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Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι ότι η κάσα με το φύλλο 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, επιτρέποντας να επενδυθεί ενιαία 
με τον τοίχο στην εξωτερική αλλά και στην εσωτερική πλευρά με 
πληθώρα διαφορετικών υλικών.

Είναι κατάλληλες για πόρτες ξενοδοχείου και πόρτες κυρίας 
εισόδου πολυτελών κατοικιών, χάρη στο μοντέρνο σχεδιασμό τους.
 

Their comparative advantage is that the case is at the same level 
with the leaf, allowing it to be clad integrally with the wall on 
the outside as well as on the inside with a variety of different 
materials.

They are suitable for hotel doors and main entrance doors of 
luxury homes, thanks to their modern design.

H STYLE DOORS σας παρουσιάζει μία καινοτόμα λύση όσο αφορά 
την εξωτερική πόρτα ασφαλείας.

Τη νέα γενιά συνεπίπεδων πορτών Flexi. 
Κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, προσφέρουν τις 
υψηλότερες τιμές θερμομόνωσης ενώ παράλληλα παρουσιάζουν 
βέλτιστη αντοχή σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση
• Μέγιστη ασφάλεια
• Άψογη αισθητική
• Υδατοστεγανότητα

STYLE DOORS presents you with an innovative solution regarding 
the exterior security door.

The new generation of Flexi flush doors.
Made entirely of aluminum, they offer the best thermal insulation 
values while at the same time showing the highest resistance in 

demanding weather conditions.

• High energy efficiency
• Maximum security
• Perfect aesthetics

• Waterproof

FLEXI

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΟΡΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ &
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FLEXI ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Συνεπίπεδες πόρτες 

αλουμινίου
ΥΛΙΚΑ

Πόρτα συνεπίπεδη με  αξονικό μεντεσέ

Πόρτα συνεπίπεδη  με κρυφό μεντεσέ

Ο αξονικός μεντεσές της πόρτας Pivot είναι ένας μηχανισμός που 
παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, με εύρος κίνησης 360˚. 
Διατίθεται σε πόρτες μεγαλύτερες από 1,30 m πλάτος.
Σας προσφέρει αρχιτεκτονικά απεριόριστες επιλογές.

The Pivot door hinge is a mechanism that allows the door to open in 
both directions, with a 360˚ range of motion.
Available in doors larger than 1.30 m in width.
It offers architecturally unlimited options.

Είναι μεταλλικός  μεντεσές βαρέως τύπου τριών ρυθμίσεων 3D. 
Αναμφισβήτητα το πιο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

It is a heavy-duty metal hinge with three 3D settings.
Undoubtedly the most appealing aesthetic result.

Το σύστημα πορτών flexi είναι ευέλικτο 
και μετασχηματίζεται δημιουργώντας τρεις τύπους πορτών: 

• Πόρτα συνεπίπεδη με  αξονικό μεντεσέ 
• Πόρτα συνεπίπεδη  με κρυφό μεντεσέ 

• Πόρτα συνεπίπεδη  με ρυθμιζόμενο μεντεσέ  
(βαρέως τύπου) 

Συνδυάζοντας πέντε διαφορετικά υλικά επένδυσης, 
Ραμποτέ, Αλουμίνιο, Ξύλο, Γυαλί και Σύνθετο Πάνελ, 
παρέχει στον κατασκευαστή, απεριόριστες επιλογές.

Διαθέσιμες σε  μορφή:

Το φύλλο της πόρτας αποτελείται από σκελετό αλουμινίου με 
ενδιάμεση μόνωση. Στο πορτόφυλλο τοποθετούνται μέσα και 

έξω γαλβανισμένα φύλλα για μέγιστη ασφάλεια. Στο τελευταίο 
επίπεδο τοποθετείται η επένδυση.

The door leaf consists of an aluminum frame with intermediate in-
sulation. On either side of the wallet galvanized sheets are placed 

for maximum safety. At the last level, the lining is placed.

