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Η Dimou Design, εταιρεία κατασκευής προσόψεων επίπλων και
συστημάτων υπέρυθρης θέρμανσης, ξεκίνησε την παρουσίαση της στο
χώρο το 1992. Εδρεύει σε νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις
3.000m2 στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η
τεχνογνωσία του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας σε συνδυασμό με
την πληρότητα σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας , την
καθιστούν μια άκρως ανταγωνιστική και βιώσιμη επιχείρηση με διαρκή
ανάπτυξη.
Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή προσόψεων
επίπλων με βάση το αλουμίνιο και το γυαλί, η κατασκευή συστημάτων
υπέρυθρης θέρμανσης και οι ψηφιακές εκτυπώσεις υαλοπινάκων. Η
εταιρεία στα προϊόντα της χρησιμοποιεί πάντα προφίλ αλουμινίου
άριστης ποιότητας, με τέλειο φινίρισμα, άψογη ανοδίωση με πιστοποίηση
Qualanod. Συνδυάζοντάς τα αρμονικά με διαφορετικά υλικά - γυαλιά,
τεχνοδέρματα, μελαμίνες, ψηφιακές εκτυπώσεις δημιουργεί
πρωτοποριακές και καλαίσθητες λύσεις υψηλού design με δυνατότητα
προσαρμογής σε κάθε διάσταση για όλους τους χώρους.
Η κατεργασία των πρώτων υλών (αλουμίνια γυαλιά κ.α.) γίνεται από
ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές ( CNC ) τελευταίας
τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό, πετυχαίνει μικρούς χρόνους παραγωγής και παράδοσης των
προϊόντων στους πελάτες. Για την αποθήκευση πρώτων υλών και έτοιμου
εμπορεύματος η εταιρεία διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στις νέες ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις της και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του
χώρου των μεταφορών έχει την δυνατότητα να αποστείλει τα εμπορεύματα
με συνέπεια ταχύτητα και ασφάλεια στον τελικό προορισμό τους.
Aποτελεί βασικό προμηθευτή των μεγαλύτερων εμπορικών καταστημάτων
υλικών επιπλοποιίας και υαλοπινάκων της χώρας. Η συνεχής παρουσία
της εταιρείας σε κλαδικές εκθέσεις τόσο της Ελλάδας όσο και του
εξωτερικού, διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντες της.

40-41

Õáëïðßíáêåò - ÁµµïâïëÞ - Satine - Madras - ÊáèñÝöôåò
- ÊáèñÝöôçò µå øçöéáêÞ åêôýðùóç
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 20

32 mm

*

10 mm

13 mm

23 mm

Άνω οδηγός µονός

Άνω οδηγός διπλός

Τραβέρσα κάτω φύλλου

28 mm

57 mm

50mm

48,1mm

79,6 mm

15 mm

15 mm

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s20
− Χρώμα προφίλ ασημί
− Ψηφιακή εκτύπωση HQ απευθείας πάνω στο γυαλί

40,7mm

Κάτω οδηγός διπλός

Κούµπωµα κάτω οδηγού

Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας

Άνω ράουλο

Κάτω ράουλο

28,5mm

6 mm

4 mm

59mm

27,5mm

Κάτω οδηγός µονός

Φρένο*

Καπάκι αλουµινίου *
(αντί για βουρτσάκι)
Μόνο σε ασηµί - inox - µπρονζέ ανοδίωση
(δεν διατίθεται σε RAL χρώµατα)

6,1 mm
39 mm

bronze

µάυρο

inox B01

ασηµί

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Κατόπιν παραγγελίας
οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

*Προαιρετικός εξοπλισµός
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 25
33 mm

32 mm

Άνω οδηγός µονός

Άνω οδηγός διπλός

Τραβέρσα κάτω φύλλου

28 mm

57 mm

50mm

48,1mm

79,6 mm

Κάτω οδηγός διπλός

15 mm

15 mm

40,7mm

Κούµπωµα κάτω οδηγού

Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας

Άνω ράουλο

Κάτω ράουλο

28,5mm

6 mm
59mm

4 mm
27,5mm

Κάτω οδηγός µονός

Διπλό κάτω ράουλο*

Φρένο*

6,1 mm
39 mm

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

ασηµί

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s25
− Χρώμα προφίλ, ασημί
− Ψηφιακή εκτύπωση HQ απευθείας πάνω στο γυαλί
Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

