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Style Doors is a greek dynamic company which 
involved in the desinging and crea�vity of 
complete fanc�onal aluminum system. 
StyleGates is the new project in the field of 
aluminum system in gates and fences.
Gates which have been designed to match with 
domes�c and business places. Gates that are 
characterized by high aesthe�cs and quality in their 
construc�on. Very easy in placement can be 
adjusted even in very large dimensions. The fences 
have been designed in that way in order to fit 
harmoniously with every  gate you choose.

Οι αυλόπορτες από αλουμίνιο έχουν μεγάλη διάρκεια 
ζωής και παράλληλα είναι υψηλής αντοχής με μηδενική 
συντήρηση. Κατασκευασμένες αποκλειστικά από προφίλ 
αλουμινίου έχουν όλα τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου 
και τη στιβαρότητα που παρέχει η συνδεσμολογία των 
προφίλ.  
Το σύστημα κατασκευής αυλόπορτας και περίφραξης έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει, ταχύτητα στην 
κατασκευή του, το οποίο συνεπάγεται οικονομία στη 
συνολική εργασία. Μπορεί να κατασκευαστεί επί τόπου 
στο χώρο τοποθέτησής αφού δεν χρειάζονται ειδικά 
μηχανήματα - εργαλεία για την συναρμολόγηση του.

Η Style Doors είναι μια ελληνική εταιρεία που ασχολείται 
με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
συστήματων αλουμινίου.
Η StyleGates είναι το καινούργιο project της στον τομέα 
των συστημάτων της αυλόπορτας και της περίφραξης.
Αυλόπορτες που έχουν σχεδιαστεί να ταιριάξουν εξίσου σε 
οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Αυλόπορτες που 
τις χαρακτηρίζει η υψηλή αισθητική και η ποιότητα στην 
κατασκευή τους. Εύκολες στην τοποθέτηση τους προσα-
ρμόζονται ακόμα και στις πιο μεγάλες διαστάσεις. Η σειρά 
περιφράξεων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
πλαισώνει αρμονικά όποια αυλόπορτα κι αν επιλέξετε. 

Aluminum gates have a long life�me and, at the 
same �me, are high-strength with no mainte- 
nance. Construc�ve exclusively of aluminum 
profiles have all the advantages of aluminum and 
the robustness of the profiles.
The construc�on system of the gates and the 
fences has been designed in such a way in order to 
provide the maximum speed in it’s assembling 
which results economy in overall work. It can be 
manufactured at the place of construc�on since 
no special tools are needed for it to be assembled.

Strong Profiles 
Strong Structures

Δυνατά προφίλ αλουµινίου
Σίγουρες κατασκευές
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G a t e s Α υ λ ό π ο ρ τ ε ς

Η σειρά Pres�ge περιλαμβάνει 
πολλά διαφορετικά σχέδια τα 
οποία ανήκουν στις οικογένειες 
Classic και Elegance. Κάθε οικογέ-
νεια έχει τα δικά της χαρακτη-
ριστικά τα οποία μπορείτε να δείτε 
αναλυτικά στο www.stylegates.gr. 

Οι αυλόπορτες Pres�ge συνδυάζουν 
με μοναδικό τρόπο τη φινέτσα με τη 
στιβαρότητα. Φροντίσαμε να είναι 
ευέλικτες στο συνδυασμό τους τόσο 
με εξωτερικούς οικιακούς χώρους 
όσο και με επαγγελματικούς. 

PRESTIGE
C l a s s i c - E l e g a n c e

Pres�ge series contains many 
different models that belong to 
Classic and Elegance families. Each 
family has its unique characte-
ris�cs that you can see thoroughly 
at ww.stylegates.com

Pres�ge gates combine uniquely 
robustness with refinement. We 
made sure that are easy to apply 
either on commercial or residen�al 
spaces.

Το φύλλο και η κάσα είναι από ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου που βάφονται 
σε χρώμα της επιλογής σας. Το φύλλο συνδυάζει δυο διαφορετικά προφίλ με 
κάθετη στήριξη (τραβέρσα). Η μέθοδος αυτή προσφέρει ισχυρή στήριξη που 
επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα (χωρίς κολλήσεις).

Ενισχυμένο προφίλ (90x60mm & 65x40mm)

Χρώμα της επιλογής σας
Τραβερσωτή σύνδεση

The sash and frame are made of reinforced aluminum profiles that can be 
coated with colours of your choice. The sash combines two different profiles for 
ver�cal support (traverse). This method ensures strong construc�on and is 
achieved by the use of special accessories (not soldering involved).

Reinforced aluminum profil (90x60mm & 65x40mm) 
Colour of your choice
Transom connec�on

Χαρακτηριστικά

Characteris�cs
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C102 The design is blind and consists of two vertical traverses. 
The infill is aluminum sheet with a pattern made by laser cutting. 
The filling is matchboard 130x14mm with decorative shade. 

C102 To σχέδιο είναι τυφλό µε δυο κάθετες τραβέρσες. Ανάµεσα 
τους υπάρχει λαµαρίνα αλουµινίου µε διάτρητο σχέδιο από κοπή 
λέιζερ. Το προφίλ γεµίσµατος είναι ραµποτέ 130x14mm µε 
διακοσµητική σκοτία.

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate  /  Δίφυλλη ανοιγόμενη

C200 The design is traditional. 
The lower part is matchboard 
of 130 x14mm. The decoration 
is aluminum sheet formed in 
laser. The upper part of the 
gate is made with 14x14mm in 
vertical alignment.

C200 Το σχέδιο της πόρτας 
είναι παραδοσιακό. Το κάτω 
µ έ ρ ο ς  α π ο τ ε λ ε ί τ α ι  α π ό 
ραµποτέ τυφλό διάστασης 
130x14mm.
Ενδιάµεσα παρεµβάλονται 2 
οριζόντιες τραβέρσες οι οποίες 
πλαισιώνουν παράσταση από 
λαµαρίνα αλουµινίου κοµµένη 
σε λέιζερ. Στο πάνω µέρος 
είναι τοποθετηµένα πηχάκια 
διατοµής 14x14mm σε κάθετη 
διάταξη.

PrestigeClassic
cod.:C100

Infill is 130x14mm matchboard 
in horizontal alignment
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ 
αλουµινίου 130x14mm 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is aluminum 
sheet formed in laser cutting 
machine. 
Το διακοσµητικό στοιχε ίο 
ανάµεσα τους είναι παράσταση 
από λαµαρίνα αλουµινίου 
κοµµένη σε λέιζερ.

The sash profile is 90x60mm 
horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm. 

PrestigeClassic
cod.:C101 PrestigeClassic

cod.:C200

PrestigeClassic
cod.:C102

Sliding Gate / Συρόμενη 

Sliding Gate / Συρόμενη 

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate  / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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sheet formed in laser cutting 
machine. 
Το διακοσµητικό στοιχε ίο 
ανάµεσα τους είναι παράσταση 
από λαµαρίνα αλουµινίου 
κοµµένη σε λέιζερ.

The sash profile is 90x60mm 
horizontal or vertical transoms 
65x40mm. 
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
9 0 x 6 0 m m .  Ορ ι ζ ό ν τ ι ε ς  ή 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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C375 To σχέδιο είναι σύνθετο 
µε µια διαγώνια τραβέρσα. Το 
προφίλ γεµίσµατος ε ίναι 
ρ αµπο τ έ  1 3 0 χ 1 4 m m  µε 
δ ιακοσµητ ική σκοτ ία,  το 
υπόλοιπο ε ίνα ι  δ ιάτρητή 
λαµαρίνα αλουµίνιου.

PrestigeClassic
cod.:C375

C375 The design consists of a 
diagonal traverse with infill of 
aluminum per forated sheet. 
The filling profile is match-
b o a r d  1 3 0 χ 1 4 m m  w i t h 
decorative shades. 

C475 The design is horizontal 
and blind. The filling profile is 
matchboard with dimensions 
of 130x14mm and decorative 
shades of 5mm.

C475 Το σχέδιο είναι τυφλό µε 
οριζόντια διάταξη Το προφίλ 
γεµίσµατος είναι ραµποτέ 
130x14mm µε διακοσµητική 
σκοτία 5mm.

8 STYLE GATES

PrestigeClassic
cod.:C202

Infill is 14x14mm profile in 
vertical alignment.
Το σχέδιο της πόρτας είναι 
διάτρητο µε δύο οριζόντιες 
τραβέρσες. Το προφίλ είναι 
κάθετο  14x14mm.

The decoration is aluminum 
sheet formed in laser cutting 
machine. 
Το διακοσµητικό στοιχε ίο 
ανάµεσα τους είναι παράσταση 
από λαµαρίνα αλουµινίου 
κοµµένη σε λέιζερ.

The sash profile is 90x60mm 
horizontal or vertical transoms 
65x40mm. 
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm. 

PrestigeClassic
cod.:C201

Sliding Gate / Συρόμενη 

Infill is 130x14mm matchboard 
& 14x14mm profile in vertical 
alignment.
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ 
αλουµινίου 130x14mm και 
προφιλ 14x14mm.
Η διάταξη είναι κάθετη.

The decoration is aluminum 
sheet formed in laser cutting 
machine.
Το διακοσµητικό στοιχε ίο 
ανάµεσα τους είναι παράσταση 
από λαµαρίνα αλουµινίου 
κοµµένη σε λέιζερ.

The sash profile is 90x60mm 
horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm. 

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

PrestigeClassic
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Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη 
Sliding Gate / Συρόμενη 

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη Pedrestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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PrestigeClassic
cod.:C201

Sliding Gate / Συρόμενη 

Infill is 130x14mm matchboard 
& 14x14mm profile in vertical 
alignment.
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ 
αλουµινίου 130x14mm και 
προφιλ 14x14mm.
Η διάταξη είναι κάθετη.

The decoration is aluminum 
sheet formed in laser cutting 
machine.
Το διακοσµητικό στοιχε ίο 
ανάµεσα τους είναι παράσταση 
από λαµαρίνα αλουµινίου 
κοµµένη σε λέιζερ.

The sash profile is 90x60mm 
horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm. 

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C475

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη 
Sliding Gate / Συρόμενη 

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη Pedrestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style



STYLE GATES

PrestigeClassic
cod.:C581

The infill is 100x14m horizontal 
matchboard and 100x14mm 
profile in vertical alignment.
Στο κάτω µέρος τα προφίλ είναι 
προφίλ 100x14mm σε οριζό-
ντια διάταξη. 
Στο πάνω µέρος τα προφίλ είναι 
καρέ αλουµινίου 100x14mm 
σε κάθετη διάταξη µε κενά.

There is no decorative element. 
Δεν υπάρχει διακοσµητικό 
στοιχεία.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες 
τραβέρσες 65x40mm. 

Sliding Gate  /  Συρόμενη 

PrestigeClassic
cod.:C491

The infill is profil 150χ14mm. 
The alignment is horizontal
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 150x14mm 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

There is no decorative element. 
Δεν υπάρχει διακοσµητικό 
στοιχείο.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm. 

