WALL CLADDING SYSTEMS
LAMINATED WPC & PVC BOARDS
PVC DOOR SURFACES & FRAMES
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Το wpc cladding προφίλ είναι μίγμα ξύλου και
πλαστικού. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι
επενδυμένη με pcv foils εξωτερικής χρήσης με
την μέγιστη αντηλιακή (UV) προστασία.
Πλεονεκτημάτα:
• 100% πιστότητα ξύλου
• δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
• δεν περιέχει τοξικά
• είναι αδιάβροχο και άκαμπτο
• αυξάνει την ενεργειακή απόδοση
• εύκολη τοποθέτηση
• αναβαθμίζει αισθητικά κάθε κτίριο
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• διάσταση προφίλ: 17,5cmχ400cm
• καθαρή κάλυψη: 14cmχ400cm
• πάχος προφίλ: 1,4cm
• επιφάνεια επενδυμένη με pvc foil με
αντηλιακή (UV) προστασία
• χρωματισμοί: 4 χρώματα ξύλου και ένα
ανθρακί

EXTERNAL USE

WALL CLADDING SYSTEM

The wpc cladding profile is a mixture of wood
and plastic. Its outer surface is laminated with
PVC foils for outdoor use with maximum sun
protection (UV).
Advantages:
• 100% wood fidelity
• No maintenance or painting required
• Does not contain toxic substances
• It is waterproof and rigid
• Increases energy efficiency
• Easy installation
• Upgrades the aesthetics of any building
Specifications:
• Profile dimensions: 17.5 x 400cm
• Net coverage: 14cm x 400cm
• Profile thickness: 1.4cm
• PVC foil laminated surface with sun
protection (UV)
• Colors: 4 colors of wood imitation
and an anthracite

Συμβουλή για σωστή τοποθέτηση
Το cladding profile έχει συντελεστή διαστολής
1 mm/metro.
Για την αποφυγή της στρέβλωσης των προφίλ
συνιστάται να γίνεται οβάλ τρύπα από Ø8 τρυπάνι
και τοποθέτηση Ø4 βίδας στο κέντρο της τρύπας.
Η μεγίστη απόσταση μεταξύτων ενώσεων δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 50cm.

Guide for correct installation
The cladding profile has expansion rate of 1mm/
meter at high temperatures. To avoid bended
profiles it is recommended to drill oval holes of Ø8
drillers. After drilling, you use a Ø4 screw at the
center of the hole to screw the profile.
The maximum distance between the joints
should not exceed 50cm

Το internal cladding προφίλ παράγεται από
2 διαφορετικά υλικά, απο mdf η wpc. Το ίδιο
προφίλ ανάλογα με την πλευρά που επενδύεται
εμφανίζει διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα (με
η χωρίς διακοσμητική σκοτία). Η εξωτερική του
επιφάνεια είναι επενδυμένη με CPL ή PVC foils
εσωτερικής χρήσης με άριστη πιστότητα ξύλου.
Πλεονεκτημάτα:
• 100% πιστότητα ξύλου
• δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
• δεν περιέχει τοξικά
• είναι αδιάβροχο (μονο το wpc)
• αυξάνει την ενεργειακή απόδοση
• εύκολη τοποθέτηση
• αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• διάσταση προφίλ (mdf): 14cmχ366cm
• διάσταση προφίλ (wpc): 14cmχ244cm
• καθαρή κάλυψη: 12cmχ400cm
• πάχος προφίλ: 1,6cm
• επιφάνεια επενδυμένη με pvc foil
• χρωματισμοί: 10 χρώματα ξύλου

ΙΝTERNAL USE

WALL CLADDING SYSTEM

The internal cladding profile can be done by two
different materials, from mdf or wpc. The same
profile depending on the side being laminated
has a different visual finishing (with decorative
shade or without). Its outer surface is laminated
with CPL or PVC foils for interior use with excellent wood fidelity.
Advantages:
• 100% wood fidelity
• No maintenance or painting required
• Does not contain toxic substances
• It is waterproof (wpc only)
• Increases energy efficiency
• Easy installation
• Upgrades the aesthetics of any space
Specifications:
• Profile dimension (mdf): 14 x 366cm
• Profile dimension (wpc): 14 x 244cm
• Net coverage: 12 x 400cm
• Profile thickness: 1.6cm
• Surface laminated with pvc foil
• Colors: 10 colors of wood imitation

