
Πόρτες που "δελεάζουν".

Πτυσσόµενες πόρτες

Πραγµατοποίησε το µε την Marley.*β
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Στην εταιρεία Marley δεν αφήνουµε τίποτα στην

τύχη: σίγουρα όχι, αφού εγγυόµαστε δέκα έτη για

τις πτυσσόµενες πόρτες µας. Αλλά προσοχή:

υπάρχει µόνο ένα πρωτότυπο – µόνο µία ποιότητα

Marley!

Εγγυηµένη ποιότητα – εγγυάται η Marley.Προσαρµοστικότητα σε φάρδος και ύψος.

Μεγάλη επιλογή σε σχέδια, διακοσµήσεις και προσθήκες

υαλοπινάκων που ταιριάζουν σε διάφορα στυλ εσωτερικής

διακόσµησης!

∆ιάφορα µοντέλα πόρτας για τις διαφορετικές επιθυµίες:

όσον αφορά την τιµή, τον εξοπλισµό και τον τοµέας

εφαρµογής.

Μελετηµένη τεχνολογία, υλικά υψηλής ποιότητος – και, 

η εταιρεία Marley διαθέτει πάνω από 45 χρόνια πείρα στην

εξέλιξη και κατασκευή πτυσσόµενων πόρτων!

Στερεές διατοµές φύλλων διπλών τοιχωµάτων. 

Μακρόβιοι και αθόρυβοι µηχανισµοί άρθρωσης. 

Καταπληκτική όψη – για τις πτυσσόµενες πόρτες 

Marley εφαρµόζονται µόνο διαδικασίες επεξεργασίας

επιφανειών υψηλής ποιότητος, οι οποίες χαρίζουν στις

διακοσµήσεις τον τυπικό χαρακτήρα γνησιότητας και µια

µόνιµη λαµπρότητα των χρωµάτων. 

Απλή εγκατάσταση: βάσει των παραδοτέων οδηγιών

συναρµολόγησης, οι πτυσσόµενες πόρτες Marley µπορούν να

τοποθετηθούν άνετα σε ανοίγµατα για πόρτες µε ή χωρίς

πλαίσια.

Λοιπόν, πότε βιώνετε το χώρο εκ νέου;

Συνηθισµένες πόρτες
“καταβροχθίζουν“
πολύτιµο χώρο µέσω
του ανοίγµατός 
τους. Με µία
πτυσσόµενη πόρτα
µπορεί να
εκµεταλλεύεται η
κατοικήσιµη
επιφάνεια
ιδανικά.

Τόσο πρακτικές και τόσο όµορφες: πτυσσόµενες πόρτες εξασφαλίζουν απλά επιπλέον χώρο στο χώρο!
∆ιότι δεν απαιτείται ελεύθερος χώρος για την περιστροφή της πόρτας, και αυτό, σε σύγκριση µε µια
συνηθισµένη πόρτα, εξοικονοµεί πολύ, πολύ χώρο. Αφού τελικά το κάθε τετραγωνικό µέτρο κατοικήσιµης
και εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας κοστίζει και ένα σωρό λεφτά, µπορεί κανείς να εκµεταλλευτεί έτσι τους
χώρους. Εκ τούτου, όταν δεν υπάρχει πολύς διαθέσιµος χώρος, οι πτυσσόµενες πόρτες είναι η λύση τού
προβλήµατος.
Απολαύστε περισσότερη ελευθερία κατά τη διαµόρφωση της κατοικίας σας! Οι πτυσσόµενες πόρτες
Marley ταιριάζουν τέλεια σε κάθε στυλ και δίδουν τις δικές τους εµφάσεις εσωτερικής διακόσµησης. Πότε
κλασικές, πότε µοντέρνες – πάντα απολύτως σύµφωνες µε τις επιθυµίες σας. Ωστόσο, οι πτυσσόµενες
πόρτες Marley προσφέρουν ακόµη περισσότερα:

Η καινούργια διάθεση για χώρο.

10 έτη άριστης λειτουργίας.

Ανθεκτικό στη θραύση πλαστικό υψηλής ποιότητος.

Ιδανική σταθερότητα φόρµας και ακρίβεια εφαρµογής.

Άριστη ποιότητα – Made in Germany.
* κατά τη χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό τους (στον εσωτερικό χώρο 

κατοικίας) και σωστή τοποθέτηση, σύµφωνα µε τους όρους τής εγγύησης: 
βλέπε www.marley.de

Marley: εγγύηση 10 ετών* για τις πτυσσόµενες πόρτες

∆ιευκόλυνση εξοικονόµησης
χώρου!

