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STYLEGATES
Classic Elegance Modern

StyleDoors
Style Doors is a greek dynamic company which
involved in the desinging and crea vity of
complete fanc onal aluminum system.
StyleGates is the new project in the ﬁeld of
aluminum system in gates and fences.
Gates which have been designed to match with
domes c and business places. Gates that are
characterized by high aesthe cs and quality in their
construc on. Very easy in placement can be
adjusted even in very large dimensions. The fences
have been designed in that way in order to ﬁt
harmoniously with every gate you choose.

Strong Profiles
Strong Structures
Aluminum gates have a long life me and, at the
same me, are high-strength with no maintenance. Construc ve exclusively of aluminum
proﬁles have all the advantages of aluminum and
the robustness of the proﬁles.
The construc on system of the gates and the
fences has been designed in such a way in order to
provide the maximum speed in it’s assembling
which results economy in overall work. It can be
manufactured at the place of construc on since
no special tools are needed for it to be assembled.
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StyleDoors
Η Style Doors είναι μια ελληνική εταιρεία που ασχολείται
με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένων
συστήματων αλουμινίου.
Η StyleGates είναι το καινούργιο project της στον τομέα
των συστημάτων της αυλόπορτας και της περίφραξης.
Αυλόπορτες που έχουν σχεδιαστεί να ταιριάξουν εξίσου σε
οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Αυλόπορτες που
τις χαρακτηρίζει η υψηλή αισθητική και η ποιότητα στην
κατασκευή τους. Εύκολες στην τοποθέτηση τους προσαρμόζονται ακόμα και στις πιο μεγάλες διαστάσεις. Η σειρά
περιφράξεων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
πλαισώνει αρμονικά όποια αυλόπορτα κι αν επιλέξετε.

Δυνατά προφίλ αλουµινίου
Σίγουρες κατασκευές
Οι αυλόπορτες από αλουμίνιο έχουν μεγάλη διάρκεια
ζωής και παράλληλα είναι υψηλής αντοχής με μηδενική
συντήρηση. Κατασκευασμένες αποκλειστικά από προφίλ
αλουμινίου έχουν όλα τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου
και τη στιβαρότητα που παρέχει η συνδεσμολογία των
προφίλ.
Το σύστημα κατασκευής αυλόπορτας και περίφραξης έχει
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει, ταχύτητα στην
κατασκευή του, το οποίο συνεπάγεται οικονομία στη
συνολική εργασία. Μπορεί να κατασκευαστεί επί τόπου
στο χώρο τοποθέτησής αφού δεν χρειάζονται ειδικά
μηχανήματα - εργαλεία για την συναρμολόγηση του.
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PRESTIGE
Classic - Elegance

Pres ge series contains many
diﬀerent models that belong to
Classic and Elegance families. Each
family has its unique characteris cs that you can see thoroughly
at ww.stylegates.com
Pres ge gates combine uniquely
robustness with reﬁnement. We
made sure that are easy to apply
either on commercial or residen al
spaces.
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Η σειρά Pres ge περιλαμβάνει
πολλά διαφορετικά σχέδια τα
οποία ανήκουν στις οικογένειες
Classic και Elegance. Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα οποία μπορείτε να δείτε
αναλυτικά στο www.stylegates.gr.
Οι αυλόπορτες Pres ge συνδυάζουν
με μοναδικό τρόπο τη φινέτσα με τη
στιβαρότητα. Φροντίσαμε να είναι
ευέλικτες στο συνδυασμό τους τόσο
με εξωτερικούς οικιακούς χώρους
όσο και με επαγγελματικούς.

Characteris cs

Reinforced aluminum proﬁl (90x60mm & 65x40mm)
Colour of your choice
Transom connec on

The sash and frame are made of reinforced aluminum proﬁles that can be
coated with colours of your choice. The sash combines two diﬀerent proﬁles for
ver cal support (traverse). This method ensures strong construc on and is
achieved by the use of special accessories (not soldering involved).

