
HOTEL SOLUTIONS



Στην ALUMIL επιδιώκουµε την τελειότητα, κάθε µέρα. 

Μέσα από τις υπερσύγχρονες παραγωγικές υποδοµές µας 
και τους αυστηρούς ελέγχους ποιότητας κατά µήκος όλης 
της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζουµε τη δηµιουργία 
προϊόντων ανώτερης ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης 
αξίας. Η ακατάπαυστη έρευνα και ανάπτυξη µας οδηγεί 
στην προσφορά µοναδικών λύσεων µε πολλά καινοτόµα 
χαρακτηριστικά, οι οποίες καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες 
των πελατών µας.
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Όµιλος ALUMIL

Εξωτερική όψη ξενοδοχείου

 / Συµβαδίζοντας µε τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις για τις  
 εξωτερικές όψεις των κτιρίων, η ALUMIL προσφέρει µια µεγάλη  
 γκάµα προϊόντων παρέχοντας πολλαπλές επιλογές ανάλογα µε τις  
 ανάγκες κατασκευής, συνδυάζοντας ιδανικά ποιότητα και design.

Βέλτιστη διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων

 / Καινοτόµες λύσεις για εξωτερικούς χώρους µέσα από την   
 ευρύτατη γκάµα λύσεων «Outdoor», όπως υπερσύγχρονες   
 πέργκολες, περιφράξεις, συστήµατα decking και πολλά ακόµη.

 / Εξελιγµένες φυσούνες και αίθρια, η απόλυτη επιλογή για τους  
 χώρους σε εστιατόρια, spa και εσωτερικές πισίνες.

 / Κάγκελα αλουµινίου, µε πρωτοποριακό σχεδιασµό και µοναδική  
 εµφάνιση.

Αναβάθµιση της λειτουργίας του κτιρίου

 / Προηγµένες λύσεις για εισόδους κτιρίων µε αυτοµατισµούς, που  
 εξασφαλίζουν τόσο την ανεµπόδιστη πρόσβαση στους χώρους του  
 κτιρίου, όσο και την υψηλή ασφάλεια έναντι διαρρήξεων.

 / Ειδικές λύσεις πορτών για χώρους εργασίας.

Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων

 / Πυράντοχες πόρτες υψηλών προδιαγραφών.

 / Πολλαπλές λύσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Έχοντας εξοπλίσει χιλιάδες ξενοδοχεία σε όλον τον κόσµο, είτε πρόκειται 
για τεράστια κτιριακά συγκροτήµατα ή είτε για boutique ξενοδοχεία, η 
πλούσια διεθνής εµπειρία µας διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίησή σας και 
εγγυάται λύσεις υψηλών προδιαγραφών µε ιδανική σχέση ποιότητας-τιµής, 
δίνοντας πραγµατική αξία στην επένδυσή σας.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εµπειρίας και 2.200 εργαζόµενους, 
η ALUMIL είναι µία από τις πιο προηγµένες εταιρείες παγκοσµίως στο 
σχεδιασµό και την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου, 
διαθέτοντας υπερσύγχρονες γραµµές παραγωγής στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Η ALUMIL παράγει αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου υψηλής 
ποιότητας, τα οποία σχεδιάζονται και αναπτύσσονται στο καινοτόµο 
τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης του Οµίλου και κατόπιν πιστοποιούνται 
από διεθνώς αναγνωρισµένα ινστιτούτα και εργαστήρια, όπως το ift 
Rosenheim (Γερµανία), A.A.M.A. (Η.Π.Α.), Istituto Giordano (Ιταλία), 
CSTB (Γαλλία), ATG (Βέλγιο) κ.α.

Οι προηγµένες παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών 
και το ισχυρό διεθνές δίκτυο πωλήσεων σε πάνω από 60 χώρες, µε 
28 θυγατρικές ανά τον κόσµο σε όλες τις ηπείρους, αποδεικνύουν ότι 
η ALUMIL αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωµένους προµηθευτές 
αρχιτεκτονικών συστηµάτων πληρώντας υψηλές προδιαγραφές και 
καλύπτοντας ένα πολύ µεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών αναγκών.

Αποστολή µας είναι να βελτιώνουµε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων 
ενισχύοντας την απόδοση των κτιρίων, µε προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
τεχνολογίας και αισθητικής.

Τα πάντα για το σύγχρονο ξενοδοχείο
Η ALUMIL διαθέτει πληθώρα αρχιτεκτονικών συστηµάτων αλουµινίου 
που ικανοποιούν πλήρως τις υψηλές απαιτήσεις του ξενοδοχειακού 
κλάδου. Οι υψηλά καταρτισµένοι µηχανικοί και τεχνικοί σύµβουλοί µας 
είναι έτοιµοι να υποστηρίξουν τόσο την µελέτη, όσο και την επίβλεψη 
εφαρµογής των ολοκληρωµένων αρχιτεκτονικών συστηµάτων µας σε 
οποιοδήποτε έργο. Ανακαλύψτε το εκτενές προϊοντικό µας χαρτοφυλάκιο 
το οποίο περιλαµβάνει πολλαπλές λύσεις για κάθε ανάγκη οι οποίες 
ενσωµατώνουν υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα, ποιότητα στην 
κατασκευή και φυσικά υψηλή ασφάλεια.

Παράθυρα, Μπαλκονόπορτες, Πόρτες Εισόδου

 / Ανοιγόµενα συστήµατα κουφωµάτων που παρέχουν λύσεις µοντέρνας  
 γραµµής µε υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και τη δυνατότητα επιλογής  
 ελάχιστου εµφανούς αλουµινίου.

 / Συρόµενα συστήµατα για κουφώµατα υψηλών επιδόσεων που  
 αποτελούν την ιδανική λύση για εξοικονόµηση χώρου, design και  
 κάλυψη µεγάλων ανοιγµάτων.

 / Πόρτες εισόδου, πόρτες ασφαλείας, καθώς και πυράντοχες πόρτες,  
 µε µεγάλη ποικιλία σχεδίων κλασικού και µοντέρνου σχεδιασµού.
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S650 PHOS

Το minimal συρόµενο σύστηµα SUPREME S650 PHOS αποτελεί την ιδανική 
επιλογή για κάλυψη µεγάλων ανοιγµάτων, προσφέροντας τη δυνατότητα 
δηµιουργίας ιδιαίτερα κοµψών κατασκευών, µε υψηλή λειτουργικότητα και 
επιδόσεις.

Η ελαχιστοποίηση του εµφανούς πλαισίου αλουµινίου χάρη στα 
λεπτεπίλεπτα προφίλ και τον εντοιχισµό της κάσας στην τοιχοποιία, 
συντελεί στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσω της ενίσχυσης 
του φυσικού φωτισµού και της αυξηµένης αίσθησης ελευθερίας που 
προσφέρει ο εκµηδενισµός τον ορίων µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η ειδική έκδοση SUPREME S650 PHOS Eclipse προσφέρει την 
επιλογή ενδοδαπέδιου κρυφού οδηγού, ο οποίος «κρύβεται» µέσα στο 
δάπεδο διευκολύνοντας την πρόσβαση και προσφέροντας παράλληλα 
εκλεπτυσµένη αισθητική. 

 / Τα προφίλ του συστήµατος ενσωµατώνονται πλήρως στην τοιχοποιία  
 εξασφαλίζοντας µέγιστο φυσικό φωτισµό.

 / Εµφανές αλουµίνιο µόλις 25 mm στο σηµείο της επαλληλίας.

 / Διαθέσιµα πρόσθετα κρυφά προφίλ που διευκολύνουν την απορροή  
 των υδάτων.

 / Χρήση ανοξείδωτων ράουλων για εύκολη κύλιση και µέγιστη  
 λειτουργικότητα µε υψηλή αντοχή σε διάβρωση.

 / Δυνατότητα υλοποίησης όλων των τυπολογιών συµπεριλαµβανοµένων  
 των πολύφυλλων και γωνιακών κατασκευών.

 / Εναλλακτική επιλογή για επιδαπέδια τοποθέτηση.

 / Διαθέσιµη ηλεκτροκίνητη έκδοση SUPREME S650 e-MOTION.

 / Υψηλό επίπεδο ασφάλειας µε πιστοποιηµένη επίδοση RC2 από το  
 ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής Κρυφά προφίλ
Ύψος οδηγού 59 mm
Πλάτος οδηγού 164 mm
Ύψος φύλλου 22/32 mm
Πλάτος φύλλου 62 mm
Πλάτος γάντζου 25 mm
Βάρος φύλλου έως 600 Kg
Πάχος υάλωσης 36 mm / 46 mm

Θερµοµόνωση Πολυαµίδια, PVC

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,1 W/m2K

*Για διαστάσεις 5,00 x 2,50 m και Ug=0,7 W/m2K

Συρόμενα συστήματα
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S700

Το ανασυρόµενο σύστηµα SUPREME S700 προσφέρει λύσεις υψηλού 
τεχνολογικού και ποιοτικού επιπέδου στο σύγχρονο ξενοδοχείο. Το 
σύστηµα S700 διαθέτει ειδικό µηχανισµό ανύψωσης του φύλλου για 
ευκολότερη κύλιση και αυξηµένη στεγάνωση.

Ο minimal σχεδιασµός και το πλήθος καινοτοµιών που ενσωµατώνει το 
καθιστούν εξαιρετική επιλογή για την κάλυψη πολύ µεγάλων ανοιγµάτων 
χαρίζοντας στο χώρο άπλετο φυσικό φως και αίσθηση ελευθερίας. Το 
S700 ικανοποιεί τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές, συνδυάζοντας 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια και µοντέρνα εµφάνιση.

 / Minimal και πρωτοποριακός σχεδιασµός µε κορυφαία λειτουργικότητα.

 / Γάντζος επάλληλου πλάτους µόλις 47 mm για µέγιστη ορατότητα και  
 ενισχυµένα προφίλ για κατασκευές ύψους άνω των 3,00 m.

 / Μοναδική κύλιση σε χαµηλό οδηγό για εύκολη πρόσβαση και υψηλές  
 αποδόσεις.

 / Υψηλή ενεργειακή απόδοση µε τη χρήση ειδικών διελασµατικών  
 πολυαµιδίων, για την καλύτερη λειτουργία σε µεγάλες   
 θερµοκρασιακές διαφορές.

 / Έξυπνο σύστηµα κρυφής απορροής υδάτων µε εξαιρετικές επιδόσεις  
 κάτω από ακραία καιρικά φαινόµενα.

