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• Accessories prices have been updated to the latest nominal price lists of Alumil  

• Hardware 
✓ Minimum height for lock 630-95-403 set to 350mm 
✓ Lift Units have been added in S560 for handle easy rotation 
✓ Corrected Espag rod deduction for Giesse Chic hardware 
✓ 485-34-668-00 (left) and 485-34-661-30 (right) strikers replaced by 

485-00-330-11 

• Accessories 
✓ 125-13-241-00 corner connector replaced by 125-13-241-01 

• Series S67 
✓ In S67 Aller retour door typology and when we use S67564 T profile 

the program calculates 45/45 460-34-545-00 cylinder. 
✓ Added new profile S67408 

• Series M7 
✓ Added new glazing list  
✓ Machining updated for the T-connection between mullion and 

transom.  

• Series S650   
✓ Glazing gasket options corrected according to glazing thicknesses 
✓ Added Uf values 

• Series M630 
✓ Corrected cutting of M63519 profile 
✓ Added locking hardware codes 424-85-036-XX & 424-85-037-XX 

• Series S77 
✓ Added Uf Values 
✓ Changed deduction of central gasket when using vulcanized corners 

• Series SF85 
✓ Corrected issue with hardware lock machining when the selected 

master sash was from left side 

 

 

 

 

• Ενημερώθηκαν οι τιμές εξαρτημάτων σύμφωνα με τους πρόσφατους τιμοκαταλόγους  

• Μηχανισμοί 
✓ Ορίστηκε ως ελάχιστο ύψος για την κλειδαριά 630-95-403 τα 350mm 
✓ Προστέθηκαν Lift Units στο σύστημα  S560 για εύκολο χειρισμό. 
✓ Διορθώθηκε η κοπή της ντίζας για τον μηχανισμό Giesse Chic 
✓ Τα αντικρίσματα 485-34-668-00(αριστερό) και 485-34-661-30(δεξί) 

αντικαταστάθηκαν από τον κωδικό 485-00-330-11. 

• Εξαρτήματα 
✓ Η γωνία με κωδικό 125-13-241-00 αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 125-

13-241-01 

• Σύστημα S67 
✓ Σε τυπολογία πόρτας Aller retour όταν χρησιμοποιούμε το προφίλ Τ 

S67564 το πρόγραμμα υπολογίζει κύλινδρο 45/45 460-34-545-00. 
✓ Προστέθηκε το προφίλ S67408 

• Σύστημα M7  
✓ Προστέθηκε νέα λίστα υάλωσης 
✓ Ενημερώθηκαν οι κατεργασίες για την σύνδεση μεταξύ κολώνας-

τραβέρσας 

• Σύστημα S650 
✓ Διορθώθηκαν τα ελαστικά υάλωσης σύμφωνα με τα πάχη υαλοπίνακα 
✓ Προστέθηκαν τιμές Uf 

• Σύστημα M630 
✓ Διορθώθηκε η κοπή για το Μ63519 
✓ Προστέθηκαν οι κωδικοί κλειδαριάς 424-85-036-XX & 424-85-037-XX 

• Σύστημα S77 
✓ Προστέθηκαν τιμές Uf 
✓ Άλλαξε η κοπή του κεντρικού ελαστικού όταν χρησιμοποιούμε 

βουλκανισμένες γωνίες 

• Σύστημα SF85 
✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες για το χερούλι του κυρίου φύλλου όταν αυτό 

ήταν από αριστερά 
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• Series S700 
✓ Changed cuttings for existing covers 
✓ Added cap for the middle part of the truck S70809 
✓ Added caps 311-70-802-03 & 311-70-809-03  

• Series P100 
✓ Removed profiles M0012, M0013 & M0063 

• Series M35 
✓ Removed insulating profile 720-10-500-00 
✓ Resolved issue where program was calculating twice per mullion, 

the insulating profile 720-10-600-00 when 30mm glazing was 
selected. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

• Σύστημα S700 
✓ Διορθώθηκαν οι κοπές των υφιστάμενων καπακιών 
✓ Προστέθηκε καπάκι για το μεσαίο μέρος του οδηγού S70809 
✓ Προστέθηκαν οι τάπες 311-70-802-03 & 311-70-809-03 

• Σύστημα P100  
✓ Αφαιρέθηκαν τα προφίλ Μ0012, Μ0013 & Μ0063 

• Σύστημα M35 
✓ Αφαιρέθηκε το θερμομονωτικό προφίλ 720-10-500-00 
✓ Διορθώθηκε ο υπολογισμός του θερμομονωτικού προφίλ 720-10-600-00 όταν 

το πάχος υάλωσης είναι 30mm 