*Προαιρετικός εξοπλισµός
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 65

9 mm

32 mm

*

10 mm

13 mm

21 mm

Άνω οδηγός µονός

Άνω οδηγός διπλός

Τραβέρσα κάτω φύλλου

28 mm

57 mm

50mm

48,1mm

79,6 mm

Κάτω οδηγός διπλός

15 mm

15 mm

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s65
− Χρώμα προφίλ, inox B01
− Ψηφιακή εκτύπωση HQ απευθείας πάνω στο γυαλί

40,7mm

Κούµπωµα
κάτω οδηγού
Κούµπωµα
οδηγού

Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας

Άνω ράουλο

Κάτω ράουλο

28,5mm

6 mm

4 mm

59mm

27,5mm

Κάτω οδηγός µονός

Φρένο*

Καπάκι αλουµινίου *
(αντί για βουρτσάκι)
Μόνο σε ασηµί - inox - µπρονζέ ανοδίωση
(δεν διατίθεται σε RAL χρώµατα)

6,1 mm
39 mm

bronze

µάυρο

inox B01

ασηµί

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Κατόπιν παραγγελίας
οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

*Προαιρετικός εξοπλισµός
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 70
*

Εξάρτηµα για τοποθέτηση ράουλου

Άνω οδηγός µονός

Άνω οδηγός διπλός

Βάθος
13 mm

m

m

50mm

48,1mm

79,6 mm

Κάτω οδηγός διπλός

47 m

100
m

40,7mm

Κούµπωµα
κάτω οδηγού
Κούµπωµα
οδηγού
Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας

Άνω ράουλο

Κάτω ράουλο

28,5mm

6 mm

4 mm

59mm

27,5mm

Κάτω οδηγός µονός

Φρένο*

6,1 mm
39 mm

bronze

µάυρο

inox B01

ασηµί

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Κατόπιν παραγγελίας
οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

Καπάκι αλουµινίου *
(αντί για βουρτσάκι)
Μόνο σε ασηµί - inox - µπρονζέ ανοδίωση
(δεν διατίθεται σε RAL χρώµατα)

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s70
− Χρώμα προφίλ, μαύρη ανοδίωση

*Προαιρετικός εξοπλισµός
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 75
*

Άνω οδηγός µονός

Άνω οδηγός διπλός

Τραβέρσα κάτω φύλλου

57 mm

25 mm

50mm

48,1mm

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s75
− Χρώμα προφίλ, ασημί

23 mm
23 mm

79,6 mm

Κάτω οδηγός διπλός

40,7mm

Κούµπωµα
κάτω οδηγού
Κούµπωµα
οδηγού

Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας

Άνω ράουλο

Κάτω ράουλο
Το σύστηµα συρόµενης ντουλάπας εσωτερικού τύπου
Εργονοµικός σχεδιασµός τοποθέτησης ράουλου
S75 δέχεται υλικά ταµπλάδων πάχους από 4 εώς 18mm

28,5mm

6 mm

4 mm

59mm

27,5mm

Κάτω οδηγός µονός

6,1 mm
39 mm

bronze

µάυρο

inox B01

ασηµί

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Καπάκι αλουµινίου*
(αντί για βουρτσάκι)
Μόνο σε ασηµί - inox µπρονζέ ανοδίωση
(δεν διατίθεται σε
RAL χρώµατα)

Φρένο*

Πηχάκι 11,5 mm*
Πηχάκι 8,5 mm*
Κατόπιν παραγγελίας
οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

1/ γυαλί 4mm + λάστιχο + πηχάκι 11,5mm
2/ µελαµίνη 8mm + λάστιχο + πηχάκι 8,5mm
3/ µελαµίνη 16mm + λάστιχο
4/ µελαµίνη 18mm

Με τον εργονοµικό σχεδιασµό το ράουλο
τοποθετείται στο κέντρο της κάτω πλευράς της
πόρτας, µοιράζοντας σωστά το κέντρο βάρους της.

