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Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων 
από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα. Σήμερα, αξιοποιώντας 29 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, 
κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.  Στο κέντρο παραγωγής της διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, 
φινιρίσματος, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων που παράγει και παραδίδει. 

Η ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Πλήρης σειρά ανοιγόμενων και συρόμενων συστημάτων αλουμινίου, ψυχρών και θερμομονωτικών.
- Πληθώρα σχεδίων σε πάνελ αλουμινίου για κάθε αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάγκη με έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και 
  την ασφάλεια.
- Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών ή ιδιωτικών κτιρίων. Διατίθενται σε παραδοσιακό ή σύγχρονο 
  στυλ, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
- Συστήματα καγκέλων για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου ή τύπου 
  inox συνδυασμένα με πολυκαρμπονικά φύλλα.
- Συστήματα εξωτερικών χώρων όπως πέργκολες, αίθρια, στέγαστρα εισόδων, αυλόπορτες, αυλόγυροι και  φωτιστικά, προσφέροντας 
  ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή κτιρίων υψηλών απαιτήσεων.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, η ALUMINCO είναι προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και 
ανάπτυξης προϊόντων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές. 
Η διαδικασία βαφής των προϊόντων της βασίζεται στις προδιαγραφές QUALICOAT και SEASIDE CLASS (επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης) ενώ 
τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.

Όλα τα συστήματα αλουμινίου και καγκέλων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και στη 
συνέχεια πιστοποιούνται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς όπως το IFT Rosenheim Γερμανίας, το Instituto Giordano Ιταλίας, 
το ΕΚΑΝΑΛ (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου) Ελλάδας κ.α. 

Η ALUMINCO οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, με 
ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής δημιουργώντας σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τον τεχνικό κόσμο και το καταναλωτικό κοινό.

ALUMINCO, situated in Inofita (40km from Athens & 70km of the int. airport EL. BENIZELOS), Viotia, is the first company of this sector that, 
since its establishment, begun the production of items made of cast aluminium on traditional patterns. Today, with 29 years of experience, our 
company has evolved to an integrated vertical aluminium industry. The production center includes integrated processing units, units of powder 
coating, assembling, finishing, packaging and storage.

ALUMINCO offers aluminium-based modern architectural and constructive solutions, which include:

- A complete series of tilt & turn sliding and thermal break aluminium systems.
- Several series of on aluminium panels for any architectural and building need, emphasizing on aesthetics, functionality and safety. 
- Safety doors and reinforced doors for main entrances of any building. Available in traditional or modern styles, in a large variety of designs 
  and colors. 
- Railing systems for balconies, verandahs and stairs. In traditional and modern designs, of cast aluminium or inox type combined with
  polycarbonate panels.
- Outdoor systems, such as pergolas, patios, entrance canopies, yards and lighting, offering integrated solutions for buildings of high demands. 

Our exporting experience to more than 60 countries throughout the world, keeps ALUMINCO dedicated to product research and development, 
satisfying the qualitative, aesthetic and functional needs of the demanding and rapidly developing markets.

The pomcler coating procedure is based on QUALICOAT specifications for SEASIDE CLASS; our company conforms to the quality system ISO 
9001 and the system of environmental management ISO 14001.

All aluminium and railing systems are designed, developed and tested by the department of Research & Development and then are certified by 
recognized institutes and international organizations, such as IFT Rosenheim of Germany, Instituto Giordano of Italy, EKANAL (Greek Center of 
Aluminium Development of Greece), etc.

Εταιρικό προφίλ

Company profile
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Τα 3 πρώτα ψηφία του κωδικού δηλώνουν το συνολικό ύψος του φωτι
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
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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
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

250-2F

245-2B

•The lighting posts consist of the cast aluminium 
parts, which are: the base, the arms and the top 
cover.

•Special constructions for a maximum total 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. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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FURNITURE
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PLOUTON

230

cm

10

70

62

25
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300-1F



6034

6033
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ERMIS
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400-1F

400

332






