


Τα έπιπλα κουζίνας και οι ντουλάπες 
υπνοδωματίου ELITON είναι 
δημιουργίες της Ν. Σωτηρόπουλος 
& Υιοί Α.Ε., που για περισσότερα 
από 35 χρόνια έχει κατακτήσει τη 
φήμη της ποιότητας στα έπιπλα 
που κατασκευάζει. Σήμερα 
είναι μια από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εταιρείες του 
χώρου με εξειδικευμένα σημεία 
πώλησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Διαθέτοντας ένα από 
τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην 
Ελλάδα, εξοπλισμένο με τον πιο 
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό 
και στελεχωμένο με άριστα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, μπορεί 
και κατασκευάζει κουζίνες στα 
μέτρα του πελάτη καλύπτοντας 
και τις πιο ειδικές κατασκευές. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 
λεπτομέρεια καθώς και στην παροχή 
service υψηλών απαιτήσεων προς 
τον πελάτη, που κάνει την αγορά 
της κουζίνας μια απολαυστική 
εμπειρία. Ξεφυλλίζοντας αυτόν τον 
κατάλογο που αποτελεί ένα μέρος 
μόνο των μοντέλων της ELITON, θα 
ανακαλύψετε τι σημαίνει ELITON 
εργονομία, σχεδιασμός, καινοτομία, 
λειτουργικότητα, και ελπίζουμε να 
εμπνευστείτε για να φανταστείτε την 
δική σας ELITON κουζίνα.
Καλή ανάγνωση.

ELITON kitchen furniture and ward-
robes are creations of N. Sotiropoulos 
and Sons s.a.
The company has evolved over the 
last 35 years and established a solid 
reputation as a quality manufacturer 
of tailor-made fitted kitchens. Today 
it is one of the most dynamically de-
veloping companies operating one of 
the biggest factories in Greece, with 
specialized showrooms through out 
the country and overseas.
Particular attention is given to de-
tail as well as in the benefit of high 
requirements service to the customer 
that makes the purchasing of a kitch-
en an enjoyable experience. This cat-
alogue constitutes only a part of the 
models we manufacture in ELITON, 
from which you can certainly discov-
er ELITON’S ergonomic planning, 
designing, innovation, functionalism, 
and we hope to inspire you in order 
to imagine your own ELITON kitchen. 
Please feel free to look around and 
take in some inspiration.

η εταιρεία the company
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Μεντεσές
Pυθμιζόμενοι αυτόματοι μεντεσέδες 110ο 
με ενσωματωμένο φρένο για αθόρυβο 
κλείσιμο της πόρτας, πιστοποιημένοι για 
100.000 ανοίγματα. Διατίθενται και σε 
έκδοση “ανάποδου” μεντεσέ με push για 
άνοιγμα πόρτας χωρίς πόμολο.
Hinge
Automatic adjustable hinges 110o open-
ing with integrated decelerated closing. 
Also available in selfopening version with 
push-system for handle-less doors. Test-
ed for 100.000 openings.

Αυτόματο κουμπάσο
Για συνδυασμό με ανάποδο μεντεσέ με 
push για άνοιγμα πόρτας χωρίς πόμολο.
Lift for flap doors
It can be used for push self-opening system.

Aventos HK
Κουμπάσο για ανύψωση και στήριξη.
Διατίθεται και με ενσωματωμένο σύστημα 
ηλεκτρικής υποβοήθησης ανοίγματος
Aventos HK for stay lift
Also available with electrical opening sup-
port system

Συρόμενη πόρτα
Mηχανισμός 
συρόμενης πόρτας.
Sliding doors

Πτυσσόμενη πόρτα
Πτυσσόμενο άνοιγμα 
πορτών.
Folding doors

Horizon plus
Σύστημα κουμπάσου 
για άνοιγμα 
οριζόντιας κίνησης
Horizon plus
Swivel fitting with hori-
zontal opening action