11STYLE GATES

Prestige

C775 To σχέδιο είναι τυφλό µε 
µια οριζόντια τραβέρσα. Το 
προφίλ γεµ ίσµατος ε ίνα ι 
ραµποτέ  130x 14mm  σε 
διαγώνια διάταξη µε διακο-
σµητική σκοτία. 

C775.Τhe sash profile is 
90x60mm. Horizontal and 
vertical transoms 65x40mm.
The design is blind. The infill is 
matchboard 130x14mm in 
diagonal pattern with deco-
rative shade.

10 STYLE GATES

cod.:C675

C675 Τhe sash profile is 90x60mm. Horizontal or 
vertical transoms 65x40mm.The design is blind. The 
infill is matchboard 130x14mm in diagonal pattern with 
decorative shade.

C675 To σχέδιο είναι τυφλό. Το προφίλ γεµίσµατος είναι 
ραµποτέ 130x14mm σε διαγώνια διάταξη µε 
διακοσµητική σκοτία. 

PrestigeClassic

Sliding Gate  /  Συρόμενη cod.:C775

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη 

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style



STYLE GATES

PrestigeClassic
cod.:C581

The infill is 100x14m horizontal 
matchboard and 100x14mm 
profile in vertical alignment.
Στο κάτω µέρος τα προφίλ είναι 
προφίλ 100x14mm σε οριζό-
ντια διάταξη. 
Στο πάνω µέρος τα προφίλ είναι 
καρέ αλουµινίου 100x14mm 
σε κάθετη διάταξη µε κενά.

There is no decorative element. 
Δεν υπάρχει διακοσµητικό 
στοιχεία.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες 
τραβέρσες 65x40mm. 

Sliding Gate  /  Συρόμενη 

PrestigeClassic
cod.:C491

The infill is profil 150χ14mm. 
The alignment is horizontal
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 150x14mm 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

There is no decorative element. 
Δεν υπάρχει διακοσµητικό 
στοιχείο.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθε-
τες τραβέρσες 65x40mm. 

11STYLE GATES

Prestige

C775 To σχέδιο είναι τυφλό µε 
µια οριζόντια τραβέρσα. Το 
προφίλ γεµ ίσµατος ε ίνα ι 
ραµποτέ  130x 14mm  σε 
διαγώνια διάταξη µε διακο-
σµητική σκοτία. 

C775.Τhe sash profile is 
90x60mm. Horizontal and 
vertical transoms 65x40mm.
The design is blind. The infill is 
matchboard 130x14mm in 
diagonal pattern with deco-
rative shade.

10 STYLE GATES

cod.:C675

C675 Τhe sash profile is 90x60mm. Horizontal or 
vertical transoms 65x40mm.The design is blind. The 
infill is matchboard 130x14mm in diagonal pattern with 
decorative shade.

C675 To σχέδιο είναι τυφλό. Το προφίλ γεµίσµατος είναι 
ραµποτέ 130x14mm σε διαγώνια διάταξη µε 
διακοσµητική σκοτία. 

PrestigeClassic

Sliding Gate  /  Συρόμενη cod.:C775

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη 

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style



E492 The design is horizontal with gaps. Is coated 
in wood effect colour. The infill is 150x14mm 
profile. The decorative is 14x14mm profile in 
anodise colour.

E492 Το σχέδιο είναι µε κενά σε οριζόντια διάταξη. 
Tο προφίλ γεµίσµατος είναι καρέ αλουµινίου 
150x14mm. Το διακοσµητικό προφίλ είναι 
14x14mm σε χρώµα INOX.

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

E483 Το πλαίσιο είναι από 
προφίλ 90x60mm.Kάθετες 
τραβέρσες 65x40mm. 
Tο προφίλ γεµίσµατος είναι 
καρέ αλουµινίου 100x14mm. 
Το διακοσµητικό προφίλ είναι 
30x11mm σε χρώµα INOX.

E483 Τhe sash profile is 
90x60mm. Vertical transoms 
65x40mm. The design is blind 
in horizontal alignment. The 
infill is 100x14mm profile.The 
deco-rative is 30x11mm in 
INOX colour

PrestigeElegance
cod.:E475i

T h e  i n f i l l  i s  1 3 0 x 1 4 m m 
matchboard with decorative 
s h a d e . T h e  a l i g n m e n t  i s 
horizontal
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 130x14mm. 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration between them 
is anodized aluminium lath 
5x3mm INOX colour.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλου-
µινίου 5x3mm. 

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm .Ορ ι ζόν τ ι ες  κα ι 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

PrestigeElegance
cod.:E475

T h e  i n f i l l  i s  1 3 0 x 1 4 m m 
matchboard with decorative 
s h a d e . T h e  a l i g n m e n t  i s 
horizontal
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ 
αλουµινίου 130x14mm. 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is matchboard 
130x14mm  in INOX colour
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι INOX διατοµής 130x14mm.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
9 0 x 6 0 m m .  Ορ ι ζ ό ν τ ι ε ς  ή 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

PrestigeElegance
cod.:E483

PrestigeElegance
cod.:E492

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Sliding Gate  /  Συρόμενη 

Sliding Gate / Συρόμενη 

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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E492 The design is horizontal with gaps. Is coated 
in wood effect colour. The infill is 150x14mm 
profile. The decorative is 14x14mm profile in 
anodise colour.

E492 Το σχέδιο είναι µε κενά σε οριζόντια διάταξη. 
Tο προφίλ γεµίσµατος είναι καρέ αλουµινίου 
150x14mm. Το διακοσµητικό προφίλ είναι 
14x14mm σε χρώµα INOX.

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

E483 Το πλαίσιο είναι από 
προφίλ 90x60mm.Kάθετες 
τραβέρσες 65x40mm. 
Tο προφίλ γεµίσµατος είναι 
καρέ αλουµινίου 100x14mm. 
Το διακοσµητικό προφίλ είναι 
30x11mm σε χρώµα INOX.

E483 Τhe sash profile is 
90x60mm. Vertical transoms 
65x40mm. The design is blind 
in horizontal alignment. The 
infill is 100x14mm profile.The 
deco-rative is 30x11mm in 
INOX colour

PrestigeElegance
cod.:E475i

T h e  i n f i l l  i s  1 3 0 x 1 4 m m 
matchboard with decorative 
s h a d e . T h e  a l i g n m e n t  i s 
horizontal
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 130x14mm. 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration between them 
is anodized aluminium lath 
5x3mm INOX colour.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλου-
µινίου 5x3mm. 

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm .Ορ ι ζόν τ ι ες  κα ι 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

PrestigeElegance
cod.:E475

T h e  i n f i l l  i s  1 3 0 x 1 4 m m 
matchboard with decorative 
s h a d e . T h e  a l i g n m e n t  i s 
horizontal
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ 
αλουµινίου 130x14mm. 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is matchboard 
130x14mm  in INOX colour
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι INOX διατοµής 130x14mm.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
9 0 x 6 0 m m .  Ορ ι ζ ό ν τ ι ε ς  ή 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

PrestigeElegance
cod.:E483

PrestigeElegance
cod.:E492

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Sliding Gate  /  Συρόμενη 

Sliding Gate / Συρόμενη 

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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PrestigeElegance

Το σχέδιο είναι τυφλό µε κάθετη 
διάταξη. Tο προφίλ γεµίσµατος 
είναι ραµποτέ 130x14mm µε 
διακοσµητικό το ίδιο προφίλ σε 
χρώµα INOX.

The design is blind and is arranged 
in a ver tical pattern. The infill is 
m a t c h b o a r d  o f  1 3 0 x 1 4 m m 
dimensions with a decorative one 
in Inox colour.

PRESTIGE
C l a s s i c - E l e g a n c e

PrestigeElegance
cod.:E675

T h e  i n f i l l  i s  1 3 0 x 1 4 m m 
matchboard. The alignment is 
diagonal.
Το γέµισµα είναι ραµποτέ αλου-
µινίου 130x14mm. Η διάταξη 
είναι διαγώνια.

The decoration between them 
is anodized aluminium lath 
5x3mm INOX colour.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλου-
µινίου 5x3mm. 

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm .Ορ ι ζόν τ ι ες  κα ι 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

Sliding Gate  /  Συρόμενη 

PrestigeElegance
cod.:E484

The infill is 150x14mm alumi-
num profil.
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 100x14mm. 

The decoration is 100x14mm 
aluminum profil.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
ε ί ν α ι  π ρ ο φ ί λ  δ ι α τ ο µ ή ς 
100x14mm.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Kάθετες τραβέρσες 
65x40mm.

Sliding Gate / Συρόμενη 

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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PrestigeElegance

Το σχέδιο είναι τυφλό µε κάθετη 
διάταξη. Tο προφίλ γεµίσµατος 
είναι ραµποτέ 130x14mm µε 
διακοσµητικό το ίδιο προφίλ σε 
χρώµα INOX.

The design is blind and is arranged 
in a ver tical pattern. The infill is 
m a t c h b o a r d  o f  1 3 0 x 1 4 m m 
dimensions with a decorative one 
in Inox colour.

PRESTIGE
C l a s s i c - E l e g a n c e

PrestigeElegance
cod.:E675

T h e  i n f i l l  i s  1 3 0 x 1 4 m m 
matchboard. The alignment is 
diagonal.
Το γέµισµα είναι ραµποτέ αλου-
µινίου 130x14mm. Η διάταξη 
είναι διαγώνια.

The decoration between them 
is anodized aluminium lath 
5x3mm INOX colour.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλου-
µινίου 5x3mm. 

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm .Ορ ι ζόν τ ι ες  κα ι 
κάθετες τραβέρσες 65x40mm. 

Sliding Gate  /  Συρόμενη 

PrestigeElegance
cod.:E484

The infill is 150x14mm alumi-
num profil.
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 100x14mm. 

The decoration is 100x14mm 
aluminum profil.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
ε ί ν α ι  π ρ ο φ ί λ  δ ι α τ ο µ ή ς 
100x14mm.

Τhe sash profile is 90x60mm. 
Horizontal or vertical transoms 
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
90x60mm. Kάθετες τραβέρσες 
65x40mm.

Sliding Gate / Συρόμενη 

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε 
χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης 
αλουμινίου. Η οικογένεια modern υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των 
πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες /δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με 
τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.

Η σειρά Modern περιλαμβάνει 12 
διαφορετικά σχέδια αυλοπορτών. 
Εύελικτες στην κατασκευή τους με 
δυναμική εμφάνιση εντυπωσιά-
ζουν με την πρώτη ματιά. Περί-
τεχνοι συνδυασμοί σε χρώματα και 
σχέδια ικανοποιούν και τα πιο 
απαιτητικά γούστα.  

Η σειρά Modern υποστηρίζει όλα 
τα είδη αυλοπορτών με ένα 
περιορισμό στις πολύ μεγάλες 
διαστάσεις.