Το internal wall panels είναι φύλλα wpc 1,6cm
επενδυμένα με foils εσωτερικής χρήσης.
Μπορούν να αποδώσουν με άριστη πιστότητα
αίσθησης δέρματος, μαρμάρου, τσιμέντου,
ξύλου αλλά και υφάσματος.
Είναι υπερανθεκτικό υλικό μπορεί να χαραχτεί
στη τομή για να δημιουργήσει συνδέσμους μη
ορατούς. Σε αντίθεση με την μελαμίνη είναι
100% αδιάβροχο.
Πλεονεκτημάτα:
• δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
• δεν περιέχει τοξικά
• είναι αδιάβροχο
• εύκολη τοποθέτηση
• αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο
• επενδύεται περιμετρικά με ταινία περιθωρίων
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• διάσταση πάνελ: 122cmχ244cm
• πάχος προφίλ: 1,6cm
• επιφάνεια επενδυμένη με pvc foil
• χρωματισμοί: απεριόριστες επιλογές ανάλογα
την ποσότητα

LAMINATED

INTERNAL & EXTERNAL USE

WPC & PVC BOARDS

Use:

Internal wall panels are 1.6cm thick wpc sheets,
laminated with internal use foils. They can deliver excellent fidelity or sensation of leather,
marble, cement, wood and fabric.
It is a super-durable material. It can be engraved
on the side to create invisible links. Unlike
melamine, it is 100% waterproof.

Advantages:
• 100% wood fidelity
• No maintenance or painting required
• Does not contain toxic substances
• It is waterproof (wpc only)
• Increases energy efficiency
• Easy installation
• Upgrades the aesthetics of any space
strip taped on its edges
Specifications:
• Panel size: 122 x 244cm
• Profile thickness: 1.6cm
• Surface laminated with pvc foil
• Colors: unlimited options

Kitchen Cabinets
Bathroom Furnitures
Waterproof Furnitures
Wall Decoration

Το υλικό της επένδυσης είναι wpc board,
οι κάσες και τα πρεβάζια από pvc board.
Oλα επενδύονται με foil εξωτερικής χρήσης.
Πλεονεκτημάτα:
• 100% πιστότητα ξύλου
• δεν χρειάζεται συντήρηση και βαφή
• δεν παραμορφώνεται σε υψηλές
θερμοκρασίες
• είναι αδιάβροχο
• χαράζεται για προσθήκη διακοσμητικών
• είναι ετοιμοπαράδοτο
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• διάσταση φύλλου: 100cmχ225cmχ0,6cm
• διάσταση κάσα: 24cmχ30cmx1,6cm με διπλή
χάραξη
• διάσταση εξωτερικού πρεβαζιού
9,6cmχ230cm χ1,6cm
• επιφάνεια επενδυμένη με pvc foil exterior
• χρωματισμοί: 6 χρώματα ξύλου και ένα
ανθρακί

LAMINATED

EXTERNAL USE

PVC DOOR SURFACES & FRAMES

The paneling material is wpc board, frame
and sill are pvc board. All laminated with
external use foil.
Advantages:
• 100% wood fidelity
• No maintenance or painting required
• Does not deform at high temperatures
• It is waterproof
• Engraved to add decorations
• It is ready to be delivered
Specifications:
• Sheet dimension: 100 x 225 x 0.6cm
• Frame dimensions: 24 x 30 x 1.6cm with
double engraving
• External sill dimensions: 9.6 x 230 x 1,6cm
• Surface laminated with exterior pvc foil
• Colors: 6 colors of wood imitation and an
anthracite

Exterior safety doors
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| COMPANY PROFILE |

