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ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
SLIDING CLOSET



Σχεδιάσαμε για εσας μια νέα εντοιχισμένη ντουλάπα, 
γκαρνταρόμπα ή απλά μια ανακαίνιση της παλιάς σας ντουλάπας 
έτσι ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Θα δώσει στο δωμάτιό 
σας μια εντελώς νέα διάσταση σε μέγεθος και φωτεινότητα με ένα 
πλήρες φάσμα χρωμάτων των θυρών, συμπεριλαμβανομένων 
χρωμάτων ξύλου και ποικιλίας πάνελ θυρών.

We designed for you a new build-in closet, wardrobe or just a 
renovation of your old closet, in order to suit your needs. It will give 
to your room a totally different perspective of size and brightness, 
with a full range of door colors, including wood colors, and a variety 
of door panels.

Σχεδιασμός και σαφήνεια.
Οι συρόμενες ντουλάπες Patsalas 
κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας υλικά, τζάμια, προφίλ 
αλουμινίου και πάνελ μελαμίνης σε 
διάφορα χρώματα και σχέδια. 
Μπορούμε  εύκολα να εκτυπώσουμε 
τις γυάλινες επιφάνειες με το 
αγαπημένο σας θέμα και να τις 
μετατρέψουμε σε έργο τέχνης. 
Οι συρόμενες ντουλάπες   Patsalas
είναι οι πιο προσιτές τις αγοράς. 

Design and clarity
The sliding closets Patsalas are 
manufactured using high quality 
materials, glazing, aluminium profiles 
and chipboard panels in a great variety 
of colors and designs. We can easily 
print your favorite theme on the glass 
surfaces and transform them into a 
work of art.
The sliding closets Patsalas are the 
most affordable on the market.
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Ανανεώστε τον χώρο σας!
Τα συρόμενα φύλλα της ντουλαπας 
Patsalas μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και ως διαχωριστικά 
εσωτερικών χώρων, για ανακαίνιση 
παλιάς ντουλάπας καθώς και ως 
πολυμορφικά έπιπλα. 
Ανανεώστε τον χώρο σας με μια 
εργονομική συρόμενη ντουλάπα 
αλουμινίου.

Βρείτε εύκολα τα ρούχα σας!
Αν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο, 
επιλέξτε μία από τις συρόμενες πόρτες 
που διαθέτουμε. Αυτές οι πόρτες δεν 
πιάνουν καθόλου χώρο στο δωμάτιο. 
 
Εξοικονόμηση χώρου.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 
20% του χώρου σας με την συρόμενη 
πόρτα ντουλάπας Patsalas. Η 
συρόμενη πόρτα έχει το πλεονέκτημα, 
ότι κατά το άνοιγμα δεν καταλαμβάνει 
καθόλου χώρο - πράγμα πολύ χρήσιμο 
σε περίπτωση έλλειψης χώρου.

Renew your space!
The sliding sashes of Patsalas closet 
can also be used as internal space 
dividers, for renovation of an old closet 
and also as polymorphic furniture. 
Renew your space with an ergonomic 
sliding aluminium closet.

Find your clothes easily!
If you want to save space, select one 
from the sliding sashed that we offer. 
These sashes do occupy no room 
space at all.

Space saving.
You can save up to 20% of your room 
space with the sliding sash of Patsalas 
closet. The sliding sash has the 
advantage that during opening does not 
occupy any space - a very useful 
feature in case of lack of space.

Οι Συρόμενες ντουλάπες Patsalas διακρίνονται για την εργονομική 
τους σχεδίαση και την αντοχή τους. 
 Κατάλληλες για γυάλινες πόρτες και panel.
 Ευκολία στην τοποθέτηση.
 Βάρος ανά πόρτα έως 35 kgr.
 Πάχος panel 10 mm.
 Αθόρυβη κίνηση πόρτας και εύκολο σύρσιμο.
The sliding closets Patsalas stand out for their ergonomic design 
and durability.
- Suitable for glass panels and doors
- Easy to install
- 35 kg maximum sash weight
- Panel thickness 10 mm
- Silent sash movement and easy opening.
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Technical details
The frames are manufactured using aluminium alloy EN AW 6063 in 
natural anodizing or any RAL color you desire.

Oll of us at Patsalas Bros S.A. folloy the trends of our era and are 
affected by it. We designed for you a sliding closet that will be admired. 
Practical, spacious, in many colors so you can combine it with your 
furniture, but above all unbelievably economical for what it offers. A 
closet that will really excite you!
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Τεχνικές λεπτομέρειες 
Τα πλαίσια κατασκευάζονται από κράμα 
αλουμινίου EN AW 6063 σε φυσική 
ανοδίωση ή ότι χρώμα RAL θελήσετε.

Όλοι εμείς στην Αφοι Πατσάλα ΑΕΒΕ 
πάμε με το ρεύμα της εποχής και 
παίρνουμε επιρροές από αυτήν. 
Σχεδιάσαμε για εσάς μία συρόμενη 
ντουλάπα που θα κλέψει τις 
εντυπώσεις! Πρακτική, ευρύχωρη, σε 
πολλές αποχρώσεις για να την 
ταιριάξετε με τα έπιπλα σας, μα πάνω 
από όλα απίστευτα οικονομική για αυτά 
που προσφέρει. Μία ντουλάπα που 
πραγματικά θα σας ενθουσιάσει!


