
50.51
Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και 
επένδυση από γυαλί με ψηφιακή εκτύπωση. 
Επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Hidden hinge door covered with printed glass 
& wall cladding made of the same material.

Η Golden Door εξελίσσοντας συνεχώς το σχεδιασμό των προϊόντων 

της, δημιούργησε πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ. Πρόκειται για μια 

πόρτα υψηλής αισθητικής που κρατάει αόρατα ακόμη και τα πιο απαραίτητα 

κατασκευαστικά στοιχεία της. Κλείνοντας, η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο 

με τον τοίχο, σε αντίθεση με μια πόρτα που φέρει συμβατικούς μεντεσέδες. 

Συνδυάζει την ασφάλεια με την υψηλή αισθητική ενώ παράλληλα δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη γκάμα υλικών.

Golden Door constantly evolving its product design, has created a 

security door with hidden hinge. It is a high aesthetics door that keeps 

even its most essential components invisible. When closed, the door is 

flush with the wall, in contrast to a conventional hinge door. It combines 

safety with high aesthetics, allowing at the same time selection from a 

wide range of materials.

تحرص ركة “جولدن دور” عى تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، وكنتيجة لذلك، نجحت ي إنتاج 
باب أمني مزود مفصل مخفي. ويتميز الباب بحس جاي عاٍل يحرص عى عدم إظهار معظم 
ا مع الجدار، عى عكس الباب امفصي  مكوناته اأساسية؛ فعندما ينغلق الباب، يصبح مستويً
التقليدي. إنه يجمع بن السامة مع الذوق الجاي الرفيع، مع إتاحة الفرصة ي الوقت نفسه 

لاختيار من بن مجموعة واسعة من امواد.

الباب امفصي امخفي

πόρτα με κρυφό μεντεσέ
hidden hinge door

باب مفصي مخفي مغطى بطبقة من الزجاج امطي 
وطبقة تغليف الجدار مصنوعة من امادة نفسها.



52.52



52.53
Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ 
και επένδυση από teak.

Hidden hinge door covered
with teak wood.

Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ 
και επένδυση από λάκα.

Hidden hinge door covered
 with lacquer.

باب مفصي مخفي مغطى بخشب الساج.

باب مفصي مخفي مغطى بطبقة من الورنيش.



54.55

Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ, 
επένδυση από γυαλί & κατασκευή 

πλαινών σταθερών με τζάμι.

Hidden hinge door covered with glass 
& steady parts made of glass.

باب مفصي مخفي مغطى بالزجاج وبه أجزاء 
ثابتة مصنوعة من الزجاج.



55.55



56.57

Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ 
& επένδυση από γυαλί.

Hidden hinge door covered
with glass.

باب مفصي مخفي مغطى بطبقة من الزجاج.



57.57τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας με κρυφό μεντεσέ / technical sheet for hidden hinge door /

εσωτερικό πρεβάζι αλουμινίου
internal aluminum architrave

εσωτερικό πρεβάζι αλουμινίου
internal aluminum architrave

εξωτερικό ξύλινο πρεβάζι
external wooden architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

εσωτερική επένδυση
internal cover

κάσα Golden Door
Golden Door frame

κάσα Golden Door
Golden Door frame

ξύλινη κάσα κάλυψης τοίχου
wooden frame for wall covering

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

εξωτερική επένδυση
external cover

εξωτερική επένδυση
external cover

χαλύβδινο φύλλο
steel sheet

χαλύβδινο φύλλο
steel sheet

بيانات فنية للباب امفصي امخفي


