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COMPANY PROFILE
Μια βιομηχανία αλουμινίου διαφορετική από τις άλλες

Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο  που από την ίδρυσή της, το 1982, ξεκίνησε  με μια νέα γενιά καινοτόμων προϊόντων από 
χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα, ανταποκρινόμενη έτσι στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες. 
Σήμερα, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη κάθετη βιομηχανία αλουμινίου, τη μόνη ίσως στην Ελλάδα, που επεξεργάζεται το 
αλουμίνιο με τρείς τρόπους:
- ∆ιέλαση – με παραγωγική δυνατότητα 13.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως
- Πόρτες – με παραγωγική δυνατότητα 70.000 πάνελ ετησίως
- Χυτήριο – με παραγωγική δυνατότητα 1.000 τόνων ετησίως

Παράλληλα στο κέντρο παραγωγής της ALUMINCO, που καταλαμβάνει έκταση 30.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 40 χλμ. από την 
Αθήνα, διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος και συσκευασίας των προϊόντων 
που παράγει και τα παραδίδει σε τελική μορφή, έτοιμα για χρήση.

Με ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία κατασκευαστή
Σήμερα, στις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο που προσφέρει η ALUMINCO, περιλαμβάνονται: 
 
• Συστήματα Αλουμινίου
• Πάνελ αλουμινίου 
• Πόρτες εισόδου
• Συστήματα Καγκέλων 
• Συστήματα εξωτερικών χώρων

Και ξεχωριστή φυσιογνωμία

• Ανήσυχο, καινοτόμο  πνεύμα 
Προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και συστημάτων που να ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά 
και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές του δυτικού κόσμου.
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που η  ALUMINCO παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα σε 60 χώρες και στις 5 ηπείρους.

• Εμμονή στην ποιότητα 
Με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & ISO 9014.
Με διαδικασία βαφής βασισμένη στις προδιαγραφές QUALICOAT και επιπλέον επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης (Seaside Class).
Με συστήματα αλουμινίου και καγκέλων πιστοποιημένα από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς, όπως IFT Rosen-
heim, ΕΚΑΝΑΛ, Bureau Veritas, TUV, INSTITUTO GIORDANO,ICC.

• Μεγάλη ευελιξία  
Στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών. Παρόλο που η ALUMINCO παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και 
καλύπτει όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εφαρμογές, είναι πάντα διαθέσιμη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 
customized προϊόντα και λύσεις για να εξυπηρετήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς! 

A distinctive aluminium industry

Aluminco represents the first company in the field, which since it’s foundation in 1982, initiated a new generation of innovative products 
of cast aluminium in traditional designs, complying with the current architectural and constructional needs. 
Today it has been developed into a completely vertical aluminium industry, probably unique in Greece that processes aluminium in three 
ways:
- Extrusion – with a production capacity of 13.000 tones of profile per year
- Doors & panels, with a production capacity of 70.000 panels per year
- Foundry – with a production capacity of 1.000 tones per year 

In ALUMINCO’s production center, which is extended into 30.000 sq.m in Inofyta Viotia, 40 km from Athens, the company has integrated 
aluminium process units, electrostatic powder coatings, montage, finishing and packaging of the products which produces and delivers 
finished, ready for use.

With integrated solutions for the professional constructor
Today, among the architectural and constructional solutions, based on aluminium, that ALUMINCO offers, are included: 

• Aluminium Profile Systems
• Aluminium Panels
• Main entrance doors
• Railing systems
• Outdoor living systems

And outstanding corporate strategy

• Restless, innovative spirit 
Continuously focusing into research and development of new, improved products and systems which can fully comply with the quality, 
aesthetics and functionality standards, of the most demanding and fast developing markets of the world. Besides, it’s not an accidental 
fact that ALUMINCO’s export activity covers 60 countries and 5 continents.

