
Update 11/04/2022 – Database 12796 

 

      
• Systems P100, P100 slim, P200 charged per meter instead of kg 

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

• General 

✓  Weight and dimension limitations are added to M9800 & M19800 

sashes as per below: 
▪  Max weight per sash is 80 kg. 
▪ Max sash width is 1000mm. 
▪ Max sash height is 2500mm. 

• Hardware 
✓ Pop up handles reactivated with code 610-57-081-XX 
✓ Added Alujet 10 RC3 TnT for single sash typologies on S67 & S77 
✓ New cylinders EX-4605306500 (30/65 safety) & EX-4603355500 

(35/55 standard) added 

• Series S650 E motion  
✓ Corrected the sash orientation 

• Series P100 Slim 
✓ In case of fixed outer gasket replaced by code 220-60-002-01 

• Series M450 
✓ Added handle 380-18-147-XX with the additional cover for lock. 
✓ Added frame drainage  

• Series M9660 
✓ Added handle Unijet 360-90-725-XX & 360-90-738-XX 

• Series M7 
✓ Drawing of profile M70080 has been corrected 

• Series S350 LT 
✓ Sash S35011 length correction in case of 25 mm interlocking 
✓ Corrected machinings for profile S376 

 

 
 

 
 
 

 

• Τα συστήματα P100, P100 slim, P200 χρεώνονται ανά μέτρο. 

• Ενημερώθηκαν οι τιμές με τους πρόσφατους τιμοκαταλόγους  

• Γενικά  
✓ Προστέθηκαν όρια για το βάρος και τις διαστάσεις φύλλου στα συστήματα 

Μ9800 & Μ19800 όπως παρακάτω: 
▪  Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg. 
▪ Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm 
▪ Μέγιστο ύψος φύλλου 2500mm 

• Μηχανισμοί 
✓ Τα χερούλια pop up ενεργοποιήθηκαν  εκ νέου με τον κωδικό 610-57-081-XX 
✓ Προστέθηκε ο μηχανισμός Alujet 10 RC3 για ανοιγοανακλινόμενο 

μονόφυλλο παράθυρο στα συστήματα S67 & S77 
✓ Προστέθηκαν οι κύλινδροι 460-53-065-00 (30/65) & 460-33-555-00  (35/55) 

• Σύστημα S650 E motion 
✓ Διορθώθηκε ο προσανατολισμός του φύλλου  

• Σύστημα P100 Slim 
✓ Σε περίπτωση σταθερού το λάστιχο αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 220-

60-002-01 

• Σύστημα M450 
✓  Προστέθηκε το χερούλι 380-18-147-XX μαζί με το πρόσθετο κάλυμμα  
✓ Προστέθηκαν οι κατεργασίες απορροών στους οδηγούς 

• Σύστημα Μ9660 
✓ Προστέθηκαν τα χερούλια Unijet 360-90-725-XX & 360-90-738-XX       

• Σύστημα M7 
✓ Διορθώθηκε το σχέδιο για το προφίλ Μ70080 

• Σύστημα 350 LT  
✓ Διορθώθηκε η κοπή για το προφίλ S35011 σε περίπτωση γάντζου 25mm 
✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες για το προφίλ S376 
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• Series M12500 
✓ Added profile M12556 (gutter) 

•  Series SD115  
✓ Corrected machinings of S11653 & S11550 

• Series S77/SD77 
✓ Cast corner cleat EX-1134305600 is calculated properly for S77034 

• Series S560  
✓ Changed the central seal code in case of monorail 

• Series M35  
✓ Mullion Water Evacuation is added 710-35-003-00 

• Series S560 LT 
✓ New corner typology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Σύστημα Μ12500  
✓ Προστέθηκε το προφίλ Μ12556 (υδατολεκάνη) 

• Σύστημα SD115   
✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες από τα προφίλ S11653 & S11550 

• Σύστημα S77/SD77 
✓ Η γωνία 113-43-056-00 υπολογίζεται σωστά για το προφίλ S77034 

• Σύστημα S560  
✓ Άλλαξε ο κωδικός του κάτω κεντρικού στεγανωτικού σε περίπτωση monorail 

• Σύστημα M35 
✓ Προστέθηκε ο νεροχύτης κολώνας 710-35-003-00 

• Σύστημα S560 LT 
✓ Νέα γωνιακή τυπολογία 

 

 


