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με πρώτη ύλη το αλουμίνιο και τις ιδέες μας, 

εργαζόμαστε με αφοσίωση, προάγοντας τη ζωή των 

πελατών μας, δημιουργώντας για αυτούς ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας και άνεσης. Είναι 

αυτό που στην ALUMINCO λέμε… 

δηµιουργικότητα σε εξέλιξη!

with the raw material of aluminium and our ideas

as inspiration, we work with devotion to continually

improve the lives of our clients through the creation

of a better, safer and more comfortable environment.

Τhis is what we mean at ALUMINCO when we say

creativity in progress!

Από το 1982

Since 1982 
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Εταιρικό προφίλ Company profile

H ALUMINCO Α.Ε. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα 
και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα. Από την πρώτη 
κιόλας ημέρα δραστηριοποίησης της, έθεσε ως σκοπό της, 
την καινοτομία και πρωτοπορία στον τομέα της συνεχούς 
έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, 
που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις 
απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Σήμερα, αξιοποιώντας πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας 
και με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό 
υποδομής και προσωπικό, έχει μετεξελιχθεί σε μια 
ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.

Η ALUMINCO είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 
14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS, ενώ όλες οι σειρές 
προϊόντων μας είναι πιστοποιημένες από Διεθνή Ιδρύματα για 
τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Ο σταθερά πρωταγωνιστικός ρόλος της ALUMINCO στην 
ελληνική αγορά και η συνεχής ανάπτυξη σε αγορές του 
εξωτερικού ανέδειξαν σταδιακά την εταιρεία ανάμεσα στις 
ηγετικές ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου και στις πλέον 
σεβαστές και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε ιδιόκτητη γη 60.000 τ.μ., 
βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις ALUMINCO, οι οποίες 
περιλαμβάνουν Διοικητικές Υπηρεσίες, Μονάδες Παραγωγής 
και Logistics.

Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία
Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο 
σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας 
και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε 
περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. 

Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας 
καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Aluminco is among the top suppliers 
of innovative architectural aluminium systems
ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the 
increasing demand for innovative products and bring life to 
the aluminium systems. Its vision was to become a premium, 
worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution. 

After three decades of experience and dedication to a 
continuous production upgrade capacity and human resources, 
the company has become a leading provider in the aluminium 
industry. 

Targeting the international community of architects, designers, 
engineers, construction perfectionists and fabricators, 
ALUMINCO offers a complete range of architectural 
aluminium solutions that are innovative, energy efficient and 
sustainable, embodying top quality, high functionality and 
contemporary design standards. ALUMINCO is an ISO 9001 

and ISO 14001 certified company, QUALICOAT SEASIDE 
CLASS accredited, while all our product lines are certified by 
International Institutions for their outstanding characteristics 
and performances.

Aluminco’ s headquarters include the production facilities, the 
logistics department and the administration offices and are 
located in privately owned premises of 60.000 sq. m. in the 
Industrial Zone of Inofyta Viotias. 

International presence and recognition 
ALUMINCO’ s network covers a significant number of 
European countries as well as Africa, Middle East, Australia 
and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 
countries worldwide.

Company profile SALONI.indd   All Pages 14/2/2019   3:13:46 µµ



5www.aluminco.com

Εταιρικό προφίλ Company profile

H ALUMINCO Α.Ε. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα 
και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα. Από την πρώτη 
κιόλας ημέρα δραστηριοποίησης της, έθεσε ως σκοπό της, 
την καινοτομία και πρωτοπορία στον τομέα της συνεχούς 
έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, 
που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις 
απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Σήμερα, αξιοποιώντας πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας 
και με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό 
υποδομής και προσωπικό, έχει μετεξελιχθεί σε μια 
ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.

