
Aluminium and copper processing experts



Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού 
και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor), 
αποτελεί κορυφαία διεθνώς, τεχνολογικά προηγμένη 
βιομηχανική δύναμη στην παραγωγή προϊόντων 
και λύσεων αλουμινίου και χαλκού, για τις ανάγκες 
δυναμικά αναπτυσσόμενων κλάδων, με εμπειρία και 
τεχνογνωσία 84 ετών, προσανατολισμένη στη βιώσιμη 
λειτουργία και ανάπτυξη.

Η ElvalHalcor συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, μέσω 
της συγχώνευσης της Ελβάλ (Elval) και της Χαλκόρ 
(Halcor). Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών (ELHA).

Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση με 17 
εργοστασιακές μονάδες τεχνολογίας αιχμής, σε 4 
χώρες. Έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς 
διακρίνεται σε πάνω από 100 χώρες, αναπτύσσοντας 

βιώσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων 
παγκόσμιων μεγα-τάσεων.  Η Εταιρία χαρακτηρίζεται από 
τις σημαντικές και συνεχείς της επενδύσεις σε έρευνα και 
τεχνολογία με στόχο την καινοτομία και την πρωτοπορία, 
το ταλαντούχο και με υψηλή εξειδίκευση ανθρώπινο 
δυναμικό της, καθώς και την κατ’ εξοχήν  πελατοκεντρική 
της φιλοσοφία.

Η ElvalHalcor αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται 
σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές από τις παγκόσμιες 
τάσεις, τη στροφή προς την κλιματική ουδετερότητα, 
την μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την 
ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας βιώσιμα προϊόντα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και λύσεις που καλύπτουν 
τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών.
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Η ElvalHalcor συμβάλλει στην κλιματική ουδετερότητα και στην κυκλική οικονομία 
προσφέροντας βιώσιμα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού και εξατομικευμένες λύσεις σε δυναμικά αναπτυσσόμενες 

αγορές, όπως:



Επενδύοντας σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη και 
χάρη σε ένα εδραιωμένο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο, 
η Elval προσφέρει ποιοτικές, καινοτόμες, βιώσιμες και 
ανταγωνιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις πλέον 
αυστηρές απαιτήσεις των πελατών της.

Η Elval επεξεργάζεται, παράγει και διαθέτει στην αγο-
ρά, λύσεις και προϊόντα έλασης αλουμινίου υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, για χρήση σε δυναμικά αναπτυσ-
σόμενες αγορές, όπως οι συσκευασίες (τροφίμων και 

αναψυκτικών), οι μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία, 
η ναυπηγική, η θέρμανση, ο εξαερισμός, η ψύξη και ο 
κλιματισμός, η δόμηση και οι κατασκευές, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και οι βιομηχανικές εφαρμογές.

Η μονάδα παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου της 
Elval είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 
9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 
ISO 50001:2018, AS9100, ASI Performance Standard και ASI 
Chain of Custody.

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor

Tετραπλό θερμό
έλαστρο 

κορυφαίας
τεχνολογίας

Πάροχος αξιόπιστων
και δυναμικών

λύσεων αλουμινίου

Εμπειρία 50 ετών
στην εξυπηρέτηση

παγκόσμιας
πελατειακής βάσης

Η Halcor είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σωλήνων χαλκού 
στην Ευρώπη. Υλοποιώντας μακροπρόθεσμες στρατηγικές 
επενδύσεις παρέχει σε δυναμικά αναπτυσσόμενες 
αγορές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και βιώσιμων 
προϊόντων χαλκού και λύσεις υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και ποιότητας. Με εμπειρία πάνω από 80 έτη στην 
επεξεργασία μετάλλων, η Halcor είναι ένας αξιόπιστος 
συνεργάτης σε βιομηχανίες που κατασκευάζουν εξοπλισμό 
και εξαρτήματα, καθώς και σε εμπορικές εταιρίες που 
διανέμουν προϊόντα για να καλύψουν τις απαιτήσεις 
πελατών παγκοσμίως.

