




H Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των πορτών τα τελευταία 30 χρόνια, σχε-
διάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές καθώς και ξενοδοχειακές 
πόρτες υψηλής αισθητικής. Η πολυετής εµπειρία της, τα καινοτόµα προϊόντα και η 
αξιοπιστία της την κατατάσσουν σε µια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Επενδύει 
συνεχώς σε νέο εξοπλισµό, εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις της και έχοντας σα 
γνώµονα τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της. Η αυτοµατοποιηµένη παραγωγή 
σε συνδυασµό µε το ανθρώπινο δυναµικό της, παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 
προς τον καταναλωτή. Η Golden Door στοχεύει στη συνεχή αναβάθµιση των προϊόντων 
της, ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου design. Λόγω της ευελιξίας 
της διευρύνει συνεχώς τη γκάµα των προϊόντων της και προσαρµόζεται στις ανάγκες κάθε 
αγοράς αυξάνοντας συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 15 
χώρες σε όλο τον κόσµο. Με γνώµονα την ασφάλεια, την υψηλή αισθητική και την 
αξιοπιστία έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνοµά της µε την αδιαπραγµάτευτη ποιότητα.

Golden Door has operated in the door sector for the last 30 years, designing and 
manufacturing stylish security and internal doors. Its many years of experience, 
innovative products and reliability make it a leader in the industry. It constantly invests 
in new equipment, modernizing its facilities, aiming to the high standards of its 
products. Automated production, in conjunction with its human resources, provide a 
high level of service to consumers. Golden Door aims at the continuous improvement 
of its products, following the trends and needs of contemporary design. Thanks to its 
flexibility, it constantly expands its product range and adapts to the needs of each 
market, constantly increasing its export activity in over 15 countries worldwide. 
Focusing on security, style and reliability, Golden Door has managed to make its name 
a synonym for uncompromising quality.  
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Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light 
µε επένδυση από γυαλί.

Internal safety door Light covered 
with glass.

Ο4Ο5I N T E R N A L  L I N E

O1
Περνώντας από τη ζώνη διηµέρευσης µιας κατοικίας στη ζώνη ύπνου, η πόρτα Light µπορεί να ικανοποιήσει 
κάθε ανάγκη µιας εσωτερικής πόρτας. Μετατρέπει το δωµάτιο σε χώρο ασφαλείας, παρέχοντας συγχρόνως 
υψηλού επιπέδου σχεδιασµό. Η εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light, λόγω του κρυφού µεντεσέ που διαθέτει, 
έρχεται σε απόλυτη ευθεία µε τον τοίχο ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επένδυσης του τοίχου µε το ίδιο υλικό. 
Ο κρυφός µεντεσές, κατοχυρωµένος µε πατέντα από τη Golden Door, έχει δυνατότητα ανοίγµατος 105 ή 180 
µοιρών ενώ λόγω της κατασκευής του µπορεί να δεχτεί πολλές ρυθµίσεις. Η σειρά Light δίνει τη δυνατότητα 
χωνευτής κάσας, εξωτερικά και εσωτερικά, δίνοντας έτσι ένα πιο minimal ύφος στον εσωτερικό χώρο. 

Passing from a house's living area to the sleep area, the Light door can satisfy every need of an internal door. 
It transforms the room into a security area, while providing a high standard design. The internal Light 
security door, due to its hidden hinge, is totally flush with the wall while the wall can be covered with the 
same material. The hidden hinge, patented by Golden Door, can open at 105 or 180 degrees and due to its 
construction it can be set in many ways. The Light series allows the possibility of flush frame, both 
externally and internally, giving a more minimal look in indoor areas.

ΠΟΡΤΕΣ LIGHT
LIGHT DOORS



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light 
µε επένδυση από γυαλί.

Internal safety door Light covered 
with glass.

Ο4Ο5I N T E R N A L  L I N E

O1
Περνώντας από τη ζώνη διηµέρευσης µιας κατοικίας στη ζώνη ύπνου, η πόρτα Light µπορεί να ικανοποιήσει 
κάθε ανάγκη µιας εσωτερικής πόρτας. Μετατρέπει το δωµάτιο σε χώρο ασφαλείας, παρέχοντας συγχρόνως 
υψηλού επιπέδου σχεδιασµό. Η εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light, λόγω του κρυφού µεντεσέ που διαθέτει, 
έρχεται σε απόλυτη ευθεία µε τον τοίχο ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επένδυσης του τοίχου µε το ίδιο υλικό. 
Ο κρυφός µεντεσές, κατοχυρωµένος µε πατέντα από τη Golden Door, έχει δυνατότητα ανοίγµατος 105 ή 180 
µοιρών ενώ λόγω της κατασκευής του µπορεί να δεχτεί πολλές ρυθµίσεις. Η σειρά Light δίνει τη δυνατότητα 
χωνευτής κάσας, εξωτερικά και εσωτερικά, δίνοντας έτσι ένα πιο minimal ύφος στον εσωτερικό χώρο. 

Passing from a house's living area to the sleep area, the Light door can satisfy every need of an internal door. 
It transforms the room into a security area, while providing a high standard design. The internal Light 
security door, due to its hidden hinge, is totally flush with the wall while the wall can be covered with the 
same material. The hidden hinge, patented by Golden Door, can open at 105 or 180 degrees and due to its 
construction it can be set in many ways. The Light series allows the possibility of flush frame, both 
externally and internally, giving a more minimal look in indoor areas.

ΠΟΡΤΕΣ LIGHT
LIGHT DOORS



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε 
επένδυση από κεραµικό υλικό.

Internal Safety Door Light covered 
with ceramic material.

O6O7I N T E R N A L  L I N E



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε 
επένδυση από κεραµικό υλικό.

Internal Safety Door Light covered 
with ceramic material.

O6O7I N T E R N A L  L I N E



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε 
επένδυση από λάκα. 

