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OS25
Σειρά για διαχωριστικά γραφείων.

Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών, 
καθώς συμβάλλει στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα 
αισθητική. Οι κατασκευές που προσφέρει είναι ιδιαίτερα κομψές , με τις τυπολογίες μονής και 
διπλής υάλωσης να ξεχωρίζουν για την στιβαρότητα και την δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο 
βιομηχανικής εμφάνισης. 

Οι slim συναρμογές της σειράς ακολουθούν με συνέπεια την αρχιτεκτονική τάση για ελάχιστο 
εμφανές αλουμίνιο, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, προσφέροντας 
κομψές προτάσεις για δημιουργία μοντέρνων γραφείων και ιδανικών εργασιακών συνθηκών που 
ενισχύουν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιριακών υποδομών ως προς την λειτουργικότητα και τις 
επιδόσεις του.

NEO 

ΣΥΣΤΗΜΑ
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Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

 > Slim σχεδιασμός 
 > Μέγιστη διαφάνεια και διάχυση 

φωτισμού (structural έκδοση)
 > Αναβαθμισμένη ηχομείωση 
 > Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε 

ανάγκη και επιθυμία

Εφαρμογές

 > Γραφεία και αίθουσες υποδοχής
 > Ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εστιατόρια 
 > Συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι
 > Εσωτερικοί χώροι σε κατοικίες

Τυπολογίες 

Τύποι: Σταθερό, σταθερό με γυάλινη 
ανοιγόμενη πόρτα, σταθερό με γυάλινη 
συρόμενη πόρτα.
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ALUMINCO ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Νέα εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου 
αυτοπαραγωγής ρεύματος (Net Metering).

Η ALUMINCO, μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες αλουμινίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
«πράσινης» στρατηγικής και βιώσιμης ανάπτυξης της επενδύει στην αυτοπαραγωγή ρεύματος 
(Net Metering) με ένα νέο φωτοβολταϊκό σύστημα (Φ/Β) . Το Φ/Β σύστημα net metering, 
ισχύος 999,54 kWp εγκαταστάθηκε στη βιομηχανική στέγη των κεντρικών εγκαταστάσεων της 
ALUMINCO στα Οινόφυτα και έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα κατασκευή ισχύoς 
1,2 MWp. Πλέον, με τη νέα αυτή προσθήκη το βιομηχανικό συγκρότημα της ALUMINCO έχει 
συνολική εγκαταστημένη ισχύ 2.2 MWp.

Η εταιρεία ALUMINCO διακρίνεται για τα κορυφαίας αισθητικής και υψηλής εργονομίας 
και ποιότητας προϊόντα της, στοχεύοντας στο χαμηλό ενεργειακό της αποτύπωμα. Αυτό 
ευθυγραμμίζεται και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ένα μεγάλο 
μέρος κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές όπως τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα. Συγκεκριμένα το σύστημα Νet Μetering είναι διασυνδεμένο με το Δημόσιο Δίκτυο 
και η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με την κατανάλωση της εταιρίας. Έτσι η ALUMINCO 
χρησιμοποιεί ενέργεια φιλική στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα η παραγωγή ενέργειας 
καταναλώνεται άμεσα από το εργοστάσιο, χωρίς να υπάρχουν απώλειες μεταφοράς δικτύου. 
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Η εγκατάσταση των Φ/Β καλύπτει 
περίπου το 40% της ημερήσιας  
ζήτησης τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Το νέο Φ/Β πάρκο ορίζουν υψηλού 
επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές 
και αποτελείται από 1851 τεμάχια 
υψηλής απόδοσης Φ/Β πλαισίων, των 
540w, τα οποία υποστηρίζονται από 
8 inverters. Η εκτιμώμενη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται 
σε 1400 GWh. Πέραν των υψηλών 
αποδόσεων του νέου συστήματος 
πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά 
είναι η διάρκεια ισχύος που εκτιμάται 
να είναι στα 25  έτη καθώς και η 
απόσβεση, που με τα νέα δεδομένα 
του κόστους ενέργειας, γίνεται στα 2 χρόνια αντί για 4,5. H εταιρία έχει ήδη αιτηθεί 
επαύξηση του πάρκου στο 1,6MWp με στόχο την πλήρη κάλυψη του διαθέσιμου χώρου στις 
στέγες της με Φ/Β. 