The flexi door system is flexible
and transforms creating three types of doors:

• Flush door with axial hinge
• Flush door with hidden hinge

• Flush door with adjustable hinge
(heavy type)

By combining five different lining materials,
Laminate, Aluminum, Wood, Glass and Composite Panel,

provides the manufacturer with unlimited options.

Με στόχο την ικανοποίηση του σύγχρονου design οι συνεπίπεδες πόρτες 
FlexiDoors σας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στις 

παρακάτω επενδύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σας σε διάφορα 
σχέδια με διαφορετικά στυλ και σε όλες τις κατηγορίες τιμών.

Επενδυμένα Composite Panel

Προφίλ αλουμινίου ραμποτέ

Επενδύσεις Ξύλου

Γυαλί

Επενδύσεις Αλουμινίου

Απόλυτη πιστότητα ξύλου με 
10 έτη εγγύηση και minimal 
design.

Τονίζει τις γραμμές και το 
φινίρισμα της πόρτας.

Μοντέρνα και κλασσικά σχέδια 
παντογράφου με επένδυση pvc 
foil, για εσωτερική χρήση.

Με δυο επιλογές χρωμάτων 
προσδίδει στην πόρτα 
αξεπέραστο design.

Διαχρονική επιλογή 
εξωτερικής χρήσης με 
πρεσσαριστα ή σχέδια CNC.

BORDER PROFILE
FLEXI

Galvanized Sheet Polyurethane Foam

Polyurethane Foam

XPS

Πόρτα συνεπίπεδη  με ρυθμιζόμενο μεντεσέ 
(βαρέως τύπου)

Είναι μηχανισμός περιστροφής βαρέως τύπου. Κατασκευασμένος 
από αλουμίνιο.  Ρυθμιζόμενος 2D (μέσα-έξω, πάνω-κάτω), έτσι 
ώστε να διορθώνει  κατασκευαστικές ατέλειες τοίχων και σφάλματα 
τοποθέτησης.

It is a heavy-duty rotating mechanism. Made of aluminum. It is 2D 
adjustable (inside-outside, up-down), to correct construction defects 
of walls and installation mistakes.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
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 7 FLEXI

Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Προφίλ Αλουμινίου 
Ραμποτέ

Eπένδυση με

για όλες τ ις πόρτες Flexi  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ
19 cm x 500 cm 
19 cm x 600 cm
{μέγιστη διάσταση 
φύλλου 100 cm x 215 cm}
Διατίθεται στα εξής χρώματα 
lamination:
• Turner Oak
• Nussbaum
• Golden Oak
• Concrete Oak
• Marron Five
καθώς και σε όλα τα χρώματα 
ηλεκτροστατικής βαφής 

PROFILE DIMENSIONS
19 cm x 500 cm
19 cm x 600 cm
{max dimension
sheet 100 cm x 215 cm}
Available at the following 
lamination colors:
• Turner Oak
• Nussbaum
• Golden Oak
• Concrete Oak
• Marron Five
and all the powder coating colors

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΡΤΩΝ

Αluminium cladding profile 190 χ 7 mm 

DOOR FACINGS

Aluminium matchboard 
profile
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 9 FLEXI

Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Eπένδυσεις με

για όλες τ ις πόρτες Flexi 

Fugia debitatur adi 
odigendae. Nam sum 
digenis ea alignis 
dolorpo riatam quatis 
explab in poreritam 
dolupta Ulparchilis non 
ra voloremo cuptatur?