 Ένα δυναμικό δίκτυο ιδιόκτητων εμπορικών θυγατρικών 
σε όλη την Ευρώπη και υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες, 

επιτρέπουν στην Halcor να φέρνει εξειδικευμένες λύσεις 
στη βιομηχανία με ευελιξία και αξιοπιστία. Με συνεχείς 
επενδύσεις και δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, η Halcor 
εστιάζει στρατηγικά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 
για τη δημιουργία λύσεων για ανακυκλώσιμα προϊόντα 
με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, για εφαρμογές όπως σε 
ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και στην ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας στην 
παγκόσμια μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Όλες οι εγκαταστάσεις της Halcor διαθέτουν πιστοποίηση 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018.

Η Halcor αποτελεί τον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor
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Κλάδος αλουμινίου -  Προϊόντα 

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

Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεων για 
το κέλυφος ενός κτιρίου:
●    Σύνθετα Πάνελ Αλουμινίου etalbond® για το κέλυφος του 

κτιρίου και ψηφιακή εκτύπωση
●    Βαμμένα Φύλλα Αλουμινίου Elval ENF™ για το κέλυφος του 

κτιρίου
●    Βαμμένα Φύλλα και Ρόλοι Αλουμινίου orofe® για 

συστήματα οροφών 
●    Βαμμένα Φύλλα Αλουμινίου Ydoral® για συστήματα 

υδρορροών
●    Ειδικά Λειτουργικά Συστήματα agraphon® και arypon®

●    Ψευδοροφές Elval EZ™
●    Βαμμένες Ταινίες Αλουμινίου για ρολά παραθύρων
●      Βαμμένες ταινίες και φύλλα για ειδικά τεμάχια στο 

κέλυφος του κτιρίου 

Foil αλουμινίου και υλικά συσκευασίας με βάση το 
αλουμίνιο για τις ακόλουθες εφαρμογές:
●      Εύκαμπτη συσκευασία για 

τρόφιμα/φάρμακα/τσιγάρα
●      Φορμάκια για τρόφιμα
●      Μανδύες καλωδίων
●      Κεριά τύπου ρεσώ 

●      Εναλλάκτες θερμότητας
●      Τεχνικές εφαρμογές
●      Οικιακή χρήση
●      Προϊόντα κομμωτικής
●      Μπαταρίες ιόντων λιθίου

  www.symetal.gr   info@symetal.gr

  www.viomal.com   info@viomal.com

Ρολά αλουμινίου, σίτες και συστήματα κάθετης 
σκίασης για οικιακές και επαγγελματικές 
εφαρμογές   
●        Φύλλα και κουτιά ρολού αλουμινίου με και χωρίς γέμιση 

πολυουρεθάνης  
●        Συστήματα σίτας με πτυχωτό και ίσιο πανί για πόρτες και 

παράθυρα
●        Συστήματα πέργκολας και κάθετης σκίασης
●        Οκτάγωνοι άξονες γαλβανιζέ και αξεσουάρ ρολού 
●        Ηλεκτρικοί μηχανισμοί και συστήματα αυτοματισμού Becker 

  www.etem.com   info@etem.com

●      Πόρτες και παράθυρα
●      Προσόψεις 
●      Συστήματα σκίασης 

●      Υλικά ένδυσης 
●      Συμπληρωματικά προϊόντα 

Αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου για βιώσιμη 
και ενεργειακά αποδοτική κατασκευή κτιρίων

Προϊόντα διέλασης αλουμινίου για βιομηχανικές 
εφαρμογές. Προφίλ επί σχεδίω για: 

●    Ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές εφαρμογές

●    Δεξαμενές θερμότητας 
(καλοριφέρ)