Χαρακτηριστικά

Ενισχυμένο προφίλ (90x60mm & 65x40mm)
Χρώμα της επιλογής σας
Τραβερσωτή σύνδεση

Το φύλλο και η κάσα είναι από ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου που βάφονται
σε χρώμα της επιλογής σας. Το φύλλο συνδυάζει δυο διαφορετικά προφίλ με
κάθετη στήριξη (τραβέρσα). Η μέθοδος αυτή προσφέρει ισχυρή στήριξη που
επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα εξαρτήματα (χωρίς κολλήσεις).

PrestigeClassic
cod.:C100

Sliding Gate / Συρόμενη
The sash profile is 90x60mm
horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

Infill is 130x14mm matchboard
in horizontal alignment
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ
αλουµινίου 130x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is aluminum
sheet formed in laser cutting
machine.
Το διακοσµητικό στοιχείο
ανάµεσα τους είναι παράσταση
από λαµαρίνα αλουµινίου
κοµµένη σε λέιζερ.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C101

Sliding Gate / Συρόμενη
The sash profile is 90x60mm
horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

Infill is 130x14mm matchboard
in horizontal alignment.
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ
αλουµινίου 130x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is aluminum
sheet formed in laser cutting
machine.
Το διακοσµητικό στοιχείο
ανάµεσα τους είναι παράσταση
από λαµαρίνα αλουµινίου
κοµµένη σε λέιζερ.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C102
C102 The design is blind and consists of two vertical traverses.
The infill is aluminum sheet with a pattern made by laser cutting.
The filling is matchboard 130x14mm with decorative shade.

C102 To σχέδιο είναι τυφλό µε δυο κάθετες τραβέρσες. Ανάµεσα
τους υπάρχει λαµαρίνα αλουµινίου µε διάτρητο σχέδιο από κοπή
λέιζερ. Το προφίλ γεµίσµατος είναι ραµποτέ 130x14mm µε
διακοσµητική σκοτία.

PrestigeClassic
C200 The design is traditional.
The lower part is matchboard
of 130 x14mm. The decoration
is aluminum sheet formed in
laser. The upper part of the
gate is made with 14x14mm in
vertical alignment.

cod.:C200

C200 Το σχέδιο της πόρτας
είναι παραδοσιακό. Το κάτω
µέρος αποτελείται από
ραµποτέ τυφλό διάστασης
130x14mm.
Ενδιάµεσα παρεµβάλονται 2
οριζόντιες τραβέρσες οι οποίες
πλαισιώνουν παράσταση από
λαµαρίνα αλουµινίου κοµµένη
σε λέιζερ. Στο πάνω µέρος
είναι τοποθετηµένα πηχάκια
διατοµής 14x14mm σε κάθετη
διάταξη.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

STYLE GATES
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PrestigeClassic
cod.:C201

Sliding Gate / Συρόμενη
The sash profile is 90x60mm
horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

Infill is 130x14mm matchboard
& 14x14mm profile in vertical
alignment.
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ
αλουµινίου 130x14mm και
προφιλ 14x14mm.
Η διάταξη είναι κάθετη.

The decoration is aluminum
sheet formed in laser cutting
machine.
Το διακοσµητικό στοιχείο
ανάµεσα τους είναι παράσταση
από λαµαρίνα αλουµινίου
κοµµένη σε λέιζερ.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C202

Sliding Gate / Συρόμενη
The sash profile is 90x60mm
horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

Infill is 14x14mm profile in
vertical alignment.
Το σχέδιο της πόρτας είναι
διάτρητο µε δύο οριζόντιες
τραβέρσες. Το προφίλ είναι
κάθετο 14x14mm.

The decoration is aluminum
sheet formed in laser cutting
machine.
Το διακοσµητικό στοιχείο
ανάµεσα τους είναι παράσταση
από λαµαρίνα αλουµινίου
κοµµένη σε λέιζερ.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C375
C375 The design consists of a
diagonal traverse with infill of
aluminum per forated sheet.
The filling profile is matchboard 130χ14mm with
decorative shades.

PrestigeClassic
cod.:C475

Sliding Gate / Συρόμενη

C375 To σχέδιο είναι σύνθετο
µε µια διαγώνια τραβέρσα. Το
προφίλ γεµίσµατος είναι
ραµποτέ 130χ14mm µε
διακοσµητική σκοτία, το
υπόλοιπο είναι διάτρητή
λαµαρίνα αλουµίνιου.

