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• Prices have been updated to the latest nominal price lists of 

Alumil (May 2021) 

• General 
✓ Removed dual color option from non insulated 

systems (cold systems). 

• Windows Hardware 
✓ Hinges for the Side Hung, Bottom Hung and Top 

Hung has been changed. New Alumil Branded 
hinges have been added. 

• Series S650 (all variants) 
✓  Due to database standardization issues, the silicone 

calculation had to be altered. For detailed 
instructions on how to calculate Glazing silicone 
follow the following 
video.   https://www.alumil.com/greece/en/fabricat
ors/service-support/services-
tools/alumilcal/news/2021/05/07/alumilcal-
tutorial-s650-glazing-silicon-calculation 

• Series M9660 
✓ Added the concealed sash typologies. 
✓ T-joint extension changed from +4,5mm to +4,8mm. 

• Series M630 
✓ Added typology 3ple track with fly screen (3 sashes 

and flyscreen) 
✓ Replaced the brushes on the frames, according to 

the catalog update. 

• Series S77 

✓ Added profile S77829. 

 

 

• Ενημερώθηκαν οι τιμές με τους πρόσφατους τιμοκαταλόγους 05/2021 

• Γενικά 
✓ Αφαιρέθηκε η επιλογή διχρωμίας από τα "κρύα" συστήματα. 

• Μηχανισμοί παραθύρων 
✓ Οι μεντεσέδες για Ανοιγόμενο, Ανακλινόμενο, Προβαλλόμενο 

αλλάξανε. Νέοι μεντεσέδες Alumil προστέθηκαν. 

• Σύστημα S650 (όλες οι παραλλαγές) 
✓ Λόγω περιορισμών της βάσης δεδομένων, ο υπολογισμός της 

σιλικόνης άλλαξε. Για λεπτομερής οδηγίες για τον υπολογισμό, 
παρακαλώ δείτε το βίντεο του παρακάτω συνδέσμου. 
https://www.alumil.com/greece/fabricators/service-
support/services-tools/alumilcal/news/2021/05/07/alumilcal-
tutorial-s650-glazing-silicon-calculation-gr   

• Σύστημα Μ9660 
✓ Προστέθηκαν τυπολογίες κρυφού φύλλου. 
✓ Η προέκταση του Τ προφίλ άλλαξε από 4,5 mm σε 4,8 mm 

• Σύστημα Μ630 
✓ Προστέθηκε τυπολογία τριπλού οδηγού με σίτα (3 φύλλα και 

σίτα) 
✓ Αντικαταστάθηκαν τα βουρτσάκια στους οδηγούς, σύμφωνα 

με  τον τεχνικό κατάλογο. 

• Σύστημα S77 
✓ Προστέθηκε το προφίλ S77829  

• Σύστημα M9400 (Παντζούρια) 
✓ Προστέθηκε νέα κάσα Μ9401 
✓ Προστέθηκε νέο μπινί Μ9500 
✓ Νέο κατωκάσι για τις πόρτες παντζουριού Μ9386 
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• Series M9400 Shutters 
✓ Added New frame M9401. 
✓ Added New meeting style profile M9500. 
✓ New Bottom configuration for shutter doors M9386.  

• Series M9400 
✓ Replaced glazing gasket 200-06-860-00 by 200-06-

861-00. 
✓ Corrected pivot door typology. 

• Series M940  
✓ Replaced glazing gasket 200-06-860-00 by 200-06-

861-00 

• Series M15000 
✓ Added sash profile 25700001 to the double 

casement typologies. 
✓ Corrected wall connections cutting angles. 

• Series S350  
✓  Transom S339 have been added to the sash S384. 

•  Series S350 LT 
✓ Transom S339 have been added to the sash S384. 

• Series S350 LT Pocket 
✓  Transom S339 have been added to the sash S384. 

Series  

• S350 LT Pocket (Shutter) 
✓ Replaced roller 600-14-600-00 by 600-00-325-00 

• Series S560 Pocket 
✓ Added wall connection S35019. This addition caused 

change in deduction from -20mm to -22mm. 

• Σύστημα Μ940 
✓ Αντικαταστάθηκε το λάστιχο 200-06-860-00 με το 200-06-861-00 

• Σύστημα Μ15000 
✓ Προστέθηκε το φύλλο 25700001 στις τυπολογίες για δίφυλλα 

ανοιγοανακλινόμενα 
✓ Διορθώθηκαν οι γωνίες κοπής για τα αρμοκάλυπτρα 

• Σύστημα S350 
✓ Η τραβέρσα S339 προστέθηκε στο φύλλο S384 

• Σύστημα S350 LT 
✓ Η τραβέρσα S339 προστέθηκε στο φύλλο S384 

• Σύστημα S350 LT Pocket 
✓ Η τραβέρσα S339 προστέθηκε στο φύλλο S384 

• Σύστημα S350 LT Pocket (Παντζούρια) 
✓ Αντικαταστάθηκε το ράουλο 600-14-600-00 με το 600-00-325-00 

• Σύστημα S560 Pocket 
✓ Προστέθηκε το αρμοκάλυπτρο S35019. Αυτή η αλλαγή προκάλεσε 

και αλλαγή στην αφαίρεση από -20mm σε -22mm 

• Σύστημα S560LT 
✓ Προστέθηκαν τα εξαρτήματα υδατολεκάνης από τον οδηγό, που 

έλειπαν. (660-44-088-0Χ, 660-01-209-03 & 660-12-009-03) 

• Σύστημα S700 
✓ Διορθώθηκε η κοπή του PVC προφίλ 660-00-714-00 

• Σύστημα P200 
✓ Προστέθηκε το λάστιχο 720-04-910-00 

• Σύστημα Μ8200 
✓ Διορθώθηκαν οι ποσότητες για τις τάπες της κάσας 
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• Series S560 LT 
✓ Added missing drainage accessories on the frames. 

(660-44-088-0X, 660-01-209-03 & 660-12-009-03) 

• Series S700 
✓ Cutting of PVC profile 660-00-714-00 has been 

corrected. 

• Series P200 
✓ Added missing Adhesive gasket 720-04-910-00 

• Series M8200 
✓ End cap quantities for frames have been corrected. 

 


