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Νέες τεχνολογίες και 
υψηλή αισθητική είναι 
τα χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τις εσωτερικές 
πόρτες Adielle. Καινοτόμα 
προϊόντα προσφέρουν 
λύσεις για κάθε αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό, διαμορφώνοντας 
λειτουργικούς χώρους 
υψηλής αισθητικής.
Contemporary technology 
and a high level of aesthetics 
are the features that 
distinguish Adielle interior 
doors. Innovative products 
provide solutions for every 
architectural design and 
create functional areas with 
a high level of aesthetics.

ADIELLE
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ΓΥΑΛI
GLASS
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Συνδυάζοντας μεγάλη ποικιλία 
υλικών και συστημάτων, η σειρά 
Mitika αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της εσωτερικής 
αρχιτεκτονικής κάθε κατοικίας 
ή ακόμη και επαγγελματικού 
χώρου.
Διαχωριστικά συστήματα χώρων, 
συστήματα γκαρνταρόμπας, 
εσωτερικές πόρτες ανοιγόμενες 
και συρόμενες αποτελούν μερικά 
μόνο από τα προϊόντα της σειράς 
αυτής.
The Mitika range has combined 
a wide range of materials and 
systems to become an integral 
part of the internal architecture 
for every residential or 
professional area. The partitions, 
wardrobe systems and swinging 
& sliding interior doors are just 
some of the products in this 
range.

MITIKA

Διαχωριστικό σύστημα Mitika - δίφυλλη συρόμενη πόρτα με γυαλί. 
Mitika Partition system - two-fold sliding door with glass.
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MITIKA

Τρίφυλλη συρόμενη πόρτα Mitika, με γυαλί & δέρμα.
Mitika three-fold sliding door with glass & leather.
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Συνδυασμός διαφορετικών υλικών
για τα σχέδια Piana, Alfa & Omega
της σειράς Mitika
Combination of various materials
for the Piana, Alfa & Omega designs 
in the Mitika range.

Συνδυασμός διαφορετικών υλικών
για τα σχέδια Artika 1,2 & 3 της σειράς Mitika.

Combination of various materials
for the Artika 1, 2 & 3 designs in the Mitika range.
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MITIKA

Ανοιγόμενες πόρτες με γυαλί ή ξύλο της σειράς Mitika. Δυνατότητα επένδυσης τοίχου με το ίδιο υλικό.
Swinging doors with timber or glass in the Mitika range. The walls can be lined with the same material.

Ανοιγόμενη πόρτα της σειράς Mitika.
Swinging door in the Mitika range .
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MITIKA

Ανοιγόμενη πόρτα Mitika, με επένδυση ταπετσαρίας,
σε απόλυτη ευθεία με τον τοίχο.
Mitika Swinging door lined with upholstery
that are absolutely straight with the wall.

Λεπτομέρεια μεντεσέ για τη σειρά Mitika.
Hinge deign for the Mitika range.
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DINAMIKA

Πόρτα της σειράς Dinamika με κρυφό μεντεσέ και χωνευτή κάσα.
Dinamika range doors with a concealed hinge and recessed frame.

Δυο νέα πρωτοποριακά 
συστήματα ανοιγόμενης
πόρτας δημιουργήθηκαν
για να καλύψουν κάθε 
αρχιτεκτονική ανάγκη.
Πόρτα με κρυφό μεντεσέ ή 
πόρτα με άξονα, με τέσσερις 
διαφορετικές εφαρμογές 
τοποθέτησης, δίνουν λύση
σε κάθε κατασκευή.
Two new innovative 
swinging door systems 
were created to cover every 
architectural need. Door 
with a concealed hinge or 
on an axis with four different 
installation applications 
are the solution for every 
construction.
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DINAMIKA

Αξονική πόρτα της σειράς Dinamika με χωνευτή κάσα.
Axial door in the Dinamika range.

