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Σας παρουσιάζουμε 
μια νέα, εντελώς 
πρωτότυπη ιδέα 
& εφαρμογή 
στα ανοιγόμενα 
συστήματα 

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

Siccόna S 500 Siccόna S 300

Η βασική σειρά διπλής υάλωσης,
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα (low-e). 



Μια αισθητική καινοτομία 
Δημιουργήσαμε μια μικρή ομάδα Ελλήνων σχεδιαστών και ανάπτυξης συστημάτων 

προϊόντων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και εξασφαλίσαμε την 

αμέριστη συνεργασία και υποστήριξη Ελληνικής βιομηχανίας εξειδικευμένης 

στις σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας του γυαλιού. 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”
Δουλέψαμε επί μήνες εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα σύγρονο λιτό και 

συνάμα εξαιρετικά λειτουργικό και πολυμορφικό σύστημα. Το διπλής όψεως 

structural ανοιγόμενο 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.

Κορυφαία αισθητική
Μινιμαλισμός είναι η έκφραση του μέγιστου με τη χρήση ελάχιστων κινήσεων, 

λέξεων και σχημάτων. Το structural ανοιγόμενο σύστημα Siccόna αναπτύχθηκε 

κατά τρόπο που κάθε του συστατικό στοιχείο, κάθε συνδεσμολογία του και κάθε 

του λεπτομέρεια ελαχιστοποιήθηκε στο εντελώς απαραίτητο. 

Πρωτοπόρος αξιοπιστία
Στο ανοιγόμενο σύστημα Siccόna η υάλωση δεν συρταρώνει απλά σε κάποιο 

πλαίσιο, αλλά αποτελεί ένα αυτόνομο δομικό στοιχείο  που ενισχύει αποφασιστικά 

τη συμπαγή δομή του ανοιγόμενου συστήματος, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό 

υπέρτατη αντοχή και λειτουργικότητα, ακόμα και στην πιο ενταντική χρήση. Δύο 

ή τρείς υαλοπίνακες από διπλά ειδικά σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα Low-E 

των 5 & 6mm, προσφέρουν εκτός από μια απροσδόκητα λεία επιφάνεια και την 

επιθυμητή θερμομόνωση, μια μοναδική αντίσταση στην ανεμοπίεση και την κρούση 

ακόμα και στα πιο «δύσκολα», τα μεγάλα ανοίγματα πορτών και παραθύρων.

Μοναδική ευελιξία
Το διπλής όψεως structural ανοιγόμενο σύστημα Siccόna είναι «πολυμορφικό». 

Αυτό σημαίνει ότι προσφέρει τη δυνατότητα στον αρχιτέκτονα ή τον χρήστη του, 

να επιλέξει ο ίδιος για κάθε άνοιγμα ή έργο του τον ιδανικό συνδυασμό των 

εξειδικευμένων χαρακτηριστικών που επιθυμεί, από τις πολλαπλές δυνατότητες 

και λύσεις που του προσφέρει το σύστημα Siccόna. 

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι «φτιάχνει» το δικό του ανοιγόμενο σύστημα 

Siccόna, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Μια μοναδικότητα που 

κανένα άλλο ανοιγόμενο σύστημα δεν προσφέρει.  



Siccόna | The Structural Window

Ο στόχος: Να δημιουργήσουμε ένα μίνιμαλ, λιτό και απέρριτο ανοιγόμενο σύστημα που να λαμβάνει 

υπόψη του τις σύγχρονες ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλειας, καθώς και τις 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις για ενσωμάτωση μεγάλων ανοιγμάτων στα κτίρια.

Το αποτέλεσμα:

Φωτογραφίες εξωφύλλου και δεξιά της σελίδας:
Ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα Siccona διπλής υάλωσης, με ειδικά σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα Low-E των 6mm. Η εξωτερική υάλωση έχει υποστεί την 
επεξεργασία καθρέφτη one-way. O καθρέφτης ενισχύει την πρωτοτυπία και την απλότητα της εμφάνισης και παράλληλα την ιδιωτικότητας της ζωής μέσα στο 
κτίριο, χωρίς να επηρεάζει την οπτική και τη διαφάνεια από το εσωτερικό του κτιρίου..   

Tο brand Siccόna.

