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Τ εχν ική  Προδ ιαγραφή   

Συστήµατος :  

ΠΑΡAΘΥΡΑ, ΜΠΑΛΚΟΝOΠΟΡΤΕΣ  

Ανοιγόµενα / Ανοιγοανακλινόµενα 

TROCAL InnoNova 70.A5 Dekor 

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ/ΦΥΛΛΟΥ/ΜΠΙΝΙ/ΤΑΥ κλπ:  610131S, 620741S, 632401, 630240G, 581331S, 622141S 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ:  SIEGENIA  SIE-TITAN 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ: TROCAL PCE, TPE, EPDM 
 

∆ΙΠΛΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ /Τύπος, Πάχος1-∆ιάκενο-Πάχος2: 

4 mm Planibel Energy N pos.2 - 16 mm 

Argon 90% - 4 mm Planibel Clear 
 

 

Χ=1 
 

Χ=2 
 

Χ=3 

(ΙΤΤ) ∆ΟΚΙΜΕΣ  

ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
Aπό  

Κοινοποιηµένο Οργανισµό 
(ΚΟ):  

∆ιαστάσεις Κλάση ∆ιαστάσεις Κλάση ∆ιαστάσεις Κλάση 

ΕΝ12207 Αεροδιαπερατότητα: 

Test Report# 101 27074/X 
4 4 4 

ΕΝ12208 Υδατοστεγανότητα:  

Test Report# 101 27074/X 
E750 E750 E750 

ΕΝ12210 Αντίσταση σε Ανεµοπίεση: 

Test Report# 101 27074/X 

1580 
x  

2400 
mm C5/B5 

2768 
x  

1430 
mm C4/B4 

1690 
x  

2180 
mm C2/B4 

ΕΝ 10077-2 Θερµοπερατότητα: 

Test Report# 402 27009/1) Uf = 1.4 W/(m2*K)   

 
 

Σήµανση  CE σύµφωνα  µε  τ ις  απα ιτήσε ις  του  προτύπου  ΕΝ14351-1  
 

 

     10 

EN14351-

1:2006 

OOOSSSCCCAAARRR      ---   ΣΣΣΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΜΜΜΕΕΕΡΡΡΟΟΟΠΠΠΟΟΟΥΥΥΛΛΛΟΟΟΣΣΣ       ΛΛΛ ...          ΤΤΤΖΖΖΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠ...          ΦΦΦΩΩΩΚΚΚΙΙΙΑΑΑΛΛΛΗΗΗΣΣΣ    ΣΣΣ ...      ΟΟΟ ...ΕΕΕ ...  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΛΗΤΗ 57200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ . :  2 3 9 4 0 . 7 3 0 3 2 / 7 3 0 5 3 ,  Φαξ :  2 3 9 4 0 . 7 3 0 5 4  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ – ΠΙΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ (∆υσµενέστερη κλάση): 2 4  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ -  ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ (∆υσµενέστερη κλάση): C B  
Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (Α) ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ (∆υσµενέστερη κλάση): E750 
ΑΕΡΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (∆υσµενέστερη κλάση): 4 
∆ΙΠΛΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ / Μετάδοση Φωτός: 71% 
                                            / Θερµοπερατότητα Ug: Ug= 1.1 W/(m2*K) 
                                            / Ηλιακός Συντελεστής g: g=42 
∆υσµενέστερη Θερµοπερατότητα Κουφώµατος Uw: Uw= 1.4 W/(m2*K), 
ANTIΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ: NPD 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ: NPD 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΤΙΑ: NPD 
Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (B) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ: NPD 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑ: NPD 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: NPD 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ: NPD 

 

ΟΟΟδδδ ηηη γγγ ίίί εεε ςςς    ΚΚΚ ααα θθθ ααα ρρρ ιιι σσσ µµµ οοο ύύύ    κκκ ααα ιιι    ΣΣΣ υυυ ννν τττ ήήή ρρρ ηηη σσσ ηηη ςςς    
Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα των κουφωµάτων που έχει κατασκευάσει και 
εγκαταστήσει ο κατασκευαστής, θα πρέπει σε τακτά διαστήµατα (τουλάχιστο µία φορά κάθε έξι µήνες) να 

συντηρείτε τα εξής µέρη:  

� Μηχανισµούς – µεντεσέδες: Σε όλα τα κινητά σηµεία του κουφώµατος αλλά και στους µεντεσέδες πρέπει 
να λιπαίνονται κάθε έξι (6) µήνες µε σπρέι ή γράσο σιλικόνης. 

