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interno
doors
Δυναμική συλλογή εσωτερικών θυρών, στην αδιάκοπη 
αναζήτηση νέων λύσεων για τον εξοπλισμό της κατοικίας 
και του επαγγελματικού χώρου.

Πολλαπλές σχεδιαστικές προτάσεις, σε σύγχρονες και κλασικές 
φόρμες, για την κάλυψη ποικίλων αισθητικών αναγκών.

Ανθρώπινη δεξιοτεχνία και υψηλή τεχνολογία, αφιερωμένες 
στη δημιουργία υψηλής ποιότητας κατασκευών, ασυναγώνιστης 
λειτουργικότητας.

Αυστηρές λειτουργικές διαδικασίες στη συνεχή προσπάθεια 
διασφάλισης των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Εκτεταμένη πανελλήνια παρουσία σε πρωτοποριακά διαμορφωμένα 
εταιρικά showroom και επιλεγμένα καταστήματα συνεργατών.

Δυναμική διεθνής δραστηριότητα μέσω θυγατρικών εταιριών 
του Ομίλου της Alumil και δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Distinct collection of interior doors suitable for residential 
and commercial buildings.

Several design proposals, in modern and classical forms, 
cover a variety of aesthetic needs.

Human skills and high technology, dedicated in creating high-quality 
constructions with incomparable functionality.

Strict operating procedures and high quality standards

Extensive nationwide presence, with innovatively designed corporate 
showrooms and selected partner shops

Dynamic international activity through subsidiaries of Alumil Group
and a network of cooperating firms.

32



interno
doors
Δυναμική συλλογή εσωτερικών θυρών, στην αδιάκοπη 
αναζήτηση νέων λύσεων για τον εξοπλισμό της κατοικίας 
και του επαγγελματικού χώρου.

Πολλαπλές σχεδιαστικές προτάσεις, σε σύγχρονες και κλασικές 
φόρμες, για την κάλυψη ποικίλων αισθητικών αναγκών.

Ανθρώπινη δεξιοτεχνία και υψηλή τεχνολογία, αφιερωμένες 
στη δημιουργία υψηλής ποιότητας κατασκευών, ασυναγώνιστης 
λειτουργικότητας.

Αυστηρές λειτουργικές διαδικασίες στη συνεχή προσπάθεια 
διασφάλισης των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.

Εκτεταμένη πανελλήνια παρουσία σε πρωτοποριακά διαμορφωμένα 
εταιρικά showroom και επιλεγμένα καταστήματα συνεργατών.

Δυναμική διεθνής δραστηριότητα μέσω θυγατρικών εταιριών 
του Ομίλου της Alumil και δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Distinct collection of interior doors suitable for residential 
and commercial buildings.

Several design proposals, in modern and classical forms, 
cover a variety of aesthetic needs.

Human skills and high technology, dedicated in creating high-quality 
constructions with incomparable functionality.

Strict operating procedures and high quality standards

Extensive nationwide presence, with innovatively designed corporate 
showrooms and selected partner shops

Dynamic international activity through subsidiaries of Alumil Group
and a network of cooperating firms.

32



suite
Aυτόνομη σειρά εσωτερικών ανοιγόμενων θυρών, εξοπλισμένη με πλήθος υλικών, 
χρωμάτων, σχεδίων και φινιρισμάτων. Η χρήση τριών διαφορετικών κασών 
αλουμινίου, με η χωρίς αρμοκάλυπτρα, σε συνδυασμό 
με την ευρεία γκάμα υλικών δίνει προοπτικές ελευθερίας στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό και διακόσμηση. Δίνει τη δυνατότητα να τονίσουμε 
την παρουσία της στον χώρο ή να την αποκρύψουμε καθιστώντας την 
ομοεπίπεδη με την τοιχοποιία, χάρη στο ενσωματωμένο σε αυτήν κάσωμα.

Independent range of interior hinged doors, 
available in numerous materials, colors, designs 
and finishes. The use of three different aluminum 
frameswith or without decorative trimming, 
in combination with the wide range of materials 
provides freedom in architectural design 
and decoration.
Suite range can either emphasize its presence 
or be more discreet (coplanar with wall) 
thanks to its in built frame.

suite 100
Κάσα αλουμινιου Invisible ενσωματωμένη στην τοιχοποιία.
Φύλλο ξύλινο πρεσσαριστό σε ποικιλία χρωμάτων,
επενδύσεων με ταπετσαρία τοίχων και τεχνοδερμάτων
και με κρυφό μεντεσέ.  

“Invisible” aluminum frame built into the walls. Pressed wooden sash 
in a variety of colors wallpaper coatings and home fabrics 
(artificial leather). Optionally, it can be installed with concealed hinge. 