Ο χώρος που χρειάζεται µια
συνηθισµένη πόρτα

Ο χώρος που χρειάζεται µια
πτυσσόµενη πόρτα Marley
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Ο συνδυασµός τού µοντέρνου σχεδίου και τής

µελετηµένης τεχνολογίας. ∆ηµιουργηµένη για όλους

αυτούς που στο µέλλον ψάχνουν για µια πόρτα.

Η πόρτα για τη σύγχρονη κατοίκηση.

∆ιαθέσιµη επίσης και ως κατασκευή στα µέτρα σας. Κατόπιν
παραγγελίας έως 260 εκατ. ύψος και 520 εκατ. φάρδος.

Συναρπαστικός νεοτερισµός. New Generation.

Ντεκόρ: οξιά*, αλουµίνιο*, λευκή µε προσθήκη συνθετικού

υαλοπίνακα: καρό σχέδιο λευκόGσατέν, τυρκουάζGσατέν, γκρι

τιτανίουGστρογγυλή οπή.

Στάνταρ ύψος 205 εκατ.: µειώνεται στο µέγεθος που επιθυµείτε.

Στάνταρ φάρδος έως 86 εκατ.: αυξάνεται µε συµπληρωµατικά

φύλλα έως 400 εκατοστά.

Συναρµόζεται ως µονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.

Μοντέρνο µεταλλικό πόµολο, κλειδαριά αυτοσύνδεσης,

ασφάλιση όταν είναι ανοιχτή η πόρτα.

Ως επιπρόσθετος εξοπλισµός: µετώπη για την κάλυψη της 

επάνω τροχιάς ολίσθησης. 

Φύλλα από 11 χιλιοστά ισχυρά, πλαστικά προφίλ 

διπλών τοιχωµάτων.

Σύνδεση άρθρωσης από διαρκώς ελαστική, µαλακή συνθετική

ύλη και ειδικούς ολισθητήρες που δεν χρειάζονται συντήρηση:

για µια µακροχρόνια, αθόρυβη λειτουργία.

* Αποµίµηση
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Για όλους αυτούς που προτιµούν 
το ευγενές κλασικό.

Με την πολυτελή όψη της προσδίδει σε κάθε χώρο έναν

κλασικό, µοναδικό τόνο. Και χάρη στην ευχρηστία της,

εκπληρώνει επίσης και ατοµικές επιθυµίες διακόσµησης

ακριβώς στο σηµείο που πρέπει.

∆ιάθεση για την κλασική µορφή; President.

Ντεκόρ: οξιά*, βελανιδιά*, µελιάGλευκό* µε πλήρεις φύλλα ή ως

President Glas µε προσθήκες µορφοποιηµένου συνθετικού

υαλοπίνακα.

Στάνταρ ύψος 205 εκατ.: µειώνεται στο µέγεθος που επιθυµείτε.

Στάνταρ φάρδος έως 86 εκατ.: αυξάνεται µε συµπληρωµατικά

φύλλα έως 400 εκατοστά.

Συναρµόζεται ως µονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.

Κλειδαριά συνθετικής ύλης µε κλειδί, ασφάλιση όταν είναι

ανοιχτή η πόρτα.

Συµπεριλαµβάνεται µετώπη για την κάλυψη της επάνω τροχιάς

ολίσθησης.

Φύλλα από 11 χιλιοστά ισχυρά, πλαστικά προφίλ διπλών

τοιχωµάτων.

Σύνδεση άρθρωσης από διαρκώς ελαστική, µαλακή συνθετική

ύλη και ειδικούς ολισθητήρες που δεν χρειάζονται συντήρηση:

για µια µακροχρόνια, αθόρυβη λειτουργία!

∆ιαθέσιµη επίσης και ως κατασκευή στα µέτρα σας. Κατόπιν
παραγγελίας έως 260 εκατ. ύψος και 520 εκατ. φάρδος.

* Αποµίµηση
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Ντεκόρ: οξιά*, βελανιδιά*, µελιάGλευκό*, λευκή µε

πλήρεις φύλλα ή ως Eurostar µε προσθήκες

µορφοποιηµένου συνθετικού υαλοπίνακα.

Στάνταρ ύψος 205 εκατ.: µειώνεται στο µέγεθος που

επιθυµείτε.

Στάνταρ φάρδος έως 83 εκατ.: αυξάνεται µε

συµπληρωµατικά φύλλα έως 150 εκατοστά.

Συναρµόζεται µόνο ως µονόφυλλη πόρτα.