� Τα λάστιχα: Πρέπει να ψεκάζονται µε το ίδιο σπρέι ή γράσο σιλικόνης, και να σκουπίζονται µε καθαρό 

πανί.  
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� Τα προφίλ: Πρέπει να καθαρίζονται µε µαλακό απορρυπαντικό και χλιαρό – κρύο νερό και µαλακό πανί 
(όχι σύρµατα και σκληρά σφουγγάρια) για την αποµάκρυνση σωµατιδίων σκόνης και άλλων κυρίως 

στις γωνίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν επιτρέπεται να γίνεται καθάρισµα του κουφώµατος µε ορυκτά προϊόντα, λάδι, κοινό 

γράσο, βενζίνες, διαλύτες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµίας στα προφίλ και τα ελαστικά. Προτείνεται 
η χρήση µαλακών υγρών απορρυπαντικών (π.χ. για τα πιάτα). Για ειδικού τύπου βρωµιές (σηµάδια από 

µολύβια, άσφαλτο, νεροµπογιές, πένες, καύσιµο πετρέλαιο, κόλλες PVC και κοινές, λάκα µε βάση το 

νίτρο, λάκα µε βάση το πετρέλαιο, κηροµπογιές) συµβουλευτείτε την εταιρία µας για να µην υποβαθµίσετε 
την αντοχή και την εµφάνιση των κουφωµάτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν επιτρέπεται να τρίβετε τα προφίλ µε γυαλόχαρτα, σύρµατα, µεταλλικές βούρτσες, 

µεταλλικές σπάτουλες ή λάµες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζηµίας στα υλικά. Για τον 

ίδιο λόγο δεν πρέπει να τρίβετε µε τα παραπάνω υλικά και τα τζάµια διότι χαράζουν και υποβαθµίζεται η 

οπτική απόδοσή τους και η αισθητική τους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν ενδείκνυται το πλύσιµο των προφίλ µε πιεστικό µηχάνηµα ή λάστιχο ποτίσµατος. 

Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των νεροχυτών απορροής που φέρουν τα προφίλ, ενώ είναι πιθανόν να 

δηµιουργηθεί και µόνιµη υγρασία στη βάση του τζαµιού που θα προσβάλλει την στεγάνωσή του και θα 

προκαλέσει διείσδυση υγρασίας στο διάκενο του µονωτικού τζαµιού.  

ΕΕΕ γγγ γγγ ύύύ ηηη σσσ ηηη    ΚΚΚ ααα λλλ ήήή ςςς    ΛΛΛ εεε ιιι τττ οοο υυυ ρρρ γγγ ίίί ααα ςςς    τττ ωωω ννν    ΚΚΚ οοο υυυ φφφωωω µµµ άάά τττ ωωω ννν    

Ονοµατεπώνυµο Αγοραστή: ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΩΩΩΝΝΝΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΩΩΩΝΝΝΙΙΙΑΑΑ∆∆∆ΗΗΗΣΣΣ   

∆ιεύθυνση: ΕΕΕΓΓΓΝΝΝΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ   222000000   

Πόλη - Τ. Κ.: ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΣΣΣΑΑΑΛΛΛΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   555444666222222   Τηλέφωνο: 111222333444555666777888999000   

Ηµ/νία Εγκατάστασης: 000111///000111///222000111111   Παραστατικό Πώλησης: 111222333444555   

Ο κατασκευαστής των κουφωµάτων εγγυάται:  
� Για χρονική περίοδο 10 ετών, την καλή κατάσταση των προφίλ του κουφώµατος.  

� Για χρονική περίοδο 10 ετών (Περίοδος Εγγύησης) την καλή κατάσταση των µηχανισµών 

ανοιγοκλεισίµατος- ανάκλησης, των µεντεσέδων και των ελαστικών παρεµβυσµάτων.  

� Για χρονική περίοδο 6 ετών, την καλή κατάσταση των διπλών µονωτικών τζαµιών, έναντι 
θαµπάδας ή εισόδου υγρασίας και έναντι διαρροής του αερίου, σε περίπτωση που το τζάµι 
περιέχει αδρανές αέριο (όπως Argon ή άλλο).  

Εάν εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το κούφωµα βρεθεί σε µη αποδεκτή κατάσταση 

λειτουργίας, ο κατασκευαστής θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, χωρίς καµία 

επιβάρυνση του πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις ζηµιών που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας: 

� Ατυχήµατος που δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία ή λάθος χειρισµό του κουφώµατος. 

� Επέµβασης στην κατασκευή του κουφώµατος από µη εξουσιοδοτηµένο από τον 

προµηθευτή Τεχνικό. 

� Χρήσης σε περιβάλλον ή εφαρµογή που δεν προβλέπεται ή δεν συνιστάται από τον 

κατασκευαστή.  

� Υποβολής του κουφώµατος σε οποιοδήποτε είδος καταπόνησης που δεν προβλέπεται από 

τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις οδηγίες συντήρησης – καθαρισµού του παρόντος.  

� Θεοµηνίας και ακραίων φαινοµένων πολύ µεγαλύτερης έντασης από ό,τι προβλέφθηκε 
κατά την µελέτη του κουφώµατος µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, των 

τελευταίων είκοσι χρόνων. 

Ο κατασκευαστής δεσµεύεται να εξυπηρετεί τον πελάτη, οποτεδήποτε του ζητηθεί, και για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών µετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, µε τους εκάστοτε ισχύοντες 

όρους της εταιρίας.  

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ     ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ      ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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