Αξονική πόρτα της σειράς Dinamika.
Axial door in the Dinamika range.
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FILOMURO ZERO

Πόρτα της σειράς Filomuro Zero με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από ταπετσαρία.
The Filomuro Zero door with the concealed hinge and wallpaper lining.

Τα χαρακτηριστικά
της σειράς Filomuro Zero 
κάνουν την εσωτερική πόρτα 
“αόρατη” αφού πλέον 
αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του δομικού στοιχείου.
The features
of the Filomuro Zero 
range make the internal 
door “invisible” since it is 
an inseparable part of the 
structure.
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LOGIKA

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα της σειράς Logika.
Logika range two-fold sliding door.

Τα κατασκευαστικά
στοιχεία μιας συρόμενης 
πόρτας Logika
αποτελούν μέρος
της αισθητικής της υπεροχής, 
συνδυάζοντας την τεχνική 
αρτιότητα και το σύγχρονο 
design.
The structural elements 
of a Logika sliding door 
are a part of aesthetic 
excellence that combines 
technical excellence with 
contemporary design.
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UNIKA

Aνοιγόμενες πόρτες της σειράς Unika.
Swinging doors in the Unika range.

Η σειρά Unika
προσφέρει όλα τα 
πλεονεκτήματα
μιας εσωτερικής πόρτας 
με γυαλί & αλουμίνιο, 
διατηρώντας όμως τη 
ζεστασιά του ξύλου.
The Unika range
has all the advantages 
of an internal door with 
glass and aluminium 
that retains the timber 
warmth.
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LIGHT

Δίφυλλη συρόμενη πόρτα της σειράς Light.
Twin fold sliding door in the Light range.

Οι λιτές γραμμές
που προσφέρει
η καθαρότητα του γυαλιού 
είναι η αρχή της σειράς Light, 
περιορίζοντας
τα μεταλλικά στοιχεία
στα απολύτως απαραίτητα.
The sleek lines provided by 
the clean glass are the first 
step in the Light range that 
restricts the metal elements 
to what is absolutely 
necessary.
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STORE

Σύστημα βιβλιοθήκης επαγγελματικού χώρου, της σειράς Store.
Professional area library in the Store range.

Σύστημα γκαρνταρόμπας 
ακόμη και σύστημα 
αποθήκευσης 
επαγγελματικών χώρων, 
μπορούν να συνθέσουν
τα ποικίλα στοιχεία 
της σειράς Store.
Wardrobe system and 
professional storage 
system can make up the 
different elements of the 
Store range.
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STORE

Σύστημα γκαρνταρόμπας με κυρίαρχο στοιχείο το ξύλο, της σειράς Store.
Wardrobe system with wood as the key feature in the Store range.

Σύστημα γκαρνταρόμπας
με γυάλινα φωτιζόμενα πανέλα, της σειράς Store.

Wardrobe system
with illuminated glass panels in the Store range.
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Η υψηλή αισθητική και 
το άψογο φινίρισμα 
χαρακτηρίζουν κάθε πόρτα 
Barausse. Εσωτερικές 
πόρτες με κρυφό μεντεσέ, 
σε μεγάλη ποικιλία 
υλικών και χρωματισμών, 
προσδίδουν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
The high level of 
aesthetics and the perfect 
finish are a feature of 
every Barausse door. 
Internal doors with a 
recessed hinge in a large 
variety of materials and 
colours provide a specific 
identity to every area.

