
Σας παρουσιάζουμε
μια καινοτομία                                                   
στα αρχιτεκτονικά
συστήματα αλουμινίου 

Η προηγμένη σειρά τριπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (low-e). 

Η βασική σειρά διπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (low-e). 
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Εμπνευσθήκαμε από τα Κυκλαδικά Ειδώλια - τα πασίγνωστα 

μαρμάρινα ειδώλια του Κυκλαδικού Πολιτισμού, που άνθισε στα 

νησιά του Αιγαίου Πελάγους μεταξύ του 3300 - 2000 Π.Χ. - και την 

εφαρμογή που βρήκε στην αρχιτεκτονική στις μέρες μας από τον 

φημισμένο αρχιτέκτονα Mies van de Roche και εκφράστηκε με το 

διάσημο πια μοτίβο του: “Less is more”

Δημιουργήσαμε μια μικρή ομάδα Ελλήνων σχεδιαστών, ειδικών 
στην ανάπτυξη συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές 

εφαρμογές και εξασφαλίσαμε την αμέριστη συνεργασία και 

υποστήριξη Ελληνικής βιομηχανίας εξειδικευμένης στις σύγχρονες 

τεχνολογίες επεξεργασίας του γυαλιού. 

Δουλέψαμε επί μήνες εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα 

σύγρονο λιτό και συνάμα εξαιρετικά λειτουργικό και πολυμορφικό 

σύστημα. 

Το διπλής όψεως structural σύστημα Siccόna. Ένα σύστημα που 

ξεχωρίζει για το έντονο πάθος του για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική 

αντίληψη και την ανταπόκρισή του στις σύγρονες απαιτήσεις για 

άνεση, οικονομία και ασφάλεια.

Siccόna 500 Siccόna 300



1. Είναι Structural διπλής όψεως, με 2πλή & 3πλή υάλωση

Το σύστημα Siccόna αναπτύχθηκε με βάση την καινοτόμο τεχνολογία, 
“Structural”, που εφαρμόζεται χρόνια τώρα ευρύτατα και με μεγάλη επιτυχία στο 
Yαλοπέτασμα διεθνώς.
Εδώ, η υάλωση αποτελεί ένα δομικό στοιχείο που επικαλύπτει από άκρο σε 
άκρο ολόκληρη την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του φύλλου. Έτσι το 
σύτημα αποκτά μια απόλυτα συμπαγή δομή - αντί της συνήθους χαλαρής, όπου 
απλά η υάλωση συρταρώνει μέσα στο πλαίσιο αλουμινίου. Έτσι εξασφαλίζεται μια 
απαράμιλλη λειτουργικότητα, πολύ υψηλή αντοχή, απόλυτη υδατοστεγανότητα και 
ταυτόχρονα μοναδική αισθητική τελειότητα.
Με στόχο την κάλυψη ακόμα και των πιο υψηλών απαιτήσεων ποιότητας, το 
structural σύστημα Siccόna προσφέρεται σε δύο βασικές σειρές: τη σειρά 500 
τριπλής υάλωσης και τη σειρά 300 διπλής υάλωσης.

2. Πάθος για Υψηλή Αισθητική 

Το αποτέλεσμα είναι μια απαράμιλλη λειτουργικότητα και μια εξαιρετικά λιτή 
και εντελώς κρυστάλλινη και αέρινη εμφάνισή, τόσο στην εξωτερική όσο και την 
εσωτερική του όψη. 
Το σύστημα Siccόna ξεχωρίζει για το έντονο πάθος του για εφαρμογή της 
σύγχρονης μίνιμαλ αρχιτεκτονικής αντίληψης του “Less is more” καθώς και την 
ανταπόκρισή του στις επιτακτικές απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ανέσεις 
και υψηλό δείκτη ασφάλειας.

3. Εξαίρετη Ενεργειακή Συμπεριφορά 

Το σύστημα Siccόna έχει απαράμιλλη ενεργειακή συμπεριφορά, πιστοποιημένη από 
τον πιο έγκυρο γερμανικό φορέα IFT Rosenheim. Με θερμοδιακοπτόμενα προφίλ 
αλουμινίου από δύο σειρές πολυαμίδιο 24 mm, έχουν συντελεστή Uf 2,2. Η υάλωση 
των συστημάτων Siccόna βασίζεται στην ολοκληρωτική σκλήρυνση ενεργειακών 
κρυστάλλων (Low-E) 5 & 6mm, που έχει σαν αποτέλεσμα ένα χαμηλό Ug. Έτσι 
προσφέρει ένα χαμηλό Uw, με τιμή 1,26W/m²K και 1,82 W/m²K αντίστοιχα για τα 
συτήματα 3πλής και 2πλής υάλωσης (για διάσταση 1,00 x 2,20m). Για μεγαλύτερα 
ανοίγματα το Uw value των συστημάτων Siccόna είναι ακόμα χαμηλότερο.

