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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



Le profil wpc cladding est un mélange de bois 
et de plastic. Sa surface extérieure est revêtue 
d’une couche de PVC foils d’usage externe avec 
la plus haute protection (UV) solaire. 

Avantages: 
• 100% fidèle au bois
• nul besoin d’entretien et de peinture 
• imperméable et rigide 
• augmente la performance énergétique 
• installation facile 
• amélioration de l’esthétique de chaque  
  bâtiment 

Caractéristiques techniques:
• dimensions profil: 17,5cm x 400cm
• couverture propre: 14cm x 400cm
• poids profil: 1,4cm
• surface revêtue de pvc foil avec 
  protection (UV) solaire.
• colorations: 4 couleurs bois et 
  une anthracite 

EXTERNAL USE

WALL CLADDING SYSTEM

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 pour une installation correcte
Le profil wpc cladding a un taux d’expansion de 
1 mm / mètre à haute température. Pour éviter 
toute flexion, il est recommandé de percer des 
trous ovales de Ø8 et d’utiliser des vis de Ø4 au 
centre du trou. La distance maximale entre les 
joints ne doit pas dépasser 50 cm



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

Le profil cladding interne est produit à partir de 
2 éléments différents, mdf ou wpc. Le même 
profil en fonction du côté duquel il est revêtu 
rend un résultat optique différend (avec ou sans 
écosse décorative). Sa surface extérieure est 
revêtue de CPL ou PVC foils d’usage interne 
avec une qualité de bois parfaite.

Avantages: 
• 100% fidèle au bois
• nul besoin d’entretien et de peinture
• ne comprends pas de produits toxiques
• imperméable (uniquement le wpc)
• augmente la performance énergétique 
• installation facile 
• amélioration de l’esthétique de chaque bâtiment 

Caractéristiques techniques:
• dimensions profil (mdf): 14cm x 366cm
• dimensions profil (wpc): 14cm x 244cm
• couverture propre (wpc): 12cm x 400cm
• poids profil : 1,6cm
• surface revêtue de pvc foil 
• colorations : 10 couleurs bois 



 WPC & PVC BOARDS

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



INTERNAL & EXTERNAL USELAMINATED

 WPC & PVC BOARDS

Use:

Kitchen Cabinets
Bathroom Furnitures

Waterproof Furnitures
Wall Decoration

Le murs panels intérieurs sont des feuilles de 1,6cm, 
revêtues de foils d’usage externe. Elles peuvent 
être parfaitement efficaces et fidèles à la qualité de 
la peau, du marbre, du ciment, du bois mais aussi 
au tissu. Il s’agit d’un matériel hyper résistant, peut-
être grave et créer des liens invisibles, contraire-
ment à la mélamine qui est 100% imperméable.

Avantages:
• nul besoin d’entretien et de peinture
• ne comprends pas de produits toxiques
• imperméable
• installation facile 
• amélioration de l’esthétique de chaque 
   bâtiment
• revêtu périmmétriquement avec 
  une bande marginale

Caractéristiques techniques:
• dimensions du panel : 122cm x 244cm
• poids profil : 1,6cm
• surface revêtue de pvc foil
• colorations : choix infini en fonction de la quantité 



 PVC DOOR SURFACES & FRAMES

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



EXTERNAL USELAMINATED

 PVC DOOR SURFACES & FRAMES

Exterior safety doors

Le matériel est le wpc board, les boites et 
les chambranles de pvc board. Tout est 
revêtu de foil d’usage extérieur. 

