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Κλασικό αλλά μοντέρνο!!!

Κάπου ανάμεσα στο κλασικό και στο μοντέρνο ίσως

είναι το δικό σας στυλ. Τολμήστε κάποιο από τα

κλασικά μας σχέδια και συνδυάστε το με μοντέρνους

χρωματισμούς και απίστευτα κρύσταλλα.

Classic but modern!!!

Somewhere between classic and modern, thats

where your style may be. Dare to choose one of our

classic designs and combine it with modern colors

and unbelieveable glasses.

ALU 6190



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

Τα χρώματα που απεικονίζονται στα πάνελ σ’αυτόν τον κατάλογο, μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγω της εκτύπωσης.
The colors of panels of this catalogue may be different than reality because of printing.

ΒΑΦΗ Ή
RENOLIT FOIL

ALU 1mm

BLOCK BOARD ΒΑΦΗ Ή
RENOLIT FOIL

ALU 1mm

ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
POLYSTERENE

ΒΑΦΗ Ή
RENOLIT FOIL

ALU 1mm

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
POLYURETHANE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM PANEL

F 60 F 61 F 62 F 63 F 64

F 65 F 66 F 67 F 68 F 69

F 70 F 71 F 72 F 73 F 74

F 75 F 76 F 77 X 2 X 4

X 5 X 6 X 7 X 8

ΤΖΑΜΙΑ / GLASSES
ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΖΑΜΙΑ D-MAT - ΑΜΜΟΒΟΛΗ - CATHEDRAL

ALL DESIGNS ARE AVAILABLE IN GLASS D-MAT - SANDBLASTING - CATHEDRAL

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ RENOLIT FOIL ΓΙΑ PVC ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
RENOLIT FOIL COLORS FOR PVC CONSTRUCTION

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: RAL - SABLE - ΛΕΥΚΟ - ΞΥΛΟΥ
COLORS: RAL - SABLE - WHITE - WOOD EFFECT

X 9
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> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

> ELOT EN 1026:2000 / ELOT 12207:2000
Αεροδιαπερατότητα (Κατηγορία 4)
Air Permeability (class 4)

> ELOT EN 1027:2000 / ELOT 12208:2000
Υδατοστεγανότητα (Κατηγορία 6A)
Water Tightness (class 6A)

> ELOT EN 12211:2000 / ELOT 12210:2000
Αντοχή σε ανεμοπίεση (Κατηγορία C5)
Resistance to Wind Load (class C5)

> DIN EN ISO 12567-1:2001
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (U = 1.23 W/(m2xK))
Thermal Transmittance Coefficient (U = 1.23 W/(m2xK))

> DIN EN ISO 140-3:2005
Σταθμισμένος Δείκτης Ηχομόνωσης (Rw = 21 dB)
Weighted Sound Reduction Index (Rw = 21 dB)

> ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα

διαχείρισης ποιότητας, βάσει 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.



ALU 1010 / σελ.6 ALU 1020 / σελ.8 ALU 1030 / σελ.10 ALU 1040 / σελ.12 ALU 1050 / σελ.14 ALU 1060 / σελ.16 ALU 1070 / σελ.18

ALU
panels

ALU 1200 / σελ.20 ALU 1210 / σελ.22 ALU 1220 / σελ.24 ALU 1230 / σελ.26 ALU 1240 / σελ.28 ALU 1252 / σελ.30 ALU 1250 / σελ.32

ALU 1260 / σελ.32 ALU 1270 / σελ.32 ALU 1280 / σελ.33 ALU 1290 / σελ.33 ALU 1300 / σελ.34 ALU 1310 / σελ.36 ALU 1320 / σελ.38



ALU 1340 / σελ.42
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ALU 1330 / σελ.40 ALU 1350 / σελ.43 ALU 1661 / σελ.44

ALU 6005 / σελ.48ALU 6000 / σελ.46 ALU 6010 / σελ.50 ALU 6040 / σελ.52

ALU 6070 / σελ.56ALU 6060 / σελ.54 ALU 6090 / σελ.58 ALU 6100 / σελ.60 ALU 6190 / σελ.62

Υποδεχτείτε τη νέα σειρά πάνελ αλουμινίου

VERPAN!!!