 / Προηγµένη λύση µε τηλεχειριζόµενο ανυψούµενο-συρόµενο κούφωµα.  
 (προαιρετικά)

 / Υψηλό επίπεδο ασφάλειας µε πιστοποιηµένη επίδοση RC2 από το  
 ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος φύλλου 70 mm
Ύψος οδηγού 24/48 mm
Ύψος φύλλου 84/95,5 mm
Πλάτος γάντζου (µεσαία τοµή) 47/106 mm
Βάρος φύλλου έως 400 Κg
Πάχος υάλωσης από 22 mm έως 50 mm

Είδος θερµοµόνωσης Υαλοενισχυµένα πολυαµίδια, PVC,  
  Alumil Energy bar,
  Αφρώδες µονωτικό υλικό

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,1 W/m2K

* Για διαστάσεις κουφώµατος 5,00 x 2,50 m και Ug=0,7 W/m2K

Συρόμενα συστήματα

13



M630 PHOS

Το συρόµενο σύστηµα SMARTIA M630 PHOS προσφέρει υψηλή 
αισθητική συνδυάζοντας το minimal σχεδιασµό µε την υψηλή 
θερµοµόνωση. Ακολουθώντας την φιλοσοφία του κοµψού και λιτού 
σχεδιασµού, όλα τα προφίλ αλουµινίου µπορούν να κρυφτούν µέσα 
στην τοιχοποιία, παρέχοντας µια συνολική αίσθηση άνεσης µε υψηλή 
λειτουργικότητα και ασφάλεια.

 / Μέγιστος φυσικός φωτισµός µε µόλις 44 mm εµφανές αλουµίνιο  
 στο σηµείο της επαλληλίας.

 / Εύκολη πρόσβαση χάρη στο χαµηλό οδηγό, ιδανικός για παιδιά,  
 ηλικιωµένους και ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.

 / Εύκολη κύλιση και µέγιστη λειτουργικότητα µε υψηλή αντίσταση σε  
 διάβρωση µε τη χρήση ανοξείδωτων ράουλων.

 / Διατίθεται µεγάλη ποικιλία τυπολογιών.

 / Πιστοποιηµένες επιδόσεις από το ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 94 mm
Ύψος οδηγού 32 mm
Πλάτος οδηγού 155 mm
Ύψος φύλλου 40/70,5 mm
Πλάτος φύλλου 63 mm
Πλάτος γάντζου 44 mm
Βάρος φύλλου έως 250 Kg
Πάχος υάλωσης 32 mm

Θερµοµόνωση Πολυαµίδια, Αφρώδες µονωτικό υλικό

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,43 W/m2K

*Για διαστάσεις κουφώµατος 3,00 x 2,20 m και Ug=1,0 W/m2K

Συρόμενα συστήματα

15



S560

Το SMARTIA S560 είναι ένα στιβαρό ανασυρόµενο ή απλό συρόµενο 
σύστηµα που προσφέρει υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης, ευελιξία στην 
επιλογή τυπολογιών και αποτελεί µία πολύ καλή λύση για την κάλυψη 
µεγάλων ανοιγµάτων.

Το S560 διασφαλίζει ποιοτικές, στιβαρές κατασκευές, και αποτελεί 
στην κατηγορία του µία εξαιρετική value for money πρόταση για 
ξενοδοχειακές µονάδες. Συγκεκριµένα, το σύστηµα µπορεί να καλύψει 
πληθώρα αναγκών παρέχοντας τυπολογίες για οποιαδήποτε ανάγκη.

 / Βασικό πλάτος συστήµατος 56 mm.

 / Προφίλ πλάτους µόλις 49 mm στο σηµείο της επαλληλίας για την  
 µεγιστοποίηση του φυσικού φωτισµού.

 / Οµαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ειδικά σχεδιασµένους  
 ανοξείδωτους οδηγούς και στον µηχανισµό ανύψωσης.

 / Διατίθεται µεγάλο εύρος τυπολογιών.

 / Xαµηλός οδηγός για ανασυρόµενα κουφώµατα και απλά συρόµενα.

 / Υψηλό επίπεδο ασφάλειας µε πιστοποιηµένη επίδοση RC2 από το  
 ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 108,5 mm / 122,5 mm
Ύψος οδηγού 31 mm / 45 mm
Πλάτος οδηγού 128 mm
Ύψος φύλλου 86 mm / 96,5 mm
Πλάτος φύλλου 56 mm
Πλάτος γάντζου 49 mm/96 mm/106,5 mm

Βάρος φύλλου 90, 200 & 300 Kg για ανασυρόµενα /
 180 Kg για συρόµενα
Πάχος υάλωσης 22 έως 44 mm

Είδος θερµοµόνωσης πολυαµίδια πλάτους 24 mm & 16 mm

Επίδοση θερμομόνωση
Uw=1,58 W/m2K 

*Για διαστάσεις κουφώµατος 4,0 x 2,2m και Ug=1,0 W/m2K

Συρόμενα συστήματα
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S350

Το συρόµενο σύστηµα SMARTIA S350 ακολουθεί τη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική τάση για ίσιες & λιτές γραµµές. Το επίπεδο θερµοµόνωσης 
και η ευελιξία µέσω διάφορων πρωτότυπων σχεδιαστικών λύσεων και 
εφαρµογών το καθιστούν ιδανική λύση τόσο για νέα κτίρια, όσο και για 
αντικατάσταση κουφωµάτων σε υφιστάµενα κτίρια.

 / Βασικό πλάτος συστήµατος 35 mm.

 / Προφίλ πλάτους µόλις 50 mm στο σηµείο της επαλληλίας για την  
 µεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου.

 / Οµαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ανοξείδωτους oδηγούς.

 / Διαθέσιµο ειδικό φύλλο για αποφυγή του φαινοµένου διαφορικής  
 διαστολής.

 / Ευελιξία µε την πληθώρα τυπολογιών και µηχανισµών.

 / Πιστοποιηµένο σύστηµα από το γερµανικό ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος φύλλου 35 mm
Ύψος οδηγού 38 mm
Ύψος φύλλου 85 mm
Πλάτος γάντζου 50 mm
Βάρος φύλλου 180 Kg
Πάχος υάλωσης 18 εώς 24 mm

Είδος θερµοµόνωσης 24 mm πολυαµίδιο

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,64 W/m2K

*Για διαστάσεις κουφώµατος 3,0x2,2 m και Ug=1,0 W/m2K

Συρόμενα συστήματα
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M12500 PHOS

Το SMARTIA M12500 PHOS είναι ένα µη θερµοµονωτικό σύστηµα για 
συρόµενα κουφώµατα µε minimal αισθητική, το οποίο µεγιστοποιεί το 
φυσικό φωτισµό και προσθέτει υψηλή αισθητική στο χώρο. Το µοναδικό 
minimal design του, µε πολύ κοµψές ευθείες γραµµές, είναι απολύτως 
σύµφωνο µε τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Χάρη στον προηγµένο σχεδιασµό του, δίνεται η δυνατότητα πλήρους 
εντοιχισµού όλων των προφίλ αλουµινίου των φύλλων, ώστε να 
φαίνεται µόνο ο στενός γάντζος πλάτους 32 mm (σηµείο επαλληλίας).

 / Bασικό πλάτος συστήµατος 45 mm.

 / Προφίλ πλάτους µόλις 32 mm στο σηµείο της επαλληλίας για τη  
 µεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισµού.

 / Τυπολογία φιλητού µε µόλις 72 mm εµφανές αλουµίνιο.

 / Διαθέσιµη επιλογή πλήρους χωνευτού ή επιδαπέδιου οδηγού  
 ιδανική για την κάλυψη κάθε κατασκευαστικής ανάγκης.

 / Οµαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ειδικά σχεδιασµένους  
 ανοξείδωτους οδηγούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 66,5 mm
Ύψος οδηγού 30,5 / 62 mm
Πλάτος οδηγού 128 mm / 137 mm
Ύψος φύλλου 30 mm / 76 mm
Πλάτος φύλλου 45 mm
Πλάτος γάντζου 32 mm
Βάρος φύλλου έως 250 Kg

Πάχος υάλωσης έως 32 mm

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,81 W/m2K

*Για διαστάσεις κουφώµατος 3,0 x 2,2 m και Ug=1,0 W/m2K

Συρόμενα συστήματα
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M14600

Το SMARTIA M14600 είναι ένα εξελιγµένο µη θερµοµονωτικό 
συρόµενο σύστηµα µε εξαιρετικά κοµψές γραµµές. Ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και τις απαιτήσεις για ιδιαίτερα υψηλές 
επιδόσεις σε επίπεδο υδατοστεγανότητας, ανεµοπερατότητας & αντοχής 
στην ανεµοπίεση. Το Μ14600 παρέχει σχεδόν ατελείωτες επιλογές 
κατασκευής, µε µεγάλη ποικιλία τυπολογιών και λύσεων.

 / Βασικό πλάτος συστήµατος 35 mm.

 / Εντυπωσιακά στενός γάντζος µε πλάτος µόνο 23 mm για τη  
 µεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου.

 / Ειδικά σχεδιασµένο προφίλ µε ενσωµατωµένο χερούλι, για   
 αυξηµένη αντίσταση στην ανεµοπίεση.

 / Τυπολογία φιλητού µε µόλις 62 mm εµφανές αλουµίνιο.

 / Μεγάλο εύρος τυπολογιών για την κάλυψη κάθε κατασκευαστικής  
 ανάγκης.

 / Οµαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ειδικά σχεδιασµένους  
 ανοξείδωτους οδηγούς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 95,5 mm
Ύψος οδηγού 31,5 / 40 mm
Πλάτος οδηγού 92 mm / 143 mm
Ύψος φύλλου 67 mm / 79 mm
Πλάτος φύλλου 35 mm
Πλάτος γάντζου 23 mm / 68,5 mm / 80,5 mm
Βάρος φύλλου έως 180 Kg

Πάχος υάλωσης έως 25 mm

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=2.44 W/m2K

* Για διαστάσεις κουφώµατος 2,20 x 2,20 m και Ug=1,0 W/m2K

Συρόμενα συστήματα

23



S77 & S77 PHOS

Το σύστηµα SUPREME S77 είναι η πρόταση της ALUMIL για προηγµένα 
θερµοµονωτικά ανοιγόµενα παράθυρα & µπαλκονόπορτες που πληρούν 
πολύ υψηλές προδιαγραφές επιδόσεων και ενσωµατώνουν µοντέρνο 
σχεδιασµό. Αποτελεί µία εξαιρετική λύση για έργα που απαιτούν υψηλή 
θερµοµόνωση και υψηλή ασφάλεια. 