Η νέα κατασκευή Φ/Β σταθμού αυτοπαραγωγού (Net Metering), συνιστά αντιπροσωπευτικό 
δείγμα καινοτομίας για την εταιρεία ALUMINCO, η οποία πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά 
και με τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της εξελίσσεται εφαρμόζοντας τακτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης στον χώρο της παραγωγής συστημάτων αλουμινίου. 
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Direction Enveloppe du Bâtiment Division Laboratoire d’essais de l’Enveloppe du Bâtiment 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 Tél. : +33 (0)1 64 68 83 94 – www.cstb.fr MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS 1/44 

Rapport d’essais n° DEB 22-13604 Affaire FCRE – 22-166 
Concernant garde-corps en produits verriers encastrés en pied 

L’accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls 
essais couverts par l’accréditation. Ce rapport d’essais atteste uniquement des caractéristiques de l’objet soumis 
aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de 
produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide 
fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La 
reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 pages. 

À LA DEMANDE DE : 
ALUMINCO SA 
32011 INOFITA VIOTIA  GRECE 
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Κορυφαία πιστοποίηση για το σύστημα 

στήριξης υαλοπίνακα Crystalline® από CSTB 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 

τον γαλλικό εθνικό οργανισμό που παρέχει 

υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας, παροχής 

συμβουλών, δοκιμών, εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Οι διεθνείς πιστοποιήσεις για τα προϊόντα της 

ετιαρίας αποτελούν μια σταθερή επιβεβαίωση 

της κορυφαίας ποιότητας και της τεχνολογίας 

αιχμής που χρησιμοποιούμε. Πρόσφατα, το 

σύστημα στήριξης υαλοπίνακα Crystalline® 

επιβεβαίωσε την ισχυρή εξωστρέφεια του, 

ξεχωρίζοντας για την μοναδική του σχεδίαση, 

την λειτουργικότητα και την ασφάλεια 

προσφέροντας καινοτομίες που έχουν 

σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές 

σύγχρονες ανάγκες. Με την γαλλική 

πιστοποίηση, διανοίγονται νέες προοπτικές 

για συμμετοχή σε έργα σύμφωνα με τις αρχές 

των γαλλικών προτύπων και προδιαγραφών. 

Ειδικά σε απαιτητικά έργα που πιστοποιούνται 

κατά CSTB, επιδεικνύουν και αποδεικνύουν 

για την εταιρία μας, το επίπεδο έρευνας και 

κατασκευαστικής αριστείας. 

CRYSTALLINE®

Κορυφαία πιστοποίηση για το σύστημα στήριξης 
υαλοπίνακα Crystalline® από CSTB Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment.
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OPEN AIR
Χορήγηση Ευρωπαϊκού 
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για 
το Open Air. 

Το σύστημα γυάλινου ανεμοφράκτη, Open Air, 
μετά την κατοχύρωση και απόκτηση πατέντας σε 
Ελλάδα και Αμερική, χορηγείται και του Ευρωπαϊκού 
διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. 

Έτσι, πλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο, το μοναδικό 
και καινοτόμο σύστημα Open Air της ALUMINCO, 
μεταμορφώνει και δημιουργεί χώρους γεμάτους 
δύναμη και στυλ, εγγυώντας άριστη λειτουργικότητα, 
ασφάλεια και απόδοση.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Δυναμικό παρών στην 
BATIMAT 2022. 

