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η όψη της ασφάλειας

H EURODOMICA έχει δηµιουργήσει τέσσερις συλλογές επενδύσεων ξύλου και µία συλλογή επεν-

δύσεων αλουµινίου, οι οποίες συνοδεύονται από ένα σύνολο ειδικών προφίλ και µικροτεµα-

χίων φινιρίσµατος, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα, απαιτήσεων τόσο σε επίπεδο αισθητικής

όσο και σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών.

Oι συλλογές ξύλου GRAFICO και TEOREMA, που ακολουθούν, κατασκευάζονται από MDF µε επέν-

δυση συνθετικού καπλαµά, ο οποίος είναι λίαν ανθεκτικός στα κτυπήµατα και καθαρίζεται πολύ

εύκολα από τους ρύπους. Mε την τεχνολογία αυτή έχουµε και κάλυψη της «αυλακιάς» του σχε-

δίου µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται άψογο φινίρισµα και αισθητικό αποτέλεσµα (Στις κοινές

επενδύσεις, MDF µε απλό καπλαµά, στην «αυλακιά» του παντογράφου φαίνεται το MDF και όχι ο

καπλαµάς). Στις συλλογές αυτές έχουµε ακόµη και τις παρακάτω επιλογές:

1. Mεγάλη γκάµα χρωµατικών επιλογών. Eπισκεφθείτε ένα κατάστηµα EURODOMICA ή EΞOYΣIO∆OTHMENO

ΣYNEPΓATH MAΣ να δείτε το EI∆IKO XPΩMATOΛOΓIO.

2. ∆υνατότητα κάλυψης (προαιρετικά) του εσωτερικού προφίλ συγκράτησης επενδύσεων

(που συνήθως είναι καφέ, φωτό 1 και 3) µε καλαίσθητο ποµπέ προφίλ ξύλου (φωτό 2)

3. Στη συλλογή Grafico έχουµε την επιλογή

«µονού» ή «τριπλού» εργαλείου. Mε το µο-

νό εργαλείο οι γωνίες των σχεδίων έχουν

στρογγυλό τελείωµα, ενώ µε το τριπλό οι γω-

νίες εµφανίζουν απόλυτα ίσιο τελείωµα.

ΣΣYYΛΛΛΛOOΓΓHH  SSTTOORRIICCOO

Πρόκειται για χειροποίητες

επενδύσεις ξύλου, που βά-

φονται µε βερνίκι (λούστρο)

σε συγκεκριµένες αποχρώσεις.

ΣΣYYΛΛΛΛOOΓΓHH  SSIINNTTEETTIICCOO

Eίναι επενδύσεις από συνθε-

τικό καπλαµά σε συνδυασµό

δύο αποχρώσεων.

H-7 K-5 N-10 T-18 I-17

B-8 P-1 T-11 X-31

(φωτ. 1)

(φωτ. 3)

(φωτ. 2)
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Tα πράγµατα, που µας

περιβάλλουν, το σχήµα τους, 

η δοµή τους και το χρώµα τους,

συχνά επηρεάζουν τη διάθεσή

µας, µεταφέροντας το γούστο και

τις ιδέες του δηµιουργού τους.
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ATENE VIENNA

ΠPOΣOXH: ΣYNHΘΩΣ TA ΠPAΓMATIKA XPΩMATA EINAI EΛAΦPΩΣ ∆IAΦOPETIKA AΠO TA EKTYΠΩMENA



ΣYΛΛOΓH TEOREMA

Aποτελείται από επενδύσεις ξύλου (MDF µε συνθετικό καπλαµά), σε ποικιλία αποχρώσεων και

σχεδίων, χαραγµένων µε τη βοήθεια παντογράφου «βαθέως και µεγάλου εργαλείου». Kάθε

επένδυση φέρει περιµετρική «πατούρα» η οποία προσδίδει όγκο και βάρος.

η όψη της ασφάλειας

ΣYΛΛOΓH GRAFICO

Aποτελείται από επενδύσεις ξύλου (MDF µε συνθετικό καπλαµά) σε ποικιλία αποχρώσεων και

σχεδίων χαραγµένων µε τη βοήθεια  παντογράφου «µονού εργαλείου».
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CANNES COLONIALE GENOVA LONDRA

LUGANOΠPOΣOXH: ΣYNHΘΩΣ TA ΠPAΓMATIKA XPΩMATA EINAI EΛAΦPΩΣ ∆IAΦOPETIKA AΠO TA EKTYΠΩMENA MADRID OSLO PS6

62A 62B 62 73 55

58 49 52 41 42

43 48 64 68 21
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Παραδοσιακές επενδύσεις αλουµινίου µε πρεσσαριστές κορνίζες Παραδοσιακές επενδύσεις µε πρόσθετες κολλητές κορνίζες
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ΣΣYYΛΛΛΛOOΓΓHH  EEΠΠEENN∆∆YYΣΣEEΩΩNN  AALLUUMMIINNIIOO

H EURODOMICA προτείνει τις επενδύσεις αυτές για τις περιπτώσεις εκεί-

νες στις οποίες οι πόρτες εκτίθενται στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες

(ήλιος, βροχή, υγρασία κ.λπ.).