4. Μεγάλες επιφάνειες - Μεγάλες αντοχές 

Η structural δομή του σε συνδυασμό με τους υψηλής ποιότητας υαλοπίνακες του 
από σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα Low-E των 5 & 6mm, προσφέρουν εκτός 
από τα υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και μια απροσδόκητα λεία επιφάνεια, και 
μια μοναδική μηχανική αντίσταση (5 φορές πιο ανθεκτικό από το απλό γυαλί) 
στην ανεμοπίεση και την κρούση ακόμα και στα πιο “δύσκολα”, τα μεγάλα 
ανοίγματα πορτών και παραθύρων, επαρκή αντοχή στις μεγάλες μεταβολές της 
θερμοκρασίας (δεν υπάρχει κίνδυνος θερμικού σοκ) και ασφαλή θραύση.
Από την άλλη οι υψηλής ποιότητας γερμανικοί μηχανισμοί HAUTAU και ROTO 
που φέρουν τα συρόμενα και ανοιγόμενα συστήματα Siccόna τους επιτρέπει να 
αντέχουν και σε πολύ μεγάλα βάρη: μέχρι 400kg τα συρόμενα και μέχρι 130kg τα 
ανοιγόμενα.
Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγάλα ανοίγματα.
 

5. Απαράμιλλη στεγανότητα - Παντός καιρού  

Το διπλής όψεως structural σύστημα Siccόna είναι εγγυημένα παντός καιρού - 
χάρις στην ολοκληρωτική σχεδόν εξωτερική του υάλωση, τα ισχυρά περιμετρικά 
του λάστιχα τύπου EPDM, καθώς και στον ενσωματωμένο ατσάλινο περιμετρικό 
μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων Roto (ανοιγόμενα) ή την απόλυτη εφαρμογή 
που προσφέρουν τα ράουλα Hautau (συρόμενα). 
Κι ακόμα στα συστήματα Siccόna 2πλής υάλωσης, όταν δεν χρησιμοποιείται το αέριο 
Argon, τοποθετείται μια αυτόματη Βαλβίδα Διπλής Διόδου, για να ισοσταθμίζεται η 
εσωτερική πίεση του κενού μεταξύ των κρυστάλλων με την εξωτερική ατμοσφαιρική 
πίεση, όταν η διαφορά πίεσης υπερβαίνει τα 80 millbar.

6. Πολλαπλές επιλογές στην υάλωση

Το structural σύστημα Siccόna προσφέρει τη δυνατότητα στον αρχιτέκτονα ή 
τον χρήστη του, να επιλέξει ο ίδιος για κάθε άνοιγμα τον ιδανικό συνδυασμό των 
εξειδικευμένων χαρακτηριστικών που επιθυμεί και να «φτιάξει» το δικό του 
σύστημα Siccόna, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ως προς:
● Την αυξημένη ενεργειακή αποτελεσματικότητα (με argon) ● To επιθυμητό 
επίπεδο ηχομόνωσης ● Την επιθυμητή ορατότητα: διαφανής, ημιδιαφανής 
(καθρέφτης one-way), αδιαφανής (γαλακτερή) ● Την προστασία (αντιδιαρρηκτική 
ή αλεξίσφαιρη). 
 

7. Πολλαπλές επιλογές στην τοποθέτηση

Στο ανοιγόμενο συστήμα Siccόna η κάσα μπορεί να εντοιχιστεί πλήρως από την 
εξωτερική όψη, ενώ στο συρόμενο σύστημα ο εντοιχισμός της κάσας μπορεί 
να γίνει και από τις δύο όψεις (εσωτερική και εξωτερική). Επίσης ο οδηγός του 
συρόμενου μπορεί να εγκοιβωτιστεί πλήρως, σε σημείο που να εξέχουν μόνο τα 
5mm του inox οδηγού του με την ειδική σειρά οδηγών Siccόna Accessories. 

8. Διακριτικά & Διαχρονικά χρώματα & design

Τα συστήματα Siccόna προσφέρονται σε τρείς διακριτικούς και διαχρονικούς 
χρωματισμούς: μαύρο ανοδιωμένο, λευκό και γκρί ηλεκτροστατικά βαμμένα.

9. Χειρολαβές design

Χειρολαβές με ξεχωριστό design τονίζουν διακριτικά τη μοναδική κρυστάλλινη 
παρουσία του structural συστήματος Siccόna.

