


The EURO SERIES, our aluminum doors and windows system. Designed and improved from the GIESSE ELIOS 50S 50C

set, with the Italian system profile passing the standard of UNI EN:1026 / 1027 / 12211. In 2012, AB&W imported the

system and enhanced the EURO SERIES to be used in Thailand with the most efficacy, with the basis of the

GIESSE ELIOS 50S 50C set remaining. Initially, the GIESSE ELIOS 50S 50C has the frame size of only 2 inches. With

the EURO system, our brand has increased the frame size to 4 inches in order to be suitable for structural design in houses

and other construction projects in Thailand. The EURO SERIES is fitted with European House Design. With the classic

rounded frame style, creates our aluminum doors and windows system, EURO SERIES By AB&W INNOVATION.

ระบบประตูหนาตางอลูมิเนียม รุ น EURO SERIES ถูกออกแบบและพัฒนามาจากชุด GIESSE ELIOS 50S 50C
เปนโปรไฟลระบบยูโรแทจากประเทศอิตาลี ที่ผานมาตรฐาน UNI EN:1026 / 1027 / 12211 และในป 2012 AB&W
จึงไดนำเขามาจัดจำหนายและพัฒนาระบบของ EURO ใหสามารถใชงานในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพแตยังคงใช
ระบบของ GIESSE ELIOS 50S 50C เอาไว เดิมที GIESSE ELIOS 50S 50C มีขนาดเฟรมกวางเพียง 2 นิ้วเทานั้น
AB&W จึงเพ่ิมขนาดของเฟรมใหมีขนาด 4 นิ้ว เพ�อใหตอบโจทยโครงสรางและหนาปูนในงานประเภทบานและโครงการตางๆ
ในประเทศไทย EURO SERIES  เหมาะกับบานสไตล European House Design ตัวบานมีดีไซนโคงมน เพ�อใหตอบรับ
ความ Classic จึงเกิดเปนระบบประตูหนาตางอลูมิเนียมชุด EURO SERIES By AB&W INNOVATION



ระบบปองกันน้ำ 2 ชั้น
Double water-resistant system.

สามารถใสผามุงสเตนเลส 304 ได
ปองกันมีดกรีด
Stainless steel wire mesh 304 can be
added to prevent cuts from knives.

ปองกันน้ำเขาทางดานบนของตัวบาน
Prevent water entering from the
top of the frame.

EURO sliding doors and windows answer all designing requirements. The sliding doors and windows can be create in every way, from

sliding panels, 4 sliding frames and sliding doors corner. Designed with 4 inches frame, with either 2 or 3 rails, and up to 6 panels.
The bottom frame has the Hollow water drainage system,  higher  in quality than the typical design. The sliding wheels can withstand

up to 150 kg/frame. The panels can be made up to 3.6 meters in height with 6 to 12 millimeters glass in depth. with
Multi-Point Lock system.

ประตูหนาตางบานเล�อนยูโร ตอบโจทยทุกการออกแบบสามารถทำบานเล�อนไดทุกรูปแบบ ทั้งบานเล�อนสลับ บานเล�อนแบง 4 และ
บานเล�อนแบบเขามุม ถูกออกแบบใหมีขนาดเฟรม 4" มีเฟรมทั้งแบบ 2 รางและ 3 ราง ทำบานไดสูงสุด 6 บาน เฟรมลางมีระบบ
ระบายน้ำแบบ Hollow สามารถระบายน้ำไดดีกวาชุดมาตรฐานทั่วไประบบรางและลอบานเล�อนสามารถรับน้ำหนักไดถึง 150 กก./บาน
ทำใหสามารถทำบานสูงไดถึง 3.6 เมตร รองรับกระจกหนา 6-12 มม. ระบบล็อคเปนแบบ Multi-Point Lock สามารถล็อคไดมากกวา 2 จุด

เฟรมบานเล�อน 2 ราง
2 rail sliding frame

เฟรมบานเล�อน 3 ราง
3 rail sliding frame



Another system within the EURO SERIES is the sliding doors corner system. With the frame specifically designed (the Double Hollow framing)

creates a more secured lock system that fits in the corner tightly with strong door framing. Up to 6 panels can be built with the sliding doors corner system.

อีกหนึ่งระบบที่มีมาในชุดยูโรบานเล�อน คือ บานเล�อนเขามุม ดวยกรอบบานที่ออกแบบมาเปนพิเศษ (กรอบบานแบบ Double Hollow)
ทำใหระบบล็อคมีความแนนหนามากขึ้น ปดเขามุมไดอยางแนบสนิท และกรอบบานยังมีความเข็งแรง สามารถทำบานแบบเขามุมไดสูงสุดถึง 6 บาน

ระบบประตูบานเล�อนเขามุม



ปองกันน้ำเขาทางดานบนของตัวบาน
Prevents water entering from the top
of the frame.

ระบบปองกันน้ำ 2 ชั้น
Double water-resistant system.

ฉากเขามุมแบบพิเศษชวยใหเขามุมแบบ 45°
ไดแนบสนิท ปองกันน้ำรั่วซึมที่มุมบานได 100%
Special corner bar allows a tight 45°
fit 100% prevents water leakage.

ชวยในการติดตั้งบานให ไดดิ่ง ฉาก บาน
Set นิ่งกับที่ ทำใหซิลิโคนไมแตก จากการขยับ
ของบาน ชวยใหงานติดตั้งทนทานกวาเดิม
Helps the installing of the frame to be
upright and set in place. Preventing the
silicon from damage from the movement
of the frame, resulting in a long-lasting system.

Doors and windows in the EURO SERIES are suitable for every design. From open doors, open windows, casement window and fixed panel

The system is created with the Hollow water drainage, higher in quality than the typical design. The frame is designed to be curved

and rounded, giving a European style that fits every house.

ประตูหนาตางบานเปดยูโร ตอบโจทยทุกการออกแบบสามารถทำบานเปดไดทุกรูปแบบ ท้ังประตูบานเปด หนาตางบานเปด หนาตางบานกระทุง
และ บานชองแสง ชุดเฟรมมีระบบระบายน้ำแบบ Hollow สามารถระบายน้ำไดดีกวาชุดมาตรฐานทั่วไป ตัวบานถูกดีไซนใหมีความโคงมน
สไตลยุโรป ทันสมัย สามารถเขากับบานไดทุกสไตล

เฟรมบานเปดแบบธรณีเตี้ย
Open frame with low door-sill.

เฟรมบานเปดแบบธรณีสูง และมุงบานเปด
Open frame with high door-sill and open steel mesh.