Internal Safety Door Light covered with 
lacquer.

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε 
επένδυση µελαµίνης Cleaf.

Internal Safety Door Light covered 
with Cleaf melamine.

O8O9I N T E R N A L  L I N E



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε 
επένδυση από λάκα. 

Internal Safety Door Light covered with 
lacquer.

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε 
επένδυση µελαµίνης Cleaf.

Internal Safety Door Light covered 
with Cleaf melamine.

O8O9I N T E R N A L  L I N E



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε επένδυση 
από καπλαµά.

Internal safety door Light covered with veneer.

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε επένδυση 
από καπλαµά.

Internal safety door Light covered with veneer.

1O11I N T E R N A L  L I N E



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε επένδυση 
από καπλαµά.

Internal safety door Light covered with veneer.

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε επένδυση 
από καπλαµά.

Internal safety door Light covered with veneer.

1O11I N T E R N A L  L I N E



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ LIGHT 
TECHNICAL SHEET OF LIGHT DOOR

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε επένδυση 
από καπλαµά.

Internal safety door Light covered with veneer.

internal wooden architrave

external wooden architrave

ξύλινη κάσα για ντύσιμο τοίχου
wooden frame for covering the wall thickness

architrave

1213I N T E R N A L  L I N E



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ LIGHT 
TECHNICAL SHEET OF LIGHT DOOR

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light µε επένδυση 
από καπλαµά.

Internal safety door Light covered with veneer.

internal wooden architrave

external wooden architrave

ξύλινη κάσα για ντύσιμο τοίχου
wooden frame for covering the wall thickness

architrave

1213I N T E R N A L  L I N E



ΠΟΡΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
HOTEL DOORS

H σειρά Light Hotel έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύψει τις αισθητικές και λειτουργικές 
ανάγκες των ξενοδοχειακών πορτών. Πρόκειται για πόρτες πυρασφαλείας που παράγονται σύµφωνα 
µε τα Βρετανικά πρότυπα ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στον κανονισµό πυρασφάλειας 30 και 60 
λεπτών καθώς και ηχοµόνωσης. Η µεταλλική κάσα και ο κατοχυρωµένος µε πατέντα κρυφός µεντεσές 
εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία καθώς και την αισθητική υπεροχή αποδίδοντας ένα πιο µινιµαλι-
στικό αποτέλεσµα στο σχεδιασµό του ξενοδοχείου. Μέσα από µια ποικιλία υλικών µπορεί κανείς να 
σχεδιάσει την πόρτα της αρεσκείας του ακολουθώντας πάντα τις προδιαγραφές πυρασφάλειας.

The Light Hotel range is designed exclusively to cover the stylistic and functional needs of hotel 
doors. These fire-resistant doors are manufactured according to British standards, to fully comply 
with the Fire Safety Regulation at 30 and 60 minutes and be soundproof. Their frames and patented 
concealed hinges ensure flawless operation and high-end style, offering a more minimalist result in 
the hotel's design. Choosing from a variety of materials, you can design the door of your choice, 
always following fire safety standards.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από φυσικό καπλαµά.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with natural veneer.

1415I N T E R N A L  L I N E

O2



ΠΟΡΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
HOTEL DOORS

H σειρά Light Hotel έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύψει τις αισθητικές και λειτουργικές 
ανάγκες των ξενοδοχειακών πορτών. Πρόκειται για πόρτες πυρασφαλείας που παράγονται σύµφωνα 
µε τα Βρετανικά πρότυπα ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στον κανονισµό πυρασφάλειας 30 και 60 
λεπτών καθώς και ηχοµόνωσης. Η µεταλλική κάσα και ο κατοχυρωµένος µε πατέντα κρυφός µεντεσές 
εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία καθώς και την αισθητική υπεροχή αποδίδοντας ένα πιο µινιµαλι-
στικό αποτέλεσµα στο σχεδιασµό του ξενοδοχείου. Μέσα από µια ποικιλία υλικών µπορεί κανείς να 
σχεδιάσει την πόρτα της αρεσκείας του ακολουθώντας πάντα τις προδιαγραφές πυρασφάλειας.

The Light Hotel range is designed exclusively to cover the stylistic and functional needs of hotel 
doors. These fire-resistant doors are manufactured according to British standards, to fully comply 
with the Fire Safety Regulation at 30 and 60 minutes and be soundproof. Their frames and patented 
concealed hinges ensure flawless operation and high-end style, offering a more minimalist result in 
the hotel's design. Choosing from a variety of materials, you can design the door of your choice, 
always following fire safety standards.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από φυσικό καπλαµά.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with natural veneer.

1415I N T E R N A L  L I N E

O2



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ, 
επένδυση φυσικού καπλαµά και λαβή µε κρυφό 
φωτισµό.

Hotel Door Light with hidden hinges covered 
with natural oak veneer. Vertical hidden handle 
with led lighting.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ, επένδυση cleaf και λαβή µε 
κρυφό φωτισµό.

Hotel Door Light with hidden hinges 
covered with cleaf melamine. Vertical 
hidden handle with led lighting.

1617I N T E R N A L  L I N E



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ, 
επένδυση φυσικού καπλαµά και λαβή µε κρυφό 
φωτισµό.

Hotel Door Light with hidden hinges covered 
with natural oak veneer. Vertical hidden handle 
with led lighting.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ, επένδυση cleaf και λαβή µε 
κρυφό φωτισµό.

Hotel Door Light with hidden hinges 
covered with cleaf melamine. Vertical 
hidden handle with led lighting.

1617I N T E R N A L  L I N E



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 
συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with melamine.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 

συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with melamine.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από cleaf. 

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with cleaf 
melamine.

1819I N T E R N A L  L I N E



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 
συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with melamine.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 

συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with melamine.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από cleaf. 