Πέρα από την ομορφιά των πάνελ της, η VERPAN

σ όλη την παραγωγική διαδικασία της σέβεται το

περιβάλλον με κάθε δυνατό τρόπο αποφεύγοντας

τη σπατάλη υλικών και ενέργειας, έχοντας

υιοθετήσει συμπεριφορές μείωσης

οποιασδήποτε περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Wellcome the new VERPAN aluminium

panel series!!!

Besides the beauty of panels, VERPAN in its all

production procedures respects the enviroment

in every possible way avoiding the waste of

materials and energy, reducing of all

envriromental polution factors.

ALU 041

ALU 042

ALU 043
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ALU 1011 F62

ALU 1010

ALU 1011 F61

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.
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ALU 1010

ALU 1011 F60

Πάνελ αλουμινίου VERPAN!!!

Με σημείο αναφοράς την υποδειγματική κατασκευή

τους, με αυστηρές και έγκυρες μετρήσεις και

πιστοποιήσεις, η VERPAN παρουσιάζει την καινούρια

της σειρά σε πάνελ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Επιλέξτε τα σε βαφή

της αρεσκείας σας ή σε Renolit foil.

VERPAN Aluminium Panel!!

The exemplary construction is a point of reference.

With strict and accurate measurements and

qualifications, VERPAN is presenting her new

aluminium panel series. Select them with the color

of your choice or in Renolit foil.
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ALU 1021 F62

ALU 1021 F64

ALU 1021 F63
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ALU 1020 Εξοικονόμηση ενέργειας με πάνελ Αλουμινίου

VERPAN!!!

Θωρακίστε το χώρο σας από τις εξωτερικές συνθήκες

και απολαύστε τη θαλπωρή του σπιτιού σας. Με

αποδεδειγμένες μετρήσεις, τα πάνελ αλουμινίου της

VERPAN υπόσχονται άριστους συντελεστές θερμο-

ηχομόνωσης.

Energy saving with VERPAN Aluminum

Panels!!!

Shield your space from the outer conditions and

enjoy the warmth of your home. With certified

measurements VERPAN aluminum panels promise

optimal thermal and sound coefficient.

ALU 1020
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ALU 1031 X4 ALU 1030

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1030

010 / 011

Ένα πάνελ - μια ζωή!!!

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της εταιρίας μας.

Διαλέξτε ένα πάνελ αλουμινίου VERPAN και αλλάξτε

το μόνο όταν εσείς το αποφασίσετε.

Η αλλαγή πάνελ λόγω θραύσης κρυστάλλων είναι

πλέον παρελθόν!!!

A panel ...for a lifetime!!!

Trust the know-how of our company. Choose a

VERPAN aluminium panel and replace it only when

you decide. Changing panels due to glass breaking

is a past.

ALU 1031 F65
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ALU 1041 F66

ALU 1040

ALU 1041 F65



ALU 1040
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H πρόταση της VERPAN και στο αλουμίνιο!!!

Η VERPAN παρουσιάζει τη δική της πρόταση στα

πρεσσαριστά πάνελ αλουμινίου. Νέα σχέδια και

πρωτότυπα τζάμια συνθέτουν μια εντυπωσιακή

collection.

VERPAN' s aluminum proposal!!!

VERPAN presents her own proposal to pressed

aluminum panels.

New designs and unique glasses compose an

impressive collection.

ALU 1041 F61
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ALU 1050

ALU 1050

ALU 1050 inox

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.
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ALU 1050 Πάνελ με όνομα & ταυτότητα, πάνελ VERPAN!!!