Η ALUMINCO, μια από τις κορυφαίες ελληνικές 
εταιρείες αλουμινίου, με έντονη εξωστρέφεια 
και ηγετικό προφίλ, συμμετέχει σε εμπορικές 
εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, ως 
μέσο προβολής κι επικοινωνίας της ποιοτικής 
υπεροχής των προϊόντων της, αλλά και στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για περαιτέρω 
διείσδυση σε νέες αγορές. 

Το διάστημα 3 με 6 Οκτωβρίου 2022 
έδωσε δυναμικό παρών στη ΒΑΤΙΜΑΤ, 
τη σημαντικότερη Διεθνή Έκθεση 
Κατασκευαστικού Τομέα και Δομικών Υλικών, 
που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Paris Porte de Versailles της Γαλλίας, ενώ από 14 
έως 16 Οκτωβρίου 2022 θα συμμετέχει στην κλαδική έκθεση Ελληνικό Αλουμίνιο, τη μεγαλύτερη 
του κλάδου, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo.

Στη BATIMAT 2022 εκθέτες κι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα 
καινοτόμα κι εξελιγμένα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου της ALUMINCO, που προσφέρουν 

www.aluminco.com
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μέγιστη ασφάλεια, υψηλή εργονομία, δυναμική 
σχεδίαση κι εξαιρετική ανθεκτικότητα στη 
χρήση. Τις εντυπώσεις κέρδισε, η οικολογική 
premium σειρά SKYLINE, που έφερε την 
επανάσταση στον κλάδο της οικοδομής, 
καθώς διακρίνεται για το ιδιαιτέρως χαμηλό 
ενεργειακό της αποτύπωμα, αποτελώντας 
προπομπό του «πράσινου» αλουμινίου.   Η 
σειρά SKYLINE παράγεται με πρώτη ύλη 
πιστοποιημένο αλουμίνιο που έχει παραχθεί 
από 100% πράσινη ενέργεια κι αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της στρατηγικής 
για βιώσιμη ανάπτυξη, με ανταγωνιστικά 
χαρακτηριστικά στη διεθνή αγορά. Όπως 
τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
κ. Αργύρης Καρράς: «Η ALUMINCO 
επενδύει σε λύσεις που εστιάζουν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία 
του περιβάλλοντος με χαμηλό ενεργειακό 
αποτύπωμα, δρομολογώντας παράλληλα την έλευση του πράσινου αλουμινίου».

Μετά από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας, η δυναμική επιστροφή της ΒΑΤΙΜΑΤ, 
έδωσε τη δυνατότητα στην ALUMINCO να έρθει σε επαφή με επαγγελματίες του οικοδομικού 
κλάδου, ιδιώτες κι αγοραστές απ’ όλον τον κόσμο, αλλά και το βήμα για ενίσχυση της 
εξωστρέφειας.  Ήδη, η φήμη της ALUMINCO εκτείνεται σε περισσότερες από 60 χώρες της 
παγκόσμιας αγοράς, όπου εξάγει τα προϊόντα της.
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Εξέχουσα 
παρουσία στην 
έκθεση «Ελληνικό 
Αλουμίνιο 2022.

Η συμμετοχή της ALUMINCO 
στην επίσημη έκθεση για 
τον κλάδο του αλουμινίου, 
απέσπασε ιδιαίτερα θετικές 
εντυπώσεις, ως κορυφαία 
εταιρεία πιστοποιημένων 
συστημάτων αλουμινίου! 

Η ALUMINCO, μια από τις 
κορυφαίες ελληνικές εταιρείες 
αλουμινίου, με έντονη και 
διαρκή εξωστρέφεια και 
ηγετικό προφίλ, συμμετείχε στην κλαδική έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2022», τη μεγαλύτερη 
του κλάδου, η οποία έλαβε χώρα το διάστημα 14 έως 16 Οκτωβρίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan 
Expo. Στο πλαίσιο 
της ευρύτερης 
στρατηγικής 
βιώσιμης ανάπτυξης 
και της περαιτέρω 
διείσδυσης σε 
νέες αγορές, 
η ALUMINCO, 
μένοντας πιστή 
διαχρονικά στον 
σχεδιασμό και 
την παραγωγή 
άριστης ποιότητας 
προϊόντων και 
έχοντας ως στόχο 
την παρουσίαση και 
επικοινωνία τους, 
συμμετείχε στην 
κλαδική έκθεση. 
Τα προϊόντα της, 
τα ανέδειξε σε ένα 
περίπτερο 325 τ.μ., 
σχεδιασμένο με πρωτοποριακό και εντυπωσιακό τρόπο, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικές 
εντυπώσεις, από την πολύ μεγάλη συμμετοχή των συνεργατών της.