Η σειρά επιτρέπει την επιλογή µεταξύ κανονικού ή κρυφού φύλλου, 
µέσω της εκδοχής SUPREME S77 PHOS, που αποτελεί µία λύση υψηλής 
αισθητικής για minimal κουφώµατα που επιτρέπουν την µέγιστη είσοδο 
φυσικού φωτισµού.

 / Πιστοποιηµένο από το διεθνώς αναγνωρισµένο Passive House Institute  
 (PHI), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων.

 / Ελαχιστοποίηση εµφανούς αλουµινίου συνολικού πλάτους 93 mm  
 και µόλις 67 mm µε τη χρήση κρυφού φύλλου.

 / Στεγάνωση τριών επιπέδων µε ελαστικά EPDM και αφρώδες EPDM.

 / Ειδικά σχεδιασµένο χαµηλό κατωκάσι για τη διευκόλυνση   
 πρόσβασης από Α.Μ.Ε.Α.

 / Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής όλων των τυπολογιών   
 ανοιγόµενων κουφωµάτων.

 / Μεγάλη ποικιλία προφίλ για απορροή υδάτων.

 / Πιστοποίηση RC3 για αντίσταση έναντι διαρρήξεων.

 / Υψηλές επιδόσεις πιστοποιηµένες από το γερµανικό ινστιτούτο  
 ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος κάσας 77 mm
Πλάτος φύλλου 85 mm
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 67/93 mm
Ύψος κάσας 61 mm
Ύψος φύλλου 73 mm
Βάρος φύλλου έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης από 23 έως 72 mm

Είδος θερµοµόνωσης Πολυαµίδια πλάτους 40 mm,
 ALUMIL Energy Bar,
 Αφρώδες µονωτικό υλικό

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw =0,95 W/m2K

*Για τυπολογία µε κρυφό φύλλο και διαστάσεις 1,60 x 2,30 m µε 
Ug=0,7 W/m2K

Ανοιγόμενα συστήματα
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S67 & S67 PHOS

Το SMARTIA S67 αποτελεί το νέο ολοκληρωµένο ανοιγόµενο σύστηµα 
της ALUMIL, το οποίο συνδυάζει υψηλή θερµοµόνωση µαζί µε υψηλή 
κατασκευαστική ευελιξία και εξαιρετικό σχεδιασµό. H εναλλακτική έκδοση 
SMARTIA S67 PHOS προσφέρει µοντέρνες minimal κατασκευές µε κρυφό 
φύλλο. Αυτή η έκδοση επιτρέπει τη µεγιστοποίηση του φυσικού φωτισµού, 
χάρη στο σηµαντικά µειωµένο ορατό πλάτος αλουµινίου µόλις 72 mm.

Η αξιοσηµείωτη θερµοµόνωση και οι επιδόσεις του συστήµατος στον 
αέρα, την υδατοστεγανότητα και το ανεµοπίεση, τo καθιστούν ιδανικό 
για τα πιο απαιτητικά έργα. Το σύστηµα διατίθεται σε τρεις διαφορετικές 
ενεργειακές εκδόσεις (High, Advanced, Standard) ανάλογα µε το 
επίπεδο θερµοµόνωσης.

 / Βασικό πλάτος συστήµατος 67 mm.

 / Ελαχιστοποίηση εµφανούς αλουµινίου: 93 mm µε τη χρήση  
 κανονικού φύλλου και µόλις 72 mm µε τη χρήση κρυφού φύλλου.

 / Ειδικά σχεδιασµένο χαµηλό κατωκάσι για µπαλκονόπορτες µε σκοπό  
 τη διευκόλυνση πρόσβασης σε ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.

 / Διαθέσιµο σε ίσιο & καµπύλο σχεδιασµό.

 / Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58 mm και συνολικό  
 βάρος φύλλου έως 180 Kg µε χρήση κρυφών µεντεσέδων.

 / Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης, µε στεγάνωση τριών επιπέδων.

 / Πιστοποίηση RC3 για αντίσταση σε διάρρηξη.

 / Υψηλές επιδόσεις πιστοποιηµένες από το γερµανικό ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάθος κάσας 67 mm
Βάθος φύλλου 75mm / 67,1 mm (κρυφό φύλλο)
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 72 mm

Ελάχιστο εµφανές πλάτος χωρίσµατος ¨Τ¨ 76 mm / 98 mm
 (κρυφό φύλλο)
Βάρος φύλλου έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης έως 58 mm

Είδος θερµοµόνωσης Πολυαµίδιο 30 mm,
 αφρώδες µονωτικό υλικό PE
 &  ALUMIL Energy Bar

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,26 W/m2K

*Για κούφωµα µε κρυφό φύλλο και διαστάσεις 1,50 x 2,20 m, 
Ug=0,60 W/m2K (εκδοχή High)

Ανοιγόμενα συστήματα
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M9660

Το SMARTIA Μ9660 αποτελεί ένα σύστηµα ανοιγο-ανακλινόµενων 
θερµοµονωτικών κουφωµάτων κατάλληλο για περιοχές µε θερµότερο-
µεσογειακό κλίµα, το οποίο εξασφαλίζει ποιότητα και εφαρµογή 
πλήθους τυπολογιών µε ικανοποιητικές επιδόσεις θερµοµόνωσης. Είναι 
ιδανική σειρά για αντικαταστάσεις, συνδυάζοντας πάντα ασφάλεια και 
λειτουργικότητα, δίχως να απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης.

 / Βασικό πλάτος συστήµατος 56 mm.

 / Διαθέσιµο σε διάφορα design (ίσιο, καµπύλο).

 / Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 49 mm και συνολικό  
 βάρος φύλλου έως 180 Kg µε κρυφούς µεντεσέδες.

 / Πιστοποιηµένο για ηχοµείωση έως 36 dΒ.

 / Πιστοποιηµένο για αντιδιαρρηκτική προστασία RC2.

 / Υψηλές επιδόσεις πιστοποιηµένες από το γερµανικό ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάθος κάσας 56 mm
Βάθος φύλλου 63,5 mm
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 82 mm
Ελάχιστο εµφανές πλάτος χωρίσµατος ¨Τ¨ 70 mm
Βάρος φύλλου 180 Kg
Πάχος υάλωσης έως 49 mm

Είδος θερµοµόνωσης Πολυαµίδιο 24 mm

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,56 W/m2K

*Για διαστάσεις κουφώµατος 1,5 x 2,2m και Ug=1,0 W/m2K

Ανοιγόμενα συστήματα
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M20650

Το SMARTIA M20650 αποτελεί µία οικονοµική πρόταση για ανοιγόµενα 
θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου και είναι κατάλληλο για θερµότερα-
µεσογειακά κλίµατα. Χαρακτηρίζεται για την απουσία εµφανών αρµών µεταξύ 
κινούµενων και σταθερών µερών του κουφώµατος (µέσω κρυφών φύλλων), 
προσφέροντας τόσο ασφάλεια όσο και minimal σχεδιασµό. 

 / Βασικό πλάτος συστήµατος 62,5 mm.

 / Έξυπνος σχεδιασµός µε µειωµένο εµφανές πλαίσιο αλουµινίου.

 / Θερµοµόνωση µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου πολυαµιδίου 24 mm  
 στις κάσες και πηχάκι διπλής διέλασης από PVC υψηλής αντοχής, που  
 εµποδίζει την µεταφορά θερµότητας από και προς τον εσωτερικό  
 χώρο στο φύλλο.

 / Αυξηµένη απόσταση φύλλου-κάσας στα 5mm για συνεχή εφαρµογή  
 των ελαστικών ακόµα και πίσω από το µεντεσέ.

 / Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα πλάτους 24mm µε µέγιστο  
 βάρος φύλλου 130 Kg.

 / Πιστοποιηµένο από το διεθνώς αναγνωρισµένο γερµανικό   
 ινστιτούτο ift Rosenheim.

M8250

Το SMARTIA M8250 αποτελεί µία ειδική λύση γυάλινου κάγκελου 
υψηλής αισθητικής που βρίσκει κυρίως εφαρµογή σε ανοιγόµενες 
µπαλκονόπορτες που δεν διαθέτουν µπαλκόνι. Το συγκεκριµένο 
σύστηµα τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων για 
να δηµιουργήσει ένα ιδιαίτερα κοµψό προστατευτικό παραπέτασµα. 
Χαρακτηρίζεται από απόλυτη ασφάλεια, προσφέροντας ανεµπόδιστη 
θέα και επιτρέποντας στο φως να εισέλθει ανεµπόδιστα στον εσωτερικό 
χώρο.

Πλευρικά τοποθετηµένο, δεν απαιτεί κουπαστή ή βάση στο κάτω µέρος 
και έχοντας µη εµφανή σηµεία στερέωσης, προσφέρει ένα εντελώς 
minimal αποτέλεσµα.

Τυπολογία απλή ή πολλαπλή κατασκευή
Πάχος υάλωσης 6+6 mm και 8+8 mm 

Στερέωση στον τοίχο ή την κάσα

Ανοιγόμενα συστήματα
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SD77

Το SUPREME SD77 αποτελεί ένα σύστηµα για πόρτες εισόδου µοντέρνου 
σχεδιασµού µε υψηλές προδιαγραφές και έµφαση στην ασφάλεια. 
Προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης πληθώρας κατασκευών µέσω 
εφαρµογής πάνελ αλουµινίου ή υαλοπίνακα. Ο minimal σχεδιασµός 
µε ίσιες γραµµές και η συνεπιπεδότητα µεταξύ φύλλου, κάσας και 
τοιχοποιίας, διασφαλίζουν ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσµα.

 / Κατωκάσι ύψους µόλις 22 mm µε αντιολισθητικό σχεδιασµό.

 / Υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης και στεγάνωσης.

 / Δυνατότητα υλοποίησης πληθώρας κατασκευών θυρών εισόδων.

 / Μεγάλη ποικιλία επιλογής κλειδαριών ασφαλείας και µεντεσέδων  
 (κρυφού, κυλινδρικού ή εξωτερικού).