Προφίλ Αλουμινίου Ραμποτέ

Χρώμα 
επένδυσης: 
Turner Oak
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Νatural Οak 
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Mπέζ μεταλλικό
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Marron Five 
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Walnut Super Mat   
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Concerte Oak 
(pvc foil external use)

Code: 00R 
με μαύρα πηχάκια

Code: 01 R 

Code: 00R 

Code: 02 R Code: 00 KR Code: 01 KR  

Aluminium 
matchboard profile
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

Composite Panel
Αλουμινίου 
με επένδυση exterior foil 

Eπένδυση

για όλες τ ις πόρτες Flexi  
ΥΛΙΚΟ
Το υλικό της επένδυσης είναι composite panel 
αλουμινίου, πάχους 6mm,  επενδυμένο με pvc foil 
εξωτερικής χρήσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαμμένης 

επιφάνειας. 
• Είναι άκαμπτο, έχει μικρό βάρος και επίπεδη 

επιφάνεια. 
• Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, 

τη διάβρωση, τη φθορά, τις κρούσεις, το 
ξεθώριασμα, τη μόλυνση, τη φωτιά και το νερό.

•  Έχει υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και 
ηχομόνωσης.To μοναδικό panel με Test 
θερμοπερατότητας: UST = 2,10 W/(m2*K)

• Απαιτεί απλή συντήρηση.
• Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
• Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω 

ανακυκλώσιμων υλικών.

MATERIAL
The lining material is a 6mm thick aluminum 
composite panel, covered with PVC foil for 
outdoor use

ADVANTAGES
• High quality and durability of the painted 

surface.
• It is rigid, has a light weight and a flat 

surface.
• It is resistant to weather, corrosion, wear, 

impact, fading, contamination, fire and 
water

•   It has a high thermal insulation and sound 
insulation index. The only panel with ther-
mal permeability test: UST = 2.10 W/(m2*K)

• It requires simple maintenance.
• Available in a wide variety of colors.
• It is environmentally friendly due to recycla-

ble materials.

lamination

Laminated CPA
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Composite Panel Αλουμινίου 
με επένδυση exterior foil

Eπένδυση

για όλες τ ις πόρτες Flexi  

Χρώμα 
επένδυσης: 
Mπεζ Μεταλλικό
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Turner Oak + Γκρι Σκούρο 
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Walnut Super Mat   
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Γκρι Μεταλλικό
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Beton Grey
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Beton Grey   
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Αlpine Οak
(pvc foil external use)

Χρώμα 
επένδυσης: 
Siena
(pvc foil external use)

Code: ΒΟ 306 Code: ΒΟ 700 

Code: Επίπεδο

Code: ΒΟ 301 

Code: ΒΟ 303 Code: ΒΟ 300
με «χωνευτή λαβή» 

Code: ΒΟ 702 

Code: ΒΟ 305 

Ταμπλαδωτές

Laminated CPA
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Αλουμινίου
Eπένδυση

για όλες τ ις πόρτες Flexi  

Η διαχρονική λύση για τις πόρτες 
εξωτερικής χρήσης με πολλές 
διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις

• Πρεσσαριστά σχέδια
• Σχέδια παντογράφου CNC
• Σχέδια παντογράφου CNC με ΙΝΟΧ
• Σχέδια παντογράφου δίχρωμα
Σε όλες τις επενδύσεις το υλικό βάσης 
είναι PVC - FOREX

The timeless solution for exterior 
doors with many different design 
proposals

• Pressed designs
• CNC pantograph designs
• CNC pantograph designs with ΙΝΟΧ
• Two-color pantograph designs
In all coatings the base material is 
PVC – FOREX

Aluminum panels
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Πρεσσαριστές Αλουμινίου
Eπενδύσεις

για όλες τ ις πόρτες Flexi
Πρεσσαριστά
με πάτημα προς τα μέσα
με φύλλο αλουμινίου 
πάχους 1,0 mm

Πάτημα προς τα μέσα
Pressing inwards

Code: Α 108 

Code: Α 100 

Code: Α 103

Code: Α 107 

Pressed panels
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Με σχέδια Παντογράφου 
σε Αλουμίνιο

Eπενδύσεις

για όλες τ ις πόρτες Flexi Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 
1,5 mm και χάραξη CNC

Code: CN 1654 

Code: CN 1151 

Code: CN 1715

Code: CN 1303

CNC Engraving

CNC aluminum panels
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Με σχέδια Παντογράφου 
σε Αλουμίνιο