Ο μεγάλος αριθμός των συνεργατών που προσήλθε στην έκθεση, είχε την ευκαιρία να 
συμμετάσχει στην παρουσίαση των προϊόντων και στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ALUMINCO, 
το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 στο περίπτερό της, με αφορμή τον εορτασμό των 40 χρόνων 
της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας. Η ALUMINCO παρουσίασε τα εξαιρετικά καινοτόμα 
αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου Skyline και WALL & DECO, που εξασφαλίζουν άριστες 
επιδόσεις, ασφάλεια, design και καθοδηγούν τον κλάδο σ’ ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
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Η premium σειρά Skyline, ξεχωρίζει για το 
ιδιαιτέρως χαμηλό ενεργειακό της αποτύπωμα, 
αποτελώντας προπομπό του «πράσινου» 
αλουμινίου. Η σειρά SKYLINE παράγεται με 
πρώτη ύλη πιστοποιημένο αλουμίνιο, που 
έχει παραχθεί από 100% πράσινη ενέργεια 
και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 
της στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, 
με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στη 
διεθνή αγορά. Το σύστημα WALL & DECO 
παρουσιάζει μία νέα αρχιτεκτονική τάση στις 
κατασκευές κτιρίων και στην διακόσμηση 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Πρόκειται 
για ένα σύστημα που είναι κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο, το οποίο εφαρμόζεται σε 
επιφάνειες τοίχου, οροφής, ανοίγματα, 
χωρίσματα, δημιουργώντας μία εξωτερική 
σύγχρονη όψη. Τα δύο αυτά συστήματα 
υψηλής εργονομίας, καινοτόμου σχεδίασης 
και εξαιρετικής λειτουργικότητας έλαβαν 
πολύ θετικά σχόλια από τους επισκέπτες που 
παρευρέθηκαν στην έκθεση και επιβεβαίωσαν 
για μία ακόμη φορά το ηγετικό προφίλ και 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο που η ALUMINCO 
διαδραματίζει διαχρονικά, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στο εξωτερικό. 

Κατά την ολοκλήρωση 
της εκδήλωσης, ο κ. Αργύρης Καρράς, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ALUMINCO, δήλωσε ότι «οι επισκέπτες της έκθεσης 
εντυπωσιάστηκαν από τα καινοτόμα πιστοποιημένα συστήματα 
αλουμινίου της ALUMINCO, τα οποία -σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς 
προδιαγραφές, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, διατηρώντας συγχρόνως 
την κορυφαία ποιότητα και λειτουργικότητά τους». Ο κ. Καρράς τόνισε 
επίσης, ότι «όλοι οι εργαζόμενοι της ALUMINCO, αφοσιωμένοι στη 
διαχρονική παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, είναι πολύ υπερήφανοι 
που για άλλη μία χρονιά η εταιρεία μένει πιστή στην ποιότητα των 
προϊόντων και ακολουθεί το διαρκώς εξελισσόμενο και δυναμικό διεθνές 
περιβάλλον, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον απαιτητικό 
κατασκευαστικό κλάδο».

Η ALUMINCO, μέσα από τη συμμετοχή της στις σημαντικότερες εμπορικές 
εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού επιβεβαιώνει το ηγετικό της 
προφίλ και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει στη συνεχή 
βελτιστοποίηση του χώρου των κατασκευών.

www.aluminco.com
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Διακεκριμένος Χορηγός στο 15ο Συνέδριο  
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές».