+1 Πιστοποίηση IFT Rosenheim 

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του IFT Rosenheim, το Siccόna συμμορφώνεται 
πλήρως με τις υψηλότερες απαιτήσεις της οδηγίας ΕΝ 14352-1 της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, τόσο ως προς την ενεργειακή του συμπεριφορά (θερμομόνωση), την 
αντοχή στην ανεμοπίεση, την υδατοστεγανότητα και την αεροπερατότητα.

Έκθεση - Παραγωγή: 4ο χλμ Χαλκίδας-Αφρατίου, 341 00, Χαλκίδα, e-mail: info@center-al.gr, τηλ.: 22210 52 772, fax: 22210 52 667
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Air permeability, Resistance to wind load, Watertightness 

Test Report No12-001210-PR01 (PB-A01-02-en-01) dated 20. September 2012 
Client: TSIGKOS THEODOROS, 34100 Afrati - Chalkida (Greece) 

1 Object 
1.1 Description of test specimen 

Double leaf combined side hung 
& turn tilt window with opening 
meeting style 
Manufacturer Center AL 
Profile System Siccona S500 
Frame material Aluminium profiles with thermal break 
Type of opening  turn / tilt and turn 
Opening direction active casement, right, inwards opening 

inactive casement, left, inwards opening 
Frame member  
Type / Item No. GTO-101 
Dimensions (W x H) in mm 1,450 x 2,200 
Frame joints Crimping joint corners 
Additional profiles 
Type / Item No. 

corner joints inside (CRIMPING) / S500-101 
corner joints outside (CRIMPING) / S500-102 
In each corner of the frame two joint corners are used 
S500-101 & S500-102. Before joint corners are fitted, 
‘Mawex Alu Top S’ material is used in both aluminium 
tubes. Also ‘Protective Sealant 50729 Tekna’ material is 
used on surface where aluminium profile is mitre-cut  

Casement member  
Type / Item No.. GTO-201  

GTO-202  
Dimensions (W x H) in mm active casement:  695 x 2,148 

inactive casement:  695 x 2,148  
Frame joints  
active and inactive casement 

Crimping joint corners (bottom left and right) 
Mechanical joint corners (top left and right) 

Additional profiles 
Type / Item No. 

corner joints inside (CRIMPING) / S500-103 
corner joints outside  (CRIMPING) / S500-104 
In each corner of the frame two joint corners are used 
S500-103 & S500-104. Before joint corners are fitted, 
‘Mawex Alu Top S’ material is used in both aluminium 
tubes. Also ‘Protective Sealant 50729 Tekna’ material is 
used on surface where aluminium profile is mitre-cut 
On top parts of casement mechanical joint corners are 
used for the inside position S500-105 

Casement weight  58.5 kg 
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Building Components 
 Tightness & Wind Load 

Basis 

EN 14351-1:2006 - 03EN 14351-

1:2006+A1:2010 

Test standard/s: 

EN 1026:2000 – 06 

EN 1027:2000 – 06 

EN 12046-1:2003 – 11 

EN 12211:2000 – 06 

EN 14609:2004 - 06-06

Correspond/s to the national 

standard/s (e. g. DIN EN)

Representation 

Instructions for use 

The results obtained can be used 

by the manufacturer as the basis 

fort he manufacturer ITT test re-

port summary. Observe the 

specifications set out by the ap-

plicable product standard. 

Validity 

The data and results refer solely 

to the tested and described spe-

cimen. 

The test results can be extrapo-

lated as per EN 14351-1, under 

observance of Annex E, under 

the manufacturer’s own respon-

sibility. 

The test does not allow any sta-

tement to be made on any further 

characteristics of the present 

structure regarding performance 

and quality; in particular the ef-

fects of weathering and ageing. 

Notes on publication 

The ift-Guidance Sheet "Adver-

tising with ift test documents" 

applies. The cover sheet can be 

used as an abstract. 

The report contains a total of  

27 pages.

Client 
TSIGKOS THEODOROS 

4th km Chalkidas - Afratiou 

34100 Afrati - Chalkida 

Greece 

Product 
Double vent casement door 

Designation Siccona S500 

Performance-relevant 

product details 
Aluminium profiles with thermal break 

Overall dimensions 

(WxH) 
1,450 mm x 2,200 mm 

Special features The strength, durability and material compatibility of the 

adhesive system must be tested separately.  

SSG bonding: For use in Europe a proof of the struc-

tures according to the "Guideline for European Techni-

cal Approval for Structural Sealant Glazing" ETAG No. 

002 is required. 

Please pay attention to the vapour pressure equalisa-

tion of the insulating glass unit. 

Results 

Air permeability according to EN 12207:1999-11

Class 4 

Watertightness according to EN 12208:1999-11

Class 3A 

Resistance to wind load 

according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Class C4 / B4 