C475 The design is horizontal
and blind. The filling profile is
matchboard with dimensions
of 130x14mm and decorative
shades of 5mm.
C475 Το σχέδιο είναι τυφλό µε
οριζόντια διάταξη Το προφίλ
γεµίσµατος είναι ραµποτέ
130x14mm µε διακοσµητική
σκοτία 5mm.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedrestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

STYLE GATES
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PrestigeClassic
cod.:C491

Sliding Gate / Συρόμενη
Τhe sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

The infill is profil 150χ14mm.
The alignment is horizontal
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 150x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.

There is no decorative element.
Δεν υπάρχει διακοσµητικό
στοιχείο.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C581

Sliding Gate / Συρόμενη
Τhe sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή κάθετες
τραβέρσες 65x40mm.

The infill is 100x14m horizontal
matchboard and 100x14mm
profile in vertical alignment.
Στο κάτω µέρος τα προφίλ είναι
προφίλ 100x14mm σε οριζόντια διάταξη.
Στο πάνω µέρος τα προφίλ είναι
καρέ αλουµινίου 100x14mm
σε κάθετη διάταξη µε κενά.

There is no decorative element.
Δεν υπάρχει διακοσµητικό
στοιχεία.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη
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Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeClassic
cod.:C675
C675 Τhe sash profile is 90x60mm. Horizontal or
vertical transoms 65x40mm.The design is blind. The
infill is matchboard 130x14mm in diagonal pattern with
decorative shade.

C675 To σχέδιο είναι τυφλό. Το προφίλ γεµίσµατος είναι
ραµποτέ 130x14mm σε διαγώνια διάταξη µε
διακοσµητική σκοτία.

Prestige
cod.:C775

Sliding Gate / Συρόμενη

C775.Τhe sash profile is
90x60mm. Horizontal and
vertical transoms 65x40mm.
The design is blind. The infill is
matchboard 130x14mm in
diagonal pattern with decorative shade.
C775 To σχέδιο είναι τυφλό µε
µια οριζόντια τραβέρσα. Το
προφίλ γεµίσµατος είναι
ραµποτέ 130x 14mm σε
διαγώνια διάταξη µε διακοσµητική σκοτία.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

STYLE GATES
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PrestigeElegance
cod.:E475

Sliding Gate / Συρόμενη
Τhe sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Οριζόντιες ή
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

The infill is 130x14mm
matchboard with decorative
shade.The alignment is
horizontal
Το γέµισµα είναι από ραµποτέ
αλουµινίου 130x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is matchboard
130x14mm in INOX colour
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι INOX διατοµής 130x14mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeElegance
cod.:E475i

Sliding Gate / Συρόμενη
Τhe sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm.Οριζόντιες και
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

The infill is 130x14mm
matchboard with decorative
shade.The alignment is
horizontal
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 130x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration between them
is anodized aluminium lath
5x3mm INOX colour.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλουµινίου 5x3mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

12

STYLE GATES

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeElegance
cod.:E492
E492 The design is horizontal with gaps. Is coated
in wood effect colour. The infill is 150x14mm
profile. The decorative is 14x14mm profile in
anodise colour.

E492 Το σχέδιο είναι µε κενά σε οριζόντια διάταξη.
Tο προφίλ γεµίσµατος είναι καρέ αλουµινίου
150x14mm. Το διακοσµητικό προφίλ είναι
14x14mm σε χρώµα INOX.

PrestigeElegance
E483 Τhe sash profile is
90x60mm. Vertical transoms
65x40mm. The design is blind
in horizontal alignment. The
infill is 100x14mm profile.The
deco-rative is 30x11mm in
INOX colour

cod.:E483

E483 Το πλαίσιο είναι από
προφίλ 90x60mm.Kάθετες
τραβέρσες 65x40mm.
Tο προφίλ γεµίσµατος είναι
καρέ αλουµινίου 100x14mm.
Το διακοσµητικό προφίλ είναι
30x11mm σε χρώµα INOX.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

STYLE GATES
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PrestigeElegance
cod.:E484

Sliding Gate / Συρόμενη
Τhe sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm. Kάθετες τραβέρσες
65x40mm.

