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Η πείρα, το μεράκι, η τεχνογνωσία 
και ο εκσυγχρονισμένος πάντα 
εξοπλισμός μας, μας παρέχουν τη 
δυνατότητα να σας προσφέρουμε 
αποτελέσματα άριστης ποιότητας, 
αισθητικής και λειτουργικότητας.

Η Alumik είναι μια επιχείρηση 
εξειδικευμένη στην προσαρμογή 
και τοποθέτηση οικιακών και 
επαγγελματικών λύσεων στους τομείς 
κουφωμάτων, πόρτας, συστημάτων 
σκίασης και κιγκλιδωμάτων. 
Ιδρύθηκε το 2006 και με έδρα της 
την Καβάλα και προσφέρει τις πιο 
ολοκληρωμένες λύσεις σε οικιακό 
και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις 
της εταιρείας διασφαλίζουν την 
ποιότητα στην κατασκευή των 
προϊόντων, με μοναδικό γνώμονα 
την απόλυτη ικανοποίηση των 
αναγκών του πελάτη.

Η φιλοσοφία της Alumik 
περιστρέφεται γύρω από τον πελάτη 
και τις ανάγκες του, μέσα από την 
καινοτόμο προσέγγιση, αλλά και 
την πολυετή εμπειρία. Οι υψηλές 
προδιαγραφές των πρώτων υλών και 
ο άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
αποτελούν εγγύηση ακόμη και για 
τις πιο απαιτητικές προκλήσεις.

Με γνώμονες την ποιοτική λύση, 
την οικονομική βελτιστοποίηση και 
την οικολογική ταυτότητα, η Alumik 
είναι στη διάθεσή σας και πάντα 
έτοιμη να προχωρήσει στη μελέτη, 
την κατασκευή και την εφαρμογή της 
πρότασής της στα δικά σας μέτρα.
Στην Alumik παρέχουμε υπηρεσίες 
εξαιρετικής ποιότητας σε 
ανταγωνιστικές τιμές, με απόλυτη 
αξιοπιστία και προσαρμοσμένες στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.

Μαζί μπορούμε να αναβαθμίσουμε 
τις υποδομές και να κάνουμε 
πραγματικότητα το όραμά σας για 
τον επαγγελματικό σας χώρο, την 
επιχείρησή σας, το ξενοδοχείο, τον 
χώρο εστίασης, ή και την ιδιωτική σας 
κατοικία, χωρίς κανέναν συμβιβασμό 
στην αισθητική και τη λειτουργικότητα

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τους 
πιο καταξιωμένους προμηθευτές 
στον χώρο των πρώτων υλών 
προϊόντων αλουμινίου. Μεταξύ των 
προμηθευτών μας βρίσκονται οι 
εταιρείες Alumil, Elvial, MF, Aluminco, 
Somfy, Lamda, Panidis, Arrikton, 
Thrial, οι οποίες και εγγυώνται την 
ευστοχία και την εργοστασιακή 
ποιότητα των πρώτων υλών.

Εταιρεία
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Υπηρεσίες

Υψηλή Αισθητική
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη

Άριστη Ποιότητα
Πάνω από 10 πιστοποιήσεις

Οικονομία
Εξοικονόμηση χρημάτων & ενέργειας

3 Λόγοι να επιλέξετε Alumik
Κούφωμα
Ανοιγόμενο - Συρόμενο - Φυσούνα - Υαλοπέτασμα

Πόρτα
Πόρτα Ασφαλείας - Αυλόπορτα - Γκαραζόπορτα

Σκίαση
Παντζούρι - Τέντα - Κασετίνα - Πέργκολα

Κάγκελο
Κιγκλίδωμα Αλουμινίου - Περίφραξη - Σκάλα

H Alumik φροντίζει, με πείρα και 
μεράκι, ώστε κάθε σελίδα του 
κεφαλαίου αυτού να χαρακτηρίζεται 
από ποιότητα και οικονομία.

Μας καθοδηγούν πάντα τρεις 
βασικοί παράγοντες σε κάθε εργασία 
μας: η άριστη ποιότητα, η απόλυτη 
λειτουργικότητα και η υψηλή 
αισθητική του αποτελέσματος. 

Σεβόμενοι τον πελάτη, η επιτυχία 
του τελικού προϊόντος θέλουμε 
πάντα να καθρεφτίζεται στο 
χαμόγελο ικανοποίησης.
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ΚούφωμαΚούφωμα

Προηγμένα συστήματα 
Αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα 
και μπαλκονόπορτες.

Η Alumik στον τομέα των κουφωμάτων 
προτείνει λύσεις με τη χρήση 
φιλικών προς το περιβάλλον 
πρώτων υλών, και προτάσεις οι 
οποίες μπορούν να προσαρμοστούν 
ακριβώς στις απαιτήσεις σας. 

Ο προσεγμένος σχεδιασμός και 
η εμπεριστατωμένη μελέτη, πριν 
την κατασκευή και την εφαρμογή, 
εξασφαλίζουν το άριστο τελικό 
αποτέλεσμα από άποψη αισθητικής, 
οικονομίας και ποιότητας.
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Πόρτα

Οι πόρτες ασφαλείας σας παρέχουν 
την απόλυτη προστασία.

Η Alumik διαθέτει μια εξαιρετικά 
μεγάλη γκάμα προτάσεων, 
ώστε να διασφαλίσει πως κάθε 
ξεχωριστή περίπτωση μπορεί 
σε εμάς να βρει τη λύση της. 

Βασικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων μας είναι η επαυξημένη 
λειτουργικότητα, η απόλυτη 
προσαρμογή, ο σχεδιασμός 
ασφάλειας και η εφαρμογή 
φιλικών προς το περιβάλλον και 
την οικονομία προτύπων.
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Σκίαση

Επιλέξτε τα προηγμένα συστήματα 
σκίασης για αποτελεσματική 
προστασία από τη βροχή και τον ήλιο.

Στον τομέα των συστημάτων σκίασης, 
η Alumik αποτελεί συνώνυμο της 
καινοτομίας. Μια εμπεριστατωμένη 
μας μελέτη θα μας υποδείξει την 
πληρέστερη πρόταση για εσάς. 

Τα προϊόντα μας φέρνουν διεθνείς 
πιστοποιήσεις για τους υψηλούς 
δείκτες λειτουργικότητας, την ποιοτική 
κατασκευή τους και για την αντοχή 
τους στα καιρικά φαινόμενα, ώστε 
να μετατρέψουν τον αίθριο χώρο 
σας σε ένα σημείο απόλαυσης.
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Κάγκελο

Τα προηγμένα συστήματα 
κιγκλιδωμάτων της Alumik 
περιφράσουν αποτελεσματικά 
τον χώρο σας.

Η Alumik εξειδικεύεται στην 
κατασκευή και τοποθέτηση 
κάθε είδους κιγκλιδώματος 
αλουμινίου, όπου η ασφάλεια και 
η αισθητική το υπαγορεύουν. 

Από τις κατασκευές στην άκρη του 
μπαλκονιού και της σκάλας, ως 
τις περιφράξεις, διαθέτουμε την 
ιδανική πρόταση για κάθε γούστο 
και επιθυμία. Η μεγάλη ποικιλία 
και η δυνατότητα σύνθεσης θα 
ικανοποιήσουν κάθε αισθητική 
και θα ενσωματωθούν αρμονικά 
στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρου.
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