
Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry



100%
Ελληνικό προϊόν - Greek Product

Όλες οι πόρτες σχεδιάζονται 
και παρασκευάζονται στην Ελλάδα. 

All our doors are designed and manufactured in Greece





Η intraDOOR ασχολείται με την παραγωγή εσωτερικών πορτών από τα μέσα της δεκαετίας του ‘70. 
Με τρεις γενιές δραστηριότητας στο χώρο των κουφωμάτων και με σύγχρονο τρόπο κατασκευής, η 
intraDOOR εγγυάται ένα προϊόν που είναι άριστο, τόσο σε ποιότητα όσο και σε αισθητική.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Η εταιρεία intraDOOR, μία από τις πρώτες εταιρείες που εξοπλίστηκαν με υπερσύγχρονα C.N.C. 
μηχανήματα, καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις με γρηγορη και άμεση εξυπηρέτηση. 
Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας και την ελάττωση του χρόνου κατασκευής, τα τελευταία 
χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η υπερσύγχρονη ρομποτική μονάδα στίλβωσης χρησιμοποιεί υλικά οικολογικά, φιλικά προς το 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, γεγονός που ικανοποιεί πλήρως τους καταναλωτές. 

Η συνεχή ανανέωση των σχεδίων σε συνδυασμό με καινοτόμες λύσεις παραγωγής, εγγυώνται ότι η 
intraDOOR παραμένει συνεχώς πρωτοπόρος και διαρκώς έτοιμη να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες 
απαιτήσεις των πελατών.  
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτης παραγωγής σε αμέτρητα σχέδια και 
χρωματικές παραλλαγές. 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή σας και με φιλική διάθεση, η IntraDOOR επιμένει στο πνεύμα 
της οικογενειακής επιχείρησης και αναπτύσει προσωπικές συνεργασίες σε συνδυασμό με υψηλή 
επαγγελματική εξυπηρέτηση. 
Έτσι, στεκόμαστε δίπλα σας έτοιμοι παντα να ανταπεξέλθουμε και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες 
πόρτες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Σήμερα, η IntraDOOR παρουσιάζει τις νέες σειρές εσωτερικών πορτών με ανανεωμένα σχέδια και 
τρόπο κατασκευής οι οποίες ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σύγχρονης διακόσμησης.  

IntraDOOR deals with the production of interior doors since the mid 70s. With 
three generations of activity in the area for frames with modern construction, 
intraDOOR guarantees a product that is excellent, both in quality and aesthetics.

THE PRODUCTION 
IntraDOOR, one of the first companies that to be equipped with highly 
sophisticated CNC machines, covers fully all requirements with prompt 
services.
Focusing on improving quality and reducing construction time, in recent years we 
carry out an investment in machinery, equipment and skilled human resources in 
this direction.
Cutting-edge robotic finishing unit which use organic, environmentally 
friendly material, fully satisfies consumers.

The continuous renewal of patterns associated with of innovative solutions of 
production, intraDOOR guarantee that will always remain a leader and always 
will be ready to meet the increasing customer demands.
As a result, there is a flexible production in countless projects and color variations. 

COOPERATION 
In order to maintain flawless production, tailored to your convenience and 
friendly availing, IntraDOOR insists in the spirit of family business and personal 
collaboration, developed in combination with high professional service.
So standing next to you and always been ready to respond to your demands by 
creating the best doors in the most competitive prices. 

NEW PROPOSALS 
Today, IntraDOOR presents the new series of interior doors with updated 
design and manufacturing procedure that meets the challenges of modern 
interior decoration.  

The CompanyH Εταιρία



After of 34 years of operation the company passes to the hands of the present 
owner and older son of the family Mr. Michalis Pikoulis. It has been decided the 
specialization of the company on the production of interior doors. The new name 
of the company is a fact. “INTRADOOR” is born.

The company strengthened with a new modern production line which gives new 
prospect for the future.

There comes the realization of the new wing which after hosts the offices and the 
show room as well and space of nowadays production.

Focusing on the expansion of the company is planned a new big investing plan in 
facilities and in high sophisticated machinery as well.

The level changes. The big project of expansion grants “INTRADOOR” with new 
updated vertical door production line which set the company as a leading one in 
the Greek market.  

A new perspective arise with the entrance of the fire resistance door in the 
picture. The production of FR doors consists a revolutionary product for the door 
industry. We create the new line of hotel door “HOTEL IN” series. The expansion 
of the company out of borders is true.

The constant effort for development opens new ways for exports and reinforces 
the presence of “INTRADOOR” in the National market.

Emphasizes to the demands of the modern architecture “INTRADOOR” moves 
forward and certificates all the parameters of the FR doors and the acoustic doors 
as well, providing a complete radical product which gives promises for the future.

Timeline
Μετά από 34 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία αλλάζει σελίδα και περνά στα χέρια  του τωρινού 
ιδιόκτητη και υιού της οικογένειας κ. Μιχάλη Πίκουλη. Θεωρείται ήδη υλειμμενη  απόφαση η 
εξειδίκευση της εταιρείας στη εσωτερική πόρτα.  Η νέα ονομασία της εταιρείας είναι γεγονός. 
Γεννιέται η “INTRADOOR”.

Η επιχείρηση ενισχύεται με σύγχρονη γραμμή παράγωγης η όποια δίνει νέα δυναμική για το 
μέλλον.

Υλοποιείται η νέα κτιριακή πτέρυγα όπου επρόκειτο να φιλοξενήσει τα γραφεία της επιχείρησης 
με τον νέο εκθεσιακό χώρο καθώς και μέρος της τωρινής παράγωγης.

Με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη σχεδιάζεται το νέο μεγάλο επενδυτικό πλάνο τόσο σε κτιριακό 
όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Η εταιρεία αλλάζει επίπεδο. Υλοποιείται η μεγάλη επένδυση με υπερσύγχρονη κάθετη γραμμή 
παράγωγης πόρτων καθιστώντας την “intradoor” ως ηγέτιδα εταιρεία στην ελληνική αγορά της 
πόρτας.  

Πραγματοποιείται η γνωριμία της “intradoor” με τα πυράντοχα προϊόντα. Η παράγωγη ξύλινης 
πυράντοχης πόρτας με την αντίστοιχη πιστοποίηση αποτελεί ένα επαναστατικό προϊόν για την 
ελληνική αγορά. Δημιουργείται η νέα σειρά ξενοδοχειακών πυράντοχων πόρτων “HOTEL IN”. Η 
εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες της και εκτός συνόρων.

Η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους για αγορές του εξωτερικού και 
εδραιώνει ακόμα περισσότερο την παρουσία της εταιρείας εντός των συνόρων.

Δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής η “intradoor” προχώρα στην 
πιστοποίηση όλων των βαθμίδων της ξύλινης πυράντοχης πόρτας καθώς και ακουστική 
πιστοποίηση προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο επαναστατικό προϊόν που υπόσχεται πολλά για 
το μέλλον.
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specially folding doors 
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χειροποιητες
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hand made
interior doors
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LAMINATE
εσωτερικες 
πορτες ημιμασιφ
interior doors 
half-solid

SECURIS
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security doors
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CLASSIC
εσωτερικες πορτες 
απο καπλαμα 
με σχέδια παντογραφου
interior veneer doors 
with pantographic draws

LUXURY
εσωτερικες πορτες 
τυπου “μαρκετερι” 
και πορτες ειδικης 
κατασκευης
interior doors 
“marketeri” 
& special 
constructions

GLASS
εσωτερικες πορτες 
απο ξυλο, αλουμινιο 
και γυαλι
interior doors 
made of wood, 
aluminium 
& glass

LAMINATE   
εσωτερικες πορτες
interior doors

PRIME
εσωτερικες πορτες 
απο καπλαμα
interior veneer doors

STAR
 εσωτερικες πορτες 
απο καπλαμα
interior veneer doors
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Η IntraDoor ακολουθεί όλα τα διεθνή στάνταρ και είναι από τις 
ελάχιστες εταιρίες στο τομέα δραστηριοποίησης της που διαθέτει 
ειδικές πιστοποιήσεις για την κατασκευή και την τοποθέτηση 
πυράντοχων πορτών.

IntraDoor is certified to all major standards concerning produc-
tion and at the same time is one of the few in its sector that is 
specially certified  for the construction and installation of fire-
proof wooden doors.
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Οι πόρτες Laminate συνδυάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. 
Χαμηλή τιμή και μέγιστη ποιότητα εξαιτίας της 
αποδεδειγμένης αντοχής τους. 
Προτείνουμε κάσα σε οβάλ ή ίσια μορφή, επίσης διαφορετικά 
χρώματα σε κάσα και πόρτα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Κατασκευή κάσας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Διαστάσεις πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό 
πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται 
με φιλμ laminate σε εννέα χρώματα:
• Κερασιά - Οξυά (λεία επιφάνεια)
• Rovere - Wenge (ανάγλυφη επιφάνεια)
• Grizio - Καρυδιά - Decape λευκό και γκρί - μπέζ

• Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
• Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
• Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, 
   κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.
• Βέργα αλουμινίου 10mm x 3mm, 5mm x 3mm.
• Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.

• Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm. 
   Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
• Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
• Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).
• Ειδικές διαστάσεις σε κάποια χρώματα - ύψος έως 220 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Frame construction

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

The manufacture of door leaf consists of a wooden frame filled with 
stabilizing core “honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

The frame construction is made of blockboard 
and the trimms is made of plywood.

The door leaf, the frame and trim are covered in nine film laminate colors:
• Cherry - Beech (smooth surface)
• Rovere - Wenge (relief surface)
• Grizio - Walnut - Decape white & gray - beige

• Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
• The color of the standard hardware are yellow (gold).

• Change color from yellow to inox.
• Dual bolt hinge with three settings in yellow and inox
• Lock “mediana”, safety lock, safe lock (only for door entry), 
  cylindrical locks, magnetic lock, WC magnetic & standard lock.
• Aluminium rail 10mm x 3mm, 5mm x 3mm.
• Frame glass - Frame veneer.

• Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm. 
   For wider use extension.
• Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
• Height: 214cm and below (trimms coverage up to 2,19cm).
• Special diamensions in certain colors - Height up to 220 cm

Laminate doors combine two basic characteristics.
Low price and best quality because of its proven durability.
We propose a frame Rounded or Straight form, also in a 
different color frame and door.



τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Μπεζ

σχεδιο: Επίπεδο
κασα: Ίσια

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

door type: Laminate
color: Beige
pattern: Flat
frame: Straight

10

Can be produced
as fire-resistant.

New 
collection
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Grizio

σχεδιο: Επίπεδο
κασα: Ίσια

door type: Laminate
color: Grizio
pattern: Flat
frame: Straight

Can be produced
as fire-resistant.

New 
collection



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

12

Can be produced
as fire-resistant.

New 
collection

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Decape Γκρί

σχεδιο: Επίπεδο
κασα: ίσια

door type: Laminate
color: Decape Gray
pattern: Flat
frame: straight
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

New 
collection

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Επίπεδο

κασα: Ίσια

door type: Laminate
color: Walnut
pattern: Flat
frame: Straight



Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

14

Can be produced
as fire-resistant.

New 
collection

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Κερασιά
σχεδιο: Επίπεδο

κασα: Οβάλ

door type: Laminate
color: Cherry
pattern: Flat
frame: Rounded
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

New 
collection

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Οξυά

σχεδιο: Επίπεδη
κασα: Οβάλ

door type: Laminate
color: Beech
pattern: Flat
frame: Rounded
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τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Επίπεδο

κασα: Οβάλ

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Flat
frame: Rounded

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere

σχεδιο: 2 ταμπλάδες
κασα: Ίσια  

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: 2 boards
frame: Straight  

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere

σχεδιο: 4 ταμπλάδες
κασα: Οβάλ

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: 4 boards
frame: Rounded
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τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Wenge
σχεδιο: 2 inox

κασα: Ίσια

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Wenge

σχεδιο: inox κάθετο
κασα: Ίσια

door type: Laminate
color: Wenge
pattern: 2 inox
frame: Straight

door type: Laminate
color: Wenge
pattern: vertical inox
frame: Straight

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.
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τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια - χρώμα wenge

door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Flat
frame: Straight - color wenge

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



20 Διδώ 

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Wenge

σχεδιο: Διδώ
κασα: Ίσια  

Παράγεται 
και σε πόρτα με καπλαμά.

Dido 

door type: Laminate
color: Wenge
pattern: Dido
frame: Straight  

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Can be produced 
as a veneer door too.

