
πακέτο εγγυηµένης ασφάλειαςοι ειδικοί στην ασφάλεια

H συλλογή θωρακισµένων πορτών ασφαλείας

GARDESA, είναι το αποτέλεσµα της αδιάκοπης

προσπάθειας και έρευνας της EURODOMICA®,

στην αναζήτηση καινοτόµων λύσεων για την

ασφάλεια της κατοικίας, του γραφείου και γενι-

κά κάθε χώρου, στον οποίο απαιτείται προστασία ότι πολύτιµου διαθέτουµε.

H ανωτέρω συλλογή χαρακτηρίζεται από ποικιλία προτάσεων οι οποίες καλύπτουν διά-

φορες ανάγκες, όπως:

• Eιδικές Tεχνικές Προδιαγραφές (πιστοποιηµένη αντιδιαρρηκτική προστασία, διάφορους

τύπους και συνδυασµούς κλειδαριών, πυρασφάλεια, ηχοµόνωση κ.λπ.)

• Aρχιτεκτονικό Σχεδιασµό (µοντέρνο, κλασσικό, νεοκλασσικό, σε ανάλογες αποχρώσεις)

• Tρόπο λειτουργίας (π.χ. αυτόµατο άνοιγµα - κλείσιµο, άνοιγµα προς τα έξω, µε ή χωρίς

µπάρες πανικού κ.λπ.)

••  Προστασία από τη βροχή και τον ήλιο (µε εξωτερικές επενδύσεις και συνδυασµούς από

προφίλ αλουµινίου)

••  Eιδικές και Σύνθετες Kατασκευές (φεγγίτες, πλαϊνά, προστατευτικές σιδεριές, αλεξί-

σφαιρα κρύσταλλα, αµµοβολές κ.λπ.).

H µακροχρόνια Στρατηγική Συνεργασία της EURODOMICA µε τον Iταλικό Oίκο GARDESA, ηγέ-

τη σε παγκόσµιο επίπεδο στην έρευνα και παραγωγή θωρακισµένων πορτών ασφαλείας

και πυρασφάλειας, έδωσε την ευκαιρία στους τεχνικούς και τους µηχανικούς της εταιρίας

µας να µοιραστούν το απόσταγµα των εµπειριών και της πιστοποιηµένης τεχνογνωσίας,

που αποκτήθηκε.

Mε τον όρο Πακέτο Eγγυηµένης Aσφάλειας εννοούµε το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών

χαρακτηριστικών, µε τα οποία επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλει-

ας, απαραίτητα για κάθε χρήση (οικεία, γραφείο, επιχείρηση κ.λπ.).

Σε ορισµένα µοντέλα προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά, µε τα οποία ικανοποιούνται

άλλες απαιτήσεις (π.χ. πυροπροστασία, αυτοµατισµοί, εξεζητηµένη ασφάλεια µε πιστο-

ποιητικά ανώτερης κλάσης κ.λπ.).

Aυτόµατος Aνεµοφράκτης (φωτ. 1)

Bρίσκεται στο κάτω µέρος του φύλλου και κατεβαίνει µηχανικά όταν αυτό έλθει στη θέ-

ση του κλεισίµατος. Aποκλείει την είσοδο εντόµων, σκόνης, αέρα και φωτός στο διάκενο

µεταξύ δαπέδου και φύλλου πόρτας. Σε συνδυασµό µε ειδικό προφίλ αλουµινίου (προαι-

ρετικό), που τοποθετείται στο δάπεδο, δηµιουργεί υδατοστεγανότητα.

Σταθεροί Πίροι (φωτ. 2)

Bρίσκονται στο πίσω µέρος του φύλλου, προς την πλευρά των µεντεσέδων. Aποτρέπουν κά-

ποιον να ανασηκώσει το φύλλο και να το αποσπάσει καθοιονδήποτε τρόπο από τους µε-

ντεσέδες.

Kάσα και Προφίλ Συγκράτησης Eπενδύσεων (φωτ. 3)

Kατασκευασµένα από Γαλβανισµένο Xάλυβα και Eπικάλυψη από Συνθετικό Yλικό για µεγάλη

αντοχή σε κτυπήµατα, γρατζουνίσµατα, ρύπους κ.λπ.

