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H Golden Door παρουσιάζει το νέο σύστηµα 
γκαρνταρόµπας CRYSTAL. Ένα σύστηµα τελευ-
ταίας γενιάς, κυρίαρχο στοιχείο του οποίου είναι 
η διαφάνεια και η υψηλή αισθητική αναδεικνύο-
ντάς το σε αντικείµενο design. Αποτελούµενο 
από σκελετό αλουµινίου µε γυάλινες πόρτες, 
πλαϊνά και πίσω πάνελ, σχεδιασµένο για να κα-
λύψει κάθε λειτουργική και σχεδιαστική ανάγκη 
των σύγχρονων εσωτερικών χώρων. Η ποικιλία 
των φινιρισµάτων που προσφέρει η συλλογή της 
GOLDEN DOOR επιτρέπει τον καθορισµό αισθη-
τικά διαφορετικών διαµορφώσεων: από εντε-
λώς διάφανη έως την παραδοσιακή γκαρντα-
ρόµπα µε γυάλινες πόρτες που φέρουν ενσωµα-
τωµένο µηχανισµό sost close για µαλακό κλεί-
σιµο και ράφια µε ειδικά µελετηµένο led φωτι-
σµό που διαχέεται ώστε να αναδεικνύονται όλα 
τα αντικείµενα της ντουλάπας.

Golden Door gladly presents CRYSTAL, the new 
closed wardrobe system with completely 
innovative features. Transparency and high 
aesthetics constitute the dominant elements 
of this last-generation construction. CRYSTAL is 
constructed by glass doors supported by 
aluminum frames and beams, steady parts on 
its two sides as well as panels on its backside. 
This elegant construction is designed to cover 
every functional and aesthetic need of modern 
interior spaces. Τhe variety of finishings offered 
by GOLDEN DOOR inevitably provides a variety of 
aesthetic results: from a traditional wardrobe 
to a completely transparent dressing room, 
thanks to the combination of glass doors that 
bear integrated sost close mechanisms and 
shelves with specially-designed led lightning 
that is properly transferred and diffused in a 
dressing room in order for all the objects to be 
visible and highlighted.
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