The infill is 150x14mm aluminum profil.
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 100x14mm.

The decoration is 100x14mm
aluminum profil.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι προφίλ διατοµής
100x14mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeElegance
cod.:E675

Sliding Gate / Συρόμενη
Τhe sash profile is 90x60mm.
Horizontal or vertical transoms
65x40mm.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
90x60mm.Οριζόντιες και
κάθετες τραβέρσες 65x40mm.

The infill is 130x14mm
matchboard. The alignment is
diagonal.
Το γέµισµα είναι ραµποτέ αλουµινίου 130x14mm. Η διάταξη
είναι διαγώνια.

The decoration between them
is anodized aluminium lath
5x3mm INOX colour.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι ανοδιωµένο πηχάκι αλουµινίου 5x3mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

14

STYLE GATES

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

PrestigeElegance
The design is blind and is arranged
in a vertical pattern. The infill is
matchboard of 130x14mm
dimensions with a decorative one
in Inox colour.

Το σχέδιο είναι τυφλό µε κάθετη
διάταξη. Tο προφίλ γεµίσµατος
είναι ραµποτέ 130x14mm µε
διακοσµητικό το ίδιο προφίλ σε
χρώµα INOX.

PRESTIGE
Classic - Elegance

STYLE GATES
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G a t e s l Α υ λ ό π ο ρ τ ε ς

MODERN

Modern series contains 12 diﬀerent
gate models. Flexible at their construc on with dynamic appearance
can impress at ﬁrst sight. Perfect
combina ons of colours and designs
that sa sfy even the most demanding needs.
Modern series supports all types of
gates with restric ons at very large
dimensions.
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Η σειρά Modern περιλαμβάνει 12
διαφορετικά σχέδια αυλοπορτών.
Εύελικτες στην κατασκευή τους με
δυναμική εμφάνιση εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Περίτεχνοι συνδυασμοί σε χρώματα και
σχέδια ικανοποιούν και τα πιο
απαιτητικά γούστα.

Η σειρά Modern υποστηρίζει όλα
τα είδη αυλοπορτών με ένα
περιορισμό στις πολύ μεγάλες
διαστάσεις.

Characteris cs

Anodised proﬁle 65x40mm
Anodised sash proﬁle
Connec on with corner joints

The sash and the frame are manufactured from anodised aluminium in
INOX colour. The sash connec on is done with aluminium corner joints.
The “Modern” line supports all gate structures (pedestrian gate / swing
gate and sliding gate) with restric ons at very large dimensions.

Χαρακτηριστικά

Ανοδιωμένο προφίλ 65x40mm
Ανοδιωμένο πλαίσιο προφίλ αλουμινίου
Γωνίες σύνδεσης

Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε
χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης
αλουμινίου. Η οικογένεια modern υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των
πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες /δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με
τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.

Modern
cod.:M490

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

The sash is 65x40mm profile in
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
65x40mm σε χρώµα INOX.

The infill is 150x14mm profile.
The alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι τυφλό από προφίλ
αλουµινίου 150x14mm
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is 14x14mm INOX
profile.
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους είναι ανοδιωµένο πηχάκι 14x14mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Modern
cod.:M482

Sliding Gate / Συρόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

The sash is 65x40mm profile
in INOX colour
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
65x40mm σε χρώµα INOX.

The infill is 100x14mm profile.
The alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 100x14mm.
Η διάταξη είναι οριζόντια.

The decoration is 14x14mm INOX
profile
Το διακοσµητικό ανάµεσα τους
είναι ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου 14x14mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη

Modern
cod.:M7480
Μ7480 The profile of the sash and the frame is anodised
in INOX colour. The design is blind with two horizontal
traverses. The infill has a profile with dimensions of
150x14mm. The infill between traverses is aluminum
composite panel.