 / Ιδανική πόρτα εισόδου για συνδυασµό µε τη σειρά ανοιγόµενων  
 κουφωµάτων SUPREME S77.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος κάσας 77 mm
Πλάτος φύλλου 77 mm
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 117 mm
Ελάχιστο εµφανές πλάτος ”Τ” 76 mm
Βάρος φύλλου έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης 23 έως 59 mm

Θερµοµόνωση Πολυαµίδια πλάτους 40 mm,
  ALUMIL Energy Bar,
  Αφρώδες µονωτικό υλικό

Επίδοση θερμομόνωσης
Ud=0,86 W/m2K

*Για πόρτα διαστάσεων 1,30 x 2,30 m και Up=0,3 W/m2K

Πόρτες Εισόδου
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MD67

Το SMARTIA M67 αποτελεί το σύστηµα της ALUMIL για ποιοτικές 
πόρτες εισόδου, όπου απαιτούνται µοντέρνος σχεδιασµός, υψηλές 
επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. To σύστηµα παρέχει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας θυρών εισόδου µε πάνελ ή υάλωση. Ο λιτός και 
µοντέρνος συνεπίπεδος σχεδιασµός του προσφέρει µοναδικές πόρτες 
µε εκλεπτυσµένη οµοιοµορφία και υψηλή αισθητική.

 / Ειδικά σχεδιασµένο αντιολισθητικό χαµηλό κατωκάσι 16 mm για  
 πόρτες εισόδου µε σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης σε   
 ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.

 / Σχεδιασµένο για πλήθος τυπολογιών θυρών εισόδου. 

 / Μεγάλη ποικιλία κλειδαριών ασφαλείας και µεντεσέδων (κρυφό,  
 κυλινδρικό ή εξωτερικό).

 / Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης.

 / Θερµοµονωτικό πάνελ πλάτους 67 mm, συνεπίπεδο στις δύο  
 πλευρές για εξαιρετικό  design, υψηλή θερµοµόνωση και υψηλό  
 επίπεδο ασφάλειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάθος κάσας 67 mm
Βάθος φύλλου 67mm
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 117 mm
Ελάχιστο εµφανές πλάτος χωρίσµατος ¨Τ¨ 85 mm
Βάρος φύλλου έως 220 Kg
Πάχος υάλωσης από 23mm έως 49 mm

Είδος θερµοµόνωσης Πολυαµίδιο 20 mm & 24mm,     
 αφρώδες µονωτικό υλικό PE 
 & ALUMIL Energy Bar

Επίδοση θερμομόνωσης
Ud=1 W/m2K

*Για διαστάσεις πόρτας 1,0 x 2,2 m και Up=0,45 W/m2K

Πόρτες Εισόδου
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Το σύστηµα SMARTIA MD9660 αποτελεί ένα προηγµένο σύστηµα 
για συνεπίπεδες πόρτες κύριας εισόδου µε υψηλές προδιαγραφές και 
έµφαση στην ασφάλεια. Η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης 
κατασκευών σε συνδυασµό µε τη χρήση πάνελ αλουµινίου ή υάλωσης. 
Η δυνατότητα χρήσης κολλητής λαµαρίνας αλουµινίου σε όλο το πλάτος 
της διατοµής του φύλλου χαρίζει, χάρη στην συνεπιδότητα, απαράµιλλη 
αισθητική αλλά και υψηλή ασφάλεια.

 / Διαθέσιµα ειδικά προφίλ για την κατασκευή εισόδων κάθε τυπολογίας.

 / Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 49 mm και συνολικό  
 βάρος φύλλου έως 180 Kg (µε κρυφούς µεντεσέδες).

 / Συνεπίπεδο θερµοµονωτικό πάνελ πλάτους 65 mm, το οποίο  
 προσφέρει υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης, καθώς και ασφαλείας.

 / Κατωκάσι ύψους µόλις 15,20 mm, για έυκολη πρόσβαση σε  
 ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.

 / Πιστοποιηµένο από το ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάθος κάσας 56 mm
Βάθος φύλλου 63,5 mm
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 82 mm
Ελάχιστο εµφανές πλάτος χωρίσµατος ¨Τ¨ 70 mm
Βάρος φύλλου 180 Kg
Πάχος υάλωσης έως 49 mm

Είδος θερµοµόνωσης πολυαµίδιο 20 mm

Επίδοση θερμομόνωσης
Ud=0,90 W/m2K

*Για διαστάσεις κουφώµατος 1,0 x 2,2 m και Up=0,45 W/m2K

MD9660 M15000

Το SMARTIA Μ15000 είναι ένα ανοιγόµενο σύστηµα κατάλληλο για 
τη δηµιουργία µη θερµοµονωτικών πορτών εισόδου, όντας σε θέση να 
ικανοποιήσει πλήθος διαφορετικών απαιτήσεων διαθέτοντας µεγάλη 
ποικιλία προφίλ για παράθυρα, µπαλκονόπορτες και πόρτες εισόδου µε 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 / Δυνατότητες υάλωσης πλάτους έως 47 mm και βάρους ανά φύλλο  
 έως 180 Kg (µε κρυφούς µεντεσέδες).

 / Προφίλ τα οποία καλύπτουν όλες τις δυνατές τυπολογίες για  
 ανοιγο-ανακλινόµενα κουφώµατα, περιστρεφόµενα και βιτρίνες  
 καταστηµάτων.

 / Ειδικά σχεδιασµένα προφίλ για πόρτες εισόδου, πόρτες καπνού και  
 πόρτες πανικού.

 / Επιλογή για παράθυρα µε κρυφό φύλλο.

 / Μεγάλη ποικιλία επιλογών στην εµφάνιση (ίσια, καµπύλη, classic).

 / Επιλογή για χαµηλό κατωκάσι ύψους 15 mm.

 / Πιστοποιηµένο σύστηµα από το ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάθος κάσας 50 mm
Βάθος φύλλου 59 mm
Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 137 mm
Βάρος φύλλου έως 180 Kg

Πάχος υάλωσης έως 47 mm

Πόρτες Εισόδου
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M7

Το SMARTIA Μ7 είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για υαλοπετάσµατα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, το οποίο προσφέρει ποιοτικές κατασκευές 
µε άριστη σχέση τιµής-ποιότητας και απαντά σε όλες τις απαιτήσεις 
στατικής και ασφάλειας.

 / Υψηλός δείκτης θερµοµόνωσης χάρη στη χρήση ειδικού   
 θερµοµονωτικού υλικού.

 / Δυνατότητα κατασκευής structural υαλοπετασµάτων µε κολλητά  
 τζάµια (µέσω σιλικόνης), µε τις ίδιες κολόνες και τραβέρσες.

 / Οι βίδες της τραβέρσας καλύπτονται από το λάστιχο ούτως ώστε να  
 µην υπάρχουν πιθανότητες διείσδυσης αέρα και νερού.

 / Χαµηλό κόστος κατασκευής χάρη στα εξαρτήµατα και την ευκολία  
 κατασκευής.

 / Αποτελεσµατικό σύστηµα αποστράγγισης για µέγιστη στεγανοποίηση.

 / Ειδική στήριξη για εξωτερικά συστήµατα σκίασης.

 / Δυνατότητα τοποθέτησης διαφόρων ειδών παραθύρων: παράλληλα  
 προβαλλόµενα, προβαλλόµενα µε κλίση, όλα τα ανοιγόµενα  
 ανακλινόµενα SMARTIA συστήµατα και µε κρυφά φύλλα.

 / Κατασκευές µε επικλινείς ή πολυγωνικές επιφάνειες.

 / Συνεργάζεται µε όλες τις θερµοµονωτικές πόρτες των σειρών SMARTIA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εµφανές πλάτος συστήµατος 50 mm
Βάθος κολόνας 28/267 mm
Βάθος τραβέρσας 16,5/266 mm
Είδος συγκράτησης υάλωσης Βιδωτή µε σφικτήρα και ελαστικά EPDM
Πάχος υάλωσης έως 54 mm
Μέγιστη ροπή αδράνειας κολόνας Ix=2788 Iy=131,20 cm4

Μέγιστη ροπή αδράνειας τραβέρσας Ix=973 Iy=60,3 cm4

Επίδοση θερμομόνωσης
Uf =1,0 - 2,3 W/m2K

Τυπολογίες ανοιγμάτων
Σταθερό, Προβαλλόµενο, Παράλληλα προβαλλόµενο, Ανοιγόµενο 
εσωτερικά, Κρυφό ανοιγόµενο εσωτερικά

Εξωτερική εμφάνιση
Με καπάκι οριζόντια και κάθετα (Standard)
Μόνο τζάµι (Structural)

Υαλοπετάσματα

39



M3
COMFORT

Το COMFORT Μ3 είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για θερµοµονωτικά 
υαλοπετάσµατα που παρέχει ευκολία κατασκευής, έχοντας παράλληλα 
µία πολύ καλή σχέση τιµής-ποιότητας.

 / Με τη χρήση ειδικών προφίλ και εξαρτηµάτων, κατασκευάζονται  
 ανεξάρτητα πλαίσια µε εµφανές πλάτος αλουµινίου µόλις 16 mm,  
 διατηρώντας µια structural εµφάνιση.

 / Κάθε πλαίσιο µπορεί να είναι είτε σταθερό, είτε προβαλλόµενο είτε  
 ανοιγόµενο προς τα έξω, ως πόρτα.

 / Μεγάλη ποικιλία από κολόνες για µεγάλες ανεµοπιέσεις.

 / Συνεργασία µε όλες τις ανοιγόµενες σειρές της ALUMIL.

 / Κατασκευές µε πολυγωνικές επιφάνειες.

 / Πολύ εύκολη τοποθέτηση στην οικοδοµή.

 / Πιστοποιηµένο σύστηµα από το διεθνώς αναγνωρισµένο γερµανικό  
 ινστιτούτο ift Rosenheim.

Επίδοση θερμομόνωσης
Uf =3,7 W/m2K

Τυπολογίες ανοιγμάτων
Σταθερό, Προβαλλόµενο
Προβαλλόµενο, Ανοιγόµενο εσωτερικά

Εξωτερική Εμφάνιση
Εµφανές πλαίσιο αλουµινίου 14 mm περιµετρικά
Απόσταση µεταξύ των πλαισίων 16 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξωτερικό πλάτος συστήµατος 16 mm
Εσωτερικό πλάτος συστήµατος 55 mm
Βάθος κολόνας 134 mm
Βάθος τραβέρσας από flash (0) και 49 mm
Είδος συγκράτησης υάλωσης Κρεµαστό πλαίσιο και ελαστικά EPDM
Πάχος υάλωσης από 24 mm µέχρι 38 mm
Μέγιστη ροπή αδράνειας κολόνας 493 cm4
Μέγιστη ροπή αδράνειας τραβέρσας 67 cm4

Μέγιστη ροπή αδράνειας πυρήνα 155 cm4

Υαλοπετάσματα

41



43

Κοινόχρηστοι Χώροι



S650 Eclipse 

Το minimal συρόµενο σύστηµα SUPREME S650 PHOS Eclipse αποτελεί 
µία εξαιρετική επιλογή για κοινόχρηστους χώρους, όπως εστιατόρια ή 
καφετέριες, καθώς ο ειδικά σχεδιασµένος ενδοδαπέδιος οδηγός που 
διαθέτει κρύβεται κάτω από το δάπεδο, εξασφαλίζοντας ανεµπόδιστη 
πρόσβαση και εκλεπτυσµένη αισθητική.