Aventos HS
Σύστημα επικλινούς ανύψωσης. Διατίθεται 
και με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρικής 
υποβοήθησης ανοίγματος
Aventos HS for up and over lift systems
Also available with electrical opening sup-
port system

Aventos HF
Σπαστό σύστημα ανύψωσης .Διατίθεται 
και με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρικής 
υποβοήθησης ανοίγματος
Aventos HF for bi-fold lift systems
Also available with electrical opening sup-
port system

Σοβατεπί αλουμινίου
Ύψος 100 mm / 150 mm.
Aluminium plinth
Height 100 mm / 150 mm.

Μαγνητική κλειδαριά
Mαγνητική κλειδαριά “safe mos”.
Magnetic lock
Magnetic lock “safe mos”.

Συρτάρι - βαγονέτο
Συρτάρι και βαγονέτο πλήρους εξαγωγής με 
φρένο πιστοποιημένα για 100.000 ανοίγματα. 
Διατίθεται και με ενσωματωμένο σύστημα 
ηλεκτρικής υποβοήθησης ανοίγματος.
Drawer-pull out
Full-extendible drawer and pull-out sys-
tems with controlled movement for qui-
et and easy closing. Also available with 
electrical opening support system.
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Βιτρίνα A
Φαρδύ πλαίσιο 
αλουμινίου για βιτρίνα.
Glass unit A
45 mm aluminium frame 
for glass units.

Πλαϊνό 42
Πλαϊνό επένδυσης με 
χτένι - πάχος 42 mm.
Side panel 42
“country” side panel – 42 
mm thick.

Πλαϊνό 75
Πλαϊνό επένδυσης με 
κολωνάκι - πάχος 75 mm.
Side panel 75
“classic style” side panel - 
75 mm thick.

Βιτρίνα Γ
Συρόμενες βιτρίνες αλουμινίου 
επικαθημένες σε πάγκο
Glass unit C
Aluminium framed sliding glass units 
on worktop

Πλαϊνό 50
Πλαϊνό επένδυσης - πάχος 61 mm.
Side panel 50
Side panel - 61 mm thick.

Πλαϊνό 30
Πλαϊνό επένδυσης - πάχος 30 mm.
Side panel 30
Side panel - 30 mm thick.

Βαγονέτο νεροχύτη
Bαγονέτα νεροχύτη με 
4 δοχεία απορριμάτων 
για ανακύκλωση.
Pull-out sink unit
Pull-out sink unit with 
four bins for ecological 
waste separation.

Εσωτερικό συρτάρι
Eσωτερικό βαγονέτο 
και συρτάρι με χερούλι 
που “κλειδώνει” πάνω 
στην πόρτα.
Inner pull-out
Inner pull-out and drawer 
with latch mechanism that 
connect the inner drawer to 
the pull-out front.

Π/A + Δ/A
Πάτος αλουμινίου και 
συρόμενο οικολογικό 
δοχείο απορριμάτων 
δύο θέσεων σε 
ντουλάπι νεροχύτη.
P/S + W/B
Moisture protection alu-
minium sheet for sink units 
and pull-out waste collec-
tor with two bins for eco-
logical waste separation.

Συρτάρι φούρνου
Bαθύ συρτάρι δύο επιπέδων κάτω από 
εντοιχισμένο φούρνο.
Drawer
Two level drawer for cooker housing unit.

Βαγονέτο 1050 x 1050 mm
Γωνιακό βαγονέτο βάσης 1050 mm χ 1050 mm.
Pull-out 1050 x 1050 mm
Corner pull-out unit 1050 mm x 1050 mm.
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Wari corner
Aνοιγόμενος και συρόμενος μηχανισμός 
waricorner σε γωνιακό ντουλάπι βάσης.
Wari corner
Waricorner unit with pull-out door that swings 
to one side.

