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" The sense of lamination"



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ LAMINATION 

 H επικάλυψη με pvc film υλικών όπως ξύλο, πλαστικό ή αλουμίνιο (lamination) δεν είναι 
κάτι καινούργιο.  Χρησιμοποιείται δεκαετίες ήδη για να αναβαθμίσει την αισθητική βιομη-
χανοποιημένων υλικών που προορίζονται για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

Στην βιομηχανία  του ξύλου είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνική για την παραγωγή επίπλων, 
επενδύσεων και εσωτερικών πορτών, με κύρια πλεονεκτήματα την υψηλή αισθητική, την 
ομοιοχρωμία και την ανθεκτικότητα στη συχνή χρήση .

Στην εξωτερική χρήση, το  συναντούμε  κυρίως  ως  χρωματικές επιλογές  σε pvc κουφώ-
ματα  

Η ανθεκτικότητά τους στις ακραίες καιρικές συνθήκες είναι μοναδική . 

Η ικανότητά τους να διατηρούν τη ζωηράδα των χρωμάτων τους αναλλοίωτη στη διάρκεια 
του χρόνου είναι αξεπέραστη. Ακόμη και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, το πλέον 
καθιερωμένο υλικό εξωτερικής χρήσης, παρουσιάζει προβλήματα  αποχρωματισμού στη 
πολυετή χρήση.

Πρόσφατα όμως κορυφαίες εταιρίες παραγωγής PVC FILM  (RENOLIT, CONTINENTAL 
κτλ), εξέλιξαν τη σύνθεσή τους και εμπλούτισαν τη γκάμα τους με νέα, υψηλής  αισθητικής 
και φυσικότητας,  χρώματα .

Ο δρόμος για την εξωτερική διακόσμηση  άνοιξε.

Η STYLE DOORS ΑΕ με την τεχνογνωσία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει  
σχεδίασε νέα προϊόντα  εξωτερικού design  με βάση το lamination.

Υλικά όπως το αλουμίνιο και  wpc  (πρόσμιξη ξύλου και πλαστικού ),  απογειώνονται 
αισθητικά με την προσθήκη exterior pvc film . Η φυσικότητα του ξύλου καθώς και η 
ζεστασιά στην αφή , δημιουργούν συστήματα υψηλού design.
 
aΣυστήματα πλαγιοκάλυψης κτιρίων
aΔιακοσμητικές δοκίδες εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης        
aΕπενδυμένα composite panel αλουμίνιου  
aΣυστήματα επενδύσεων τοίχων 
aΕπενδύσεις οροφής.

 
                     

THE NATURAL LOOK OF LAMINATION
 
 Laminating with PVC FILM materials such as wood, plastic or aluminum is not a new 
procedure. It has been used for decades to upgrade the aesthetics of industrial materials 
intended for indoor or outdoor use.

 Wood industry has Lamination as the most common technique for the production of 
furniture, panels and interior doors, with the main advantages being high aesthetics, 
uniformity and durability in frequent use.

 In external use, however, we find it mainly as color option in PVC Windows. 

 Their resistance to extreme weather conditions is unique.

 Their ability to keep the vibrancy of their colors unchanged over time is unsurpassed. 
 Even electrostatic coated aluminum, the most common exterior material, has 
discoloration problems in perennial use.

 Recently, however, leading PVC FILM industries (RENOLIT, CONTINENTAL, etc.), 
evolved their composition and enriched their range with new, highly aesthetic and more 
natural colors
 
 The way to external decoration was paved

 STYLE DOORS SA with its know-how and its machinery equipment created new exterior 
products based on Lamination.

 Materials such as aluminum and wpc (mixture of wood and plastic), skyrocket their 
aesthetics with the addition of exterior PVC FILM. The naturalness of the wood as well 
as the warmth of their touch, create systems of high design.

aExternal use Cladding systems for buildings
aDecorative beams for external and internal use
aLaminated aluminum composite panels
aInternal use Cladding systems
aCeiling Cladding systems.

                          
                                                         

με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των κορυφαίων εταιρειών with the support and leading of bigers brant

we invite you to sence 
the natural feeling of lamination

        σας καλούμε να γνωρίσετε 
 την φυσική αίσθηση του lamination



TURNER OAK
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Χαρακτηριστικά χρώματος
aπροσδίδει  ζεστασιά και απόλυτη
    αίσθηση φυσικότητας

aμεγάλη αναγλυφότητα

aκατάλληλο για εξωτερική χρήση 
    με 10ετή εγγύηση φθοράς

aχρήση σε cladding και δοκιδές αλουμινίου  

aαντιηλιακή προστασία με 10ετή 
    εγγύηση αποχρωματισμού.