Το ανοιγόμενο σύστημα Siccόna αναπτύχθηκε με βάση την καινοτόμο τεχνολογία, που είναι 
γνωστή σαν «structural» και εφαρμόζεται χρόνια τώρα ευρύτατα και με μεγάλη επιτυχία 

διεθνώς στο Yαλοπέτασμα.

Και μάλιστα στο ανοιγόμενο σύστημα Siccόna η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται και στις δύο 
όψεις - την εξωτερική και την εσωτερική - με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα διπλής όψεως 
structural ανοιγόμενο σύστημα. 

Η λειτουργία της υάλωσης διευρύνθηκε κατά τρόπο που να αποτελεί ένα δομικό στοιχείο που 

ενισχύει αποφασιστικά τη συμπαγή δομή του ανοιγόμενου συστήματος, αντί της συνήθους 

που είναι να γεμίζει απλά ένα πλαίσιο αλουμινίου. Το αποτέλεσμα ήταν μια απαράμιλλη 

λειτουργικότητα και μια εξαιρετικά λιτή και απέριτη εμφάνιση τόσο στην εξωτερική, όσο και την 

εσωτερική όψη. 

Το structural ανοιγόμενο σύστημα Siccόna ανταποκρίνεται πλήρως και στις πιο υψηλές 

απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών ως προς το μέγεθος των ανοιγμάτων, την 

ανεμοπίεση, τη θερμομόνωση, τη διαφάνεια των κρυστάλλων, την ηχομόνωση, την ασφάλεια ή 

ακόμα και την ανάγκη αντιβαλιστικής προστασίας του κτιρίου.

Το structural σύστημα Siccόna είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Center Al, από 

την οποία και κατασκευάζεται αποκλειστικά με στόχο να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό.

Structural ανοιγόμενο σύστημα Siccόna: Διαχρονικό design και τεχνολογία αιχμής.
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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 - 06-06Correspond/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 12207:1999-11Class 4 Watertightness according to EN 12208:1999-11Class 3A Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08Class C4 / B4 

Siccόna S 500 (εσωτερική άποψη):
Η προηγμένη σειρά τριπλής υάλωσης, 
με σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα 
(Low-E) για κτιριακές εγκαταστάσεις 
υψηλών απαιτήσεων. Kορυφαίο σε design, 
τεχνολογία και δυνατότητες εξατομίκευσης. 
Η υάλωση των 6mm από σκληρυμένο 
ενεργειακό κρύσταλλο (Low-E) 
επικαλύπτει, από άκρο σε άκρο, ολόκληρη 
την εσωτερική επιφάνεια του φύλλου, 
πράγμα που εξασφαλίζει ταυτόχρονα: 
την απλότητα της επιφάνειας, την υψηλή 
αντοχή και την ελαχιστοποίηση της οπτικής 
παρουσίας του φύλλου αλουμινίου.

Εξαιρετική ενεργειακή 
συμπεριφορά

Το structural διπλής όψεως ανοιγόμενο σύστημα 

Siccόna αποτελεί υπόδειγμα όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης και 

συμμορφώνεται πλήρως με τις υψηλότερες 

απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ΕΝ 14351-1.

Το σύστημα, σε πραγματικές διαστάσεις 1,00x2,20m 

γεμισμένο με αέριο Argon πέρασε από τα τεστ 

αποτελεσματικότητας του πιο απαιτητικού διεθνώς 

ινστιτούτου δοκιμών IFT Rosenheim και έδωσε 

απαράμιλλες τιμές θερμομόνωσης.

Τα πιστοποιητικά του IFT Rosenheim IFT Rosenheim για το 
ανοιγόμενο σύστημα Siccona διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Απλότητα χωρίς συμβιβασμό
στις υψηλότερες αρχιτεκτονικές προσδοκίες

Δύο βασικές σειρές

Με στόχο την κάλυψη ακόμα και των πιο υψηλών 

απαιτήσεων ποιότητας, το structural ανοιγόμενο 

σύστημα Siccόna προσφέρεται σε δύο βασικές σειρές:

Siccόna S 500:
Η προηγμένη σειρά τριπλής υάλωσης, με σκληρυμένα 

ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E) για κτιριακές 

εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων. Kορυφαίο σε 

design, τεχνολογία και δυνατότητες εξατομίκευσης 

(πολυμορφικό). 

Siccόna S 300:
Η βασική σειρά διπλής υάλωσης, με σκληρυμένα 

ενεργειακά κρύσταλλα (Low-E). 