Η εταιρεία STYLE DOORS A.E., χρόνια
τώρα έχει χτίσει µια σχέση εμπιστοσύνης
µε τους συνεργάτες της. Έγινε γνωστή
για τη ποιότητα των προϊόντων, τη
συνέπεια και τον επαγγελματισμό των
ανθρώπων που την περιβάλλουν.
Με 15 χρόνια παρουσίας στον χώρο της
δόμησης έχουν να επιδείξουν πολλά
δημοφιλή προϊόντα. Θωρακισμένες
πόρτες, συστήματα κάγκελων αλουμινίου,
περιφράξεις και αυλόπορτες αλουμινίου
είναι προϊόντα που σχεδιάζουμε
και παράγουμε για πολλές
χώρες της Ευρώπης.
Οι καινοτομίες πάντα αποτελούσαν
τον πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας.
Με αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα,
η STYLE DOORS A.E., συνεχίζει να
αναπτύσσεται και να παρουσιάζει
φρέσκιες ιδέες στην αγορά
εγκαινιάζοντας έτσι την ανάμιξη της
με τη διακόσμηση εξωτερικών
και εσωτερικών χωρών.
Εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας
επενδυτικά μηχανήματα, δημιουργεί
συστήματα που οδηγούν
την αισθητική σε άλλο επίπεδο.

Within the past the years, STYLE DOORS
S.A. has built a trusting relationship
between the company and its partners.
It has become known for the product
quality, the consistency and the
professionalism of its people.
With 15 years of presence in the
construction sector, it has presented
many popular products. Safety Doors,
Aluminum railing systems, Aluminum
Fences & Gates are products that have
been designed and produced for many
European countries.
Innovations have always been the pillar
of growth for the company. With this
advantage, STYLE DOORS S.A. continues
to develop and present fresh ideas in the
market, initiating its introduction to the
Interior and Exterior decoration.
Equipped with state-of-the-art
machinery, it creates systems that take
aesthetics to another level.

Σας συστήνει με την μαγεία
του lamination

Decorative interventions that until now
have been carried out with patents of
dubious quality or aesthetic result are
a thing of the past. The new systems
guarantee perfect aesthetics with a
uniform result, easy installation without
any dust or waste. Resistance to
moisture and long-lasting life.

Διακοσμητικές παρεμβάσεις που έως
σήμερα γίνονταν μόνο με πατέντες,
αμφίβολου ποιοτικού και αισθητικού
αποτελέσματος, αποτελούν παρελθόν.
Τα νέα συστήματα εγγυώνται τέλεια
αισθητική με ομοιόμορφο αποτέλεσμα,
εύκολη τοποθέτηση, χωρίς σκόνη
και σκουπίδια, αντοχή
στον χρόνο και στην υγρασία.

Δίνουν υπεραξία σε κάθε χώρο
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε
είναι αδιαπραγμάτευτης ποιότητας και
εμφάνισης. Τα διακοσμητικά foils και
οι κόλλες είναι από γερμανικούς οίκους
(renolit - continental - jowat – hengel) και
συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις και εγγυήσεις.
Όλα τα συστήματα έχουν υποβληθεί
στα απαραίτητα τεστ (καλής κόλλησης /
αποχρωματισμού σε εξωτερική χρήση /
έκθεση σε νερό και υγρασία κ.λ.π.)
στα εξειδικευμένα εργαστήρια
των συνεργατών μας.

Η STYLE DOOR ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΟΡΙΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

It introduces you
to the magic of Lamination

It gives surplus value
to any space
The quality and appearance of the raw
materials we use is non-negotiable.
The decorative foils and adhesives
are from German companies (Renolit
– Continental – Jowat - Hengel) and
are accompanied by all the necessary
certifications and guarantees.
All systems have been subjected to
the necessary tests (good adhesion
/ discoloration for outdoor use /
exposure to water and moisture, etc.) in
specialized laboratories of our partners.

STYLE DOORS S.A. WELCOMES
TO THE NEW DECORATION ERA

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

