
>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά

PVC INTERIOR DOORS



Η εταιρεία VERPAN – KOΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται

στην παραγωγή συνθετικών - πλαστικών από το 1986,

καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγικής αλυσίδας, με

εξέχουσα θέση τα συνθετικά πάνελ.

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 8.000 τ.μ. και εξοπλισμένη με τα πιο

σύγχρονα μηχανήματα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της

σύγχρονης αγοράς με συνέπεια και αξιοπιστία.

Η μεγάλη ποικιλία σχεδίων που διαθέτει, οι μοντέρνοι αλλά και

κλασικοί συνδυασμοί χρωμάτων και υλικών, η άριστη ποιότητα

και οι πλέον ανταγωνιστικές τιμές της, την έχουν καθιερώσει

στις καλύτερες εταιρείες του χώρου.

Με στόχο την ικανοποίηση και την κάλυψη των αναγκών των

πελατών της η VERPAN συνεχίζει καθημερινά να επενδύει σε

εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ενώ το άρτια οργανωμένο

σχεδιαστικό της τμήμα συνεχώς σχεδιάζει και παρουσιάζει νέα

προϊόντα ακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Πάνελ VERPAN, αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά.

VERPAN - KOURTOGLOU S.A. activates in the production of
synthetic – plastic composites since 1986, covering a wide
range of products, mainly the synthetic panels.

With privately - owned buildings of 8,000 sqm and equipped
with modern machineries, the company corresponds to the
requirements of modern market with consistency and
reliability.
The wide variety of designs, the modern and classic
combinations of colors and materials, the excellent quality and
the competitive prices, established VERPAN as one of the best
companies in Greek market.
In order to satisfy customers needs, VERPAN continues daily
to invest in equipment and expertise, while the excellent
organized design department of its own, continually presents
new designs and products according to the latest market
requirements.

Panel VERPAN, panel that stands out.

>>> ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



02 / 03

> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

> DIN EN ISO 12567-1:2001
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (U = 1.02 W/(m2xK)
Thermal Transmittance Coefficient (U = 1.02 W/(m2xK)

Μετά την πολυετή μας πείρα στην κύρια είσοδο, παρουσιάζουμε την εσω-

τερική πόρτα VERPAN INTERIOR. H μοναδική αδιάβροχη πόρτα στην Ελ-

ληνική Αγορά με την εγγύηση VERPAN.

> Λόγω της ειδικής κατασκευής με συνθετικά (pvc υλικά) κατάλληλη

για χώρους με υψηλή υγρασία (μπάνια - αποδυτήρια κλπ).

> Λόγω του εξαιρετικού σχεδιασμού της κατάλληλη και για το σαλόνι σας!

Based on our experience and know how, we are presenting the internal

door VERPAN INTERIOR. The only water resistant internal door in the

Greek Market with the warranty of Verpan.

> Due to its material (pvc) the door is suitable for spaces with a high

level of humidity such as bathrooms, dressing rooms etc.

> Its wonderful design makes the door suitable even for your living room!

> ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα

διαχείρισης ποιότητας, βάση των

διαδικασιών TUV NORD.

Verpan is Certified in Accordance with TUV

NORD certification.

Verpan proves the excellent quality of her products

with certificates and measurements from

International Institutions.

H εταιρεία VERPAN τεκμηριώνει την άριστη ποιότητα

των προϊόντων της με διεθνή πιστοποιητικά και

μετρήσεις σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα.



ES1000 / σελ.5 ES7010 / σελ.6 ES7060 / σελ.7 ES7020 / σελ.8 ES7021 / σελ.9 ES7021 / σελ.9 ES7031 / σελ.10 ES7033 / σελ.12 ES7034 / σελ.13

ES7234 / σελ.29 ES7235 / σελ.30 ES7236 / σελ.31 ES7237 / σελ.32 ES7238 / σελ.33 ES5920 / σελ.34 ES5930 / σελ.35 ES5960 / σελ.36 ES5970 / σελ.37 ES7131 / σελ.38

ES7034 / σελ.13 ES7041 / σελ.14 ES7042 / σελ.15 ES7042 / σελ.15 ES7043 / σελ.16 ES7043 / σελ.17 ES7044 / σελ.17 ES7071 / σελ.18 ES7072 / σελ.19 ES7080 / σελ.20

ES7090 / σελ.21 ES6200 / σελ.22 ES6300 / σελ.23 ES1800 / σελ.24 ES1900 / σελ.25 ES7231 / σελ.26 ES7232 / σελ.27 ES7232 / σελ.27 ES7233 / σελ.28 ES7234 / σελ.29

ES7032 / σελ.11
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Εσωτερικές πόρτες VERPAN INTERIOR!!!