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with cleaf 
melamine.

1819I N T E R N A L  L I N E



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2Ο21I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από φυσικό καπλαµά δρυς.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with natural oak veneer.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2Ο21I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από φυσικό καπλαµά δρυς.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with natural oak veneer.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2223I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2223I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό 

υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2425I N T E R N A L  L I N E



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό 

υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2425I N T E R N A L  L I N E



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2627I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 
συνθετικό υλικό.

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with melamine.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από συνθετικό υλικό. 

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.

2627I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 
συνθετικό υλικό.

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with melamine.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από συνθετικό υλικό Cleaf.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with Cleaf material.

2829I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από δρυς κ/π.

     
Hotel Door Light with hidden hinges, 

covered with oak plywood.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από µασίφ δρυς.
     
Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with oak solid wood.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από συνθετικό υλικό Cleaf.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with Cleaf material.

2829I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από δρυς κ/π.

     
Hotel Door Light with hidden hinges, 

covered with oak plywood.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό 
µεντεσέ & επένδυση από µασίφ δρυς.
     
Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with oak solid wood.



3Ο31I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από συνθετικό υλικό.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with melamine.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ 
& επένδυση από συνθετικό υλικό.

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.



3Ο31I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από συνθετικό υλικό.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with melamine.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ 
& επένδυση από συνθετικό υλικό.

Hotel Door Light with hidden hinges, 
covered with melamine.



3233I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ, 
επένδυση cleaf και χωνευτή λαβή.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with cleaf melamine & hidden handle.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από φυσικό δρυς µε ταµπλάδες.

    
 Hotel Door Light with hidden hinges, covered 

with oak Veneer classic design.



3233I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ, 
επένδυση cleaf και χωνευτή λαβή.

Hotel Door Light with hidden hinges, covered 
with cleaf melamine & hidden handle.

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από φυσικό δρυς µε ταµπλάδες.

    
 Hotel Door Light with hidden hinges, covered 

with oak Veneer classic design.



3435I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light 
µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από αλουµίνιο.

Hotel Door Light with 
hidden hinges, covered 
with aluminum.

Πόρτα ξενοδοχείου Light 
µε κρυφό µεντεσέ & 

επένδυση από αλουµίνιο.

Hotel Door Light with 
hidden hinges, covered 

with aluminum.

Πόρτα ξενοδοχείου 
Light µε κρυφό µεντεσέ 

& επένδυση από 
αλουµίνιο.

    
 Hotel Door Light with 
hidden hinges, covered 

with aluminum.



3435I N T E R N A L  L I N E

Πόρτα ξενοδοχείου Light 
µε κρυφό µεντεσέ & 
επένδυση από αλουµίνιο.

Hotel Door Light with 
hidden hinges, covered 
with aluminum.

Πόρτα ξενοδοχείου Light 
µε κρυφό µεντεσέ & 

επένδυση από αλουµίνιο.

Hotel Door Light with 
hidden hinges, covered 

with aluminum.

Πόρτα ξενοδοχείου 
Light µε κρυφό µεντεσέ 

& επένδυση από 
αλουµίνιο.

    
 Hotel Door Light with 
hidden hinges, covered 

with aluminum.



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 
λάκα µε ειδικό κρυφό φωτισµό.

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with lacquer 

and lighting. 

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε
κρυφό µεντεσέ & επένδυση 
από laminate.

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with laminate.

internal wooden architrave

internal wooden architrave

external wooden architrave

ξύλινη κάσα για ντύσιμο τοίχου
wooden frame for covering the wall thickness

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
TECHNICAL SHEET OF HOTEL DOOR

I N T E R N A L  L I N E 3637



Πόρτα ξενοδοχείου Light µε 
κρυφό µεντεσέ & επένδυση από 
λάκα µε ειδικό κρυφό φωτισµό.

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with lacquer 

and lighting. 

Πόρτα ξενοδοχείου Light µε
κρυφό µεντεσέ & επένδυση 
από laminate.

Hotel Door Light with hidden 
hinges, covered with laminate.

internal wooden architrave

internal wooden architrave

external wooden architrave

ξύλινη κάσα για ντύσιμο τοίχου
wooden frame for covering the wall thickness

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
TECHNICAL SHEET OF HOTEL DOOR

I N T E R N A L  L I N E 3637



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECRET
INTERNAL SECRET DOORS

H νέα εσωτερική συνεπίπεδη πόρτα Secret της Golden Door εγγυάται µια 
υψηλή αισθητική. Η πρωτοποριακή της κάσα µε τον κρυφό µεντεσέ, σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη γκάµα υλικών επένδυσης, προσαρµόζεται 
πλήρως στις αισθητικές ανάγκες κάθε χώρου. 

Secret is a flush door that guarantees modernity in every environment. 
Its innovative frame and the customizable leaf are specifically designed 
to adapt perfectly to all spaces.

Εσωτερική πόρτα Secret µε κρυφό µεντεσέ, κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από γυαλί.

Internal Secret Door with hidden hinges, aluminum 
frame and glass door leaf. 

I N T E R N A L  L I N E

O3

3839



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECRET
INTERNAL SECRET DOORS

H νέα εσωτερική συνεπίπεδη πόρτα Secret της Golden Door εγγυάται µια 
υψηλή αισθητική. Η πρωτοποριακή της κάσα µε τον κρυφό µεντεσέ, σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη γκάµα υλικών επένδυσης, προσαρµόζεται 
πλήρως στις αισθητικές ανάγκες κάθε χώρου. 

Secret is a flush door that guarantees modernity in every environment. 
Its innovative frame and the customizable leaf are specifically designed 
to adapt perfectly to all spaces.

Εσωτερική πόρτα Secret µε κρυφό µεντεσέ, κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από γυαλί.

Internal Secret Door with hidden hinges, aluminum 
frame and glass door leaf. 