Color Specifications
agives warmth and the absolute feeling
    of natural sense
agreat texture surface
asuitable for exterior use with a 
    ten-year warranty
aapplied on Cladding System and 
    aluminum beams 
aUV protection with ten-year warranty 
    for discoloration

 Η ανοιχτόχρωμη απόδοση του δρυς 
αποτυπώνεται με απίστευτη φυσικότητα 
στο χρώμα TURNER OAK .

 The light rendering of Oak printed with 
great naturalness in color TURNER OAK

F

F



MARRON FIVE
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Χαρακτηριστικά χρώματος
aπροσδίδει φυσικότητα και ζεστασιά

aμέτρια αναγλυφότητα

aκατάλληλο για εξωτερική χρήση 
    με 10ετή εγγύηση φθοράς

aχρήση σε cladding και δοκιδές αλουμίνιου  

aαντιηλιακή προστασία με 10ετή 
    εγγύηση αποχρωματισμού.

Color Specifications
agives warmth and the absolute feeling 
    of natural sense
amedium texture surface
asuitable for exterior use with a 
    ten-year warranty
aapplied on cladding system 
    and aluminum beams  
aUV protection with ten-year warranty 
    for discoloration

 H χρήση  δοκίδων σε φυσικές αποχρώσεις 
απογειώνει την εξωτερική εμφάνιση κάθε 
κτιρίου . 

 The application of beams in natural 
color shades have a beneficial impact on 
the appearance of each building

F

F
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WOOD GREY

Χαρακτηριστικά χρώματος
aπροσδίδει  ζεστασιά και αίσθηση 
    παλαιότητας

aμεγάλη αναγλυφότητα

aκατάλληλο για εξωτερική χρήση 
    με 10ετή εγγύηση φθοράς

aχρήση σε cladding και δοκιδές αλουμινίου  

aαντιηλιακή προστασία με 10ετή 
    εγγύηση αποχρωματισμού.

Color Specifications
agives warmth and a sense of antiquity
agreat texture surface
asuitable for exterior use with a 
    ten-year warranty

aapplied on cladding system and 
   aluminum beams
aUV protection with ten-year warranty 
    for discoloration  

 Τα χρώματα ξύλου σε γκρι αποχρώσεις 
είναι η πλέον σύγχρονη σχεδιαστική 
τάση,  μεταμορφώνει κάθε κτίσμα   .

 Wood effect in shades of grey is the 
modern design trend, transforming any 
building

F

F
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BETON GREY
Χαρακτηριστικά χρώματος
aπροσδίδει  ζεστασιά και σύγχρονη αισθητική

aμεγάλη αναγλυφότητα

aκατάλληλο για εξωτερική χρήση 
    με 10ετή εγγύηση φθοράς

aχρήση σε επενδύσεις composite panels  
    και PVC panels

aαντιηλιακή προστασία με 10ετή 
    εγγύηση αποχρωματισμού.

Color Specifications
agives warmth and a modern design
agreat texture surface
asuitable for exterior use with a 
    ten-year warranty
aapplied on aluminum composite panels
    and PVC panels
aUV protection with ten-year warranty 
    for discoloration

 Η μοντέρνα απόδοση της σκουρόχρωμης 
πέτρας αποτυπώνεται  με  απίστευτη 
φυσικότητα στο χρώμα ΒΕΤΟΝ GREY.

 The modern render of dark stone printed 
with great naturalness in color BETON 
GREY

F

F



TURNER OAK MARRON FIVE WOOD GREY SIENA TERA BROWN
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WPC CLADDING  SYSTEM
EXTERNAL USE

WALL CLADDING  SYSTEM
Η σύγχρονη σχεδιαστική τάση επιβάλλει τα 
μοντέρνα  κτίρια να εναρμονίζονται με το 
περιβάλλον. 
Το νέο WPC CLADDING χαρίζει την φυσική 
αίσθηση του ξύλου στην εξωτερική εμφάνιση 
κάθε κτίμασμος  αναβαθμίζοντας παράλληλα 
και την ενεργειακή του απόδοση.

Modern design trend impose harmonization of 
the buildings with their environment.
Our new WPC CLADDING gives the natural 
texture of wood in the external appearance 
of each building, whilst upgrading its thermal 
insulation

12

Πλεονεκτημάτα
a100% πιστότητα ξύλου

aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά   

aείναι αδιάβροχο και άκαμπτο

aαυξάνει την ενεργειακή απόδοση

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε κτίριο

Advantages
a100% wood fidelity
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances   
ait is waterproof and rigid
aincreases energy efficiency
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building

Χρήσεις
aεξωτερικό decoration

aεπένδυση τοίχων - μάντρας

aεπιγραφές - χωρίσματα

aεπενδύσεις οροφών

Applications
aexternal decoration
awall cladding
asigns – Partitions
aceiling cladding 

•

F

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  /  COLOR CATALOG



Tοποθέτηση με φάλτσο 
Για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση 

στο φάλτσο τμήμα του προφίλ 
προτείνεται να χρησιμοποιήσετε το 
πλαστικό τακάκι 2 mm στην πάνω 
μεριά του clip .