Mηχανισµός ελεγχόµενου ανοίγµατος (φωτ. 4)

Eγγυάται υψηλή ασφάλεια, στην περίπτωση που η πόρτα δεν είναι κλειδωµένη ή όταν ανοί-

ξουµε λίγο για παραλαβή µικροαντικειµένων.

Σηµ.: Aπαγορεύεται η χρήση του σε περιπτώσεις θωρακισµένης πόρτας πυρασφάλειας ή

πόρτας πανικού (που ανοίγει δηλαδή προς τα έξω).

Kατασκευή Φύλλου Πόρτας

Eξωτερική θωράκιση από χαλύβδινο φύλλο πάχους 12/10 (ή 18/10 για ορισµένα µοντέλα µε

ειδικά χαρακτηριστικά και πιστοποιητικά κατηγορίας 3 και 4, κατά ENV 1627). Eσωτερική

θωράκιση από χαλύβδινο φύλλο τύπου Ω πάχους 10/10 (ίσως το βαρύτερο και παχύτερο φύλ-

λο πόρτας της αγοράς). 

Kλειδαριά υψίστης ασφαλείας MOTTURA

O οίκος παραγωγής κλειδαριών, για θωρακισµένες πόρτες, MOTTURA θεωρείται ο κορυφαί-

ος παγκοσµίως. O βασικός τύπος κλειδαριάς περιλαµβάνει κλειδιά χρηµατοκιβωτίου σε

σφραγισµένη συσκευασία. ∆ιατίθεται, επίσης, µε Eυρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας, κοντά

κλειδιά και κάρτα ιδιοκτησίας. Στην κλειδαριά µπορεί να προστεθεί ακόµη κύλινδρος υπη-

ρεσίας.

Λάστιχο περιµετρικά στο θυρόφυλλο και την κάσα (φωτ. 3)

Pυθµιζόµενοι µεντεσέδες προς όλες τις κατευθύνσεις

Eυρυγώνια διόπτρα για τον έλεγχο του εξωτερικού χώρου2

Πόρτα CAVO µε ηλεκτρονική 
κλειδαριά και επένδυση αλουµινίου

σε RAL 3003
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σειρές θωρακισµένων πορτών
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Oι θωρακισµένες πόρτες της EURODOMICA, διακρίνονται ανάλογα µε τα κύρια χαρακτηρι-

στικά τους, σε 7 µεγάλες σειρές.

Oι σειρές αυτές σε συνδυασµό µε διαφόρους τύπους κλειδαριών MOTTURA, όπως:

• Kλειδαριές µε κύλινδρο υπηρεσίας

• Kλειδαριές µε Eυρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας και κάρτα ιδιοκτησίας

• Συνδυασµούς κυλίνδρων

καθώς επίσης και τη µεγάλη συλλογή επενδύσεων ξύλου και αλουµινίου, συνθέτουν ένα µεγάλο

αριθµό επιλογών, µέσα από τις οποίες θα βρείτε την πόρτα η οποία ταιριάζει στις ανάγκες σας.

1. Σειρά TITANO

Eίναι η σειρά µε την καλύτερη

σχέση τιµής-ποιότητας. Περι-

λαµβάνει το Πακέτο Eγγυηµένης

Aσφάλειας. Mπορεί να διατεθεί

µε κύλινδρο υπηρεσίας και ευ-

ρωπαϊκό κύλινδρο ασφαλείας.

2. Σειρά NETTUNO

Eίναι η αµέσως επόµενη σει-

ρά µε πολύ καλή σχέση τιµής-

ποιότητας, µε ακόµη περισ-

σότερους πίρους ασφάλισης και

ειδική υποδοχή για µόνωση µε

πετροβάµβακα.

∆ιατίθεται µε κλειδαριά χρη-

µατοκιβωτίου. ∆εν υπάρχει η

δυνατότητα ευρωπαϊκού κυ-

λίνδρου ή κυλίνδρου υπηρεσίας.

Zητείστε µας ενηµερωτικά 

φυλλάδια, γραπτές οδηγίες 

για το κτίσιµο, µιλείστε µαζί µας

και πείτε µας τις ανάγκες σας. 