Eπενδύσεις

για όλες τ ις πόρτες Flexi 
Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 
1,5 mm και χάραξη CNC

CNC Engraving

Code: CN 1765 

Code: CN 1740

Code: CN 1774

Code: CN 1755 

CNC aluminum panels
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Με σχέδια Παντογράφου 
και Ιnox σε Αλουμίνιο

Eπενδύσεις

για όλες τ ις πόρτες Flexi Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 
1,5 mm και χάραξη CNC

CNC Engraving

Code: CIN 1501 

Code: CIN 1200 

Code: CIN 1631 

Code: CIN 1240

CNC aluminum 
panels with inox deco
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Με δίχρωμα σχέδια 
Παντογράφου σε Αλουμίνιο

Eπενδύσεις

για όλες τ ις πόρτες Flexi 
Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 
1,5 mm και χάραξη CNC

CNC Engraving

Code: CD 1773

Code: CD 1286

Code: CD 1471

Code: CD 1302

Bi-colored designs
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Εξωτερικές Πόρτες / Exterior Doors

Γυαλί
Eπένδυση

για όλες τ ις πόρτες flexi 

Code: GL 300 
Λευκό Γυαλί

Code: GL 300 
Μαύρο Γυαλί

Με δυο επιλογές χρωμάτων 
προσδίδει στην πόρτα αξεπέραστο 
design.

• Μοντέρνος σχεδιασμός
• Εντυπωσιακό αισθητικό 

αποτέλεσμα

With two color options, 
it gives the door an unsur-
passed design.

• Modern design
• Impressive aesthetic 

result

Glass facings
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Εσωτερικές Πόρτες / Interior Doors

Ξύλου
Eπένδυση

για όλες τ ις εσωτερικές πόρτες Flexi  

Οι πόρτες ασφαλείας flexi υπερέχουν 
γιατί είναι συνεπίπεδες και στην 
εσωτερική πλευρά.

Επενδύονται με επιφάνειες ξύλου 6 
mm, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να 
επενδύσουμε μαζί με την κάσα και όλο 
τον τοίχο αν επιθυμούμε.

Είναι κατάλληλες και για ξενοδοχεία 
καθώς μπορούν να προσαρμοστούν οι 
ανάλογες κλειδαριές.

Flexi security doors excel because 
they are flush on the inside as well.

They are covered with 6 mm wood 
surfaces, thus giving the ability to 
cover, along with the case, the entire 
wall if desired.

They are also suitable for hotels 
as the corresponding locks can be 
adapted.

Wood  facings 
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Εσωτερικές Πόρτες / Interior Doors

Eπένδυση

Code: K 421

Code: K 507

Code: K 415

Code: K 401

Code: K 501

Code: K 403

Ξύλου Wood  facings 

για όλες τ ις εσωτερικές πόρτες Flexi  
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Εσωτερικές Πόρτες / Interior Doors

Eπένδυση

Code: K 404

Code: K 410

Code: K 405

Code: K 411

Code: K 406

Code: K 414

Ξύλου Wood  facings 

για όλες τ ις εσωτερικές πόρτες Flexi  
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 35 FLEXI

SECURITY DOOR
FLEXI

Πόρτα συνεπίπεδη με κρυφό 
μεντεσέ

SINGLE DOOR
FLEXI

Πόρτα συνεπίπεδη με ρυθμιζόμενο 
μεντεσέ (βαρέως τύπου)

Είναι μεταλλικός μεντεσές βαρέως τύπου τριών ρυθμίσεων 3D.
Αναμφισβήτητα το πιο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

It is a heavy-duty metal hinge with three 3D settings.
Undoubtedly the most appealing aesthetic result.

