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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!

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!

Since 1982 

Από το 1982
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Εταιρικό προφίλCompany 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 UK-GR.indd   All Pages 3/4/2019   3:05:40 µµ
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SL250
Lift & Slide Thermal Insulating System for reliable 
performance on large openings 
Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για αξιόπιστες 
επιδόσεις σε μεγάλα ανοίγματα
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Identity - Ταυτότητα SL250

Performances / Eπιδόσεις
Air permeability / Αεροπερατότητα EN 12207 Class 3
Watertightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208 Class 3A
Resistance to wind load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 Class C4
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2 Uf=3.0-5.5 W/m2K

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Hardware / Μηχανισμός Lift & slide/Ανασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης 144.4 mm
Sash width / Πλάτος Φύλλου 63.3 mm
Frame lift & slide width 
Πλάτος οδηγού επαλλήλο 151.2 mm

Min. frame height / Ελαχ. ύψος οδηγού 53 mm
Min rail width glass-mosquito screen-shutter
Ελάχιστο πλάτος οδηγού τζάμι-σίτα-παντζούρι

  
71.9 mm

Sash weight / Βάρος φύλλου up to / έως 400 Kg
Glass thickness / Υάλωση up to / έως 47 mm
Polyamides / Πολυαμίδια 24 mm

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης

Uw=1.95 W/m²K
Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
2500x2400 with Ug=0.8 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 4/12 (ARGON)/4/12 (ARGON) /4

Το σύστημα SL250 ανήκει στη γενιά των θερμομονωτικών συστημάτων που 
προσφέρει αυξημένα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και ηχομείωσης, άριστη 
στεγανότητα και ασφάλεια. Το πλέον ποιοτικό ανασυρόμενο θερμομονωτικό 
σύστημα βαρέως τύπου, σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη αρχιτεκτονική 
τάση που αναζητά προφίλ σε μοντέρνο σχέδιο ίσιας γραμμής, αποτελεί την 
ιδανική λύση για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Δυνατό του πλεονέκτημα 
είναι η χρήση μηχανισμών ανύψωσης με ενσωματωμένα ράουλα υψηλών 
αντοχών που πρώτα ανασηκώνουν το φύλλο και έπειτα πραγματοποιείται η 
ολίσθηση, επιτυγχάνοντας την εύκολη και εύρυθμη κύλιση και εξασφαλίζοντας 
ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα σε κατασκευές αυξημένου βάρους, μεγάλων 
διαστάσεων. Τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες δέχονται πολλαπλό κλείδωμα, 
προσφέροντας αποτελεσματική ασφάλιση. 
Το SL250 είναι ένα διαχρονικά αξιόπιστο ανασυρόμενο θερμομονωτικό σύστημα 
που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα συρόμενων 
προδιαγραφών.

 � Βέλτιστη στεγανότητα και θερμομόνωση.
 � Μέγιστη ασφάλεια με την δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών κλειδωμάτων.
 � Μεγάλη αντοχή σε βάρος τζαμιού, έως 400 Kg.
 � Ειδικά ράουλα που προσφέρουν ιδανική κύλιση στον οδηγό.
 � Φέρει μηχανισμό ανύψωσης και έπειτα κύλισης.
 � Ο πρωτοποριακός οδηγός του συστήματος με ενσωματωμένη κάσα μας δίνει 

την δυνατότητα για κατασκευή επάλληλου και σταθερού ή ανοιγόμενου.
 � Δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών και στιβαρών κατασκευών για ανοίγματα 

μεγάλου μεγέθους.

The SL250 system belongs to the generation of thermal insulation systems that 
offers optimum sealing and thermal insulation level, excellent water tightness and 
safety. It is designed based on the modern architectural trends, seeking for profiles 
in a modern straight line design, where they can give effective solutions to large 
openings. The principal characteristic of the system is the use of lifting devices 
with embedded high strength rollers that first lift, and then sliding takes place, 
achieving easy and smooth scrolling and ensuring durability and functionality 
in large dimensions of increased weight. The windows and doors with special 
multiple locking devices secure the opening.
The SL250 is a timeless reliable lift and slide insulation system that meets the 
increasing demands for high quality sliding openings, balancing perfectly between 
durability and functionality and satisfying end users for both ease of use and for 
the high levels of performance.

