωρίς κατωκάσι.

/ Διαθέσιµο µε διάφορους τύπους πυράντοχων υαλοπινάκων.

/ Ευρεία γκάµα εξαρτηµάτων(κλειδαριές, χερούλια, µπάρες 
πανικού).

/ Βασικό πλάτος συστήµατος 50 mm.

/ Συνεπίπεδη εµφάνιση εσωτερικά και εξωτερικά χάρη στο 
ίδιο προφίλ κολόνας-τραβέρσας.

/ Διαθέσιµο βάθος κολόνας-τραβέρσας 105-175 mm.

/ Διαθέσιµη Ροπή Αδρανείας κολόνας-τραβέρσας 124-433 cm⁴.

/ Mέγιστες διαστάσεις υαλοπίνακα  :                                                   
•  Πλάτος ≤1452 mm                                                                                         
•  Ύψος ≤ 3204 mm

/ Συµβατό τόσο µε πυράντοχο υαλοπίνακα όσο και µε πάνελ 
αλουµινίου.

/ Βασικό πλάτος συστήµατος 50 mm.

/ Διαθέσιµο βάθος κολόνας 142-267 mm.

/ Διαθέσιµη Ροπή Αδρανείας κολόνας 193-1475 cm⁴.

/ Διαθέσιµο βάθος τραβέρσας 141-266 mm.

/ Διαθέσιµη Ροπή Αδρανείας τραβέρσας 176-974 cm⁴.

/ Mέγιστες διαστάσεις υαλοπίνακα  :                                                   
•  Πλάτος ≤2000 mm                                                                                         
•  Ύψος ≤ 3000 mm

/ Συµβατό τόσο µε πυράντοχο υαλοπίνακα όσο και µε πάνελ 
αλουµινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ50 ΕΙ30 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ7 ΕΙ60

M84FR M50FR M7FR

EI60

EI90

Η ALUMIL εµπλουτίζει το προϊοντικό της portfolio µε Πυράντοχα 
Υαλοπετάσµατα. Η γκάµα αποτελείται από δύο συστήµατα 
υαλοπετασµάτων ανάλογα µε την κλάση πυραντίστασης.

/ Μ50 ΕΙ30, για 30 λεπτά πυροπροστασίας

/ Μ7  EI60, για 60 λεπτά πυροπροστασίας.
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5. Διογκούµενη ταινία.

Το M84FR είναι ένα ανοιγόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα που 
προσφέρει πιστοποιηµένη πυραντίσταση Ei60 & Ei90. Το σύστηµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για εξωτερική όσο και για 
εσωτερική χρήση µονόφυλλων , δίφυλλων πορτών και συνδυασµό 
αυτών µε σταθερά.

Επιπλέον, το M84FR προσφέρει πυραντίσταση EI90 για σταθερά 
πλαίσια εξωτερικής χρήσης.

Η πυραντίσταση του συστήµατος επιτυγχάνεται µε την χρήση 
κατάλληλων πυράντοχων υλικών σε συνδυασµό µε την χρήση 
προφίλ και εξαρτηµάτων.

Η ευρεία γκάµα των τυπολογιών µπορεί να καλύψει την πλειοψηφία 
της ζήτησης ακόµη και αν αυτή αφορά περίπλοκες κατασκευές.

/ Βασικό βάθος συστήµατος 84mm.

/ Υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης χάρη στο υαλοενισχυµένο 
πολυαµίδιο πλάτους 38mm.

/ Χρήση ίδιου προφίλ κάσας/φύλλου.

/ Πλάτος κάσας/φύλλου  68mm.

/ Εµφανές πλάτος κάσας/φύλλου 140mm.

/ Διαθέσιµο µε/ χωρίς κατωκάσι.

/ Διαθέσιµο µε διάφορους τύπους πυράντοχων υαλοπινάκων.

/ Ευρεία γκάµα εξαρτηµάτων(κλειδαριές, χερούλια, µπάρες 
πανικού).

/ Βασικό πλάτος συστήµατος 50 mm.

/ Συνεπίπεδη εµφάνιση εσωτερικά και εξωτερικά χάρη στο 
ίδιο προφίλ κολόνας-τραβέρσας.

/ Διαθέσιµο βάθος κολόνας-τραβέρσας 105-175 mm.

/ Διαθέσιµη Ροπή Αδρανείας κολόνας-τραβέρσας 124-433 cm⁴.

/ Mέγιστες διαστάσεις υαλοπίνακα  :                                                   
•  Πλάτος ≤1452 mm                                                                                         
•  Ύψος ≤ 3204 mm

/ Συµβατό τόσο µε πυράντοχο υαλοπίνακα όσο και µε πάνελ 
αλουµινίου.

/ Βασικό πλάτος συστήµατος 50 mm.

/ Διαθέσιµο βάθος κολόνας 142-267 mm.

/ Διαθέσιµη Ροπή Αδρανείας κολόνας 193-1475 cm⁴.

/ Διαθέσιµο βάθος τραβέρσας 141-266 mm.

/ Διαθέσιµη Ροπή Αδρανείας τραβέρσας 176-974 cm⁴.

/ Mέγιστες διαστάσεις υαλοπίνακα  :                                                   
•  Πλάτος ≤2000 mm                                                                                         
•  Ύψος ≤ 3000 mm

/ Συµβατό τόσο µε πυράντοχο υαλοπίνακα όσο και µε πάνελ 
αλουµινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ50 ΕΙ30 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ7 ΕΙ60

M84FR M50FR M7FR

EI60

EI90

Η ALUMIL εµπλουτίζει το προϊοντικό της portfolio µε Πυράντοχα 
Υαλοπετάσµατα. Η γκάµα αποτελείται από δύο συστήµατα 
υαλοπετασµάτων ανάλογα µε την κλάση πυραντίστασης.

/ Μ50 ΕΙ30, για 30 λεπτά πυροπροστασίας

/ Μ7  EI60, για 60 λεπτά πυροπροστασίας.
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ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ALUMIL εµπλουτίζει την γκάµα της µε µια νέα προϊοντική 
κατηγορία, τα Πυράντοχα Συστήµατα αλουµινίου που είναι 
εναρµονισµένα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα πυραντίστασης.

Τα Πυράντοχα Συστήµατα Αλουµινίου παρέχουν πληθώρα 
λύσεων όπως ανοιγοανακλινόµενα κουφώµατα, πόρτες µε 
σταθερά εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης και 
υαλοπετάσµατα. 

Τα Πυράντοχα συστήµατα Αλουµινίου πέρα την 
µεταξύ τους συνεργασία µπορούν να συνδυαστούν 
και µε τα υπόλοιπα συστήµατα της ALUMIL 
παρέχοντας µια ολιστική λύση για κάθε έργο.

Τα Πυράντοχα Συστήµατα της ALUMIL είναι 
πλήρως πιστοποιηµένα από εγκεκριµένα εργαστήρια 
Της Εθρώπης, καλύπτοντας την πλειοψηφία της 
ζήτησης πυράντοχων συστηµάτων αλουµινίου.




