
 

 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 



 

 

 

 
 

 
  

 

 
Λειτουργικότητα με ιδανική θερμομόνωση 
H κύρια είσοδος είναι η επαγγελματική κάρτα του σπιτιού σας και αποτελεί 
το σημείο που προσελκύει το βλέμμα. Για το λόγο αυτό οφείλει να είναι 
καλαίσθητη και να εναρμονίζεται με τη συνολική εικόνα του σπιτιού. Η 
μοναδική εικόνα μιας εξώπορτας δημιουργείται από τον αρμονικό 
συνδυασμό χρώματος και μορφής. Είναι δυνατές μοντέρνες εφαρμογές με 
σχέδια Inox αλλά και παραδοσιακά σχέδια με κάγκελα είτε επιλέξετε τη 
σειρά EURO-70 είτε τη σειρά EURO-80. Ειδικές κατασκευές σχεδίων με 
ταφ, γωνίες, κούρμπες και διακοσμητικά είναι επίσης εφικτά. Μεγάλη 
ποικιλία τζαμιών, καθώς και λεπτομέρειες όπως πόμολα, ρόπτρα ή 
γραμματοθυρίδες προσδίδουν στην πόρτα το δικό σας μοναδικό στυλ. 
 
Σχεδιασμός και προστασία 
Οι γωνίες του φύλλου είναι ενισχυμένες με 
εσωτερικούς συγκολλητικούς συνδέσμους για 
μέγιστη αντοχή. Το στάνταρ σετ του χερουλιού και 
της εξωτερικής λαβής είναι κατασκευασμένο από 
υψηλής ποιότητας αλουμίνιο ανοδειωμένο και 
χαρακτηρίζεται από την ευκολία, την αντοχή στην 
εντατική και καθημερινή χρήση, καθώς και στην 
μέγιστη προστασία κυλίνδρου και κλειδαριάς. 

 
Ασφάλεια και κλειδαριά που κλειδώνει μόνη της ! 
Εξίσου σημαντικός παράγοντας με το Design είναι όμως και η ασφάλεια. Τα βαριά προφίλ, οι 
εξωτερικοί μεντεσέδες Dr.Hahn βαρέως τύπου, η κλειδαριά Secury Automatic της G-U και ο 
κύλινδρος της BKS παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια WK3 που έχει πιστοποιηθεί ποτέ σε πόρτα μη 
θωρακισμένη, αυτόματα και άμεσα. Κλείνοντας απλά την πόρτα, και χωρίς να την κλειδώσετε, η 
κλειδαριά ασφαλίζει αυτόματα σε τρία σημεία με δύο επιπλέον γλώσσες που εισχωρούν στην κάσα 

κατά 20mm. Ο κύλινδρος ασφαλείας των 6-πείρων ή ο κύλινδρος υπέρ-
ασφαλείας «Janus» με τις 4 σειρές των 5-πείρων έκαστος, διατίθενται 
με πέντε κλειδιά από υψηλής ποιότητας υλικό και επιτρέπουν τη 
λειτουργία του κυλίνδρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ακόμη και αν 
υπάρχει κλειδί από την άλλη πλευρά. 
 

 Όλα τα χαρακτηριστικά με μια ματιά  
 Κατασκευαστικό βάθος φύλλου: 70mm  
 Θάλαμοι μόνωσης : 4 θάλαμοι  
 Θερμομόνωση – Uf : 1,7 W/m2K  
 Ηχομόνωση – SSK : έως κατηγορία 4  
 Αντιδιαρρηκτική προστασία – WK : κατηγορία 3  
 Αντοχή σε ανεμοπίεση : C5/B5  
 Υδατοστεγανότητα : E750  
 Αεροπερατότητα : κατηγορία 4  

 