Η ALUMINCO είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 
14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS, ενώ όλες οι σειρές 
προϊόντων μας είναι πιστοποιημένες από Διεθνή Ιδρύματα για 
τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Ο σταθερά πρωταγωνιστικός ρόλος της ALUMINCO στην 
ελληνική αγορά και η συνεχής ανάπτυξη σε αγορές του 
εξωτερικού ανέδειξαν σταδιακά την εταιρεία ανάμεσα στις 
ηγετικές ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου και στις πλέον 
σεβαστές και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε ιδιόκτητη γη 60.000 τ.μ., 
βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις ALUMINCO, οι οποίες 
περιλαμβάνουν Διοικητικές Υπηρεσίες, Μονάδες Παραγωγής 
και Logistics.

Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία
Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο 
σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας 
και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε 
περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. 

Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας 
καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Aluminco is among the top suppliers 
of innovative architectural aluminium systems
ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the 
increasing demand for innovative products and bring life to 
the aluminium systems. Its vision was to become a premium, 
worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution. 

After three decades of experience and dedication to a 
continuous production upgrade capacity and human resources, 
the company has become a leading provider in the aluminium 
industry. 

Targeting the international community of architects, designers, 
engineers, construction perfectionists and fabricators, 
ALUMINCO offers a complete range of architectural 
aluminium solutions that are innovative, energy efficient and 
sustainable, embodying top quality, high functionality and 
contemporary design standards. ALUMINCO is an ISO 9001 

and ISO 14001 certified company, QUALICOAT SEASIDE 
CLASS accredited, while all our product lines are certified by 
International Institutions for their outstanding characteristics 
and performances.

Aluminco’ s headquarters include the production facilities, the 
logistics department and the administration offices and are 
located in privately owned premises of 60.000 sq. m. in the 
Industrial Zone of Inofyta Viotias. 

International presence and recognition 
ALUMINCO’ s network covers a significant number of 
European countries as well as Africa, Middle East, Australia 
and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 
countries worldwide.

Company profile SALONI.indd   All Pages 14/2/2019   3:13:46 µµ



6



7www.aluminco.com

W4900 Περιεχόμενα - Index

Ταυτότητα - Identity W4900 9

Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview 11

Προφίλ 1:1 - Profiles 1:1 15

Τομές - Sections 29

Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες - Milling & Construction Details 43

Περιμετρικός μηχανισμός - Multi-locking mechanism 63

Γωνίες Συνδέσεως-Ευθυγραμμίσεως - Corner Joints-Alignment Corners 73

Μέτρα Κοπής - Cutting Caclulations 77

Εξαρτήματα - Accessories 81

Πολυπρέσα - Punching Machine 93



8

 

W4900
Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα 
Κορυφαία ενεργειακή απόδοση με πιστοποίηση παθητικού σπιτιού
Tilt & Turn Thermal Insulating System 
Innovative Concept with a passive house certification  
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Eπιδόσεις / Performances
Θερμοπερατότητα / Thermal insulation EN 10077-2 Uf=0.76 W/m2K

Συντελεστής θερμομόνωσης/Rate of Insulation:

Uw=0.78 W/m²K
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή: 
1230x1480 με Ug=0.7 W/m²K
Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction: 
1230x1480 with Ug=0.7 W/m²K
Τύπος τζαμιού / Glass type: 48 mm=4+18+4+18+4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics
CE ALU 16

Ελάχιστο ύψος όψης / Min. face height 102 mm
Ύψος κάσας / Frame height 58 mm
Πλάτος κάσας / Frame width 89.5 mm
Ύψος φύλλου / Min. sash height 74 mm 76 mm
Πλάτος φύλλου / Sash width 97 mm
Βάρος φύλλου / Sash weight έως / up to 200 Kgr
Πάχος υάλωσης / Glass thickness 48-80 mm
Είδος θερμομόνωσης / Insulation Πολυαμίδια / Polyamides 54 mm, 

Kooltherm Q3

Ταυτότητα - Identity W4900

Το νέο σύστημα W4900 της ALUMINCO αποτελεί το κορυφαίο σε επίδοση 
παθητικό ανοιγόμενο σύστημα στην Ελλάδα που πληροί τα αυστηρά κριτήρια 
που έχουν οριστεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού PHI (Passive 
House Institute). Η εξαιρετική επίδοση θερμομόνωσης Uw=0.78 W/m²K το 
καθιστά μοναδικά ανταποκρινόμενο στην υλοποίηση κατασκευών παθητικών 
κτιρίων. Εκτός από την εξαιρετική ενεργειακή απόδοση σε στάνταρ παθητικής 
κατοικίας, η σειρά συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη των παραθύρων 
αλουμινίου, επιτρέπει στιβαρές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και 
χαρακτηρίζεται από ευρεία γκάμα επιλογών που αναζητούν οι αρχιτέκτονες. 