Eµείς θα σας προτείνουµε αυτό

που σας ταιριάζει καλύτερα.

Συµβουλευτείτε µας πριν κτίσετε

να σας παράσχουµε προδιαγραφές

ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσµα. 

3. Σειρά ETTORE

Περιλαµβάνει ππιισσττοοπποοιιηηµµέέννεεςς πόρτες κατηγορίας 2 σύµφωνα µε το Eυρωπαϊκό Πρότυπο ENV

1627, oι οποίες παραδίδονται µε τα πιστοποιητικά τους. 

Yπάρχει η δυνατότητα Eυρωπαϊκού κυλίνδρου ασφαλείας ή και κυλίνδρου υπηρεσίας.

6. Σειρά DIOMEDE

Περιλαµβάνει δίφυλλες πόρτες για κάλυψη εισόδων µεγάλου πλάτους. 

Yπάρχει η δυνατότητα Eυρωπαϊκού κυλίνδρου ασφαλείας ή και κυλίνδρου υπηρεσίας.

Πόρτα TITANO - Eπένδυση TEOREMA PS6, χρώµα T-11 Πόρτα TITANO - Eπένδυση TEOREMA COLONIALE, χρώµα Z-17 Πόρτα ETTORE - Eπένδυση TEOREMA COLONIALE, χρώµα X-31 Πόρτα ETTORE - Eπένδυση GRAFICO, χρώµα I-17
Eυρωπαϊκός κύλινδρος ασφαλείας

Πόρτα NETTUNO - Eπένδυση TEOREMA MADRID, χρώµα T-18 Eπένδυση TEOREMA LUGANO, xρώµα I-17
Πόρτα δίφυλλη DIOMEDE
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4. Σειρά TOLEMEO

Περιλαµβάνει πιστοποιηµένες πόρτες κατηγοριών 3 & 4 σύµφωνα µε το Eυρωπαϊκό Πρότυπο ENV

1627. Xρησιµοποιούνται σε χώρους που απαιτούν ιδιαιτέρως υψηλή κατηγορία πιστοποιηµένης

ασφάλειας. Oι πόρτες αυτές παρέχουν, επίσης, πιστοποιηµένη ηχοµείωση 38,5 dB.

5. Σειρά IFESTO

Aποτελείται από θωρακισµένες πόρτες πυρασφαλείας µε πιστοποιηµένη πυραντίσταση 30 λε-

πτών (τύπος PS97.1 και PS97C.1) και 60 λεπτών (τύπος F60BN)

O τύπος PS97.1 (µε κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου) και PS97C.1 (µε Eυρωπαϊκό κύλινδρο ασφα-

λείας) έχει Γαλλική Πιστοποίηση του Iνστιτούτου CSTB.

H χρήση της ενδείκνυται για προστασία από περιπτώσεις πυρκαγιάς σε κοινόχρηστους χώρους

(π.χ. κλιµακοστάσια).

O τύπος F60BN, ειδικά, παρέχει και τη δυνατότητα ανοίγµατος προς τα έξω µε ή χωρίς µπά-

ρα πανικού (περιπτώσεις εξόδων κινδύνου).

Στις ανωτέρω πόρτες συνιστάται η αποφυγή επένδυσης των «λαµπάδων», εξωτερικά µε ξύλα,

τα οποία καθίστανται εύφλεκτα λόγω και των διαλυτών και των διαφόρων χηµικών που υπάρ-

χουν στις βαφές.

H EURODOMICA προτείνει, όπως σε όλες τις περιπτώσεις θωρακισµένων πορτών, τη χρήση

τσιµέντου περιµετρικά της κάσας για την πλήρωση των κενών µεταξύ κάσας και τοίχου.

Aπαγορεύεται η χρήση πολυουρεθάνης.

Zητείστε µας Γραπτές Tεχνικές Oδηγίες, οι οποίες παρέχονται δωρεάν.

Kάθε πόρτα πυρασφαλείας παραδίδεται µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την Πυροσβεστική

και για κάθε ενδιαφερόµενο.

Σηµειώνεται πως οι πόρτες πυρασφαλείας απαγορεύεται να έχουν διόπτρα (µατάκι) και µη-

χανισµό ελεγχόµενου ανοίγµατος.

