ideas for
interior decoration

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ DECORATION / INTERIOR DECORATION SYSTEMS
Σας παρουσιάζουμε 10 συστήματα εσωτερικής διακόσμισης
We present you 10 interior decoration systems
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Σ ΎΣΤΗΜΑ
CLADDING
Προφίλ
τύπου Ντέκ

CLADDING
SYSTEM
Deck type
profile with
aluminum
detail

Σ ΎΣΤΗΜΑ
CLADDING
Προφίλ
κάλυψης
τοίχου

ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΙΧΟΥ
MDF triple
wall profile

ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΙΧΟΥ
WPC triple
wall profile

ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΙΧΟΥ
WPC single
wall profile

CLADDING
SYSTEM
Wall Siding
profile

WALL
PANEL
PROFILES
MDF triple
wall profile

WALL
PANEL
PROFILES
WPC triple
wall profile

WALL
PANEL
PROFILES
WPC single
wall profile

Γνωρίστε τη φυσική
αίσθηση του Lamination
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EDTRL

CLADDING
SYSTEM
Deck type
profile

Σ ΎΣΤΗΜΑ
CLADDING
Προφίλ
τύπου
Ντέκ με
λεπτομέρια
αλουμίνιου

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ
ΔΟΚΙΔΕΣ
WALL
BEAMS

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
LAMINATED
SUSRFACES
WALL PANELS
FOREX
LAMINATED
SURFACES

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΟΡΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ
PVC FOREX

DOOR
FACINGS

BATHROOM
FACINGS
PVC FOREX

Η ανάγκη μας να βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο χώρο υψηλής
αισθητικής που θα μας προκαλεί ευεξία και ικανοποίηση,
ήταν η αιτία να δημιουργήσουμε τα νέα συστήματα εσωτερικού
decoration.
Προφίλ και επιφάνειες από βασικά υλικά όπως MDF, PVC forex
και WPC Profiles (πλήρως αδιάβροχa) συνδυάζονται αρμονικά
από επενδύσεις foils με αρίστη πιστότητα ξύλου.
Το αποτέλεσμα απλά ... σας αξίζει !!!

The art of lamination

CLADDING SYSTEM
Προφίλ τύπου Ντέκ/Deck type
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ επενδύσεις οροφών
Παράγεται από δυο υλικά, mdf
και pvc panel και η επιλογή τους
γίνεται ανάλογα με τον χώρο που
θα τοποθετηθούν.
Το προφίλ από pvc panel είναι
πλήρως αδιάβροχο και ιδανικό για
ήπια εξωτερική χρήση.
Συνιστάται σε χώρους με υψηλή
υγρασία όπως μπάνια, αποδυτήρια
και σάουνες.

Υποστηρίζεται και στις δυο
κατηγορίες χρωμάτων
Available in both
color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με
την χρήση του clips αλουμίνιου.
Τοποθέτηση χωρίς κενά.

Το σύστημα κάλυψης τοίχων
(cladding systems) χαρίζει ζεστασιά
και πολυτέλεια σε κάθε χώρο,
είναι κατάλληλο για ιδιωτικούς και
επαγγελματικούς χώρους.
Η επένδυση των προφίλ με foils
κορυφαίων Ιταλικών οίκων προσδίδει
άριστη πιστότητα ξύλου και εγγυάται
μεγάλο χρόνο ζωής χωρίς καμιά
συντήρηση.

The cladding systems give
warmth and luxury to any space,
it is suitable for private and
professional spaces.
Wrapping the profiles with foils of
leading Italian companies, gives
excellent wood fidelity and guarantees long life without
any maintenance.

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 130x16 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 170x16 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT
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Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ roof ceiling
It is produced by two materials,
mdf or pvc panel. The choice of
which, depends upon the space of
installation.
The pvc panel profile is fully
waterproof and ideal for mild
outdoor use.
Recommended in areas with high
humidity such as bathrooms,
locker rooms and saunas.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF
PVC PANEL

CPL FOIL
PVC FOIL

Quick and easy installation with the use
of aluminum clips.
Installation without gaps.

CLADDING SYSTEM
Προφίλ τύπου Ντέκ με λεπτομέρεια αλουμίνιου
Deck type with aluminum detail
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ επενδύσεις οροφών
Είναι διαθέσιμο και στα δυο υλικά
mdf και pvc panel και η επιλογή
τους γίνετε ανάλογα με τον χώρο
που θα τοποθετηθούν.