Το 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές», υπό τον τίτλο Green Business, 
παρότι συνέπεσε χρονικά κοντά στη μεγάλη κλαδική έκθεση, δεν έχασε καθόλου από τη 
δυναμική του, καθώς το πιστό κοινό του, που το έχει αγαπήσει και αγκαλιάσει δεκαετίες τώρα, 
πλημμύρησε τη συνεδριακή αίθουσα στο Hyatt Regency της όμορφης Θεσσαλονίκης.

H ALUMINCO συμμετείχε ως Διακεκριμένος 
Χορηγός στηρίζοντας έμπρακτα τη 
διοργάνωση, στην οποία παραβρέθηκαν 
περίπου 900 άτομα.

Σύνεδροι από όλα τα μήκη και πλάτη της 
χώρας, ορισμένοι μάλιστα ορμώμενοι από 
ακριτικές περιοχές όπως η Κάλυμνος και η 
Ορεστιάδα, έδωσαν βροντερό «παρών» στο 
άκρως επιτυχημένο γεγονός του κλάδου, που 
ένωσε όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας 
της εγχώριας βιομηχανίας αλουμινίου σε, 
ένα εποικοδομητικό τριήμερο γεμάτο γνώση, 
βραβεία, socializing και δυνατές συγκινήσεις!

Μεγάλη έμφαση στη φετινή διοργάνωση 
δόθηκε στο μείζον ζήτημα της βιώσιμης 
ανάπτυξης όσον αφορά στο σύγχρονο 
«επιχειρείν» και τις απαντήσεις που οφείλουν 
να δώσουν οι εταιρείες του κλάδου στο 
διακύβευμα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν ο χαιρετισμός 
του Αντιπροέδρου της ALUMINCO κου. 
Ευάγγελου Καρρά, ο οποίος επισήμανε την 
πολιτική της εταιρίας για υπεύθυνες και 
βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες δίνουν έμφαση 
στην «πράσινη» κυκλική οικονομία, πάντα με 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

www.aluminco.com

_CORPORATE



Παράλληλα, υπήρχε 
εκπροσώπηση και στο 
πρόγραμμα ομιλιών. Από 
την ALUMINCO, επίσημος 
ομιλητής ήταν ο Δ/ντης 
Έργων, Γιαν. Χατζηιωάνου 
αναφέρθηκε εκτενώς στο 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
(Internet of Things), ενώ 
χαρακτηριστικό ήταν το 
παράδειγμα ότι τα συστήματα 
αλουμινίου σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον θα μπορούσαν 
να λειτουργήσουν 
ως «επιδερμίδα», 
αλληλοεπιδρώντας με το 
εξωτερικό και στέλνοντας 
ερεθίσματα και πληροφορίες 
στο εσωτερικό του κτιρίου. Τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η σημαντικότητα του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, των αυτοματισμών και των ρομποτικών συστημάτων, ενώ αναλύθηκαν και τα 
αρχεία BIM που πρέπει σιγά – σιγά να μπαίνουν στη ζωή και των κατασκευαστών αλουμινίου. 

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου και σημείο αναφοράς του κλάδου ήταν η βράβευση του 
Θοδωρή Καρρά, εμπνευστή και ιδρυτή της ALUMINCO κατά την διάρκεια των Βραβείων Alumini. 

Αξίζει, τέλος να σημειωθεί ότι στο stand της ALUMINCO, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
αξιολογήσουν από κοντά τα άκρως ενδιαφέροντα νέα προϊόντα, το νέο πολυτάλαντο συρόμενο 
σύστημα SL40 και το Wall & Deco, την πρόταση της ALUMINCO για σύγχρονες λύσεις επένδυσης 
τοιχοποιίας. σύστημα επένδυσης τοιχοποιίας.

www.aluminco.com
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  
Κατοικίες που εξισορροπούν τη μοντέρνα άνεση  
με την αρ ντεκό χλιδή.