Lemans
Mηχανισμός δυο 
ανεξάρτητων ραφιών 
αποθήκευσης σε 
γωνιακό ντουλάπι 
βάσης.
Lemans
Corner pull-out unit 
with two shelves that 
independently turn 
to the front and then 
swing out of the cup-
board.

Mondo
Περιστρεφόμενος 
μηχανισμός 900 χ 900 
mm με καμπυλωτή 
ανοξείδωτη πόρτα και 
ξύλο κοπής.
Mondo
Corner turn base unit with 
curved front in stainless 
steel finish and wooden 
cutting board.

Τροφιμοθήκη 300 mm
Συρόμενος μηχανισμός 
τροφιμοθήκης με φρένο 
και 5 ρυθμιζόμενα 
ράφια αποθήκευσης.
Larder unit 300 mm
Pull-out larder unit with 
controlled movement and 
5 adjustable shelves.

Συρμάτινα ράφια
Aνοξείδωτα σταθερά 
ράφια αποθήκευσης 
βάθους 460 mm.
Wire shelves
Wire shelves in stainless 
steel finish 460 mm deep.

Τροφιμοθήκη 
διαγώνια 300 mm
Συρόμενος μηχανισμός 
τροφιμοθήκης με φρένο 
και 5 ρυθμιζόμενα 
ράφια αποθήκευσης.
Diagonal larder unit 
300 mm
Diagonal pull-out larder unit 
with controlled movement 
and 5 adjustable shelves.

Εσωτερικά βαγονέτα
Eσωτερικά βαγονέτα με 
φρένο και διαχωριστικά 
σκευών / τροφίμων.
Inner pull-out systems
Inner pull-out systems with 
controlled movement and 
utensil dividers.

Τροφιμοθήκη
DUOPORT 450 mm
Aνοιγόμενος μηχανισμός 
τροφιμοθήκης με φρένο 
και 5 ρυθμιζόμενα ράφια 
αποθήκευσης.
DUOPORT larder unit 
450 mm
Duoport pull-out larder unit 
with controlled movement 
and 5 adjustable shelves.

Συρμάτινα συρτάρια
Aνεξάρτητα συρόμενα 
συρμάτινα συρτάρια 
αποθήκευσης με φρένο.
Basket pull-outs
Separate basket pull-outs 
with controlled movement.

Βαγονέτο 150 mm
Συρόμενο βαγονέτο 
βάσης 150 mm 
για αποθήκευση 
μπουκαλιών.
150 mm pull-out unit
Two-shelve pull-out base 
unit for bottle storaging.

Βαγονέτο 300 mm
Συρόμενο βαγονέτο 
βάσης 300 mm με 2 
ράφια αποθήκευσης.
300 mm pull-out unit
Two-shelve pull-out 
base unit.

Γωνιακό 3/4
Περιστρεφόμενος 
μηχανισμός 3/4 σε 
γωνιακό ντουλάπι 
βάσης.
3/4 corner set
Swinging corner unit.
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Ξύλινες πιατοθήκες 
για βαγονέτο
Ξύλινες πιατοθήκες για 
βαγονέτο.
Wooden plate organiser
Wooden plate organisers 
for pull-out.

Μπαχαροθήκη
Mπαχαροθήκη για 
βαγονέτο.
Spice holder
Removable holder for spice 
storage and transport.

Ανοξείδωτη 
κουταλοθήκη
Aνοξείδωτη κουταλοθήκη 
με αποσπώμενες θήκες.
Cutlery tray
Cutlery tray in stainless 
steel finish with remov-
able containers.

Roll top
Roll top με πόρτα 
αλουμινίου και 
μηχανισμό στο 
επάνω μέρος.
Tambour door unit
Tambour door unit in 
aluminium finish with 
integrated lifting 
mechanism.

Turn motion
Γωνιακός 
περιστρεφόμενος 
μηχανισμός με 
καμπυλωτή ανοξείδωτη 
πόρτα, επικαθημένος 
σε πάγκο.
Turn motion
Corner turn motion with 
curved front in stainless 
steel on worktop.

