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SLIM Line HD – TOP MOUNT

Εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αντοχής, το 
νέο σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα 
Slim line HD της δημοφιλούς σειράς 
Crystalline®

To σύστημα φέρει και την έξυπνη παραλλαγή 
του φτερού, παρέχοντας υψηλή οπτική άνεση 
στους χρήστες.

Το σύστημα κάγκελου SLIM Line HD TOP 
MOUNT, είναι ένα στιβαρό σύστημα αλλά με 
αρκετά λεπτή γραμμή, που όμως συνδυάζει τα 
οφέλη της ασφάλειας της κατασκευής και της 
λειτουργικότητας. 

Έχει μελετηθεί στη λειτουργία του, σε αντοχή 
υπό στατικό φορτίο έως 2.3 ΚΝ/m μέγιστο 
γραμμικό φορτίο (συμπεριλαμβανόμενου 
συντελεστή ασφαλείας 1.5), καθώς και σε 
δυναμικό φορτίο κρούσης με τη δοκιμή 
του βαριδίου των 50 Kg από ύψος ρίψης 
1.2 m καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των 
κανονισμών σε Οικίες & Γραφεία & Εστιατόρια 
– Μπαρ & Εσωτερικούς Χώρους Εμπορικών 
Κέντρων, σύμφωνα με τον κανονισμό BS6180. 

Άψογο αρχιτεκτονικό σχέδιο στη μορφή του 
προφίλ της βάσης, με άριστες μηχανικές 
ιδιότητες του υλικού, που το καθιστούν ως 
ιδανική λύση σε απαιτητικές χρήσεις κάγκελου 
με υψηλή αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. 

Σχεδιάστηκε για: 
Χρήση Ημι-Βαρέως Τύπου Κάγκελου.

Χρήση:  
Οικίες & Γραφεία & Εστιατόρια – Μπαρ.  

Υλικό Κατασκευής:  
ΕΝ AW – 6063 – Τ66.

Εσωτερικό Γέμισμα:  
Υαλοπίνακες Θερμικής Επεξεργασίας με 
μεμβράνες τύπου PVB / SGP Sentry.

Πιστοποιημένα Πάχη Υαλοπινάκων:

 > 6.6.4PVB Tempered Laminate Glass

 > 8.8.4PVB Tempered Laminate Glass

 > 10.10.4PVB Tempered Laminate Glass

Χαρακτηριστικά:

 > Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες αντοχής σε 
φορτίσεις.

 > Αντοχή γραμμικού φορτίου έως 2.3 ΚΝ/m

 > Ειδικά σκληρυμένα λάστιχα αντιστήριξης & 
πλαστικά φορεία συγκράτησης υαλοπίνακα. 

 > Χωρίς τελικό εσωτερικό καπάκι – Χρήση 
κουμπωτής λαστιχένιας σφήνας.

 > Χρήση για Οικίες & Γραφεία & Εστιατόρια – Μπαρ  

 > Μονοκόμματη βάση 3 m / 6 m και σύνδεση με 
πείρους ευθυγράμμισης. 

 > Στιβαρή Κατασκευή.

www.aluminco.com
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΎΠΟ 
ISO 50001:2018

Κορυφαία πιστοποίηση στον 
τομέα της ενεργειακής 
διαχείρισης για την 
Aluminco!

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κύρια αξία 
για την Aluminco και τις στρατηγικές της 
επιλογές. Η εφαρμογή του πιστοποιημένου 
κατά ISO 50001:2018 Συστήματος Ενεργειακής 
Διαχείρισης ισχυροποιεί τις ενέργειες που η 
εταιρεία εφαρμόζει για την ορθολογική χρήση 
της ενέργειας και τη σταδιακή αξιοποίηση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσα από 

αλληλένδετες διεργασίες και διαδικασίες 
για την εφαρμογή της εταιρικής ενεργειακής 
πολιτικής, συγκεκριμένους επιχειρηματικούς 
στόχους, επενδυτικά προγράμματα, σχέδια 
δράσης, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Βασικοί άξονες του 
Συστήματος αυτού είναι:

 > Ο εταιρικός ενεργειακός σχεδιασμός

 > Η αξιολόγηση των ενεργοβόρων 
δραστηριοτήτων

 > Ο εντοπισμός και λήψη μέτρων και 
ευκαιριών ενεργειακής εξοικονόμησης

 > Η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων 
βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης με 
μετρήσιμο και αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης 
δημιουργεί συνέργειες με το Σύστημα 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος της εταιρείας, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στο Όραμα για 
έναν πλανήτη που αξίζει την αγάπη μας.

www.aluminco.com
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RC2- RESISTANT CLASSIFICATION  
ΓΙΑ ΤΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ D75 ΚΑΙ D90

Αντιδιαρρηκτική προστασία

Το σπίτι μας είναι το κάστρο μας. Μας προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες και είναι 
ένας χώρος στον οποίο νιώθουμε ασφάλεια.Οι πόρτες εισόδου της Aluminco παρέχουν υψηλό 
επίπεδο ασφαλείας και αποτρέπουν παραβιάσεις από επίδοξους διαρρήκτες. Τα προηγμένα 
συστήματα D75 και D90 φέρουν πιστοποίηση RC2 για την αντιδιαρρηκτική προστασία τους 
σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο «RC - Resistance Classification».

D75 D90

www.aluminco.com
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SOFT CLOSE 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΎΠΕΡΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ALUMINCO

Ο καινοτόμος μηχανισμός SOFT CLOSE 
υπερβαίνει τα όρια ενός συστήματος 
αλουμινίου, αγκαλιάζοντας ολόκληρη την 
τέχνη του ευ ζην.

Η Aluminco πρωτοπόρος στην καινοτομία, είναι 
η πρώτη παραγωγός συστημάτων αλουμινίου 
που λάνσαρε τον μηχανισμό Soft Close στην 
Ελλάδα. Άλλωστε, παραδοσιακά θεωρείται 
ως μία από τις εταιρείες που δίνουν πρώτη 
προτεραιότητα στην ασφάλεια των χρηστών, 
μαζί φυσικά και με την αισθητική. 

Η ασυναγώνιστη λειτουργία του μηχανισμού 
SOFT CLOSE (σύστημα ελεγχόμενης 
επιβράδυνσης) αποτελεί σημείο αναφοράς του 
κορυφαίου συρόμενου συστήματος με εκτροπή 
SL2900. 

Η ναυαρχίδα της Aluminco αποτελεί εδώ και 
πέντε χρόνια ένα σύστημα αλουμινίου που 
διαθέτει μοναδικά στον κόσμο τεχνολογικά 
στοιχεία.

Το SL2900 από την πρώτη κιόλας στιγμή 
που παρουσιάστηκε βρίσκεται στην αιχμή 
της καινοτομίας τόσο σε επίπεδο ασφάλειας, 

όσο και στους τομείς της αισθητικής, 
λειτουργικότητας, άνεσης και επιδόσεων, κάτι 
που συνεχίζεται και στη νέα γενιά συστημάτων 
της Aluminco. 

Η λειτουργία του κρυφού μηχανισμού SOFT 
CLOSE καθιστά το SL2900 εξαιρετικά φιλικό 
προς το χρήστη και ασφαλές. Χάρη στην 
καινοτόμο λειτουργία του, το φύλλο του 
συστήματος επιβραδύνεται κατά το κλείσιμο 
και οδηγείται αξιόπιστα στην τελική θέση, 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού 
και βλάβης στα στοιχεία του παραθύρου.

 > Ελεγχόμενη επιβράδυνση του φύλλου προς 
αποφυγή ατυχημάτων, καταπόνησης της 
κατασκευής και δημιουργίας ανεπιθύμητων 
θορύβων

 > Απλή και διαισθητική λειτουργία

 > Μοναδική αίσθηση ολίσθησης του φύλλου

 > Υψηλά πρότυπα σχεδίασης με κρυφή 
τοποθέτηση του μηχανισμού

www.aluminco.com
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PLANET TO LOVE
Οι μικροί μας φίλοι 
δεντροφυτεύουν

Στα πλαίσια του προγράμματος A Planet to Love 
και στην δέσμευση μας σε ενεργό δράση, για ένα 
πιο βιώσιμο μέλλον, η ALUMINCO συνεργάστηκε με 
την We4All, με σκοπό την διεξαγωγή ενεργειών με 
θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην ευρύτερη 
περιοχή των Οινοφύτων.

