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Η αξονική πόρτα ασφαλείας προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, 

καλύπτοντας μεγάλα ανοίγματα και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα χάρη στην περιστροφή της γύρω από τον άξονα. Δίνει ελευθερία 

στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό καθώς η πόρτα παύει πλέον να έχει την έννοια ενός 

τυπικού ανοίγματος και αποκτά την ισχύ ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού στοιχείου 

στο χώρο. Είναι σχεδιασμένη ώστε να ακολουθεί τις τάσεις του σύγχρονου design 

προσφέροντας απόλυτη ευθεία μεταξύ του τοίχου και της πόρτας. 

Η περιστροφή της γύρω από τον άξονα επιτρέπει τη λειτουργία της σε μεγάλα 

ανοίγματα που μπορεί να φτάσουν και τα 2μέτρα σε πλάτος. Ο μηχανισμός, 

κατασκευασμένος με ειδικά ρουλεμάν που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος 

του άξονα,  διατηρεί σταθερό τον άξονα και αφήνει την πόρτα να περιστρέφεται 

γύρω από αυτόν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς φθορές ενώ 

συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της πόρτας καθ’ ύψος.

The pivot security door offers great application possibilities, covering wide 

openings and creating a very impressive result by means of pivoting around the 

axis. It provides freedom to architectural design, since the door is no longer 

seen in the sense of a typical aperture and acquires the power of an important 

architectural element in the room. It is designed to follow the trends of modern 

design offering absolute alignment of the wall with the door. 

Its pivoting around the axis allows it to operate in wide openings that can reach 

up to 2 metres of width. The mechanism, consisting of special bearings at the top 

and bottom of the axis, retains the axis stable and allows the door to pivot around 

it, thus ensuring a long lifetime without damage while at the same time allows 

adjustment of door height.

يوفر الباب اأمني الدّوار إمكانيات تطبيق هائلة؛ حيث يغطي فتحات واسعة ويضفي نتيجة عالية التأثر من 
نظر إى الباب عى أنه فتحة  خال دورانه حول محوره. ويوفر الباب حرية التصميم امعاري؛ حيث م يعد يُ

عادية، بل اكتسب قوة العنر امعاري امهم ي الغرفة. كا أنه مصمم وفق اتجاهات التصميم الحديثة التي 
توفر امواءمة امطلقة بن الجدار والباب. 

إن دوران الباب حول محوره يتيح فتحه وغلقه خال فتحات واسعة مكن أن يصل عرضها إى مرين. كا 
تحافظ آلية عمله التي تتألف من محامل خاصة مثبتة ي الجزأين العلوي والسفي بامحور، عى ثبات امحور، 

وتتيح للباب الدوران حوله، ما يعمل عى إطالة عمره اافراي دون التعرض أي أرار، وي الوقت نفسه، 
يسمح بتعديل ارتفاع الباب.

الباب الدّوار

αξονική πόρτα
pivot door
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Μια αξονική πόρτα ασφαλείας Golden Door 

προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως

με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη που φέρουν το ίδιο 

υλικό με την πόρτα. Κλείνοντας την πόρτα λειτουργεί 

όλη η κατασκευή ως μία ενιαία επιφάνεια, χαρίζοντας 

ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα στο σχεδιασμό 

των όψεων. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα υλικών, 

όπως γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο και corian, έχει κανείς τη 

δυνατότητα να σχεδιάσει και να διαμορφώσει τη δική 

του πόρτα ανάλογα με το ύφος που επιθυμεί να δώσει 

στο χώρο του.

A Golden Door security pivot door offers many 

alternatives, such as fixed sides and dormer window 

made of the same material with the door. When the 

door is closed, the entire structure functions as a 

single surface, giving a unique aesthetic effect in the 

design of façades. Through a wide range of materials 

such as glass, wood, aluminium and corian, one is 

offered the opportunity to design and develop one’s 

own door depending on the style one wants to give 

to one’s area.

يوفر الباب اأمني الدّوار الذي تنتجه ركة “جولدن دور” العديد من 
البدائل، مثل الجانبن الثابتن والنافذة الناتئة امصنوعة من مادة الباب 

ذاتها. وعندما يتم إغاق الباب، تعمل كامل وظائفه الهيكلية برمتها 
ا فريًدا ي تصميم الواجهات. ومن  كسطح واحد، ما يضفي تأثرًا جاليً

خال مجموعة واسعة من امواد مثل الزجاج والخشب واألومنيوم 
والكوريان، مكن للشخص تصميم بابه وإخراجه تبًعا للنمط الذي 

يريد إضفائه عى مساحته الخاصة.

والفواذ  الزجاج  بقطع  مغطى  محوري  باب 
امقاوم للصدأ.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με 
επένδυση από φάσες γυαλιού & inox.

Pivot Door covered with glass insets 
& stainless steel.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας με 
επένδυση από φάσες γυαλιού και 
κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass 
insets & upper steady part made of 
the same material.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη 

με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets 
& upper steady part made of the same 

material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وجزء علوي 
ثابت مصنوع من امادة نفسها.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت 
مصنوع من امادة نفسها.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από φάσες γυαλιού & επένδυση του τοίχου 
με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & 
wall cladding made of the same material.

Αξονική πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από μασίφ δρυς

σε βαφή πατίνας & ξύλινη λαβή.

Pivot  door covered
with solid oak wood, painted in 

patina & wooden handle.