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: 1315, κατηγορία 3

σχεδιο: Επίπεδο
κασα: ίσια

door type: Laminate
color: 1315, category 3
pattern: Flat
frame: Straight
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ξανθή
τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Rovere
σχεδιο: Ξανθή
κασα: Ίσια - περβάζι 10cm

Xanthi
door type: Laminate

color: Rovere
pattern: Ksanthi

frame: Straight - trim 10cm

Ξανθή
τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Ξανθή

κασα: Ίσια

Xanthi
door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Ksanthi
frame: Straight



22 Ξανθή
τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Wenge
σχεδιο: Ξανθή

κασα: Ίσια

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Xanthi
door type: Laminate
color: Wenge
pattern: Ksanthi
frame: Straight

Armonia
door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Armonia
frame: Straight

Αρμονία
τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Αρμονία

κασα: Ίσια
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door type: Laminate
color: Walnut
pattern: Flat
frame: Straight

τυπος πορτας: Laminate
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια



Η πόρτα PRIME συνδυάζει την ποιότητα και την ιδιαίτερα 
χαμηλή τιμή. Προσφέρεται μόνο χωρίς σχέδιο και σε χρώμα 
καρυδιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Κατασκευή κάσας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Διαστάσεις πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό 
πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται μόνο με καπλαμά ανεγκρέ 
και λουστράρεται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο περιβάλλον και στο 
χρήστη) σε χρώμα καρυδια.

• Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
• Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
• Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου.
• Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.

• Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
• Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).

The PRIME door combines quality and very low price.
Available only without drawing patterns and in walnut color.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Frame construction

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

The structure of door leaf consists of a wooden frame filled with stabiliz-
ing core “honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

The frame construction is made of plywood and the trims are plywood.

The leaf, the door frame and trim are coated with veneer anegre colors 
and furbish with ecological paint (environmentally and user friendly) in 
walnut color.

• Three bolt hinge lock, simple interior lock and rubber.
• The color of the standard hardware are yellow (gold).

• Change color from yellow to inox.
• Dual Hinge bolt with three settings in yellow and inox
• Lock “mediana”, safety lock, safe lock.
• Frame glass - Frame panel.

• Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
• Height: 214cm and below (trimm coverage up to 2,19cm).



25
τυπος πορτας: Prime
καπλαμάς: Ανεγκρέ

χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

door type: Prime
veneer: Anegre
color: Walnut
pattern: Flat
frame: Straight

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.
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Οι πόρτες Star συνδυάζουν την ποιότητα της σειράς Classic 
με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Προσφέρονται και με σχέδιο από τη 
σειρά Classic και σε 10 διαφορετικά χρώματα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Κατασκευή κάσας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό 
πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται μόνο με ανεγκρέ ισόβενο ή 
με δρυς Rovere και λουστράρεται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο 
περιβάλλον και στο χρήστη) σε 10 χρώματα από χρωματολόγιο

• Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
• Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox
• Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, 
   κλειδαριά κυλινδρική.   
• Βέργα αλουμινίου 10mm x 2 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
• Πλαίσιο τζαμιού - Πλαίσιο ταμπλά.
• Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια με πρεβάζι 10cm

• Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
• Πλάτος πόρτας: 64cm- 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
• Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

Διαστάσεις πόρτας

The Star door combines the quality of the Classic series with 
a very low price. Patterns are inherited by the Classic series 
and come in 10 different colors.  

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Frame construction

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

The body of door leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing 
core “Honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

The frame construction is made of plywood and the trims are plywood

The leaf, the door frame and sill, are coated only with anegre or rovere 
venner and are polished with water based colors (environmentally and 
user friendly) in 10 colors from color index book.

• Τhree bolt hinge, simple interior lock and rubber.
• The color of the standard hardware are yellow (gold).

• Change color from yellow to inox.
• Dual bolt hinges with three settings in yellow and inox
• Lock “mediana”, safety lock, safe lock, cylindrical lock.
• Rod aluminum 10mm x 2 mm and 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
• Frame glass - Frame panel.
• The door frame is been produced by Squared trim of 10cm

• Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
• Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm.
• Height: 214cm and below (covering with extra trip of 2,19cm).

The range is completed with sliding door and lofts.



28
τυπος πορτας: Star

καπλαμάς: Ανεγκρέ Ισόβενος
χρωμα: Κερασιά
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Οβάλ

door type: Star
veneer: Anegre Isovenos
color: Cherry
pattern: Flat
frame: Rounded

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.



29
τυπος πορτας: Star

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

door type: Star
veneer: Oak Rovere
color: Walnut
pattern: Flat
frame: Straight

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.
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Η σειρά Classic αντιπροσωπεύει την κλασική κατασκευή 
πρεσαριστής πόρτας με σχέδιο παντογράφου ή επίπεδη - 
με καδρέτα ή χωρίς. Κάθε πόρτα έχει το δικό της μοναδικό 
σχεδιασμό, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δικούς σας 
συνδυασμούς.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Κατασκευή κάσας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Διαστάσεις πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό 
πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι 
από απλό κόντρα - πλακέ.

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με καπλαμά διαφόρων 
ξύλων και λουστράρονται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο 
περιβάλλον και στον χρήστη) σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων. 

• Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
• Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox.
• Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, 
   κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.   
• Βέργα αλουμινίου 10mm x 3 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
• Καδρέτο τζαμιού 
• Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια και φαρδύ πρεβάζι 10cm.

• Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. 
   Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
• Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. 
• Ύψος: έως 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).
   Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις.

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

The Classic series represents the classical construction 
project of pressed doors with pantographs or flat - with 
or without framesets.
Each door has its own unique design, you can also create 
your own combinations. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Frame construction

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

The construction of door leaf consists of a wooden frame filled with 
stabilizing core “honeycomb” and is covered from both sides with MDF.

The frame construction is made of plywood and the trims are from 
plywood also.

The leaf, the door frame and trims, are coated with veneer various 
wood and polish with water-based paints (environmentally and user 
friendly) from a wide range of colours.

• Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
• The color of the standard hardware are yellow (gold).

• Change color from yellow to inox.
• Dual bolt hinges with three settings on yellow and inox.
• Lock “mediana”, safety lock, safe lock, cylinder lock. 
• Rod aluminum 10mm x 3 mm or 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
• Glass frame
• The door can be produced with squared frame and trim of 10cm.

• Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. For wider use extension.
• Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. 
• Height: up to 214cm and below (cover with trim of 2,19cm).
   Can be produced in specific dimensions.

The range is completed with sliding door and lofts.