Interno

4 5
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suite 100
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“Invisible” aluminum frame built into the walls. 
Pressed wooden sash in a variety of colors wallpaper coatings. 
Optionally, it can be installed with concealed hinge. 
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Suite 100 Suite 100 Suite 100 
Δρυς Ανοιχτό
Oak Light

Δρυς Γκρι 
Oak Grey

Δρυς 
Oak Wenge 

Wenge

suite
doors

Interno

Suite 1 Suite 100 
Kαρυδιά ΤΚKαρυδιά ΤΚ
Walnut TK

Suite 100 
Τεχνητό Δέρμα 
 Leather Cream LW05

Cream LW05
8 9
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suite 200
Κάσα αλουμινιου Minimal για τοιχοποιία πάχους 
από 100 mm έως 125 mm.
Φύλλο ξύλινο πρεσσαριστό σε ποικιλία χρωμάτων,και κρυφό μεντεσέ.  

Minimal aluminum frame for wall thickness from 100 mm to 125 mm.
Pressed wooden sash in a variety of colors.
Available with the option of concealed hinge.

suite
doors

Interno
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doors

Interno

Suite 200 Suite 200 
Τεχνητό Δέρμα  
Leather Dark Brown LW72

Dark Brown LW72 Έβενος Ισόβενος
Ebony Straight Grain

Suite 200 Suite 200 Suite 200 
Καρυδιά Ισόβενη
Walnut Grain

Wenge Eυρώπης
European Wenge

Τεχνητό Δέρμα 
Leather Black LW80

Black LW80

12 13
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suite 300
Κάσα αλουμινιου Minimal για τοιχοποιία πάχους 
από 100 mm έως 130 mm 
με κουμπωτό αρμοκάλυπτρο.
Φύλλο ξύλινο πρεσσαριστό σε ποικιλία χρωμάτων
με κρυφό μεντεσέ.

Minimal aluminum frame for wall thickness 
from 100 mm to 130 mm, 
with clipped decorative trimming.
Pressed wooden sash with hidden hinge, 
available in a big variety of colors.

suite
doors

Interno
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suite 300
Κάσα αλουμινιου Minimal για τοιχοποιία πάχους 
από 100 mm έως 130 mm 
με κουμπωτό αρμοκάλυπτρο.
Φύλλο ξύλινο πρεσσαριστό σε ποικιλία χρωμάτων
με κρυφό μεντεσέ.

Minimal aluminum frame for wall thickness 
from 100 mm to 130 mm, 
with clipped decorative trimming.
Pressed wooden sash with hidden hinge, 
available in a big variety of colors.

suite
doors

Interno

14 15



suite
doors

Interno

Suite 300 Suite 300 
RAL3020 Gloss White Gloss

Suite 300 Suite 300 Suite 300 
RAL1014 Matt RAL9011 Matt RAL3000 Matt
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glass

Interno

Suite Glass Suite Glass Structural 
Έγχρωμο τζάμι / Colored glass Έγχρωμο τζάμι /  Colored glass

Suite Glass Suite Glass Suite Glass 
Τζάμι αμμοβολή / Frosted glass Τζάμι με σχέδια αμμοβολής Maya 1

Patterned glass, design Maya 1
Τζάμι Φυμέ / (Fume) Tinted glass

22 23
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suite
partition

Interno

Η σειρά αυτή, ανοίγει νέες προοπτικές 
στην αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, 
ξεπερνώντας την έννοια του διαχωρισμού, 
εισάγοντας ένα σύστημα ευέλικτο 
και λειτουργικό.
Κατασκευασμένο από λεπτό, διακριτικό προφίλ 
αλουμινίου και υαλοπίνακες, που προσαρμόζεται 
σε όλες τις διαστάσεις και αρχιτεκτονικές 
κατασκευές βασιζόμενο στις πολλαπλές 
δυνατότητες σύνθεσής του.
Ξεπερνώντας τις βαριές κατασκευές διαχωρισμού,
παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας ξεχωριστών 
προσωπικών χώρων σε άμεση επαφή 
με την υπόλοιπη κατοικία.
Προτείνεται ως αρχιτεκτονική ιδέα διακόσμησης 
που αναδεικνύει την ποιότητα του εσωτερικού 
χώρου, διατηρώντας την συνέχεια 
και το σύνολό του, εμπλουτίζοντάς τον με φως 
και κομψότητα.    

Suite partition range offers new perspectives 
in interior architecture, overcoming the sense 
of compartmentation while introducing a flexible 
and functional system.
Made of thin, distinctive aluminum profiles 
and glass can be adjusted in any dimension 
and architectural structures, relying 
on the multiple possibilities of its composition.
Overcoming the necessity for heavy construction 
partitions provides the ability to create unique, 
individual private spaces while maintaining 
direct visual contact with the rest of the residence.
It is recommended as a brilliant architectural 
decoration idea that highlights the quality 
of the interior enriching it with light 
and elegance, whereas maintaining 
the continuity and its wholeness.  

