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www.alumil.com FC50 Fencing

Ε∆ΡΑ
BI.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς - 611 00 
Τηλ.: 23410 79300
Fax: 23410 71988
E-mail: info@alumil.com

HEADQUARTERS
KILKIS INDUSTRIAL AREA 
Kilkis - GR 611 00
Tel.: +30 23410 79300
Fax: +30 23410 71988
E-mail: info@alumil.com

HEAD OFFICES 
& SHOWROOM - THESSALONIKI
Gogousi 8, Efkarpia 
Thessaloniki - GR 564 29
Tel.: +30 2313 011000
Fax:  +30 2310 692473
Ε-mail: Info@alumil.com

ΓΡΑΦΕΙΑ & SHOWROOM - ΑΘΗΝΑ
Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές
Αθήνα - 136 71 
Τηλ.: 210 6298100 
Fax: 210 8003801
E-mail: athina@alumil.com 

SHOWROOM - ΛΕΜΕΣΟΣ
Άρτας 1, Κάτω Πολεµίδια
Λεµεσός

Τηλ.: 00 357 22461156
Fax:  00 357 22610021
Ε-mail: info.cyprus@alumil.com

SHOWROOM - LIMASSOL
Artas 1, Kato polemidia, 
Limassol, Cyprus

Tel.: 00 357 22461156
Fax: 00 357 22610021
Ε-mail: info.cyprus@alumil.com

OFFICES & SHOWROOM - ATHENS
Tatoiou Avenue 67, Acharnes 
Athens - GR 136 71
Tel.: +30 210 6298100 
Fax: +30 210 8003801
E-mail: athina@alumil.com 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γωγούση 8, Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη - 564 29
Τηλ.: 2313 011000
Fax: 2310 692473
Ε-mail: Info@alumil.com

ALUMIL CYPRUS - NIKOSIA
Pentagias 19, Industrial Area Idaliou
Nicosia

ALUMIL CYPRUS - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πενταγιάς 19, Βι.Πε. Ιδαλίου
Λευκωσία



Το SMARTIA FC50 αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
περίφραξης αλουµινίου, µε τις περσίδες της επιλογής σας 
να τοποθετούνται οριζόντια και εφαπτοµενικά της κολόνας, 
στη µία ή και στις δύο πλευρές. Χάρη στα ενισχυµένα προφίλ 
και την αγκύρωσή του, το σύστηµα χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 
αντοχή επιτρέποντας πολύ µεγάλες διαστάσεις κατασκευής, 
µε µη εµφανή σηµεία σύνδεσης. Προσφέρεται ένα συνεχές και 
minimal αποτέλεσµα υψηλής αισθητικής, µια περίφραξη η οποία 
αναδεικνύει συνολικά το οίκηµα και τον περιβάλλοντά σας χώρο.

Ασύγκριτα πλεονεκτήµατα

/ Κορυφαίος σχεδιασµός µε minimal αισθητική.

/ Ευρύτατη ποικιλία λύσεων για την κάλυψη όλων των αναγκών.

/ Κορυφαία στιβαρότητα, υψηλότερη των σχετικών προδιαγραφών.

/ ∆υνατότητα για κατασκευές µεγάλων διαστάσεων.

/ Χαρακτηριστική ευκολία κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

/ Επιλογή από πέντε (5) περσίδες.

/ ∆υνατότητα τοποθέτησης των περσίδων στη µία 
ή και στις δύο πλευρές.

/ Mη εµφανή σηµεία σύνδεσης.

/ Ρυθµιζόµενη βάση αγκύρωσης και κολόνα.

/ Ειδικός σχεδιασµός για αυξηµένη στιβαρότητα.

/ ∆υνατότητα για ανοιγόµενη αυλόπορτα, µονόφυλλη και δίφυλλη.

SMARTIA FC50 is a complete aluminium fencing system, 
with horizontal louvers attached on the mullion on one 
or both sides. Thanks to its extra reinforced profiles and 
anchoring, the system offers enhanced strength, 
allowing very large construction dimensions, with 
no visible connection points. It offers a continuous 
and minimal effect of high aesthetics, a fencing which 
highlights the whole building and the surrounding space 
of yours.

Incomparable advantages

/ Elegant design with minimal aesthetics.

/ Wide variety of solutions to meet all specific needs.

/ Top strength, much higher than relevant specifications.

/ Structures of quite large dimensions.

/ Great ease of fabrication.

Technical characteristics

/ Selection from five (5) louvers.

/ Louvers mountable on one or both sides.

/ All fixing points are not visible.

/ Adjustable anchor base and mullion.

/ Special design for enhanced robustness.

/ Single- and double-leaf hinged gates.

Το σύστηµα περίφραξης για να ολοκληρώστε 
τον περιβάλλοντα χώρο της επιλογής σας

The fencing solution to complete 
the outdoor surroundings of your choice

FC50 Fencing


