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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία STYLE DOORS A.E., χρόνια τώρα έχει χτίσει µια σχέση εµπιστοσύνης µε τους συνεργάτες της. Έχει γίνει
γνωστή για τη ποιότητα των προϊόντων, τη συνέπεια και τον επαγγελµατισµό των ανθρώπων που την περιβάλλουν.
Οι καινοτοµίες πάντα αποτελούσαν τον πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας στο χώρο του αλουµινίου και της
ασφάλειας. Με αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα, η STYLE DOORS A.E., είναι µία από τις ελάχιστες εταιρίες που
συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παρουσιάζει φρέσκιες ιδέες στην αγορά µε γνώµονα την υψηλή αισθητική και τη
µέγιστη ασφάλεια.
Οι νέες θωρακισµένες πόρτες µε κάσα αλουµινίου της STYLE DOORS A.E. έχουν σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις που
αλλάζουν όσα µέχρι τώρα είχαµε συνηθίσει. Με µοντέρνα σχέδια, τέλεια υδατοστεγάνωση, αντοχή στις εξωτερικές
συνθήκες και κορυφαίο δείκτη ασφάλειας, η επιλογή τους για πόρτες εξωτερικής χρήσης είναι επιβεβληµένη.
Για πρώτη φορά χρησιµοποιούνται υλικά όπως το BOND και το Προφίλ Αλουµινίου (Ραµποτέ) στην επένδυση της
πόρτας, τα οποία θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα υλικά για εξωτερική χρήση.
Η εταιρεία επενδύοντας σε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας κατασκευάζει πλέον και τα ξύλινα µέρη της πόρτας.
Εγγυάται έτσι την ποιότητα των προϊόντων της και την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Παρέχεται µεγάλη γκάµα επιλογών σε:

OUR COMPANY

Within the past years, STYLE DOORS S.A. has built a trusting relationship between the company and its partners.
It has become known for the product quality, the consistency and the professionalism of the surrounding people.
Innovations have always been the pillar of development for the company, considering aluminum products and
security. With this advantage, STYLE DOORS S.A. is one of the few companies that continues to grow and presents
fresh ideas in the market focusing on aesthetics and maximum safety.
The new security doors with aluminum frame of STYLE DOORS S.A. have modern design trends that change what
we have been used to. With stylish designs, perfect water tightness, resistance to external conditions and the top
index of security makes their choice among other doors for exterior use imperative.
For the first time, materials such as BOND and Aluminum Profile are used in the door trim, which are considered to
be the most suitable material for outdoor use.
Our company, after investing in state-of-the-art machinery also manufactures the wooden parts of the door. This
guarantees the quality of its products and the faster customer service.
A wide range of options is available in:
• Μetal armor (closed type)

• Μεταλλικούς θώρακες (κλειστού τύπου)
• Panels (film - laminate - artificial veneer - aluminum)
• Επενδύσεις (φιλµ - laminate - τεχνητό καπλαµά - αλουµίνιο)
• Top italian locks (securemme, motura, omega, cisa)
• Κορυφαίες ιταλικές κλειδαριές (securemme, motura, omega, cisa)
• Accessories (knobs, handles, electronic facilities)
• Αξεσουάρ (χερούλια, λαβές, ηλεκτρονικές ευκολίες)
With great flexibility the customer chooses the door that fully meets his needs.
Με µεγάλη ευελιξία ο πελάτης διαλέγει την πόρτα που καλύπτει πλήρως της ανάγκες του.
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Παντογραφικές με φιλμ

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

D700

D702

T901

T904

D705-INOX

D702

SUPERIOR
Σχέδια διαχρονικά για ανθρώπους
με γούστο. Η εξωτερική επένδυση
έχει πάχος 16mm και έχει εξωτερικές
κορνίζες. Όλο μαζί επικαλύπτεται
με το Film PVC προσδίδοντας όγκο
και κλάση. Η εσωτερική επένδυση
προτείνεται ίσια.
Λεπτομέρεια D705-INOX
Τελειώματα με φάλτσο
(μπιζουτέ)

Λεπτομέρεια D702
Τα σκούρα στοιχεία είναι PVC
χρώματος SD-108
4
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T905

Παντογραφικές με φιλμ - Specific

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
C505

C501

C502

K501

K502

C503

ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
Οι παντογραφικές επενδύσεις με φιλμ συνδυάζουν μοντέρνα σχέδια σε προσιτές τιμές. Άλλωστε οι
επενδύσεις µε επικάλυψη φιλμ PVC είναι πρόταση value for money. Η επένδυση έχει πάχος 6mm.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων, με inox ή χωρίς, µε πυκνό παντογράφηµα, καθώς και με ίσιο
εργαλείο πάχους 1 cm ή διπλό εργαλείο πάχους 2 cm. Το υλικό του φιλμ καλύπτει τα σημεία χάραξης,
παρουσιάζοντας τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς διχρωμίες.
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K507