24 25
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vetro
Interno

Οι γυάλινες ανοιγόμενες πόρτες προσδίδουν μια εκλεκτική 
και μοντέρνα διακόσμηση στο χώρο σας 
καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταστεί 
ως μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στις σύγχρονες κατοικίες 
και εργασιακούς χώρους. 
Τα σχέδια των υαλοπινάκων μπορούν να έχουν μοντέρνο ύφος 
και να συνδυάζουν χρώματα, σχέδια, εικόνες με τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπάρχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Η γυάλινη πόρτα μπορεί να συνδυαστεί 
με κάσα αλουμινίου ή ξύλινη. 

26 27

The glass hinged doors give an eclectic and contemporary 
decoration to spaceas the recent years have become one 
of the most popular trends in modern residential 
and commercial buildings.
The glass design can be modish and combine colors, 
patterns and images to achieve an esthetic result. 
Glass doors can be combined with aluminum 
or wooden frame.
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wood

Interno

Συρόμενες πόρτες 
σχεδιασμένες για να τονίσουν 
την παρουσία τους στον χώρο, 
δημιουργώντας χρωματικά διαλείμματα 
στην επιφάνεια της τοιχοποιίας.
Αναρτημένες με μοντέρνους 
και υψηλής ποιότητας μηχανισμούς.

Sliding doors designed to emphasize 
their presence in space, creating color 
breaks on the wall surface.
The doors are slinged with modern 
and high-quality mechanisms

28 29
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Interno

Λάκα Γυαλιστερή
Gloss Lacquer

Καρυδιά ΤΚ
Walnut TK

Καρυδιά Ισόβενη
Walnut Grain

Έβενος Ισόβενος
Ebony Straight Grain
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vetro design

Interno

slide

ΚΑRΟ 1 QUADRADS 1

MEANDROS 1 FLOWER 1

CGD 1 MEANDROS VER 1

MAYA 1 WAVE 1

CIRCLES 1 TILES 1

CROSS LINE 1 STEP 1

ΚΑRΟ 2 QUADRADS 2

MEANDROS 2 FLOWER 2

CGD 2 MEANDROS VER 2

MAYA 2 WAVE 2

CIRCLES 2 TILES 2

CROSS LINE 2 STEP 2

34 35
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mechanism

Interno

slide
PERLAN 140

PERLAN 140

K2 - OMICRON

K2 - OMICRON

DIVA AIR WOOD

DIVA AIR WOOD

GEOLAN

GEOLAN

DIVA AIR GLASS

DIVA AIR GLASS

PERLAN 140 GGS

PERLAN 140 GGS
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linear
doors

Interno

Σειρά εσωτερικών ανοιγόμενων και συρόμενων θυρών, εξοπλισμένη 
με πλήθος υλικών, χρωμάτων, σχεδίων και φινιρισμάτων.
Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει την καθαρότητα και την απλότητα 
των γραμμών με θυρόφυλλο αναρτημένο σε κρυφούς μεντεσέδες. 
Το διαιρούμενο κατά πάχος, κάσωμα αλουμινίου δίνει την δυνατότητα 
τοποθέτησης σε όλα τα είδη τοιχοποιίας.

38 39

Interior range of opening and sliding doors available 
in numerous materials, colors, designs and finishes.
Its modern design accents the simplicity 
of the linear design while the door leaf is 
mounted on concealed hinges.
The aluminum frame is divided by thickness 
allowing the easy installation in any type of wall.
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doors

Interno

linear

ΚΑΡΥΔΙΑ ΤΚ
WALNUT TK

ΔΡΥΣ ΓΚΡΙ 
ΙΝΟΞ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
OAK GREY
INOX DECORATIVE

RAFFLES “L”
ΔΡΥΣ WENGE
ΟΑΚ WENGE
 

RAL 5000 GLOSS RAL 7044 GLOSS
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Σειρά εσωτερικών ανοιγόμενων και συρόμενων θυρών, 
σταθμός στην ιστορία της Interno, με διαχρονική αξία.
Θυρόφυλλο με στρογγυλεμένα περιθώρια όπου 
αναδεικνύεται η συνέχεια και η αρμονία του με το κάσωμα 
αλουμινίου.  Το διαιρούμενο κατά πάχος, κάσωμα 
αλουμινίου δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης σε όλα τα είδη 
τοιχοποιίας.