Μια εμβληματική νέα σημαντική ανάπτυξη, μικτής χρήσης αναδύεται στην πρωτεύουσα του 
Κοσσυφοπεδίου. Τοποθετημένο στην καρδιά της νέας κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής, το 
Pristina City Center είναι ένα σχέδιο μικτής χρήσης 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών και 
ένας φάρος έμπνευσης, με τα ψηλότερα και πιο προηγμένα τεχνολογικά κτίρια στην πόλη. Με 
δύο premium πύργους κατοικιών 31 και 28 ορόφων αντίστοιχα, περιβάλλουν ένα νέο εμπορικό 
κέντρο και χώρο συνάντησης. Αυτό περιλαμβάνει αναψυχή, ψυχαγωγία, μόδα, φαγητό και ποτό, 
πολιτιστικό, συνεργατικό και κοινοτικό χώρο. Το Pristina City Centre είναι ο αληθινός ορισμός 
ενός περιβάλλοντος ζωής, εργασίας και παιχνιδιού που θέτει νέα πρότυπα ποιότητας ζωής στο 
Κοσσυφοπέδιο.

Το κέντρο της πόλης της Πρίστινα πρόκειται να ανοίξει το πρώτο τρίμηνο του 2023, αποτελώντας 
τον καταλύτη για την ευρύτερη ανάπλαση του κέντρου της πόλης. Ο σχεδιασμός του έργου έχει 
δημιουργηθεί από τους Ιταλούς αρχιτέκτονες, Ettore Tricarico. 

Η συνολική διαχείριση του έργου παρέχεται από την LC & Partners, μια κορυφαία ιταλική 
εταιρεία διαχείρισης κατασκευαστικών έργων πολλαπλών ειδικοτήτων με ένα εξαιρετικά 
διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων.

www.aluminco.com
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Το κέντρο της Πρίστινα, που βρίσκεται υπό κατασκευή, 
είναι ένα έργο αστικής ανάπλασης στην καρδιά 
της πόλης της Πρίστινα. Τα υψηλότερα σύγχρονα 
πρότυπα σε συνδυασμό με την πολυτελή και μοναδική 
αρχιτεκτονική διαμόρφωσαν ένα πολυπολιτισμικό 
κέντρο ακριβώς στη μέση της Ευρώπης, καλύπτοντας 
τις ανάγκες μιας πρωτεύουσας.

Τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης, το Pristina 
City Centre προσφέρει ευρύ χώρο για την ανάπτυξη 
οποιασδήποτε δραστηριότητας όπως διαβίωσης, 
επιχείρησης ή κοινωνικοποίησης. Το κτιριακό 
συγκρότημα Pristina City Centre είναι το αποτέλεσμα 
ακριβούς σχεδιασμού. Όλο το συγκρότημα βρίσκεται 
σε υπόγειο πάρκινγκ πολλαπλών επιπέδων, συνολικής 
επιφάνειας 108.000 τετραγωνικών μέτρων με χρήση 
προορισμού για στάθμευση, σε 7 επίπεδα κάτω από 
το εμπορικό κέντρο. Τα πρώτα 5 επίπεδα πάνω από το 
έδαφος του PCC καλύπτει συνολική έκταση 60.300 
τετραγωνικών μέτρων που χρησιμοποιείται κυρίως για 
εμπορικές πολυλειτουργικές δραστηριότητες.

www.aluminco.com
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Το συγκρότημα αποτελείται από δύο οικιστικούς πύργους 
ύψους 120 μέτρων και 130 μέτρων. Αυτό το συγκρότημα 
έχει θεωρηθεί ένα μοντέρνο κλειδί, έχοντας κατά νου τα 
πιο σύγχρονα πρότυπα, καταλαμβάνοντας έναν χώρο άνω 
των 79.000 τετραγωνικών μέτρων, απλωμένο ανάμεσα 
σε δύο πύργους, δυτικό και ανατολικό, για συνολικά 369 
διαμερίσματα. 