Το structural ανοιγόμενο σύστημα Siccόna 

κατασκευάζεται από σκληρυμένο κρύσταλλο 5 & 

6mm, που επικαλύπτει, από άκρο σε άκρο, ολόκληρη 

την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του φύλλου 

μιας πόρτας ή ενός παραθύρου, πράγμα που εγγυάται 

την απλότητα της επιφάνειας, την υδατοστεγανότητα, 

την αντοχή και την αδιατάρκτη από προβλήματα 

λειτουργία.

Στη βάση των δύο αυτών σειρών του ανοιγόμενου 

σύστηματος Siccόna δημιουργείται μια ευρεία 

σειρά δυνατών παραλλαγών, κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται ακριβώς στις εξειδικευμένες ανάγκες 

κάθε project.

Siccόna S 300 (εξωτερική άποψη):
Η βασική σειρά διπλής υάλωσης, με 
σκληρυμένα ενεργειακά κρύσταλλα 
(Low-E). Η υάλωση των 6mm από 
σκληρυμένο κρύσταλλο επικαλύπτει, 
από άκρο σε άκρο, ολόκληρη σχεδόν 
την εξωτερική επιφάνεια του φύλλου, 
πράγμα που έχει σαν επακόλουθο τη 
δομική σύζευξη του κρυστάλλου με το 
πλαίσιο αλουμινίου, εξασφαλίζονας έτσι: 
την απόλυτη υδατοστεγάνωση, την υψηλή 
αντοχή και την αδιατάρκτη από προβλήματα 
λειτουργία.

Siccόna Series Uw value* Ug value Uf value

Siccόna S 300 1.82 W/m²K 1.3 2.2

Siccόna S 500  1.26 W/m²K 0.6 2.2

*Σημείωση: * Οι τιμές του Uw των συστημάτων Siccona θα είναι ακόμα μικρότερες, 
                      όταν το πραγματικό άνοιγμα που θα εφαρμοστούν είναι μεγαλύτερο
                      από τη διάσταση 1,00x2,20m του δείγματος που εξετάστηκε.



Υψηλής ποιότητας υάλωση

Τυπικά το structural διπλής όψεως ανοιγόμενο σύστημα Siccόna, από τη στιγμή που βασίζεται στη δομική υάλωση, ενσωματώνει 

τουλάχιστον ένα σύστημα διπλής υάλωσης. Η υάλωση του κατασκευάζεται ειδικά για το Siccόna και βασίζεται στην ολοκληρωτική 

σκλήρυνση ενεργειακών κρυστάλλων (Low-E) 5 & 6mm, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα:

Καλύτερη ποιοτικά διαφάνεια και 
διαύγεια.

Ασύγκριτα επίπεδη και λεία επιφάνεια.

Αυξημένη μηχανική αντίσταση - 5 φορές 
πιο ανθεκτικό από το απλό γυαλί.

Καλύτερης ποιότητας επίστρωση με το 
ενεργειακό υλικό.

Επαρκή αντοχή στις μεγάλες μεταβολές 
της θερμοκρασίας - δεν υπάρχει 
κίνδυνος θερμικού σοκ.

Ασφαλής θραύση - σε περίπτωση 
θραύσης, σπάζει σε πολύ μικρά ακίνδυνα 
κομμάτια - μικρότερα από 0.5 cm² το 
καθένα.
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Εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις εξωτερικές συνθήκες

Σε κάθε ανοιγόμενο σύστημα Siccόna S 300 εφαρμόζεται μια αυτόματη Βαλβίδα Διπλής 

Διόδου, η οποία ισοσταθμίζει την εσωτερική πίεση του αέρα* μεταξύ των δύο κρυστάλλων 

με την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση, όταν η διαφορά πίεσης μεταξύ αυτών υπερβαίνει 

την τάξη των 80 mill bar.

H υπερβολική διαφορά πίεσης παρουσιάζεται όταν η ανοιγόμενη πόρτα ή το παράθυρο 

κατασκευάζονται σε ένα πολύ χαμηλό υψόμετρο (λίγο πάνω από τη θάλασσα) και 

τοποθετείται σε ένα κτίριο που βρίσκεται στο βουνό, ή κι ακόμα όταν το κρύσταλλο 

εφαρμόζεται μια ηλιόλουστη μέρα (υψηλή πίεση) και στη συνέχεια εκτίθεται σε άσχημες 

καιρικές συνθήκες (χαμηλή πίεση).