Rounded profile installation
To give more intensity to the rounded 

part of the profile, it is recommended 
to use the 2 mm plastic pad on the 
upper part of the clip.

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση
Το συνθετικό υλικό WPC παρουσιάζει  συντελεστή 

διαστολής 3 mm/m. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε 
σύστημα εγκατάστασης με clips.
Το προφίλ κινείται ελευθέρα στα clips αποτρέποντας έτσι 

τυχόν στρεβλώσεις. Στα τελειώματα προβλέπουμε την 
απαιτούμενη ανοχή 3 mm. 
Απαραίτητη προϋπόθεση τα σημεία στήριξης του προφίλ 

(clips) να μην απέχουν περισσότερο από  50 cm μεταξύ 
τους.

Tip for proper installation
WPC synthetic  material  has  an  expansion  factor  of  

3 mm per meter. That is why we created an installation 
system with clips. The profile moves freely in the clips thus 
preventing any distortions. At the endings, we predict the 
required tolerance of 3mm. Prerequisite, the support points 
(clips) of the profile should not be apart more than 50cm.

1514

ΤΡΟΠΟΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  /  WAYS OF INSTALLATION

τοποθέτηση χωρίς κενά

space less installation

τοποθέτηση  με σκότια 4mm

4 mm shade installation

τοποθέτηση με φάλτσο  

Rounded profile installation

προφίλ ίσιο       straight profile    προφίλ φάλτσο        rounded profile

WPC CLADDING  SYSTEM
EXTERNAL USE

Tοποθέτηση χωρίς κενά
Το clip αλουμίνιου είναι σχεδιασμένο 

για να τοποθετεί τα προφίλ πλαγιοκά-
λυψης χωρίς κενά

Space less installation
The aluminum clip is designed to 

mount the cladding profiles without 
any space.

Tοποθέτηση  με σκότια 4mm
Για την δημιουργία διακοσμητικής 

σκότιας προσαρμόζουμε το πλαστικό 
τακάκι  πάχους 2 mm και στις  δυο 
πλευρές  του clip αλουμίνιου

4 mm shade installation
To create a decorative shade, we 

adjust the 2 mm plastic pad on both 
sides of the aluminum clip.

F

F

F

F
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / PROFILE ACCESSORIES

WPC CLADDING  SYSTEM
EXTERNAL USE

16

CODE :  AC 54S

CODE :  AC 52A

CODE :  AC 2320

CODE :  WC 14S CODE :  WC 14F

CODE :  WC 5030

cladding profile ίσιο          cladding profile straight  cladding profile φάλτσο       cladding profile rounded

εξωτερική γωνία          external corner                                

αρμοκάλυπτρο         frame profile

βάση γωνίας          base for corner    

wpc οδηγός εγκατάσταση      wpc installation  profile  

clip ένωσης          supporting clip                                χωνευτή γωνία          corner Joint

πλαστικό τακάκι επιπεδότητας          plastic wedge

Τα υπερσύγχρονα μηχανήμα-
τα και η χρήση των κορυφαίας    
ποιότητας υλικών, εγγυώνται 
την αρίστη συγκόλληση. Τα συ-
νεχή πετυχημένα τεστ πιστοποι-
ούν το τέλειο αποτέλεσμα

•

Our state-of-the-art machinery 
and the use of top quality 
materials, guarantee an excellent 
gluing. Continuous successful 
tests certify the perfect result

CODE :  WC 13T

cladding  profile τερματικό          top cladding profile
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WALL CLADDING  SYSTEM
INTERNAL USE

18

Πλεονεκτημάτα
a100% πιστότητα ξύλου

aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά   

aείναι ανθεκτικό στη υγρασία 

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο

Advantages
a100% wood fidelity
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances   
ait is waterproof and rigid
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building

Applications
ainternal decoration
awall cladding
aceiling cladding 

Χρήσεις
aεσωτερικό decoration

aεπένδυση τοίχων 

aεπενδύσεις οροφών

Internal Cladding System is produced by two 
different materials. 
Waterproof (green) mdf or wpc profile.
Its outer surface is laminated with pvc foil for 
indoor use with excellent wood texture.