Κάθε πάνελ VERPAN έχει την ταυτότητά του. Μέσα

από ένα άριστο σύστημα διαδικασιών, κάθε ένα

ελέγχεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής

διαδικασίας και καταγράφεται το ιστορικό του. Το

προϊόν παραδίδεται σε εσάς με την ταυτότητά του. Μια

ταυτότητα που πιστοποιεί την υψηλή αξιοπιστία του.

Panel with a name & identity. VERPAN Panels!!!

Each panel has its own identity.Through an excellent

tracking system, each panel is checked in every

stage of production procedure and its history is

recorded. The product is delivered with its own

identity. An identity that certifies its high credability.

ALU 1050 inox
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ALU 1060 Δρόμοι ομορφιάς!!!

Τοποθετείστε στο χώρο σας ένα από τα πάνελ

VERPAN και ανακαλύψτε πόσες μορφές μπορεί να

πάρει η ομορφιά.

Streets of beauty!!!

Install a VERPAN panel in your space and discover

how many forms beauty can take.

016 / 017
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ALU 1071 F66 ALU 1071 F74

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1070 Επιπλώστε τον χώρο σας!!!

Με τον κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων και

σχημάτων.... έτσι απλά, ένα πάνελ μπορεί να

μεταμορφωθεί σε κομμάτι επίπλωσης του χώρου

σας.

Decorate your space!!!

With the right combination of colors and patterns, a

panel can be transformed in a piece of art in your

space.

018 / 019

ALU 1070
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ALU 1200

ALU 1202 F66

ALU 1201 F65



ALU 1200 Εντυπωσιάστε!!!

Εντυπωσιάστε και νιώστε μοναδικοί, στολίζοντας το

χώρο σας με τα μοναδικής ποιότητας και στυλ πάνελ

αλουμινίου που σας προτείνουμε. Ντελικάτα σχέδια

σε υπέροχα χρώματα και κομψές γραμμές θα

αναδείξουν τον χώρο σας.

Impress!!!

Impress and feel unique, decorating your space with

aluminum panels of top quality and style. Delicate

designs in wonderfull colors and elegand lines will

make your space stand out.

ALU 1203 F62

020 / 021
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ALU1211 F62

ALU 1211 F66

ALU 1210

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1210 Αισθητική και τεχνολογία!!!

Όποια και να είναι η επιλογή σας, ένα είναι σίγουρο. Η

ισορροπία αισθητικής και τεχνολογίας θα

εντυπωσιάσει.

Aesthetics and tecnology!!!

Whatever is your choice, one thing is for sure. The

perfect balance of aesthetics and technology will

impress you!!!

ALU 1211 F67
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ALU 1221 F68

ALU 1221 F66

ALU 1221 F69



ALU 1220 Εκπληκτικές λεπτομέρειες με στυλ!!!
Στόχος της VERPAN είναι να ικανοποιήσει τον πόθο
σας για στυλ, προβλέποντας τις ανάγκες σας με
εκπληκτικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
Επιλέξτε από τα νέα μας πάνελ, το σχέδιο που ταιριάζει
καλύτερα στο στυλ σας: αυτό που αντιπροσωπεύει το
τέλειο πάνελ για το χώρο σας. Το πάνελ VERPAN.

Extraordinary stylish details!!!
Verpan's aim is to fulfill your passion for style,
predicting your needs with astonishing details that
make the difference. Pick from our new panel range
the design that matches your space, pick the one
that represents the perfect panel for you and your
home. THE VERPAN panel.

ALU 1220

024 / 025
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ALU 1235 F61

ALU 1230

ALU 1234 F76

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1230 Σχήματα, χρώματα, αισθητική!!!

Σχήματα που γοητεύουν, χρώματα που διακοσμούν,

πάνελ που εντυπωσιάζουν. Πάνελ αλουμινίου με την

σφραγίδα της VERPAN.

Patterns, colors, aesthetics!!!

Patterns that mesmerize, colors that decorate,

panels that impress. Aluminum panels with the

trademark of VERPAN.