Avantages:
• 100% fidèle au bois
• nul besoin d’entretien et de peinture 
• indéformable en cas de hautes températures 
• imperméable 
• possibilité d’être gravé pour des ajouts décoratifs 
• disponible 

Caractéristiques techniques:
• dimensions de la feuille: 100cm x 225cm x 0,6cm
• dimensions de la boite: 24cm x 30cmx1,6cm 
  avec double gravure 
• dimensions des chambranles extérieures: 
  9,6cm x 230cm x 1,6cm
• surface revêtue de pvc foil extérieur 
• colorations : 6 couleurs bois et une anthracite



ΧΡΏΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ | EXTERIOR USE COLOUR

ΧΡΏΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ | ΙΝTERIOR USE COLOUR

IN 107

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING 4

IN 440 MARON

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING 4

IN 441 VECHIO

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING 4

IN 447 LIGHT CONCRETE

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING

IN 114

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING 4

IN 442 GRAY DECO

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING

IN 448 WHITE LEATHER

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING

Χ 12 CONCRETE OAK

WALL CLADDING 4

 DOOR SURFACES 4

Χ 13 GOLDEN  OAK

WALL CLADDING

 DOOR SURFACES 4

Χ 16 ANTRACITE

WALL CLADDING

 DOOR SURFACES 4

IN 117

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING 4

IN 443 CREAM DECO

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING

IN 449 GRAY LEATHER

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING

Χ 14 NUSSBAUM

WALL CLADDING

 DOOR SURFACES 4

Χ 15 SIENNA

WALL CLADDING 4

 DOOR SURFACES 4

Χ 10 TURNER OAK

WALL CLADDING 4

 DOOR SURFACES 4

Χ 11 ALPINE  OAK

WALL CLADDING 4

 DOOR SURFACES 4

EX 122  WHITE WOOD

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING 4

IN 446 GRAY CONCRETE

WALL  PANEL 4

WALL CLADDING
Ή STYLE DOOR ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΟΡΙΖΕΙ 
ΣΤΉΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΉ ΔΙΑΚΟΣΜΉΣΉΣ



| PROFIL DE L’ENTREPRISE |

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.
 

Σας συστήνει με την μαγεία 
του lamination 

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.

Depuis de nombreuses années, L’Entreprise 
STYLE DOORS S.A. a bâti une relation 
de confiance avec ses collaborateurs. Elle 
fut reconnue pour la qualité de ses produits, 
sa ponctualité et le professionnalisme des 
personnes qui l’entourent.
Avec une présence de plus de 15 ans dans le 
domaine de la construction, nous avons un 
nombre important de produits populaires 
à exhiber. Qu’il s’agisse de portes blindées, 
de systèmes de barreaux en aluminium, de 
clôtures et de portes extérieures en aluminium, 
nous créons et produisons ces produits, pour 
de nombreux pays d’Europe. 
Les innovations ont toujours constitué le 
pylône d’expansion de l’Entreprise. Avec cet 
avantage comparatif, l’Entreprise STYLE 
DOORS S.A. continue son expansion ainsi 
que la présentation d’idées fraîches sur le 
marché, inaugurant, de ce fait, son implication 
dans la décoration extérieure et intérieure.
Equipée de machines d’investissement de 
dernières technologies, elle crée des systèmes 
qui entrainent l’esthétique à un autre niveau.

Introduction à la magie du laminage.

Des interventions décoratives qui, jusqu’à 
présent, étaient réalisées uniquement via 
des moyens douteux, quant à la qualité 
et l’esthétique du résultat, font partie du 
passé. Les nouveaux systèmes garantissent 
une esthétique parfaite avec un résultat 
homogène, une application facile, sans 
poussières et déchets, durables dans le temps 
et contre l’humidité.

Apport de plus-value dans chaque 
espace

Les matières premières que nous utilisons 
sont d’une qualité et d’une présentation non 
négociables. Les foils décoratifs ainsi que 
les colles sont issues de maisons allemandes 
(renolit –continental-jowat – hengel) et sont 
toutes accompagnées des certifications 
et garanties requises. Tous les systèmes 
ont été examinés et testés (bien collés/
décoloration en usage extérieur/contact avec 
l’eau et l’humidité etc…) dans les laboratoires 
spécialisés de nos collaborateurs. 

STYLE DOORS VOUS SOUHAITE LA 
BIENVENUE DANS LA NOUVELLE 
ÉPOQUE DE LA DÉCORATION

Ή STYLE DOOR ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΟΡΙΖΕΙ 
ΣΤΉΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΉ ΔΙΑΚΟΣΜΉΣΉΣ



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


