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Η SYLOR Wooden Solutions δραστηριοποιείται 
στο χώρο του ξύλου για περισσότερα από 30 
χρόνια. Μια μακρά πορεία ανάπτυξης που 
βασίζεται στον επαγγελματισμό, τη βαθιά 
γνώση, τη διαρκή έρευνα και την αγάπη για 
το αντικείμενο. Κύρια επιδίωξή μας αποτελεί 
η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, 
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην άριστη 
σχέση μας μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια.        

Η συνεργασία με εξειδικευμένες μονάδες 
παραγωγής εσωτερικών πορτών συνδυάζεται 
με τη δική μας εμπειρία, πάθος και μεράκι γι’ 
αυτό που κάνουμε, θέτοντας ψηλά τον πήχη 
στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την 
αισθητική.

Καινοτόμος σχεδιασμός, ιταλική παράδοση, 
έρευνα και εξελιγμένοι μέθοδοι παραγωγής 
είναι τα συστατικά της δημιουργίας κάθε 
σχεδίου πόρτας, σε μια συλλογή που 
εμπλουτίζεται διαρκώς. Η προσεκτική επιλογή 
πρώτων υλών για την κατασκευή και η ευρεία 
γκάμα φινιρισμάτων (ξύλο, οικολογικό δέρμα, 
ταπετσαρία, συνθετικές απομιμήσεις ξύλου) 
και τεχνοτροπιών βαφής (λάκα, γυαλιστερό 
φινίρισμα, πατίνα) ικανοποιούν κάθε αισθητική 
απαίτηση. 

SYLOR Wooden Solutions has been operating 
in the wood sector for more than 30 years. 
A long growing up pathway which is based 
on commitment, deep knowledge and 
continuous research on the sector. Our 
primary aim is our customers’ satisfaction, 
something that is reflected in our exceptional 
relationship with them throughout the years. 

Our collaboration with specialised interior 
door production units goes along with our own 
long experience and passion for our work, 
raising the bar in terms of safety, functionality 
and aesthetics.

Innovative design, Italian tradition, research 
and state-of-the-art methods of production 
are the components used in the creation 
of each door model of a collection that 
constantly expands. Carefully selected raw 
materials and a wide range of finishes (wood, 
ecological leather, wallpaper, laminate) 
and colouring techniques (lacquer, glossy 
finish, patinated) can meet any aesthetic 
requirement.

ποιότητα & 
υψηλή αισθητική

design meets 
quality
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laminate
συνθετική επένδυση



ΑΡΙΣΤΕΡΑ
LN. Χρώμα noce 

nazionale. Κάσσωμα standard.
ΔΕΞΙΑ

GEO 09. Χρώμα Rovere City 3D. 
Κάσσωμα standard. Άνοιγμα 

rotea (αξονική).

LEFT
LN. Finish noce nazionale. 

Standard frame.
RIGHT

GEO 09. Finish Rovere City 3D. 
Standard frame. Opening type 

rotea (pivot).
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σχέδια σειράς LAMINATE. 

Κάσσωμα era. 
ΔΕΞΙΑ

MS. Χρώμα olmo deserto.
Άνοιγμα magic slide (συρόμενη).

LEFT
Diverse designs by LAMINATE 

collection. Era frame.
RIGHT

MS. Finish olmo deserto.
Οpening type magic slide.
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GEO 08. Χρώμα rovere moka.
GEO 08. Finish rovere moka.

GEO 03. Χρώμα olmo artico.
GEO 03. Finish olmo artico.

MS - Τζάμι ΦΩΣ Β. Χρώμα canaletto. 
MS - Glazing LIGHT Β. Finish canaletto.



ΑΡΙΣΤΕΡΑ
LN - τζάμι ασύμμετρο. Χρώμα 

bianco. Κάσσωμα era.
ΔΕΞΙΑ

INF. Χρώμα mocaccino. 
Κάσσωμα standard. Άνοιγμα 
δίφυλλη συρόμενη επάλληλα.

LEFT
LN - asymmetric glass. 

Finish bianco. Era frame.
RIGHT

INF. Finish mocaccino.
Standard frame. Opening type 

double sliding.
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veneer & lacquer
επένδυση καπλαμά & λάκα



ΔΕΞΙΑ
NOVA CASTELLO. Χρώμα 

multinoce. Κάσσωμα standard.
RIGHT

NOVA CASTELLO. Finish 
multinoce. Standard frame.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
DEMETRA. Χρώμα tecnorovere 

fume. Κάσσωμα standard.
Άνοιγμα piega (σπαστή).

ΔΕΞΙΑ
GALAXIA 10. Χρώμα tecnorovere 

tabacco. Κάσσωμα era.

LEFT
DEMETRA. Finish tecnorovere 

fume. Standard frame. Opening 
type piega (folding).

RIGHT
GALAXIA 10. Finish tecnorovere 

tabacco. Era frame.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INTARSIO MILANO. Χρώμα 

tecnorovere sabbia. 
Κάσσωμα era. 

ΔΕΞΙΑ
RIGA VERONA. Χρώμα λάκα 

ardesia. Κάσσωμα era.