I N T E R N A L  L I N E

O3

3839



Εσωτερική πόρτα Secret µε κρυφό µεντεσέ, κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο cleaf.

Internal Secret Door with hidden hinges, aluminum frame 
and wooden door leaf made with cleaf covers.

Εσωτερική Πόρτα Secret µε κρυφό µεντεσέ, κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε µασίφ πηχάκια.

Internal Secret Door with hidden hinges, aluminum 
frame and leaf made with solid wood profiles.

I N T E R N A L  L I N E 4Ο41



Εσωτερική πόρτα Secret µε κρυφό µεντεσέ, κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο cleaf.

Internal Secret Door with hidden hinges, aluminum frame 
and wooden door leaf made with cleaf covers.

Εσωτερική Πόρτα Secret µε κρυφό µεντεσέ, κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε µασίφ πηχάκια.

Internal Secret Door with hidden hinges, aluminum 
frame and leaf made with solid wood profiles.

I N T E R N A L  L I N E 4Ο41



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ SECRET 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL SECRET DOOR 

Εσωτερική πόρτα Secret µε χωνευτή κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις λάκας. 

Internal Secret Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with lacquered covers.

I N T E R N A L  L I N E 4243



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ SECRET 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL SECRET DOOR 

Εσωτερική πόρτα Secret µε χωνευτή κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις λάκας. 

Internal Secret Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with lacquered covers.

I N T E R N A L  L I N E 4243



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ MINIMAL
INTERNAL MINIMAL DOORS

Για τη Golden Door οι εσωτερικές πόρτες αντιπροσωπεύουν την αρχιτεκτονική λειτουργία των 
χώρων, εξυπηρετώντας την ένωση και όχι τον διαχωρισµό τους. Με βασικό κριτήριο το σχεδιασµό 
ενός µοναδικού προϊόντος µε υψηλό επίπεδο αισθητικής, η Golden Door σχεδιάζει χρησιµοποιώ-
ντας πρωτοποριακά υλικά. Ο συνδυασµός αλουµινίου και γυαλιού δηµιουργεί µια αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στο φως και τη σκιά, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερα µινιµαλιστικό ύφος στο χώρο. Η σειρά 
Minimal, µέσα από µια µεγάλη ποικιλία υλικών , δίνει τη δυνατότητα απόδοσης ποικίλων αισθητικών 
ενώ συγχρόνως οι διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης δίνουν λύση σε κάθε κατασκευή. 

For Golden Door, interior doors represent the architectural function of interiors, serving in 
connecting rather than dividing them. With the basic criterion of designing a unique, stylish 
product, Golden Door designs its doors using innovative materials. The combination of aluminium 
and glass creates an interaction between light and shadows, lending a very minimalist style to the 
premises. By offering a wide variety of materials, the Minimal range allows you to create different 
stylistic effects, while the different mounting options provide solutions for each construction. 

Εσωτερική πόρτα Minimal µε κάσα αλουµινίου & 
ξύλινο φύλλο από φυσικό καπλαµά δρυός.

Internal Minimal Door with aluminum frame and 
wooden door leaf made with oak natural veneer 
covers.

I N T E R N A L  L I N E

O4

4445



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ MINIMAL
INTERNAL MINIMAL DOORS

Για τη Golden Door οι εσωτερικές πόρτες αντιπροσωπεύουν την αρχιτεκτονική λειτουργία των 
χώρων, εξυπηρετώντας την ένωση και όχι τον διαχωρισµό τους. Με βασικό κριτήριο το σχεδιασµό 
ενός µοναδικού προϊόντος µε υψηλό επίπεδο αισθητικής, η Golden Door σχεδιάζει χρησιµοποιώ-
ντας πρωτοποριακά υλικά. Ο συνδυασµός αλουµινίου και γυαλιού δηµιουργεί µια αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στο φως και τη σκιά, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερα µινιµαλιστικό ύφος στο χώρο. Η σειρά 
Minimal, µέσα από µια µεγάλη ποικιλία υλικών , δίνει τη δυνατότητα απόδοσης ποικίλων αισθητικών 
ενώ συγχρόνως οι διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης δίνουν λύση σε κάθε κατασκευή. 

For Golden Door, interior doors represent the architectural function of interiors, serving in 
connecting rather than dividing them. With the basic criterion of designing a unique, stylish 
product, Golden Door designs its doors using innovative materials. The combination of aluminium 
and glass creates an interaction between light and shadows, lending a very minimalist style to the 
premises. By offering a wide variety of materials, the Minimal range allows you to create different 
stylistic effects, while the different mounting options provide solutions for each construction. 

Εσωτερική πόρτα Minimal µε κάσα αλουµινίου & 
ξύλινο φύλλο από φυσικό καπλαµά δρυός.

Internal Minimal Door with aluminum frame and 
wooden door leaf made with oak natural veneer 
covers.

I N T E R N A L  L I N E

O4

4445



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από λευκό γυαλί.

Internal Minimal Door with aluminum 
frame and white glass door leaf.

Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από διάφανο 
γυαλί.

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and transparent 
glass door leaf.

I N T E R N A L  L I N E 4647



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από λευκό γυαλί.

Internal Minimal Door with aluminum 
frame and white glass door leaf.

Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από διάφανο 
γυαλί.

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and transparent 
glass door leaf.

I N T E R N A L  L I N E 4647



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε 
κάσα αλουµινίου και φύλλο 
από καθρεπτίζον γυαλί.

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and mirror 
effect glass door leaf.

I N T E R N A L  L I N E

Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από διπλό 
βαµµένο γυαλί. 

Internal Minimal Door with aluminum 
frame and double backpainted glass 
door leaf.

4849



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε 
κάσα αλουµινίου και φύλλο 
από καθρεπτίζον γυαλί.

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and mirror 
effect glass door leaf.