*Προαιρετικός εξοπλισµός
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KIT óõóôçµÜôùí µç÷áíéóµïý S80

Σύστηµα µηχανισµού

S80 & S80 Plus

Τα Kit συστημάτων S80 και S80 Plus
διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις
και αποκλειστικά σε ασημί χρώμα, με
μέγιστες διαστάσεις κάλυψης μηχανισμού
285 χ 220 cm για το σύστημα δύο φύλλων
και 285 χ 330cm για το σύστημα τριών
φύλλων. Η τραβέρσα και το άνω/κάτω
οριζόντιο προφίλ διατίθενται σε μήκος
220cm. Τα φρένα του μηχανισμού είναι
προαιρετικά και πωλούνται ξεχωριστά. Η
συσκευασία της S80 περιλαμβάνει όλα τα
παρακάτω εξαρτήματα εκτός από την
τραβέρσα και το άνω κάτω οριζόντιο
προφίλ που διατίθενται ξεχωριστά κατόπιν
παραγγελίας.

− Σύστημα μηχανισμού s80
− Χρώμα προφίλ, ασημί
− Γυαλί, Dline 1 κωδ. 131
− Φάλτσα κοπή τραβέρσας για ξεχωριστούς σχεδιασμούς

Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας
Προφίλ χειρολαβής

‘Ανω οδηγός διπλός

Κάτω οδηγός διπλός

Τραβέρσα (ταφ)

‘Ανω / κάτω
οριζόντιο προφίλ

s80+

Κάτω ράουλο

Άνω ράουλο
µε εξάρτηµα για φρένο

Άνω ράουλο

& S80 Plus

Κούµπωµα κάτω οδηγού

Κούµπωµα οδηγού

s80+

Πλαστικό στόπερ

s80
Μηχανισµός επιβράνδυσης

προαιρετικό

Συσκευασία

ασηµί

Τα kit συστημάτων s80 και s80plus διατίθενται σε τυποποιημένες
διαστάσεις και αποκλειστικά σε ασημί χρώμα, με μέγιστες διαστάσεις
κάλυψης μηχανισμού.
285 χ 220 cm για το σύστημα δύο φύλλων και
285 χ 330 cm για το σύστημα τριών φύλλων

ανοδίωση

Διαστάσεις / χρωµατισµοί

s80plus

Τα συστήματα s80 και s80plus διατίθενται σε κλειστές κυλινδρικές
συσκευασίες (tubes) για εύκολη αποθήκευση και ασφαλή μεταφορά
Διαστάσεις συσκευασίας: Φ10 Χ 298cm για το σύστημα δύο φύλλων
Φ10 Χ 354cm για το σύστημα τριών φύλλων
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 85
32mm

10mm

40 mm

Άνω οδηγός µονός

Άνω οδηγός διπλός

Τραβέρσα κάτω φύλλου

28 mm

57 mm

50mm

48,1mm

79,6 mm

Κάτω οδηγός διπλός

− Σύστημα συρρόμενης ντουλάπας s85
− Χρώμα προφίλ, ασημί
− Γυαλί, Dline 1 κωδ. 131 & μπρονζέ καθρέφτης κωδ. 122
15 mm

15 mm

40,7mm

Κούµπωµα κάτω οδηγού

Εξαρτήµατα συστηµάτων συρόµενης ντουλάπας

Άνω ράουλο

Κάτω ράουλο

Τοποθέτηση κλειδαριάς σε 3φυλλη ντουλάπα, στα πλαϊνά
του κάθετου προφίλ. (µεσαίο φύλλο ντουλάπας)

28,5mm

6 mm
59mm

Το σύστηµα συρόµενης ντουλάπας εσωτερικού τύπου
S85 είναι σχεδιασµένο για υλικό µέχρι 10mm και µπορεί
να ενσωµατωθεί κλειδαριά.