 � Πιστοποιημένο σύστημα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού με 
την κορυφαία επίδοση θερμοπερατότητας Uw=0.78 W/m²K σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων. 

 � Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 54 mm και μονωτικό υλικό Kooltherm Q3 
προσφέρουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με Uf=0.76 W/m²K

 � Ελάχιστο εμφανές ύψος όψης 102 mm. 
 � Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης με χρήση ελαστικών σε τρία επίπεδα και 
του πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια 
θερμική μετατόπιση.

 � Υψηλή ασφάλεια χάρη στα πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα.
 � Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή. 
 � Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα 
πλαίσια. 

The ALUMINCO W4900 aluminium window system 
has been certified by the Passive House Institute (PHI) 
in order to meet the high requirements of passive 
houses. It incorporates all the well-known benefits of 
aluminium windows such as stability and high structural 
requirements with a superior level of thermal insulation 
value of Uw ≤ 0.78 W/m²K and the greatest possible 
degree of architectural design freedom. 

 � Unique thermal insulation for aluminium windows 
in accordance with the passive house certification 
standard. 

 � Innovative insulation system thanks to 54 mm 
polyamides offering Uf value = 0.76 W/m²K with 102 
mm face width.

 � Increased sound reduction 
 � Μulti-chamber central gasket that ensures optimum 
impermeability preventing energy loss. 

 � Superior safety due to the multiple perimetric locking
 � Vast selection of profiles in straight and curved cross 
sections.

 � For all typologies of casements and patio doors. 

Τυπολογίες / Configurations
Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα
Σταθερά, Βιτρίνες
Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf
Fixed-picture windows
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W4900 Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview
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Συνοπτικός Κατάλογος - Catalogue Overview
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W4900 Προφίλ 1:1 - Profiles 1:1
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W4900 Τομές - Sections
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Τομές - Sections



31www.aluminco.com

Τομές - Sections
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Τομές - Sections
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W4900 Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες - 
Milling & Construction Details
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Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες - Milling & Construction Details
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W4900 Περιμετρικός μηχανισμός - 
Multi-locking mechanism
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Περιμετρικός μηχανισμός - Multi-locking mechanism
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Περιμετρικός μηχανισμός - Multi-locking mechanism
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Περιμετρικός μηχανισμός - Multi-locking mechanism
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W4900 Γωνίες Συνδέσεως-Ευθυγραμμίσεως - 
Corner Joints-Alignment Corners
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Γωνίες Συνδέσεως-Ευθυγραμμίσεως - Corner Joints-Alignment Corners
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Γωνίες Συνδέσεως-Ευθυγραμμίσεως - Corner Joints-Alignment Corners
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W4900 Μέτρα Κοπής - Cutting Caclulations

Τα μέτρα κοπής είναι θεωρητικά
The cutting standards are theoritical
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Μέτρα Κοπής - Cutting Caclulations
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Μέτρα Κοπής - Cutting Caclulations
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W4900 Εξαρτήματα - Accessories
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W4900 Πολυπρέσα - Punching Machine
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Πολυπρέσα - Punching Machine
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Πολυπρέσα - Punching Machine
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Πολυπρέσα - Punching Machine
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Πολυπρέσα - Punching Machine
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Πολυπρέσα - Punching Machine



 � Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια και καταλόγους των συστημάτων 
που περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες για οποιαδήποτε 
κατασκευή.  

 �  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των 
προφίλ και να δίνει σωστές και ενδεδειγμένες λύσεις για κάθε 
περίπτωση στον πελάτη του. 

 � Ο κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να 
παράγει άριστης ποιότητας τελικό προϊόν. 