MODERN

Modern series contains 12 different 
gate models. Flexible at their con-
struc�on with dynamic appearance 
can impress at first sight. Perfect 
combina�ons of colours and designs 
that sa�sfy even the most dema-
nding needs.

Modern series supports all types of 
gates with restric�ons at very large 
dimensions.

Ανοδιωμένο προφίλ 65x40mm
Ανοδιωμένο πλαίσιο προφίλ αλουμινίου 
Γωνίες σύνδεσης

The sash and the frame are manufactured from anodised aluminium in 
INOX colour. The sash connec�on is done with aluminium corner joints. 
The “Modern” line supports all gate structures (pedestrian gate / swing 
gate and sliding gate) with restric�ons at very large dimensions.

Anodised profile 65x40mm
Anodised sash profile

Connec�on with corner joints

Χαρακτηριστικά

Characteris�cs

G a t e s l Α υ λ ό π ο ρ τ ε ς

16 STYLE GATES



Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε 
χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης 
αλουμινίου. Η οικογένεια modern υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των 
πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες /δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με 
τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.

Η σειρά Modern περιλαμβάνει 12 
διαφορετικά σχέδια αυλοπορτών. 
Εύελικτες στην κατασκευή τους με 
δυναμική εμφάνιση εντυπωσιά-
ζουν με την πρώτη ματιά. Περί-
τεχνοι συνδυασμοί σε χρώματα και 
σχέδια ικανοποιούν και τα πιο 
απαιτητικά γούστα.  

Η σειρά Modern υποστηρίζει όλα 
τα είδη αυλοπορτών με ένα 
περιορισμό στις πολύ μεγάλες 
διαστάσεις.

MODERN

Modern series contains 12 different 
gate models. Flexible at their con-
struc�on with dynamic appearance 
can impress at first sight. Perfect 
combina�ons of colours and designs 
that sa�sfy even the most dema-
nding needs.

Modern series supports all types of 
gates with restric�ons at very large 
dimensions.

Ανοδιωμένο προφίλ 65x40mm
Ανοδιωμένο πλαίσιο προφίλ αλουμινίου 
Γωνίες σύνδεσης

The sash and the frame are manufactured from anodised aluminium in 
INOX colour. The sash connec�on is done with aluminium corner joints. 
The “Modern” line supports all gate structures (pedestrian gate / swing 
gate and sliding gate) with restric�ons at very large dimensions.

Anodised profile 65x40mm
Anodised sash profile

Connec�on with corner joints

Χαρακτηριστικά

Characteris�cs

G a t e s l Α υ λ ό π ο ρ τ ε ς
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The infill is 100x14mm profile. 
The alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 100x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is 14x14mm INOX 
profile
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι ανοδιωµένο προφίλ αλου-
µινίου . 14x14mm

The sash is 65x40mm profile 
in INOX colour
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M490

The infill is 150x14mm profile.
The alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι τυφλό από προφίλ 
αλουµινίου 150x14mm 
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is 14x14mm INOX 
profile.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους εί- 
ναι ανοδιωµένο πηχάκι 14x14mm.

The sash is 65x40mm profile in 
INOX colour. 
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M7480

M481The profile of the sash and the frame is anodised in 
INOX colour. The design is horizontal with 100χ14mm 
aluminum profiles with gaps.

Μ7480 The profile of the sash and the frame is anodised 
in INOX colour. The design is blind with two horizontal 
traverses. The infill has a profile with dimensions of 
150x14mm. The infill between traverses is aluminum 
composite panel.

Μ7480 Tο προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε 
χρώµα ανοδίωση τύπου INOX. Το σχέδιο είναι τυφλό µε 
δυο οριζόντιες τραβέρσες. Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 150x14mm. Το γέµισµα ανάµεσα από τις 
οριζόντ ιες τραβέρσες ε ίναι composite panel 
αλουµινίου.

M481Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώµα 
INOX. Το γέµισµα είναι από προφίλ 100x14mm µε κενά.

Sliding Gate  /  ΣυρόμενηPedestrian  
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Modern
cod.:M482

Modern
cod.:M481

Sliding Gate / ΣυρόμενηPedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate  /  Δίφυλλη ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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The infill is 100x14mm profile. 
The alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 100x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is 14x14mm INOX 
profile
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους 
είναι ανοδιωµένο προφίλ αλου-
µινίου . 14x14mm

The sash is 65x40mm profile 
in INOX colour
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M490
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M493 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX 
colour. The design is horizontal and blind. The infill is 
150x14mm aluminium profiles. The decorative profile is 
30x11mm in anodise colour.

M493 Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε ανοδίωση  
τύπου INOX. Το γέµισµα είναι µε προφίλ 150x14mm. Το 
διακοσµητικό ανάµεσα τους είναι προφίλ 30x11mm σε χρώµα 
ανοδίωση.

Modern
cod.:M484

M484 The profile of the sash and the frame is 
anodised in INOX colour. The design is 
horizontal and blind.The infill is done with 
profiles at dimensions of 100x14mm coated 
in walnut and anodised colour alternately. 

M484 Το πλα ίσ ιο  ε ί να ι  προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX. Tο γέµισµα 
είναι προφίλ 100x14mm σε χρώµα και 
διακοσµητικό ανοδιωση 100x14mm. 

Modern
cod.:M701

The infill is perforated aluminum 
sheet. 
Το γέµισµα είναι composite panel 
αλουµινίου.

The decoration is aluminum 
composite panel
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι 
διάτρητη λαµαρίνα.

The sash is 65x40mm profile in 
INOX colour. 
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M700

The infill is composite panel.
Το γέµισµα είναι composite panel 
αλουµιν ίου.Η δ ιάταξη ε ίνα ι 
οριζόντια.

The decoration is sandblasted 
glass. Το διακοσµητικό στοιχείο 
είναι τζάµι αµµοβολής.

The sash is 65x40mm profile in 
INOX colour
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Sliding Gate  /  ΣυρόμενηPedestrian  
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Sliding Gate / ΣυρόμενηPedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate  /  Δίφυλλη ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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M493 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX 
colour. The design is horizontal and blind. The infill is 
150x14mm aluminium profiles. The decorative profile is 
30x11mm in anodise colour.
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διακοσµητικό ανάµεσα τους είναι προφίλ 30x11mm σε χρώµα 
ανοδίωση.

Modern
cod.:M484
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διακοσµητικό ανοδιωση 100x14mm. 

Modern
cod.:M701

The infill is perforated aluminum 
sheet. 
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The decoration is aluminum 
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INOX colour. 
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M700
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Modern
cod.:M890-D

The infill is 100x14mm profile. The 
alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ αλου-
µινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι 
οριζόντια.

The decoration is per forated 
aluminum sheet.
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι 
διάτρητη λαµαρίνα.

The sash is 65x40mm profile in 
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M680

The infill is 100x14mm profile. The 
alignment is diagonal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ 
αλουµινίου 100x14mm. Η διάταξη 
είναι διαγώνια.

The decoration is 14x14mm INOX 
profile.
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι 
προφίλ 14x14mm.

The sash is 65x40mm profile in 
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M492

M492 The profile of the sash and the frame is anodised in 
INOX colour. The design is horizontal with aluminum 
profiles at dimensions of 150x14mm. The decorative 
profile in the gaps is 14x14mm in anodise colour. 

M492 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε 
χρώµα ανοδίωση τύπου INOX. Το γέµισµα είναι 
µε προφίλ 150x14mm. Το διακοσµητικό ανά-
µεσα τους είναι ανοδιωµένο προφίλ 14x14mm.

M491 The profile of the sash and the frame is anodised in 
INOX colour. The design is horizontal with aluminum 
profiles at dimensions of 150x14mm.

M491 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώµα 
ανοδίωση τύπου INOX. Το γέµισµα είναι µε προφίλ 
150x14mm µε κενά. Standard Style Colours

Βασικά Χρώµατα Style

Sliding Gate  /  ΣυρόμενηPedestrian  
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Sliding Gate / ΣυρόμενηPedestrian
Μονόφυλλη 
ανοιγόμενη

Swing Gate  /  Δίφυλλη ανοιγόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

22 STYLE GATES 23STYLE GATES

Modern
cod.:M491

Swing Gate  /  Δίφυλλη ανοιγόμενη



Modern
cod.:M890-D

The infill is 100x14mm profile. The 
alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ αλου-
µινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι 
οριζόντια.

The decoration is per forated 
aluminum sheet.
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι 
διάτρητη λαµαρίνα.
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INOX colour.
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Modern
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profile.
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι 
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The sash is 65x40mm profile in 
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ 
65x40mm σε χρώµα INOX.

Modern
cod.:M492

M492 The profile of the sash and the frame is anodised in 
INOX colour. The design is horizontal with aluminum 
profiles at dimensions of 150x14mm. The decorative 
profile in the gaps is 14x14mm in anodise colour. 

M492 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε 
χρώµα ανοδίωση τύπου INOX. Το γέµισµα είναι 
µε προφίλ 150x14mm. Το διακοσµητικό ανά-
µεσα τους είναι ανοδιωµένο προφίλ 14x14mm.

M491 The profile of the sash and the frame is anodised in 
INOX colour. The design is horizontal with aluminum 
profiles at dimensions of 150x14mm.

M491 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώµα 
ανοδίωση τύπου INOX. Το γέµισµα είναι µε προφίλ 
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The most elegant and beau�ful 
fence for your resindene. Cou-
ntless colours and combina�ons 
with the strength and durability 
of aluminum.

Fencing becomes a decora�ve ele-
ment that suits ideally with the 
models of Stylegates series. The 
profiles used, guarantee a strong con- 
struc�on comparable to an iron one. 

CLASSIC ELEGANCE MODERN

Fences

F e n c e s Π ε ρ ί φ ρ α ξ η

Η πιο κομψή και όμορφη περί-
φραξη για το σπίτι σας.
Αμέτρητα χρώματα και συνδυ-
ασμοί με την δύναμη και την 
αντοχή του αλουμινίου. 

Η περίφραξη τώρα γίνεται ένα διακο-
σμητικό στοιχείο το οποίο συνδυ-
άζεται ιδανικά με τις αυλόπορτες της 
Style Gates. 
Τα προφίλ που χρησιμοποιούνται 
εγκυώνται μια δυνατή κατασκευή 
εφάμιλλης του σιδήρου.

Η σειρά CLASSIC περιλαµβάνει σχέδια που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Με οριζόντια ή 
κάθετη διάταξη, µε µονόχρωµες ή δίχρωµες δηµιουργίες, το αποτέλεσµα είναι πάντα 
εντυπωσιακό. Η διατοµή της κολώνας είναι 60x60mm. Δυνατότητα βαφής σε RAL ή µεταλλικά 
χρώµατα.

Τα σχέδια έχουν πάντα οριζόντια διάταξη, οι κολώνες και τα οριζόντια προφίλ έχουν το ίδιο 
χρώµα. Γνώρισµα της σειράς είναι η προσθήκη διακοσµητικών προφίλ σε χρώµα INOX.                      
Η διατοµή της κολώνας είναι 60x60mm. Δυνατότητα βαφής σε RAL ή µεταλλικά χρώµατα.

