
exclusive
Η exclusive, σχεδιάστηκε για να τονίσει την 
παρουσία της στο χώρο, αποτελώντας διακοσμητικό 
στοιχείο με πολυάριθμες επιλογές επενδύσεων, με 
διαιρούμενη κάσα αλουμινίου, η οποία αγκαλιάζει 
την τοιχοποιία και δύναται να τοποθετηθεί με 
ευκολία σε οποιαδήποτε κατασκευή, προσφέροντας 
υψηλή τεχνολογία και πολλαπλούς χρωματικούς 
συνδυασμούς μεταξύ κάσας και επενδύσεων 
φύλλου αλουμίνιου με ανθρακόνημα, φυσικούς και 
τεχνητούς καπλαμάδες , δέρμα και οποιαδήποτε 
επιλογή λάκας σε υφή ματ και γυαλιστερή.  

Exclusive is designed to be a “piece of jewelry”, by 
offering multiple unique & beautiful surface finishing 
options. The divided aluminium frame embraces the 
wall structure and may be installed in any type of 
construction, offering high tecnology and numerous 
coloring cominations between frame and leaf  with 
carbon fiber , natural and artificial venners , leather 
and any lacquer color , in matt or gloss effect.
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ΚΑΡΥΔΙΑ
WALNUT

WENGE
WENGE

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
MIRROR

LAKA GLOSS
LAKA GLOSS

ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ
BLACK GLASS
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Η Εxclusive Glass σχεδιάστηκε για να δώσει έμφαση στην 
καθαρότητα των γραμμών και να υπερτονίσει την μοντέρνα 
συνδυαστική αισθητική της κάσας αλουμινίου και των υλικών 
του φύλλου.  Με δυνατότητα παραγωγής σε ύψη έως και 3 
μέτρα , η exclusive μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε 
τοιχοποιία και να διακοσμηθεί με structural υάλωση 
έγχρωμη, διαφανή ή καθρέπτη.

Exclusive Glass is designed to provide emphasis on clean lines 
and conceptualise the modern aesthetic trends through com-
bination of aluminium and various surface finishes.
Available in heights up to 3 meters Exclusive doors may be 
installed in any type of wall stucture and finished with colored 
transparent or mirror structural glazing.



suite
Οι νέες ανοιγόμενες θύρες της οικογένειας suite, προσφέρουν λιτότητα και 
ομοεπιπεδότητα με τις όμορες επιφάνειες, επιτρέποντας παράλληλα τη 
δυνατότητα να αποτελούν μέρος του τοίχου, είτε χρωματικά είτε με επιλογή 
επενδύσεων ταπετσαρίας ή/και διάφορων τεχνοτροπιών. Η φορά ανοίγματος της 
θύρας τόσο προς τον εσωτερικό όσο και προς τον εξωτερικό χώρο του σημείου 
τοποθέτησης, επιτρέπει την διατήρηση της ομοεπιπεδότητάς της με το δομικό 
στοιχείο. Οι πόρτες suite, αποτελούνται από minimal κάσα αλουμινίου και απόλυτα 
αόρατους μεντεσέδες, ενώ παράγονται σε ποικιλία χρωμάτων και φινιρισμάτων, 
και σε ύψη έως και 3 μέτρα, καθιστώντας το σύστημα μοναδικό σε σύλληψη και 
αισθητική, αφού όλα τα εμφανή στοιχεία του αποκρύπτονται και ενσωματώνονται 
στην τοιχοποιία. Το σύστημα αποτελεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό εργαλείο, το 
οποίο αφομοιώνει την εκάστοτε έμπνευση και παρέχει απαράμιλλες δυνατότητες 
στη σύγχρονη σχεδίαση εσωτερικών χώρων. 

The new doors of the “Suite” series, offering simplicity and co-planarity with
 adjacent surfaces, allowing their incorporation in the wall structure, either color 
wise or applying wallpapers and other painting techniques. The opening direction 
of the door, either towards the interior or the exterior space, does not affect the 
co-planarity with the wall. Suite doors consist of a minimal, easy-to-install
aluminium frame and come with totally invisible hinges. They can be produced in a 
variety of colors and finishes to heights of up to 3 meters, rendering the whole door 
system unique in concept and design, since all “the supposed to be visible” ele-
ments are hidden and built in the masonry. The Suite doors are a unique architectur-
al tool, which can express any inspiration and provide amazing possibilities
in conteporary interior design. 
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vetro
Οι γυάλινες ανοιγόμενες πόρτες προσδίδουν μια 
εκλεκτική και μοντέρνα διακόσμηση στο χώρο σας 
καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταστεί ως μία από 
τις πιο δημοφιλείς τάσεις στις σύγχρονες κατοικίες 
και εργασιακούς χώρους. Τα σχέδια των υαλοπινάκων 
μπορούν να έχουν μοντέρνο ύφος και να συνδυάζουν 
χρώματα, σχέδια, εικόνες με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η γυάλινη 
πόρτα μπορεί να συνδυαστεί με κάσα αλουμινίου ή 
ξύλινη. 

The Vetro hinged glass doors offer an eclectic and
contemporary decoration to your space and have
become one of the most popular trends in modern res-
idential and commercial buildings. The glass design can 
be modish and combine colors, patterns and images to 
achieve an excellent aesthetic result. Note that Vetro 
glass doors can be combined with aluminum or wood-
en frames.



diva air
glass

Συρόμενες πόρτες από γυαλί και ξύλο  σχεδιασμένες 
για να τονίσουν την παρουσία τους στον χώρο, 
δημιουργώντας χρωματικά διαλείμματα στην 
επιφάνεια της τοιχοποιίας. 
Αναρτημένες  με μοντέρνους και υψηλής ποιότητας 
κρυφούς μηχανισμούς. 

The sliding doors available in wood and glass , are 
designed to highlight their presence in the room, by 
creating beautiful “color breaks” on the surface of the 
wall structure.
 In addition, they are set-up with modern and high qual-
ity hidden mechanisms, making them not only elegant 
but also highly functional



diva air
wood

ΛΑΚΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΤΚ
WALNUT TK

ΚΑΡΥΔΙΑ ΙΣΟΒΕΝΗ ΕΒΕΝΟΣ ΙΣΟΒΕΝΟΣ
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Σειρά εσωτερικών ανοιγόμενων και συρόμενων 
θυρών, εξολισμένη με πλήθος υλικών, χρωμάτων, 
σχεδίων και φινιρισμάτων. Μοντέρνα σχεδίαση που 
αναδεικνύει την καθαρότητα και την απλότητα των 
γραμμών με θυρόφυλλο αναρτημένο σε κρυφούς 
μεντεσέδες. Το διαρούμενο κατά πάχος, κάσωμα 
αλουνιμίου δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης σε 
όλα τα είδη τοιχοποίας.    

The elegant interior doors of the Linear series are 
available in numerous materials, colors, designs and 
finishes. Its modern linear design reveals the 
beautiful simplicity of clean lines, while the door 
leaf is mounted on concealed hinges. The adjustable
aluminum frame, allows the easy installation in any 
type of wall. Available also in sliding version.  
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ΚΑΡΥΔΙΑ ΤΚ
WALNUT TK

ΔΡΥΣ ΓΚΡΙ
ΙΝΟΞ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
OAK GREY
INOX DECORATIVE

RAFFLES ‘‘L’’
ΔΡΥΣ WENGE
OAK WENGE

RAL 5000 GLOSS RAL 7044 GLOSS