32 Ήβη
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Καρυδιά

σχεδιο: Ήβη
κασα: Οβάλ

Ήβη
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά

σχεδιο: Ήβη
κασα: Ίσια  

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ivi
door type: Classic
veneer: Anegre
color: Walnut
pattern: Ivi
frame: Rounded

Ivi
door type: Classic
veneer: Oak Rovere
color: Walnut
pattern: Ivi
frame: Straight  



33Γοργώ
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Καρυδιά

σχεδιο: Γοργώ
κασα: Ίσια  

Δάφνη
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Κερασιά

σχεδιο: Δάφνη
κασα: Οβάλ

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Gorgo
door type: Classic
veneer: Anegre
color: Walnut
pattern: Gorgo
frame: Straight  

Dafni
door type: Classic
veneer: Anegre
color: Cherry
pattern: Dafni
frame: Rounded



Ελευθερία
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Φυσικό

σχεδιο: Ελευθερία
κασα: Οβάλ

Αριάδνη
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Καρυδιά
σχεδιο: Αριάδνη

κασα: Οβάλ 

34

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Eleftheria
door type: Classic
veneer: Anegre Isovenos
color: Natural
pattern: Eleftheria
frame: Rounded

Ariadni
door type: Classic
veneer: Anegre Isovenos
color: Walnut
pattern: Ariadni
frame: Rounded 



Ανδρομάχη
τυπος πορτας: Classic
χρωμα: Λάκας (9001)

σχεδιο: Ανδρομάχη
κασα:  Ίσια  

35

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Andromachi
door type: Classic
color: Lacquer (9001)
pattern: Andromachi
frame:  Straight - trim 10cm

Ινώ
τυπος πορτας: Classic
χρωμα: Λάκας (27-1) 

σχεδιο: Ινώ
κασα: Ίσια  

Ino
door type: Classic
color: Lacquer (27-1) 
pattern: Ino
frame: Straight  



36

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Αχτίς
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Wenge

σχεδιο: Αχτίς
κασα:  Ίσια  - πρεβάζι 10 εκ.

Achtis
door type: Classic
veneer: Oak Rovere
color: Wenge
pattern: Achtis
frame:  Straight  - trim 10 cm.



37

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Έρις
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος, οριζόντια νερά
χρωμα: Κερασιά

σχεδιο: Δάφνη
κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ.

Eris
door type: Classic
veneer: Anegre Isovenos, horizontal pattern
color: Cherry
pattern: Eris
frame: Straight - trim 10 εκ.



38

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Europi
door type: Classic
veneer: Anegre Isovenos
color: Cherry
pattern: Europi - 4 boards
frame:  Straight 

Ευρώπη
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Κερασιά

σχεδιο: Ευρώπη - 4 καδρέτα
κασα:  Ίσια 



39

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Kalliopi
door type: Classic
veneer: Beech
color: Walnut
pattern: Kalliopi
frame: Rounded

Καλλιόπη
τυπος πορτας: Classic

καπλαμάς: Οξιά
χρωμα: Καρυδιά

σχεδιο: Καλλιόπη
κασα: Οβάλ



40
Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Αθηνά / Athina
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Ερμιόνη / Ermioni
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Ευρώπη / Evropi
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Ίσια / Straight

Έλενα / Elena
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Καλλιόπη / Kalliopi
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



41
Δυνατότητα παραγωγής

και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ανθίππη / Anthippi
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Άλκηστη / Alkisti
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Αριστέα / Aristea
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Κασσάνδρα / Kasandra
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded

Κλειώ / Clio
τύπος / door type: Classic
κάσα / frame: Οβάλ / Rounded



42



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Κατασκευή κάσας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Διαστάσεις πόρτας

Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό 
πυρήνα “honeycomb” και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF.

Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι 
από απλό κόντρα - πλακέ.

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με καπλαμά διαφόρων 
ξύλων και λουστράρονται με χρώματα οικολογικά (φιλικά στο 
περιβάλλον και στον χρήστη) σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων. 

• Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
• Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox.
• Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, 
   κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική.   
• Βέργα αλουμινίου 10mm x 3 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ).
• Καδρέτο τζαμιού 
• Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια και φαρδύ πρεβάζι 10cm.

• Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. 
  Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
• Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. 
• Ύψος: έως 214cm και κάτω (κάλυψη με πρεβάζι έως 2,19cm).
   Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις.

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Frame construction

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

The leaf consists of a wooden frame filled with stabilizing core 
“honeycomb” and is covered on both sides with MDF.

The frame is made of blockboard and the trim is plywood.

The leaf, the door frame and trim, are coated with various wood veneer 
colors and finished with water-based colors (environmentally and user 
friendly) from a wide range of colors.

• Three bolt hinge, simple interior lock and rubber.
• The color of the standard hardware are yellow (gold)

• Changing color from yellow to hardware inox.
• Dual bolt hinges with three settings in yellow and inox.
• Lock “mediana”, safety lock, safe lock (only for door entry), 
   cylindrical locks, magnetic lock, WC magnetic & standard lock.
• Rod aluminum 10mm x 3 mm or 5mm x 3mm or 4mm (Rounded).
• Box window.
• The door frame is produced squared and can have a 10cm trim.

• Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. 
  For wider use extension.
• Door width: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. 
• Height: up to 214cm and below (trim covering of 2,19cm).
   Can be produced in custom dimensions.

The range is completed with sliding door and lofts.



44 Γαία
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Γαία

κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Gea
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Walnut / pattern: Gea
frame: Straight
door: Marketeri



45Νιόβη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Νιόβη

κασα: Οβάλ
πόρτα: Μαρκετερί

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Niovi
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Walnut / pattern: Niovi
frame: Rounded
door: Marketeri



46

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Irida
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Walnut / pattern: Irida
frame: Straight - trim 10 εκ.
door: Marketeri

Ίριδα
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Ίριδα

κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ.
πόρτα: Μαρκετερί



47

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Γη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Κερασιά / σχεδιο: Γη

κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

Gi
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Cherry / pattern: Gi
frame: Straight
door: Marketeri



48

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Πηρώ
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Πηρώ

κασα: Ίσια 
πόρτα: Μαρκετερί

Piro
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Walnut / pattern: Piro
frame: Straight 
door: Marketeri



49

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Αίθη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Κερασιά / σχεδιο: Αίθη

κασα: Οβάλ
πόρτα: Μαρκετερί

Ethi
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Cherry / pattern: Ethi
frame: Rounded
door: Marketeri



50

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Έβενος

χρωμα: Φυσικό
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια - Ανεγκρέ ισόβενος

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Zebrano Brown

χρωμα: Φυσικό
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια - Rovere

door type: Luxury
veneer: Evenos
color: Natural
pattern: Flat
frame: Straight - anegre isovenos

door type: Luxury
veneer: Zebrano Brown
color: Natural
pattern: Flat
frame: Straight - Rovere



51

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Καρυδιά Ισόβενη

χρωμα: Φυσικό
κασα: Οβάλ Αλουμινίου ανοδιομένη

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Zebrano Gray

χρωμα: Φυσικό
κασα: Ίσια - Λάκα

door type: Luxury
veneer: Walnut 
color: Natural
frame: Rounded Aluminium anodised

door type: Luxury
veneer: Zebrano Gray
color: Natural
frame: Straight - lacquer
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

τυπος πορτας: Luxury
καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη

χρωμα: Φυσικό
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

door type: Luxury
veneer: Walnut
color: Natural
pattern: Flat
frame: Straight
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Μούσα
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Φυσικό / σχεδιο: Μούσα

κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

Mousa
door type: Luxury
veneer: Walnut 
color: Natural / pattern: Mousa
frame: Straight
door: Marketeri
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Θόη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Θόη

κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

Niovi
door type: Luxury
veneer: Walnut 
color: Walnut / pattern: Niovi
frame: Straight
door: Marketeri

Thoi
door type: Luxury
veneer: Walnut 
color: Walnut / pattern: Thoi
frame: Straight
door: Marketeri

Νιόβη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Νιόβη

κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ύλη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Καρυδιά ισόβενη
χρωμα: Καρυδιά / σχεδιο: Ύλη

κασα: Ίσια
πόρτα: Μαρκετερί

Ili
door type: Luxury
veneer: Walnut
color: Walnut / pattern: Ili
frame: Straight
door: Marketeri
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Φαίδρα
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Ανεγκρέ ισόβενος
χρωμα: Wenge
σχεδιο: Φαίδρα

κασα: Οβάλ

Fedra
door type: Luxury
veneer: Anegre
color: Wenge
pattern: Fedra
frame: Rounded
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Εκάβη
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Grigio / σχεδιο: Εκάβη

κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ.
Αλουμίνιο 10χιλ x 3 χιλ.

Ekavi
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Grigio / pattern: Ekavi
frame: Straight - trim 10 cm
Aluminium 10mm x 3 mm.
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ιφίς
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Φυσικό / σχεδιο: Ιφίς

κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ. Οβαλ
πόρτα: Μαρκετερί

Ifis
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Natural / pattern: Ifis
frame: Straight - trim 10cm. Rounded
door: Marketeri
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Ψάθα
τυπος πορτας: Luxury

καπλαμάς: Δρυς Rovere
χρωμα: Φυσικό / σχεδιο: Ψάθα

κασα: Ίσια - πρεβάζι 10 εκ. Οβαλ
πόρτα: Μαρκετερί

Psatha
door type: Luxury
veneer: Oak Rovere
color: Natural / pattern: Psatha
frame: Straight - trim 10cm. Rounded
door: Marketeri
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Κάτι διαφορετικό!
Γυαλί και ξύλο δένουν αρμονικά 
για ιδιαίτερους και ξεχωριστούς χώρους. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Κατασκευή κάσας

Aξεσουαρ στανταρ εξοπλισμου 

Διαστάσεις πόρτας

Γυαλί 8mm security (ασφαλείας) σε διάφορα χρώματα, 
δυνατότητα σχεδίων με αμμοβολή. 

Η κάσα μπορεί να είναι από τις σειρές Laminate, Classic, Luxury και 
αλουμινίου σε διάφορα χρώματα.

• Δύο μεντεσέδες ειδικής κατασκευής, κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni). 
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι inox. 

• Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
   Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. 
• Πλάτος πόρτας (τυποποιημένο): 
   64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
   Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις. 
• Ύψος: έως 220cm. 

Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα. 

Η συρρόμενη πόρτα τοποθετείται με κάσωμα ή χωρίς.

Something different!
Glass and wood blend harmoniously, 
creating special spaces. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Frame construction

Extra equipment

Door dimensions

Security glass of 8mm in different colors, 
optional patterns with sandblasting. 

The frame can be from Laminate, Classic, Luxury series and aluminum 
with different color.

• Two custom-made hinges, cylindrical locks.
• The colors of standard iron is inox. 

• Wall thickness: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm.
   For wider well usage of extension. 
• Door width (standard): 
   64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
   Can be produced to custom dimensions. 
• Height: up to 220cm. 

The range is completed with sliding door. 

The sliding door can be mounted with or without frame.



62
τυπος πορτας: Glass

χρωμα: Φθώριο
σχεδιο: Ξύλο - Γυαλί

κασα: Ίσια- βαφή Wenge

door type: Glass
color: Fluorine
pattern: Wood - Glass
frame: Straight- paint Wenge
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τυπος πορτας: Glass

χρωμα: Φθώριο
σχεδιο: Ξύλο - Γυαλί

κασα: Οβαλ - βαφή Wenge

τυπος πορτας: Glass
χρωμα: Φθώριο

σχεδιο: Αλουμίνιο - Γυαλί
κασα: Οβαλ - βαφή ανοδίωση

door type: Glass
color: Fluorine
pattern: Wood - Glass
frame: Rounded - paint Wenge

door type: Glass
color: Fluorine
pattern: Aluminium - Glass
frame: Rounded - Anodised paint



handmade
χε ιροπο ίητη
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Η μοναδικότητα 
του χειροποίητου!
Πόρτα χειροποίητη κατασκευασμένη 
εξ’ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο. 
Παράγεται και σε ημιμασίφ. 

Δυνατότητα κατασκευής σε διάφορα, 
ταμπλάδωτού τύπου, σχέδια 
και σε διάφορους χρωματισμούς. 

Επιλογή κατασκευής πόρτας από 
διαφορετικούς τύπους ξύλου.

The uniqness of 
handmade items!
Handmade door built totally 
from solid wood. 
Can be produced as half-solid too. 

In many colors, patterns and veneer types.
The door construction itself can be done with 
many different wood options.



66

Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Φήμη
τυπος πορτας: Plus Legno

Μασίφ ξύλο
χρωμα: Καρυδιά

σχεδιο: Φήμη
κασα: Οβάλ

Fimi
door type: Plus Legno
Solid wood
color: Walnut
pattern: Fimi
frame: Rounded
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Φανώ
τυπος πορτας: Plus Legno

Ημιμασίφ
χρωμα: Καρυδιά

σχεδιο: Φανώ
κασα: Ίσια

Fano
door type: Plus Legno
Half-solid
color: Walnut
pattern: Fano
frame: Straight
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Άβια
τυπος πορτας: Plus Legno

Ημιμασίφ
χρωμα: Καρυδιά

κασα: Ίσια

Αvia
door type: Plus Legno
Half solid
color: Walnut
frame: Straight
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Δυνατότητα παραγωγής
και σε πυράντοχη.

Can be produced
as fire-resistant.

Μεράντι
τυπος πορτας: Plus Legno

Μασίφ ξύλο
χρωμα: Μεράντι

κασα: Ίσια

Meranti
door type: Plus Legno
Solid wood
color: Metanti
frame: Straight
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Διαστάσεις πόρτας

 Το φύλλο αποτελείται από ξύλο μασίφ και MDF 
και είναι καλυμμένο με laminate.

Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με laminate.