Υποστηρίζεται και στις δυο
κατηγορίες χρωμάτων
Available in both
color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με
την χρήση προφίλ αλουμίνιου

Το σύστημα κάλυψης τοίχων με
σκοτία αλουμίνιου είναι κατάλληλο
για επαγγελματικούς χώρους που
θέλουν να τους χαρακτηρίζει η
πολυτέλεια.

Wall covering system
with shiny aluminum decoration,
is suitable for commercial spaces
characterized by luxury.

Ο συνδυασμός του χρώματος
ξύλου με το χρώμα του
γυαλιστερού αλουμινίου
αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο.

The combination of wood and
glossy aluminum upgrades the
aesthetics of any space.

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 130x16 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 170x16 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT
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Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ roof ceiling
It is produced by two materials,
mdf or pvc panel. The choice of
which, depends upon the space of
installation.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF
PVC PANEL

CPL FOIL
PVC FOIL

Quick and easy installation with the use
of aluminum profiles.

CLADDING SYSTEM
Προφίλ κάλυψης τοίχου
Wall siding profile
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ επενδύσεις οροφών
Είναι διαθέσιμο και στα δυο υλικά
mdf και wpc panel και η επιλογή
τους γίνετε ανάλογα με τον χώρο
που θα τοποθετηθούν.

Υποστηρίζεται και στις δυο
κατηγορίες χρωμάτων
Available in both
color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με
την χρήση του clips αλουμίνιου

Το προφίλ κάλυψης τοίχων είναι
η επιλογή που συγκεντρώνει τα
περισσότερα πλεονεκτήματα.

The wall siding profile is the option
that gives the following
advantage.

Στην συνδεσμολογία του
δημιουργεί σκοτία 2 mm,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τυφλή
κάλυψη (δεν φεγγίζει).

In its connection, it creates a
shade of 2 mm, while ensuring full
wall coverage.

Είναι ιδανικό για ιδιωτικούς καθώς
και για επαγγελματικούς χώρους.

It is ideal for residential
or commercial spaces.

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 145x16 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm
							 MDF

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 145x13,5 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm
							
WPC

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT (ΑΝΟΙΓΜΑ 2mm)
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Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ roof ceiling
It is produced by two materials,
mdf or pvc panel. The choice of
which, depends upon the space of
installation.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF
WPC

CPL FOIL
PVC FOIL

Quick and easy installation with the use
of aluminum clips.

WALL PANEL PROFILES
MDF triple wall profile
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ επενδύσεις οροφών
Είναι διαθέσιμο μόνο σε mdf panel
Αποτέλεσμα κατεργασίας με ειδικά
εργαλεία.

Υποστηρίζεται στα χρώματτα
PVC FOIL
Available in PVC FOIL
color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με
την χρήση του clips αλουμίνιου

Tο σύστημα με το Τriple wall profile
είναι το αγαπημένο σύστημα όλων
των interior designers.
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του με
τις πολύ πυκνές και λεπτές δοκίδες
χαρακτηρίζουν μοντέρνες και
minimal κατασκευές.
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Triple wall profile system
is Interior designers favourite.
Its design, having high density of
thin slats gives modern
and minimal
character on
constructions.

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 130x16 - ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2300mm

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT

Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ roof ceiling
Available only in MDF panel.
Processed with wood engraving
machinery.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF

PVC FOIL

Quick and easy installation with the use
of aluminum clips.

WALL PANEL PROFILES
WPC triple wall profile
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ επενδύσεις οροφών
Tο προφίλ είναι απο υλικό wpc
γεγονός που το καθιστά ιδανικό
για τοποθέτηση σε μέρη με υψηλή
υγρασία.

Υποστηρίζεται σε 3 pvc χρώματα
Available in 3 pvc colors
ROVERE NATURE 138
ROVERE GREY 139
ROVERE DARK 141

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
βιδώνοντας το απευθείας στους
οδηγούς επιπεδότητας

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 30x18
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 3000mm

βάση γωνίας/ base for corner

Tο σύστημα με το Τriple wall profile
είναι το αγαπημένο σύστημα όλων
των interior designers.
Λόγω της αντοχής του υλικού,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
εξωτερική χρήση.

Triple wall profile system
is Interior designers
favourite.

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT

αρμοκάλυπτρο/ frame profile

Due to the durability of the
material it can also be used for
external use.
εξωτερική γωνία/ external corner
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Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ roof ceiling
Available in WPC.
Ideal material for high humid
installations.

Υλικό προφίλ:
profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

WPC

PVC FOIL

Quick and easy installation by screwing
directly on the flat guides

WALL PANEL PROFILES
WPC single wall profile
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ επενδύσεις οροφών
Tο προφίλ είναι απο υλικό wpc
γεγονός που το καθιστά ιδανικό
για τοποθέτηση σε μέρη με υψηλή
υγρασία.