I N T E R N A L  L I N E

Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από διπλό 
βαµµένο γυαλί. 

Internal Minimal Door with aluminum 
frame and double backpainted glass 
door leaf.

4849



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε 
κάσα αλουµινίου και ξύλινο 

φύλλο cleaf.

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and wooden 

leaf with cleaf covers.

I N T E R N A L  L I N E 5Ο51



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε 
κάσα αλουµινίου και ξύλινο 

φύλλο cleaf.

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and wooden 

leaf with cleaf covers.

I N T E R N A L  L I N E 5Ο51



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε 
κάσα αλουµινίου και λακαριστό 

ξύλινο φύλλο. 

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and wooden 

leaf with lacquered covers.

Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα αλουµινίου και 
λακαριστό ξύλινο φύλλο µε κορνίζες.

Internal Minimal Door with aluminum frame and 
classic wooden leaf with lacquered covers.

I N T E R N A L  L I N E 5253



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε 
κάσα αλουµινίου και λακαριστό 

ξύλινο φύλλο. 

Internal Minimal Door with 
aluminum frame and wooden 

leaf with lacquered covers.

Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα αλουµινίου και 
λακαριστό ξύλινο φύλλο µε κορνίζες.

Internal Minimal Door with aluminum frame and 
classic wooden leaf with lacquered covers.

I N T E R N A L  L I N E 5253



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από φιµέ γυαλί.

Internal Minimal Door with aluminum 
frame and fume glass door leaf.

I N T E R N A L  L I N E

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ MINIMAL 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL MINIMAL DOOR 

5455



Εσωτερική Πόρτα Minimal µε κάσα 
αλουµινίου και φύλλο από φιµέ γυαλί.

Internal Minimal Door with aluminum 
frame and fume glass door leaf.

I N T E R N A L  L I N E

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ MINIMAL 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL MINIMAL DOOR 

5455



باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف
للجدار مصنوعة من املادة نفسها.

Αξονική πόρτα ασφαλείας µε επένδυση από ινοξ 
φάσες & επένδυση του τοίχου µε το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with stainless steel insets & 
wall cladding made of the same material.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ LESS
INTERNAL LESS DOORS 

Από τη διαφάνεια και τις αντανακλάσεις του γυαλιού, στη φυσικότητα του ξύλου και στην «αόρατη» 
µορφή της λάκας ή της ταπετσαρίας, η εσωτερική πόρτα Less ικανοποιεί κάθε αισθητική ανάγκη, 
εξαφανίζοντας την κάσα της πόρτας και προσφέροντας την απόλυτη συνέχεια τοίχου & πόρτας. 
Καινοτόµοι συνδυασµοί προσφέρουν λύση για κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, διαµορφώνοντας 
λειτουργικούς χώρους υψηλής αισθητικής.

Offering options such as transparency and glass reflections, natural wood or “invisible” forms 
covered by lacquer or upholstery, the interior doors of the Less range meet every aesthetic need, 
hiding the door frame and allowing the wall and door to appear continuous. Innovative 
combinations offer a solution for any architectural design, creating stylish functional spaces.

Εσωτερική πόρτα Less µε κάσα 
αλουµινίου & φύλλο από διπλό 
βαµµένο γυαλί.

Internal Less Door with aluminum 
frame and double back painted 
glass leaf.

I N T E R N A L  L I N E

O5

5657



باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف
للجدار مصنوعة من املادة نفسها.

Αξονική πόρτα ασφαλείας µε επένδυση από ινοξ 
φάσες & επένδυση του τοίχου µε το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with stainless steel insets & 
wall cladding made of the same material.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ LESS
INTERNAL LESS DOORS 

Από τη διαφάνεια και τις αντανακλάσεις του γυαλιού, στη φυσικότητα του ξύλου και στην «αόρατη» 
µορφή της λάκας ή της ταπετσαρίας, η εσωτερική πόρτα Less ικανοποιεί κάθε αισθητική ανάγκη, 
εξαφανίζοντας την κάσα της πόρτας και προσφέροντας την απόλυτη συνέχεια τοίχου & πόρτας. 
Καινοτόµοι συνδυασµοί προσφέρουν λύση για κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, διαµορφώνοντας 
λειτουργικούς χώρους υψηλής αισθητικής.

Offering options such as transparency and glass reflections, natural wood or “invisible” forms 
covered by lacquer or upholstery, the interior doors of the Less range meet every aesthetic need, 
hiding the door frame and allowing the wall and door to appear continuous. Innovative 
combinations offer a solution for any architectural design, creating stylish functional spaces.

Εσωτερική πόρτα Less µε κάσα 
αλουµινίου & φύλλο από διπλό 
βαµµένο γυαλί.

Internal Less Door with aluminum 
frame and double back painted 
glass leaf.

I N T E R N A L  L I N E

O5

5657



Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις 

µελαµίνης. 

Internal Less Door with hidden aluminum 
frame and wooden leaf with melamine 

covers.

Εσωτερική πόρτα Less µε 
χωνευτή κάσα αλουµινίου και 
ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις 

µελαµίνης. 

Internal Less Door with 
hidden aluminum frame and 
wooden leaf with melamine 

covers.

Εσωτερική πόρτα Less µε 
χωνευτή κάσα αλουµινίου, 
φύλλο µε περιµετρικό προφίλ 
αλουµινίου και επενδύσεις 
λάκας.

Internal Less Door with 
hidden aluminum frame, 
aluminum profile around the 
leaf and lacquer coves.

Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις cleaf. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with cleaf melamine covers.

I N T E R N A L  L I N E 5859



Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις 

µελαµίνης. 

Internal Less Door with hidden aluminum 
frame and wooden leaf with melamine 

covers.

Εσωτερική πόρτα Less µε 
χωνευτή κάσα αλουµινίου και 
ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις 

µελαµίνης. 

Internal Less Door with 
hidden aluminum frame and 
wooden leaf with melamine 

covers.