Είναι μηχανισμός περιστροφής βαρέως τύπου. Κατασκευασμένος 
από αλουμίνιο. Ρυθμιζόμενος 2D (μέσα-έξω, πάνω-κάτω), έτσι 

ώστε να διορθώνει κατασκευαστικές ατέλειες τοίχων και σφάλματα 
τοποθέτησης

It is a heavy-duty rotating mechanism. Made of aluminum. It is 2D 
adjustable (inside-outside, up-down), to correct construction defects 

of walls and installation mistakes.
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 37 FLEXI

PIVOT DOOR
FLEXI

Πόρτα συνεπίπεδη με αξονικό 
μεντεσέ

Ο αξονικός μεντεσές της πόρτας Pivot είναι ένας μηχανισμός που 
παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, με εύρος κίνησης 360˚. 
Διατίθεται σε πόρτες μεγαλύτερες από 1,30 m πλάτος.
Σας προσφέρει αρχιτεκτονικά απεριόριστες επιλογές.

The Pivot door hinge is a mechanism that allows the door to open in 
both directions, with a 360˚ range of motion.
Available in doors larger than 1.30 m in width.
It offers architecturally unlimited options.
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 39 FLEXI

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
& ΛΑΒΕΣ  

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΟΜΟΛΑ
Όλα τα χρώματα ειναι διαθέσιμα για Composite panel αλουμινίου

Αυτά τα 5 χρώματα ειναι διαθέσιμα και για Ραμποτέ φύλλου αλουμινίου

Mπεζ μεταλλικό   
(pvc foil external use)

Walnut Super Mat   
(pvc foil external use)

Rovere Light Grey 140 
(pvc foil internal use)

Walnut 106 
(pvc foil internal use)

Μarron five 
(pvc foil external use)

Rovere 127 
(pvc foil internal use)

luna White 
(pvc foil internal use)

Αlpine Οak 
(pvc foil external use)

Golden Oak 
(pvc foil external use)

Rovere Grey 139 
(pvc foil internal use)

Walnut 117 
(pvc foil internal use)

Concrete Oak
(pvc foil external use)

Rovere Nature 138
(pvc foil internal use)

Luna Light Grey
(pvc foil internal use)

Turner Oak  
(pvc foil external use)

Rovere Dark 141  
(pvc foil internal use)

Anthracite 134  
(pvc foil internal use)

Siena  
(pvc foil external use)

Beton Grey 
(pvc foil external use)

 
Natural Oak 
(pvc foil external use)

Code L11
Ανοδιωμένη λαβή 
αλουμινίου από 
σωλήνα Ø30

Ύψη: 
60cm 
80cm 
 

Χρώματα: 
Inox Σατινέ

Code L20 
Λαβή αλουμινίου 
από προφίλ 
30 χ 25mm
με συρόμενα 
ποδαράκια

Ύψη:
60cm 
80cm 
100cm 

Χρώματα: 
Μαύρο 
Inox Σατινέ 

Code L200 
Λαβή αλουμινίου 
με λάμα πλάτους 
100 mm

Ύψη:
150cm

Χρώματα: 
Μαύρο
Inox Σατινέ
Με επένδυση 
lamination 

Code L50 
Λαβή αλουμινίου 
με λάμα 40 mm

Ύψη:
50cm 

Χρώματα: 
Μαύρο 
Inox Σατινέ 

Code L16 
Λαβή αλουμινίου 
με λάμα 60 mm

Ύψη:
100cm 

Χρώματα: 
Μαύρο
Inox Σατινέ
Με επένδυση 
lamination 

Code L15
Λαβή αλουμινίου 
με λάμα 40 mm

Ύψη:
50cm  
80cm 

Χρώματα: 
Μαύρο
Inox Σατινέ
Με επένδυση 
lamination 

Σύστημα L15 & L16  
«τερματικό εξάρτημα στήριξης»

Σέτ 01 
standard χρώματα  inox - χρυσό   

Σύστημα L20  
«συρόμενο εξάρτημα στήριξης»
 

Σέτ 02 
standard χρώματα  inox - χρυσό

Σύστημα L15 & L16 
«λεπτομέρια lamination» 

Σέτ 03
standard χρώματα  inox - χρυσό  
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Nussbaum 
(pvc foil external use)

Γκρι Μεταλλικό
(pvc foil external use)



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