4 mm
27,5mm

Κάτω οδηγός µονός

Φρένο*
6,1 mm
39 mm

Καπάκι αλουµινίου *
(αντί για βουρτσάκι)
Μόνο σε ασηµί - inox - µπρονζέ ανοδίωση
(δεν διατίθεται σε RAL χρώµατα)

ασηµί

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

*Προαιρετικός εξοπλισµός
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 30

Οι βαρέως τύπου συρόµενες ντουλάπες Σ30
συνεργάζονται άριστα µε µηχανισµούς Terno,
καθώς και µε άλλους µηχανισµούς της επιλογής σας.
Επίσης δέχονται υλικά ταµπλάδων
πάχους 4mm εως 10mm ακολουθούµενα από το
αντίστοιχο λάστιχο.
Το µέγιστο πάχος των υλικών για ταµπλάδες χωρίς την
χρήση λάστιχου φτάνει τα 16mm.

4
11

2

76,5 mm

9

10

1

5

3
41 mm

7
6

45 mm

5

Πρόσοψη (υαλοπίνακας / µελαµίνη)
Λάστιχο σταθεροποίησης
Χερούλι
Κάθετο προφίλ
Βουρτσάκι

6

Χερούλι

1
2

Χερούλι µικρό

Χερούλι µεγάλο

Άνω κάτω φύλλου

3
4

8mm

7
8
9
10
11

Λάστιχο σταθεροποίησης
Χερούλι
Βουρτσάκι
Κάθετο προφίλ
Κάθετο προφίλ

33mm

76,5 mm

41mm
8mm

8

45 mm

28mm

66mm

Κούµπωµα οδηγού
Τραβέρσα S30

33mm

42mm
28mm

Κάθετο προφίλ & λαβή

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Άνω & κάτω
οριζόντιο προφίλ

Τραβέρσα

Κάθετο προφίλ & λαβή

bronze

30mm

ασηµί

Κάθετο S30

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα
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Πλαίσιo αλουµινίου για

συρόµενες πόρτες ντουλάπας

S 40

Οι βαρέως τύπου συρόµενες ντουλάπες Σ40
συνεργάζονται άριστα µε µηχανισµούς Terno,
καθώς και µε άλλους µηχανισµούς της επιλογής σας.
Επίσης δέχονται υλικά ταµπλάδων
πάχους 4mm εώς 10mm ακολουθούµενα από το
αντίστοιχο λάστιχο και 18mm µε πατούρα.

4
9

11

2

10

1

5

3

7

76,5 mm

6

41 mm

45 mm

Χερούλι µικρό

45 mm

Χερούλι µεγάλο

8mm

Πρόσοψη (υαλοπίνακας / µελαµίνη)

7

Λάστιχο σταθεροποίησης

2

Λάστιχο σταθεροποίησης

8

Χερούλι

3

Χερούλι

9

Βουρτσάκι

4

Κάθετο προφίλ

10

Κάθετο προφίλ

5

Βουρτσάκι

11

Κάθετο προφίλ

6

Χερούλι

10mm

76,5 mm

41mm
8mm

Άνω κάτω φύλλου

1

28mm

61 mm

Κούµπωµα οδηγού
Τραβέρσα S40

19mm

42mm
28mm

Κάθετο προφίλ & λαβή

Άνω & κάτω
οριζόντιο προφίλ

Τραβέρσα

Κάθετο προφίλ & λαβή

bronze

µάυρο

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

inox B01

30mm

ασηµί

Κάθετο S40

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

20 -21

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s40
− Χρώμα προφίλ : μαύρη ανοδίωση
− Πρόσοψη : Φιμέ καθρέφτης κωδ. 121

− Σύστημα συρόμενης ντουλάπας s30
− Χρώμα προφίλ, ασημί
− Ψηφιακή εκτύπωση HQ απευθείας πάνω στο γυαλί.

22-23

Ð 10

Πλαίσια αλουµινίου για
ανοιγόµενες πόρτες µε πόµολο
Π 10

Π 60

ενσωµατωµένο πόµολο

ενσωµατωµένο πόµολο

πρόσοψη 9mm

πρόσοψη 4,5mm
3mm
4,5mm

9mm

33mm
21mm

36mm

21mm

45mm

45mm

45mm

45mm

τραβέρσα / χώρισµα

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου
19mm

19mm

ασηµί
bronze

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

inox
µάυρο

ασηµί
bronze

19mm

inox
µάυρο

bronze
ασηµί

19mm

µάυρο
inox
B01

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

µάυρο
inox
B01

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

bronze
ασηµί

τραβέρσα / χώρισµα

− Ανοιγόμενες πόρτες πλαισίου π10
− Χρώμα προφίλ ασημί
− Πρόσοψη γυαλί κωδ. 121 φιμέ καθρέφτης