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Παντογραφικές με φιλμ - Modern

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

K414

8

K400

K401

K403

K404
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K402

K405

θωρακισμένες πόρτες εσωτερικής χρήσης

K406

K407

K409

K410
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K408

K411

Παντογραφικές με φιλμ - Modern

K412

K413

K415

K416
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K414

K417

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Παντογραφικές με φιλμ - Classic

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

X201

X203

X208

X210

X207

X208
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X213

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Laminate

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

I301

I302 ΕΠΙΠΕΔΟ

I304

I305

I303

I318

LAMINATE
Η πιο οικονοµική επιλογή. Είναι ανθεκτικό υλικό και αποτυπώνει πειστικά την αίσθηση του ξύλου.
Με πολλά νέα µοντέρνα χρώµατα και την χαµηλή του τιµή η επιλογή αυτή είναι πολύ συµφέρουσα.
Οι επενδύσεις είναι επίπεδες, δεν µπορούν να κάνουν παντογραφικά σχέδια, µπορούν όµως να
προσθέσουν Inox στοιχεία και να δώσουν ένα πολύ µοντέρνο αποτέλεσµα.
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I306

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Laminate

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

I307

I308

I319

I320

I318

I306
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I321

Safebond

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
BO 303 D1

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ BOND
Cromate Treatment

PVDF Coating

Bonding
Lamination
Layer

Epoxy Resin Primer

Aluminum

Thermoplastic
Polyethylene core
or Mineral Fire Rated Core

BO 01 B

BO 01 KB ΔΙΧΡΩΜΙΑ

BO 301

BO 303 ΔΙΧΡΩΜΙΑ

BO 01 KB - INOX

SAFEBOND
Η µοναδική πόρτα µε Test θερµοπερατότητας: UST = 2,10 W/(m2*K)
Η Νέα οικογένεια πορτών Bond µε:
• Εξωτερικά επενδύση Αλουµινίου (composite panel)
• Εσωτερικά Ξύλο
∆ΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ / Acoustical Properties
Sound Absorption Factor αs ISO 354 0.05
Sound Transmission Loss Rw ISO/DIS 717-1,
EN ISO 140-3 [dB] 25 26 27 Loss Factor d EN ISO 6721,
Frequency range 100-3200 Hz 0.0072 0.0087 0.0138

∆ΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ / Thermal Properties
Thermal Resistance R DIN 52612 [m²K/W] 0.0069 0.0103 0.0172
Heat Transition Coefficient U DIN 4108 [W/m²K] 5.65 5.54 5.34
Temperature Resistance [oC] -50 to +80

ΠΛEONEKTHMATA ΧΡΗΣΗΣ BOND ΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
• Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαµµένης επιφάνειας.
• Είναι άκαµπτο, έχει µικρό βάρος
και επίπεδη επιφάνεια.
• Eίναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση,
τη φθορά, το ξεθώριασµα, τη µόλυνση, τη φωτιά
και το νερό, τις κρούσεις.

• Έχει εξαιρετική αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά.
• Έχει υψηλό δείκτη θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
• Απαιτεί απλή συντήρηση.
• ∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
• Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιµων
υλικών.
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BO 303

Safebond

BO 303 D1

BO 303 K

BO 305

BO 306
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Safebond

BO 304

BO 310

BO 311

BO 309 D

BO 318

BO 319
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BO 312

BO 320

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Ραμποτέ αλουμινίου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

AL 00 R

AL 00 R - INOX

AL 01 KR

AL 01 R

AL 01 R - INOX

AL 02 R

AL 01 R - INOX

ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Οι θωρακισµένες πόρτες που επενδύονται µε βέργες αλουµινίου (ραμποτέ) ξεχωρίζουν για την απαράµιλλη
αισθητική τους. Τοποθετούνται σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και έχουν την δυνατότητα να διαµορφώνουν
διακοσµητικές σκοτίες 10 ή 5 χιλιοστών που µπορούν προαιρετικά να υποδεχτούν και πηχάκι ΙΝΟΧ.
Η δηµιουργία διχρωµίας µε προσθήκη βέργας από ανοδιωµένο αλουµίνιο σε βαθύ ΙΝΟΧ, δηµιουργεί ένα
πολύ µοντέρνο αισθητικό αποτέλεσµα.
Το αυξηµένο πάχος του αλουµινίου (6,5mm) συµβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας.
∆ιατίθενται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και σχεδίων.
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ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Πρεσσαριστές επενδύσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A 207