Εσωτερική πόρτα Less µε 
χωνευτή κάσα αλουµινίου, 
φύλλο µε περιµετρικό προφίλ 
αλουµινίου και επενδύσεις 
λάκας.

Internal Less Door with 
hidden aluminum frame, 
aluminum profile around the 
leaf and lacquer coves.

Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις cleaf. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with cleaf melamine covers.

I N T E R N A L  L I N E 5859



Εσωτερική πόρτα Less µε κάσα αλουµινίου & 
φύλλο από διπλό βαµµένο γυαλί.

Internal Less Door with aluminum frame and 
double back painted glass leaf.

I N T E R N A L  L I N E 6Ο61



Εσωτερική πόρτα Less µε κάσα αλουµινίου & 
φύλλο από διπλό βαµµένο γυαλί.

Internal Less Door with aluminum frame and 
double back painted glass leaf.

I N T E R N A L  L I N E 6Ο61



Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις λάκας. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with lacquered covers.

Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου και 
ξύλινο φύλλο µε επένδυση ταπετσαρίας.

Internal Less Door with aluminum hidden frame and 
wooden leaf with wall paper application.

I N T E R N A L  L I N E 6263



Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις λάκας. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with lacquered covers.

Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου και 
ξύλινο φύλλο µε επένδυση ταπετσαρίας.

Internal Less Door with aluminum hidden frame and 
wooden leaf with wall paper application.

I N T E R N A L  L I N E 6263



Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις cleaf. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with cleaf melamine covers.

I N T E R N A L  L I N E 6465

Εσωτερική πόρτα 
Less µε κάσα 
αλουµινίου & 
φύλλο από διπλό 
βαµµένο γυαλί.

Internal Less Door 
with aluminum 
frame and double 
back painted glass 
leaf.



Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα 
αλουµινίου και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις cleaf. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with cleaf melamine covers.

I N T E R N A L  L I N E 6465

Εσωτερική πόρτα 
Less µε κάσα 
αλουµινίου & 
φύλλο από διπλό 
βαµµένο γυαλί.

Internal Less Door 
with aluminum 
frame and double 
back painted glass 
leaf.



I N T E R N A L  L I N E

Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις λάκας. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with lacquered covers.

6667



I N T E R N A L  L I N E

Εσωτερική πόρτα Less µε χωνευτή κάσα αλουµινίου 
και ξύλινο φύλλο µε επενδύσεις λάκας. 

Internal Less Door with hidden aluminum frame 
and wooden leaf with lacquered covers.

6667



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ LESS 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL LESS DOOR

Εσωτερική πόρτα 
Less µε χωνευτή  

κάσα αλουµινίου & 
φυσικό καπλαµά.

Internal Door 
Less with hidden 

aluminum frame & 
natural veneer.

I N T E R N A L  L I N E

Εξωτερική μεριά
Outside side

Εσωτερική μεριά
Inside side

μίλι
hinge

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυψοσανίδα
 plasterboard κάσα αλουμινίου

aluminum frame

ξύλινο φύλλο
wooden leaf

Εξωτερική μεριά
Outside side

Εσωτερική μεριά
Inside side

μίλι
hinge

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυαλί 4mm
glass 4mm

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

κάσα αλουμινίου
aluminum frame

6869



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ LESS 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL LESS DOOR

Εσωτερική πόρτα 
Less µε χωνευτή  

κάσα αλουµινίου & 
φυσικό καπλαµά.

Internal Door 
Less with hidden 

aluminum frame & 
natural veneer.

I N T E R N A L  L I N E

Εξωτερική μεριά
Outside side

Εσωτερική μεριά
Inside side

μίλι
hinge

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυψοσανίδα
 plasterboard κάσα αλουμινίου

aluminum frame

ξύλινο φύλλο
wooden leaf

Εξωτερική μεριά
Outside side

Εσωτερική μεριά
Inside side

μίλι
hinge

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυαλί 4mm
glass 4mm

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

κάσα αλουμινίου
aluminum frame

6869



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
INTERNAL SLIDING DOORS 

Οι συρόµενες πόρτες της Golden Door χαρακτηρίζονται από καθαρές & λιτές γραµµές. Ο συνδυα-
σµός του γυαλιού και του αλουµινίου, το οποίο µπορεί να τρέξει σε οριζόντιες ή κατακόρυφες 
γραµµές, δηµιουργεί διαφορετικές γεωµετρίες & φωτοσκιάσεις. Μέσα από µια ευρεία γκάµα εφαρ-
µογών, η Golden Door δίνει λύση σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό διαµορφώνοντας χωρίσµατα 
υψηλής αισθητικής. 

Golden Door sliding doors feature clear and simple lines. The combination of glass and aluminium, 
which can slide in horizontal or vertical lines, creates different geometries & shades. Through a 
wide range of applications, Golden Door provides a solution to any architectural design, creating 
highly stylish partitions. 

Επάλληλη συρόµενη πόρτα µε 
χωνευτό οδηγό.

Internal Sliding Doors.

I N T E R N A L  L I N E

O6

7Ο71



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
INTERNAL SLIDING DOORS 

Οι συρόµενες πόρτες της Golden Door χαρακτηρίζονται από καθαρές & λιτές γραµµές. Ο συνδυα-
σµός του γυαλιού και του αλουµινίου, το οποίο µπορεί να τρέξει σε οριζόντιες ή κατακόρυφες 
γραµµές, δηµιουργεί διαφορετικές γεωµετρίες & φωτοσκιάσεις. Μέσα από µια ευρεία γκάµα εφαρ-
µογών, η Golden Door δίνει λύση σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό διαµορφώνοντας χωρίσµατα 
υψηλής αισθητικής. 

