
                                                                           

Αντικατάσταση Κουφωμάτων - Ενεργειακή Αναβάθμιση -
Εξοικονόμηση Ενέργειας!
Επισκεφθείτε την έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013 και βρείτε κουφώματα, συστήματα
σκίασης, πόρτες εισόδου, ασφαλείας & πυρασφαλείας, γκαραζόπορτες, αυτοματισμούς,
καινοτόμες εφαρμογές αλουμινίου, θερμομονωτικά συστήματα, συστήματα υαλοπετασμάτων
και αίθριων και πολλές άλλες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το
αλουμίνιο. Ενημερωθείτε απο τις κορυφαίες εταιρείες αλουμινίου σχετικά με τη αντικατάσταση
κουφωμάτων, την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013, η κορυφαία, μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση προϊόντων
αλουμινίου, πραγματοποιείται φέτος μεταξύ 18-21 Απριλίου 2013 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan
Expo στo Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Η έκθεση διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση
Αλουμινίουσε συνεργασία με την εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων ROTA.

 Πρόσκληση έκθεσης   
Η 11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013 απευθύνεται στους τελικούς
καταναλωτές που χτίζουν, ανακαινίζουν ή αναβαθμίζουν ενεργειακά το σπίτι τους. Η
είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη και για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να
τυπώσετε στο παρακάτω λινκ την πρόσκληση της έκθεσης.

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε την πρόσκληση της έκθεσης.

 

Ωράριο Λειτουργίας
Πέμπτη – Παρασκευή: 12:00-20:00
Σάββατο - Κυριακή: 10:00-20:00

Ποιοί συμμετέχουν / Εκθέματα



Στην έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013 συμμετέχουν οι μεγαλύτερες βιομηχανίες & εταιρείες
συστημάτων αλουμινίου που θα παρουσιάσουν κουφώματα, συστήματα σκίασης, πόρτες εισόδου,
ασφαλείας & πυρασφαλείας, γκαραζόπορτες, αυτοματισμούς, καινοτόμες εφαρμογές αλουμινίου,
θερμομονωτικά συστήματα, συστήματα υαλοπετασμάτων και αίθριων και πολλές άλλες λύσεις, προϊόντα
και υπηρεσίες που σχετίζονται με το αλουμίνιο.

Δείτε εδώ τη συνολική λίστα συμμετεχόντων.

2 γνωστές εκθέσεις μαζί με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2013
Η 11η Κλαδική Έκθεση  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ σχεδιάζεται και οργανώνεται με σκοπό την
αποδοτικότερη και πλέον επιτυχημένη επίσκεψή σας. Για το λόγο αυτό η έκθεση θα πραγματοποιηθεί
ταυτόχρονα και στον ίδιο χώρο με τις συγγενείς τεχνικές-καταναλωτικές εκθέσεις:

ECOTEC 
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και
Εξοικονόμηση Ενέργειας

DOMICATEC
Σαλόνι
Δόμησης και
Ανακαίνισης:
δομικά υλικά,
συστήματα

θέρμανσης, κλιματισμού, επικοινωνίας, ασφαλείας και διαχείρισης υδάτων, είδη μπάνιου, κήπου και
οικιακού εξοπλισμού, μονώσεις, χρώματα, επενδύσεις, προκατασκευές, εργαλεία, λογισμικά, είδη
διακόσμησης.

Το εκθεσιακό κέντρο  

Η 11η Κλαδική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο και πλέον
λειτουργικό εκθεσιακό κέντρο στην Ελλάδα, ένα εκθεσιακό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη
και σημαντικότερη έκθεση του κλάδου του αλουμινίου καθώς και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις της.

Το METROPOLITAN EXPO βρίσκεται στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος
Βενιζέλος. Συνδέεται με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω του οδικού
δικτύου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών της έκθεσης, οι
οργανωτές έχουν προγραμματίσει για τη δωρεάν μεταφορά εκθετών και επισκεπτών με πούλμαν από
τους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού «Αεροδρόμιο» και «Δουκίσσης Πλακεντίας» για όλες τις
ημέρες λειτουργίας της έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στην επίσημη
ιστοσελίδαwww.ellinikoalouminio.gr