 / Ενδοδαπέδιος κρυφός οδηγός ο οποίος επιτρέπει την οµαλή συνέχεια  
 του δαπέδου, διευκολύνοντας την πρόσβαση εντός και εκτός του χώρου.

 / Κρυφά προφίλ στην τοιχοποιία και κρυφή απορροή υδάτων από το  
 κάτω µέρος του κουφώµατος.

 / Μέγιστη ορατότητα µε µόλις 25 mm εµφανές αλουµίνιοστο σηµείο  
 επαλληλίας µε ενισχυµένη θερµοµόνωση.

 / Ανοξείδωτα ράουλα που βελτιώνουν την κύλιση των φύλλων και  
 διαθέτουν πολύ µεγάλη αντοχή.

 / Πιστοποιηµένες επιδόσεις από το διεθνώς αναγνωρισµένο γερµανικό  
 ινστιτούτο ift Rosenheim.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο εµφανές ύψος κατασκευής 45 mm
Ύψος οδηγού 59 mm
Πλάτος οδηγού 164 mm
Ύψος φύλλου 22 mm / 32 mm / 45 mm
Πλάτος φύλλου 62 mm
Πλάτος γάντζου 25 mm
Βάρος φύλλου έως 600 Kg
Πάχος υάλωσης 36 mm / 46 mm

Θερµοµόνωση Πολυαµίδια, PVC

Επίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,1 W/m2K

*Για διαστάσεις 5,00 x 2,50 m και Ug=0,7 W/m2K

Κοινόχρηστοι Χώροι
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SF85

Το SUPREME SF85 αποτελεί ένα καινοτόµο σύστηµα πτυσσόµενων 
πορτών (φυσούνων), το οποίο ξεχωρίζει για τη minimal αισθητική του 
και την εξαιρετική του µόνωση, καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης πολύ 
µεγάλων ανοιγµάτων µε πραγµατικά ελάχιστο εµφανές αλουµίνιο. Το 
σύστηµα φέρει ένα σύνολο πολύ ειδικών εξαρτηµάτων για κορυφαίες 
επιδόσεις και απαράµιλλα οµαλή λειτουργία.

Οι παρεχόµενες λύσεις είναι ιδανικές για χρήση σε χώρους µαζικής 
εστίασης, επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη µετατροπή ενός 
κλειστού χώρου σε ηµιυπαίθριο. Το σύστηµα χαρακτηρίζεται από ευρεία 
ευελιξία κατασκευής (µονός και ζυγός αριθµός φύλλων, γωνιακές και 
semi-structural κατασκευές), ικανοποιώντας κάθε ανάγκη µε ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικό και κοµψό τρόπο.

 / Απόλυτα minimal σχεδιασµός µε ελάχιστο εµφανές αλουµίνιο  
 (πλάτος ενδιάµεσης κολόνας 105 mm).

 / Πολύ µεγάλες διαστάσεις µε µέγιστο ύψος τα 4,0 m, µέγιστο πλάτος  
 φύλλου 1,5 m και σχεδόν απεριόριστο συνολικό πλάτος κατασκευής.

 / Κορυφαία θερµοµόνωση για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.

 / Μοναδικές επιδόσεις σε θέµατα αεροδιαπερατότητας,   
 υδατοστεγανότητας, και αντίστασης στην ανεµοπίεση.

 / Ενισχυµένη  ασφάλεια και αντιδιαρρηκτική προστασία µε τετραπλό  
 κλείδωµα στις ενδιάµεσες κολόνες και ραουλοµεντεσέδες µε anti-lift  
 µηχανισµό (πιστοποίηση κατά RC2).

 / Εξαιρετικά οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εµφανές αλουµίνιο 105 mm
Πάχος φύλλου 85 mm
Βάρος φύλλου έως 200 Kg
Πάχος υάλωσης 21 µε 58mm
Λειτουργία Κάτω ολίσθησης

Είδος θερµοµόνωσης Πολυαµίδια 40 mm,
 ALUMIL Energy Bar,
 αφρώδες µονωτικό υλικό

Eπίδοση θερμομόνωσης
Uw=1,0 W/m2K

*Για φυσούνες 3 φύλλων µε διάσταση 3,0 x 2,6 m 
και Ug=0,6 W/m2K.

Κοινόχρηστοι Χώροι
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M19800

M9800

To SMARTIA M19800 αποτελεί ένα θερµοµονωτικό σύστηµα για 
πτυσσόµενες πόρτες µε φύλλα πάχους 50 mm το οποίο αποτελεί 
µία αποτελεσµατική λύση σε κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων 
όπου παίζει σηµαντικό ρόλο η οµαλή σύνδεση του εσωτερικού µε το 
εξωτερικό περιβάλλον.

 / Tο φύλλο της φυσούνας κρέµεται στο πάνω µέρος της κάσας -  
 οδηγού (κρεµαστή κατασκευή).

 / Χρήση ειδικών ραουλοµεντεσέδων βαρέως τύπου.

 / Διατίθενται διάφοροι οδηγοί για το κάτω µέρος, εξωτερικοί και  
 χωνευτοί.

 / Το τελευταίο φύλλο γίνεται ανοιγόµενη πόρτα (µέσα/έξω).

Το SMARTIA Μ9800 αποτελεί τη µη θερµοµονωτική έκδοση της 
Μ19800 και είναι η οικονοµική πρόταση της ALUMIL για φυσούνες 
υψηλής ποιότητας.

Κοινόχρηστοι Χώροι
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ΕΙΣΟΔΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι προηγµένοι αυτόµατοι µηχανισµοί για συρόµενες, ανοιγόµενες, 
περιστρεφόµενες, πτυσσόµενες και τοξωτές πόρτες, καθώς και οι 
µηχανισµοί επαναφοράς πορτών, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
προϊοντικής γκάµας της ALUMIL και παρέχουν ιδανικές λύσεις στο χώρο 
των αυτοµατισµών.

Οι εξελιγµένοι µηχανισµοί αυτοµατοποίησης υψηλών προδιαγραφών 
που διαθέτουµε βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε ξενοδοχειακή απαίτηση.

P200

Το SMARTIA Ρ200 αποτελεί ένα σύστηµα αλουµινίου τελευταίας γενιάς 
για διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, µε εντελώς λιτές, σχεδόν κρυφές 
γραµµές, ιδανικό για επαγγελµατικούς χώρους, χώρους συνεδρίασης 
& εστίασης κ.ά. Με διπλό υαλοπίνακα συνολικού πάχους 100 mm, 
προσφέρει εξαιρετικές τιµές σε ηχοµείωση (38 dB τουλάχιστον). Το 
σύστηµα χαρακτηρίζεται από την πληρότητα των λύσεων που διαθέτει 
και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης κινητών περσίδων 
(ηλεκτρικών ή χειροκίνητων) µέσα στους υαλοπίνακες.

 / Τύπος Πάνελ
 Επιλογές µε «structural» εµφάνιση, µε ταινία διπλής όψης ή σιλικόνη,  
 οι οποίες δηµιουργούν µία εκλεπτυσµένη αισθητική καθαρών γραµµών.  
 Επιλογή «semi-structural» εµφάνισης µε µία σκοτία αλουµινίου να  
 διαγράφεται καλαίσθητα περιµετρικά του τζαµιού.

 / Τύπος Κατασκευής
 Πέρα από τον απλό διαχωριστικό κάναβο, δίνεται η δυνατότητα για  
 πιο σύνθετες κατασκευές, όπως γωνιακές, «T» και σταυρός.

 / Τύπος Πόρτας
 Οι πόρτες µπορούν να υιοθετούν «structural» εµφάνιση και στις δυο  
 πλευρές ή µε πηχάκι στη µία πλευρά. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα  
 τοποθέτησης γυάλινης ή ξύλινης πόρτας σε κάσα αλουµινίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πάχος κατασκευής 100 mm
Ηχοµόνωση 38 dB

Υάλωση διπλή

Κοινόχρηστοι Χώροι
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M8200

Το SMARTIA M8200 αποτελεί ένα µοντέρνο σύστηµα κάθετης στήριξης 
υαλοπινάκων για την κατασκευή γυάλινων κάγκελων υψηλής αισθητικής, 
χωρίς κολόνες ή εµφανή σηµεία στήριξης. Το σύστηµα παρέχει καθαρό 
οπτικό πεδίο και απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, αναβαθµίζοντας 
τόσο τους εξωτερικούς, όσο και τους εσωτερικούς χώρους των 
ξενοδοχειακών µονάδων.

 / Κορυφαία στιβαρότητα λόγω της λογικής του ενιαίου προφίλ.

 / Ταχύτητα και ευκολία στην τοποθέτηση, χωρίς προβλήµατα   
 ευθυγράµµισης των υαλοπινάκων.

 / Για τοποθέτηση επιδαπέδια, χωνευτά ή πλευρικά.

 / Για τζάµι triplex securit 10+10, 8+8, 6+6 και 5+5 mm.

 / Δυνατότητα επιλογής όλων των αποχρώσεων ανοδίωσης και  
 ηλεκτροστατικής βαφής σε κορυφαία ποιότητα για µέγιστη αντοχή  
 στις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Κοινόχρηστοι Χώροι
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M8100
COMFORT

Το COMFORT M8100 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κάγκελου 
µε κολόνες. Είναι µία λύση υψηλών προδιαγραφών για µπαλκόνια, 
εσωτερικές κι εξωτερικές σκάλες, περιφράξεις πισινών κι εξωτερικών 
χώρων. Ενδείκνυται για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα όταν 
αυτές βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 / Πολυάριθµες τυπολογίες και συνθέσεις, µε τζάµι, µε οριζόντιες και  
 κάθετες µπάρες κ.α.

 / Προφίλ στρόγγυλης και τετράγωνης διατοµής.

 / Επιλογή επιφανειακής κατεργασίας µε γυαλιστερή ανοδίωση τύπου  
 inox, καθώς και µε αποµίµηση ξύλου.