Ψάθινα καλάθια
Σετ ψάθινων καλαθιών 
με χερούλι σε ξύλινους 
οδηγούς.
Wicker baskets
Framed wicker baskets 
set with one handle hole 
in wooden runners.

Διαχωριστικά 
τροφίμων
Διαχωριστικά τροφίμων για 
βαγονέτο.
Inner dividers
Inner provision dividers 
for pull-out.

Ξύλινη εργαλειοθήκη
Ξύλινη θήκη εργαλείων κουζίνας για συρτάρι 
600 mm / 900 mm.
Wooden utensil tray
Wooden tray for kitchen utensils for 600 mm / 
900 mm drawer.

Πιατοθήκη
Πιατοθήκη ρυθμιζόμενης διατομής για βαγονέτο.
Plate holder
Adjustable holder for plate storage and transport.

Κουταλοθήκη
Mασίφ ξύλινη κουταλοθήκη
Cutlery tray
Wooden cutlery tray.

Διαχωριστικά σκευών
Διαχωριστικά σκευών για βαγονέτο.
Inner dividers
Inner utensil dividers for pull-out.

Ξύλινες πιατοθήκες 
για βαγονέτο
Ξύλινες πιατοθήκες για 
βαγονέτο.
Wooden plate organiser
Wooden plate organisers 
for pull-out.
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Corner
Φωτιστικό φθορίου από αλουμίνιο με 
διακόπτη και πρίζα. Συνδυάζεται με αξεσουάρ 
τοίχου LINERO.
Corner
Aluminium lamp with electronic fluorescent 
light and socket. LINERO wall accessories 
may be fitted.

Novara
Αυτοκόλλητο φωτιστικό 
LED
Novara
Compact surface mount-
ed LED light

California
Aνοξείδωτο ράφι με κρυφό φωτισμό φθορίου, 
διακόπτη και πρίζα. Συνδυάζεται με αξεσουάρ 
τοίχου LINERO.
California
Shelving system in stainless steel finish and elec-
tronic fluorescent light and socket. LINERO wall ac-
cessories may be fitted.

Memphis
Φωτιζόμενο ράφι αλουμινίου με διακόπτη.
Memphis
Shelf in toughened glass and aluminium with elec-
tronic fluorescent light.

Φωτιζόμενος πάτος
Φωτιζόμενοι πάτοι κρεμαστών ντουλαπιών από 
αλουμίνιο με λάμπα φθορίου.
Lighting base
Base for wall units with electronic fluorescent light-
ing in aluminium and toughened glass.

Τρίγωνο σποτ
Tριγωνικό σποτ αλογόνου για τοποθέτηση κάτω 
από τα κρεμαστά ντουλάπια.
Spotlight
Halogen spotlight for installation beneath 
wall units.

Ledline
Σετ προσαρμοζόμενων λαμπών LED για 
τοποθέτηση επάνω από ντουλάπες, ράφια 
και κρεμαστά ντουλάπια.
Ledline
Top shelf ledlight for installation on ward-
robes, top shelves and wall units.

Infinity
Φωτιζόμενη πλάτη αλουμινίου με ράφι και θήκες, 
διακόπτη και μπρίζα.
Infinity
Electronic fluorescent light back panel with socket 
top shelf and containers.

Titanio
Πτυσσόμενο φωτιστικό αλογόνου για ντουλάπα 
υπνοδωματίου.
Titanio
Rotary halogen lamp for wardrobe.

Square
Aξεσουάρ κουζίνας από αλουμίνιο για τοίχο ή 
πλάτη. Tοποθετούνται συρταρωτά σε ράγα ίδιου 
χρώματος.
Square
Kitchen accessories in aluminium for wall or panel 
mounting. Hooked and slide horizontally on alumin-
ium bar system.