Interior opening and sliding doors, a milestone 
in the history of Interno, with timeless value.
Rounded door leafs that accents the aluminium frame's 
continuity and harmony.
With easy installation in any type of wall the aluminum 
frame can be adjusted depending on the thickness of wall.
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WENGE & INOX WHITE GLOSS 

ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗÁ
OAK LIGHT

ΟΞΙΑ ΤΚ
BEECH TK

Kappa

Ronda 301 305304302 303

Omicron

Gamma

308307306 309

Orizon

503 504 506 508 513

514 515 516 517 518

521 402 403 404 405

411 412 414 Omega Int One
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wood

Interno

 FT 06 ΧΡΩΜΑ 104
OAK  FT 06  COLOUR 104
 

ΔΡΥΣ 

46 47

Η σειρά Futura διακρίνεται για 
τον μοναδικό σχεδιασμό, αναδεικνύοντας 
την καθαρότητα και την απλότητα 
των γραμμών, με πρωτότυπες τεχνικές 
στα υλικά ανάρτησης και σύνθεσης. 
Η μεγάλη ποικιλία σχεδίων 
σε ξύλινες επιφάνειες δρυός 
που διευρύνεται με την χρήση διαφόρων 
χρωμάτων λάκας, ικανοποίει τις 
απαιτήσεις της εσωτερικής 
διακόσμησης.    

The “FUTURA'' interior opening doors 
is distinguished for its unique design 
that highlights the purity and simplicity. 
With innovative mounting and 
composition techniques and a wide 
variety of beech patterns and lacquer 
options, meets the requirements 
of contemporary interior design.   
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futura
wood
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ΔΡΥΣ FT01 - ΧΡΩΜΑ 102
ΟΑΚ FT01 - COLOUR 102

ΔΡΥΣ FT02 - ΧΡΩΜΑ 102
OAK FT02 - COLOUR 102

FT03 - X
OAK FT03 - COLOUR 102
 

ΔΡΥΣ ΡΩΜΑ 102
FT04 - 

OAK FT04 - COLOUR 102
 

ΔΡΥΣ ΧΡΩΜΑ 102
 FT05 - ΧΡΩΜΑ 102

ΟΑΚ FT05 - COLOUR 102
 

ΔΡΥΣ FT07 - 
ΟΑΚ FT07 - COLOUR 102
 

ΔΡΥΣ ΧΡΩΜΑ 102

ΔΡΥΣ FT 104
OAK FT 104

ΔΡΥΣ FT 105
OAK FT 105

ΔΡΥΣ LIGHT
ΟΑΚ LIGHT

ΔΡΥΣ WENGE
OAK WENGE
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ΔΡΥΣ FT 100
OAK FT 100

ΔΡΥΣ FT 101
OAK FT 101

ΔΡΥΣ FT 102
OAK FT 102

ΔΡΥΣ FT 103
OAK FT 103
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ΔΡΥΣ FT 100
OAK FT 100

ΔΡΥΣ FT 101
OAK FT 101

ΔΡΥΣ FT 102
OAK FT 102

ΔΡΥΣ FT 103
OAK FT 103



FT 01 - RAL 1013 

FT 08 - RAL 9001 

FT 02 - RAL 1013 

FT 09 - RAL 9001 

FT 06  - RAL 9001

FT 03 - RAL 9010 

futura
wood

Interno

ALPHA - RAL 1013 FT 07 - RAL 9001 FT 04 - RAL 9010 
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[ λεπτομέρεια μαγνητικής κλειδαριάς ][ λεπτομέρεια «κρυφού» μεντεσέ ]
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Interno

F4181K
ΚΑΦΕ ΠΕΤΡΑ - ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ
BROWN STONE - OAK MORO

F4481K
ΚΑΦΕ ΠΕΤΡA - ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ
BROWN STONE - MORO OAK

F4381K
ΚΑΦΕ ΠΕΤΡΑ - ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ
BROWN STONE - MORO OAK

F4182K
ΓΚΡΙ STAR - ΔΡΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗΣ
STAR GREY - GRAPHITE OAK

F4482K
ΓΚΡΙ STAR - ΔΡΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗΣ
STAR GREY - GRAPHITE OAK

F4382K
ΓΚΡΙ STAR - ΔΡΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗΣ
STAR GREY - GRAPHITE OAK

F4183K
SAMARCANDA - TIK
SAMARCANDA - TEAK

F4483K
SAMARCANDA - TIK
SAMARCANDA - TEAK

ΠΟΜΟΛΟ
CROWN

HANDLE
CROWN

H1045 H354 H1048 K332

ΠΟΜΟΛΟ
ARC

HANDLE
ARC

F4383K
SAMARCANDA - TIK
SAMARCANDA - TEAK

F4184K
SAMARCANDA - ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ
SAMARCANDA - OAK MORO

F4484K
SAMARCANDA - ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ
SAMARCANDA - OAK MORO

F4384K
SAMARCANDA - ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ
SAMARCANDA - OAK MORO
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ZURICH

ALINA

LA PAZ

DIAS Α51 ΙASON

TOLEDO ZEBRA

A55
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