Bάφονται σε όλες τις γνωστές αποχρώσεις της γκάµας RAL, που βάφονται

και τα κουφώµατα αλουµινίου (στιλπνής, µατ, σαµπλέ, µεταλλικής υφής,

κ.λπ.).

H κάλυψη της επαφής και του κενού µεταξύ κάσας και τοίχου επιτυγχάνε-

ται µε ειδικά σχεδιασµένα προφίλ αλουµινίου (κάσωµα και αρµοκάλυπτρα),

που βάφονται και αυτά στις αντίστοιχες RAL αποχρώσεις.

Tο κάσωµα αλουµινίου καλύπτει συνήθως το “λαµπά” µέχρι το µέσον και µε

τρόπο ώστε να µη δηµιουργείται αισθητική σύγκρουση µε διακοσµητικές

κορνίζες του τοίχου, λασποκορνίζες, νεοκλασσικές σκωτίες, επενδύσεις

πέτρας που συνήθως συνοδεύουν µια εξωτερική πόρτα εισόδου.



οι συνεργάτες µας (Kέντρα Πώλησης Προϊόντων EURODOMICA)
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EURODOMICA SA.: Eργοστάσιο: Θέση Kύριλλο, 193 00 Aσπρόπυργος

Tηλ.: +30-210-5595 578, Fax: +30-210-5595 279

http://www.eurodomica.gr • e-mail: info@eurodomica.gr

EKΘEΣEIΣ: AΘHNAΣ, Πειραιώς 109 (Γκάζι), Tηλ.: 210 3450 611

YMHTTOY: Kωνσταντινουπόλεως 13, Tηλ.: 210 7628 919

KHΦIΣIAΣ: Eλαιών 39, Nέα Kηφισιά, Tηλ.: 210 6200 460

ΓΛYΦA∆AΣ: Γούναρη 60, Tηλ.: 210 9650 334

ΠIKEPMIOY: 19o χλµ. Λεωφ. Mαραθώνος, Tηλ.: 210 6039 967

ANΩ ΛIOΣIΩN: Λ. Φυλής 207, Tηλ.: 210 2484 293

KAI ΣE ΠATPA, KABAΛA, TPIΠOΛH, XIO, KΩ, KPHTH, ΠAPIΣI, ΣEPBIA, PΩΣIA, AΛBANIA

Oι Kεντρικές εγκαταστάσεις σχεδιασµού και παραγωγής των προϊόντων 

της EURODOMICA, βρίσκονται στον Aσπρόπυργο Aττικής, σε ιδιόκτητους χώρους 18.500 m2

Oι Συνεργάτες, που προωθούν και υποστηρίζουν τα προϊόντα EURODOMICA στους τελικούς

πελάτες, είναι οι σύµµαχοι µας στη µάχη της ποιότητας, µε τους οποίους µοιραζόµαστε τα

ίδια οράµατα:

• την Aνάγκη συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών, πριν και µετά την πώληση

• την Πελατοκεντρική Φιλοσοφία - Παροχή συµβουλών, λύσεων και ικανοποίησης και των πιο

ειδικών αναγκών και απαιτήσεων.

Στους Συνεργάτες µας διοχετεύεται η τεχνογνωσία και η πολυετής εµπειρία µε τακτικά

Eκπαιδευτικά Σεµινάρια, Tεχνικά Eγχειρίδια και Παροχή Tεχνικής Yποστήριξης σε Eξειδικευµένα

Έργα, µε αποστολή τεχνικών και εκπόνηση σχεδίων µελετών.

H Συνεργασία αυτή συνοδεύεται και από «Γραπτή Συµφωνία Συνεργασίας»

µέσα στην οποία περιγράφονται οι αµοιβαίες δεσµεύσεις, Eταιρίας και Συνεργατών, 

για τη διασφάλιση του ανώτατου επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη αλλά και του κύρους του

ονόµατος EURODOMICA.

Tο GROUP EURODOMICA:

®

®

Συλλογή θωρακισµένων πορτών Gardesa
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