Μια μοναδική σειρά με εσωτερικές πόρτες με την

εγγύηση της VERPAN. Διακοσμήστε τον χώρο

σας και ξεχάστε φουσκώματα, γρατζουνιές και

ξεφλουδίσματα.

VERPAN INTERIOR DOORS!!!

A unique line of internal doors with the well

known VERPAN quality. Decorate your space

and forget bubbles, scratches and flaking.

es 1000



E
S

7
0
1
0



06 / 07

es 7060

Καμπύλες με στυλ!!!

Σχέδια σύγχρονα και μοντέρνα, αλλά παράλληλα

απλά που τις καθιστούν κατάλληλες ακόμα και για

χώρους με πιο κλασική αισθητική.

Curves with style!!!

Contemporary design yet simple and minimal,

suitable for all spaces even for classical

interiors.
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ES 7021

Παιχνίδι με χρώματα και καμπύλες!!!

Δώστε στον χώρο σας μια ευχάριστη νότα με

το παιχνίδι των αντιθέσεων σε φωτεινές και

σκούρες αποχρώσεις.

A game with colors and curves!!!

Give your space a happy touch, with the

contradictions game on light and dark colors.
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ES 7032

010 / 011

Διακοσμητική υπεροχή!!!

Μεσόπορτες με διακοσμητική υπεροχή που

εντάσσονται με αψεγάδιαστο στυλ στο χώρο σας,

κλασικό ή μοντέρνο.

Decorative advantage!!!

Internal doors with a decorative advantage that

are suitable for any space, contemporary or

classic.
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ES 7034

012 / 013

Κομψότητα και στυλ!!!

Δημιουργήσαμε μια σειρά από πόρτες για

εσωτερικούς χώρους, εξαιρετικά κομψές που

ξεχωρίζουν χωρίς καθόλου προσπάθεια και

καμία υπερβολή.

Elegance and Style!!!

We have created a series of internal doors,

extremely elegant that stand out without any

effort and exageration.
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ES 7042

Αλλάξτε διάθεση!!!

Αλλάξτε την διάθεση σας με την μοναδική σειρά

VERPAN interior. Επιλέξτε ένα από τα μοναδικά

μας σχέδια. Το παιχνίδι με τα χρώματα και τα

μεταλλικά στοιχεία γίνεται ακόμη πιο έντονο και

ενδιαφέρον.

Change your mood!!!

Change your mood with the Unique line of

interior doors. Choose one of our designs. The

game with colors and metallic elements

becomes intense ant interesting.
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Ομορφιά και λιτότητα!!!

Μεσόπορτες όμορφες και λιτές που ενσωματώνονται

στον χώρο σας αισθητικά αλλά και λειτουργικά,

παραμένοντας ταυτόχρονα πρωτότυπες και ανθεκτικές.

Beauty and simplicity!!!

Internal Doors, simple and beautiful that fits your

space aesthetically and functionally and at the same

time they are durable and unique.

ES 7044
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ES 7072
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Κύκλοι, καμπύλες και όνειρα!!!

Φτιάξτε το σπίτι σας όπως το ονειρευτήκατε.

Μεταλλικά στοιχεία σε πρωτότυπα σχήματα για

σας που θέλετε να ξεχωρίζετε.

Cycles, curves and dreams!!!

Build your home the way you have dreamed it.

Metallic elements in unique shapes for the

people that want to stand out.
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Μοντέρνες δημιουργίες!!!

Σχέδια πρωτότυπα και διαφορετικά που προσθέτουν

στον χώρο σας και ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό και

την υψηλή τους ποιότητα.

Modern creations!!!

Different and unique designs that add value to your

space and stand out for their design and high quality.

es 7090
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ES 6300

022 / 023

Χρώματα με έμπνευση!!!

Δημιουργήσαμε μια σειρά με σχέδια μοντέρνα που

διαφέρουν ακριβώς όσο χρειάζεται, παραμένοντας

ταυτόχρονα κομψά.

Colors with inspiration!!!

We have created a line with modern designs that

are different and at the same time elegant.
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024 025

Κλασική υπεροχή!!!