Η σειρά περίφραξης MODERN ξεχωρίζει για το minimal χαρακτήρα της. Το βασικό γνώρισµα 
της είναι, ότι οι κολώνες και τα εξαρτήµατα που τις συνοδεύουν είναι από ανοδιωµένο 
αλουµίνιο σε χρώµα INOX. Η διατοµή της κολώνας είναι 40x40mm ή 60x60mm.

Περίφραξη

CLASSIC line offers designs covering all requirements. Horizontally or vertically, single 
colour or two-colour creations, the result is always impressive. The dimensions of the 
columns are 60x60mm and coated in RAL or metallic colours.

The designs have always horizontal layouts, columns and filling profiles have the same 
colour. Characteristic of elegance series is the addition of ornamental profile in INOX colour. 
The aesthetic effect could be identified in one word: ELEGANCE. The dimensions of the 
columns are 60x60mm and can be coated in RAL colours or metallic.

Modern line stands out for its minimal character. The key feature is that the columns and the 
accessories that accompany them, are of anodised aluminum in INOX finish. Their great 
advantage is that they match the anodised railings of balconies giving a modern and 
harmonious view. The dimensions of the columns are : 40x40mm and 60x60mm.

Elegance

Classic

Modern

Elegance

Classic

Modern
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Classic
cod.:C6491_D

Classic
cod.:C6491

The columns have dimensions of 
60x60mm and their colour is metallic 
gray. Horizontal profiles have dime-
nsions of 100x14mm and are coated 
in two colours. Metallic gray and beige. 

The columns have dimensions of 60x60mm 
and their colour is brown metallic. 
Horizontal profiles have dimensions of 
150x14mm with gaps between them and 
are coated in the same colour. 

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια 
προφίλ έχουν διατοµή 150x14mm µε κενά 
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα στο ίδιο χρώµα.

The design is vertically arranged with gaps 
in between. The columns have dimensions 
60x60mm. The ver tical profiles have 
dimensions of 100x14mm. The horizontal 
retaining profiles have dimensions of 
60x14mm. At the in side, there are caps so 
that the screws remain hidden. Everything 
is coated in metallic gray colour. 

The design is vertically arranged with gaps 
in between. The columns have dimensions 
60x60mm. The ver tical profiles have 
dimensions of 100x14mm. The horizontal 
retaining profiles have dimensions of 
60x14mm. At the in side, there are caps so 

The columns have dimensions of 
60x60mm and their colour is 
metallic gray. Horizontal profiles 
have dimensions of 150x14mm 
with gaps between them and are 
coated in two colours. Metallic 
brown and beige. 

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και το 
χρώµα τους είναι µεταλλικό. Τα οριζόντια 
προφίλ έχουν διατοµή 150x14mm µε κενά 
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα σε δυο 
χρώµατα, καφέ µεταλλικό και µπεζ .

Classic
cod.:C6490

Classic
cod.:C6581

Classic
cod.:C6581_A

Παραδοσιακός φράχτης. Έχει κάθετη 
διάταξη µε κενά ανάµεσά από τις φάσες. Οι 
κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm, τα 
κάθετα προφίλ έχουν διατοµή 100x14mm 
και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν 
διατοµή 60x14mm. Στην πίσω τους πλευρά 
έχουν καπάκια ούτως ώστε οι βίδες να 
παραµένουν κρυφές. 

Παραδοσιακός�φράχτης. Έχει κάθετη ασύµ 
µετρη διάταξη µε κενά ανάµεσα από τις 
φάσες. Οι κολώνες έχουν διατοµή 
60x60mm, τα κάθετα προφίλ έχουν διατοµή 
100x14mm, και τα οριζόντια προφίλ συγ-
κράτησης έχουν διατοµή 60x14mm. Στην 
πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια ούτως 
ώστε οι βίδες να παραµένουν κρυφές.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm 
και το χρώµα τους είναι γκρι µεταλλικό. 
Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατοµή 
150x14mm και είναι βαµµένα σε δυο 
χρώµατα, γκρι µεταλλικό και µπεζ 
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Classic
cod.:C6491_D

Classic
cod.:C6491

The columns have dimensions of 
60x60mm and their colour is metallic 
gray. Horizontal profiles have dime-
nsions of 100x14mm and are coated 
in two colours. Metallic gray and beige. 

The columns have dimensions of 60x60mm 
and their colour is brown metallic. 
Horizontal profiles have dimensions of 
150x14mm with gaps between them and 
are coated in the same colour. 

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια 
προφίλ έχουν διατοµή 150x14mm µε κενά 
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα στο ίδιο χρώµα.

The design is vertically arranged with gaps 
in between. The columns have dimensions 
60x60mm. The ver tical profiles have 
dimensions of 100x14mm. The horizontal 
retaining profiles have dimensions of 
60x14mm. At the in side, there are caps so 
that the screws remain hidden. Everything 
is coated in metallic gray colour. 

The design is vertically arranged with gaps 
in between. The columns have dimensions 
60x60mm. The ver tical profiles have 
dimensions of 100x14mm. The horizontal 
retaining profiles have dimensions of 
60x14mm. At the in side, there are caps so 

The columns have dimensions of 
60x60mm and their colour is 
metallic gray. Horizontal profiles 
have dimensions of 150x14mm 
with gaps between them and are 
coated in two colours. Metallic 
brown and beige. 

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και το 
χρώµα τους είναι µεταλλικό. Τα οριζόντια 
προφίλ έχουν διατοµή 150x14mm µε κενά 
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα σε δυο 
χρώµατα, καφέ µεταλλικό και µπεζ .

Classic
cod.:C6490

Classic
cod.:C6581

Classic
cod.:C6581_A

Παραδοσιακός φράχτης. Έχει κάθετη 
διάταξη µε κενά ανάµεσά από τις φάσες. Οι 
κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm, τα 
κάθετα προφίλ έχουν διατοµή 100x14mm 
και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν 
διατοµή 60x14mm. Στην πίσω τους πλευρά 
έχουν καπάκια ούτως ώστε οι βίδες να 
παραµένουν κρυφές. 

Παραδοσιακός�φράχτης. Έχει κάθετη ασύµ 
µετρη διάταξη µε κενά ανάµεσα από τις 
φάσες. Οι κολώνες έχουν διατοµή 
60x60mm, τα κάθετα προφίλ έχουν διατοµή 
100x14mm, και τα οριζόντια προφίλ συγ-
κράτησης έχουν διατοµή 60x14mm. Στην 
πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια ούτως 
ώστε οι βίδες να παραµένουν κρυφές.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm 
και το χρώµα τους είναι γκρι µεταλλικό. 
Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατοµή 
150x14mm και είναι βαµµένα σε δυο 
χρώµατα, γκρι µεταλλικό και µπεζ 
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The columns have dimensions 60x60mm 
and the horizontal profiles 100x14mm with 
spaces between them. They are coated in 
metallic gray colour. The decorative profile 
has dimensions 14x14mm and is anodised 
in INOX colour. 

The columns have dimensions of 
60x60mm and the horizontal profiles 
150x14mm. They are both coated in grey 
metal colour. The decorative profile with 
dimensions of 100x14mm is anodised in 
INOX colour. 

The columns have dimensions 60x60mm. 
The horizontal profile is matchboard 
130x14mm with decorative shade of 5mm 
covered with an aluminum lath in INOX 
colour. Profiles are coated in wood-effect 
colour. 

Elegance
cod.:Ε6484

cod.:Ε6493

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία 150x14mm, είναι βαµµένα σε 
χρώµα γκρι. Ανάµεσα τους το ανοδιωµένο προφίλ 
30x11mm  σε  χρώµα INOX δηµ ιουργε ί 
διακοσµητική σκοτία λόγω της άνισης διάστασης.

Elegance

The columns have dimensions 60x60mm and 
the horizontal profiles 150x14mm. They are 
coated in beige color. Between them, the 
anodised profiles 30x11mm in INOX colour, 
creates a decorative shade due to the uneven 
size. 

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm 
και τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm. 
Είναι βαµµένα σε χρώµα καφέ µεταλ-
λικό και το διακοσµητικό προφίλ έχει 
διατοµή 100x 14mm και είναι σε 
χρώµα INOX.

The columns have dimensions 
60x60mm and the horizontal pro- 
files 100x14mm. Both are coated in 
metallic brown colour. The decora- 
tive profile with dimensions of 100x 
14mm is anodised in INOX colour.

Elegance
cod.:Ε6482

Elegance
cod.:Ε6475i

Elegance
cod.:Ε6494

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία 100x14mm µε κενά 
ανάµεσα τους. Είναι βαµµένα σε χρώµα γκρι 
µεταλλικό. Το διακοσµητικό προφίλ έχει 
διατοµή 14x14mm και είναι σε χρώµα INOX.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία 150x14mm, είναι και τα 
δυο βαµµένα σε χρώµα γκρι µεταλλικό. Το 
διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή 
100x14mm και είναι σε χρώµα INOX.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm. Tα 
οριζόντια προφίλ είναι ραµποτέ 130x14mm 
µε διακοσµητική σκοτία 5mm, Στο σηµείο 
αυτό υπάρχει πηχάκι αλουµινίου σε χρώµα 
INOX.
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The columns have dimensions 60x60mm 
and the horizontal profiles 100x14mm with 
spaces between them. They are coated in 
metallic gray colour. The decorative profile 
has dimensions 14x14mm and is anodised 
in INOX colour. 

The columns have dimensions of 
60x60mm and the horizontal profiles 
150x14mm. They are both coated in grey 
metal colour. The decorative profile with 
dimensions of 100x14mm is anodised in 
INOX colour. 

The columns have dimensions 60x60mm. 
The horizontal profile is matchboard 
130x14mm with decorative shade of 5mm 
covered with an aluminum lath in INOX 
colour. Profiles are coated in wood-effect 
colour. 

Elegance
cod.:Ε6484

cod.:Ε6493

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία 150x14mm, είναι βαµµένα σε 
χρώµα γκρι. Ανάµεσα τους το ανοδιωµένο προφίλ 
30x11mm  σε  χρώµα INOX δηµ ιουργε ί 
διακοσµητική σκοτία λόγω της άνισης διάστασης.

Elegance

The columns have dimensions 60x60mm and 
the horizontal profiles 150x14mm. They are 
coated in beige color. Between them, the 
anodised profiles 30x11mm in INOX colour, 
creates a decorative shade due to the uneven 
size. 

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm 
και τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm. 
Είναι βαµµένα σε χρώµα καφέ µεταλ-
λικό και το διακοσµητικό προφίλ έχει 
διατοµή 100x 14mm και είναι σε 
χρώµα INOX.

The columns have dimensions 
60x60mm and the horizontal pro- 
files 100x14mm. Both are coated in 
metallic brown colour. The decora- 
tive profile with dimensions of 100x 
14mm is anodised in INOX colour.