 � Οι κατεργασίες - χαντρώματα των προφίλ θα πρέπει να 
εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια με βάση τις οδηγίες των 
τεχνικών εγχειριδίων.

 � Στα σημεία κοπής, χαντρώματος των προφίλ είναι απαραίτητη 
η χρήση προστατε   υτικών υλικών (Bourgal), για την αποφυγή 
εμφάνισης ηλεκτρόλυσης. 

 �  Κατά τη συναρμογή των προφίλ, είναι απαραίτητη η χρήση 
αρμόκολλας προκειμένου να σφραγίζονται από τυχόν 
εισρροές νερού και αέρα.

 � Ο κατασκευαστής οφείλει και πρέπει να χρησιμοποιεί 
εξαρτήματα και μηχανισμούς που προτείνει η εταιρία, ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότητα και η σωστή λειτουργία των 
κουφωμάτων.

 � Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων οι 
βίδες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες για την 
αποφυγή διάβρωσης. 

 � Ο κατασκευαστής οφείλει να ανοίγει τον απαραίτητο αριθμό 

νεροχυτών σε ένα κούφωμα για την απορροή των υδάτων, ο 
οποίος εξαρτάται από τον προσανατολισμό και τη διάσταση 
του κουφώματος. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).

 � Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυανοακριλλική 
κόλλα για τη συγκόλληση των ελαστικών. 

 � Ο κατασκευαστής οφείλει να κάνει σωστή στήριξη (τακάρισμα) 
των υαλοπινάκων, με πλαστικά τακάκια, στα προβλεπόμενα 
σημεία, για τη σωστή λειτουργία του κουφώματος. (Βλέπε 
τεχνικό εγχειρίδιο).

 � Ο κατασκευαστής θα πρέπει ανάλογα με την τυπολογία κάθε 
κουφώματος να επιλέγει και να τοποθετεί ψευδόκασα, ώστε 
να έχουμε σωστή στήριξη του κουφώματος.

 �  Ο κατασκευαστής θα πρέπει να υπολογίσει περιμετρικά έναν 
αρμό μεταξύ ψευδόκασας και κουφώματος 2,5-3mm στα 
ψυχρά και 5-6mm στα θερμοδιακοπτόμενα.

 �  Ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει τα σωστά υλικά 
στεγάνωσης κατά την τοποθέτηση. 

1. Στο κάτω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος 
μεταξύ κάσας - μαρμαροποδιάς τοποθετούμε ουδέτερη 
σιλικόνη ή πολυουρεθανική αρμόκολλα.

2. Στις πλευρές και στο επάνω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά 
του κουφώματος μεταξύ κάσας – τοιχοποιίας τοποθετούμε 
ακρυλικό στόκο, ο οποίος επιδέχεται βάψιμο. Το βάψιμο 
στον ακρυλικό στόκο είναι απαραίτητο.

Προσοχή: Οι επιφάνειες (κουφώματος, μαρμαροποδιάς & τοι-
χοποιίας) να είναι καθαρές και στεγνές, για την αποτελεσματική 
πρόσφυση των μονωτικών υλικών. 

Τα συστήματα αλουμινίου χαρακτηρίζονται από την υψηλή 
ανθεκτικότητα τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. 
Για τη διασφάλιση και διατήρηση της διαχρονικά καλής 
λειτουργίας και αισθητικής, χρειάζεται να ακολουθούνται οι 
παρακάτω απλοί, αλλά βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης 
και καθαρισμού:

 � Τα προφίλ αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Σε βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες 
περιοχές, ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται συχνότερα 
και με πολύ μεγάλη σχολαστικότητα. 

 � Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση νερού 
και προϊόντων καθαρισμού με ουδέτερο pH.

 � Προσοχή σε αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, ασβέστης 
και γύψος, τα οποία δε πρέπει να μένουν καθόλου 

προσκολλημένα επάνω στην επιφάνεια του αλουμινίου.

 � Αμέσως μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει 
να αφαιρείται το προστατευτικό φιλμ από την επιφάνεια του 
αλουμινίου, η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί 
πρόβλημα. 

