


Building Excellence 
every day

for 30 years*

*…11.000 days!



 Ισχυρή διεθνής παρουσία : Σε 60 χώρες, με 28 θυγατρικές.

 Προϊόντα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες κάθε αγοράς.

 Ιδιόκτητα καταστήματα πωλήσεων και διανομής σε όλο τον 
κόσμο.

 10.000 συνεργάτες παγκοσμίως. 

 Ισχυρά τμήματα μηχανικών για υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο.



Διεθνής εξέλιξη της ALUMIL, μέσω της ίδρυσης 
θυγατρικών σε όλες τις ηπείρους.



 Το πρώτο προηγμένο 
Κέντρο Δοκιμών στην 
Ελλάδα.

 Προϊόντα πιστοποιημένα 
από τα πλέον 
αναγνωρισμένα ινστιτούτα 
διεθνώς

Έρευνα & Ανάπτυξη 



Έργο κεντρικών γραφείων της Google Inc. στη Νέα 
Υόρκη

 Το 3ο μεγαλύτερο κτίριο στη Νέα Υόρκη με 290.000 τ.μ.
 Το έργο ανατέθηκε στα τέλη του 2013
 Παραδοτέο έργου: 3308 παράθυρα
 Η ALUMIL ολοκλήρωσε το έργο με επιτυχία το 2016



 Εξάπλωση σε όλες τις 
ηπείρους.
 Προκλήσεις από 

απαιτητικά έργα.
 Συνεχής επινόηση νέων 

τεχνικών λύσεων.

Στροφή της εταιρείας προς 
τις διεθνείς καταθέσεις.

Πορεία προς Διεθνείς καταθέσεις 



Οι καταθέσεις της ALUMIL 
 25 Εθνικές καταθέσεις στον ΟΒΙ
 4 Διεθνείς καταθέσεις στο PCT, WIPO
 4 Ευρωπαϊκές καταθέσεις στο EPO 
 Πάνω από 250 βιομηχανικά σχέδια στο Hague WIPO

Προτεραιότητα Ημερομηνία Τίτλος Καταθέσεις

20 20150100557 22/12/2015 Φιλητή ένωση φύλλων συρόμενου 
κουφώματος ΟΒΙ/PCT

21 20160100409 12/7/2016 Συρόμενο κούφωμα με ενδοδαπέδιο 
οδηγό ΟΒΙ/PCT

22 20170100014 13/1/2017 Κρυφό ανορθούμενο κούφωμα με 
μηχανισμό κλειδώματος ΟΒΙ/PCT/EPO

23 20180100141 29/3/2018 Σύστημα σκίασης με κρυφό μηχανισμό 
περιστροφής ΟΒΙ/PCT/EPO

24 20180100123 19/3/2018 Διάταξη ασφάλισης για συρόμενη πόρτα ΟΒΙ/EPO

25 20180100543 30/11/2018 Γωνία σύνδεσης με προεντατήρα ΟΒΙ/EPO



 LOCKING ARRANGMENT FOR SLIDING DOOR ASSEMBLY
 GR 20180100123
 Το PCT δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα

Δύο σημαντικές καταθέσεις 

 Ολόκληρος ο μηχανισμός 
έχει τοποθετηθεί εντός του 
προφίλ
 Προεξέχει μόνο το 

χειριστήριο πλευρικά
 Δυνατότητα κατασκευής 

minimal χωνευτών  



 Διεθνώς κατοχυρωμένος 
μηχανισμός κλειδώματος

 Minimal λαβή αλουμινίου

 Έξυπνο κλείδωμα

Δύο σημαντικές καταθέσεις 



Οφέλη από το ΔΕ της λαβή 

Δύο σημαντικές καταθέσεις 

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
συνέβαλε
 Στην αποτροπή 

αντιγραφής από 
ανταγωνισμό

 Στην υλοποίηση έργων 
λόγω καινοτομίας 

 Πρόσθεσε υπεράξια και 
κύρος στο συρόμενο 
σύστημα 



 Σύστημα σκίασης με κρυφό μηχανισμό περιστροφής
 GR 20180100141 29/03/2018
 PCT/GR2018/000044

Δύο σημαντικές καταθέσεις 

 Ο μηχανισμός 
περιστροφής 
έχει 
τοποθετηθεί 
εντός της 
περσίδας



Βιοκλιματικές πέργκολες 
πλήρως 
αυτοματοποιημένες



Απαράμιλλη αισθητική και 
άνεση
• Απόλυτα minimal 

σχεδιασμός, με ευθείες 
γραμμές, επίπεδες 
επιφάνειες 

• Μη εμφανή σημεία 
σύνδεσης

• Κρυφός και αθόρυβος 
μηχανισμός κίνησης των 
περσίδων



Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
• Συνέβαλε στη συνεργασία 

με Γερμανική 
κατασκευαστική εταιρεία

• Συνέβαλε στη συνεργασία 
με νέους προμηθευτές

• Αύξησε τις εξαγωγές



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Δομαζινάκης Φίλιππος, Dipl.Eng, MSc, MBA
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