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• Prices have been updated to the latest nominal price lists of Alumil (July 2021) 

• General 
✓ 311-63-163-03 replaced by 311-63-163-04 
✓ Corrected spindle in door handles 
✓ Added 415-47-500-11 in Alujet CC606 
✓ Added shoot bolt in pivot door typologies 
✓ Added new system S77 FR 

• Series S350 LT  
✓ Corner connectors of S356 added correctly 
✓ Alignment corners added for wall connections 
✓ Corner 150-05-200-00 added 

• Series M19800 
✓ M19838 connection changed to passing 

• Series M9800 
✓ M9838 connection changed to passing 
✓ Added typologies and hardware 

• Series M11000  
✓ Flush Door corrections 

• Series S67/MD67 
✓ Sash S67938 added to door typologies 
✓ T profile S67540 added 
✓ Added door hardware and machinings according to new fabrication 

manual for Pivot doors 
✓ Removed GU Unijet-D hardware from PVC groove hidden sashes 

typologies 

• Series M9660 
✓ Wall connections added for M19620 
✓ Removed T profile M19866 
✓ Removed GU Unijet-D hardware from PVC groove hidden sashes 

typologies 
✓ Added CE data for hidden sashes 

 

 

 

• Ενημερώθηκαν οι τιμές με τους πρόσφατους τιμοκαταλόγους 07/2021 

• Γενικά 
✓ To 311-63-163-03 αντικαταστάθηκε από το 311-63-163-04 
✓ Διορθώθηκε ο πίρος σε χερούλια πόρτας 
✓ Προστέθηκε το 415-47-500-11 στον μηχανισμό Alujet CC606 
✓ Προστέθηκαν σύρτες σε τυπολογίες pivot πόρτας 
✓ Προστέθηκε το σύστημα S77 FR 

• Σύστημα S350 LT 
✓ Οι γωνίες σύνδεσης για το S356 προστέθηκαν σωστά 
✓ Προστέθηκαν γωνίες επιπεδότητας για τις συναρμογές με τοίχο 
✓ Προστέθηκε η γωνία 150-05-200-00 

• Σύστημα Μ19800 
✓ Η σύνδεση για το Μ19838 άλλαξε σε διερχόμενο 

• Σύστημα Μ9800 
✓ Η σύνδεση για το Μ9838 άλλαξε σε διερχόμενο 
✓ Προστέθηκαν τυπολογίες και μηχανισμοί 

• Σύστημα M11000 
✓ Διορθώσεις στις συνεπίπεδες πόρτες 

• Σύστημα S67/MD67 
✓ Προστέθηκε το προφίλ S67938 δε τυπολογίες πόρτας  
✓ Προστέθηκε το Τ προφίλ S67540 
✓ Προστέθηκαν μηχανισμοί Pivot πόρτας και κατεργασίες 

σύμφωνα με το νέο εγχειρίδιο κατασκευής 

✓ Αφαιρέθηκαν οι μηχανισμοί GU Unijet-D από τους PVC 
μηχανισμούς για τυπολογίες με κρυφό φύλλο 

• Σύστημα Μ9660 
✓ Προστέθηκε το προφίλ Μ19620 στις συναρμογές με τοίχο 
✓ Αφαιρέθηκε το Τ προφίλ Μ19866 

✓ Αφαιρέθηκαν οι μηχανισμοί GU Unijet-D από τους PVC 
μηχανισμούς για τυπολογίες με κρυφό φύλλο 
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• Series S650 
✓ Corrected gaskets for Fixed sash & interlocking 

profile 
✓ Corrected cuttings for bottom frame in Eclipse 

corner typologies 
✓ Replaced rollers  
✓ Corrected cutting for S30652 in corner typologies 

• Series S650 E Motion 
✓ Profiles S31664 and S31658 has been replaced by 

S31721 & S31722 
✓ Added new typologies for meeting style (4sash – 2 

tracks 
✓ Added new hardware and machinings for meeting 

style typologies 
✓ Replaced rollers 
✓ Updated roller limits from 250kg to 500kg (2 rollers) 

and from 500kg to 1000 kg (4 rollers) 

• Series M630  
✓ Corrected machinings of the bottom sash on the 

interlocking area 
✓ Added gutter & subsill profiles (M63163 + 

M63171/M63173/M63164) in wall connection. 

• Series M7  
✓ Removed calculation of glazing support for wall 

connection on M7 Structural 
✓ Inner corners available  

• Series SF85 
✓ Even typologies removed due to a construction issue 
✓ EX-3801812500 removed 

 

• Σύστημα S650  
✓ Διορθώθηκαν τα λάστιχα για προφίλ σταθερού φύλλου & 

γάντζους 
✓ Διορθώθηκαν οι κοπές στον κάτω οδηγό για γωνιακές κατασκευές 
✓ Αντικαταστάθηκαν τα ράουλα 
✓ Διορθώθηκε η κοπή για το προφίλ S30652 σε γωνιακές 

κατασκευές 

• Σύστημα S650 E Motion 
✓ Τα προφίλ S31664 και S31658 αντικαταστάθηκαν από τα S31721 

και S31722 
✓ Προστέθηκαν τυπολογίες για φιλητό (4 φύλλα – 2 οδηγοί) 
✓ Προστέθηκαν μηχανισμοί και κατεργασίες για τυπολογίες 

φιλητού  
✓ Αντικαταστάθηκαν τα ράουλα 
✓ Ενημέρωση για τα όρια στα ράουλα από 250 κιλά έως 500 κιλά 2 

ράουλα – από 500 κιλά έως 1000 κιλά 4 ράουλα 

• Σύστημα Μ630  
✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες για το κάτω φύλλο στην περιοχή 

του γάντζου 
✓ Προστέθηκαν τα προφίλ (M63163 + M63171/M63173/M63164)   

υδατολεκάνη και subsill στις συναρμογές με τοίχο 

• Σύστημα Μ7 
✓ Αφαιρέθηκε ο υπολογισμός για τη στήριξη τζαμιών από τη 

συναρμογή με τοίχο στο Μ7 Structural 
✓ Διαθέσιμες οι εσωτερικές γωνίες για γωνιακές κατασκευές 

• Σύστημα SF85 
✓ Αφαιρέθηκαν οι ζυγές τυπολογίες  
✓ Αφαιρέθηκε το EX-3801812500 
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• Series S77  
✓ Added new corner connectors 
✓ Added T connectors 

• Series SD115 
✓ Corrected Hardware & CNC  machinings  

• Series S560 
✓ 660020903 & 6601200903 drainage valves added in 

sliding window with fixed sash typology 

• Series P100  
✓ Removed hinge 350-40-949-00 

 

 

 

• Σύστημα  S77 
✓ Προστέθηκαν νέες γωνίες σύνδεσης 
✓ Προστέθηκαν σύνδεσμοι Τ  

• Σύστημα SD115 
✓ Διορθώθηκαν κατεργασίες για μηχανισμούς και CNC  

• Σύστημα S560 
✓ Προστέθηκαν οι βαλβίδες απορροής 660020903 & 6601200903  

• Σύστημα P100 
✓ Αφαιρέθηκε ο μεντεσές 350-40-949-00 

  