Υποστηρίζεται σε όλες τις
κατηγορίες χρωμάτων
Available in all color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
βιδώνοντας το απευθείας στους
οδηγούς επιπεδότητας

Tο σύστημα με το single wall
profile είναι το αγαπημένο
σύστημα όλων των interior
designers.
Λόγω της αντοχής του υλικού,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
εξωτερική χρήση.

Single wall profile system
is Interior designers favourite.

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 50x40
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 3000mm

βάση γωνίας/ base for corner

Due to the durability of the
material it can also be used for
external use.

αρμοκάλυπτρο/ frame profile

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT

εξωτερική γωνία/ external corner

14

Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ roof ceiling
Available in WPC.
Ideal material for high
humid installations

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

WPC

CPL FOIL
PVC FOIL
PVC EXTERIOR
COLORS

Quick and easy installation by screwing
directly on the flat guides

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΔΟΚΙΔΕΣ
Wall Beams
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυση τοίχων
■■ χωρίσματα
Είναι διαθέσιμο και στα δυο υλικά
mdf και pvc panel και η επιλογή
τους γίνετε ανάλογα με τον χώρο
που θα τοποθετηθούν.

Υποστηρίζεται και στις δυο
κατηγορίες χρωμάτων
Available in both
color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
με χρήση κόλας πάνω στο πηχάκι
στήριξης

Το σύστημα επιτοίχιων δοκίδων
είναι το απόλυτο εργαλείο της
εσωτερικής διακόσμησης.

The system of wall beams
is the ultimate tool of interior
decoration.

Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην
είναι ορατή η στήριξή του στον
τοίχο.

Designed so that its support
on the wall is not visible.

ΣΥΝΔΕΣΗ/
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 33x40

ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm

ΠΡΟΦΙΛ / PROFIL: 33x60

ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ / LENGTH: 2400mm
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Use:

■■ interior decoration
■■ wall cladding
■■ partitions
It is produced by two materials,
mdf or pvc panel. The choice of
which, depends upon the space of
installation.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF
PVC PANEL

CPL FOIL
PVC FOIL

Quick and easy installation with glue on
the supporting base

LAMINATED SUSRFACES
WALL PANELS ( 10mm thickness)
FOREX LAMINATED SURFACES (16 mm thickness)
Χρήσεις:

■■ εσωτερικό decoration
■■ επένδυσεις
■■ επένδυσεις μπάνιου
■■ έπιπλα μπάνιου
■■ εκθεσιακά περίπτερα
Είναι διαθέσιμο και στα δυο υλικά
mdf (πάχος 10 mm) και forex panel
(πάχος 16 mm) και η επιλογή τους
γίνετε ανάλογα με τον χώρο που θα
τοποθετηθούν.

Υποστηρίζεται και στις δυο
κατηγορίες χρωμάτων
Available in both
color categories

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με
την χρήση του clips αλουμίνιου

Οι επενδυμένες επιφάνειες (wall panels)
είναι ιδανικές για κάλυψη τοίχων..
Σε αντίθεση με τις γυψοσανίδες ο
χώρος μένει καθαρος, τοποθετούνται
σε ελάχιστο χρόνο και το οπτικό
αποτέλεσμα είναι πάντα άριστο.

Unlike plasterboard, the space
remains clean. Panels are installed
in mimimum time and the optical
result is always excellent.

Μπορούν να διατεθούν σε
κατεργασμένες πλάκες που κουμπώνουν
με την χρήση κλίπ.

They can be supplied on machined
plates that fasten using clips.

ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ
■■ Σε κατεργασμένες πλάκες:
60 χ 70 cm,120 χ 90 cm & 120 χ 140 cm
■■ Ολόκληρη ακατέργαστη επιφάνεια:
122 χ 280 cm
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Laminated surfaces (Wall panels)
are ideal for wall covering.

DIMENSIONS
■■ In treated slabs:
60 x 70 cm, 120 x 90 cm & 120 x 140 cm
■■ Whole rough surface:
122 x 280 cm

ΣΥΝΔΕΣΗ / CONNECT

Use:

■■ interior decoration
■■ wall panels
■■ bathroom linings
■■ bathroom furnishings
■■ exhibition stands
It is produced by two materials,
mdf (thickness 10 mm) or forex
panel (thickness 16 mm) . The
choice of which, depends upon the
space of installation.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF
PVC PANEL

CPL FOIL
PVC FOIL

Quick and easy installation with the use
of aluminum clips.