7. Σειρά TESEO

Περιλαµβάνει θωρακισµένες πόρτες, µεταλλικής εµφάνισης εσωτερικά και εξωτερικά, ηλε-

κτροστατικής βαφής, σε στάνταρ χρώµα (καφέ σκούρο ή µπλε ανοικτό). Aποτελούν την οικο-

νοµική λύση για γκαράζ, αποθήκες και βοηθητικούς χώρους.
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σειρές θωρακισµένων πορτών

Πόρτα TOLEMEO RZ98S µε κύλινδρο υπηρεσίας - Eπένδυση GRAFICO, 
χρώµα T-18, Kάσα και προφίλ συγκράτησης επενδύσεων γκρι µεταλλικό

Πόρτα TOLEMEO TS93S - Eπένδυση TEOREMA VENEZIA
Eυρωπαϊκός Kύλινδρος Yπηρεσίας

Πόρτα TOLEMEO TS93N - Eπένδυση TEOREMA CANNES
Pόπτρο Y∆PIA (προαιρετικό)

Πόρτα TOLEMEO - CAVO, Hλεκτρονική Kλειδαριά
Eπένδυση ALUMINIO σχέδιο 7000, χρώµα RAL 1015 MAT

Πόρτα IFESTO - Eπένδυση GRAFICO, T-18 Πόρτα IFESTO µε εξωτερικό κάσωµα
αλουµινίου καφέ RAL 8019

Πόρτα TESEO - Hλεκτροστατικής βαφής
RAL 5014
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ειδικές κατασκευές θωρακισµένων πορτών
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Σε περιπτώσεις, εισόδων µε µεγάλα ανοίγµατα και οπουδήποτε απαιτείται ειδική στήριξη,

ενίσχυση τοιχοποιίας κ.λπ., για να τοποθετηθεί θωρακισµένη πόρτα, το Tµήµα Mελετών και

Σχεδιασµού της EURODOMICA, µπορεί να προτείνει κατά περίπτωση, τη λύση η οποία καλύπτει

τις συγκεκριµένες ανάγκες. Kαι όλα αυτά µε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα από άποψη

αισθητικής και φινιρίσµατος.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται παραδείγµατα, µερικών µόνο, ειδικών κατα-

σκευών.

ΣEIPA DANAO

Eνδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη φυσικού φωτισµού.

Oι πόρτες της σειράς αυτής πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και διατίθενται µε

όλους τους τύπους κλειδαριών.

Tα κρύσταλλα µπορούν να είναι διαφανή ή αµµοβολισµένα (φωτ.1), αλεξίσφαιρα, τρίπλεξ, κ.λπ.

φωτ. 1

Σιδεριά METΣ 
µε οριζόντιες λάµες

Σιδεριά χιαστί NAYΠΛIO Σιδεριά MONEMBAΣIA
µε 1 κατακόρυφη 
και 4 οριζόντιες 
µπάρες στρογγυλές
µασίφ

Kεντρική Eίσοδος µε 2 πλαϊνά υαλοστάσια TRIPLEX

Kεντρική Eίσοδος µε 2 πλαϊνά υαλοστάσια τυφλά

Kεντρική Eίσοδος µε 2 πλαϊνά υαλοστάσια και σιδεριές χιαστί
NAYΠΛIO. Eπένδυση ALUMINIO 21000 - Kρύσταλλα αµµοβολής

Kεντρική Eίσοδος ∆ίφυλλη CAVO (ηλεκτρονική κλειδαριά). Eπενδύσεις ALUMINIO 26000
RAL 9007

Kεντρική Eίσοδος µε 1 πλαϊνό 
και φεγγίτη TRIPLEX 

Kεντρική Eίσοδος µε πλαϊνό υαλοστάσιο
και σιδεριά χιαστί NAYΠΛIO. Eπένδυση
ALUMINIO 23000. Kρύσταλλα αµµοβολής

Πόρτα DANAO - Eξωτ. Eπένδυση αλουµινίου H/B
Σιδεριά Y∆PA µε οριζόντιες στρογγυλές µπάρες µασίφ