• Τρεις μεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο.
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε inox.
 • Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί με τρεις ρυθμίσεις σε κίτρινο και inox.
• Κλειδαριά “mediana”, κλειδαριά ασφαλείας, 
   κλειδαριά χρηματοκιβωτίου, (μόνο για πόρτα εισόδου), 
   κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni).   
• Η πόρτα παράγεται και με κάσα ίσια. 

• Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm. 
    Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης.
 • Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm 
• Ύψος: έως 214cm.

    Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια.

Πόρτα ξεχωριστή για ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
Συνδυασμός ξύλο, laminate και MDF. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

The leaf consists of solid wood and MDF and is covered with laminate.

The leaf, the door frame and sill, are coated with laminate.

• Three bolt hidges, simple interior lock and rubber.
• The color of the standard hardware are yellow (gold).

• Change color from yellow to hardware inox.
• Dual Hinge bolt with three settings in yellow and inox.
• Lock “mediana”, safety lock, safe lock (only for door entry), 
   cylindrical locks, magnetic lock, 
   WC magnetic & standard lock.
• The door can be produced with flat frame.

• Wall Thickness: 10cm - 13cm - 15cm.
For wider use extension.
• Door width: 64cm - 69cm - 74cm-79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm
• Height: up to 214cm.

The range is completed with sliding door and lofts.

Special door for special demands.
Combining wood, laminate and MDF.



72 Άβια
τύπος πόρτας: Plus Laminate

χρώμα: Wenge
σχέδιο: Άβια

κάσα: Ίσια

Avia
door type: Plus Laminate
color: Wenge
pattern: Avia
frame: Straight



73Άβια
τύπος πόρτας: Plus Laminate

χρώμα: Ντεκαπέ Γκρι
σχέδιο: Άβια

κάσα: Ίσια, περβάζι 9 εκ.

Avia
door type: Plus Laminate
color: Gray Decape
pattern: Avia
frame: Straight, 9cm trim
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή φύλλου πόρτας - κάσας

Τελείωμα - φινίρισμα

Στάνταρ εξοπλισμός

Επιπλέον εξοπλισμός

Διαστάσεις πόρτας

• Πορτόφυλλο γαλβανιζέ 
• Κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε μορφή κοιλοδοκού 
• Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες 
• Λάστιχο σε κάσα και σε φύλλο 
• Πύροι ασφαλείας. 

Για την επένδυση του σασί χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά με τις 
εσωτερικές πόρτες σε διάφορα σχέδια και χρωματισμούς, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. 

• Δύο μεντεσέδες βαρέου τύπου ρυθμιζόμενοι κατά το ύψος 
• Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου 
• Ανεμοφράκτης 
• Πανοραμικό ματάκι 
• Σύρτης νυχτός 
• Πόμολο μπάλα 
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). 

• Ηλεκτρική κλειδαριά. 
• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε μπρονζέ και νίκελ ματ.
• Ηλεκτρικό κυπρί. 

• Πλάτος πόρτας: Οι πόρτες παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις 
   πλάτους 90cm, 95cm και 100cm. 
• Ύψος: 205cm 210cm 215cm. 

Ειδικές κατασκευές
Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να καλύπτει με επιπλέον χρέωση και 
διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. Επίσης, μπορεί να καλύπτει 
ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές όπως δίφυλλες πόρτες ή πόρτες 
με σταθερό και ανοιγόμενο φύλλο.

Η σειρά Securis προσφέρει ασφάλεια και ολοκληρώνει το 
σύγχρονο σπίτι.  Συνδυάζει την ποιότητα και την αντοχή 
εξασφαλίζοντας την απόλυτη και διαχρονική θωράκιση.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Door leaf construction - frame

Finishing - Coating

Standard equipment

Extra equipment

Door dimensions

• Galvanized door-leaf
• Frame with built pseudo-frame to form hollow sections
• Adjustable hinges
• Rubber to frame and leaf
• Safety pistons. 

For the coating of the frame and the door we use the same material as 
the interior doors in various designs and colors, according to customer 
needs. 

• Two heavy-duty hinges adjustable in the height
• safety lock
• windbreak
• Panoramic peephole
• Night latch
• ball knob
• The colors of standard iron is yellow (gold).

• Electric lock.
• Change of hardware color from yellow to bronze and brushed nickel.
• Electric strike.

• Door width: The doors are produced in standard dimensions 
   of width 90cm, 95cm and 100cm.
• Height: 205cm 210cm 215cm.

Special Constructed doors
The company has the ability to cover with extra fee and different 
dimensions on request. It may also cover specific architectural structures 
such as double doors or doors with windows with fixed or sliding leaves 
(window openings).

Securis series offers safety and completes the modern 
home. It combines quality, ensuring durability with timeless 
and absolute shielding. 



76 4 ίνοξ
τύπος πόρτας: Securis

καπλαμάς: Rovere
σχέδιο: ινοξ

κάσα: Ίσια

4 inox
door type: Securis
venner: Rovere
pattern: inox
frame: Straight



77Γυαλί-Ξύλο
τύπος πόρτας: Securis

χρώμα: Γυαλί μαύρο
σχέδιο: Γυαλί-ξύλο

κάσα: Ίσια

Glass-Wood
door type: Securis
color: Black glass
pattern: Wood-Glass
frame: Straight



78 Ήβη
τύπος πόρτας: Securis

καπλαμάς: Rovere
χρώμα: Δρυς

σχέδιο: ήβη
κάσα: Ίσια

Ivi
door type: Securis
venner: Rovere
color: Oak
pattern: ivi
frame: Straight



79Μασίφ
τύπος πόρτας: Securis

καπλαμάς: Δρυς
σχέδιο: 18 σκοτίες

κάσα: Ίσια

Solid
door type: Securis
venner: Oak
pattern: 18 Recesses
frame: Straight



80 Λάκα
τύπος πόρτας: Securis

χρώμα: Λάκα γκρι
σχέδιο: 12 σκοτίες

κάσα: Ίσια

Lacquer
door type: Securis
color: Gray Lacquer
pattern: 12 Recesses
frame: Straight

Μασίφ
τύπος πόρτας: Securis

χρώμα: Δρυς
σχέδιο: χειροποίητο - 3 ταμπλάδες

κάσα: Ίσια

Solid
door type: Securis
color: Oak
pattern: Hand made - 3 Boards
frame: Straight



81Γυαλί-Ινοξ
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Γυαλί γαλάζιο

σχέδιο: Γυαλί - Ινοξ
κάσα: Ίσια ινοξ

Γυαλί-Ινοξ
τύπος πόρτας: Securis

χρώμα: Γυαλί λευκό
σχέδιο: Γυαλί - Ινοξ

κάσα: Ίσια ινοξ

Glass-Inox
door type: Securis
color: Light blue glass
pattern: Glass - Inox
frame: Straight inox