Το 1ο & 2ο νηπιαγωγείο Οινοφύτων αλλά και το 
Δημοτικό της περιοχής, υποδέχτηκαν με μεγάλο 
ενθουσιασμό την εκπαίδευση που έγινε στους 
μικρούς μας φίλους. 

Οι μικροί μαθητές με την βοήθεια ειδικού 
παιδαγωγού, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν για 
την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε 
ο καθένας ξεχωριστά το μεγάλο σπίτι μας, που 
λέγεται Γη!

Στην συνέχεια τα παιδιά έμαθαν για την 
δενδροφύτευση και την αξία της και φύτευσαν στα 
σχολεία τους δενδράκια και καλλωπιστικά φυτά.

Στην ALUMINCO, αισθανόμαστε υπερήφανοι να 
υποστηρίζουμε τέτοιες ενέργειες, να εκπαιδεύουμε 
τις νέες γενιές και να συνεισφέρουμε σε ένα πιο 
βιώσιμο μέλλον!

Επόμενο μεγάλο βήμα των δράσεων μας αποτελεί η 
δενδροφύτευση ALUMINCO, το Σάββατο 4/12/2021 
στα Οινόφυτα! Ένα ραντεβού με τον εθελοντισμό 
για όλα τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους 
της ALUMINCO.

ΜΑΖΕΎΩ ΚΑΠΑΚΙΑ, ΜΟΙΡΑΖΩ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Ανακύκλωση υλικών

Η Aluminco εστιάζει στις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες για την Οικολογία και την Περιβαλλοντική 
ισορροπία και ξεκινάει  δράσεις ευαισθητοποίησης, 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης για την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών μετά 
το πέρας της χρήσης.

Από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις αλλά και σε όλα τα υποκαταστήματα 
Aluminco, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος κάδος 
ανακύκλωσης για τη συλλογή πλαστικών καπακιών  
που έχει ως σκοπό να μειώσει το περιβαλλοντικό 
μας αποτύπωμα αλλά και να βοηθήσει συμπολίτες 
μας με κινητικά προβλήματα. Μαζεύω καπάκια…
μοιράζω χαμόγελα!

Μαζί με την οργάνωση «Ένα παιδί μετράει τ ‘άστρα» 
στοχεύουμε να ανακυκλώσουμε καπάκια και με 
τα έσοδα από τα καπάκια που στέλνονται προς 
ανακύκλωση, ο φορέας που επιλέξαμε, θα μπορέσει 
να καλύψει το κόστος της αγοράς αναπηρικών 
αμαξίδιων. 

Πριν πετάξετε το μπουκαλάκι του νερού, του 
γάλακτος, του αναψυκτικού, του απορρυπαντικού, 
κρατήστε το καπάκι.... και ρίξτε το στον ειδικά 
διαμορφωμένο κάδο! 

www.aluminco.com
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Σημαντικές διαφορές σημειώνονται φέτος στο νέο εξοικονομώ, σε σχέση με τα 
προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Σκοπός αυτών των αλλαγών 
είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και εν συνεχεία να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας από τον οικιστικό κτιριακό τομέα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021
10+1 διαφορές από τα προηγούμενα προγράμματα.

Καταργείται η αξιολόγηση των αιτήσεων βάση 

χρονικής προτεραιότητας. Πλέον η πλατφόρμα θα 

παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα, ώστε να δοθεί ένα 

σημαντικό χρονικό διάστημα σε όσους επιθυμούν να 

υποβάλουν αίτηση.

Οι αιτήσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν 

με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Εκτός 

από την λίστα των δικαιούχων που θα προκύψει, 

θα υπάρξει και λίστα επιλαχόντων, με σκοπό να 

απορροφηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, 

βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα 

έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα (50%). Το ατομικό 

ή οικογενειακό εισόδημα θα ακολουθεί με ποσοστό 

15%.