M10800

Το SMARTIA Μ10800 είναι ένα ειδικό θερµοµονωτικό σύστηµα για 
πολύεδρα αίθρια και γυάλινες στέγες, το οποίο προσφέρει φυσικό 
φωτισµό και διασφαλίζει συνθήκες πραγµατικής ευεξίας. Αποτελεί µία 
εξαιρετική λύση για ηµιυπαίθριους χώρους µε περιµετρική ή µερική 
στήριξη ανοιχτών χώρων (π.χ. winter garden).

 / Μπορεί να συνεργαστεί µε το υαλοπέτασµα SMARTIA Μ6 για πιο  
 πολύπλοκες κατασκευές.

 / Στιβαρές κατασκευές σε οποιαδήποτε γεωµετρία (π.χ. πυραµίδες, θόλους).

 / Διαθέτει σύστηµα εσωτερικής αποστράγγισης και ειδικά προφίλ  
 αποµάκρυνσης του βρόχινου νερού.

 / Δυνατότητα ενσωµάτωσης ηλεκτροκίνητων παραθύρων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος κολόνας 55 mm

Μέγιστο πάχος υάλωσης 50 mm

Επίδοση θερμομόνωσης
Uf=1,90 W/m2K

Κοινόχρηστοι Χώροι
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Bioclimatic Pergolas

Οι βιοκλιµατικές πέργκολες της ALUMIL σας δίνουν τη δυνατότητα να 
µετατρέψετε εξωτερικούς χώρους σε άνετους χώρους χαλάρωσης 
και ψυχαγωγίας, κατάλληλους για όλο το έτος, παρέχοντας εξαιρετική 
σκίαση και κορυφαία προστασία από τη βροχή.

Επιπλέον, ο καινοτόµος σχεδιασµός τους προσφέρει ένα εκλεπτυσµένο 
αισθητικό αποτέλεσµα, τη δυνατότητα υπερδιαστασιολόγησης και 
δηµιουργίας πολλαπλών κατασκευών, καθώς και την ενσωµάτωση 
επιπρόσθετου εξοπλισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες σας.

Ασυναγώνιστα οφέλη

 / Αποτελεσµατική προστασία από τον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι, τον  
 παγετό και όλα τα καιρικά φαινόµενα.

 / Κατασκευές που υιοθετούν τη βιοκλιµατική λογική και ενσωµατώνουν  
 επιπρόσθετα στοιχεία, όπως γυάλινα συρόµενα πάνελ, ρολά σκίασης  
 ZIP, φωτισµό LED και κρεµαστά παντζούρια.

 / Κορυφαία στιβαρότητα, η οποία επιτρέπει πολύ µεγάλες διαστάσεις,  
 έως 7,5 x 7,5 m.

 / Εξαρτήµατα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως συµβατά συστήµατα  
 αυτοµατισµού.

 / Ολοκληρωµένη αντιδιαβρωτική µέσα από την προαιρετική   
 επιφανειακή κατεργασία της προανοδίωσης.

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

 / Κάθετη σκίαση µε τη χρήση ειδικών ρολών τεχνολογίας ZIP.

 / Ενσωµατωµένο συρόµενο σύστηµα, το οποίο δηµιουργεί ένα  
 διαφανές παραπέτασµα που επιτρέπει τον φυσικό φωτισµό και  
 προσφέρει ελεγχόµενες συνθήκες.

 / Ταινίες LED µε ρυθµιζόµενο φωτισµό στις περσίδες και περιµετρικά  
 στις τραβέρσες, για καλαίσθητο φωτισµό, ορατό ή και κρυφό.

Εξωτερικοί Χώροι
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PG120P Mykonos

Το µοντέλο MYKONOS είναι κάτι περισσότερο από µια κλασική επιλογή 
για ελεγχόµενη σκίαση και προστασία από βροχή. Εκτός από την 
εξαιρετική λειτουργία του, το µοντέλο χαρακτηρίζεται από απόλυτα 
minimal αισθητική και κορυφαία στιβαρότητα, προσφέροντας πολύ 
κοµψές και µεγάλες κατασκευές, έως 6,2 x 4,5 m ή 6,5 x 4,2 m στην 
αυτοστηριζόµενη της έκδοση.

Ταυτόχρονα, η σειρά υιοθετεί πλήρως τη βιοκλιµατική λογική, 
µετατρέποντας έναν απλό υπαίθριο χώρο σε ένα άνετο και ευχάριστο 
περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην περίπτωση επιλογής διχρωµίας, προσφέρεται 
ένα µοναδικό αισθητικό αποτέλεσµα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κολόνα τετράγωνη 120 mm
Λειτουργία κινητή, βιοκλιµατική 
Κατασκευές αυτοστηριζόµενη, επιτοίχια, πολλαπλές

Επιπρόσθετος εξοπλισµός  πανί σκίασης ZIP, 
 γυάλινο συρόµενο, 
 LED φωτισµός, κρεµαστό παντζούρι 

MYKONOS

PG160P Santorini

SANTORINI

Το µοντέλο SANTORINI προσφέρει εξαιρετική στιβαρότητα και 
κατασκευές πολύ µεγάλων διαστάσεων, έως 7,5 x 7,5 m, καθιστώντας 
το µία κορυφαία επιλογή µε ασύγκριτα πλεονεκτήµατα. Πολύ µεγάλοι 
χώροι µεταµορφώνονται σε λειτουργικές οάσεις χαλάρωσης.

Χάρη στη στιβαρή κατασκευή του, ένα τµήµα αυλής 50 τ.µ. µπορεί να 
µεταµορφωθεί µε τέσσερεις µόνο κολόνες σε έναν χώρο εστίασης ή 
ψυχαγωγίας, µε ελεγχόµενη σκίαση και προστασία από τη βροχή.

Σε επίπεδο µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, πολλαπλές κατασκευές 
που συνδέονται µεταξύ τους µπορούν να καλύψουν αποτελεσµατικά 
πολύ µεγάλες επιφάνειες µε χρήση ελάχιστων κολόνων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κολόνα τετράγωνη 160 mm
Λειτουργία κινητή, βιοκλιµατική 
Κατασκευές αυτοστηριζόµενη, επιτοίχια, πολλαπλές

Επιπρόσθετος εξοπλισµός πανί σκίασης ZIP, 
 γυάλινο συρόµενο, 
 LED φωτισµός, κρεµαστό παντζούρι 
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CORFU

NAXOS

PG120F

Ολοκληρωµένο σύστηµα µε πέργκολες σταθερών περσίδων, το 
οποίο προσφέρει ιδιαίτερα αποτελεσµατική σκίαση, αναβαθµίζοντας 
παράλληλα την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Διαθέσιµο 
σε τέσσερα (4) εξαιρετικά µοντέλα - CRETA, NAXOS, COFU, KOS - 
προσφέρει ιδανικές λύσεις για εξωτερικούς χώρους σε ξενοδοχεία.

Οι σταθερές πέργκολες µπορούν να ενσωµατώσουν οριζόντια και 
κατακόρυφα πανιά σκίασης, κρεµαστά παντζούρια, πολυκαρβονικά και 
γυάλινα πάνελ, ηχεία και σποτάκια φωτισµού, καλάµια, κ.α.

 / Minimal αισθητική µε πολύ καθαρές γραµµές και απουσία εµφανών  
 σηµείων σύνδεσης. 

 / Κορυφαία αντοχή σε έντονες ανεµοπιέσεις και αποφυγή συντονισµού,  
 το οποίο επιτρέπει µεγάλες διαστάσεις, έως και 4,8 x 6,0 m.

 / Κορυφαίας ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση για  
 εξαιρετική ανθεκτικότητα, ιδίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 / Πλήρως στεγανή και αεριζόµενη έκδοση (KOS) µε ειδικό σύστηµα αερισµού.

 / Ιδιαίτερα εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κολόνα τετράγωνης διατοµής 120mm
Ορθογώνιες περσίδες 20x120mm και 35x130mm
Υλικά σκίασης Αλουµίνιο, Woodalux, Ξύλο, Πανί
Κατασκευή απλή, πολλαπλής, επιτοίχια, µε ή χωρίς κλίση

Τυπολογίες minimal, κρεµαστή, παραδοσιακή, στεγανή

CRETA

KOS

Εξωτερικοί Χώροι
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FC50

To SMARTIA FC50 αποτελεί ένα σύστηµα περίφραξης από αλουµίνιο 
µε οριζόντιες περσίδες οι οποίες τοποθετούνται εφαπτοµενικά πάνω 
σε κολόνες. Οι περσίδες µπορούν να τοποθετηθούν είτε στη µία, είτε 
σε και τις δύο πλευρές των κολόνων, εναλλάξ. Με συνεχείς και mini-
mal γραµµές, η περίφραξη SMARTIA FC50 προσφέρει ανθεκτικές και 
κοµψές λύσεις, παρέχοντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

 / Κοµψός σχεδιασµός µε minimal αισθητική.

 / Ευρεία ποικιλία λύσεων για την κάλυψη κάθε ανάγκης.

 / Μηδενικό κόστος συντήρησης, χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης σκουριάς.

 / Υψηλή αντοχή στην ανεµοπίεση, γεγονός που επιτρέπει µεγάλες διαστάσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περσίδες πέντε (5) σχέδια 

Τοποθέτηση περσίδων µόνο στη µία ή και στις δύο
 πλευρές της κολόνας
Σηµεία στήριξης µη εµφανή
Ρυθµίσεις ρυθµιζόµενη αγκύρωση και κολόνα

Αυλόπορτα απλή ανοιγόµενη, µονόφυλλη ή δίφυλλη

FC80

Το SMARTIA FC80 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα περίφραξης 
µε περσίδες τοποθετηµένες ένθετα-συρταρωτά µεταξύ των κολόνων, 
προσφέροντας µεγάλη ποικιλία από κοµψές και στιβαρές λύσεις. Η 
αυλόπορτα φέρει απλούς ή και αξονικούς (pivot) µεντεσέδες βαρέως 
τύπου και έχει µέγιστο άνοιγµα τα 5,0 m στη δίφυλλη έκδοσή της, 
επιτρέποντας τη διέλευση οχηµάτων. Όλα έχουν σχεδιαστεί µε έµφαση 
στη λεπτοµέρεια και ειδικά ο συνδυασµός προφίλ αλουµινίου µε άλλα 
υλικά, όπως λαµαρίνες, Woodee, γυαλί κ.ά., προσφέρει εξαιρετικά 
διακοσµητικά αποτελέσµατα.

 / Στιβαρό σύστηµα το οποίο επιτρέπει µεγάλες διαστάσεις κατασκευής  
 και προσφέρει κορυφαία αντοχή στην ανεµοπίεση.

 / Δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων µέσω ανοιγόµενης ή συρόµενης  
 αυλόπορτας.