ALU 1233 F1

026 027
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ALU 1241 F65

ALU 1240

ALU 1241 F61



ALU 1240 Ανακαλύψτε αυτό που σας ταιριάζει!!!

Επιλέξτε ανάμεσα σε 60 και πλέον σχέδια και άλλα

τόσα κρύσταλλα, διαλέξτε το χρώμα που σας αρέσει

και ανακαλύψτε το πάνελ VERPAN που

ανταποκρίνεται περισσότερο στο δικό σας στυλ.

Discover the one that suits you better!!!

Choose between 60 or more designs and as many

glasses. Choose the color that suits you and discover

VERPAN panel that matches your style.

ALU 1241 F62

028 / 029
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ALU 1251 F71

ALU 1251 F69

ALU 1252

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1251
ALU 1252

Πάθος για δημιουργία!!!

Ενας ολόκληρος κόσμος πάθους κρύβεται πίσω από

κάθε δημιουργία της VERPAN: προσεκτική επιλογή

υλικών και άριστος σχεδιασμός μας οδήγησαν και

πάλι σε εντυπωσιακές δημιουργίες.

Passion for creativity!!!

A whole world of passion is hiding behind every

VERPAN creation: carefully selected materials and

an excellent design led us in impressive creations

once again!!!

ALU 1251 F70

030 / 031
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ALU 1250

ALU 1270

ALU 1260



ALU 1280
ALU 1290

Χρώματα και inox!!!

Δώστε στον εαυτό σας αυτό που του αξίζει. Ένα ευχάριστο παιχνίδι χρωμάτων και γεωμετρικών σχημάτων της

αρεσκείας σας, εντάσσονται με μοναδικό στυλ στο χώρο σας.

Colors and INOX!!!

Give yourself what it deserves. A pleasant color and geometrical pattern trip of your choice that incorporate in

your space with a unique way.

ALU 1280 ALU 1290

032 / 033
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ALU 1300

ALU 1301 F69

ALU 1301 F68

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1300 Φινέτσα και ομορφιά!!!

Δημιουργήσαμε μια σειρά πάνελ αλουμινίου,

εξαιρετικά κομψά που ξεχωρίζουν για την φινέτσα

τους, το στυλ τους και την ποιότητά τους.

Finesse and beuty!!!

We have created an aluminum panel series,

extremely elegant that stand out for their finesse,

style and quality.

ALU 1301 F 76

034 / 035
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ALU 1310

ALU 1311 F62

ALU 1311 X5



ALU 1310 Απόλυτη ισορροπία!!!

Η τελειότητα για εμάς είναι μια ιδέα που υλοποιείται.

Είναι η απόλυτη ισορροπία των σχημάτων, των

χρωμάτων και της ποιότητας.

Total Balance!!!

Perfection for VERPAN is a concept that can be

implemented. It is the total balance of patterns,

colors and quality.

ALU 1311 X4
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ALU 1321 F65 ALU 1320

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1320 Δρόμοι ομορφιάς!!!

Τοποθετείστε στο χώρο σας ένα από τα πάνελ

VERPAN και ανακαλύψτε πόσες μορφές μπορεί να

πάρει η ομορφιά.

Streets of beauty!!!

Install a VERPAN panel in your space and discover

how many forms beauty can take.

ALU 1321 F66

038 / 039
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ALU 1330

ALU 1333 F76

ALU 1331 F61



ALU 1330 Ένα πάνελ μόνο για εσάς!!!

Μεταξύ των πολλών προτάσεων μας, υπάρχει

σίγουρα ένα πάνελ που αντανακλά το στυλ σας και

φαίνεται ότι κατασκευάστηκε μόνο για εσάς.

Ανακαλύψτε το.

A panel just for you!!!

Among our many proposals, surely there is one

panel that reflects your style. It seems that is

manufactured just for you. Discover it.

ALU 1332 X7

040 / 041
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ALU 1340

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 1350 Επιπλώστε τον χώρο σας!!!