Το City Center είναι το ψηλότερο και πιο πολυτελές κτίριο 
στο Κοσσυφοπέδιο. Η κομψότητα του Κέντρου Πόλης 
εκπέμπει μια συγκρατημένη απλότητα. Προχωρώντας πιο 
κοντά, αποκαλύπτεται η αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα 
πολλών λεπτομερειών. Ως αποτέλεσμα, η εκλεπτυσμένη 
φιγούρα του κτιρίου, συνδυάζεται με την εξαιρετική 
τοποθεσία και την ιδανική ιδέα. Τα διαμερίσματα κατοικιών 
είναι τοποθετημένα ως premium διεθνούς ποιότητας και 
στάνταρ, με ανεμπόδιστη θέα στην πόλη, ελεγχόμενη 
πρόσβαση και καθορισμένο χώρο στάθμευσης. Το 
City Centre παρέχει μια πλούσια γκάμα ανέσεων, που 
εντυπωσιάζουν και καλωσορίζουν τους πάντες με μια 
αίσθηση του ανήκειν και βαθιά ικανοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ALUMINCO ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

SL2700, W4750 , SLIM LINE HD-CRYSTALLINE®

www.aluminco.com
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ 
Ισχυρή γνωσιακή βάση προς όφελος των συνεργατών. 

Στην ALUMINCO, πιστεύουμε βαθιά στις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους 
συνεργάτες μας. Γι’ αυτό, έχουμε δομήσει μια ισχυρή γνωσιακή βάση, που έχει σχεδιαστεί 
ώστε να διευκολύνει και να αναβαθμίζει την δουλειά τους, να διευρύνει την τεχνογνωσία 
τους και συνεπώς να ενισχύει την συνεργασία μας. Η ευρεία γκάμα τεχνικών καταλόγων και 
εντύπων, έχει αναπτυχθεί για να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός τους στην καθημερινή επιδίωξη 
για ποιοτικές κατασκευές και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Δημιουργήστε λογαριασμό σύνδεσης στην ιστοσελίδα της 

ALUMINCO και αποκτήστε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες τεχνικές 

πληροφορίες και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία.

www.aluminco.com
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ALUMINIUM 
SYSTEMS  

PROFILES 
CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΦΊΛ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΛΟΥΜΊΝΊΟΥ

Κατάλογος Προφίλ  
Συστημάτων Αλουμινίου

Διαθέσιμος 01/2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PRIORITY 
ΠΡΟΦΊΛ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατάλογος Priority  
 Έκδοση 12/2022

Tilt & Turn Opening System
Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο 

Σύστημα 

W400

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος W400
 Έκδοση 04/2020

Ανοιγόμενο-
Ανακλινόμενο 

Σύστημα 

Tilt & Turn Opening 
System

W540

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος W540
 Έκδοση 02/2019

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο 
Θερμομονωτικό Σύστημα

Tilt & Turn Thermal 
Insulating System

W450

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος W450
 Έκδοση 10/2021

Tilt & Turn Thermal 
Insulating System

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο 
Θερμομονωτικό Σύστημα

W4750

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος W4750
Έκδοση 07/2022

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο 
Θερμομονωτικό Σύστημα

Tilt & Turn Thermal 
Insulating System

W4900

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος W4900
Έκδοση 03/2018

Συρόμενο - Ανασυρόμενο 
Σύστημα

Sliding - Lift & Slide 
System 

SL320

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SL320
 Έκδοση 10/2021

Sliding Thermal 
Insulating System

Συρόμενο 
Θερμομονωτικό 

Σύστημα

SL200

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SL200
Έκδοση 10/2021

Lift & Slide Thermal 
Insulating System 

Ανασυρόμενο 
Θερμομονωτικό 

Σύστημα

SL2450

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SL2450
 Έκδοση 10/2021

Lift & Slide Thermal 
Insulating System

Ανασυρόμενο 
Θερμομονωτικό 

Σύστημα

SL2700

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SL2700
Έκδοση 11/2022

Lift & Slide Thermal 
Insulating System

Ανασυρόμενο 
Θερμομονωτικό 

Σύστημα

SL2750

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SL2750
Διαθέσιμος 01/2023
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Sliding Thermal 
Insulating System 