•

Το internal cladding  system παράγεται από 2 
διαφορετικά υλικά.
Από άνθυγρο (πράσινο)  mdf η wpc προφίλ.
Η εξωτερική του επιφάνεια είναι επενδεδυμένη 
με pvc foils εσωτερικής χρήσης με άριστη πι-
στότητα ξύλου. 

121  ANTIK 127 GREY WOOD 107 LIGHT WALNUT 113 NATURAL OAK 117 DARK WALNUT 

F

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  /  COLOR CATALOG



MDF  cladding profile ίσιο        MDF profile straight                       

WALL CLADDING  SYSTEM
INTERNAL USE

CODE :  WC 14S CODE :  WC 14F

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / PROFILE ACCESSORIES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   /   SPECIFICATIONS

CODE :  AC 52A

  
aδιάσταση  προφίλ (mdf):  150  χ 3660 mm

aδιάσταση  προφίλ (wpc):  140 χ 4000 mm

aκαθαρή κάλυψη:  125 mm  

aπάχος προφίλ MDF:  16 mm

aεπιφάνεια επενδυμένη με pvc foil

aχρωματισμοί: 6 χρώματα ξύλου

 
aMDF profile dimensions:  150 x 3660mm

aWPC profile dimensions:  140 x 4000mm

aNet coverage:  125mm 

aProfile thickness:  16mm

aSurface laminated with PVC Foil

aColors: 6 wood effect colors•

WPC  cladding profile ίσιο        cladding profile straight WPC cladding profile φάλτσο     WPC cladding profile rounded               

βάση γωνίας        base for Corner

CODE :  AC 2320

αρμοκάλυπτρο         frame profile

2120

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση
Στην εσωτερική χρήση λόγω ηπιότερων συνθηκών 

εναλλακτικά χρησιμοποιείται και άνθυγρο mdf.
 Διαμορφώνεται σε προφίλ ράμποτε και βιδώνεται 

απευθείας στους οδηγούς.
Η απόσταση των οδηγών συνίσταται να μην είναι πάνω 

από 70 cm.

Tip for proper installation
In interior use due to milder conditions, alternatively it 

can be used waterproof MDF. 
It gets formed in matchboard profile and is applied with 

screws directly on the guides.
The distance between the guides should not exceed 

70cm.

70cm max 70cm max

MDF  cladding profile φαλτσο        MDF profile rounded

F



TURNER OAK MARRON FIVE WOOD GREY SIENA TERA BROWN
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TERRA BROUND

X
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Πλεονεκτημάτα
a100% πιστότητα ξύλου

aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά   

aείναι αδιάβροχο και άκαμπτο

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε κτίριο

Advantages
a100% wood fidelity 
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances   
ait is waterproof and rigid
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building

Application
aexternal decoration
awall cladding
asigns – Partitions 
aceiling cladding 

Χρήσεις
aεξωτερικό decoration

aεπένδυση τοίχων - μάντρας

aεπιγραφές - χωρίσματα

aεπενδύσεις οροφών

The result of natural sense of wood we achieve 
it also with the usage of aluminum as base 
material. 
Its suitability for exterior use is non-negotiable. 
Its lamination with wood effect colors 
transforms it from a cold material to a worm 
natural material of high design

•

Το αποτέλεσμα της φυσικής αίσθησης ξύλου 
το επιτυγχάνουμε και με την χρήση αλουμινίου 
για υλικό βάσης.
Η καταλληλότητά του σε εξωτερική χρήση 
είναι αδιαπραγμάτευτη. 
Η επένδυση του με τα χρώματα ξύλου το 
μεταμορφώνουν από ένα κρύο υλικό σε ένα 
ζεστό φυσικό υλικό  υψηλού  design 

ALUMINIUM CLADDING  SYSTEM
EXTERNAL USE

F
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ALUMINIUM CLADDING  SYSTEM
EXTERNAL USE

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  /  PROFIL ACCESSORIES

24

Λεπτομέρεια γωνιακής 
συναρμολόγησης

•

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ   /  METHOD OF INSTALLATION

ALUMINIUM 
CLADDING 
PROFILE
 190 X 7

ALUMINIUM 
CLADDING 

PROFILE
 125 X 14

πλαστικό τακάκι επιπεδότητας   
plastic wedge     

χωνευτή γωνία
corner joint

190

7

CODE :  AC 125

CODE: AC 190

CODE :  AC 54S

CODE :  AC 52A

CODE :  AC 2320

ALUMINIUM CLADDING PROFILE  125 � 14  mm      εξωτερική γωνία  
external corner   

left - right profile τελειώματος 
left – right ending profiles

ALUMINIUM CLADDING PROFILE  190 � 7 mm    

125

14

clip ένωσης
supporting clip       

βάση γωνίας  
base for corner   

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση
Το αλουμίνιο είναι αδρανές υλικό και δεν απαιτεί 