A 215

A 217

A 220

A 221

A 223

A 207

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι θωρακισµένες πόρτες µε πρεσσαριστές επενδύσεις αλουµινίου είναι η πιο διαχρονική και συνηθισµένη
λύση για πόρτα εξωτερικής χρήσης.
Στις επενδύσεις αλουµινίου χρησιµοποιείται σαν υλικό πλήρωσης πολυκαρβονικό φύλλο αντί για ξύλο MDF.
Με την τεχνική αυτή λύνουµε χρόνια προβλήµατα όπως φουσκώµατα επενδύσεων, αποκόλληση λαµαρίνας
και παραµόρφωση επιφάνειας λόγο συστολής-διαστολής.
Η προσθήκη διακοσµητικών στοιχείων ΙΝΟΧ προσδίδει µοντέρνο χαρακτήρα.
24

25

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Πρεσσαριστές επενδύσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A 100

A 101

A 102

A 103

A 105

A 107

A 100
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ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Πρεσσαριστές επενδύσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

28

A1

A2

A4

A6

A 50

A 71
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Σημεία υπεροχής

Επιλογές επώνυμων αφαλών
ΣΤΑΝΤΑΡ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ιταλικής κατασκευής μηχανισμοί (εκτροπής
πύρων & ντίζες) για άριστη μετάδοση
της κίνησης χωρίς κολλήματα.

Μηχανισμός μερικού ανοίγματος ιταλικής
κατασκευής με διπλή επιλογή: είτε συρτού,
είτε περιστροφικού διακοσμητικού.

Ρυθμιζόμενος ρεγουλατόρος, ειδικά διαμορφωμένος για αποφυγή
πρόσβασης στη γλώσσα της κλειδαριάς με ταυτότητα ή σκληρά αντικείμενα.
Παρέχει άριστο ζύγισμα στο κλείσιμο της πόρτας,
με πολύ εύκολη ρύθμιση.

Κάσα κλειστού τύπου από λαμαρίνα πάχους
1,5 mm, χρώματος μαύρου. Στην εξωτερική της διαμόρφωση
υπάρχει ένα επιπλέον γύρισμα παρέχοντας περισσότερη αντοχή
στη στρέβλωση. Επιπλέον αποτρέπει το άνοιγμα της πόρτας
με σκληρές κάρτες και κάνει την κάσα κατάλληλη και για τοποθέτηση
με τσιμέντο. Προτρυπημένη στα σημεία βιδώματος.

Ηλεκτρομηχανικός αυτοματισμός ιταλικής προέλευσης.
Προσαρμόζεται σε όλες τις κλειδαριές, έτσι ώστε να
κλειδώνουν με το κλείσιμο της πόρτας. Λειτουργεί με
τηλεχειρισμό και με πληκτρολόγιο.

30

SECUREMME Κ22 μύλος με νέο προφίλ κλειδιών με 11 μπίλιες.
Διαθέτει σύστημα anti-snap που αποτρέπει τις απόπειρες
παραβίασης με σπάσιμο του κυλίνδρου, καθώς χωρίζει μόνο
στο σημείο που είναι χαραγμένος, ενώ το υπόλοιπο σώμα
παραμένει λειτουργικό. Επίσης διαθέτει συστήματα
anti-bumping, anti-picking και anti-drilling. Δίνεται με 5
συσκευασμένα κλειδιά.

ISEO R50 μύλος με 3 διαφορετικά επίπεδα κωδικοποίησης,
που δίνουν πάνω από 1.000.000 πιθανούς συνδυασμούς.
Τεχνολογίας anti-picking και anti-drilling με ατσάλινες
μπίλιες. Διαθέτει ατσάλινα ανοξείδωτα pins, ενώ το
σώμα του κυλίνδρου είναι ορειχάλκινο. Δίνεται με 5
συσκευασμένα κλειδιά.

CISA AP4S μύλος. Aποτελεί την ιδανική λύση για
όσους χρειάζονται έναν κύλινδρο υψηλής απόδοσης.
Με υψηλή προστασία και ελεγχόμενη αντιγραφή.
Υψηλή αντίσταση στο pulling και το tearing, χάρη στο
χαρακτηριστικό Snap Resistant, χάλυβα διπλού υλικού.
Με anti-bumping, anti-picking και anti-drilling. Δίνεται
με 3 ή 5 συσκευασμένα κλειδιά.