DOOR FACINGS
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
Χρήσεις:

■■ επενδύσεις
θωρακισμένων πορτών
Εσωτερική χρήση
Για εσωτερική χρήση το υλικό είναι
mdf πάχους 6 mm για τις επιφάνειες
και 16 mm για κάσες και πρεβάζια.

Υποστηρίζεται και στις δυο
κατηγορίες χρωμάτων
Available in both
color categories
Εξωτερική χρήση
Για εξωτερική χρήση το υλικό είναι
composite panel αλουμινίου πάχους
6 mm για τις επιφάνειες και pvc panel
16 mm για κάσες και πρεβάζια .

Υποστηρίζονται σε pvc foils
εξωτερικής χρήσης με αντιηλιακή
προστασία
They are supported on pvc foils
for outdoor use with UV protection

Η πολυετή μας εμπειρία στην
κατασκευή επενδύσεων θωρακισμένων
πορτών σας παρέχει όλες τις τεχνικές
λύσεις για εσωτερική και για εξωτερική
χρήση (με χρήση διαφορετικών υλικών)

Our years of expertise in
manufacturing armored door linings,
provides you with all of the technical
solutions for indoor or outdoor use
(with the usage of different material)

Παρέχονται τα παρακάτω υλικά:

The following materials are provided:

Επιφάνειες 6 mm: 100 χ 220 & 108 χ 230
Κάσες 16 mm: 11,5 χ 230 , 24 χ 230 , 29 χ 230

16 mm cases: 11,5 χ 230 , 24 χ 230 , 29 χ 230

Πρεβάζια εξωτερικά: 9,8 χ 244

Exterior sills: 9,8 χ 244

Πρεβάζια εσωτερικά: 6,0 χ 244

Interior sills: 6,0 χ 244

Ξυλογωνίες (πηχάκια): 22 χ 25 (διπλή πατούρα)
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Surfaces 6 mm: 100 χ 220 & 108 χ 230

Wood slats: 22 χ 25 (double flange)

Use:

■■ armored door linings
Indoor use
For indoor use the material is mdf
6 mm thick for surfaces and 16
mm for frames and windowsills.

Υλικό προφίλ:
Profile’s material:

Υλικό επένδυσης:
Wrapping material:

MDF
PVC PANEL

CPL FOIL
PVC FOIL

External use
For exterior use the material is
6mm thick aluminum composite
panel for surfaces and 16mm pvc
panel for frames and windsills.

Υλικό προφίλ:
Material profile:

Υλικό επένδυσης:
Investment material:

MDF
PVC PANEL

CPL FOIL
PVC FOIL

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CPL FOIL /COLOR CHART CPL FOIL

WEGE
DECAPE

OLMO
NATURALE

ROVERE
ANASTASIA

ALSAZIA
GRIGIO

NORDICO
GRIGIO

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PVC FOIL/ COLOR CHART PVC FOIL

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

Πλεονεκτημάτα
■■ δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
■■ δεν περιέχει τοξικά
■■ είναι αδιάβροχο
■■ εύκολη τοποθέτηση
■■ αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο
■■ επενδύεται περιμετρικά με ταινία
περιθωρίων

Χρήσεις
■■ επενδύσεις εσωτερικών τοίχων.
■■ επενδύσεις μπάνιου και κουζίνας
■■ υλικό κατασκευής αδιάβροχων επίπλων
(έπιπλα μπάνιου)
■■ υλικό κατασκευής εκθεσιακών stand
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PVC panels is the ideal material to cover
bathroom walls, as they are waterproof
and the can be applied with tile
adhesive.

Advantages
■■ no maintenance or painting required

ROVERE
DARK 141

ROVERE LIGHT
GREY 140

ROVERE
GREY 139

ROVERE
NATURE 138

ROVERE
127

ANTHRACITE
134

WALNUT
106

WALNUT
117

LUNA LIGHT
GREY

LUNA
WHITE

■■ does not contain toxic substances
■■ it is waterproof
■■ easy installation
■■ upgrades the aesthetics of any
building
■■ on all boards, we offer edge bandings

Applications
■■ interior wall coverings
■■ bathroom and kitchen coverings
■■ base material for waterproof furniture
(bathroom furnishings)
■■ exhibition stands

FACTORY:
Riga Fereou 33, Metamorfosi
T +30 210 66 27 513
F +30 210 66 27 665
SHOWROOMS:
• Papaflessa 17, Marousi
• Iros Konstantopoulou 106, Ilioupoli
www.styledoors.gr
info@styledoors.gr