την χρήση του clip ένωσης. Βιδώνεται απευθείας 
στους οδηγούς και οι βίδες δεν είναι ορατές. Η χρήση 
πλαστικής προσθήκης 4 ή 7 mm ανάμεσα  προφίλ και 
οδηγού, επιτρέπει τον εσωτερικό αερισμό βελτιώνοντας 
την θερμομόνωση.Η απόσταση των οδηγών να μην είναι 
άνω των 60 cm

Tip for proper installation
Aluminum is an inert material and does not require the 

use of a supporting clip. It is screwed directly to the 
guides and the screws are not visible. The use of 4 or 7 
mm plastic inserts between profile and guide, allows 
internal ventilation by improving thermal insulation. The 
distance of the guides should not be more than 60 cm.

F

Detail corner 
connection
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EXTERNAL USE
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NATURAL OAK MARRON FIVE WOOD GRAY TERA BROWN

Τα νεόδμητα κτίσματα είναι πλέον επενδυτικά 
όπλα προς  εκμετάλλευση. 
Η ποιοτική αναβάθμιση  των κατασκευών και 
η χρήση διακοσμητικών υλικών είναι τα στοι-
χεία που κάνουν την  διαφορά  και προσδίδουν 
υπεράξια στο κτίσμα μας. 
Η ανάγκη αυτή καλύπτεται με την χρήση των 
διακοσμητικών δοκίδων αλουμινίου.
Η  επένδυσή τους με pvc foils εξωτερικής χρήσης 
δίνει την αίσθηση «αθάνατου φυσικού ξύλου».

New built buildings are investments for 
utilization. 
A quality upgrade of the constructions and the 
use of decorative materials are the key that 
makes the difference and provide the added 
value that we need to our buildings. 
This need is covered with the usage of 
aluminum beams. Their lamination with PVC 
foils for exterior use gives the sense of the 
timeless natural wood.

•

ALUMINIUM BEAMS   

Πλεονεκτημάτα
a100% πιστότητα ξύλου

aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά   

aείναι αδιάβροχο και άκαμπτο

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε κτίριο

Advantages
a100% wood fidelity
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances   
ait is waterproof and rigid
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building

Applications
aexternal decoration
awall cladding
asigns – Partitions  
aceiling cladding 

Χρήσεις
aεξωτερικό decoration

aεπένδυση τοίχων 

aεπιγραφές - χωρίσματα

aεπενδύσεις οροφών

F
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ALUMINIUM BEAMS  
EXTERNAL DECORATION

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / PROFILE ACCESSORIES

ΣΥΣΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  / CONNECTIONS

28 29

CODE :  AD 4040 CODE :  AD 4060

38.6

40

δοκίδα 40x40 mm 
beam 40x40 mm

δοκίδα 40x60 mm 
beam 40x60 mm

τάπα 40x40 mm  
Cap 40x40 mm

τάπα 40x60 mm  
Cap 40x60 mm

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

CODE :  AD 3060

δοκίδα 30x60 mm 
beam 30x60 mm

τάπα 30x60 mm  
Cap 30x60 mm

Η  σύνδεση  των  δυο  προφίλ  της  δοκίδας 
είναι ισχυρή επιτρέποντας ύψη έως και 4 
μετρά χωρίς φόβο αποσύνδεσης.
Το σύστημα τοποθετείται οριζόντια ή κάθετα. 
Η τοποθέτηση είναι πολύ απλή προσφέρο-
ντας  εύκολη  πρόσβαση στο βίδωμα.

The connection of the two parts of each beam 
is powerful allowing you to reach heights of 4 
meters with no fear of dismantling. 
The system is mounted horizontally or 
vertically. 
The installation is very simple having easy 
access to screwing.

•

αντάπτορας ένωσης
connection adapter

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση
Βιδώνουμε το προφίλ βάσης (καπάκι) σε σταθερή 

επιφάνεια και κουμπώνουμε την δοκίδα. Η σύνδεση 
τους είναι ισχυρή και δεν ξεκουμπώνει. Το σύστημα 
υποστηρίζει ,τάπες για τα τελειώματα (σε ral χρώματα) και 
γωνιάσματα 90� μοιρών. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί 
ελεύθερο στην κατακόρυφό του

Tip for proper Installation
We screw the base profile (cover) on a stable surface and 

then we fasten the beam. Their connection is strong and 
does not dismantle. The system supports end caps for the 
endings (in RAL colors) and corners of 90�. It can also be 
placed free when it’s in vertical position.
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CODE :  AD40100

δοκίδα 40x100 mm 
beam 40x100 mm



SHADOW USE
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Ο συνδυασμός του περιμετρικού προφίλ με τις 
δοκίδες δημιουργεί συστήματα σκίασης.            
Τοποθετούμε  σε κολώνες αλουμινίου ή σιδερέ-
νιες με αποτέλεσμα να έχουμε την πιο όμορφη 
σταθερή πέργκολα.