− Ανοιγόμενες πόρτες πλαισίου π60
− Χρώμα προφίλ inox B01
− Πρόσοψη γυαλί κωδ. 124 φιμέ διάφανο

24-25

Ð 50

Πλαίσια αλουµινίου για
ανοιγόµενες πόρτες

Νέος σχεδιασµός ενσωµατωµένης
λαβής για εύκολο άνοιγµα

Π 50

Προφίλ µε λαβή

17,5 mm

πρόσοψη 1mm

45,3 mm

Στο πλαίσιο Π50 όλοι οι υαλοπίνακες
υποχρεωτικά δέχονται επεξεργασία rode.

Υαλοπίνακας

17,5 mm

14,5mm
45,3

mm

*Πίσω όψη

Εξάρτηµα κάλυψης γωνίας - λαβής

Συνεργάζεται και µε το ποµόλο Π60
Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

*Πίσω όψη

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

inox
µάυρο

inoxµάυρο
B01

ασηµί

ασηµί
bronze

inox
µάυρο

µάυρο
inox
B01

bronze
ασηµί

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα
Το προφίλ λαβή δεν διατίθεται σε χρώµα Μπρονζέ

*Πίσω όψη

− Ανοιγόμενες πόρτες πλαισίου π50
− Χρώμα προφίλ ασημί
− Γυαλί, Dline 1 κωδ. 131 Λευκό
− Ανοιγόμενες πόρτες πλαισίου π50
− Χρώμα προφίλ ασημί
− Γυαλί, Dline 1 κωδ. 131

26-27

Ð 30

Πλαίσια αλουµινίου για
ανοιγόµενες πόρτες
Π 30
22,5mm

πρόσοψη 22mm

21mm

45mm

τραβέρσα / χώρισµα

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

ασηµί
bronze

inox
µάυρο

bronze
ασηµί

19mm

µάυρο
inox
B01

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

19mm

Π 40
Π 40

24mm

18mm
55mm

πρόσοψη 55mm

− Επένδυση τοίχου ψηφιακή εκτύπωση HQ απευθείας
πάνω σε γυαλί 4mm

τραβέρσα / χώρισµα

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου
19mm

ασηµί
bronze

inox
µάυρο

µάυρο
inox
B01

19mm

bronze
ασηµί

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

− Ανοιγόμενες πόρτες πλαισίου π30
− Χρώμα προφίλ ασημί
− Πρόσοψη γυαλί κωδ. 101 satine

28-29

Πλαίσια αλουµινίου για
ανοιγόµενες πόρτες

Ð 25

Ð 55

Π 55

Π 25

Μεντεσές για π25

20mm

45mm

πρόσοψη 19mm

20mm

πρόσοψη 45mm

19mm

τραβέρσα / χώρισµα

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

τραβέρσα / χώρισµα

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

19mm

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

Π 20

bronze

µάυρο

inox B01

19mm

ασηµί

bronze

µάυρο

19mm

inox B01

ασηµί

19mm

− Ανοιγόμενες πόρτες πλαισίου π25
− Χρώμα προφίλ ασημί
− Πρόσοψη γυαλί κωδ. 100 διάφανο

Π 20

Μεντεσές για π20

πρόσοψη 26mm
41mm

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου
Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

ασηµί

41mm

30-31

Προφίλ αλουμινίου

για κατασκευή των δομών

3πλευρη γωνία

4πλευρη γωνία

Προφίλ αλουμινίου

με προεξοχή για στήριξη υλικών

5πλευρη γωνία

2πλευρη γωνία

Λάστιχο για στήριξη υαλοπινάκων

7.0

Αρθρωτό σύστηµα ραφιών
Η Dimou Design, πρωτοπόρος και καινοτόμος εταιρία στο χώρο των προϊόντων προσόψεων
επίπλων αλουμινίου, παρουσιάζει τη νέα σειρά συστήματος ραφιών-κατασκευών
Η μοντέρνα σχεδίαση, η ευκολία στη συναρμολόγηση και η υψηλή ποιότητα των υλικών,
δίνουν τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να μετατρέψει οποιονδήποτε οικιακό ή
επαγγελματικό χώρο, σε ένα μοντέρνο, εργονομικό περιβάλλον με σύγχρονο Design.