• Persistence in quality
With production processes certified by the ISO 9001 & ISO 9014
With dyeing processes based on the QUALICOAT specifications and extra Seaside Class process. 
With aluminium systems and railings certified by international institutes and organizations, such as IFT Rosenheim, Bureau Veritas, TUV, 
INSTITUTO GIORDANO, ICC, EKANAL.

• Great flexibility 
To conform to customers’ special needs and requirements. Although ALUMINCO produces a great range of products and covers almost every 
architectural and constructional application, it is always available to design and produce customized products and solutions in order to 
satisfy even the most demanding ones!
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

510-3F

480-2F

480-3F

5065
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CARAVOLO
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

525-1P

525-2P

5069

525-3P
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PIROFANI
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

515 -1P

515 -3P

515 -2P

5066
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

PIRSOS
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5067

345-3F 392-4F 345-2F

375-4B 345-2B 345-3B

5068
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

CRONOS
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340-4F
340-3F

315-3F
315-2F 285-1F

275-1B
305-2B

305-3B

330-3B 330-4B 11



Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

ZEUS
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230-1F

265-2F

265-3F

285-3F

285-4F

225-1B

260-2B

260-3B

280-3B

280-4B

230-1F

265-2F

265-3F

285-3F

285-4F

225-1B

260-2B

260-3B

280-3B

280-4B
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτιστικού
The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

220-1F 170-1F 115-1F 215-1B 165-1B 110-1B
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REA

250-2F

245-2B

•Οι φωτιστικοί στύλοι αποτελούνται από μέρη 
χυτού αλουμινίου, όπως: βάση, βραχίονες, 
κορυφή, σύνδεσμοι και αυλακωτό profile 
αλουμινίου όσον αφορά τα ενδιάμεσα ύψη.
•Γίνονται ειδικές κατασκευές κατόπιν 
παραγγελίας μέχρι 7 μέτρα ύψος.
•Τα φωτιστικά σώματα παράγονται και αυτά 
από χυτό αλουμίνιο.
•Στάνταρ χρώματα: Πράσινο Rafaello, Γκρί 
Rafaello, Ανθρακί, Μαύρο, Λευκό.
•Η βάση τους γίνεται με ηλεκτροστατική 
μέθοδο και είναι πάχους 50-70 μικρών.
•Το κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται
 είναι AL SI 12.
•Οι φωτιστικοί στύλοι αλουμινίου δεν 
υφίστανται ηλεκτρόλυση, αλλοίωση ή φθορά.
•Τόσο το υλικό παραγωγής τους, όσο και η 
επεξεργασία τους, εγγυώνται μακρόχρονη 
χρήση χωρίς συντήρηση.
•Οι φωτιστικοί στύλοι αλουμινίου της  
ALUMINCO A.E. αφού υπέστησαν δοκιμές, 
έλαβαν πιστοποιητικό επιθεώρησης BUREAU 
VERITAS 

•The lighting posts consist of the cast  
aluminium parts, which are: the base, the arms 
and the top cover.
•Special constructions for a maximum to-
tal height of 7 meters are possible upon  
agreement.
•The connecting parts as well as the grooved 
part consist of aluminium profile.
•Standard Colours: Green Rafaello, Grey  
Rafaello, Anthracite, White, Black.
•The lanterns as well as the other type of lights, 
are also made of cast aluminium.
•They are painted by electrostatic paint of 50-70  
micros.
•The material used for casting is an aluminium 
alloy, AL SI 12.
•The lighting posts cannot undergo any  
electrolysis or deterioration.
•Both the aluminium used as well as the  
finishing are suitable for outdoor use and are 
guaranteed to be maintenance free.
•ALUMINCO lighting posts, after having passed 
the necessary tests, have obtained the BUREAU 
VERITAS QUALITY CERTIFICATE. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΥΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

B U R E A U

V E R I T A S
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PLOUTON

230

cm

10

70

62

25
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300-1F



6034

6033
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ERMIS

20

400-1F

400

332



ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS 320 11 - INOFITA VIOTIA - GREECE
ÔEL. +30 22620 47000 - FAX. +30 22620 47090 E-MAIL: info@aluminco.com - URL:www.aluminco.com 