Με τον κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων και

σχημάτων.... έτσι απλά, ένα πάνελ μπορεί να

μεταμορφωθεί σε κομμάτι επίπλωσης του χώρου

σας.

Decorate your space!!!

With the right combination of colors and patterns, a

panel can be transformed in a piece of art in your

space.

ALU 1350

042 / 043
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ALU 1661 ALU H 1661 ALU 1661



ALU 1661 Πάνελ με όνομα & ταυτότητα, πάνελ VERPAN!!!

Κάθε πάνελ VERPAN έχει την ταυτότητά του. Μέσα

από ένα άριστο σύστημα διαδικασιών, κάθε ένα

ελέγχεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής

διαδικασίας και καταγράφεται το ιστορικό του. Το

προϊόν παραδίδεται σε εσάς με την ταυτότητά του. Μια

ταυτότητα που πιστοποιεί την υψηλή αξιοπιστία του.

Panel with a name & identity. VERPAN Panels!!!

Each panel has its own identity.Through an excellent

tracking system, each panel is checked in every

stage of production procedure and its history is

recorded. The product is delivered with its own

identity. An identity that certifies its high credability.

ALU 1661
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ALU 6001 F62

ALU 6002 F72

ALU 6003 F 73

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 6000 Στυλ Ρετρό!!!

Το αιώνιο κλασσικό. Επιλέξτε ένα πάνελ σε κλασικές

γραμμές ανακαλύψτε την χρυσή τομή μεταξύ παλαιού

και σύγχρονου, δίνοντας στον χώρο σας ατμόσφαιρα

ρετρό.

Vintage style!!!

The eternal classic. Choose a panel with classic

lines, discover the golden ratio between old and

contemporary, giving your space a retro

atmosphere.

ALU 6000
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ALU 6005 Μαίανδρος ο Ελληνοπρεπής!!!

Το γραμμικό παράγγελμα ενάντια στο αδύνατο…

Τα πάντα είναι δυνατά.

Meander the Greek!!!

The linear command against the impossible….

Everything is possible.
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ALU 6015 KT

ALU 6015 K3

ALU 6011 K4

ALU 6010

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 6010
Κλασικές δημιουργίες!!!

Πάνελ σε κλασικές γραμμές εντάσσονται αψεγάδιαστα

στον χώρο σας. Πάνελ αλουμινίου με διαχρονική αξία

και αισθητική υπεροχή.

Classic creations!!!

Panels in classic lines that flawlessly incorporates

at your space. Aluminum panels with everlasting

value and aesthetic advantage.

ALU 6013 R
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ALU 6040 Αψίδα η κλασική!!!

Για εσάς με το κλασικό γούστο ή εσάς που επιθυμείτε

να είστε κοντά στις παραδόσεις έχουμε την καλύτερη

λύση… πάνελ κατασκευασμένα για χώρους με

αρχιτεκτονική ισορροπία.

The classic ARCH!!!

For you with classical taste or for the ones that

desire to be near traditions, we have the perfect

solution…. panels manufactures to fit spaces with

architectural balance.
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ALU 6063 F1

ALU 6063 K3

ALU 6060

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 6060 Πάνελ αλουμινίου VERPAN!!!

Με σημείο αναφοράς την υποδειγματική κατασκευή

τους, με αυστηρές και έγκυρες μετρήσεις και

πιστοποιήσεις η VERPAN παρουσιάζει την καινούρια

της σειρά σε πάνελ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Επιλέξτε τα σε βαφή

της αρεσκείας σας ή σε Renolit foil.

VERPAN aluminum panels!!!

The exemplary manufacturing is a point of

reference. With strict and accurate measures and

certifications, VERPAN present her new aluminum

panel series. Choose one of them at a color of your

choice.
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ALU 6070 Εξοικονόμηση ενέργειας με πάνελ Αλουμινίου

VERPAN!!!