Elegance
cod.:Ε6482

Elegance
cod.:Ε6475i

Elegance
cod.:Ε6494

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία 100x14mm µε κενά 
ανάµεσα τους. Είναι βαµµένα σε χρώµα γκρι 
µεταλλικό. Το διακοσµητικό προφίλ έχει 
διατοµή 14x14mm και είναι σε χρώµα INOX.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία 150x14mm, είναι και τα 
δυο βαµµένα σε χρώµα γκρι µεταλλικό. Το 
διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή 
100x14mm και είναι σε χρώµα INOX.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm. Tα 
οριζόντια προφίλ είναι ραµποτέ 130x14mm 
µε διακοσµητική σκοτία 5mm, Στο σηµείο 
αυτό υπάρχει πηχάκι αλουµινίου σε χρώµα 
INOX.
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The columns are dimension 60x60mm and 
the horizontal profiles 150x14mm. The 
pattern is blind (without gaps). Profiles and 
accessories (column caps – floor flanges) 
are anodised in INOX colour

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm σε 
χρώµα ανοδίωση. Τα οριζόντια στοιχεία είναι 
προφίλ 150x14mm. Το σχέδιο είναι τυφλό 
σε χρώµα γκρι.

The columns have dimensions 60x60mm 
and are anodised in INOX colour. The 
horizontal profiles are 150x14mm in beige 
colour, with gaps between them.

Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ 
και έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια 
στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm σε χρώµα 
µπεζ µε κενά ανάµεσά τους.

The columns have dimensions 60x60mm 
and are anodised in INOX colour. The hori- 
zontal profiles of 100x14mm in beige 
colour.  The decorat ive prof i le is 
100x14mm anodised in INOX colour.

Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ 
και έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια 
στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm σε χρώµα 
µπεζ. Το διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή 
100x14mm και είναι σε χρώµα ΙΝΟΧ.

Modern
cod.:M6490

Modern
cod.:M6491

Modern
cod.:M6484
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Modern

Modern

M4481 The columns have dimensions 40x40mm 
and the horizontal profiles 100x14mm. All profiles 
are anodised in INOX colour.

M4481 Οι κολώνες έχουν διατοµή 40x40mm και τα 
οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm, ανοδίωση 
σε χρώµα ΙΝΟΧ.

M6493 The columns have dimensions 60x60mm  
anodised in INOX colour. The horizontal profiles 
150x14mm are coated in metallic grey colour. 
Between them the anodised profile 30x11mm in 
INOX colour, creates a decorative shade due to the 
uneven size.

M6493 Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm. Το 
διακοσµητικό στοιχείο είναι προφίλ 30x11mm 
ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ.
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M6482 The columns have dimensions 60x60mm and are 
anodised in INOX colour. The horizontal profiles are 
100x14mm in wood-ef fect walnut colour, with gaps 
between them. The decorative profile is 14x14mm in 
anodised INOX colour.

M6482 Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ και έχουν διατοµή 
60x60mm. Τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm σε χρώµα ξύλου 
καρυδιά µε κενά ανάµεσα τους. Το διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή 
14x14mm και είναι σε χρώµα ΙΝΟΧ.

cod.:M6493
Elegance

cod.:M4481



The columns are dimension 60x60mm and 
the horizontal profiles 150x14mm. The 
pattern is blind (without gaps). Profiles and 
accessories (column caps – floor flanges) 
are anodised in INOX colour

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm σε 
χρώµα ανοδίωση. Τα οριζόντια στοιχεία είναι 
προφίλ 150x14mm. Το σχέδιο είναι τυφλό 
σε χρώµα γκρι.

The columns have dimensions 60x60mm 
and are anodised in INOX colour. The 
horizontal profiles are 150x14mm in beige 
colour, with gaps between them.

Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ 
και έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια 
στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm σε χρώµα 
µπεζ µε κενά ανάµεσά τους.

The columns have dimensions 60x60mm 
and are anodised in INOX colour. The hori- 
zontal profiles of 100x14mm in beige 
colour.  The decorat ive prof i le is 
100x14mm anodised in INOX colour.

Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ 
και έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια 
στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm σε χρώµα 
µπεζ. Το διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή 
100x14mm και είναι σε χρώµα ΙΝΟΧ.

Modern
cod.:M6490

Modern
cod.:M6491

Modern
cod.:M6484
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Modern

Modern

M4481 The columns have dimensions 40x40mm 
and the horizontal profiles 100x14mm. All profiles 
are anodised in INOX colour.

M4481 Οι κολώνες έχουν διατοµή 40x40mm και τα 
οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm, ανοδίωση 
σε χρώµα ΙΝΟΧ.

M6493 The columns have dimensions 60x60mm  
anodised in INOX colour. The horizontal profiles 
150x14mm are coated in metallic grey colour. 
Between them the anodised profile 30x11mm in 
INOX colour, creates a decorative shade due to the 
uneven size.

M6493 Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα 
οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm. Το 
διακοσµητικό στοιχείο είναι προφίλ 30x11mm 
ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ.
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M6482 The columns have dimensions 60x60mm and are 
anodised in INOX colour. The horizontal profiles are 
100x14mm in wood-ef fect walnut colour, with gaps 
between them. The decorative profile is 14x14mm in 
anodised INOX colour.

M6482 Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ και έχουν διατοµή 
60x60mm. Τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm σε χρώµα ξύλου 
καρυδιά µε κενά ανάµεσα τους. Το διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή 
14x14mm και είναι σε χρώµα ΙΝΟΧ.

cod.:M6493
Elegance

cod.:M4481



Suitable for mounting on 
gates with frequent use. 
Bolt tip with cut-proof 
characteristics, in order 
to ensure great hold and 
high-break security. 

Bolt tip stroke 21mm. 
Operating base, conne-
cting element and lever 
from Zamak. Bolt from 
cut-proof carbonitrided 
steel. Installation in 
Camera Europea Groove.

Striker for sliding gates made of galva-nised 
steel, coated in black colour. Adju-stable for 
sashes from 40mm - 90mm.

Made of galvanised steel and coated in black colour. 
Adjusts in horizontal and vertical dimensions. The add of 
the teflon on the lower side, gives proper alignment, 
smooth rolling and continuous hold of the gate in order to 
prevent troubles in functionality.

Gates Accessories     Εξαρτήµατα Aυλόπορτας 

Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (κέντρο τοίχου)

Ρυθμιζόμενος οδηγός συρόμενης

Ρυθμιζόμενο stop δαπέδου δίφυλλης ανοιγόμενης

Adjustable sliding terminal     
(πλάι τοίχου)Ρυθμίζομενο τερματικό συρόμενης 

Placed on the side of the wall and adjusts for 
sashes from 40 to 120 mm thick, is painted 
in black.
Κατασκευασµένο από σίδερο γαλβανι-
σµένο. Καπάκι αλουµινίου βαµµένο ηλε-
κτροστατικά µαύρο. Ρυθµιζόµενο πλάτος 
φύλλου 40 - 120mm.

Swing Gate Stop 
Stop δίφυλλης ανοιγόμενης 

Sliding Guide

Adjustable sliding upper stop

Κατασκευασµένο από γαλβα-
νισµένο σίδερο. Ύψος 42mm. 
4 σηµεία στήριξης.

Travel stop for side-hung gates. It is fixed with plugs 
and is combined with a bolt to secure the gate. It is 
made of electrogalvanised steel and it has 4 points 
of fixation.

Sliding Floor Stop
Στοπ κύλησης συρόμενης 

 Second Sash Bolt TOTEM
Κρυφός σύρτης δίφυλλης ανοιγόμενης

Κατασκευασµένο από 
Zamak και ανοξείδωτο 
ατσάλι Πίρος 8, Υ20mm
Ιδανικός για συχνή χρή-
ση µε πιστοποίηση αντι-
διάβρωσης 500h. Τοπο 
θετείται σε κανάλι Ca 
mera Europea στο µπινί 
της δίφυλλης αυλό-
πορτας.

Χρησιµοποιείται για τις τραβερσωτές συνδέσεις των 
δύο φύλλων (προφίλ) στις σειρές της οικογένειας 
Prestige. Αποτρέπει τις παραµορφώσεις και αποτε-
λεί τη βάση που στηρίζεται ο αξονικός µεντεσές. 

Placed in the end of the pulleys guide to 
terminate the gates opening.

Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο σίδε-
ρο, και nylon καπάκι. 120mm ύψος. 4 
σηµεία στήριξης.

Optional choice for doors of all categories. It is 
adjustable for thick profiles from 40mm–120 mm. 
Functions independently without a latch. The 
material is polyamide and the colour black. It is 
imported exclusively from our company.

Adjustable stop for swing gate

Βάση κατασκευασµένη από πολυαµείδιο, πίρος από 
Zinc, stop αλουµινίου. Ρυθµιζόµενο πλάτος φύλ-
λου 40-120mm. Με ελευθερη επιλογή πρώτου ή 
δεύτερου φύλλου.
 Ύψος 40mm. Αφαιρεί 
τη χρήση του σύρτη.

Ανω αξονικός μεντεσές(Upper part)
Pivot Hinges

Made of steel and zinc, coated in black. Plastic 
cover and stainless steel pin φ12, Y 35mm. Adjusts 
horizontally 40 - 80mm and vertically 15mm.

Κάτω αξονικός μεντεσές(Lower part)
Pivot Hingess

Base made of stainless steel, aluminum cover 
coated in black. 3D adjustable, Pin φ12, Y 20mm.

Βάση κατασκευασµένη από σίδερο κ zinc σε χρώµα 
µαύρο, πλαστικό καπάκι και πίρος 12, Υ35mm. 
Ρυθµιζόµενος πίρος µέσα-έξω 40 - 80mm, πάνω-
κάτω 15mm.

Κατασκευασµένο από σίδερο 4mm γαλβα-
νισµένο και βαµµένο ηλεκτροστατικά. 
Ρυθµιζόµενο πλάτος 40 - 90mm.

Βάση κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι, 
καπάκι αλουµινίου ηλεκτροστατικά βαµµένο 
µαύρο. Ρύθµιση 3D. Πίρος �12, Υ 20mm. 

It is the main option on all swing gates when 
they have a handle on both sides (inside – 
outside). It is made of brass in INOX colour

It is the standard option on all hinged gates 
when they only have a handle on the inner 
side. It is made of brass in INOX colour.

Πόμολο με πλάκα

Πόμολο Νo1 με στενό επιστόμιο (σετ)

4mm

Heavy duty double hinge
Μεντεσές βαρέως τύπου διπλός

It is the standard option on hinged gates 
(Categories: Modern & Superior). It is made of 
aluminum and available in two colours:  Anodising 
INOX and black RAL 9005
Είναι η βασική επιλογή στις κατηγορίες ανοιγό-
µενων πορτών Modern. Είναι κατασκευασµένος 
από αλουµίνιο και διατίθεται σε δυο χρώµατα: 
Ανοδίωση τύπου INOX 
και µαύρο RAL (9005) 

Heavy duty triple hinge
Μεντεσές βαρέως τύπου τριπλός

Handle with narrow cover plate (Set).