Βίδες Μ4X10

Σύνδεσμος για τοποθέτηση υλικού κάθετης πλάτης

Πέλμα δαπέδου

9.2

27

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:

Εξαρτήματα:

•Εύκολη συναρμολόγηση
•Γρήγορη εγκατάσταση
•Προσαρμογή διάφορων υλικών (γυαλί, MDF,
μελαμίνη, ακρυλικά κτλ.)
•Άριστη ποιότητα φινιρίσματος επιφάνειας
•Μη τυποποιημένες διαστάσεις

•Προφίλ αλουμινίου για κατασκευή των δομών
•Προφίλ αλουμινίου με προεξοχή για στήριξη υλικών
•Λάστιχο για στήριξη υαλοπινάκων
•Πόδι στήριξης
•Σύνδεσμος για τοποθέτηση υλικού κάθετης πλάτης
•Γωνίες σύνδεσης, βίδες για τη συναρμολόγηση

32-33

34-35

Γυάλινη πλάτη κουζίνας
Γυάλινος πάγκος κουζίνας - Αρµοκάλυπτρο
Πρωτοτυπήστε και μετατρέψτε την κουζίνα σας σε ένα μοναδικό έργο τέχνης, με την τοποθέτηση
γυάλινης επιφάνειας στη πλάτη και στο πάγκο. Οι γυάλινες πλάτες & οι πάγκοι κουζίνας είναι 100%
στεγανοί και ασφαλείς με γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
Μέσα από τη πλούσια συλλογή χιλιάδων θεμάτων του καταλόγου προτάσεων ψηφιακών
αποικονίσεων μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα της αρεσκείας σας ή να μας προσκομίσετε και
να τυπώσουμε τη δικιά σας αγαπημένη φωτογραφία - σχέδιο.
Επιλογές επιφανειών για πλάτη κουζίνας

Επιλογές επιφανειών για πάγκο κουζίνας

1. Υαλοπίνακας απλός 4mm ή 8mm + βινύλιο

1. Υαλοπίνακας securit (πυρίμαχο)

2. Υαλοπίνακας securit (πυρίμαχο) 4mm ή 8mm + βινύλιο

10mm + βινύλιο

3. Υαλοπίνακας triplex 4mm + 4mm
Αρμοκάλυπτρο
13mm

Το αρμοκάλυπτρο διατίθεται σε μέγιστο μήκος 6m (μέτρα).

ανοδίωση

inox B01

ασηµί

22,5mm
Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

ανοδίωση

20mm

Διαθέσιμα χρώματα αρμοκάλυπτρου.

36-37

Επιλογές μεντεσέ

Σύστηµα αλουµινίου
εσωτερικής πόρτας 2

Κ

Η ιδανική επιλογή για μεσόπορτες κτιρίων και εισόδους μπάνιων. Δυναμική συλλογή εσωτερικών
θυρών, στην αδιάκοπη αναζήτηση νέων λύσεων για τον εξοπλισμό της κατοικίας και του
επαγγελματικού χώρου. Πολλαπλές σχεδιαστικές προτάσεις, σε σύγχρονες και κλασικές φόρμες,
για την κάλυψη ποικίλων αισθητικών αναγκών.
Δυνατότητα εφαρμογής της πόρτας, με κάσα αλουμινίου σύγχρονου σχεδιασμού, σε
πολλαπλά πάχη τοιχοποιίας, με διάφορους τύπους υαλοπίνακα (αμμοβολή ,σατινέ, διάφανο,
ψηφιακή εκτύπωση κ.α.) με πλαίσιο αλουμινίου ή χωρίς, και ξύλινες επιφάνειες.
Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορους τύπους εξαρτημάτων (κλειδαριάς, πόμολου, μεντεσέ).