CISA RS3S μύλος, ίσως ο πιο ολοκληρωμένος κύλινδρος
ασφαλείας. Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε απόπειρες
παραβίασης, καθώς είναι ενισχυμένος με ατσάλινες
λάμες, ώστε να εμποδίζει προσπάθειες σπασίματος και
βίαιης εξόδου από την κλειδαριά. Δουλεύει ακόμη κι αν
ξεχάσετε το κλειδί από την άλλη πλευρά. Δίνεται με 5
συσκευασμένα κλειδιά.
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Λαβές & πόμολα

Handles & knobs

Διάφορα αξεσουάρ
Accessories

Όλες οι λαβές και τα πόμολα διατίθενται σε χρώμα Νίκελ Ματ & Όρο.

Code L11

Code L20

Code L50

Ανοδιωμένη λαβή
με σωλήνα Ø30

Ανοδιωμένo
ρυθμιζόμενο καρέ
(λαβή) 30x30mm

Ανοδιωμένη λάμα
(λαβή) 40x10mm

Anodized handle with
Ø30 tube

Anodized adjustable
square profile (handle)
30x30mm

Anodized bar (handle)
40x10mm

Ύψη
Heights

Ύψη
Heights

Ύψη
Heights

50cm
60cm
80cm
100cm
120cm

60cm
80cm
100cm
120cm
150cm

50cm

Σετ νο.1

CISA ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
Διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρικό κυπρί
και καταπέλτη. Με μηχανισμό υψηλής ακρίβειας με γρανάζια,
που δίνει το πλεονέκτημα στην κλειδαριά να λειτουργεί αθόρυβα.
Συμβατή με όλους τους κυλίνδρους και τα defender της αγοράς.
Λειτουργεί στα 12V AC και έχει κατανάλωση 3,1 A. Διαθέσιμη
σε δεξιά ή αριστερή, ανάλογα με την φορά της πόρτας.

CISA ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
Κλειδαριά κυλίνδρου γραναζωτή, που επιτρέπει το συνεχόμενο
και άνετο γύρισμα του κλειδιού. Διαθέτει καταπέλτη, ο οποίος σε
προσπάθεια εξαγωγής του κυλίνδρου, πέφτει και μπλοκάρει την
κλειδαριά. Επίσης διαθέτει ενισχυμένη γλώσσα.

Σετ νο.2

Σετ νο.3
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DI SEC SFERIC DEFENDER
Η τοποθέτηση ενός αξιόπιστου Defender (προστατευτικό
κυλίνδρου) είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί την πρώτη ζώνη
αντίστασης στην προσπάθεια παραβίασης του κυλίνδρου.
Το Defender Sferic διαθέτει εσωτερικά ειδικές ενισχύσεις (Antidrill system), για την αποφυγή τρυπήματος από εξειδικευμένα
εργαλεία. Το πατενταρισμένο σχήμα του δεν επιτρέπει το σπάσιμο
από ατσαλοσωλήνα, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο
εξουδετέρωσης των Defender.
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SD-21 • ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ

SD-21 Super • ΣΑΣΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Φύλλο πόρτας με μονή θωράκιση από ηλεκτρογαλβανισμένη
λαμαρίνα, με 3 κάθετες ενισχύσεις, πάχους 1 mm.
• Κάσα κλειστού τύπου με ειδική διαμόρφωση εξωτερικά για
μεγαλύτερη στιβαρότητα.
• Χρώμα RAL 9005 μαύρο ματ σαγρέ.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράχτης.
• Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
• Μερικό άνοιγμα διπλής χρήσης, συρτό ή περιστροφικό.
• Περιμετρικό αφρώδες λάστιχο στην κάσα και
στο φύλλο, για αθόρυβο κλείσιμο και μόνωση.
• Μηχανική κλειδαριά Securemme με καταπέλτη (μικρό κλειδί).
• Αφαλός υψηλής προστασίας Securemme K22
με συστήματα anti-bump και anti-drill.
• Διακοσμητικά χερούλια Securemme.
• 21 σημεία κλειδώματος:
8 σταθερά πίσω,
1 κινητός πύρος επάνω,
12 κινητοί πύροι από την πλευρά της κλειδαριάς.

• Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση από 2 ηλεκτρογαλβανισμένες
λαμαρίνες πάχους 1 mm, με 3 κάθετες ενισχύσεις εσωτερικά.
• Κάσα κλειστού τύπου με ειδική διαμόρφωση εξωτερικά για
μεγαλύτερη στιβαρότητα.
• Χρώμα RAL 9005 μαύρο ματ σαγρέ.
• Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράχτης.
• Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου.
• Μερικό άνοιγμα διπλής χρήσης, συρτό ή περιστροφικό.
• Περιμετρικό αφρώδες λάστιχο στην κάσα και
στο φύλλο, για αθόρυβο κλείσιμο και μόνωση.
• Γραναζωτή κλειδαριά Securemme (μικρό κλειδί).
• Αφαλός υψηλής προστασίας Securemme K22
με συστήματα anti-bump και anti-drill.
• Διακοσμητικά χερούλια Securemme.
• 21 σημεία κλειδώματος:
8 σταθερά πίσω,
1 κινητός πύρος επάνω,
12 κινητοί πύροι από την πλευρά της κλειδαριάς.

• Single-shield door sheet made of electro-galvanized steel sheet,
with 3 vertical reinforcements, 1 mm thick.
• Closed-type casement with special exterior design for greater
robustness.
• Color RAL 9005 black matte jagged.
• Automatic adjustable windshield.
• Adjustable heavy duty hinges.
• Dual partial opening, sliding or rotary.
• Perimeter foam rubber in the casement and
in the sheet, for silent closure and insulation.
• Securemme mechanical lock with catapult (small key).
• High security cylinder Securemme K22
with anti-bump and anti-drill systems.
• Decorative Securemme handles.
• 21 locking points:
8 fixed on the back,
1 movable on top,
12 movable on the lock side.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM

• Double-shield door sheet made of two electro-galvanized steel
sheets, with 3 vertical reinforcements, 1 mm thick.
• Closed-type casement with special exterior design for greater
robustness.
• Color RAL 9005 black matte jagged.
• Automatic adjustable windshield.
• Adjustable heavy duty hinges.
• Dual partial opening, sliding or rotary.
• Perimeter foam rubber in the casement and
in the sheet, for silent closure and insulation.
• Securemme gear lock with catapult (small key).
• High security cylinder Securemme K22
with anti-bump and anti-drill systems.
• Decorative Securemme handles.
• 21 locking points:
8 fixed on the back,
1 movable on top,
12 movable on the lock side.

ΥΨΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CM

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΑΤΟΥΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΣΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΥΨΟΥΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΣΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ

90

90

94

80

205

204

207

200

95

95

99

85

210

209

212

205

100

100

104

90

215

214

217

210

105

105

109

95

220

219

222

215

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ
Ονομαστική διάσταση πόρτας 205 - 210 - 215 - 220 cm

Ονομαστική διάσταση πόρτας 90 - 95 - 100 - 105 cm

Εσωτερική διάσταση κάσας 207 - 212 - 217 - 222 cm
Εξωτερική διάσταση κάσας 90 - 95 - 100 - 105 cm
Καθαρό άνοιγμα πόρτας 80 - 85 - 90 - 95 cm
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Εξωτερικός ταμπλάς

Ενσωματωμένη
ενισχυτική
προκάσα
Μεντεσές

Λάστιχο

Κάσα

Εσωτερικός ταμπλάς

Καθαρό άνοιγμα πόρτας 200 - 205 - 210 - 215 cm

Λάστιχο

Εσωτερική διάσταση κάσας 94 - 99 - 104 - 109 cm

Εξωτερική διάσταση κάσας 204 - 209 - 214 - 219 cm

35

ALUMINUM SECURITY DOORS

ΕΞΩΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ PREMIUM

PREMIUM SERIES

Καλωσορίσατε στη νέα κατηγορία πορτών της Style Doors. Διαθέτουμε μια εντυπωσιακή ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για όλα τα
γούστα και όπως πάντα με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής της Style Doors.
Οι πόρτες μας συνοδεύονται από πληθώρα πιστοποιητικών, που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
Παρακάτω θα δείτε τα χαρακτηριστικά τους.
Elegance 75: η επιλογή μας
Πρόκειται για τη χρυσή τομή ασφάλειας και οικονομίας, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό, με χαρακτηριστικά που υπερτερούν του
ανταγωνισμού: τριπλά τζάμια ασφαλείας, μεντεσέδες βαρέως τύπου και κύλινδρο ασφαλείας με 5 κλειδιά και κάρτα είναι μερικά από
τα πιο κορυφαία της στοιχεία. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορείτε να αποκτήσετε την πόρτα που θα επιλέξετε και σε μία από τις
παρακάτω 2 σειρές μας:
Superior 100
Πρόκειται για τη ναυαρχίδα της γκάμας επιλογών με χαρακτηριστικά που την κάνουν την ασφαλέστερη πόρτα της αγοράς.
Basic 50
Πολλοί κατασκευαστές θα ζήλευαν ακόμη και την οικονομικότερη σειρά μας, με διπλά τζάμια ασφαλείας, και απλό κύλινδρο με
3 κλειδιά, στη βασική της σύνθεση.
Welcome to our new category of Style Doors. We have an impressive variety of designs and colors for all tastes and, as always, with
the excellent quality of Style Doors.
Our doors are accompanied by plenty of certificates that will satisfy even the most demanding customers. Below you will see their
features.
Elegance 75: our choice
It is the golden mean of security and economy, without the slightest compromise, with features that outweigh the competition: triple
safety glass, heavy-duty hinges and a 5-key security cylinder and card are some of its top-of-the-line items. Upon special request you
can obtain the door that you choose in one of the following 2 series:
Superior 100
It is the flagship of the whole category with features that make it the safest door of the market.
Basic 50
Many manufacturers would envy even our most economical series, with double-glazed windows, and a simple 3-reel cylinder in its
basic composition.