Glass-Inox
door type: Securis
color: White glass
pattern: Glass - Inox
frame: Straight inox



82 Μασίφ
τύπος πόρτας: Securis

χρώμα: Δρυς
σχέδιο: 10 σκοτίες

κάσα: Ίσια

τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Rovere

σχέδιο: Αχτίς
κάσα: Ίσια

Solid
door type: Securis
color: Oak
pattern: 10 Recesses
frame: Straight

door type: Plus Laminate
color: Rovere
pattern: Achtis
frame: Straight



83Μασίφ
τύπος πόρτας: Securis

χρώμα: Δρυς
σχέδιο: 12 σκοτίες

κάσα: Ίσια

Solid
door type: Securis
color: Oak
pattern: 12 Recesses
frame: Straight
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Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors
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Σας παρουσιάζουμε την νέα μας σειρά με ξύλινες πυράντοχες 
πόρτες ξενοδοχείου και ειδικών κατασκευών, η οποία είναι 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα  της τεχνολογικής εξέλιξης 
που έχουμε πάντα ως γνώμονα 
για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι πόρτες αυτές μπορούν να παραχθούν σε 30΄, 60΄, 90΄, 
120΄ πυραντοχής καθώς και ειδικές κατασκευές όπως 
δίφυλλες ή πόρτες με τζάμι. 

Επίσης μπορούν να παραχθούν σε ειδικά αρχιτεκτονικά 
σχέδια με επιλογή χρώματος ή υλικού. 
Ακόμα πόρτες που παράγονται με κάσα μασίφ (υψηλής 
σκληρότητας ξύλου) και φύλλα πρεσαριστά με τον ειδικό 
πυρίμαχο πυρήνα στο εσωτερικό τους. 

Υπάρχει πυριδιογκούμενο λάστιχο περιμετρικά στην εσοχή 
της κάσας καθώς επίσης και ειδική πυράντοχη σούστα 
επαναφοράς στο πάνω μέλος της πόρτας. 
Οι κλειδαριές και μεντεσέδες είναι επίσης πυράντοχοι.

We present you our new line of wooden fire resistant hotel 
doors and special construction doors: HotelIn which is a 
sample representation of the technological developments 
that have always guided the development of the company.

The doors can be produced in 30’, 60’, 90’, 120’, of fire 
resistance as well as special constructions like double 
wing doors with glass. Can also be produced in special 
architectural designs with options for its color and material.

The doors can be manufactured with solid frame (high 
hardness wood) and laminate sheets with special refractory 
core inside. 

There is heat inflating material around the recess of the 
frame as well as special fire resistant spring recoil at the 
upper part of the door. The locks and hinges are also fire 
resistant .
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τυπος πορτας: Hotel in

καπλαμάς: Μασίφ
χρωμα: Πατίνα
σχεδιο: Ειδικό

κασα: Ισια με διακοσμητικά πρεβάζια

Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors

30'- 60'- 90'-120'

Λεπτά αντοχής
σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

door type: Hotel in
veneer: Solid
color: Gradient
pattern: Special
frame: Straight with decorative trims

Fire Resistant duration in minutes
in case of a fire burst.
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Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors
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Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors

τυπος πορτας: Hotel in
χρωμα: Γκρίτζιο
σχεδιο: Επίπεδο

κασα: Ισια

τυπος πορτας: Hotel in
καπλαμάς: Ανεγκρέ Ισόβενος

χρωμα: Φυσικό
σχεδιο: Αριάδνη

κασα: Οβάλ

door type: Hotel in
color: Grizio
pattern: Flat
frame: Straight

door type: Hotel in
veneer: Anegre Isovenos
color: Natural
pattern: Ariadni
frame: Rounded
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Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors

τυπος πορτας: Hotel in
καπλαμάς: Δρυς Rovere

χρωμα: Wenge
σχεδιο: Αχτίς

κασα: ίσια, περβάζι 10εκ.

τύπος πόρτας: Hotel in
χρώμα: Λάκας 9001
σχέδιο: Ανδρομάχη

κάσα: ίσια, περβάζι 10εκ.

door type: Hotel in
veneer: Oak Rovere
color: Wenge
pattern: Achtis
frame: Straight, 10cm trim

door type: Hotel in
color: Lacquer 9001
pattern: Andromachi
frame: Straight, 10cm trim



92

Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors

Μασίφ
τυπος πορτας: Hotel in

Μασίφ ξύλο
χρωμα: Μεράντι

κασα: Ίσια

Solid
door type: Hotel in
Solid wood
color: Metanti
frame: Straight
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Νέα σειρά
πυράντοχων πορτών
New series of
Fire resist Doors

τυπος πορτας: Hotel in
χρωμα: Καρυδιά

φύλλο: Δρυς
κασα: Λευκή

door type: Hotel in
color: Walnut
pattern: Oak
frame: White
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Η σειρά “SpecialDoors” περιλαμβάνει πόρτες οι οποίες δίνουν 
λύσεις σε επίπεδο εργονομίας και ειδικού σχεδιασμού. 

Η σπαστή πόρτα 
απευθύνεται σε περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη 
χώρου και περιορίζουν τις επιλογές του πελάτη (μικρά WC ή 
μικροί χώροι όπως αποθήκες κλπ.)

Η αξονική πόρτα 
η οποία αποτελεί και ένα πολύ πρωτοποριακό προϊόν 
δίνει επίσης λύσεις όσον αφορά την εργονομία και την 
λειτουργικότητα ενός χώρου και συγχρόνως παραπέμπει σε 
μια εντελώς νέα τάση της εσωτερικής διακόσμησης.

Η κρυφή πόρτα 
απευθύνεται σε κατασκευές που επιβάλουν πιο μινιμαλιστικές 
γραμμές και ακολουθούν τις νέες ιδέες που γεννά ο μοντέρνος 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.

“Special Doors” series includes doors that provide solutions 
in terms of ergonomics and special design solutions.

Folding door
addresses problems created as a lack of space limiting 
the customer’s options (small WC or small spaces such as 
warehouses, etc.).

Pivot door
a very innovative product, also gives solutions in terms of 
ergonomics and functionality of the available space and 
at the same time refers to a whole new trend in interior 
design.

Hidden door
applies to structures that impose more minimalistic 
lines and follow the new ideas that come from modern 
architectural design.



