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Η Halcor αποτελεί τον τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor 

Εγκαταστάσεις
τελευταίας τεχνολογίας

Το πλέον 
αποδοτικό 
εργοστάσιο 
σωλήνων 
χαλκού στην 
Ευρώπη και το 
μεγαλύτερο σε 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Αφρική (EMEA)

Ηγέτης στην 
ευρωπαϊκή αγορά 
στους σωλήνες χαλκού 

Πωλήσεις 
σε περισσότερες 
από 58 χώρες

Εμπειρία 80 ετών 
στην επεξεργασία χαλκού

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor 

Πωλήσεις 
σε περισσότερες 
από 60 χώρες

Πάροχος 
αξιόπιστων 
και δυναμικών 
λύσεων αλουμινίου

Εγκαταστάσεις
τελευταίας τεχνολογίας

Βιώσιμα προϊόντα 
σχεδιασμένα για μια ζωή

Εμπειρία 
~50 ετών 
στην 
εξυπηρέτηση 
παγκόσμιας 
πελατειακής βάσης

www.halcor.com

www.elval.com

Επενδύοντας σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη και χάρη 
σε ένα εδραιωμένο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο, η Elval 
προσφέρει αξιόπιστες, καινοτόμες και ανταγωνιστικές 
λύσεις που πληρούν και τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις 
των διεθνών πελατών.

Η Elval επεξεργάζεται, παράγει και διαθέτει στην αγορά 
λύσεις και προϊόντα έλασης αλουμινίου για χρήση σε 
ποικίλες και απαιτητικές εφαρμογές. Η Elval σήμερα, με 
πολυετή εμπειρία στον κλάδο του αλουμινίου, αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του κλάδου 
στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Τα προϊόντα της Elval 
εξυπηρετούν διάφορους κλάδους, όπως:

●  Μεταφορές (αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική 
βιομηχανία, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα 
μεταφοράς)

●  Συσκευασία (τροφίμων και αναψυκτικών)
●  Δόμηση και κατασκευές
●  Ενέργεια και δίκτυα
●  Οικιακές συσκευές (μαγειρικά σκεύη, λευκές συσκευές)
●  Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός και ψύξη (HVAC&R).

Η μονάδα παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου 
της Elval είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007 και IATF 16949.

12
Σύγχρονες 

παραγωγικές 
μονάδες 

σε 3 χώρες

102
Πωλήσεις σε 

102 χώρες

21
Ισχυρό 

εμπορικό 
δίκτυο 

σε 21 χώρες

14
Θυγατρικές 

εταιρίες

80
Έτη εμπειρία

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και 
Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία  (ElvalHalcor) είναι κορυ-
φαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον κλάδο του 
αλουμινίου και του χαλκού.

Η ElvalHalcor συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, 
μέσω της συγχώνευσης της Ελβάλ (Elval), μίας από τις 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες έλασης αλουμινίου 
και της  Χαλκόρ (Halcor) του μεγαλύτερου παραγωγού 
σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη. Η Εταιρία είναι εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η νέα εταιρική οντότητα ElvalHalcor αξιοποιεί τις 
συνέργειες μεταξύ της Elval και της Halcor σε σημαντικούς 
τομείς, όπως καινοτομία και τεχνολογία, έρευνα και 

ανάπτυξη, προμήθειες, αγορά, υποδομές και περιβάλλον 
και παράγει λύσεις προστιθέμενης αξίας και υψηλής 
ποιότητας στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο.  

Η επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα της 
ElvalHalcor βασίζεται στην έντονα εξωστρεφή εμπορική 
παρουσία της σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διαρκή πρωτοπορία 
και τη συνεχή επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία με 
γνώμονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Η Εταιρία διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία 
και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 12 
εργοστασιακές μονάδες, εμπορική παρουσία σε πάνω 
από 100 χώρες, καθώς και εξειδικευμένο και έμπειρο 
ανθρώπινο δυναμικό.
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Η ElvalHalcor δραστηριοποιείται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές, όπως οι παρακάτω:

Η Halcor είναι ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά σωλήνων 
χαλκού και αποκλειστικός παραγωγός σωλήνων χαλκού 
στην Ελλάδα με δυναμική εμπορική παρουσία στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Τα προϊόντα της είναι 
διαθέσιμα σε περισσότερες από 58 χώρες σε όλο τον 
κόσμο.

Η Halcor προσφέρει καινοτόμες λύσεις υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις των πελατών της διεθνώς, σε τομείς όπως 
δίκτυα εγκατάστασης πόσιμου νερού και θέρμανσης,  

συστήματα κλιματισμού και ψύξης (HVAC&R), δίκτυα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανικές 
εφαρμογές. Η Halcor διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες 
προηγμένης τεχνολογίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 
οι οποίες διακρίνονται για τη δυνατότητά τους να 
προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις.