Modern

Μ7480 Tο προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε
χρώµα ανοδίωση τύπου INOX. Το σχέδιο είναι τυφλό µε
δυο οριζόντιες τραβέρσες. Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 150x14mm. Το γέµισµα ανάµεσα από τις
οριζόντιες τραβέρσες είναι composite panel
αλουµινίου.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

cod.:M481

M481 The profile of the sash and the frame is anodised in
INOX colour. The design is horizontal with 100χ14mm
aluminum profiles with gaps.
M481 Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε χρώµα
INOX. Το γέµισµα είναι από προφίλ 100x14mm µε κενά.

STYLE GATES
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Modern
cod.:M700

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

The sash is 65x40mm profile in
INOX colour
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
65x40mm σε χρώµα INOX.

The infill is composite panel.
Το γέµισµα είναι composite panel
αλουµινίου.Η διάταξη είναι
οριζόντια.

The decoration is sandblasted
glass. Το διακοσµητικό στοιχείο
είναι τζάµι αµµοβολής.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Modern
cod.:M701

Sliding Gate / Συρόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

The sash is 65x40mm profile in
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
65x40mm σε χρώµα INOX.

The infill is perforated aluminum
sheet.
Το γέµισµα είναι composite panel
αλουµινίου.

The decoration is aluminum
composite panel
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι
διάτρητη λαµαρίνα.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη

Modern
cod.:M484

M484 The profile of the sash and the frame is
anodised in INOX colour. The design is
horizontal and blind.The infill is done with
profiles at dimensions of 100x14mm coated
in walnut and anodised colour alternately.

M 4 8 4 Το π λ α ί σ ι ο ε ί ν α ι π ρ ο φ ί λ
65x40mm σε χρώµα INOX. Tο γέµισµα
είναι προφίλ 100x14mm σε χρώµα και
διακοσµητικό ανοδιωση 100x14mm.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Modern
cod.:M493

M493 The profile of the sash and the frame is anodised in INOX
colour. The design is horizontal and blind. The infill is
150x14mm aluminium profiles. The decorative profile is
30x11mm in anodise colour.
M493 Το πλαίσιο είναι από προφίλ 65x40mm σε ανοδίωση
τύπου INOX. Το γέµισµα είναι µε προφίλ 150x14mm. Το
διακοσµητικό ανάµεσα τους είναι προφίλ 30x11mm σε χρώµα
ανοδίωση.

STYLE GATES
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Modern
cod.:M680

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

The sash is 65x40mm profile in
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
65x40mm σε χρώµα INOX.

The infill is 100x14mm profile. The
alignment is diagonal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ
αλουµινίου 100x14mm. Η διάταξη
είναι διαγώνια.

The decoration is 14x14mm INOX
profile.
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι
προφίλ 14x14mm.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style

Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Modern
cod.:M890-D

Sliding Gate / Συρόμενη

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

The sash is 65x40mm profile in
INOX colour.
Το πλαίσιο είναι από προφίλ
65x40mm σε χρώµα INOX.

The infill is 100x14mm profile. The
alignment is horizontal.
Το γέµισµα είναι από προφίλ αλουµινίου 100x14mm. Η διάταξη είναι
οριζόντια.

The decoration is per forated
aluminum sheet.
Το διακοσµητικό στοιχείο είναι
διάτρητη λαµαρίνα.

Standard Style Colours
Βασικά Χρώµατα Style
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Pedestrian
Μονόφυλλη
ανοιγόμενη

Sliding Gate / Συρόμενη

Modern
cod.:M492

M492 The profile of the sash and the frame is anodised in
INOX colour. The design is horizontal with aluminum
profiles at dimensions of 150x14mm. The decorative
profile in the gaps is 14x14mm in anodise colour.

M492 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε
χρώµα ανοδίωση τύπου INOX. Το γέµισµα είναι
µε προφίλ 150x14mm. Το διακοσµητικό ανάµεσα τους είναι ανοδιωµένο προφίλ 14x14mm.

Swing Gate / Δίφυλλη ανοιγόμενη

Modern
cod.:M491

M491 The profile of the sash and the frame is anodised in
INOX colour. The design is horizontal with aluminum
profiles at dimensions of 150x14mm.
M491 Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώµα
ανοδίωση τύπου INOX. Το γέµισµα είναι µε προφίλ
150x14mm µε κενά.