Σταθερό προφίλ
Πλαίσιο αλουμινίου φύλλου πόρτας

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

Επιλογές κασωμάτων για πάχος τοιχοποιΐας

inox
µάυρο

ασηµί

Κατόπιν παραγγελίας οποιοδήποτε άλλο RAL χρώµα

Σύστηµα συρόµενης γυάλινης πόρτας

Terno Scorrevoli Diva AiR

7-10,5cm

10,5-13,5cm

Για πάχος τοιχοποιίας
13,5-16,5cm

Με προσθήκες οποιοδήποτε πάχος τοιχοποιίας

Διαθέσιµα χρώµατα ανοδίωσης αλουµινίου

inox
µάυρο

Για πάχος τοιχοποιίας

ασηµί

Για πάχος τοιχοποιίας

38-39

Ψηφιακή εκτύπωση
Αποτυπώνουμε οποιαδήποτε εικόνα-φωτογραφία σε
υαλοπίνακες και επίπεδες επιφάνειες από 2mm εώς
50mm (γυαλί, μελαμίνη, λαμαρίνα, ξύλο, μάρμαρο,
τεχνόδερμα κ.α.) στην υψηλή ανάλυση των 1758 dpi
με μέγιστες διαστάσεις στα 160cm X 400cm.
Δυνατότητα εκτύπωσης σε διαφορετικές ποιότητες
ευκρίνειας ( low & high quality) αλλά και πυκνότητας –
διαφάνειας λευκού ( Νο1, Νο2, Νο3).
Μέσα από μια πλούσια συλλογή χιλιάδων θεμάτων
μπορείτε να επιλέξετε την είκονα της αρεσκείας σας ή
να μας προσκομίσετε και να τυπώσουμε τη δικιά σας
αγαπημένη φωτογραφία – σχέδιο. Στις ψηφιακές
εκτυπώσεις μας χρησιμοποιούμε μόνο μελάνια τα
οποία συνοδεύονται από πιστοποίηση,
διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα ( μη τοξικότητα)
του αέρα στο χώρο, καθιστώντας τα κατάλληλα για
χρήση σε παιδικά δωμάτια και σχολεία.

3D Ψηφιακή εκτύπωση
Η εταιρεία μας ακολουθώντας τη συνεχόμενη
εξέλιξη της τεχνολογίας, εξοπλίστηκε με
σύγχρονα μηχανήματα 3D ψηφιακής εκτύπωσης,
δινοντάς σας τη δυνατότητα να τυπώσετε
οποιοδήποτε εξάρτημα ή αντικείμενο επιθυμείτε.

www.decored.gr
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Αµµοβολή - Satine - Madras

Χρωµατολόγιο Υαλοινάκων

Τα χρώματα είναι ενδεικτικά

Τα χρώματα είναι ενδεικτικά

D Line 1

131 Λευκό

139 Πορτοκαλί

144 Λαχανί

132 Κόκκινο

140 Ασημί

146 Φουξ

136 Μπορντώ

141 Καφέ

147 Light brown

137 Πράσινο παστέλ
101 Satine

104 Pave

107 Σπάθα

108-10-10 Ριγέ
Αμμοβολή

108-20-03 Ριγέ
Αμμοβολή

109 Πουά

113 Lino

116 Tahiti

118 Fiji

123 Mercan

123 Mercan + Μάυρη
Μεμβράνη

124 Φιμέ διάφανο

224 Φιμέ Αμμοβολή

225 Μπρονζέ Αμμοβολή

142 Μπεζ

149 Brown natural

D Line 2

150 Μαύρο

151 Pure white
γυαλί extra clear

152 Rich aluminium
perle

153 Starlight black
perle

D Line 5

125 Μπρονζέ διάφανο 201 Αμμμοβολή

154 Rich gold perle

501 krakele

502 rain

503 floral motive

42-43

D Line 6

Καθρέφτες - Έγχρωµα Satine
Τα χρώματα είναι ενδεικτικά

102 Καθρέφτης

103 Satine καθρέφτης 120 Satine μπρονζέ
καθρέφτης

122 Μπρονζέ
καθρέφτης

126 Satine Φιμέ
καθρέφτης

121 Φιμέ καθρέφτης

127 Satine λευκό

44-45
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