
58.59
Πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Hinge Door covered with 
anodized aluminum.

Το μοντέρνο design μιας αξονικής πόρτας ή μιας πόρτας με 

κρυφό μεντεσέ μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο καλαίσθητα και 

αποτελεσματικά και σε πόρτα ασφαλείας με μεντεσέ, δίχως να 

χάνει το παραμικρό από την αισθητική της. 

Συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά και χρώματα μπορεί 

κανείς να σχεδιάσει την πόρτα σύμφωνα με τις δικές του 

λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες.

The modern design of a pivot door or a hidden hinge door 

can be applied to a security hinge door in an equally elegant 

and efficient way, without missing any of its aesthetics.

Combining different materials and colours one can design 

the door according to one's own functional and aesthetic 

needs.

من اممكن تطبيق التصميم الحديث الذي يتميز به الباب الدّوار أو الباب 
امفصي امخفي عى الباب اأمني امفصي بطريقة أنيقة وفّعالة ي آن واحد، 

ودون خسارة أي من مساته الجالية، فبفضل الجمع بن مختلف امواد واألوان، 
مكن للشخص تصميم الباب وفًقا احتياجاته الوظيفية والجالية الخاصة.

الباب امفصي

πόρτα με μεντεσέ
hinge door

باب مفصي مغطى بطبقة من 
أكسيد األومنيوم.



60.60



60.61
Πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από φάσες γυαλιού & inox.

Hinge door covered with glass 
insets & stainless steel.

Πόρτα με μεντεσέ & επένδυση 
από άνισες φάσες γυαλιού.

Hinge door covered with 
asymmetric insets of glass.

باب مفصي مغطى بقطع الزجاج 
والفواذ امقاوم للصدأ.      

باب مفصي مغطى بطبقة غر 
متناسقة من الزجاج.



62.63

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μασίφ 
μεράντι & κατασκευή σταθερών με γυαλί.

Hinge door covered with solid meranti 
wood & steady side parts made of glass.

باب مفصي مغطى بخشب امرانتي وبه قطع جانبية 
ثابتة مصنوعة من الزجاج.



63.63



64.64



64.65
Πόρτα με μεντεσέ και επένδυση
από φάσες γυαλιού & χωνευτή κάσα.

Hinge door covered with glass insets
& hidden frame.

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες 
γυαλιού. σταθερά με τζάμι & inox ράβδους.

Hinge Door covered with glass & steady side 
parts made of glass and stainless steel bars.

باب مفصي مغطى بقطع الزجاج وإطار مخفي.

باب مفصي مغطى بالزجاج وبه قطع أجزاء جانبية ثابتة 
مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفواذ امقاوم للصدأ.



66.67



67.67

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου 
& κατασκευή σταθερών από το ίδιο υλικό.

Hinge door covered with aluminum insets & steady 
side parts made of the same material.

Πόρτα ασφαλείας
με εσωτερική επένδυση από λάκα.

Hinge door covered
internal with lacquer panel.

ا بطبقة من الورنيش. باب مفصي مغطى داخليً

باب مفصي مغطى بقطع األومنيوم وبه أجزاء 
جانبية ثابتة مصنوعة من امادة نفسها.  



68.69

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από γυαλί 
& κάθετη ανοδιωμένη φάσα αλουμινίου. 

Κατασκευή πλαινού σταθερού με το ίδιο υλικό.

Hinge door covered
with glass & vertical aluminum inset.

Steady side part made of the same material.

باب مفصي مغطى بالزجاج وقطع األومنيوم اأفقية. 
جزء جانبي ثابت مصنوع من امادة نفسها.



69.69



70.70



70.71

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες 
αλουμινίου & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with aluminum insets & 
steady side parts made of glass.

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες 
γυαλιού & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with glass insets
& steady side parts made of glass.

باب مفصي مغطى بقطع الزجاج وبه أجزاء جانبية 
ثابتة مصنوعة من الزجاج.

باب مفصي مغطى بطبقة من األومنيوم وبه أجزاء 
جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



72.73

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από φάσες γυαλιού & πλαινά σταθερά.

Hinge door covered with glass insets & 
steady side parts made of glass.

Πόρτα ασφαλείας με εσωτερική επένδυση
από μεράντι και κατασκευή πλαινού 

σταθερού με το ίδιο υλικό.

Hinge door covered internal
with meranti wood & steady side part 

made of the same material.

ا بخشب امرانتي وبه أجزاء  باب مفصي مغطى داخليً
جانبية ثابتة مصنوعة من امادة نفسها.

باب مفصي مغطى بقطع الزجاج وبه أجزاء جانبية 
ثابتة مصنوعة من الزجاج.



73.73



74.74τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας με μεντεσέ / technical sheet for hinge door /

εσωτερικό πρεβάζι αλουμινίου
internal aluminum architrave

εσωτερικό ξύλινο πρεβάζι
internal wooden architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

εσωτερική επένδυση
internal cover

κάσα Golden Door
Golden Door frame

κάσα Golden Door
Golden Door frame

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

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



75.75

ανεμοφράκτης
wind stopper      

υδατοφράκτης κινητό μέρος
water stopper movable part

υδατοφράκτης σταθερό μέρος
water stopper fixed part

74.75


