
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ - ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



Η εταιρεία ξυλείας Αφοί Α.Οικονοµίδη εδρεύει στο Περιβολάκι, Λαγκαδά.

Η εταιρεία µας έχει  πολυετή εµπειρία στην κατασκευή ξύλινων πορτών και 

θωρακισµένων πορτών ασφαλείας. Πορευόµαστε πάντα µε γνώµονα την ποιότητα και την 

αισθητική. Οι πόρτες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο µας και βάφονται µε 

λούστρα υψηλής ποιότητας στις εγκαταστάσεις µας.

 Οι πόρτες εσωτερικού χώρου αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του σπιτιού τόσο για την 

χρησιµότητά τους όσο και για την καλαισθησία που προσφέρουν. Οι πόρτες διαχωρίζουν 

χώρους και δωµάτια µεταξύ τους, εξοικονοµούν χώρο και προσδίδουν οµορφιά και στυλ.

Οι ξύλινες πόρτες είναι ιδανικές για εσωτερικούς χώρους και είναι η πιο συνηθισµένη 

κατασκευή για εσωτερικές πόρτες

Είναι η κλασική επιλογή διότι βάφονται και συντηρούνται πολύ εύκολα.

Επιλέγονται συνήθως και λόγω της αισθητικής τους καθώς µία ξύλινη πόρτα είναι από 

µόνη της µία κλασική αξία, προσδίδει άµεσα στον χώρο στυλ αλλά και την αίσθηση του 

ακριβού και εκλεπτυσµένου.

Επίσης προσφέρουν πολύ καλή ηχοµόνωση και θερµοµόνωση. Οι ξύλινες εσωτερικές 

πόρτες χωρίζονται σε µασίφ αλλά και σε πρεσσαριστές µε καπλαµά.

Οι διαφορετικές υφές και τα χρώµατα µας είναι ανθεκτικά στο πέρας του χρόνου και η 

τεράστια ποικιλία µας ανταποκρίνεται σε κάθε γούστο.

Σκοπός µας είναι να συνδυάσουµε αρµονικά τον επαγγελµατισµό και την αισθητική ώστε 

να προσφέρεται σε κάθε καταναλωτή αυτό που αποζητά στον χώρο του. Η φινέτσα στο 

τελικό αποτέλεσµα είναι η δουλειά µας.

Η αλλαγή χρωµάτων και υλικών δηµιουργούν πόρτες µε την σφραγίδα καθενός από εσάς. 

Επισκεφθείτε την εταιρεία Αφοί Οικονοµίδη στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και 

επιλέξτε εσωτερικές πόρτες για το σπίτι σας ανάµεσα από µία µεγάλη ποικιλία σχεδίων και 

χρωµάτων.



Classic doors

“Κλασική αξία µε διάρκεια στον χρόνο.”“Κλασική αξία µε διάρκεια στον χρόνο.”“Κλασική αξία µε διάρκεια στον χρόνο.”



Classic doors

C-9 C-10

C-1 C-2 C-4

C-5 C-7 C-8C-6

C-3



“Ο απόλυτος συνδυασµός αισθητικής και ποιότητας.”“Ο απόλυτος συνδυασµός αισθητικής και ποιότητας.”“Ο απόλυτος συνδυασµός αισθητικής και ποιότητας.”

Modern doors



Modern doors

M-9 M-10

M-1 M-2 M-3 M-4

M-5 M-7 M-8M-6



“ ”“ ”Εκλεπτυσµένη αισθητική µε την εγγύηση µας.Εκλεπτυσµένη αισθητική µε την εγγύηση µας.“ ”Εκλεπτυσµένη αισθητική µε την εγγύηση µας.

Premium doors



Premium doors

P-9 P-10

P-1 P-2 P-3 P-4

P-5 P-7 P-8P-6



“ ”“ ”Μοναδική εµπειρία φωτεινότητας.Μοναδική εµπειρία φωτεινότητας.“ ”Μοναδική εµπειρία φωτεινότητας.

Glass doors



Glass doors

G-9 G-10

G-1 G-2 G-3 G-4

G-5 G-7 G-8G-6



“ ”“ ”Αποτελεσµατικές λύσεις για τον χώρο σας.Αποτελεσµατικές λύσεις για τον χώρο σας.“ ”Αποτελεσµατικές λύσεις για τον χώρο σας.

Ειδικές κατασκευές



Σπαστή-1 Σπαστή-2

Συρόµενη-1 Συρόµενη-2

Ειδικές κατασκευές



“ ”“ ”Κλασικές και µοντέρνες λύσεις µε γνώµονα την ασφάλεια.Κλασικές και µοντέρνες λύσεις µε γνώµονα την ασφάλεια.“ ”Κλασικές και µοντέρνες λύσεις µε γνώµονα την ασφάλεια.

Security doors

Κλειδαριά µε µικρό κλειδί ασφαλείας 

Κλειδαριά νέας γενιάς  µε διπλό καταπέλτη η οποία σε προσπάθεια
διάρρηξης την µπλοκάρει

Προστασία κλειδαριάς µε πλάκα µαγγανίου.

Προστασία του µύλου κλειδαριάς µε ατσάλι

Defender  για απόλυτη ασφάλεια

Πανοραµικό µάτι  180°

Μεντεσέδες βαρέως τύπου αθόρυβοι

Δεκαέξι σηµεία κλειδώµατος

Εσωτερική επένδυση από πετροβάµβακα για άριστη θερµοµόνωση,
ηχοµόνωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ



Security doors

S-9 S-10

S-1 S-2 S-3 S-4

S-5 S-7 S-8S-6



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ – ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ – ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ – ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 23940 22969 , 23940 20331

www.xuleiaoikonomidi.gr

ecobross.agelos@gmail.com

Aφοι Α. Οικονοµίδη

afoi_a.oikonomidi

http://www.xuleiaoikonomidi.gr

