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Η σειρά Securis προσφέρει ασφάλεια και ολοκληρώνει το
σύγχρονο σπίτι. Συνδυάζει την ποιότητα και την αντοχή
εξασφαλίζοντας την απόλυτη και διαχρονική θωράκιση.

Securis series offers safety and completes the modern
home. It combines quality, ensuring durability with timeless
and absolute shielding.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Κατασκευή φύλλου πόρτας - κάσας

Door leaf construction - frame

• Πορτόφυλλο γαλβανιζέ
• Κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε μορφή κοιλοδοκού
• Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
• Λάστιχο σε κάσα και σε φύλλο
• Πύροι ασφαλείας.

• Galvanized door-leaf
• Frame with built pseudo-frame to form hollow sections
• Adjustable hinges
• Rubber to frame and leaf
• Safety pistons.

Τελείωμα - φινίρισμα

Finishing - Coating

Για την επένδυση του σασί χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά με τις
εσωτερικές πόρτες σε διάφορα σχέδια και χρωματισμούς,
σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

For the coating of the frame and the door we use the same material as
the interior doors in various designs and colors, according to customer
needs.

Στάνταρ εξοπλισμός

Standard equipment

• Δύο μεντεσέδες βαρέου τύπου ρυθμιζόμενοι κατά το ύψος
• Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου
• Ανεμοφράκτης
• Πανοραμικό ματάκι
• Σύρτης νυχτός
• Πόμολο μπάλα
• Τα χρώματα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό).

• Two heavy-duty hinges adjustable in the height
• safety lock
• windbreak
• Panoramic peephole
• Night latch
• ball knob
• The colors of standard iron is yellow (gold).

Επιπλέον εξοπλισμός

Extra equipment

• Ηλεκτρική κλειδαριά.
• Αλλαγή χρώματος σιδηρικών από κίτρινο σε μπρονζέ και νίκελ ματ.
• Ηλεκτρικό κυπρί.

• Electric lock.
• Change of hardware color from yellow to bronze and brushed nickel.
• Electric strike.

Διαστάσεις πόρτας

Door dimensions

• Πλάτος πόρτας: Οι πόρτες παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις
πλάτους 90cm, 95cm και 100cm.
• Ύψος: 205cm 210cm 215cm.

• Door width: The doors are produced in standard dimensions
of width 90cm, 95cm and 100cm.
• Height: 205cm 210cm 215cm.

Ειδικές κατασκευές

Special Constructed doors

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να καλύπτει με επιπλέον χρέωση και
διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. Επίσης, μπορεί να καλύπτει
ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές όπως δίφυλλες πόρτες ή πόρτες
με σταθερό και ανοιγόμενο φύλλο.

The company has the ability to cover with extra fee and different
dimensions on request. It may also cover specific architectural structures
such as double doors or doors with windows with fixed or sliding leaves
(window openings).
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4 ίνοξ 4 inox
τύπος πόρτας: Securis
καπλαμάς: Rovere
σχέδιο: ινοξ
κάσα: Ίσια

door type: Securis
venner: Rovere
pattern: inox
frame: Straight

Γυαλί-Ξύλο Glass-Wood
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Γυαλί μαύρο
σχέδιο: Γυαλί-ξύλο
κάσα: Ίσια

door type: Securis
color: Black glass
pattern: Wood-Glass
frame: Straight
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Ήβη Ivi
τύπος πόρτας: Securis
καπλαμάς: Rovere
χρώμα: Δρυς
σχέδιο: ήβη
κάσα: Ίσια

door type: Securis
venner: Rovere
color: Oak
pattern: ivi
frame: Straight

Μασίφ Solid
τύπος πόρτας: Securis
καπλαμάς: Δρυς
σχέδιο: 18 σκοτίες
κάσα: Ίσια

door type: Securis
venner: Oak
pattern: 18 Recesses
frame: Straight
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Λάκα Lacquer
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Λάκα γκρι
σχέδιο: 12 σκοτίες
κάσα: Ίσια

door type: Securis
color: Gray Lacquer
pattern: 12 Recesses
frame: Straight

Μασίφ Solid
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Δρυς
σχέδιο: χειροποίητο - 3 ταμπλάδες
κάσα: Ίσια

door type: Securis
color: Oak
pattern: Hand made - 3 Boards
frame: Straight

Γυαλί-Ινοξ Glass-Inox
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Γυαλί γαλάζιο
σχέδιο: Γυαλί - Ινοξ
κάσα: Ίσια ινοξ

door type: Securis
color: Light blue glass
pattern: Glass - Inox
frame: Straight inox

Γυαλί-Ινοξ Glass-Inox
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Γυαλί λευκό
σχέδιο: Γυαλί - Ινοξ
κάσα: Ίσια ινοξ

door type: Securis
color: White glass
pattern: Glass - Inox
frame: Straight inox
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Μασίφ Solid
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Δρυς
σχέδιο: 10 σκοτίες
κάσα: Ίσια

door type: Securis
color: Oak
pattern: 10 Recesses
frame: Straight

τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Rovere
σχέδιο: Αχτίς
κάσα: Ίσια

door type: Plus Laminate
color: Rovere
pattern: Achtis
frame: Straight

Μασίφ Solid
τύπος πόρτας: Securis
χρώμα: Δρυς
σχέδιο: 12 σκοτίες
κάσα: Ίσια

door type: Securis
color: Oak
pattern: 12 Recesses
frame: Straight
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