●    Ειδικές εφαρμογές 

μηχανικής επεξεργασίας 
και πίνακες μηχανημάτων 

●    Έπιπλα
●    Ζάντες ποδηλάτων 
●    Βιομηχανικά ανταλλακτικά 

  www.elval.com   info@elval.com

●    Συσκευασία τροφίμων και 
αναψυκτικών

●    Θαλάσσιες, οδικές 
και σιδηροδρομικές 
μεταφορές

●    Θέρμανση, εξαερισμός, 
κλιματισμός και ψύξη

●    Δόμηση και κατασκευές
●    Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας
●    Βιομηχανικές εφαρμογές
●    Οικιακές συσκευές, 

μαγειρικά σκεύη, λευκές 
συσκευές

Λύσεις και προϊόντα έλασης αλουμινίου για χρήση 
σε διάφορες αγορές όπως:



Κλάδος χαλκού -  Προϊόντα 

Τitanium zinc

Προϊοντα έλασης τιτανιούχου ψευδαργύρου για 
εφαρμογές σε στέγες, προσόψεις και συστήματα
αποστράγγισης ομβρίων υδάτων:

  www.nedzink.com   info@nedzink.com

Δισκία κέρματος υψηλής ποιότητας σε μεγάλη
ποικιλία υλικών και χρωμάτων για όλους τους 
τύπους των κερμάτων:

●   Μονομεταλλικά δισκία κέρματος
●   Δακτύλιοι για διμεταλλικά δισκία κέρματος
●   Πυρήνες για διμεταλλικά δισκία κέρματος
●   Διμεταλλικά δισκία κέρματος συναρμολογημένα
●   Ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένα δισκία κέρματος

  www.epirusmetalworks.com   info@epirusmetalworks.com

  www.cablelwires.com   info@cablelwires.com

Παραγωγή συρμάτων περιελίξεων (εμαγιέ):

●     Στρογγυλά και πεπλατυσμένα σύρματα περιελίξεων από 

χαλκό και αλουμίνιο (για εφαρμογή σε μετασχηματιστές, 

κινητήρες, γεννήτριες, συμπιεστές ψύξης και στην 

αυτοκινητοβιομηχανία)
●     Σύρματα χαλκού για γειώσεις καθώς και για εφαρμογές στη 

βιομηχανία της κυτιοποϊίας

●  Ρόλοι
●  Ταινίες 

●  Φύλλα 
●  Εξαρτήματα

σε χρώματα όπως φυσικό γκρι, μαύρο, κόκκινο, πράσινο και μπλε

Πρότυπο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών 
Αλουμινίου - "Προωθώντας την ανακύκλωση":

●      Δέχεται, διαχωρίζει και συμπιέζει χρησιμοποιημένα 
αλουμινένια κουτιά (ανταποδοτική ανακύκλωση)

●      Λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης μαθητών και ευρύτερου κοινού

  www.canal.gr   info@canal.gr

  www.sofiamed.com   info@sofiamed.com

●   Φύλλα
●   Ταινίες 
●   Πλάκες 
●   Δίσκοι 
●   Ράβδοι

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:

●   Γυμνές και επιμεταλλωμένες 
λάμες χαλκού

●   Προφίλ
●   Εξαρτήματα
●   Σύρματα

  www.halcor.com   info@halcor.com

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
●   Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας
●   Διάφορες αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές

Προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού, όπως: 
●   Ράβδοι
●   Σωλήνες
●   Προφίλ

●  Σύρμα
●   Σύρμα και πλέγμα κράματος 

χαλκού UR30® για κλωβούς 
ιχθυοτροφείων



Έδρα
Πύργος Αθηνών (Β' Κτίριο)
Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27
Αθήνα, Ελλάδα

   www.elvalhalcor.com
  e-mail: info@elvalhalcor.com

Elval - Τομέας έλασης 
αλουμινίου  
61O χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
Τηλ.: +30 22620 53111

   www.elval.com 
  e-mail: info@elval.com

Halcor - Τομέας διέλασης 
χαλκού και κραμάτων 
62O χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
Τηλ.: +30 22620 48111

   www.halcor.com 
  e-mail: info@halcor.com 

www.elvalhalcor.com
EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor)
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 303401000, ΑΦΜ: 094061318, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
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ανάπτυξη, καινοτομία (R&D&Ι) 
και τεχνολογία.