Combining the surrounding profile with the 
beams creates shading systems. 
We apply them on aluminum or steel pillars and 
we have the most wonderful pergolas.

•

ALUMINIUM BEAMS  

CODE :  AD 4060

δοκίδα  40 x 60 mm 
beam  40 x 60 mm

περιμετρικό προφίλ  36 x 60 mm
Surround profile  36 x 60 mm

τάπα  40 x 60 mm
cap  40 x 60 mm

τάπα  35 x 60 mm
cap  35 x 60 mm

δοκίδα  40 x 100 mm 
beam  40 x 100 mm

CODE :  AD 3560

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2

State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name
16/12/2020 Nick

CODE :  AD 40100 CODE :  AD 65120

δοκίδα  65 x 120 mm 
beam  65 x 120 mm

τάπα  100 x 40 mm
cap  100 x 40 mm

αντάπτορας ένωσης
connection adapter

CODE :  A
D 3560 CODE :  AD 3560CODE :  AD 4060

CODE :  AD 3560

CODE :  AD 4060CODE :  AD 4060



FENCING SYSTEM

Η απαραίτητη ομοιοχρωμία στην εξωτερική 
όψη του κτιρίου περιλαμβάνει και τα συστή-
ματα  περίφραξης /αυλόπορτας.
Πασίγνωστα πλέον σε όλους τους επαγγελ-
ματίες εγγυόνται ευκολία ομορφιά και αντοχή 
στον χρόνο χωρίς καμία συντήρηση.
Το προφίλ περίφραξης 120x14mm επενδύεται 
με foil μετατρέποντας το αλουμίνιο από ένα 
κρύο υλικό σε ένα ζεστό ,ανθεκτικό «ξύλινο» 
στοιχείο. Οι κολώνες και το τελάρο της πόρτας 
υποστηρίζονται σε 4 ετοιμοπαράδοτα χρώματα 
(ανοδίωση /γκρι μεταλλικό/ μπεζ μεταλλικό 
και καφέ )

The necessary uniformity on the facade of the 
building includes the systems of fencing & gate.
 Well known among all professionals guarantee 
ease, beauty and long-lasting life without any 
maintenance. 
Fencing profile 120 x 14 mm is laminated with 
PVC foil transforming the aluminum from a cold 
material to a “warm”, durable wooden element. 
Columns and gate frames are available in 4 
stocked colors (Anodize, Anthracite, Beige, 
Brown). 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ   /   CONNECTIONS

ALUMINIUM BEAMS  

3332

CODE :  AD 120

CODE :  8005ΑΝ CODE :  8004C CODE :  8003

CODE :  8013Α CODE :  8002Α

κολώνα περίφραξης  
Fencing column   

καπάκι κολώνας
Column Back Cover     

αντάπτορας
Column Redactor

καπάκι κολώνας
Column cap 

ροζέτα κολώνας 
Column Flange 

προφίλ περίφραξης 120 x 14 mm         Fencing profile 120 x 14 mm

•

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / PROFILE ACCESSORIES
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Στην  εσωτερική χρήση προτείνονται οι δοκίδες 
από  αλουμίνιο επενδυμένες με εσωτερικής 
χρήσης pcv foil  . 
Εναλλακτικά για πιο οικονομική επιλογή 
υπάρχει και δοκίδα wpc 30 x 50 mm  με ντύσιμο  
στις  3 πλευρές

For internal use, as a system covering all the 
range of possible constructions, aluminum 
beams with interior colors are suggested to 
control the cost. Alternatively, for a more 
economical solution, WPC beam of 30 x 50 mm 
laminated on three sides is suggested. 

•
35

INTERNAL USE

Πλεονεκτημάτα
a100% πιστότητα ξύλου

aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά   

aείναι ανθεκτικό στη υγρασία 

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο

Advantages
a100% wood fidelity
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances
ait is waterproof and rigid
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building

Χρήσεις
aεσωτερικό decoration

aεπένδυση τοίχων  

Applications
ainternal decoration
awall cladding 

121  ANTIK 127 GREY WOOD 107 LIGHT WALNUT 113 NATURAL OAK 117 DARK WALNUT 

ALUMINIUM BEAMS  

F

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  /  COLOR CATALOG
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Τα COMPOSITE PANELS χρησιμοποιούνται σαν 
προσόψεις σε μεγάλες βιομηχανικές επιφάνει-
ες, λόγω κυρίως την μεταλλική απόδοση των 
χρωμάτων τους. 
Η επένδυσή τους, με PVC FOILS εξωτερικής 
χρήσης τα μεταμορφώνουν σε ζεστά - φυσικά 
πάνελ υψηλής αισθητικής για όλες τις χρήσεις. 