* Όταν δεν χρησιμοποιείται Argon

Κορυφαία λειτουργικότητα

Το structural ανοιγόμενο 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. Όλα τα στοιχεία συνταιριάζονται μεταξύ τους κατά τρόπο αισθητικά 

και λειτουργικά άψογο, και δημιουργούν ένα ενιαίο συνεκτικό σύνολο διαφανούς 

αρχιτεκτονικής. 



Όμορφο στυλ μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Η ξεχωριστή για το design της χειρολαβή, δημιούργημα επώνυμου Έλληνα σχεδιαστή 

βραβευμένου σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τονίζει διακριτικά τη μοναδική, 

κρυστάλλινη παρουσία του structural ανοιγόμενου συστήματος Siccόna στο χώρο.

Οι μεντεσέδες του συστήματος είναι όλοι κρυφοί, ώστε να μη διαταράσσεται το 

αρμονικό σύνολο με την παρουσία τους.

Το ανοιγόμενο σύστημα Siccόna προσφέρεται σε τρείς χρωματισμούς:

μαύρο ανοδιωμένο και λευκό και γκρί ηλεκτροστατικά βαμμένα.

Τα διακριτικά και διαχρονικά χρώματα του Siccόna

Ασύγκριτα ευέλικτο

Το διπλής όψεως structural σύστημα Siccόna 

είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα για να 

ανταποκρίνεται πλήρως και στις πιο υψηλές 

απαιτήσεις / ανάγκες των αρχιτεκτόνων και 

των κατασκευαστών ως προς το μέγεθος του 

ανοίγματος, την ανεμοπίεση, τη θερμομόνωση, τη 

διαφάνεια των κρυστάλλων, την ηχομόνωση, την 

ασφάλεια ή ακόμα και την ανάγκη αντιβαλιστικής 

προστασίας του κτιρίου. 

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν 

να συμβουλεύσουν τους αρχιτέκτονες, τους 

σχεδιαστές και τους πελάτες που ενδιαφέρονται 

για το σύστημα Siccόna πάνω σε μια σειρά 

σχετικών θεμάτων όπως:

Η αυξημένη ενεργειακή αποτελεσματικότητα 
(τιμή U) με το γέμισμα των θαλάμων υάλωσης με 
argon.

To επιθυμητό επίπεδο ηχομόνωσης.

Την επιθυμητή ορατότητα: διαφανής, 
ημιδιαφανής (καθρέφτης one-way), αδιαφανής 
(γαλακτερή). 

Αντιδιαρρηκτική ή αλεξίσφαιρη προστασία με 
επικόλληση πολλαπλών κρυστάλλων.

Κάλυψη της εξωτερικής κάσας με τη χρήση 
ειδικά κατασκευασμένης προέκτασης της κάσας 
που ενσωματώνεται στον τοίχο.

acoustic
interlayer

sound
transmitted

sound
emitted

sound
reflected

Ευέλικτο και πολυμορφικό,
καλύπτει πλήρως κάθε προσωπική ανάγκη



Προσωπική εξυπηρέτηση
του πελάτη

Εάν σχεδιάζετε μια απαιτητική κατασκευή, ή βρίσκεστε 

στη διαδικασία της κατασκευής ενός ποιοτικού κτιρίου, 

παρακαλούμε μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. 

Θα σας προσφέρουμε μια υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη 

πληροφόρηση καθώς και σχεδιαστική και κατασκευαστική 

υποστήριξη.

Η τεχνική μας υποστήριξη καλύπτει όλο το φάσμα, από 

τον αρχικό σχεδιασμό με τη χρήση σχεδίων CAD, μέχρι 

την ποιοτική εγκατάσταση του ανοιγόμενου συστήματος 

Siccόna.

Είμαστε επίσης σε θέση να σας προσφέρουμε λύσεις στα 

μέτρα σας, που να ανταποκρίνονται πλήρως στις δικές σας 

σχεδιαστικές ανάγκες.

Περιμένουμε να ακούσουμε από σας
τα θέματα που σας απασχολούν.

Έκθεση - Παραγωγή: 4ο χλμ Χαλκίδας-Αφρατίου, 341 00, Χαλκίδα, e-mail: info@center-al.gr, τηλ.: 22210 52 772, fax: 22210 52 667

www.siccona.gr