LEFT
INTARSIO MILANO. Finish 

tecnorovere sabbia. Era frame.
RIGHT

RIGA VERONA. Finish lacquer 
ardesia. Era frame.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σχέδια σειράς ANIMALIER (επάνω) 

& CAMMEO (κάτω). 
ΔΕΞΙΑ

ANIMALIER GUEPARD. Χρώμα 
λάκα RAL 3003. Κάσσωμα era. 

LEFT
Diverse designs by collections 
ANIMALIER (top) & CAMMEO 

(bottom). 
RIGHT

ANIMALIER GUEPARD. Finish RAL 
3003. Era frame.
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STELLA/NOVASTELLA 11 PIANETA 4

PEGASO 5STELLA/NOVASTELLA 20

RIGA 2048

RIGA 2032

ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σχέδια παντογράφου. Χρώμα 

λάκα λευκή.
ΔΕΞΙΑ

NOVASTELLA 16. Χρώμα 
λάκα λευκή. Κάσσωμα era & 

διακοσμητικά πρεβάζια.

LEFT
Diverse designs. Finish white 

lacquer. 
RIGHT

NOVASTELLA 16. Finish white 
lacquer. Era frame & 

decorative mouldings.
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dolcevita
σειρά dolcevita



ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INTARSIO PALERMO. Χρώμα 

tecnorovere bianco. Κάσσωμα 
mimetica (κρυφό).  

ΔΕΞΙΑ
PANORAMA. Χρώμα Decorato 

canaletto. Κάσσωμα era.

LEFT
INTARSIO PALERMO. Finish 

tecnorovere bianco. Mimetica 
frame (hidden frame).

RIGHT
PANORAMA. Finish Decorato 

canaletto. Era frame.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INCANTO Q. Χρώμα tecnorovere 

cacao. Κάσσωμα era.  
ΔΕΞΙΑ

INCANTO R. Χρώμα λευκή λάκα. 
Κάσσωμα era.

LEFT
INCANTO Q. Finish tecnorovere 

cacao. Era frame.
RIGHT

INCANTO R. Finish white lacquer. 
Era frame.

28 | dolcevita dolcevita | 29



ΑΡΙΣΤΕΡΑ
LEVITA DIAMOND. Χρώμα λάκα 

λευκή. Κάσσωμa levita.
ΔΕΞΙΑ

LEVITA ATTRACTION. Χρώμα 
RAL 1013 γυαλιστερό φινίρισμα. 

Κάσσωμα levita &επένδυση τοίχου.

LEFT
LEVITA DIAMOND. Finish white 

lacquer. Levita frame.
RIGHT

LEVITA ATTRACTION. Finish glossy 
RAL 1013 lacquered. Levita 

frame, with wainscoating.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
OPERA TERZA. Χρώμα λευκή λάκα. 

Κάσσωμα standard.
ΔΕΞΙΑ

VENEZIA. Χρώμα ιβουάρ με 
τεχνοτροπία πατίνας. Κάσσωμα 

standard & διακοσμητικά πρεβάζια.

LEFT
OPERA TERZA. Finish white 
lacquer. Standard frame.

RIGHT
VENEZIA. Finish patinated ivory. 

Standard frame & decorative 
mouldings.
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PRIMA SLIM. 
Technorovere tortora, 
γυαλιστερό φινίρισμα. 
Technorovere tortora shiny.

PRIMA CHIC. 
Μαύρο leguan δέρμα. 
Black leguan.

PRIMA CHIC. 
Καφέ δέρμα. 
Brown leather. 

PRIMA SEVEN. 
Λευκό, γυαλιστερό φινίρισμα. 
Milk shiny.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΕΙΡΑ PRIMA. Προφίλ αλουμινίου 

στις άκρες του φύλλου. 
Κάσσωμα era.

ΔΕΞΙΑ
PRIMA KILT. Χρώμα tecnorovere 
castagno shiny. Κάσσωμα era.

LEFT
PRIMA COLLECTION. 

Aluminium profile on side 
edges. Era frame.

RIGHT
PRIMA KILT. Finish tecnorovere 

castagno shiny. Era frame.
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΕΙΡΑ ETEREA PLUS: GAME, EASY, 
CODE. Χρώμα λάκα γυαλιστερή. 

Κάσσωμα eterea.

LEFT
ΣΕΙΡΑ ETEREA PLUS: GAME, EASY, 

CODE. Finish lacquer shiny. 
Eterea frame.
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16ο  χλμ. E.O. Αθηνών – Λαμίας, Κηφισιά 
16th km N.R. Athinon - Lamias, Kifisia

Τ.        
F.       
Μ.    

www.sylor.gr

(+30) 210 62 56 959 & -956 
(+30) 211 770 1570 
info@sylor.gr

SYLOR - Wooden Solutions

SY
LO

R 
- 

W
o

o
d

e
n 

So
lu

tio
ns

 ©
 2

01
9 

 •
  Σ

χε
δι

α
σ

μό
ς 

εν
τύ

π
ο

υ:
 Μ

α
ρ

ία
 Κ

ικ
ίδ

ο
υ