Συρόμενο 
Θερμομονωτικό 

Σύστημα με Εκτροπή 

SL2900

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SL2900
Έκδοση 06/2017

Folding Thermal 
Insulating Door 

System

Πτυσσόμενο 
Θερμομονωτικό 

Σύστημα  

FD4600

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος FD4600
 Έκδοση 03/2018

Pivot Door System

Σύστημα Αξονικής Πόρτας Εισόδου

D110

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος D110
Ηλεκτρονική έκδοση 05/2022

Θερμομονωτικό Σύστημα  
Πορτών Εισόδου Υψηλών 

Απαιτήσεων

High-Standards Insulated 
Entrance Doors System

D90

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος D90
 Έκδοση 02/2019

Θερμομονωτικό Σύστημα  
Πορτών Εισόδου Υψηλής Απόδοσης 

High-Performance Insulated Entrance 
Doors System 

D75

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος D75
 Έκδοση 02/2019

Rolling Shutters - Ρολά

SH750

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SH750
Έκδοση 04/2018

Σύστημα Παντζουριού

Shutter System

SH3200

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SH3200
Έκδοση 04/2018

Σύστημα Γυάλινης 
Κινητής Περσίδας

Glass Louvre System

SH3300

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SH3300
 Έκδοση 04/2019

Shadow System

Σύστημα Σκίασης

SH3400

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος SH3400
 Έκδοση 04/2019

Curtain Wall System 
Σύστημα Υαλοπετάσματος

EW50

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος EW50
Ηλεκτρονική έκδοση 10/2022

Office Partition System
Σύστημα Διαχωριστικών Γραφείου

OS25

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος OS25
 Έκδοση 12/2022

Cladding system 

Σύστημα Επένδυσης 
Τοιχοποιίας

www.aluminco.com

Τεχνικός Κατάλογος Wall Cladding
Έκδοση 12/2022
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_MARKETING



ALUMINIUM 
BUILDING  
SYSTEMS

Γενικός Προιοντικός Κατάλογος
Έκδοση 01/2023

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα
Glass Supporting System

Κατάλογος Crystalline®

Διαθέσιμος 01/2023

Premium 
Railing 

Solutions

FUSION LINE

Κατάλογος Fusion Line
Διαθέσιμος 01/2023

Κλασσικά κάγκελα μοντέρνας αισθητικής 
Classic railings with modern aesthetics 

Κατάλογος Classic Line
 Έκδοση 11/2020

Ανοδιωμένα Κάγκελα Αλουμινίου 
Anodized Aluminium Railings

Κατάλογος F50®  
 Έκδοση 12/2022

Σύστημα Γυάλινου Ανεμοφράκτη
Glass Windscreen System

Κατάλογος Open Air
Έκδοση 07/2020

Πέργκολες, Στέγαστρα    Pergolas, Canopies

Κατάλογος Πέργκολες, Στέγαστρα
Έκδοση 12/2022

ATES
ENCES

ΑΝΑΒΑΘΜIΣΤΕ ΤΟ ΣΠIΤΙ ΣΑΣ!
UPGR ADE YOUR HOME!

Κατάλογος Αυλόπορτες, Αυλόγυροι
Έκδοση 01/2021

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  
ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ
LIGHTNING  
GARDEN 
FURNITURE

Κατάλογος Φωτιστικά, Έπιπλα Κήπου
Ηλεκτρονική  έκδοση 05/2022

DOOR 
PANELS

Κατάλογος Door Panels
 Έκδοση 12/2022

Συστήματα στήριξης 
φωτοβολταϊκών πλαισίων σε 

οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα Στήριξης  
Φωτοβολταικών Πλαισίων

Διαθέσιμος 01/2023
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