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Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ 
Περιγραφή 
 
Το «στιβαρό» σύστημα 

Η σειρά Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ είναι το συρόμενο σύστημα που συνδυάζει τη 
λειτουργικότητα, την αρτιότητα αλλά και την δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων 
μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων. 
Η ΕΤΕΜ Building Systems ακολουθώντας την νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 
συρόμενων κουφωμάτων,εξελίσσει το διαχρονικό της σύστημα Ε-2200 σε Ε-22 
ΑΡΤΕΜΙΣ προσφέροντας ασφάλεια, αντοχή στο χρόνο και αισθητική 
Η μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών λύσεων και προτάσεων για όλους τους τύπους 
των κατασκευών,η εργονομική σχεδίαση των προφίλ, η καλαίσθητη εμφάνιση, η 
πρακτικότητα και η λειτουργικότητα της Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ έρχεται να προσφέρει την 
απαραίτητη στατική επάρκεια σε κάθε κατασκευή, προσδίδόντας την αναγκαία 
στιβαρότητα.  
Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα µε την εγγύηση της ΕΤΕΜ Building Systems 
εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία με την χρήση ειδικών μηχανισμών 
πολλαπλών κλειδωμάτων. 
 

       Οφέλη  

Η σειρά Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ προσφέρει:  

• την ευκολη και αθόρυβη λειτουργία με την χρήση ανοξείδωτου οδηγού  
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• τη δυνατότητα κατασκευής όλων των τυπολογιών σε ίσια ή πομπέ μορφή,  
• ιδανικές λύσεις που μπορούν να καλύψουν όλες τις κατασκευαστικές 

απαιτήσεις και ιδιαίτερα σε κουφώματα μεσαίας και μεγάλης διάστασης  
• ανθεκτικές κατασκευές σε συνδυασμό με το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα,  
• ασφάλεια και λειτουργικότητα κατά τη χρήση,  
• δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές 

βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - 
ανοδίωση.  

Τυπολογίες 

• δίφυλλο επάλληλο με ή χωρίς σίτα,  
• τρίφυλλο και τετράφυλλο επάλληλο,  
• τρίφυλλο παρασυρόμενο επάλληλο,  
• μονόφυλλο χωνευτό τζάμι-παντζούρι με ή χωρίς σίτα,  
• δίφυλλο χωνευτό τζάμι-παντζούρι με ή χωρίς σίτα,  
• μονόφυλλο χωνευτό τζάμι με ή χωρίς σίτα και εξωτερικό παντζούρι,  
• δίφυλλο  χωνευτό τζάμι με ή χωρίς σίτα και εξωτερικό παντζούρι,  
• μονόφυλλο εξωτερικό τζάμι-παντζούρι,  
• δίφυλλο εξωτερικό τζάμι-παντζούρι.  

Ενδεικτικές Διαστάσεις 
   

                      
Μέγιστες διαστάσεις 
φύλλου παράθυρου Πλάτος 2,4m x 1,5m ύψος  

Μέγιστες διαστάσεις 
φύλλου πόρτας Πλάτος 2,4m x 2,2m ύψος  

Μέγιστες διαστάσεις 
φύλλου πόρτας με 
συνδυασμό πρόσθετων 
προφίλ 

Πλάτος 2,6m x 2,7m ύψος 

Πάχος υάλωσης από 5 mm εώς 24mm 

Κράμμα αλουμινίου ΕΝ-AW 6060, EN-AW 
6063 

Ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με το 
Qualicoat 

Ανοχές διαστάσεων EN 12020  
Διαστάσεις πλάτους 
οδηγού 

από 43,3mm εώς 
152,2mm 

Διαστάσεις πλάτους 
φύλλου 36mm 
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