Για σας που είστε λάτρεις του είδους δημιουργήσαμε

σχέδια κλασικά με διαχρονική αξία και αισθητική

υπεροχή.

Classic Advantage!!!

For those that are classic lovers we have created

classic designs with timeless value and aisthetic

advantage.

es 1900
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SWAROVSKI Εlements!!!!

Πόρτες εσωτερικών χώρων που κυριολεκτικά

λάμπουν. Πολύτιμες κι εντυπωσιακές με γνήσια

κρύσταλλα swarovski.

SWAROVSKI Εlements!!!!

Interior doors that literally shine. Precious and

Impressive with authentic swarovski crystals.

es 7232
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Ότι λάμπει είναι πολύτιμο!!!

Φανταστικά κρύσταλλα Swarovski. Μια εκπληκτική

σειρά από μεσόπορτες με πολύτιμους λίθους,

έτοιμη να σας μαγέψει με την λάμψη της.

Whatever shines is precious!!!

Gorgeous swarovski crystals. An extraordinary

interior doors series with precious stones ready

to enchant you with its Sparkle.

es 7234
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SWAROVSKI Εlements!!!!

Ένα προϊόν τόσο ιδιαίτερο όσο και ο χώρος

σας. Οδηγηθείτε από την λάμψη του και

αφεθείτε στην μοναδικότητα του.

SWAROVSKI Εlements!!!!

A product so unique as your living space. Get

carried away by its brightness and its

uniqueness.

es 7236
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Κρύσταλλα και καμπύλες !!!

Δώστε θετική αύρα στον χώρο σας με την λάμψη

που δίνουν τα Swarovski. Συνδυασμένα με

μεταλλικά ή όχι στοιχεία, σίγουρα θα ξεχωρίσουν.

Curves and crystalls!!!

Give a positive aura to your space with the

Swarovski sparkle. Swarovski crystalls combined

with metallic elements will definately make your

door to stand out.

es 7238
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034 / 035

Ψηφιακή Απόλαυση !!!

Ψηφιακές εκτυπώσεις με χρώματα UV, ανθεκτικά σε

όλες τις καιρικές συνθήκες. Τυπώστε οποιοδήποτε

σχέδιο θέλετε στις πόρτες μας. Είμαστε στην διάθεση

σας ακόμη και να σχεδιάδουμε μαζί ο,τιδήποτε

θελήσετε.

Digital Relish!!!

Digital pinting with UV colors. Weather resistant.

Print your favorite design on our doors. We are at

your disposal to help you draw your own pattern.

es 5930

es 5950es 5940
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Για τους μικρούς μας φίλους!!!

Δώστε χαρά στους μικρούς σας θησαυρούς.

Επιλέξτε οποιοδήποτε σχέδιο προτιμούν και

μετατρέψτε το χώρο τους σ’ ένα χαρούμενο

καταφύγιο.

Fot the little ones!!!

Give joy to your young treasures. Choose

their favorite design and transform their

space to a happy and joyfull hideaway.

es 5970

es 5980 es 5990
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PVC INTERIOR DOORS

ΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩ
LOOKING DOOR FROM OUTSIDE

∆ΕΞΙΑ
RIGHT

APΙΣΤΕΡΑ
LEFT

Τα χρώματα που απεικονίζονται στα πάνελ σ’αυτόν τον κατάλογο, μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγω της εκτύπωσης.

Hornschuch foil
Staufereich mocca 436 2048

Renolit foil
Nussbaum V 2178 007

Hornschuch foil
Birke rose 436 2031

Hornschuch foil
Eiche tabak 436 2007

Renolit foil
Eiche dunkel 2052 089

Hornschuch foil
Staufereich kolonial 436 2036

Renolit foil
Golden Oak 2178 001

White
1293

The colors of panels of this catalogue may be different than reality because of printing.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / COLOR PALETTE
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<7.5 χλμ. Βέροιας - Νάουσας

Τ.Θ. 130, T.K. 591 00, Βέροια

Τηλ .: 23310 93.025

23310 93.285

Fax: 23310 93.085

7.5 klm. Veria - Naousa

P.O.Box 130

GR 591 00 Veria, Greece

Tel.: +30 23310 93.025

+30 23310 93.285

Fax: +30 23310 93.085

<

www.verpan.gr - www.kourtoglou.gr

info@verpan.gr - info@kourtoglou.gr
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