Handle with fixing Plate

It is optional on hinged gates (Categories: Modern 
& Superior). It is recommended for large structures 
or gates we want extra security. It is made of 
aluminum and is available in two colours: Anodising 
INOX and black RAL 9005.
Προτείνεται σε µεγάλες κατασκευές ή σε πόρτες 
που θέλουµε επιπλέον ασφάλεια. Είναι κατασκευα-
σµένος από αλουµίνιο και διατίθεται σε δυο χρώ-
µατα: Ανοδίωση τύπου INOX και µαύρο RAL (9005) 

Sash Corner Joint (Pres�ge Series)
Γωνιά σύνδεσης φύλλου

Sash Corner Joint (Modern Series)
Γωνιά σύνδεσης φύλλου

Sliding guide Double
Διπλός οδηγός συρόμενης

Γωνιά σύνδεσης αλουµινίου για το φύλλο της 
κατηγορίας Modern. Είναι κατασκευασµένη από 
αλουµίνιο. Έχει ανοξείδωτες 
βίδες για αποφυγή οξειδώσεων. 
Ιδιαίτερα στιβαρές και ανθεκτικές.

Aluminum corner joint for the “Prestige”Product Line. 
The large size and the special section achieve 
maximum robustness and enables us to construct 
large gate dimensions. The corner joints are from the 
Italian firm Comunello. They are made of aluminum 
with stainless steel screws to prevent oxidation.
Tο µεγάλο µέγεθος καθώς και η ειδική διατοµή 
επιτυγχάνουν µέγιστη στιβαρότητα και µας 
επιτρέπει να κατασκευάσουµε µεγάλες διαστά-σεις 
πορτών. Eίναι ιταλικοί µάρκας 
comunello. Έχει ανοξείδωτες 
βίδες για αποφυγή οξειδώσεων.

Ανοδιωμένη λαβή (κωδ: L 20 & L 11)
Anodized handle (code: L20 & L11)

L20 Κατασκευασµένη από ανοδιωµένο αλουµίνιο σε 
χρώµα INOX. Είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιες 
περιοχές καθώς δεν σκουριάζει και δεν βγάζει 
στίγµατα. Η διατοµή της είναι τετράγωνη 30x30 και το 
µήκος της ποικίλει από 50 έως 100cm. 
Σηµαντικό της πλεονέκτηµα είναι ότι τα κέντρα 
στήριξης της είναι συρόµενα 
γεγονός που της επιτρέπει να 
χρησιµοποιηθεί και σε αντικα-
ταστάσεις άλλων λαβών.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγό-
µενες πόρτες όταν έχουν πόµολο και στις δυο 
πλευρές (µέσα– έξω). Είναι από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο σε χρώµα INOX

Aluminum corner joint for the “Modern” Product 
Line. It’s made out of aluminum  with stainless 
steel screws to prevent oxidation, particularly 
robust and resistant.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγό-
µενες πόρτες όταν έχουν πόµολο µόνο από 
την µέσα πλευρά. Είναι από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο σε χρώµα INOX
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L11 Κατασκευασµένη από ανοδιωµένο αλουµίνιο σε 
χρώµα INOX. Είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιες 
περιοχές καθώς δεν σκουριάζει και δεν βγάζει 
στίγµατα. Η διατοµή της είναι στρογγυλή �30 και το 
µήκος της ποικίλει από 50 έως 100 cm.

L20 Made from anodised aluminum in INOX colour is 
suitable for coastal regions due to its high resistance 
in rust. Their shape is square 30x30, the length varies 
from 50 to 100 cm, the important advantage is that 
the center of support are moveable which allows it to 
be used in replacement of other handles.

L Made from anodized aluminum in INOX color is 11 
suitable for coastal regions due to its high resistance 
in rust. The cross section is round 30mm and the 
length varies from 50 to 100 cm.

Βάση κατασκευασµένη από γαλβανισµένο 
σίδερο, ράουλα από teflon. 

Screwed to the side wall and leads the 
sliding gate to the end stop.

Κατασκευασµένος από σίδερο 4mm γαλβανισµένο και 
βαµµένο ηλεκτροστατικά. Με προτοποθετηµένο οδηγό από 
Teflon για την οµαλή και αθόρυβη 
κύληση της αυλόπορτας. Ρυθµιζό-
µενος µέσα - έξω 40mm.

It is used to connect the gate profiles in Prestige 
Series. It prevents the profil deformation and 
makes the base for the Pivot Hinges.

Transom connection joint (Teflon)

Τεφλον

157x100x40

110x65x57

185x145x85

100x74x120
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Suitable for mounting on 
gates with frequent use. 
Bolt tip with cut-proof 
characteristics, in order 
to ensure great hold and 
high-break security. 

Bolt tip stroke 21mm. 
Operating base, conne-
cting element and lever 
from Zamak. Bolt from 
cut-proof carbonitrided 
steel. Installation in 
Camera Europea Groove.

Striker for sliding gates made of galva-nised 
steel, coated in black colour. Adju-stable for 
sashes from 40mm - 90mm.

Made of galvanised steel and coated in black colour. 
Adjusts in horizontal and vertical dimensions. The add of 
the teflon on the lower side, gives proper alignment, 
smooth rolling and continuous hold of the gate in order to 
prevent troubles in functionality.

Gates Accessories     Εξαρτήµατα Aυλόπορτας 

Ρυθμιζόμενο τερματικό συρόμενης (κέντρο τοίχου)

Ρυθμιζόμενος οδηγός συρόμενης

Ρυθμιζόμενο stop δαπέδου δίφυλλης ανοιγόμενης

Adjustable sliding terminal     
(πλάι τοίχου)Ρυθμίζομενο τερματικό συρόμενης 

Placed on the side of the wall and adjusts for 
sashes from 40 to 120 mm thick, is painted 
in black.
Κατασκευασµένο από σίδερο γαλβανι-
σµένο. Καπάκι αλουµινίου βαµµένο ηλε-
κτροστατικά µαύρο. Ρυθµιζόµενο πλάτος 
φύλλου 40 - 120mm.

Swing Gate Stop 
Stop δίφυλλης ανοιγόμενης 

Sliding Guide

Adjustable sliding upper stop

Κατασκευασµένο από γαλβα-
νισµένο σίδερο. Ύψος 42mm. 
4 σηµεία στήριξης.

Travel stop for side-hung gates. It is fixed with plugs 
and is combined with a bolt to secure the gate. It is 
made of electrogalvanised steel and it has 4 points 
of fixation.

Sliding Floor Stop
Στοπ κύλησης συρόμενης 

 Second Sash Bolt TOTEM
Κρυφός σύρτης δίφυλλης ανοιγόμενης

Κατασκευασµένο από 
Zamak και ανοξείδωτο 
ατσάλι Πίρος 8, Υ20mm
Ιδανικός για συχνή χρή-
ση µε πιστοποίηση αντι-
διάβρωσης 500h. Τοπο 
θετείται σε κανάλι Ca 
mera Europea στο µπινί 
της δίφυλλης αυλό-
πορτας.

Χρησιµοποιείται για τις τραβερσωτές συνδέσεις των 
δύο φύλλων (προφίλ) στις σειρές της οικογένειας 
Prestige. Αποτρέπει τις παραµορφώσεις και αποτε-
λεί τη βάση που στηρίζεται ο αξονικός µεντεσές. 

Placed in the end of the pulleys guide to 
terminate the gates opening.

Κατασκευασµένο από γαλβανισµένο σίδε-
ρο, και nylon καπάκι. 120mm ύψος. 4 
σηµεία στήριξης.

Optional choice for doors of all categories. It is 
adjustable for thick profiles from 40mm–120 mm. 
Functions independently without a latch. The 
material is polyamide and the colour black. It is 
imported exclusively from our company.

Adjustable stop for swing gate

Βάση κατασκευασµένη από πολυαµείδιο, πίρος από 
Zinc, stop αλουµινίου. Ρυθµιζόµενο πλάτος φύλ-
λου 40-120mm. Με ελευθερη επιλογή πρώτου ή 
δεύτερου φύλλου.
 Ύψος 40mm. Αφαιρεί 
τη χρήση του σύρτη.

Ανω αξονικός μεντεσές(Upper part)
Pivot Hinges

Made of steel and zinc, coated in black. Plastic 
cover and stainless steel pin φ12, Y 35mm. Adjusts 
horizontally 40 - 80mm and vertically 15mm.

Κάτω αξονικός μεντεσές(Lower part)
Pivot Hingess

Base made of stainless steel, aluminum cover 
coated in black. 3D adjustable, Pin φ12, Y 20mm.

Βάση κατασκευασµένη από σίδερο κ zinc σε χρώµα 
µαύρο, πλαστικό καπάκι και πίρος 12, Υ35mm. 
Ρυθµιζόµενος πίρος µέσα-έξω 40 - 80mm, πάνω-
κάτω 15mm.

Κατασκευασµένο από σίδερο 4mm γαλβα-
νισµένο και βαµµένο ηλεκτροστατικά. 
Ρυθµιζόµενο πλάτος 40 - 90mm.

Βάση κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι, 
καπάκι αλουµινίου ηλεκτροστατικά βαµµένο 
µαύρο. Ρύθµιση 3D. Πίρος �12, Υ 20mm. 

It is the main option on all swing gates when 
they have a handle on both sides (inside – 
outside). It is made of brass in INOX colour

It is the standard option on all hinged gates 
when they only have a handle on the inner 
side. It is made of brass in INOX colour.

Πόμολο με πλάκα

Πόμολο Νo1 με στενό επιστόμιο (σετ)

4mm

Heavy duty double hinge
Μεντεσές βαρέως τύπου διπλός

It is the standard option on hinged gates 
(Categories: Modern & Superior). It is made of 
aluminum and available in two colours:  Anodising 
INOX and black RAL 9005
Είναι η βασική επιλογή στις κατηγορίες ανοιγό-
µενων πορτών Modern. Είναι κατασκευασµένος 
από αλουµίνιο και διατίθεται σε δυο χρώµατα: 
Ανοδίωση τύπου INOX 
και µαύρο RAL (9005) 

Heavy duty triple hinge
Μεντεσές βαρέως τύπου τριπλός

Handle with narrow cover plate (Set).

Handle with fixing Plate

It is optional on hinged gates (Categories: Modern 
& Superior). It is recommended for large structures 
or gates we want extra security. It is made of 
aluminum and is available in two colours: Anodising 
INOX and black RAL 9005.
Προτείνεται σε µεγάλες κατασκευές ή σε πόρτες 
που θέλουµε επιπλέον ασφάλεια. Είναι κατασκευα-
σµένος από αλουµίνιο και διατίθεται σε δυο χρώ-
µατα: Ανοδίωση τύπου INOX και µαύρο RAL (9005) 

Sash Corner Joint (Pres�ge Series)
Γωνιά σύνδεσης φύλλου

Sash Corner Joint (Modern Series)
Γωνιά σύνδεσης φύλλου

Sliding guide Double
Διπλός οδηγός συρόμενης

Γωνιά σύνδεσης αλουµινίου για το φύλλο της 
κατηγορίας Modern. Είναι κατασκευασµένη από 
αλουµίνιο. Έχει ανοξείδωτες 
βίδες για αποφυγή οξειδώσεων. 
Ιδιαίτερα στιβαρές και ανθεκτικές.