Όλες οι εγκαταστάσεις της Halcor διαθέτουν πιστοποίηση 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007 και ISO 50000:2011.



www.elval.com info@elval.com

Foil αλουμινίου και υλικά εύκαμπτης συσκευασίας με 
βάση το αλουμίνιο για τις ακόλουθες εφαρμογές:
●   Λακάρισμα ή/ και επικόλληση με χαρτί/ πλαστικό film
●   Συσκευασίες φαρμακευτικών προϊόντων
●   Μανδύες καλωδίων
●   Δοχεία τροφίμων
●   Κεριά τύπου ρεσώ
●   Εξοπλισμό εναλλακτών θερμότητας
●   Τεχνικές εφαρμογές
●   Οικιακή χρήση
●   Προϊόντα κομμωτικής
●   Τσιγάρα
●   Σοκολάτες
●   Τσίχλες
●   Λακαρισμένο foil για καπάκια (λ.χ. γιαούρτι, μαρμελάδα)
●   Λακαρισμένο foil για συσκευασίες τυριών

www.symetal.gr Sales_Plainfoil@symetal.vionet.gr
Sales_Convertedfoil@symetal.vionet.gr
info@symetal.vionet.gr

www.elval-colour.com ecs@elval-colour.com

Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεων για το 
κέλυφος ενός κτιρίου:  
●   Σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond® 

●   Βαμμένα φύλλα αλουμινίου Elval ENF™ 
●   Ψευδοροφές Elval EZ™
●   Βαμμένα φύλλα και ρόλοι αλουμινίου για συστήματα 

οροφών Orofe®

●   Βαμμένα φύλλα αλουμινίου για συστήματα υδρορροών 
Ydoral® 

●   Ειδικά λειτουργικά συστήματα Agraphon® και Arypon® 
●   Βαμμένες ταινίες αλουμινίου για ρολά παραθύρων
●   Ταινίες σφράγισης (παραθύρων και οροφών) με 

επικάλυψη αλουμινίου (flashings)

●   Συστήματα ρολών αλουμινίου 
●   Συστήματα σίτας για πόρτες και παράθυρα
●   Συστημάτα σκίασης και προστασίας 
●   Πηχάκια αλουμινίου
●   Συρόμενες πόρτες ασφαλείας

www.viomal.gr info@viomal.gr

Κλάδος αλουμινίου - Προϊόντα Κλάδος χαλκού - Προϊόντα

Σωλήνες χαλκού με ή χωρίς επένδυση ή βιομηχανική 
μόνωση για εφαρμογές σε: 
●   Δίκτυα εγκατάστασης πόσιμου νερού και θέρμανσης
●   Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμό
●   Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ιατρικών αερίων
●   Συστήματα ψύξης και κλιματισμού
●   Ηλιακές εφαρμογές
●   Διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές

www.halcor.com info@halcor.com

Προϊόντα έλασης και διέλασης χαλκού και κραμάτων 
χαλκού, που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα 
βιομηχανικών, ηλεκτρoλογικών εφαρμογών, καθώς και 
στον κλάδο δόμησης και κατασκευών, όπως:
●   Φύλλα
●   Ταινίες
●   Πλάκες
●   Δίσκοι 
●   Ράβδοι
●   Γυμνές και επιμεταλλωμένες λάμες χαλκού
●   Προφίλ
●   Εξαρτήματα και
●   Σύρματα 

www.sofiamed.bg info@sofiamed.bg

Προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού, όπως:  
●   Ράβδοι 
●   Σωλήνες 
●   Λάμες 
●   Προφίλ 
●   Σύρμα 
●   Σύρμα και πλέγμα κράματος χαλκού UR30® για κλωβούς 

ιχθυοτροφείων

Αγορές που εξυπηρετούνται: :  
●   Κτιριακές κατασκευές και δίκτυα 
●   Μεταφορές
●   Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά
●   Mηχανολογικός εξοπλισμός 
●   Ναυπηγική
●   Ιχθυοκαλλιέργεια

www.fitco.gr info@fitco.gr

Tεχνολογικές 
λύσεις και 
τεχνογνωσία 
παγκόσμιας 
κλάσης για την 
παροχή ανώτερης 
ποιότητας στους 
πελάτες μας

Λύσεις και προϊόντα έλασης αλουμινίου για χρήση σε 
διάφορες αγορές όπως: 
●   Συσκευασία (τροφίμων και αναψυκτικών)
●   Θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές 
●   Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός (HVAC)
●   Δόμηση και κατασκευές (άβαφα και βαμμένα φύλλα και 

ταινίες αλουμινίου)
●   Οικιακές συσκευές (μαγειρικά σκεύη, λευκές συσκευές)
●   Ενέργεια και δίκτυα 
●   Βιομηχανικές εφαρμογές
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Έδρα: 
Πύργος Αθηνών (Β' Κτίριο) 
Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27
Αθήνα, Ελλάδα  
www.elvalhalcor.com
e-mail: info@elvalhalcor.com

Τομέας έλασης αλουμινίου - Elval
61ο χλμ Εθνικής Οδού 
Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11 
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 22620 53111 
Fax: +30 22620 53677  
www.elval.com 
e-mail: info@elval.com

Τομέας σωλήνων χαλκού - Halcor
62ο χλμ Εθνικής Οδού  
Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ.320 11, 
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 22620 48111
Fax: +30 22620 48911  
www.halcor.com 
e-mail: info@halcor.com
 

EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor) www.elvalhalcor.com