Composite panels are used as facades on big, 
industrial mostly, buildings as their colors are 
too metallic. 
Laminating them with PVC foils of external use 
transforms them to warm natural panels of 
high aesthetics for all uses.

•
37

LAMINATED COMPOSITE PANELS
EXTERNAL USE

NATURAL OAK WOOD GREY TERA BROWN MARRON FIVE BETON GREY

Πλεονεκτημάτα
a100% πιστότητα ξύλου

aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά   

aείναι αδιάβροχο και άκαμπτο

aαυξάνει την ενεργειακή απόδοση

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε κτίριο

aκατεργάζεται και γωνιάζει

Advantages
a100% wood fidelity
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances   
ait is waterproof and rigid
aincreases energy efficiency
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building
ait can be formed and make corners

Χρήσεις
aεπενδύσεις τοίχων

aεπιγραφές - χωρίσματα

aεπενδύσεις οροφών

F

Applications
awall covering
asigns – Partitions
aceiling cladding

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  /  COLOR CATALOG
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LAMINATED COMPOSITE PANELS
EXTERNAL USE

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / PROFILE ACCESSORIES

ΚΑΤOΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /   INSTALLATION TOP VIEW

COMPOSITE BASE CONNECTION καρέ  50 X 30 mm        standard 50 X 30 mm profile

ΤΑΠΑ

ΤΑΠΑ

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ

ΚΑΡΕ 50Χ30

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
BOND

ΚΑΠΑΚΙ

COMPOSITE PANEL
ALOYMINIOY 6mm

ΤΑΠΑ ΤΑΠΑ

ΤΑΠΑΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ

ΤΑΠΑ

ΚΑΡΕ 50Χ30

COMPOSITE PANEL
ALOYMINIOY 6mm

COMPOSITE PANEL
ALOYMINIOY 6mm

COMPOSITE PANEL
ALOYMINIOY 6mm

COMPOSITE PANEL
ALOYMINIOY 6mm

COMPOSITE PANEL
ALOYMINIOY 6mm

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση

 Η τοποθέτηση με την χρήση του προφίλ 
αλουμινίου (composite base) είναι πολύ 
εύκολη καθώς μας επιτρέπει να βιδώσουμε 
εξωτερικά, καλύπτοντας την βίδα με 
τάπα ιδίου χρώματος, περιορίζοντας τα 
γυρίσματα μόνο στα τελειώματα

Tip for proper installation

 Installing by using the aluminum profile 
(composite base) is very easy once it allows 
you to screw externally by using a cap in 
the same color, so to avoid all the needed 
bends except the ones in the endings.

F

τάπα        cap



LAMINATED COMPOSITE PANELS
EXTERNAL USE
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δοκίδα  composite      composite panel beam      εξάρτημα στήριξη δοκίδας    supporting hardware for beam

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση

 Το εξάρτημα τοποθέτησης δοκίδας composite 
διαμορφώνεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανάλογη 
σε μεγεθος με την διάσταση της δοκιδας .Είναι διαθέσιμο 
κατόπιν συνεννόησης. Συγκρατεί τις γωνίες των δοκιδων 
στις 900  μοίρες και μας δίνει εύκολη  πρόσβαση για βίδωμα.

Tip for proper installation

The supporting hardware for the beam is formed of 
galvanized sheet in proportion to the size of the beam. It is 
available on demand. Holds the corners of the beams at 90 0 
and gives us easy access for screwing.

ΣΥΣΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  / CONNECTIONS

Οι δοκίδες από composite πάνελ είναι η πιο 
οικονομική και εύκολη λύση .
Μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε διάσταση 
ανάλογα με το ανάπτυγμα του φύλλου που θα 
κόψουμε .Το pvc foil εξωτερικής χρήσης παρου-
σιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στα γυρίσματα 
καθώς δεν δείχνει σημάδια φθοράς. 
H τοποθέτηση του προτείνεται μόνο σε τυφλά 
σημεία  γιατί η εσωτερική πλευρά του δεν έχει 
χρωματισμό

Composite panel beams are the most 
economical and easy solution. It can be done 
in any dimension needed, depending on the 
growth of the sheet that we will use. 
The outdoor pvc foil shows excellent bending 
behavior as it shows no signs of wear. 
Its placement is recommended only in blind 
spots as its inner side does not have any coloring.