Aluminum corner joint for the “Prestige”Product Line. 
The large size and the special section achieve 
maximum robustness and enables us to construct 
large gate dimensions. The corner joints are from the 
Italian firm Comunello. They are made of aluminum 
with stainless steel screws to prevent oxidation.
Tο µεγάλο µέγεθος καθώς και η ειδική διατοµή 
επιτυγχάνουν µέγιστη στιβαρότητα και µας 
επιτρέπει να κατασκευάσουµε µεγάλες διαστά-σεις 
πορτών. Eίναι ιταλικοί µάρκας 
comunello. Έχει ανοξείδωτες 
βίδες για αποφυγή οξειδώσεων.

Ανοδιωμένη λαβή (κωδ: L 20 & L 11)
Anodized handle (code: L20 & L11)

L20 Κατασκευασµένη από ανοδιωµένο αλουµίνιο σε 
χρώµα INOX. Είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιες 
περιοχές καθώς δεν σκουριάζει και δεν βγάζει 
στίγµατα. Η διατοµή της είναι τετράγωνη 30x30 και το 
µήκος της ποικίλει από 50 έως 100cm. 
Σηµαντικό της πλεονέκτηµα είναι ότι τα κέντρα 
στήριξης της είναι συρόµενα 
γεγονός που της επιτρέπει να 
χρησιµοποιηθεί και σε αντικα-
ταστάσεις άλλων λαβών.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγό-
µενες πόρτες όταν έχουν πόµολο και στις δυο 
πλευρές (µέσα– έξω). Είναι από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο σε χρώµα INOX

Aluminum corner joint for the “Modern” Product 
Line. It’s made out of aluminum  with stainless 
steel screws to prevent oxidation, particularly 
robust and resistant.

Είναι η βασική επιλογή σε όλες τις ανοιγό-
µενες πόρτες όταν έχουν πόµολο µόνο από 
την µέσα πλευρά. Είναι από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο σε χρώµα INOX
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L11 Κατασκευασµένη από ανοδιωµένο αλουµίνιο σε 
χρώµα INOX. Είναι κατάλληλη για παραθαλάσσιες 
περιοχές καθώς δεν σκουριάζει και δεν βγάζει 
στίγµατα. Η διατοµή της είναι στρογγυλή �30 και το 
µήκος της ποικίλει από 50 έως 100 cm.

L20 Made from anodised aluminum in INOX colour is 
suitable for coastal regions due to its high resistance 
in rust. Their shape is square 30x30, the length varies 
from 50 to 100 cm, the important advantage is that 
the center of support are moveable which allows it to 
be used in replacement of other handles.

L Made from anodized aluminum in INOX color is 11 
suitable for coastal regions due to its high resistance 
in rust. The cross section is round 30mm and the 
length varies from 50 to 100 cm.

Βάση κατασκευασµένη από γαλβανισµένο 
σίδερο, ράουλα από teflon. 

Screwed to the side wall and leads the 
sliding gate to the end stop.

Κατασκευασµένος από σίδερο 4mm γαλβανισµένο και 
βαµµένο ηλεκτροστατικά. Με προτοποθετηµένο οδηγό από 
Teflon για την οµαλή και αθόρυβη 
κύληση της αυλόπορτας. Ρυθµιζό-
µενος µέσα - έξω 40mm.

It is used to connect the gate profiles in Prestige 
Series. It prevents the profil deformation and 
makes the base for the Pivot Hinges.

Transom connection joint (Teflon)

Τεφλον

157x100x40

110x65x57

185x145x85

100x74x120
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SD-8006D

Transom fence 60x14
Καρέ περίφραξης 60Χ14

15

8,5

65

40

SD-8000

Sash Profile 65x40mm
 Προφίλ πόρτας

59,5

44,5

42,5

8007 Μπινί

21,5

45,5

SD-8001

Frame Profile
Κάσα Πόρτας

SD-8004

Sash Side Cover Profile
Καπάκι φύλλου µικρό 

SD-8007

Mullion Profile  
Μπινί Δίφυλλης

Gates Profile             Προφίλ Αυλόπορτας 

SD-8005C

SD-8004CSD-8005A

Column 60x60mm
Koλώνα 60x60mm

SD-8005

Column fence 40x40mm
Κολώνα για περίφραξη

SD-8004C

for column fence Profile 
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης   

60

SD-8004A

Sash Cover Profile
Καπάκι φύλλου µεγάλο

SD-8006C 

Matchboard Profile 130x14mm

Fencing Profile 100x14mm

Fencing Profile 100x14mm anodise

Decorative    Διακοσµητικά

SD-8006Α 

SD-8006Β 

Fills             Γεµίσµατα

SD-8006 

Fencing Profile           Προφίλ Περίφραξης

35STYLE GATES34 STYLE GATES

Ραµποτέ 130x14mm

Προφίλ περίφραξης 100 x14mm

Fencing Profile 150x14mm
Προφίλ περίφραξης 150 x14mm

Προφίλ περίφραξης 100x14mm anodise

Profile 30x11mm

Profile 14x14mm

Fencing profile 100 x14mm

Fencing profile fence 100x14mm anodised

Decorative    Διακοσµητικά

SD-8006Α 

SD-8006Β 

Fills                        Γεµίσµατα

SD-8006 

Προφίλ περίφραξης 100 x14mm

Fencing profile 150 x14mm
Προφίλ περίφραξης 150 x14mm

Προφίλ περίφραξης 100x14mm anodised

Profile 30x11mm anodised

Profile 14x14mm anodised

Column corner fence 60x60mm
Κολώνα περίφραξης γωνιακή 60X60 

for column fence Profile 
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης   

Column side cover 
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης   

Column cover 60x60 
Πηχάκι για κολώνα περίφραξης 60x60   

20

20

Καρέ30x11mm
Καρέ14x14mm

Καρέ 30x11mm

Καρέ 14x14mm
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In Prestige series, in Classic lineςou will find 
decorative perforated Ϊluminum screen 
panels that vary according to your desire. 
These decoration, inspired from the Greek 
tradition, are designed and shaped in laser 
cutting machines.

Style Gates’ innovation to connect the sash 
profiles in traversal way offers sturdiness to 
the construction and allows us to build large 
dimensions (Sliding Gates 600x180cm or 
Swing Gates 500x200cm).

Also, avoiding the corner joints, allows us to 
create a tail on sliding gates to install the 
automation. This way when the gate is closed 
the design is complete. In Swing gates it 
creates the base of the Pivot hinge.

Traverse profile connex�on

Decora�ve perforated aluminum

Adjustable Sliding Guide

In this way Style Doors offers proper align-
ment of the sliding gate while it opens. Also, 
with the hidden guide we avoid the 
discoloration of the profiles. 

Made of 4mm galvanised iron and electro-
statically coated. With a Teflon guide for 
smooth and silent rolling of the gate. Side 
adjustments 40mm.

Η καινοτοµία της StyleGates να συνδέσει 
τα προφίλ του πλαισίου τραβερσωτά 
προσφέρει στιβαρότητα στη κατασκευή 
και δίνει τη δυνατότητα µεγάλων κατα-
σκευών (Συρόµενες πόρτες 600x180cm 
ή δίφυλλες ανοιγόµενες 500x200cm). 

Επίσης, αποφεύγοντας τη γωνία σύνδε-
σης στα φύλλα, επιτρέπεται η δηµιουργία 
ουράς στις συρόµενες πόρτες για την 
τοποθέτηση αυτοµατισµού προσφέ-
ροντας ολοκληρωµένη την εικόνα του 
σχεδίου οταν η πόρτα είναι κλειστή. Στις 
ανοιγόµενες πόρτες, δηµιουργεί τη βάση 
για τη χρήση του αξονικού µεντεσέ.

Gate Innovations     Καινοτοµίες Aυλόπορτας 

Στη σειρά Prestige, στη κατηγορία Classic 
θα βρείτε σχέδια µε παραστάσεις από 
φυλλο αλουµινίου που µπορούν να 
εναλλάσονται ανάλογα µε τη προτίµηση 
του καταναλωτή. Οι παραστάσεις αυτές, 
εµπνευσµένες από την Ελληνική παρά-
δοση, σχεδιάζονται και έπειτα διαµο-
ρφώνονται σε µηχάνηµα κοπής laser.

Με αυτή τη λύση, η Stylegates προσφέρει 
σωστή ευθυγράµµιση των αυλοπορτών σε 
όλο τους το άνοιγµα. Επίσης, µε τη χρήση 
του κρυφού οδηγού στο κάτω µέρος απο-
φεύγονται οι αποχρωµατισµοί των προφίλ.

Κατασκευασµένος από σίδερο 4mm γαλβα- 
νισµένο και βαµµένο ηλεκτροστατικά. Με 
πρωτοποθετηµένο οδηγό από Teflon για την 
οµαλή και αθόρυβη κύληση της αυλό-
πορτας. Ρυθµιζόµενος µέσα - έξω 40mm. 

ΤΡΑΒΕΡΣΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΚΥΛΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ

Αποτελούµενοι από δύο µέρη. Τοποθετούνται στον 
κάθετο άξονα περιστροφής της πόρτας και δέχονται τις 
λιγότερες δυνατές δυνάµεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την οµαλή χρήση της αυλόπορτας ακόµα και σε 
µεγάλα µεγέθη (250x200cm φύλλο).

ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ
Βάση κατασκευασµένη από σίδερο κ zinc σε χρώµα 
µαύρο, πλαστικό καπάκι κ πίρος 12, Υ35mm. Ρυθµιζό-
µενος πίρος µέσα - έξω 40-80mm, πάνω - κάτω 15mm.

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ
Βάση κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι, καπάκι 
αλουµινίου ηλεκτροστατικά βαµµένο µαύρο. Ρύθµιση 
3D. πίρος 12, Υ20mm.

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ Consists of two parts. They are mounted on the 
vertical axis of the gate and receive the least 
possible forces. As a result is the smooth use and 
rotation of the gates even in large dimensions 
(250x200cm sash).

UPPER HINGE
Base made of zinc and iron coated in black colour 
and plastic cover. pin 12, H 35mm. Side and height 
adjustments (40 - 80mm & 15mm).

LOWER HINGE
Base made of stainless steel, aluminum cover 
electrostatically coated black. 3D adjustments. 
Pin 12, H 20mm.