باب محوري مغطى بخشب البلوط الصلب، 
ومطي بالزنجار وبه مقبض خشبي.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف 
للجدار مصنوعة من امادة نفسها.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από ινοξ φάσες & επένδυση του τοίχου με 
το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with stainless steel 
insets & wall cladding made of the same 
material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقة تغليف 
للجدار مصنوعة من امادة نفسها.
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Οβάλ αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από corian & κατασκευή οβάλ σταθερών με 

τζάμι. Λαβή corian με κρυφό φωτισμό.

Curved Pivot Door  covered with corian and 
curved side parts made of glass.

Handle made of corian & lighting.

باب محوري منحني مغطى مادة الكوريان ويتضمن 
أجزاًء جانبية منحنية مصنوعة من الزجاج. ومقبض 

مصنوع من مادة الكوريان وبه إضاءة.
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36.37Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από 
γυαλί & ανοδιωμένο αλουμίνιο.  Λαβή με 
πρόσοψη από το ίδιο υλικό.

Pivot Security Door covered with glass & 
anodized aluminum. Handle with surface 
made of the same material.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Pivot Door covered with anodized 
aluminum insets.

باب أمان محوري مغطى بالزجاج وأكسيد األومنيوم. 
مقبض به سطح مصنوع من امادة نفسها.

باب محوري مغطى بطبقة من أكسيد األومنيوم.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από ιρόκο & κατασκευή σταθερών

με τζάμι.

Pivot Door covered with iroko wood
& steady parts made of glass.

باب محوري مغطى بخشب اإيروكو وبه أجزاء ثابتة 
مصنوعة من الزجاج.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από μεράντι & φάσα χαλκού.

Pivot Door covered with meranti wood 
& cooper inset.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση 
από teak & inox φάσα.

Pivot Security door covered with teak 
wood & stainless steel inset.

باب محوري مغطى بخشب مرانتي وقطع النحاس.

باب أمان محوري مغطى بخشب الساج وطبقة 
من الفواذ امقاوم للصدأ.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από ιρόκο.

Pivot security door covered
with iroko wood.

باب أمان محوري مغطى بخشب اإيروكو.
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Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από 
μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών

με το ίδιο υλιικό.

Pivot door covered with meranti wood
& steady side parts made of the same 

material.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από φάσες αλουμινίου & κατασκευή πλαινών 
σταθερών με το ίδιο υλικό.

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

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

باب محوري مغطى بخشب امرانتي وبه أجزاء جانبية 
ثابتة مصنوعة من امادة نفسها.
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Ειδική κατασκευή με τέσσερις 
αξονικές πόρτες ασφαλείας και 
επένδυση από μεράντι.

Special construction with four pivot 
doors, covered with meranti wood.

هيكل خاص بأربعة أبواب محورية، مغطى 
بخشب امرانتي.
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τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο έξω / face out installation /

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εξωτερικό πρεβάζι
external architrave

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εξωτερικό πρεβάζι
external architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

άξονας
axis

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο μέσα / face in installation /

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εξωτερικό πρεβάζι
external architrave

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εξωτερικό πρεβάζι
external architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

άξονας
axis

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

τοπτοποθέτηση αξονικής πρόσωπο μέσα με χωνευτή κάσα / face in installation with hidden frame /

γυψοσανίδα
plasterboard

γυψοσανίδα
plasterboard

εσωτερική επένδυση
internal cover

άξονας
axis

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

τοποθέτηση αξονικής στη μέση του τοίχου / pivot door tunnel installation / 

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εξωτερικό πρεβάζι
external architrave

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εξωτερικό πρεβάζι
external architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

άξονας
axis

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

τεχνικά χαρακτηριστικά αξονικής πόρτας / technical sheet of pivot door / بيانات فنية بالباب امحوري

تركيب الواجهة الخارجية 

تركيب الواجهة الداخلية

تركيب النفق

تركيب الواجهة الداخلية ذات اإطار امخفي



49.49

αξονική πόρτα με δυο τυφλά σταθερά_τοποθέτηση στη μέση του τοίχου / pivot door with two steady side parts_
tunnel installation /

εσωτερική επένδυση
internal cover

εσωτερική επένδυση
internal cover

εσωτερική επένδυση
internal cover

άξονας
axis

εξωτερική επένδυση
external cover

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

εξωτερική επένδυση
external cover

αξονική πόρτα με δυο σταθερά με τζάμι-τοποθέτηση στη μέση του λαμπά / pivot door with two steady side parts 
made of glass-tunnel installation / 

εσωτερικά πρεβάζια
internal architraves

εσωτερική επένδυση
internal cover

πλαίσιο
frame

άξονας
axis

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

τζάμι σταθερού
glass

αξονική πόρτα & επένδυση τοίχου με το ίδιο υλικό-τοποθέτηση πρόσωπο έξω / pivot door & wall cladding made 
of the same material_face out installation / 

εσωτερικό πρεβάζι
internal architrave

εσωτερική επένδυση
internal cover

άξονας
axis

κάσα Golden Door
Golden Door frame

εξωτερική επένδυση
external cover

εξωτερική επένδυση
external cover

باب محوري بجزأين ثابتن_تركيب النفق

باب محوري بجزأين ثابتن مصنوعن من الزجاج_تركيب النفق

باب محوري وطبقة تغليف الجدار مصنوعة من امادة نفسها_تركيب الواجهة الخارجية
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