Golden Door sliding doors feature clear and simple lines. The combination of glass and aluminium, 
which can slide in horizontal or vertical lines, creates different geometries & shades. Through a 
wide range of applications, Golden Door provides a solution to any architectural design, creating 
highly stylish partitions. 

Επάλληλη συρόµενη πόρτα µε 
χωνευτό οδηγό.

Internal Sliding Doors.

I N T E R N A L  L I N E

O6

7Ο71



Συρόµενη µονόφυλλη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό. 

Pocket Sliding Door with 
hidden single rail.

Επάλληλη συρόµενη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό.

Sliding door with hidden 
double rail.

I N T E R N A L  L I N E 7273



Συρόµενη µονόφυλλη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό. 

Pocket Sliding Door with 
hidden single rail.

Επάλληλη συρόµενη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό.

Sliding door with hidden 
double rail.

I N T E R N A L  L I N E 7273



I N T E R N A L  L I N E

Συρόµενη πόρτα µε 
σταθερό τµήµα και 
χωνευτό οδηγό.

Single leaf door with 
fixed part and hidden 
rail.

7475



I N T E R N A L  L I N E

Συρόµενη πόρτα µε 
σταθερό τµήµα και 
χωνευτό οδηγό.

Single leaf door with 
fixed part and hidden 
rail.

7475



Δίφυλλη συρόµενη πόρτα µε 
οδηγό τοίχου.

Double Sliding Door with wall 
mount rail.

Επάλληλη συρόµενη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό

Sliding door with hidden 
double rail

I N T E R N A L  L I N E 7677



Δίφυλλη συρόµενη πόρτα µε 
οδηγό τοίχου.

Double Sliding Door with wall 
mount rail.

Επάλληλη συρόµενη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό

Sliding door with hidden 
double rail

I N T E R N A L  L I N E 7677



I N T E R N A L  L I N E

Επάλληλο σύστηµα 
συρόµενών πορτών µε 
γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding door with hidden 
double rail.

7879



I N T E R N A L  L I N E

Επάλληλο σύστηµα 
συρόµενών πορτών µε 
γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding door with hidden 
double rail.

7879



I N T E R N A L  L I N E

Επάλληλη συρόµενη πόρτα µε 
εξωτερικό οδηγό.

Sliding Door with external 
double rail.

Επάλληλο σύστηµα 
συρόµενών πορτών µε 

γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding door with hidden 
double rail.

8Ο81



I N T E R N A L  L I N E

Επάλληλη συρόµενη πόρτα µε 
εξωτερικό οδηγό.

Sliding Door with external 
double rail.

Επάλληλο σύστηµα 
συρόµενών πορτών µε 

γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding door with hidden 
double rail.

8Ο81



I N T E R N A L  L I N E

Επάλληλο σύστηµα συρόµενών 
πορτών µε γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding doors with external 
double rail.

Δίφυλλη συρόµενη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό.

Double Sliding Door with 
hidden single rail.

8283



I N T E R N A L  L I N E

Επάλληλο σύστηµα συρόµενών 
πορτών µε γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding doors with external 
double rail.

Δίφυλλη συρόµενη πόρτα 
µε χωνευτό οδηγό.

Double Sliding Door with 
hidden single rail.

8283



I N T E R N A L  L I N E

Χωνευτή συρόµενη πόρτα 
αλουµίνιο & γυαλί.

Pocket sliding door with 
aluminum & glass.

Επάλληλο σύστηµα συρόµενών 
πορτών µε γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding doors with external 
double rail.

8485



I N T E R N A L  L I N E

Χωνευτή συρόµενη πόρτα 
αλουµίνιο & γυαλί.

Pocket sliding door with 
aluminum & glass.

Επάλληλο σύστηµα συρόµενών 
πορτών µε γυαλί & αλουµίνιο.

Sliding doors with external 
double rail.

8485



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL SLIDING DOOR 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL SLIDING DOOR 

8687I N T E R N A L  L I N E

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

μονός οδηγός οροφής
single roof mount rail

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

κρυφός μονός
οδηγός οροφής
concealed single
roof mount rail

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

ρυθμιζόμενος οδηγός τοίχου
adjustable wall mount rail

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

διπλός οδηγός οροφής
double roof mount rail

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

γυψοσανίδα
 plasterboard

κρυφός διπλός
οδηγός οροφής
concealed double
roof mount rail

φύλλο αλουμινίου
 aluminum leaf

γυαλί
glass

πρεβάζι αλουμινίου
aluminum architrave

ρυθμιζόμενο προφίλ αλουμινίου
για ντύσιμο του λαμπά
covering the wall thickness with
adjustable aluminum prole

πρεβάζι αλουμινίου
aluminum architrave

γυαλί
glass

γυψοσανίδα
 plasterboard

γωνιακό προφίλ
corner prole

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

προφίλ αντικρίσματος
jamb prole

γυαλί
glass

γυψοσανίδα
 plasterboard

γωνιακό προφίλ
corner prole

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

γυψοσανίδα
plasterboard



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL SLIDING DOOR 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
TECHNICAL SHEET OF INTERNAL SLIDING DOOR 

8687I N T E R N A L  L I N E

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

μονός οδηγός οροφής
single roof mount rail

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

κρυφός μονός
οδηγός οροφής
concealed single
roof mount rail

γυψοσανίδα
 plasterboard

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

ρυθμιζόμενος οδηγός τοίχου
adjustable wall mount rail

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

διπλός οδηγός οροφής
double roof mount rail

γυαλί
glass

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

γυψοσανίδα
 plasterboard

κρυφός διπλός
οδηγός οροφής
concealed double
roof mount rail

φύλλο αλουμινίου
 aluminum leaf

γυαλί
glass

πρεβάζι αλουμινίου
aluminum architrave

ρυθμιζόμενο προφίλ αλουμινίου
για ντύσιμο του λαμπά
covering the wall thickness with
adjustable aluminum prole

πρεβάζι αλουμινίου
aluminum architrave

γυαλί
glass

γυψοσανίδα
 plasterboard

γωνιακό προφίλ
corner prole

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

προφίλ αντικρίσματος
jamb prole

γυαλί
glass

γυψοσανίδα
 plasterboard

γωνιακό προφίλ
corner prole

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

γυψοσανίδα
plasterboard



ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ
PARTITION SYSTEM

Σύγχρονα και πρωτοποριακά διαχωριστικά συστήµατα που 
ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές σχεδιαστικές και αισθητικές 
απαιτήσεις. 