Elegance 750

Superior 1000

Basic 500

Συντελεστής θερμικής μετάδοσης (UD)
Thermal Transmission Coefficient (UD)

1,2 W/m2K

0,88 W/m2K

1,4 W/m2K

Επίπεδο ασφαλείας
Burglar Resistance

RC2

RC2

RC1

Διαπερατότητα αέρα
Air Permeability

Class 4

Class 3

Class 2

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου
Resistance to wind load

Class C3/B3

Class C4/B4

Class C3/B3

Yδατοστεγανότητα
Watertightness

Class 5A

Class 3A

Class 1A
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SD-1150

37

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου

SD-1150

SD-1165

SD-1160

SD-1325

SD-1175

SD-1180
38
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Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου

SD-1190

SD-1285

SD-1280

SD-1290

SD-1295
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Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου

SD-1305

SD-1325

SD-1310

SD-1355

SD-1366
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Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου

SD-1581

SD-1621

SD-1591

SD-1671
SD-1631

SD-1654
42

43

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου

SD-1661

SD-1712

SD-1671

SD-1717

SD-1721
44

Εξώπορτες ασφαλείας αλουμινίου

SD-1732

SD-1736

SD-1747

SD-1762
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ELEGANCE

βασική σύνθεση
basic configuration

750

Τριπλό τζάμι αμμοβολής Triplex (3+3)
ασφαλείας εξωτερικά

Winkhaus (3) Σύστημα κλειδώματος
3 σημείων με ασφάλεια εισόδου και γάντζους

Triple sandblasted glass Triplex
(3+3) externally

Winkhaus (3) Three-point locking system
with entry guard and hooks

63,5 mm

Τρεις μεντεσέδες βαρέως
τύπου με ρύθμιση 2D

Πιστοποιήσεις

Three heavy duty hinges
2D adjustable

Certifications

Thermal
Transmission
Coefficient

W/(mK)
2

Επίπεδο
Ασφαλείας
Burglar
Resistance

UD =1,2

RC 2

W/(mK)
2

RC 2
58 mm

Συντελεστής
Θερμικής
Μετάδοσης

Σταθερός πύρος
Fixed pin

60,0 mm

Χαρακτηριστικά / Specifications
Διαστάσεις προφίλ (κάσα + φύλλο)
Profile dimensions (frame + sash)

76 mm | 60 mm

Ελάχιστο ύψος πόρτας
Minimum door height

1920 mm

Πάχος εσωτερικού φύλλου αλουμινίου
Aluminum inner sheet thickness

1,5 mm

Ελάχιστο πλάτος πόρτας
Minimum door width

960 mm

Πάχος εξωτερικού φύλλου αλουμινίου
Aluminum outer sheet thickness

1,5 mm

Μέγιστο ύψος πόρτας
Maximum door height

2250 mm

Σχέδιο CNC εσωτερικά
Internal CNC design

Ναι
Yes

Μέγιστο πλάτος πόρτας
Maximum door width

1150 mm

Όχι
No

Τζάμι πόρτας
Main door glass

Τριπλό / Triplex
Triple / Triplex
3+3 | 4 | 4 mm

63,5 mm

Τζάμι πλαϊνού ή φεγγίτη
Sidelight or skylight glass

Διπλό / Triplex
Double / Triplex
3+3 | 4 mm

Διακοσμητικά Inox ομοεπίπεδα
Co-plane decorative Inox
Πάχος πάνελ
Panel thickness
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Κύλινδρος ασφαλείας
με 5 κλειδιά και κάρτα
Safety door lock cylinder
with 5 keys and card