Κλειδαριά συνθετικής ύλης µε κλειδί, ασφάλιση όταν είναι

ανοιχτή η πόρτα.

Συµπεριλαµβάνεται µετώπη για την κάλυψη της επάνω

τροχιάς ολίσθησης.

Φύλλα από 9 χιλιοστά ισχυρά, πλαστικά προφίλ διπλών

τοιχωµάτων.

Σύνδεση άρθρωσης από διαρκώς ελαστική, µαλακή

συνθετική ύλη και ειδικούς ολισθητήρες που δεν

χρειάζονται συντήρηση: για µια µακροχρόνια, αθόρυβη

λειτουργία.

Ένα πραγµατικά εξαιρετικό κοµµάτι: η τέλεια σύνθεση

από τεχνολογία ακριβείας, φανταστική εµφάνιση και

ολίγη επιδεικτική εκκεντρικότητα. Για ανθρώπους µε

υψηλές απαιτήσεις.

Το αστέρι ανάµεσα στις 
πτυσσόµενες πόρτες.

Είχατε ποτέ ένα αστέρι στο σπίτι; Eurostar.

* Αποµίµηση
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Ντεκόρ: ξύλινο ντεκόρ*, µελιάGλευκό*.

Στάνταρ ύψος 205 εκατ.: µειώνεται στο µέγεθος που επιθυµείτε.

Στάνταρ φάρδος έως 88 εκατ., δεν αυξάνεται.

Συναρµόζεται µόνο ως µονόφυλλη πόρτα.

Με κλειδαριά αυτοσύνδεσης.

Συµπεριλαµβάνεται µετώπη για την κάλυψη της επάνω τροχιάς

ολίσθησης.

Φύλλα από 8 χιλιοστά ισχυρά, πλαστικά προφίλ διπλών

τοιχωµάτων.

Σύνδεση άρθρωσης από διαρκώς ελαστική, µαλακή συνθετική

ύλη και ειδικούς ολισθητήρες που δεν χρειάζονται συντήρηση:

για µια µακροχρόνια, αθόρυβη λειτουργία.

Για όσους θέλουν υψηλή λειτουργικότητα σε χαµηλή

τιµή, γι' αυτούς έχει δηµιουργηθεί η Rapid. Σ’ όλες τις

συνηθισµένες περιπτώσεις τοποθέτησης µπορεί κανείς

100% να βασίζεται σ' αυτήν!

Πάντα στη µόδα, 
πάντα πρωτοποριακή

* Αποµίµηση

Μ' αυτήν, κάνει κανείς πάντα τη σωστή επιλογή. Rapid. 
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Έξυπνες λύσεις για πόρτες, διαχωριστικά παραβάν µε στυλ,

πρακτικές επενδύσεις ραφιών και, και, και ... Πραγµατοποιήστε

τις ιδέες σας για την επίπλωση ιδανικά! Εφικτοί είναι ακόµη και

άλλοι τύποι υαλοπινάκων και φύλλων, µεταλλικές κλειδαριές

ασφαλείας ή ασύµµετρα φύλλα. Περαιτέρω πληροφορίες για

τις πτυσσόµενες πόρτες µε παραγγελία µέτρου παρέχονται στο

ειδικό τµήµα τού εταίρου διάθεσης προϊόντων της Marley στην

περιοχή σας.

Καµιά φορά πρέπει να είναι στα µέτρα σας! Παντού εκεί, όπου δεν ταιριάζουν οι 

στάνταρ πόρτες, είναι µια ειδικά στα µέτρα σας κατασκευασµένη πόρτα Marley 

President ή New Generation η καλύτερη λύση. 

Με ανώτατο φάρδος έως 5,2 µ. και ύψος έως 2,6 µ. κατασκευάζονται οι

πτυσσόµενες πόρτες Marley ακριβώς στα µέτρα που έχετε δώσει και παραδίδονται ήδη προNµονταρισµένες.

Μεγέθη=όνειρο γίνονται πραγµατικότητα.

η

Πτυσσόµενη πόρτα µε
παραγγελία µέτρου
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Γι' άλλη µια φορά εµφανίζονται εδώ οι πτυσσόµενες πόρτες µας από τις πιο "ποικιλόµορφες"
πλευρές τους: διακοσµήσεις, µεγέθη και σχέδια.

Όπως σας αρέσει

Marley Deutschland GmbH
DG31513 Wunstorf
Τηλέφωνο +49.(0)5031.53G0
Φαξ +49.(0)5031.53G333
www.marley.de

Σφραγίδα τού εµπορικού καταστήµατος

www.marley.de 

* Αποµίµηση
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