Θωρακίστε το χώρο σας από τις εξωτερικές συνθήκες

και απολαύστε την θαλπωρή του σπιτιού σας. Με

αποδεδειγμένες μετρήσεις τα πάνελ αλουμινίου της

VERPAN υπόσχονται άριστους συντελεστές θερμο-

ηχομόνωσης.

Energy saving with VERPAN Aluminum

Panels!!!

Shield your space from the outer conditions and

enjoy the warmth of your home. With certified

measurements VERPAN aluminum panels promise

optimal thermal and sound coefficient.
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ALU 6090 ALU 6091 K3

Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.



ALU 6090 Κλασική πολυτέλεια!!!

Σχέδια κλασικά και λιτά για εσάς που ο χὠρος σας το

απαιτεί.

Classic luxury!!!

Classic and minimal designs where the space

dictates them.
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ALU 6100 Πιστοί στις παραδόσεις!!!

Σε κλασικές και παραδοσιακές γραμμές τα πάνελ της

σειράς διακρίνονται για την αυθεντικότητα και την

αντοχή τους στο χρόνο.

True to their traditions!!!

In classic and traditional lines, those panels stand

out for their originality and their durability.
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Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
With high coefficient of thermal insulation.

ALU 6194 F61

ALU 6195 F64 ALU 6193 77



>>> αισθητική υπεροχή που φαίνεται με μια ματιά
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Κλασικό αλλά μοντέρνο!!!

Κάπου ανάμεσα στο κλασικό και στο μοντέρνο ίσως

είναι το δικό σας στυλ. Τολμήστε κάποιο από τα

κλασικά μας σχέδια και συνδυάστε το με μοντέρνους

χρωματισμούς και απίστευτα κρύσταλλα.

Classic but modern!!!

Somewhere between classic and modern, thats

where your style may be. Dare to choose one of our

classic designs and combine it with modern colors

and unbelieveable glasses.

ALU 6190



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

Τα χρώματα που απεικονίζονται στα πάνελ σ’αυτόν τον κατάλογο, μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγω της εκτύπωσης.
The colors of panels of this catalogue may be different than reality because of printing.

ΒΑΦΗ Ή
RENOLIT FOIL

ALU 1mm

BLOCK BOARD ΒΑΦΗ Ή
RENOLIT FOIL

ALU 1mm

ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
POLYSTERENE

ΒΑΦΗ Ή
RENOLIT FOIL

ALU 1mm

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
POLYURETHANE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM PANEL

F 60 F 61 F 62 F 63 F 64

F 65 F 66 F 67 F 68 F 69

F 70 F 71 F 72 F 73 F 74

F 75 F 76 F 77 X 2 X 4

X 5 X 6 X 7 X 8

ΤΖΑΜΙΑ / GLASSES
ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΖΑΜΙΑ D-MAT - ΑΜΜΟΒΟΛΗ - CATHEDRAL

ALL DESIGNS ARE AVAILABLE IN GLASS D-MAT - SANDBLASTING - CATHEDRAL

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ RENOLIT FOIL ΓΙΑ PVC ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
RENOLIT FOIL COLORS FOR PVC CONSTRUCTION

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: RAL - SABLE - ΛΕΥΚΟ - ΞΥΛΟΥ
COLORS: RAL - SABLE - WHITE - WOOD EFFECT

X 9
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στις καλύτερες εταιρείες του χώρου.

Με στόχο την ικανοποίηση και την κάλυψη των αναγκών των
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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.
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Κλασικό αλλά μοντέρνο!!!

Κάπου ανάμεσα στο κλασικό και στο μοντέρνο ίσως

είναι το δικό σας στυλ. Τολμήστε κάποιο από τα

κλασικά μας σχέδια και συνδυάστε το με μοντέρνους

χρωματισμούς και απίστευτα κρύσταλλα.

Classic but modern!!!

Somewhere between classic and modern, thats

where your style may be. Dare to choose one of our

classic designs and combine it with modern colors

and unbelieveable glasses.

ALU 6190