Στη σειρά Prestige της Stylegates 
στις δίφυλλες πόρτες το κλείδωµα 
τους γίνεται µε τη χρήση προφίλ 
Μπινί µε “camera europea” 
κανάλι. Αυτό δηµιουργεί οµοιοµο- 
ρφία στο σύνολο, προσφέροντας 
αισθητικό αποτέλεσµα. Επίσης επι-
τρέπει τη χρήση κρυφών εξαρτη-
µάτων µε µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και οµαλότερης χρήσης.

In Prestige series the swing gate locking is 
done using a camera europea mullion profile. 
This creates the uniformity of the gate with 
high aesthetic results. It also allows the 
installation of hidden accessories with longer 
life and smoother use.
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PIVOT HINGES

ΜΠΙΝΙ  ΔΙΦΥΛΛΗΣ 
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Κάτω αξονικός µεντεσές
Uper Pivot HingesLower Pivot Hinges
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Traverse profile connex�on

Decora�ve perforated aluminum

Adjustable Sliding Guide
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adjustments 40mm.

Η καινοτοµία της StyleGates να συνδέσει 
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ΤΡΑΒΕΡΣΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
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κάθετο άξονα περιστροφής της πόρτας και δέχονται τις 
λιγότερες δυνατές δυνάµεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
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ρφία στο σύνολο, προσφέροντας 
αισθητικό αποτέλεσµα. Επίσης επι-
τρέπει τη χρήση κρυφών εξαρτη-
µάτων µε µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και οµαλότερης χρήσης.

In Prestige series the swing gate locking is 
done using a camera europea mullion profile. 
This creates the uniformity of the gate with 
high aesthetic results. It also allows the 
installation of hidden accessories with longer 
life and smoother use.
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Χρώµα Style
Μπεζ της άµµου

Χρώµα Style
Γκρι µεταλλικο

Χρώµα Style
Καφέ µεταλλικό

Composite panel σε διάφορα χρώµατα

      Χρωµατολόγιο Prestige&Modern
Χρώµα Style
Μπεζ της άµµου

Χρώµα Style
Γκρι µεταλλικο

Χρώµα Style
Καφέ µεταλλικό

Διακοσµητικά στοιχεία

Γέµισµα

Πλαίσιο & Τραβέρσες

ΓυαλίΔιάτρητη λαµαρίνα
σε χρώµα INOX

Προφίλ σε χρώµα ΙΝΟΧ

κωδ.:7006     14x14mm
κωδ.:6010     30x10mm
κωδ.:8006    100x14mm

Prestige Τραβέρσες 
(προφίλ διατοµής 65x40mm)

Prestige Πλαίσιο
(προφίλ διατοµής 90x65mm)

γ.ραμποτέ αλουμινίου 132 x 14mm

Χρώµα Style
Μπεζ της άµµου

Χρώµα Style
Γκρι µεταλλικο

Χρώµα Style
Καφέ µεταλλικό

Χρώµα Style
Μπεζ της άµµου

Χρώµα Style
Γκρι µεταλλικο

δ.ραμποτέ αλουμινίου 170 x 14mm

Όι αυλόπορτες Prestige 
& Modern έχουν κοινά 
διακοσµητικά στοιχεία και 
γεµίσµατα. 
Διαφέρουν τα προφίλ του 
πλαισίου στις διαστάσεις 
και στο χρώµα. 

Style
Χρώµα ΙΝΟΧ

α.προφίλ περίφραξης 150 x 14mm

Modern 
Πλαίσιο & Τραβέρσες 
(προφίλ διατοµής 65x40mm)

Καφέ του ξύλου
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Gates in package KIT    Αυλόπορτες σε Συσκευασία ΚΙΤ 

Καρέ 150x14mm               27 τεµάχια

Προφίλ  ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ  90x65mm               2 τεµάχια

Καρέ 30x11mm                            24 τεµάχια

Προφίλ  ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ  65 40mm                   4 τεµάχιαx
Ρυθµιζόµενη 
πιάστρα style

Ρυθµιζόµενο 
τερµατικό 

συρόµενης style

All StyleGates are cut, packed and 
delivered in KIT form too, according to 
your choice. This means that you have 
the chance to receive your gate in 
pieces and assemble it yourself. 
In the following drawing you can see 
the model E493 and the pieces it 
consists of. Inside the package there 
are assembly instructions that will 
guide you step by step to the comple-
tion of the gate.

Elegance
cod.:E493
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Avantages               

Πλεονεκτήµατα

●Reduced cost (you are not 
charge for the cost of asse-
mpling). 
●Smaller mass, less send-
ing expenses. 
●Reduce danger of dama-
ging during transportation.
●Faster delivery

●Μειωµένο κόστος (δεν επιβα 
ρύνεστε την εργασία του 
µονταρίσµατος)
●Μικρότερος όγκος, λιγότερα 
έξοδα αποστολής.
●Μειωµένος κίνδυνος φθο-
ράς κατά τη µεταφορά. 
●Μικρός χρόνος παράδοσης.

Profile 150x14mm             27 pieces

Profile 90x65mm                                        2 pieces

Profile 30x11mm                          24 pieces

Profile Gate 65x40mm                                    4 pieces

Sliding Guide for 
Prestige series style

Adjustable 
sliding 

terminal style

ΚΙΤ

Oι πόρτες της εταιρίας StyleDoors 
κόβονται, συσκευάζονται και αποστέ-
λλονται και σε µορφή ΚΙΤ στις διαστάσεις 
της επιλογής σας. Αυτό σηµαίνει ότι, έχετε 
τη δυνατότητα να παραλάβετε την πόρτα 
σας σε κοµµάτια και να την συναρµο-
λογήσετε µόνοι σας. 
Στο σχέδιο που ακολουθεί µπορείτε να 
δείτε το µοντέλο Ε493 και τα κοµµάτια 
από τα οποία αποτελείται. Μέσα στη 
συσκευασία υπάρχουν οδηγίες συναρµο-
λόγησης οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν 
βήµα βήµα στην ολοκλήρωση της 
πόρτας.

β.προφίλ περίφραξης 100 x 14mm

Χρώµα Style
Καφέ µεταλλικό

Χρώµα Style
Golden oak

Χρώµα Style
Nussbaum

Χρώµα Style
Golden oak

Χρώµα Style
Nussbaum

Χρώµα Style
Ξύλου
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Χρώµα Style
Γκρι µεταλλικο

Χρώµα Style
Καφέ µεταλλικό

Composite panel σε διάφορα χρώµατα
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ΓυαλίΔιάτρητη λαµαρίνα
σε χρώµα INOX
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κωδ.:8006    100x14mm
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(προφίλ διατοµής 65x40mm)
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(προφίλ διατοµής 90x65mm)

γ.ραμποτέ αλουμινίου 132 x 14mm
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γεµίσµατα. 
Διαφέρουν τα προφίλ του 
πλαισίου στις διαστάσεις 
και στο χρώµα. 
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Χρώµα ΙΝΟΧ

α.προφίλ περίφραξης 150 x 14mm

Modern 
Πλαίσιο & Τραβέρσες 
(προφίλ διατοµής 65x40mm)

Καφέ του ξύλου
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Gates in package KIT    Αυλόπορτες σε Συσκευασία ΚΙΤ 

Καρέ 150x14mm               27 τεµάχια

Προφίλ  ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ  90x65mm               2 τεµάχια

Καρέ 30x11mm                            24 τεµάχια

Προφίλ  ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ  65 40mm                   4 τεµάχιαx
Ρυθµιζόµενη 
πιάστρα style

Ρυθµιζόµενο 
τερµατικό 

συρόµενης style

All StyleGates are cut, packed and 
delivered in KIT form too, according to 
your choice. This means that you have 
the chance to receive your gate in 
pieces and assemble it yourself. 
In the following drawing you can see 
the model E493 and the pieces it 
consists of. Inside the package there 
are assembly instructions that will 
guide you step by step to the comple-
tion of the gate.
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Avantages               

Πλεονεκτήµατα

●Reduced cost (you are not 
charge for the cost of asse-
mpling). 
●Smaller mass, less send-
ing expenses. 
●Reduce danger of dama-
ging during transportation.
●Faster delivery

●Μειωµένο κόστος (δεν επιβα 
ρύνεστε την εργασία του 
µονταρίσµατος)
●Μικρότερος όγκος, λιγότερα 
έξοδα αποστολής.
●Μειωµένος κίνδυνος φθο-
ράς κατά τη µεταφορά. 
●Μικρός χρόνος παράδοσης.

Profile 150x14mm             27 pieces

Profile 90x65mm                                        2 pieces

Profile 30x11mm                          24 pieces

Profile Gate 65x40mm                                    4 pieces

Sliding Guide for 
Prestige series style

Adjustable 
sliding 

terminal style

ΚΙΤ

Oι πόρτες της εταιρίας StyleDoors 
κόβονται, συσκευάζονται και αποστέ-
λλονται και σε µορφή ΚΙΤ στις διαστάσεις 
της επιλογής σας. Αυτό σηµαίνει ότι, έχετε 
τη δυνατότητα να παραλάβετε την πόρτα 
σας σε κοµµάτια και να την συναρµο-
λογήσετε µόνοι σας. 
Στο σχέδιο που ακολουθεί µπορείτε να 
δείτε το µοντέλο Ε493 και τα κοµµάτια 
από τα οποία αποτελείται. Μέσα στη 
συσκευασία υπάρχουν οδηγίες συναρµο-
λόγησης οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν 
βήµα βήµα στην ολοκλήρωση της 
πόρτας.

β.προφίλ περίφραξης 100 x 14mm

Χρώµα Style
Καφέ µεταλλικό

Χρώµα Style
Golden oak

Χρώµα Style
Nussbaum

Χρώµα Style
Golden oak

Χρώµα Style
Nussbaum

Χρώµα Style
Ξύλου



Composite panel in various colours

      Colour chart Prestige&Modern
Colour Style
Metallic cream

Colour Style
Metallic grey

Colour Style
Metallic brown

Smoked GlassPerforated
Laser Cut

Profile anodise

art.:7006     14x14mm
art.:6010     30x10mm
art.:8006    100x14mm

Prestige Transoms
(profile 65x40mm)

Prestige Sash
(profile 90x65mm)

b.Profile 100x14mm

c.Matchboard 130x14mm

Colour Style
Metallic cream

Colour Style
Metallic grey

Colour Style
Metallic brown

Colour Style
Metallic cream

Colour Style
Metallic grey

Colour Style
Wood

d.Matchboard 170x14mm

G a t e s  P r e s t i g e  & 
Modern have common 
decorative elements and 
fills. 
There are differences in 
profile of the sash in 
dimension and in colour. 

Colour Style  ΙΝΟΧ

a.Profile 150x14mm

Modern 
Sash & Transoms
(profile 90x65mm & 65x40mm)

Colour Style
Metallic dark brown

Decorative elements

Fills

Decorative elements

Fills

Sash profile (profile 90x65mm)
Transoms (profile 65x40mm)

Colour Style
Metallic cream

Colour Style
Metallic grey

Colour Style
Metallic brown

Colour Style
Golden Oak

Colour Style
Nussbaum

Colour Style
Golden Oak

Colour Style
Nussbaum

Colour Style
Wood
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