 � Optimum sealing and thermal insulation level.
 � Maximum safety with multiple locks.
 � High resistance to glass weight up to 400 Kg (per sash).
 � Special rollers that offer ideal scrolling.
 � The innovative guide system with our integrated frame gives the possibility to 

make any typology of sliding door.
 � Ability to create resistant and robust construction for large openings.

Configurations / Τυπολογίες
Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf 
double sliding, 2Leaf sliding with insect screen, 2Leaf sliding with fixed 
Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα 
φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα, 
2Φυλλα επάλληλα με σταθερό
Ανασυρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι
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SL250 Catalogue Overview - Συνοπτικός Κατάλογος
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Catalogue Overview - Συνοπτικός Κατάλογος
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SL250 Profiles 1:1 / Προφίλ 1:1
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SL250 Beads - Πηχάκια
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Beads - Πηχάκια
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SL250 Sections - Τομές
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Sections - Τομές
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Sections - Τομές
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Sections - Τομές
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Sections - Τομές
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Sections - Τομές
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SL250
Milling & Construction Details - 
Κατεργασίες & Κατασκευαστικές 
Λεπτομέρειες
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Milling & Construction Details - Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
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Milling & Construction Details - Κατεργασίες & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
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SL250 Corner Joints-Alignement Corners
Γωνίες Συνδέσεως-Ευθυγραμίσεως
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Corner Joints-Alignement Corners
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Corner Joints-Alignement Corners
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SL250 Cutting Calculations - Μέτρα Κοπής

The cutting standards are theoritical
Τα μέτρα κοπής είναι θεωρητικά
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Cutting Calculations - Μέτρα Κοπής
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Cutting Calculations - Μέτρα Κοπής
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Cutting Calculations - Μέτρα Κοπής
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Cutting Calculations - Μέτρα Κοπής
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SL250 Accessories - Εξαρτήματα
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Accessories - Εξαρτήματα
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Accessories - Εξαρτήματα
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Accessories - Εξαρτήματα
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Accessories - Εξαρτήματα
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SL250 Punching Machine - Πρέσα
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Punching Machine - Πρέσα
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Punching Machine - Πρέσα



 � Fabricator should always have all the necessary technical 
documentation, manuals and catalogs of systems that de-
scribe 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 machin-
ery in order to produce high quality products.

 �Milling and machining on profiles must be executed with ab-
solute 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 (poly-
urethane adhesive) in order to seal the profiles from any wa-
ter 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 corro-
sion.

 �  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 break sys-
tems and 5-6mm for thermal break 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. Paint-
ing 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.



 � Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνι-
κά έντυπα, εγχειρίδια και καταλόγους των συστημάτων που 
περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες για οποιαδήποτε κατα-
σκευή.  

 �  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 ερ-
γαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να παράγει 
άριστης ποιότητας τελικό προϊόν. 

 � Οι κατεργασίες - χαντρώματα των προφίλ θα πρέπει να εκτε-
λούνται με απόλυτη ακρίβεια με βάση τις οδηγίες των τεχνι-
κών εγχειριδίων.

 � Στα σημεία κοπής, χαντρώματος των προφίλ είναι απαραί-
τητη 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 εισρ-
ροές νερού και αέρα.

 � Ο κατασκευαστής οφείλει και πρέπει να χρησιμοποιεί εξαρ-
τήματα και μηχανισμούς που προτείνει η εταιρία, ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η σωστή λειτουργία των κου-
φωμάτων.

 � Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων οι βί-
δες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες για την απο-
φυγή 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 (τακάρι-
σμα) των υαλοπινάκων, με πλαστικά τακάκια, στα προβλε-
πόμενα 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 ψυ-
χρά και 5-6mm στα θερμοδιακοπτόμενα.

 �  Ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει τα σωστά υλικά στεγά-
νωσης κατά την τοποθέτηση. 

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

2. Στις πλευρές και στο επάνω μέρος εσωτερικά και εξωτε-
ρικά του κουφώματος μεταξύ κάσας – τοιχοποιίας τοπο-
θετούμε 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 αν-
θεκτικότητα τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Για 
τη διασφάλιση και διατήρηση της διαχρονικά καλής λειτουρ-
γίας και αισθητικής, χρειάζεται να ακολουθούνται οι παρα-
κάτω απλοί, αλλά βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και 
καθαρισμού:

 � Τα προφίλ αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα. Σε βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιο-
χές, 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 προσκολλη-

μένα 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 δημιουρ-
γεί 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 επαγ-
γελματία αλουμινοκατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

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