Εσωτερικό χερούλι
Inner handle
Δαχτυλίδι κυλίνδρου
Cylinder ring

Χρώματα RAL ματ χωρίς επιβάρυνση: λευκό, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
RAL matte colors without extra charge: white, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
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8

SUPERIOR

1000

βασική σύνθεση
basic configuration

Τριπλό τζάμι αμμοβολής Triplex (3+3)
ασφαλείας εξωτερικά
Triple sandblasted glass Triplex
(3+3) externally

Winkhaus (3) Σύστημα κλειδώματος
3 σημείων με ασφάλεια εισόδου και γάντζους

Τρεις μεντεσέδες βαρέως
τύπου με ρύθμιση 3D

Winkhaus (3) Three-point locking system
with entry guard and hooks

Three heavy duty hinges
3D adjustable

97,2 mm

Πιστοποιήσεις
Certifications
Συντελεστής
Θερμικής
Μετάδοσης
Thermal
Transmission
Coefficient

W/(mK)
2

Επίπεδο
Ασφαλείας
Burglar
Resistance

UD =0,88

Σταθερός πύρος

RC 2

W/(mK)
2

Fixed pin

RC 2

Αεροστόπ στο κατωκάσι
Bottom air-stop

Χαρακτηριστικά / Specifications
Διαστάσεις προφίλ (κάσα + φύλλο)
Profile dimensions (frame + sash)

95 mm

Ελάχιστο ύψος πόρτας
Minimum door height

1920 mm

Πάχος εσωτερικού φύλλου αλουμινίου
Aluminum inner sheet thickness

2,0 mm

Ελάχιστο πλάτος πόρτας
Minimum door width

960 mm

Πάχος εξωτερικού φύλλου αλουμινίου
Aluminum outer sheet thickness

2,0 mm

Μέγιστο ύψος πόρτας
Maximum door height

2250 mm

Σχέδιο CNC εσωτερικά
Internal CNC design

Ναι
Yes

Μέγιστο πλάτος πόρτας
Maximum door width

1250 mm

Διακοσμητικά Inox ομοεπίπεδα
Co-plane decorative Inox

Ναι
Yes

Τζάμι πόρτας
Main door glass

Τριπλό / Triplex
Triple / Triplex
3+3 | 4 | 4 mm

97,2 mm

Τζάμι πλαϊνού ή φεγγίτη
Sidelight or skylight glass

Τριπλό / Triplex
Triple / Triplex
3+3 | 4 | 4 mm

Πάχος πάνελ
Panel thickness
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Κύλινδρος ασφαλείας
με 5 κλειδιά και κάρτα
Safety door lock cylinder
with 5 keys and card

Εσωτερικό χερούλι
Δαχτυλίδι κυλίνδρου

Inner handle

Cylinder ring

Χρώματα RAL ματ χωρίς επιβάρυνση: λευκό, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
RAL matte colors without extra charge: white, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
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BASIC

βασική σύνθεση
basic configuration

500

Διπλό τζάμι αμμοβολής Triplex (3+3)
ασφαλείας εξωτερικά

Winkhaus Σύστημα κλειδώματος 5 σημείων
Winkhaus Five-point roller lock

Double sandblasted glass Triplex
(3+3) externally

50,0 mm

Πιστοποιήσεις
Τρεις μεντεσέδες
με ρύθμιση 2D

Certifications

Thermal
Transmission
Coefficient

W/(mK)
2

Επίπεδο
Ασφαλείας
Burglar
Resistance

UD =1,4

RC 1

W/(mK)
2

RC 1
58 mm

Συντελεστής
Θερμικής
Μετάδοσης

Three hinges
2D adjustable

Σταθερός πύρος
Fixed pin

60,0 mm

Χαρακτηριστικά / Specifications
Διαστάσεις προφίλ (κάσα + φύλλο)
Profile dimensions (frame + sash)

60 mm

Ελάχιστο ύψος πόρτας
Minimum door height

1920 mm

Πάχος εσωτερικού φύλλου αλουμινίου
Aluminum inner sheet thickness

1,5 mm

Ελάχιστο πλάτος πόρτας
Minimum door width

960 mm

Πάχος εξωτερικού φύλλου αλουμινίου
Aluminum outer sheet thickness

1,5 mm

Μέγιστο ύψος πόρτας
Maximum door height

2200 mm

Σχέδιο CNC εσωτερικά
Internal CNC design

Ναι
Yes

Μέγιστο πλάτος πόρτας
Maximum door width

1100 mm

Διακοσμητικά Inox ομοεπίπεδα
Co-plane decorative Inox

Όχι
No

Τζάμι πόρτας
Main door glass

Διπλό / Triplex
Double / Triplex
3+3 | 4 mm

50 mm

Τζάμι πλαϊνού ή φεγγίτη
Sidelight or skylight glass

Διπλό / Triplex
Double / Triplex
3+3 | 4 mm

Πάχος πάνελ
Panel thickness
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Εσωτερικό χερούλι
Inner handle

