
76.77
Οβάλ δίφυλλη πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από μεράντι.

Oval double door covered
 with meranti wood.

Μια δίφυλλη πόρτα ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί 

σε μεγάλα ανοίγματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή είσοδο. Κατασκευή με πλαϊνά σταθερά ή 

ακόμη και οβάλ δίφυλλες πόρτες δίνουν λύση σε κάθε 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

A double security door can be applied to wide openings, 

creating a very impressive entrance. A structure with fixed 

sides or even oval double doors give solution to any 

architectural design.

مكن تركيب الباب اأمني امزدوج عى الفتحات الواسعة، ما يؤدي إى 
إنشاء مدخل رائع الجال. كا يعمل الهيكل امزود بجانبن ثابتتن أو اأبواب 

امزدوجة امسطحة البيضاوي عى توفر الحل أي تصميم امعاري.

الباب امزدوج

δίφυλλη πόρτα
double door

باب بيضاوي مزدوج مغطى بخشب امرانتي.



78.79

Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών 

με τζάμι κ inox ράβδους.

Double door covered with meranti wood
& steady side parts made of glass

& stainless steel bars.

باب مزدوج مغطى بخشب امرانتي وبه أجزاء جانبية 
ثابتة مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفواذ امقاوم 

للصدأ.



79.79



80.81



81.81

Οβάλ δίφυλλη πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από teak.

Oval Double door
covered with teak wood

Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από teak & κατασκευή πλαινών σταθερό με τζάμι.

Double door covered with teak wood & steady 
side parts made of glass.

باب بيضاوي مزدوج مغطى بخشب الساج.

باب مزدوج مغطى بخشب الساج وبه أجزاء جانبية ثابتة 
مصنوعة من الزجاج.



82.83
Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας

με επένδυση από teak.

Double door
covered with teak wood

Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας & φεγγίτης με 
επένδυση από φάσες γυαλιού. Κατασκευή 
πλαινών σταθερών με τζάμι.

Double door & upper steady part covered with 
glass insets. Steady side parts made of glass.

باب مزدوج مغطى بخشب الساج.

باب مزدوج وجزء علوي ثابت مغطى بقطع الزجاج. أجزاء 
جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



83.83



84.84τεχνικά χαρακτηριστικά δίφυλλης πόρτας / technical sheet for double door /

εσωτερικό ξύλινο πρεβάζι
internal wooden architrave

εσωτερικό πρεβάζι αλουμινίου
internal aluminum architrave

εξωτερικό ξύλινο πρεβάζι
external wooden architrave

ξύλινη κάσα κάλυψης τοίχου
wooden frame for wall covering

εξωτερικό τετράγωνο πρεβάζι αλουμινίου με θερμοδιακοπή
external thermal break square aluminum architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

εσωτερική επένδυση
internal cover

κάσα Golden Door
Golden Door frame

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση ξύλου
external wooden cover

εξωτερική επένδυση
external cover

بيانات فنية للباب امزدوج