STYLE GATES
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F e n c e s Π ε ρ ί φ ρ α ξ η

CLASSIC ELEGANCE MODERN
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The most elegant and beau ful
fence for your resindene. Countless colours and combina ons
with the strength and durability
of aluminum.

Η πιο κομψή και όμορφη περίφραξη για το σπίτι σας.
Αμέτρητα χρώματα και συνδυασμοί με την δύναμη και την
αντοχή του αλουμινίου.

Fencing becomes a decora ve element that suits ideally with the
models of Stylegates series. The
proﬁles used, guarantee a strong construc on comparable to an iron one.

Η περίφραξη τώρα γίνεται ένα διακοσμητικό στοιχείο το οποίο συνδυάζεται ιδανικά με τις αυλόπορτες της
Style Gates.
Τα προφίλ που χρησιμοποιούνται
εγκυώνται μια δυνατή κατασκευή
εφάμιλλης του σιδήρου.

STYLE GATES

Fences

Classic
CLASSIC line offers designs covering all requirements. Horizontally or vertically, single
colour or two-colour creations, the result is always impressive. The dimensions of the
columns are 60x60mm and coated in RAL or metallic colours.

Elegance
The designs have always horizontal layouts, columns and filling profiles have the same
colour. Characteristic of elegance series is the addition of ornamental profile in INOX colour.
The aesthetic effect could be identified in one word: ELEGANCE. The dimensions of the
columns are 60x60mm and can be coated in RAL colours or metallic.

Modern
Modern line stands out for its minimal character. The key feature is that the columns and the
accessories that accompany them, are of anodised aluminum in INOX finish. Their great
advantage is that they match the anodised railings of balconies giving a modern and
harmonious view. The dimensions of the columns are : 40x40mm and 60x60mm.

Περίφραξη

Classic
Η σειρά CLASSIC περιλαµβάνει σχέδια που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Με οριζόντια ή
κάθετη διάταξη, µε µονόχρωµες ή δίχρωµες δηµιουργίες, το αποτέλεσµα είναι πάντα
εντυπωσιακό. Η διατοµή της κολώνας είναι 60x60mm. Δυνατότητα βαφής σε RAL ή µεταλλικά
χρώµατα.

Elegance
Τα σχέδια έχουν πάντα οριζόντια διάταξη, οι κολώνες και τα οριζόντια προφίλ έχουν το ίδιο
χρώµα. Γνώρισµα της σειράς είναι η προσθήκη διακοσµητικών προφίλ σε χρώµα INOX.
Η διατοµή της κολώνας είναι 60x60mm. Δυνατότητα βαφής σε RAL ή µεταλλικά χρώµατα.

Modern

Η σειρά περίφραξης MODERN ξεχωρίζει για το minimal χαρακτήρα της. Το βασικό γνώρισµα
της είναι, ότι οι κολώνες και τα εξαρτήµατα που τις συνοδεύουν είναι από ανοδιωµένο
αλουµίνιο σε χρώµα INOX. Η διατοµή της κολώνας είναι 40x40mm ή 60x60mm.

STYLE GATES
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Classic
cod.:C6490
The columns have dimensions of
60x60mm and their colour is metallic
gray. Horizontal profiles have dimensions of 100x14mm and are coated
in two colours. Metallic gray and beige.
Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm
και το χρώµα τους είναι γκρι µεταλλικό.
Τα οριζόντια προφίλ έχουν διατοµή
150x14mm και είναι βαµµένα σε δυο
χρώµατα, γκρι µεταλλικό και µπεζ

Classic
cod.:C6581
The design is vertically arranged with gaps
in between. The columns have dimensions
60x60mm. The ver tical profiles have
dimensions of 100x14mm. The horizontal
retaining profiles have dimensions of
60x14mm. At the in side, there are caps so
that the screws remain hidden. Everything
is coated in metallic gray colour.
Παραδοσιακός φράχτης. Έχει κάθετη
διάταξη µε κενά ανάµεσά από τις φάσες. Οι
κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm, τα
κάθετα προφίλ έχουν διατοµή 100x14mm
και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν
διατοµή 60x14mm. Στην πίσω τους πλευρά
έχουν καπάκια ούτως ώστε οι βίδες να
παραµένουν κρυφές.