 / Ευρύτατη ποικιλία από περσίδες αλουµινίου και συνδυασµοί µε απλά  
 ή και διάτρητα φύλλα αλουµινίου.

 / Συνδυάζεται µε υαλοπίνακες και µε περσίδες περίφραξης Woodee  
 & Woodalux.

 / Σχεδιασµός µε minimal αισθητική, χωρίς εµφανή σηµεία σύνδεσης.

 / Μηδενικό κόστος συντήρησης, χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης σκουριάς.

Εξωτερικοί Χώροι
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Το WOODALUX είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο συνδυάζει 
τη στιβαρότητα του αλουµινίου, την ανθεκτικότητα των συνθετικών 
υλικών και την αισθητική του φυσικού ξύλου. Αποτελεί ένα µοναδικό 
αρχιτεκτονικό εργαλείο που ενσωµατώνει πολυάριθµα πλεονεκτήµατα 
και προσφέρει λύσεις υψηλής αισθητικής για επενδύσεις κτιρίων, 
διακοσµητικές κατασκευές, προσόψεις σκίασης, καθώς και για περσίδες 
περγκολών & περιφράξεων.

Συγκεκριµένα είναι ένας εξαιρετικός συνδυασµός αλουµινίου και 
συνθετικής ξύλινης επίστρωσης, ένα καινοτόµο προϊόν υψηλής ποιότητας 
που βρίσκεται σε συµφωνία µε το πρότυπο «REACH». Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε συγκεκριµένες εφαρµογές, αλλά ταυτόχρονα µπορεί 
να αντιµετωπιστεί και ως βασικό δοµικό υλικό και να προσφέρει ένα 
σύνολο από απεριόριστες εξατοµικευµένες λύσεις, τόσο σε εξωτερικούς 
όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

 / Πλέγµατα και άλλες διακοσµητικές κατασκευές, επιτοίχιες και κρεµαστές.

 / Επενδύσεις κτιρίων και διακοσµητικές προσόψεις σκίασης.

 / Περσίδες πέργκολας, παντζουριών και περίφραξης για υπαίθριες  
 κατασκευές.

 / Προσαρµοσµένες λύσεις και καινοτόµες αρχιτεκτονικές εµπνεύσεις.

Ασύγκριτα πλεονεκτήματα

 / Δεν απαιτεί συντήρηση.

 / Ανθεκτικό απέναντι στους παράγοντες αποσύνθεσης του ξύλου  
 (σήψη, παράσιτα, αλάτι).

 / Ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ειδικά απέναντι στην  
 απευθείας έκθεση στον ήλιο και την UV ακτινοβολία.

 / Υψηλή στιβαρότητα που επιτρέπει πολύ µεγάλα µήκη.

 / Δεν µπορεί να σπάσει, προσφέροντας ενισχυµένη ασφάλεια.

 / Δυνατότητα καµπύλωσης (κουρµπαρίσµατος) των προφίλ.

 / Φυσικό αποτέλεσµα µε αίσθηση ξύλου.

 / Πολύ µεγαλύτερη αντοχή σε σχέση µε την σουµπλιχρωµία, χωρίς να  
 ξεθωριάζει όταν βρίσκεται σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.

 / Βελτιωµένη θερµοµόνωση & ηχοµόνωση σε σύγκριση µε άλλα  
 µεταλλικά προϊόντα (π.χ. θόρυβος σταγόνων βροχής πάνω στο µέταλλο).

Εξωτερικοί Χώροι
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To WOODEE αποτελεί την premium πρόταση της ALUMIL στα συνθετικά 
υλικά για Deck, η οποία χαρακτηρίζεται από ασυναγώνιστη ποιότητα και 
ευρεία ποικιλία λύσεων, µε πέντε (5) διαφορετικές επιφάνειες αποµίµησης 
ξύλου και σε εννιά (9) αποχρώσεις.

Η ειδική συνταγή (60% ξύλο και 40% µη τοξικό HDPE) διατηρεί την 
αίσθηση και τα θετικά στοιχεία του φυσικού ξύλου, ενώ ταυτόχρονα του 
προσδίδει εξαιρετικές ιδιότητες, όπως κορυφαία ανθεκτικότητα, χαµηλές 
θερµοδιαστολές, χαµηλή απορρόφηση υγρασίας, υψηλή µηχανική αντοχή, 
εύκολη συντήρηση, φιλικότητα προς το περιβάλλον και πολλά ακόµη. Ένα 
σηµαντικό πλεονέκτηµα του WOODEE είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα 
αλληλοεπικάλυψης των βεργών στο σηµείο των αρµών. Επιπλέον, παρέχει 
επιπρόσθετες λύσεις για επενδύσεις τοίχων (cladding) και περιφράξεις.

 / Εξαιρετικά ανθεκτικό µε 25 χρόνια εγγύηση.

 / Απόλυτη αίσθηση ξύλου.

 / Εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα ξύλου,  
 το χλώριο και την αλµυρότητα.

 / Συµπαγές µε αυξηµένη µηχανική αντοχή.

 / Πολύ χαµηλές θερµικές διαστολές.

 / Ασφαλές και ιδανικό για περπάτηµα ξυπόλυτος χωρίς το κίνδυνο  
 εγκαύµατος, γλιστρήµατος ή τραυµατισµού (καρφιά, αγκίθες).

 / Σχεδόν µηδενικό κόστος συντήρησης.

 / Πολύ φιλικό προς το περιβάλλον.

LINEAR VINTAGE AMAZON AMAZON PLUS FLAT PLUS

Το WOOPEE είναι ένα υψηλής ποιότητας συνθετικό υλικό µε θαλαµωτά 
και συµπαγή προφίλ (60% ξύλο και 40% πολυαιθυλένιο) για εφαρµογές 
σε δάπεδα, περιφράξεις και επενδύσεις τοιχοποιίας. Ενδείκνυται για 
εξωτερική τοποθέτηση σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων και εµπορικών 
χώρων, προσφέροντας υψηλή αισθητική και εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Ασυναγώνιστα οφέλη

 / Πραγµατική αίσθηση ξύλου χωρίς τα µειονεκτήµατα του φυσικού ξύλου.

 / Ασύγκριτη ανθεκτικότητα στις έντονες καιρικές συνθήκες και όλους  
 τους παράγοντες που καταστρέφουν το ξύλο (σάπισµα, υγρασία,  
 έντοµα και παράσιτα, χλώριο και αλµυρότητα). 

 / Κορυφαία αξιοπιστία, ιδανικό για κατασκευές δίπλα σε θάλασσα και  
 πισίνες, µε ελάχιστη συντήρηση χωρίς βάψιµο, λάδωµα ή στεγανοποίηση.

 / Ευρεία ποικιλία λύσεων για εφαρµογή σε δάπεδα τύπου deck,  
 περιφράξεις και επενδύσεις τοίχων, σε πέντε (5) αποχρώσεις και  
 διαρκώς αυξανόµενη γκάµα.

Εξωτερικοί Χώροι
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Συστήµατα Ειδικών Προδιαγραφών



Με Γυαλί
Πυράντοχα Συστήµατα

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς η ακραία αύξηση της 
θερµοκρασίας, καθώς και τα παράγωγά της θέτουν σε άµεσο κίνδυνο 
της ανθρώπινη ζωή.

Τα πιστοποιηµένα πυράντοχα συστήµατα που περιλαµβάνονται στην 
γκάµα της ALUMIL, πληρώντας όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές, 
προσφέρουν µέγιστη ασφάλεια και προστασία έναντι όλων των 
κινδύνων που µπορεί να προκαλέσει µία απρόσµενη πυρκαγιά στις 
εγκαταστάσεις ενός ξενοδοχείου.

Τα ειδικά πυράντοχα, συστήµατα µε υάλωση διατίθενται είτε µε θερµική 
µόνωση είτε χωρίς, σε ένα εύρος τυπολογιών παραθύρων, συροµένων 
πορτών και σταθερών στοιχείων µε ειδικές λύσεις για ξενοδοχεία.

Η γκάµα µας διαθέτει συνολικά έξι (6) βασικά συστήµατα, τα οποία 
προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες σε πυραντοχή, αντιβαλλιστική και 
αντιεκρηκτική ικανότητα, σε συνδυασµό µε επιλογή αντιδιάρρηξης και 
µείωσης ήχου. Τα συστήµατά µας δύναται να καλύψουν τις ακόλουθες 
ανάγκες:

 / Πυραντοχή

 / Πυραντοχή σε συνδυασµό µε αντιβαλλιστική ικανότητα

 / Αντιβαλλιστική ικανότητα

 / Αντιεκρηκτική ικανότητα

 / Η αντιδιάρρηξη και η µείωση ήχου περιλαµβάνονται σε όλα  
 τα παραπάνω σενάρια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 / Πιστοποίηση για κλάση πυραντοχής έως EI120 σύµφωνα µε το  
 πρότυπο EN 1634.

 / Πιστοποίηση για αντιβαλλιστική κλάση έως FB6 σύµφωνα µε το  
 πρότυπο SS/EN 1522, EN 1523.

 / Πιστοποίηση για αντιεκρηκτική κλάση έως EXR 5 σύµφωνα µε το  
 πρότυπο EN 13123-2.

 / Τα προφίλ είναι κατασκευασµένα από χάλυβα και ανοξείδωτου  
 χάλυβα διέλασης (AISI 316L).

 / Δυνατότητα βαφής σε όλα τα RAL χρώµατα ή σε ΙΝΟΧ.

 / Ειδική υάλωση πάχους από 6 mm έως 60 mm ανάλογα µε τον τύπο  
 του συστήµατος.

 / Διαστάσεις, τυπολογίες, υάλωση και εξαρτήµατα επιλέγονται πάντα  
 βάσει σχετικής αναφοράς κλάσης.

 / Κάθε κούφωµα φέρει ετικέτα µε πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία  
 αναγνώρισης του συστήµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

 / Δυνατότητα πιστοποιήσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα UL, BS και  
 Russian standards.

 / Κάθε προϊόν συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει την  
 πιστοποίησή του, την συµµόρφωση της κατασκευής του βάσει του  
 προτύπου καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
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Στην γκάµα των πυράντοχων πορτών της ALUMIL περιλαµβάνονται 
χαλύβδινες πόρτες πυρασφάλειας µε πιστοποιηµένη κατά UNI9723 και 
EN1634-1 πυραντίσταση για 60, 90 και 120 λεπτά. Οι συγκεκριµένες 
πόρτες περιλαµβάνουν υψηλότατων προδιαγραφών υλικά και η 
κατασκευή τους γίνεται από ειδικά γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση 
πυράντοχου υλικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 / Κάθε πόρτα πυρασφάλειας φέρει σήµανση πιστοποίησης έναντι  
 πυραντοχής σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

 / Υψηλότατων προδιαγραφών πυράντοχα υλικά.