BARAUSSE
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ΞΥΛΟ
WOOD
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IOSA GHINI COLLECTION

Brandy Nodo Inverso

Η σειρά
Iosa Ghini Collection
φέρει την υπογραφή 
διάσημων σχεδιαστών,
προσφέροντας
ένα εξαιρετικά 
αναβαθμισμένο design.
The Ghini Collection 
range bears the mark 
of recognised designers 
and offers an excellently 
upgraded design.
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IOSA GHINI COLLECTION

 Miele Graffiata Inverso
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PIA B
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Ice ΟΝ
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ICE

Ice 8PIce 2F

Ice Riv-Onda Ice Onda Ice Riv-On Ice Riv-Tortora Ice River Ice Rvu

Ice Onya Ice Riv-Bianco        
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MIELE

Vanilla ΟΝ

VANILLA
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Miele PL
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Brandy RPU

Brandy RVU G1
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BRANDY             

Cacao River

Cacao RIV-On

CACAO
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Canaletto On

CANALETTO

MASAI
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Masai 8P
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BLANC

Blanc Colonial

Blanc RVU Blanc River Blanc Onya Blanc  RVU G2

Blanc On Blanc Meca VT
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Blanc 6P
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PALLADIO

Palladio 200PP

Η σειρά Palladio
της Barausse συνδυάζει 
το κλασικό ύφος με την 
ποιότητα μιας πόρτας 
Barausse.
The Palladio range by 
Barausse combines 
the classical sublime 
with the quality of a 
Barausse door.
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P RANGE

Δρυς με συραφή καπλαμάδων.
Oak with laminated veneers.

Kαρυδιά σε σχέδιο παντογράφου.
Walnut in a pantograph design.
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P RANGE

Δρυς με οριζόντια νερά.
Oak with horizontal grain.

Δρυς με συραφή καπλαμάδων.
Oak with laminated veneers.
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P RANGE

Δρυς οριζόντια & κατακόρυφα νερά
Oak with horizontal & vertical grain

Δρυς wenge σχέδιο Β100Ν
Oak wenge design B100N
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Οι λιτές γραμμές 
της σειράς Scratch 
αναδεικνύονται
από την ανάγλυφη υφή 
του υλικού,
προσδίδοντας έναν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα
στην εσωτερική πόρτα.
The sleek lines
in the Scratch range 
are enhanced by the 
material’s relief texture, 
which adds a special 
feature to the interior 
door.

SCRATCH
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SCRATCH
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SCRATCH

Scratch H58

Οι τρείς αποχρώσεις 
του Scratch δίνουν 
τη δυνατότητα 
συνδυασμού με κάθε 
εσωτερικό χώρο, 
ικανοποιώντας κάθε 
αισθητική ανάγκη.
The three scratch 
colours provide 
the capacity for 
combining with 
every internal area 
that satisfies every 
aesthetical need.
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SCRATCH

Scratch G75

Scratch H54
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Υπογράφουμε την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.
Non-negotiable high quality. A statement we undersign.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας www.goldendoor.gr
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Εργοστάσιο
Νέα Ζωή, Ασπρόπυργος,

Τ: 210 5595604, 210 5596690,
F: 210 5595344

Εκθέσεις
Αττική

• Λ. Πεντέλης 92, Βριλήσσια,
 Τ: 210 8031300,

F: 210 6095615
• Αγίου Φανουρίου 75, Ίλιον,

 Τ: 210 2690464,
F: 210 2637735

• Λεωφ. Βουλιαγμένης 564
& Θράκης Άλιμος

 Τ: 210 9904290,
F: 210 9904291

Κρήτη
• Πατριάρχου Μελετίου
& Mεταξά 86, Ηράκλειο,

Τ: 2810 319279

Factory
Nea Zoi, Aspropirgos
Tel: 210 559 5604, 210 559 6690
Fax: 210 559 5344

Product Display Halls
Attiki
• 92 Pentelis Ave., Vrilissia
Tel: 210 803 1300,
Fax: 210 609 5615
• 75 Agiou Fanouriou st., Ilion
Tel: 210 269 0464,
Fax: 210 263 7735
• 564 Vouliagmenis Ave.
& Thrakis, Alimos
Tel: 210 9904290,
Fax: 210 9904291

Crete
• 86 Metaxa st., corner with 
Patriarchou Meletiou st., Heraklion
Tel: 2810 319279

e-mail: info@goldendoor.gr