Classic
cod.:C6581_A
The design is vertically arranged with gaps
in between. The columns have dimensions
60x60mm. The ver tical profiles have
dimensions of 100x14mm. The horizontal
retaining profiles have dimensions of
60x14mm. At the in side, there are caps so
Παραδοσιακός φράχτης. Έχει κάθετη ασύµ
µετρη διάταξη µε κενά ανάµεσα από τις
φάσες. Οι κολώνες έχουν διατοµή
60x60mm, τα κάθετα προφίλ έχουν διατοµή
100x14mm, και τα οριζόντια προφίλ συγκράτησης έχουν διατοµή 60x14mm. Στην
πίσω τους πλευρά έχουν καπάκια ούτως
ώστε οι βίδες να παραµένουν κρυφές.
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Classic
cod.:C6491
The columns have dimensions of 60x60mm
and their colour is brown metallic.
Horizontal profiles have dimensions of
150x14mm with gaps between them and
are coated in the same colour.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια
προφίλ έχουν διατοµή 150x14mm µε κενά
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα στο ίδιο χρώµα.

Classic

cod.:C6491_D
The columns have dimensions of
60x60mm and their colour is
metallic gray. Horizontal profiles
have dimensions of 150x14mm
with gaps between them and are
coated in two colours. Metallic
brown and beige.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και το
χρώµα τους είναι µεταλλικό. Τα οριζόντια
προφίλ έχουν διατοµή 150x14mm µε κενά
ανάµεσά τους και είναι βαµµένα σε δυο
χρώµατα, καφέ µεταλλικό και µπεζ .

STYLE GATES
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Elegance
cod.:Ε6482
The columns have dimensions 60x60mm
and the horizontal profiles 100x14mm with
spaces between them. They are coated in
metallic gray colour. The decorative profile
has dimensions 14x14mm and is anodised
in INOX colour.
Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα
οριζόντια στοιχεία 100x14mm µε κενά
ανάµεσα τους. Είναι βαµµένα σε χρώµα γκρι
µεταλλικό. Το διακοσµητικό προφίλ έχει
διατοµή 14x14mm και είναι σε χρώµα INOX.

Elegance
cod.:Ε6475i
The columns have dimensions 60x60mm.
The horizontal profile is matchboard
130x14mm with decorative shade of 5mm
covered with an aluminum lath in INOX
colour. Profiles are coated in wood-effect
colour.
Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm. Tα
οριζόντια προφίλ είναι ραµποτέ 130x14mm
µε διακοσµητική σκοτία 5mm, Στο σηµείο
αυτό υπάρχει πηχάκι αλουµινίου σε χρώµα
INOX.

Elegance
cod.:Ε6494
The columns have dimensions of
60x60mm and the horizontal profiles
150x14mm. They are both coated in grey
metal colour. The decorative profile with
dimensions of 100x14mm is anodised in
INOX colour.
Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα
οριζόντια στοιχεία 150x14mm, είναι και τα
δυο βαµµένα σε χρώµα γκρι µεταλλικό. Το
διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή
100x14mm και είναι σε χρώµα INOX.
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Elegance
cod.:Ε6493
The columns have dimensions 60x60mm and
the horizontal profiles 150x14mm. They are
coated in beige color. Between them, the
anodised profiles 30x11mm in INOX colour,
creates a decorative shade due to the uneven
size.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα
οριζόντια στοιχεία 150x14mm, είναι βαµµένα σε
χρώµα γκρι. Ανάµεσα τους το ανοδιωµένο προφίλ
30x11mm σε χρώµα INOX δηµιουργεί
διακοσµητική σκοτία λόγω της άνισης διάστασης.

Elegance
cod.:Ε6484
The columns have dimensions
60x60mm and the horizontal profiles 100x14mm. Both are coated in
metallic brown colour. The decorative profile with dimensions of 100x
14mm is anodised in INOX colour.

Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm
και τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm.
Είναι βαµµένα σε χρώµα καφέ µεταλλικό και το διακοσµητικό προφίλ έχει
διατοµή 100x 14mm και είναι σε
χρώµα INOX.
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Modern
cod.:M6490
The columns are dimension 60x60mm and
the horizontal profiles 150x14mm. The
pattern is blind (without gaps). Profiles and
accessories (column caps – floor flanges)
are anodised in INOX colour
Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm σε
χρώµα ανοδίωση. Τα οριζόντια στοιχεία είναι
προφίλ 150x14mm. Το σχέδιο είναι τυφλό
σε χρώµα γκρι.

Modern
cod.:M6491
The columns have dimensions 60x60mm
and are anodised in INOX colour. The
horizontal profiles are 150x14mm in beige
colour, with gaps between them.
Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ
και έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια
στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm σε χρώµα
µπεζ µε κενά ανάµεσά τους.

Modern
cod.:M6484
The columns have dimensions 60x60mm
and are anodised in INOX colour. The horizontal profiles of 100x14mm in beige
colour. The decorative pr ofile is
100x14mm anodised in INOX colour.
Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ
και έχουν διατοµή 60x60mm. Τα οριζόντια
στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm σε χρώµα
µπεζ. Το διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή
100x14mm και είναι σε χρώµα ΙΝΟΧ.

30

STYLE GATES

Modern
M6482 The columns have dimensions 60x60mm and are
anodised in INOX colour. The horizontal profiles are
100x14mm in wood-effect walnut colour, with gaps
between them. The decorative profile is 14x14mm in
anodised INOX colour.

M6482 Οι κολώνες είναι ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ και έχουν διατοµή
60x60mm. Τα οριζόντια στοιχεία 100x14mm σε χρώµα ξύλου
καρυδιά µε κενά ανάµεσα τους. Το διακοσµητικό προφίλ έχει διατοµή
14x14mm και είναι σε χρώµα ΙΝΟΧ.

Elegance
cod.:M6493
M6493 The columns have dimensions 60x60mm
anodised in INOX colour. The horizontal profiles
150x14mm are coated in metallic grey colour.
Between them the anodised profile 30x11mm in
INOX colour, creates a decorative shade due to the
uneven size.
M6493 Οι κολώνες έχουν διατοµή 60x60mm και τα
οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 150x14mm. Το
διακοσµητικό στοιχείο είναι προφίλ 30x11mm
ανοδίωση σε χρώµα ΙΝΟΧ.

Modern
cod.:M4481

M4481 The columns have dimensions 40x40mm
and the horizontal profiles 100x14mm. All profiles
are anodised in INOX colour.
M4481 Οι κολώνες έχουν διατοµή 40x40mm και τα
οριζόντια στοιχεία είναι προφίλ 100x14mm, ανοδίωση
σε χρώµα ΙΝΟΧ.
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Prestige&Modern

Colour chart
Sash profile (profile 90x65mm)
Transoms (profile 65x40mm)

Colour Style ΙΝΟΧ

Colour Style

Colour Style

Colour Style

Metallic cream

Metallic grey

Metallic brown

Prestige Sash

Prestige Transoms

(profile 90x65mm)

(profile 65x40mm)

Modern
Sash & Transoms

(profile 90x65mm & 65x40mm)

Decorative elements

Perforated
Laser Cut

Profile anodise

Smoked Glass

art.:7006
art.:6010
art.:8006

14x14mm
30x10mm
100x14mm

Composite panel in various colours

a.Proﬁle 150x14mm
Fills

Colour Style
Metallic cream

Colour Style
Metallic grey

Colour Style
Metallic brown

Colour Style
Golden Oak

Colour Style
Nussbaum

b.Proﬁle 100x14mm

Colour Style
Metallic cream

Colour Style
Metallic grey

Colour Style
Wood

Colour Style
Golden Oak

c.Matchboard 130x14mm
Gates Prestige &
Modern have common
decorative elements and
fills.
There are differences in
profile of the sash in
dimension and in colour.

Colour Style

Colour Style

Colour Style

Metallic cream

Metallic grey

Metallic brown

d.Matchboard 170x14mm
Colour Style

Metallic dark brown

Colour Style
Nussbaum

Colour Style
Wood