 / Ειδικές πυράντοχες πόρτες βαρέως τύπου µε δυνατότητα εγκατάστασης  
 σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας όπως γυψοσανίδα, τούβλο και τούνελ  
 κατόπιν ζήτησης.

 / Αναστρέψιµη για άνοιγµα δεξιά και αριστερά.

 / Βαρέως τύπου µεντεσέδες 160 Kg, µε ρύθµιση και επαναφορά.

 / Δυνατότητα τοποθέτησης τζαµιού 23/54 mm, στρόγγυλο ή ορθογώνιο.

 / Δυνατότητα δίφυλλης πόρτας µε µηχανισµό προτεραιότητας και  
 αυτόµατο σύρτη κλειδώµατος.

 / Δυνατότητα ειδικών διαστάσεων κατά παραγγελία, µέχρι 2540 mm  
 πλάτος και 2670 mm ύψος.

 / Πρόσθετα εξαρτήµατα όπως ειδικά βαµµένες λαβές και µπάρες  
 πανικού, µηχανισµοί επαναφοράς, φεγγίτες και περσίδες αερισµού,  
 συστήµατα ελεγχόµενης πρόσβασης και διέλευσης, συστήµατα  
 συγκράτησης φύλλων κατόπιν ζήτησης.

 / Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε όλα τα RAL χρώµατα µε  
 σαγρέ φινίρισµα και αντιχαρακτηκές ιδιότητες.

 / Δυνατότητα για ψηφιακές εκτυπώσεις (NDD).

Πολλαπλών χρήσεων
Πόρτες

Πόρτες Χώρων Εργασίας & Πόρτες Εξαερισµού 

Στην γκάµα της ALUMIL περιλαµβάνονται µεταλλικές πόρτες πολλαπλών 
χρήσεων ιδιαίτερης ανθεκτικότητας και ευρείας ποικιλίας εφαρµογών. 
Μεταξύ άλλων διατίθενται πόρτες ειδικές για χώρους εργασίας, όπως 
τα µαγειρεία, σε µία µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Οι πόρτες αυτές είναι 
διαθέσιµες σε εκδόσεις µονόφυλλης ή δίφυλλης πόρτας.

Επιπλέον, η ALUMIL καλύπτει τις ανάγκες των ξενοδοχείων σε πόρτες 
αερισµού για βοηθητικούς χώρους, όπως τα λεβητοστάσια, διαθέτοντας 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λύσεις πορτών µε µεταλλική σήτα και πάνελ, οι 
οποίες συνδυάζουν οικονοµία και εργονοµία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 / Αναστρέψιµες για άνοιγµα δεξιά και αριστερά.

 / 40mm πάχος πόρτας.

 / Τυποποιηµένες διαστάσεις για µονόφυλλη πόρτα πλάτους από 700  
 έως 1350 mm (ανά 100 mm) και ύψους 2050 ή 2150 mm.

 / Τυποποιηµένες διαστάσεις για δίφυλλη πόρτα πλάτους από 1200  
 έως 2000 mm και ύψους 2050 ή 2150 mm.

 / Περιµετρική µεταλλική κάσα 48x40 mm µε αποσπώµενο κατωκάσι  
 και δυνατότητα επεκτάσεων.

 / Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους τοιχοποιίας.

 / Δυνατότητα δίφυλλης πόρτας και µε χειροκίνητο σύρτη κλειδώµατος.

 / Χωρίς πυραντοχή.

 / Δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης NDD.

 / Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε όλα τα RAL χρώµατα  
 µε σαγρέ φινίρισµα και αντιχαρακτηκές ιδιότητες.

Με Πάνελ
Πυράντοχα Συστήµατα

Συστήματα Ειδικών Προδιαγραφών
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Ανοδίωση & Προανοδίωση
Επιφανειακή Επεξεργασία

Προστατέψτε τις εγκαταστάσεις σας απο την διάβρωση µε 
τις πλέον ενδεδειγµένες λύσεις

Οι λύσεις

Οι παραθαλάσσιες περιοχές αποτελούν ένα από τα πιο «σκληρά»  
περιβάλλοντα για το αλουµίνιο, αφού η αυξηµένη υγρασία και το 
αλατόνερο (µε υψηλή συγκέντρωση ιόντων χλωρίου) δηµιουργούν 
τις συνθήκες για την ανάπτυξη διάβρωσης. Το αλουµίνιο ως υλικό 
χαρακτηρίζεται ως αυτοπαθές µέταλλο, δηλαδή οξειδώνεται από την 
επαφή του µε τον αέρα και δηµιουργείται στην επιφάνειά του τριοξείδιο 
του αργιλίου Al2O3. Όταν η διαδικασία αυτή λάβει χώρα µε φυσικό 
τρόπο σε µη-ελεγχόµενο περιβάλλον και υπό κατάλληλες εξωτερικές 
συνθήκες (π.χ. υγρασία, αλατόνερα), υπάρχει πιθανότητα διάβρωσης του 
µετάλλου κάτω από το στρώµα ηλεκτροστατικής βαφής. Το παραπάνω 
φαινόµενο είναι γνωστό ως νηµατοειδής διάβρωση (filiform corrosion) 
και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου 
ηλεκτροστατικής βαφής αλουµινίου.

 / Ανοδίωση

Η Ανοδίωση αποτελεί µία ηλεκτροχηµική διεργασία στην οποία η 
εξωτερική επιφάνεια του αλουµινίου αποκτά ανθεκτική κρυσταλλική 
δοµή και µετά χρωµατίζεται. Σε αντίθεση µε την ηλεκτροστατική βαφή, 
το εξωτερικό στρώµα που χρωµατίζεται αποτελεί µέρος του µετάλλου 
και δεν τίθεται θέµα πρόσφυσης κάποιας βαφής πάνω στην επιφάνεια 
του αλουµινίου.

Επιλέγοντας µία από τις ποικίλες διαθέσιµες αποχρώσεις διασφαλίζεται:

 / Ένα καλαίσθητο µεταλλικό χρώµα. 

 / Πολύ υψηλότερη σκληρότητα και αντί-χαρακτική επιφάνεια.

 / Μέγιστη δυνατή προστασία από τη διάβρωση.

 / Εφόρου ζωής διατήρηση της αρχικής απόχρωσης, χωρίς τον  
 κίνδυνο της χρωµατικής αλλοίωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ µίας µια µεγάλης γκάµα αποχρώσεων της 
ALUMIL, καθώς επίσης και το είδος της υφής που θα έχει η επιφάνεια.

Η διάβρωση του χρώµατος εντοπίζεται κυρίως σε:

 / Παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

 / Σε «σκληρό» βιοµηχανικό περιβάλλον.

 / Κοντά σε πισίνες όπου γίνεται χλωρίωση του νερού.

 / Σε περιοχές όπου χρησιµοποιείται αλάτι στους δρόµους για την  
 αποµάκρυνση χιονιού και πάγου τον χειµώνα.

Γιατί να επιλέξω προανοδίωση 
από την ALUMIL;
H ALUMIL συγκαταλέγεται µεταξύ των ελάχιστων εταιριών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις βαφής εντός 16 ωρών µετά την προεργασία 
της προανοδίωσης, καθώς διαθέτει υπερσύγχρονη και πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη γραµµή ανοδίωσης πλησίον των εγκαταστάσεων της 
ηλεκτροστατικής βαφής.

Η προανοδίωση σε συνδυασµό µε την γκάµα υπερανθεκτικών πουδρών 
της ALUMIL, προσφέρουν ασυναγώνιστη προστασία από τη διάβρωση 
και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσµα.

Δώστε αξία στις κατασκευές σας επιλέγοντας ALUMIL.

 / Ηλεκτροστατική Βαφή µε Προανοδίωση
Διάφορες µελέτες διεθνώς, καθώς και η εµπειρία ετών, έχουν 
καταδείξει ότι καθοριστικό για την εµφάνιση, εξέλιξη και την έκταση 
της διάβρωσης, είναι το στάδιο της προεργασίας των προφίλ πριν από 
την ηλεκτροστατική βαφή. Η προεργασία της «ενισχυµένης αφαίρεσης 
στρώµατος αλουµινίου µε χηµικές µεθόδους» που ακολουθεί η εταιρεία 
µας χαρακτηρίζεται ως Seaside Class (πιστοποίηση Qualicoat) και Sea 
Proof (πιστοποίηση GSB) και αποτελεί την πλέον συνηθισµένη λύση 
αντιµετώπισης του φαινοµένου της διάβρωσης σε παραθαλάσσιες 
περιοχές. Επιπλέον, η ALUMIL σας παρέχει την πιο εξειδικευµένη και 
ανώτερης ποιότητας λύση της «Προανοδίωσης». Η διαδικασία της 
Προανοδίωσης στην ουσία αποτελεί συνδυασµό της ανοδίωσης και 
της ηλεκτροστατικής βαφής, στην οποία τα προφίλ αλουµινίου αρχικά 
περνούν από µία ειδική επεξεργασία ανοδίωσης και µετέπειτα βάφονται 
µε πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής.

Η Προανοδίωση αποτελεί µία από τις πιο αποτελεσµατικές διαδικασίες 
επιφανειακής επεξεργασίας, η οποία κυριολεκτικά «σφραγίζει» την 
επιφάνεια των συστηµάτων αλουµινίου, δίνοντάς τους πολύ υψηλές 
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και τη µέγιστη δυνατή προστασία. Επιπλέον, 
µέσω της προανοδίωσης µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στα πολλά και 
διάφορα χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής.
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Miraggio Thermal Spa Resort
Halkidiki, Greece

Carsis Hotel Rhodes, GreeceMitsis Alila Resort & Spa Rhodes, Greece

Raffles Hotel Dubai, UAE

Reference Projects

Nana Princess Hotel
Chersonissos, Crete

Five Palm Dubai, UAE

W Hotel Dubai, UAE
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γωγούση 8, Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη - 564 29
Τηλ.: 2313 011000
Fax: 2310 692473
Ε-mail: info@alumil.com

SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές
Αθήνα - 136 71 
Τηλ.: 210 6298100 
Fax: 210 8003801
E-mail: athina@alumil.com 

Ε∆ΡΑ
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
Κιλκίς - 61100
Τηλ.: 23410 79300
Fax: 23410 71988
Email: info@alumil.com