Οι µεγάλες ενιαίες επιφάνειες, χωρίς παρεµβολή σκελετού, 
προσφέρουν ιδιαίτερη διαύγεια και καθαρότητα στο χώρο.

Σύστηµα χωρίσµατος µε 
προφίλ αλουµινίου και γυαλί.

Partition system with 
aluminum frame and glass.

I N T E R N A L  L I N E

O7

8889



ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ
PARTITION SYSTEM

Σύγχρονα και πρωτοποριακά διαχωριστικά συστήµατα που 
ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές σχεδιαστικές και αισθητικές 
απαιτήσεις. 

Οι µεγάλες ενιαίες επιφάνειες, χωρίς παρεµβολή σκελετού, 
προσφέρουν ιδιαίτερη διαύγεια και καθαρότητα στο χώρο.

Σύστηµα χωρίσµατος µε 
προφίλ αλουµινίου και γυαλί.

Partition system with 
aluminum frame and glass.

I N T E R N A L  L I N E

O7

8889



I N T E R N A L  L I N E

Σύστηµα χωρίσµατος 
µε προφίλ αλουµινίου 
και γυαλί.

Partition system with 
aluminum frame and 
glass.

9Ο91



I N T E R N A L  L I N E

Σύστηµα χωρίσµατος 
µε προφίλ αλουµινίου 
και γυαλί.

Partition system with 
aluminum frame and 
glass.

9Ο91



9293I N T E R N A L  L I N E

Σύστηµα χωρίσµατος που συνδυάζει 
πόρτα ασφαλείας και σταθερό µε  προφίλ 
αλουµινίου και γυαλί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ 
TECHNICAL SHEET OF PARTITION SYSTEM

Προφίλ χωρίσματος
Partition prole

γυαλί
glass

Ρυθμιστής γυαλιού
Glass regulator

Εξωτερική μεριά
Outside side

Εσωτερική μεριά
Inside side

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

κάσα αλουμινίου
aluminum frame

μίλι
hinge

γυαλί
glass

γυαλί
glass

Προφίλ χωρίσματος
Partition prole



9293I N T E R N A L  L I N E

Σύστηµα χωρίσµατος που συνδυάζει 
πόρτα ασφαλείας και σταθερό µε  προφίλ 
αλουµινίου και γυαλί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ 
TECHNICAL SHEET OF PARTITION SYSTEM

Προφίλ χωρίσματος
Partition prole

γυαλί
glass

Ρυθμιστής γυαλιού
Glass regulator

Εξωτερική μεριά
Outside side

Εσωτερική μεριά
Inside side

φύλλο αλουμινίου
aluminum leaf

κάσα αλουμινίου
aluminum frame

μίλι
hinge

γυαλί
glass

γυαλί
glass

Προφίλ χωρίσματος
Partition prole



9495

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ     
INTERNAL WOODEN DOOR

     

Μέσα από µια µεγάλη ποικιλία τεχνιτών και φυσικών υλικών, οι ξύλινες εσωτερικές πόρτες 
συνδυάζουν το κλασικό ύφος και την αντοχή στο χρόνο.

Offered in a wide variety of artificial and natural materials, our wooden interior doors 
combine a classic style and durability.

65mm

31mm

I N T E R N A L  L I N E

O8

Εσωτερική πόρτα Nobby 
µε φυσικό καπλαµά.

Internal door Nobby with 
natural veneer.



9495

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ     
INTERNAL WOODEN DOOR

     

Μέσα από µια µεγάλη ποικιλία τεχνιτών και φυσικών υλικών, οι ξύλινες εσωτερικές πόρτες 
συνδυάζουν το κλασικό ύφος και την αντοχή στο χρόνο.

Offered in a wide variety of artificial and natural materials, our wooden interior doors 
combine a classic style and durability.

65mm

31mm

I N T E R N A L  L I N E

O8

Εσωτερική πόρτα Nobby 
µε φυσικό καπλαµά.

Internal door Nobby with 
natural veneer.



96I N T E R N A L  L I N E

Εσωτερική πόρτα 
ταµπλαδωτή Wood Grain.
 
Wood Grain interior 
panelled door.  

Εσωτερική πόρτα µε 
επένδυση µελαµίνης 

wood grain.

Internal door covered 
with wood grain 

melamine.





email: info@goldendoor.gr

www.goldendoor.gr

Ε Κ Δ Ο Σ Η             2 0 2 2

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

GOLDEN DOOR ABEE
Ήµερος Τόπος, Ασπρόπυργος
19300 Αθήνα

t  210 55 95 604    

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λ. Πεντέλης 38-40  
15234 Χαλάνδρι
t  210 80 31 300

Παναγή Τσαλδάρη 12
12132 Περιστέρι
t  210 26 90 464

Λ. Βουλιαγµένης 34
16777 Ελληνικό
t  210 99 04 290

FACTORY 

GOLDEN DOOR SA
Imeros Topos, Aspropirgos
19300 Athens, Greece

t  +30 210 55 95 604    

SHOWROOMS

38-40 Pentelis Ave. 
15234 Halandri
t  +30 210 80 31 300

12 Panagi Tsaldari Str.
12132 Peristeri, Athens
t  +30 210 26 90 464

34 Vouliagmenis Ave.
16777 Elliniko, Athens 
t  +30 210 99 04 290