96 Aξονική
τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

Pivot
door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Flat
frame: Straight



97

∆εξιά πόρτα

Αριστερή πόρτα

κάρσα
πόρτα

τοίχος

τοίχος

εξωτερική διάσταση κάρσας

πάτηµα σε πατούρες φύλλου

πατούρα κάρσας
έως δάπεδο

πατούρα φύλλου
έως τελείωµα φύλλου

απόσταση
δάπεδο
έως τοίχο

απόσταση
δάπεδο
έως κάρσα
(ύψος)

πάτηµα σε πατούρες κάρσας

τοίχος

∆άπεδο

∆εξιά πόρτα

Αριστερή πόρτα

κάρσα
πόρτα

τοίχος

τοίχος

εξωτερική διάσταση κάρσας

πάτηµα σε πατούρες φύλλου

πατούρα κάρσας
έως δάπεδο

πατούρα φύλλου
έως τελείωµα φύλλου

απόσταση
δάπεδο
έως τοίχο

απόσταση
δάπεδο
έως κάρσα
(ύψος)

πάτηµα σε πατούρες κάρσας

τοίχος

∆άπεδο



98 Σπαστή
τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

Folding
door type: Laminate
color: Rovere
pattern: Flat
frame: Straight
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∆εξιά πόρτα

Αριστερή πόρτα

κάρσα
πόρτα

τοίχος

τοίχος

εξωτερική διάσταση κάρσας

πάτηµα σε πατούρες φύλλου

πατούρα κάρσας
έως δάπεδο

πατούρα φύλλου
έως τελείωµα φύλλου

απόσταση
δάπεδο
έως τοίχο

απόσταση
δάπεδο
έως κάρσα
(ύψος)

πάτηµα σε πατούρες κάρσας

τοίχος

∆άπεδο



100 Επίπεδη
τυπος πορτας: Laminate

χρωμα: Λάκα
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

Flat
door type: Laminate
color: Lacquer
pattern: Flat
frame: Straight
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Επίπεδη εξωτερικά / Flat external
Πλάγια και κάθετη τομή
Horizontal and vertical cut out



102 Επίπεδη
τυπος πορτας: Ειδική

χρωμα: Rovere
σχεδιο: Επίπεδη

κασα: Ίσια

Flat
door type: Special
color: Rovere
pattern: Flat
frame: Straight
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Επίπεδη εσωτερικά / Flat internal
Πλάγια και κάθετη τομή
Horizontal and vertical cut out



Σχέδια 
Παντογράφου
Κλασικά Καδρέτα με Καϊτια Μήδεια

Midia
Πηνελόπη
Pinelopi

Κλεοπάτρα
Kleopatra

Ηλέκτρα
Ilektra

Αλκυώνη
Alkioni

Ρέα
Rea

Pantographic
Draws
Classic frames with ornaments

Βιομηχανία 
Εσωτερικών Πορτών
Interior Door 
Industry
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Υακίνθη
Iakinthi

Καλυψώ
Kalipso

Μελπομένη
Melpomeni

Ιόλη
Ioli

Λυδεία
Lidia

Ισιδώρα
Isidora

Κλειώ
Klio

Ιφιγένεια
Ifigenia

Τερψιχώρη
Terpsihori

Ευριδίκη
Euridiki

Δανάη
Danai

Ιοκάστη
Iokasti

Θέτις
Thetis

Διώνη
Dioni

Άρτεμη
Artemis

Κροίσα
Krisa

Σαπφώ
Sapfo

Αρμονία
Armonia

Κύνθια
Kinthia

Δήμητρα
Dimitra

Σοφία
Sofia

Αρετή
Areti

Ουρανία
Ourania

Λητώ
Lito
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Σχέδια Παντογράφου
Pantographic Draws

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry
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Τρόπος μέτρης διαστάσεων
Dimensioning

WW

DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
DFW Πλάτος Πλαισίου / Fame Width
WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
WW Πάχος Τοίχου / Wall Width
DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
WH Ύψος Τοίχου / Wall Height

WW

DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
DFW Πλάτος Πλαισίου / Fame Width
WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
WW Πάχος Τοίχου / Wall Width
DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
WH Ύψος Τοίχου / Wall Height

WW

DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
DFW Πλάτος Πλαισίου / Fame Width
WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
WW Πάχος Τοίχου / Wall Width
DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
WH Ύψος Τοίχου / Wall Height

WW

DLW Πλάτος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Width
DFW Πλάτος Πλαισίου / Fame Width
WL Πλάτος Τοίχου / Wall Length
WW Πάχος Τοίχου / Wall Width
DLH Ύψος Φύλλου Πόρτας / Door Leaf Height
DFH Ύψος Πλαισίου / Frame Height
WH Ύψος Τοίχου / Wall Height
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εξαρτήματα spare parts

Κλειδαριά υπνοδωματίου 
Bedroom Lock

Κλειδαριά mediana ασφαλείας
Mediana Security Lock

Κλειδαριά ασφαλείας
Security Lock

Κλειδαριά λουτρού
Bathroom Lock

Κλειδαριά mediana υπνοδωματίου
Mediana Bedroom Lock

Κλειδαριά σπαστής
Folding Door Lock

Κλειδαριά mediana λουτρού
Mediana Bathroom Lock

Κλειδαριά συρόμενης
Sliding Door Lock

Μεντεσές ρυθμιζόμενος
Adjustable Hinge

τομές 
κάσας 

cut 
outs

1 2
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Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry



Κλειδαριά - πόμολο 
Lock and Handle

Μεντεσές βιδωτός, πλάκα
Flat Hinge with screws

Κλειδαριά - πόμολο 
Lock and Handle

Μεντεσές πλάκα inox fr
Flat Hinge inox fr

Κλειδαριά - πόμολο 
Lock and Handle

Μεντεσές κρυφός ρυθμιζόμενος
Adjustable Hidden Hinge

Αφαλός ασφαλείας
Security Door HubV

Μεντεσές κρυφός
Hidden Hinge

Μεντεσές meroni glass
Meroni glass Hinge

Μεντεσές αλερετούρ
Two-way Hinge

Σύρτης δίφυλλης
Two leaf Door Latch

Μεντεσές αλερετούρ
Two-way Hinge

Πόμολο κρυφής
Hidden Door Handle

MERONI
FORMA GLASS

MERONI
BLACK

MERONI
INOX

INOX

GLASS

3 54 6
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Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry

σημιώσειςnotes





Μιχάλης Πίκουλης & ΣΙΑ Ε.Ε.
2ο χλμ. Νέας Κίου - Ναυπλίου  Άργος 21200

τηλ. 27510 51393  |  fax. 27510 51970
2nd klm N.Kios - Nafplio road

Argos 21200, Greece
t. +30 27510 51393  |  f. +30 27510 51970

e-mail: info@intradoor.gr

www.intradoor.gr

100%
Ελληνικό προϊόν - Greek Product

Όλες οι πόρτες σχεδιάζονται 
και παρασκευάζονται στην Ελλάδα. 

All our doors are designed and manufactured in Greece

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών
Interior Door Industry