•

F
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 PVC  PANELS
INTERNAL  USE 

Τα pvc panels είναι πλαστικά φύλλα επενδεδυ-
μένα με foils εσωτερικής χρήσης.
Μπορούν να αποδώσουν με άριστη πιστότητα
εικόνα δέρματος, μαρμάρου, τσιμέντου, ξύλου 
αλλά και υφάσματος 
Είναι υπερανθεκτικό υλικό μπορεί να χαρα-
χτεί στη τομή για να δημιουργήσει συνδέσμους 
μη ορατούς. Σε αντίθεση με την μελαμίνη είναι 
100% αδιάβροχο.

The pvc panels  are plastic  sheets, one side 
laminated with internal use foils. 
They can deliver excellent fidelity or sensation of 
leather, marble, cement, wood and fabric. 
It is a super-durable material. It can be engraved 
on the side to create invisible links. Unlike 
melamine, it is 100% waterproof. 

•

Πλεονεκτημάτα
aδεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή

aδεν περιέχει τοξικά

aείναι αδιάβροχο  

aεύκολη τοποθέτηση

aαναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο

aεπενδύεται περιμετρικά με ταινία περιθωρίων

Advantages
ano maintenance or painting required
adoes not contain toxic substances
ait is waterproof
aeasy installation
aupgrades the aesthetics of any building

aon all boards, we offer edge bandings 

Χρήσεις
aεπενδύσεις εσωτερικών τοίχων.

aεπενδύσεις μπάνιου και κουζίνας

aυλικό κατασκευής αδιάβροχων επίπλων 
   (έπιπλα μπάνιου)

aυλικό κατασκευής εκθεσιακών stand

Applications
ainterior wall coverings
abathroom and kitchen coverings
abase material for waterproof furniture  
   (bathroom furnishings)
aexhibition stands 

F

PATINE GREY TEXTILE WALNUT 1 MARBEL LEATHER

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  /  COLOR CATALOG
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  PVC  PANELS
ROOF CEILING

45

ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ  /  DIMENSIONS 

a διάσταση πάνελ (cm) :       122  Χ  244  Χ 16
a διάσταση πάνελ (cm) :       122  Χ  230  Χ  16
a διάσταση πάνελ (cm) :       100  Χ  225  Χ  6
a διάσταση πάνελ (cm) :       100  Χ  225  Χ  5
a διάσταση ραμποτέ (cm) :  120  Χ  230 Χ  16
a διάσταση ραμποτέ (cm) :  160  Χ  230 Χ  16

a panel dimension  (cm) :  122  Χ  244  Χ  16
a panel dimension  (cm) :  122  Χ  230  Χ  16
a panel dimension  (cm) :  100  Χ  225  Χ  6
a panel dimension  (cm) :  100  Χ  225  Χ  5
a pvc profile  (cm) :             120  Χ  230  Χ  16
a pvc profile  (cm) :            160  Χ  230  Χ  16

•

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / PROFILE ACCESSORIES

CODE :  AC 52A

βάση γωνίας        base for Corner

CODE :  AC 2320

αρμοκάλυπτρο         frame profile

CODE :  AC 54S

εξωτερική γωνία  
external corner   clip ένωσης

supporting clip       

pvc ραμποτέ  120 � 230 � 16
pvc profile  120 � 230 � 16

pvc ραμποτέ  160 � 230 � 16
pvc profile  160 � 230 � 16

Το σύστημα με τα PVC ραμποτέ προφίλ 
είναι ιδανικό για επενδύσεις οροφών σε 
μπαλκόνια. Εξαιτίας της μη έντονης έκθεσης 
του στον ήλιο, συνιστάται η επένδυση του με 
PVC foil εσωτερικής χρήσης για πιο οικονομικό 
κοστολόγιο.

PVC matchboard profile system is ideal for 
ceiling cladding at balconies. Due to the non-
intense exposure to sunlight it can be also 
laminated with internal use PVC foil, for better 
financial benefit.

Τα PVC πάνελ είναι ιδανικά για επένδυση 
τοιχοποιίας μπάνιων διότι είναι πλήρως 
αδιάβροχα και μπορούν να τοποθετηθούν 
και με κόλλα πλακιδίων.

PVC panels is the ideal material to cover 
bathroom walls, as they are waterproof and 
the can be applied with tile adhesive.

F

•
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τεστ κόλλησης pvc foil external σε αλουμίνιο
test report gluing external PVC Foil on Aluminum

τεστ κόλλησης pvc foil σε φύλλα αλουμίνιου 
test report gluing PVC Foil on Aluminum sheets   

τεστ κόλλησης pvc foil external σε wpc profile
test report gluing external PVC foil on wpc profile 

πιστοποιητικό iso
iso certification
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