Linero
Aξεσουάρ κουζίνας σε 
ανοξείδωτο χρώμα για τοίχο 
ή πλάτη.Tοποθετούνται σε 
σωλήνα ίδιας απόχρωσης ή 
κάτω από φωτιστικά corner 
/ california.
Linero
Kitchen accessories in 
stainless steel finish for wall 
or panel mounting. Instal-
lation on railing system in 
stainless steel finish or fit-
ted under corner / california 
lighting systems

Highline
Aξεσουάρ κουζίνας σε 
ανοξείδωτο χρώμα για 
κολώνα - 50 mm.
Highline
Kitchen accessories in 
stainless steel finish fitted 
on axle · 50 mm.
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Στηρίγματα ραφιού
3 τύποι στηριγμάτων 
ραφιού για τοποθέτηση 
σε τοίχο ή πλάτη.
Shelf holders
3 kinds of shelf hold-
ers for wall / panel 
mounting.

Πολύμπριζο πάγκου
Πτυσσόμενο ένθετο 
πολύπριζο πάγκου.
Socket strip
Extendible socket strip to be 
fitted on worktop.

Δοχείο πάγκου
Ένθετο δοχείο 
απορριμάτων πάγκου.
Waste chute
Waste chute collector to be 
fitted on worktop.

Mimi
Pάφι από αλουμινίο για τοίχο ή πλάτη. 
Συνδυάζεται και με πάτο από ξύλο ή μελαμίνη.
Mimi
Wall or panel mounted shelving system in alu-
minium. Also fitted with wooden or MFC shelf.

Προφίλ πάγκου
Προφίλ αλουμινίου 60 mm για συνθετικό πάγκο.
Worktop front
Aluminium front 60 mm high for laminate worktops.

Corian
Λεπτομέρειες πάγκου από corian.
Corian
Details of corian worktop surface.

Γυαλί ασφαλείας πάνω σε πάγκο
Γυαλί ασφαλείας πάνω σε πάγκο. Tοποθετείται πίσω 
από νεροχύτη ή εστίες σε στηρίγματα αλουμινίου.
Secure glass on worktop
Secure glass on worktop. Mounted with aluminium 
holders in the backspace of sink or hob area.

Χαλαζίας
Λεπτομέρεια πάγκου από χαλαζία.
Composite stone
Detail of composite stone worktop surface.

Πάγκος με γυαλί
Πάγκος από γυαλί ασφαλείας πάχους 10 mm σε 
προφίλ αλουμινίου.
Glass worktop
Glass worktop of secure toughened glass 10 mm 
thick on aluminium profile.

Βάση αλουμινίου
Bάση στήριξης επίπλων από αλουμίνιο.
Aluminium base
Furniture aluminium base.
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Δώστε ιδιαίτερη προσωπικότητα 
στην κουζίνα σας 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
eliton print! Διαλέξτε μια 
φωτογραφία από το αρχείο της 
eliton ή από την προσωπική 
σας συλλογή και εμείς θα την 
τυπώσουμε στα πορτάκια της 
κουζίνας σας με τη μέθοδο της 
ψηφιακής εκτύπωσης.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 
σε επιφάνειες λακαρισμένου 
mdf οι οποίες στη συνέχεια 
προστατεύονται από ειδικό βερνίκι 
για συχνή χρήση Μαγειρέψτε 
λοιπόν με φόντο το αγαπημένο 
σας τοπίο, τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα ή με ο,τιδήποτε άλλο 
φανταστείτε!

Make your kitchen unique with 
Eliton print! Cabinet fronts can be 
printed with digital printing process 
using patterns and pictures from 
Eliton picture collection or with 
your personal motifs from your 
private collection.
Eliton print tecnique is applied in 
mdf laquered surfaces that are 
covered in a protective varnish 
to make them suitable for regular 
use.
So feel free to create an individual 
Eliton kitchen just as you want it!
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