 � Τα κινητά μέρη, οι μηχανισμοί και τα ελαστικά θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να λιπαίνονται με σπρέι σιλικόνης σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

 � Σε κάθε περίπτωση 1 φορά το χρόνο είναι απαραίτητος 
ο έλεγχος - συντήρηση των συστημάτων αλουμινίου από 
επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε απορία σε τεχνικά θέματα, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.



 � Fabricator should always have all the necessary technical 
documentation, manuals and catalogs of systems that 
describe all the details of any type of construction.

 � Fabricator should be aware of the possibilities of profiles in 
order to provide the appropriate solutions for each case at 
the client.

 � Fabricator should have all the necessary tools and machinery 
in order to produce high quality products.

 �Milling and machining on profiles must be executed with 
absolute precision based on the instructions of the technical 
manuals. 

 � At the cutting points (piercing) of profiles is necessary to use 
protective materials (Bourgal), to avoid the appearance of 
electrolysis.

 � At the assembly of profiles is necessary to use sealant 
(polyurethane adhesive) in order to seal the profiles from any 
water inflows and air.

 � Fabricator should always use all the necessary accessories 
and mechanisms recommended by the company to ensure 
the quality and proper functionality of the frames.

 � At the construction and installation of the frames, screws 
should be of stainless steel or galvanized to prevent corrosion.

 �  Fabricator should open all the necessary weep holes in a 
frame for runoff water. The number of weep holes depend on 
the orientation and dimensions of the frame. (See technical 
manual).

 � Fabricator should use cyanoacrylate glue to the contact 
points of gasket.

 � Fabricator must properly support (shims application) the 
glazing, with plastic shims, at the projected points for the 
proper function of the frame. (See technical manual).

 �  Fabricator should select and place subframe depending 
on the typology of each frame for the proper support of the 
frame.

 �  Fabricator should estimate a perimeter joint between the 
frame and subframe of 2,5-3mm for non-Thermal Insulating 
systems and 5-6mm for Thermal Insulating systems.

 � Fabricator must choose the correct sealing materials during 
installation. More specifically:

1. We place neutral silicone or polyurethane sealant at the 
bottom, inner and outer of the frame, between frame and 
sill. 

2. We place acrylic putty both sides and on the top inner 
and outer of the frame, between the frame and the wall. 
Painting in acrylic putty is necessary.

Attention: The surfaces (frame, sill & wall) must be clean and dry 
for the effective adhesion of insulating materials.

Aluminium systems are characterized by high resistance to 
weather conditions and time. 

To ensure and maintain good function and timeless beauty, it 
is necessary to follow the simple but basic below rules for 
proper maintenance and cleaning:

 � Aluminium profiles must be cleaned at regular basis. 

 � In industrial or coastal areas, cleaning must be done more 
often and with great meticulousness.

 � At the time of cleaning is recommended to use water and 
cleaners with a neutral pH.

 � Alkaline materials such as cement, lime and plaster should 
not remain, at any time, on the aluminium surface.

 � Immediately after the installation of frames, the protective 
film must be removed from the surface of aluminium, where 
its exposure to sunlight may cause a serious damage.

 �  The moving parts, mechanisms and gaskets should be 
cleaned and lubricated with silicone spray periodically. 

 � In any case, a full maintenance control of aluminium systems 
- once a year - is necessary from a professional fabricator.

INSTRUCTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF FRAMES 

INSTRUCTIONS FOR PROTECTION & MAINTENANCE OF FRAMES 

For any questions on technical matters, contact the technical department of the company.
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Γενικές Πληροφορίες
 � Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν 
ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που 
μπορεί να προκύψουν.
 � Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην 
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.aluminco.com.
 � Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της. 
 � Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, 
εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

General Information
 � This catalogue has been compiled with great care. The company cannot 
be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
 � The latest version of this catalogue is available at the official website 
of the company www.aluminco.com.
 � The company has a full range of catalogues for all products. 
 � Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications 
and studies of ALUMINCO.

Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου 
αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
The date of issue of this catalogue is 
written at the back cover.
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