Για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για 

ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. 

Αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε 

μία περιοχή και συγκεκριμένα οι βαθμοημέρες, 

λαμβάνονται επίσης υπόψιν κατά την μοριοδότηση.

Κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα για 1 αίτηση, ενώ 

ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα 

στο ακίνητο και να αποτελεί την κύρια κατοικία 

του.

Η κατανομή των κονδυλίων θα γίνει ανά νομό 

(περιφερειακή ενότητα) και όχι ανά περιφέρεια όπως 

γινόταν στο παρελθόν.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι υποχρεωτική. 

Τα έξοδα έκδοσης της καλύπτονται από το πρόγραμμα. 

Σκοπός αυτής της αλλαγής είναι να διευκολυνθεί 

η διαδικασία ξεπερνώντας την γραφειοκρατία και να 

επεκταθεί η ψηφιοποίηση του κράτους.

Για τις πολυκατοικίες, καταργούνται οι αιτήσεις 

αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους 

χώρους. Επιπλέον δίνεται bonus επιχορήγησης +10%, 

σε περίπτωση συμμετοχής του συνόλου των χιλιοστών 

της πολυκατοικίας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αναλαμβάνει 

πλέον την διαχείριση του προγράμματος, την 

λειτουργία της πλατφόρμας και την αξιολόγηση των 

αιτήσεων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών 

είναι ο νέος στόχος του προγράμματος. Έτσι 

επιτυγχάνεται υπέρβαση του στόχου για εξοικονόμηση 

ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια κατά 108%.
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Η ALUMINCO ΣΤΑ 
SUPERBRANDS 2021-2022 !

Με τη μεγαλύτερη βράβευση 
στη μέχρι σήμερα πορεία της 
διακρίθηκε η ALUMINCO, 
αποσπώντας τον τίτλο του 
«Corporate Superbrand 
2021-2022».

 
Στην ALUMINCO, σχεδιάζουμε και παράγουμε 
αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με 
γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την 
δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. 

Η διάκριση στα SUPERBRANDS Greece 2021-
2022, έρχεται να επιβραβεύσει την μεγάλη 
ανάπτυξη της εταιρείας, την εδραιωμένη της 
θέση στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του 
εξωτερικού και την ενεργό παρουσία της σε 
σειρά εμβληματικών έργων.

Ο διεθνής θεσμός των Superbrands 
εξελίσσεται σε 91 χώρες σε όλο τον κόσμο 
και διεξάγεται στην Ελλάδα από το 2005. 
Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 
2021-2022 έγινε βάσει βαθμολογίας της 
15μελούς Κριτικής Επιτροπής του θεσμού και 
πανελλαδικής δημοσκόπησης κοινής γνώμης 

που διενήργησε η 
εταιρεία ερευνών 
MARC Α.Ε. σε 
δείγμα 1.000 
ατόμων ηλικίας 
από 20-65 ετών μετά από αξιολόγηση 1.500 
εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
μας, σε 37 διαφορετικές 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Marketing και 
Επικοινωνίας της ALUMINCO κο Σπ. Γριβέα, 
«η σφραγίδα αριστείας των Superbrands 
βρίσκει την εταιρία σε τροχιά ανάπτυξης και 
σχεδιασμού νέων προϊόντων με διαβαθμισμένο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξελισσόμενο 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με 
έμφαση στο Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους 
και τις Τοπικές Κοινωνίες, συνεχίζοντας την 
40ετή πορεία ποιότητας και εμπιστοσύνης 
που έχει χτίσει με τους συνεργάτες και τους 
πελάτες της.»

Η βράβευση έλαβε χώρα την 1η Δεκεμβρίου, 
σε μία επίσημη τελετή, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος κος. Αργύρης Καρράς, 
ενώ δίπλα του παρευρέθηκαν μέλη της 
οικογένειας, εκλεκτοί συνεργάτες και φίλοι!

…Πως να μην χαιρόμαστε!!!

www.aluminco.com
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