Κύλινδρος με 3 κλειδιά
Door lock cylinder
with 3 keys

Ροζέτα
Rosette

Χρώματα RAL ματ χωρίς επιβάρυνση: λευκό, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
RAL matte colors without extra charge: white, 3004, 7001, 7016, 8017, 9006, 9007
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Λαβές & πόμολα

Handles & knobs

Κλειδαριές
Locks

Κλειδαριά δακτυλικού
αποτυπώματος
Fingerprint lock
Η ασφάλεια γίνεται προσωπική υπόθεση
• Κλειδαριά με αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος
• Αναγνώριση έως και 500 αποτυπωμάτων
• Εύκολη διαχείριση με την πρόσθεση ή αφαίρεση
εγκεκριμένων χρηστών
• Ιδανικό για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό σε νερό / βροχή
• Άμεση διαδικασία σάρωσης πολλαπλών σημείων
• Καθιστά αδύνατη την παραβίαση της κλειδαριάς

Security becomes a personal matter
• Lock with fingerprint recognition
• Recognizes up to 500 fingerprints
• Easy to manage by adding or removing authorized users
• Ideal for outdoor use, waterproof / rain resistant
• Instant multipoint scanning process
• Makes it impossible to violate the lock
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Winkhaus (3)
Σύστημα
κλειδώματος
3 σημείων
με ασφάλεια εισόδου
και γάντζους
Winkhaus (3)
Three-point
locking system
with entry guard
and hooks

Winkhaus (5)
Σύστημα
κλειδώματος
5 σημείων
με γάντζους
Winkhaus (5)
Five-point
locking system
with hooks
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Winkhaus
Αυτόματη κλειδαριά.
Κλειδώνει αυτόματα
μόλις κλείνει
(δεν συνδυάζεται
με ηλεκτρικό κυπρί)

Winkhaus (17)
Σύστημα
κλειδώματος
17 σημείων
με γάντζους
και πύρους

Winkhaus Automatic Lock.
Locks automatically
when it closes
(not combined
with electric strike)

Winkhaus (17)
Seventeen-point
locking system
with hooks
and bolts

Ηλεκτρονικές κλειδαριές
E-key locks

Κύρια πλεονεκτήματα
Main advantages

Γάντζος αυτόματης κλειδαριάς
Automatic lock hook

Αντίκρυσμα γάντζου
Hook impact

Με πληκτρολόγιο
With keyboard

Bluetooth

Διάφορα αξεσουάρ
Accessories

Κύλινδρος με 5 κλειδιά
και κάρτα αντιγραφής

Μεντεσές βαρέως τύπου 3 ρυθμίσεων
Triple setting heavy type hinge

Μεντεσές GU μαύρος

Ροζέτα

GU hinge black

Rosette

Cylinder with 5 keys
and property card

Εξωτερική ροζέτα
Outer Rosette

Σταθερός πύρος
Fixed pin
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Εσωτερικό χερούλι
Internal handle
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Χρωματολόγια
BOND
WHITE

CREME

SILVER
MATTE

BEIGE

GREY

DARK
GREY

GOLDEN
OAK

LINE
WOOD

NUSSBAUM

MAHOGANY

PLATINUM
PATINA
GREY

WHITE
WOOD

TEAK

RUSTY
PATINE

LIGHT
EBONY

DARK
EBONY

ΦΙΛΜ
SD-105

SD-107

SD-108

SD-109

SD-110

SD-111

SD-112

SD-114

SD-116

SD-117

SD-118

SD-119

SD-121

SD-122

SD-124

SD-125

SD-126

SD-127

SD-128

SD-129

SD-130

SD-131

SD-132
ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ

SD-132

SD-133
ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ

SD-133

SD-134

LAMINATE
SABBIA
ΚΑΘΕΤΑ
ΝΕΡΑ

ΔΡΥΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΝΕΡΑ

GRICCHIO
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΝΕΡΑ

VECCHIO
ΚΑΘΕΤΑ
ΝΕΡΑ
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MARON
ΚΑΘΕΤΑ
ΝΕΡΑ

ΚΑΡΥΔΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ
ΝΕΡΑ

WENGE
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΝΕΡΑ
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