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Ξύλινες Πυράντοχες Πόρτες

H ELTOP υποστηρίζοντας πάντα την διανοµή και
προώθηση προιόντων που συνδυάζουν την ισχυρή
αισθητική δύναµη και όλες τις ειδικές πιστοποιήσεις (ασφαλείας, ποιότητας, υγιεινής, ηχοµόνωσης κ.α πάντα κατά τα σύγχρονα πρότυπα),
εντάσσει στην γκάµα των προιόντων της µία σειρά
πιστοποιηµένων ξύλινων πορτών πυρασφαλείας
και πορτών ηχοµόνωσης.
Προσφέρει λοιπόν την µοναδική λύση πιστοποιηµένων πυράντοχων θυρών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1634-1 για κατηγορία 30,60 ή
90 λεπτών µε οποιονδήποτε συνδυασµό υλικών.
Με τελικό φινίρισµα από πολυστρωµατικά υλικά
όλων των τύπων (MDF, C.P.L, H.P.L) ή φυσικό καπλαµά ξύλου, µε κάσα postforming από µασίφ
ξύλο ή µεταλλική, µε αξεσουάρ απλά, ξενοδοχειακά (καρταναγνώστες κ.α) ή ειδικά (µπάρες πανικού κ.α)
και σε πληθώρα τυποποιηµένων
διαστάσεων καλύπτει οποιαδήποτε νέα κατασκευή
ή ανακαίνιση, κάθε µικρό ή µεγάλο έργο.
Και στις ηχοµονωτικές η πιστοποίηση κάνει τη
διαφορά. Οι λύσεις µας ακολουθούν το πρότυπο
EN Iso 10140-2: 2001 είτε για απλή ηχοµόνωση 30
dB ή 34 dB, είτε για πιο απαιτητική των 47 dB. Και
στις ηχοµονωτικές οι λύσεις του φινιρίσµατος καλύπτουν κάθε απαίτηση, ενώ οι ειδικές καταφραγές κάνουν και την πιο απλή λύση λειτουργική και
αποτελεσµατική.
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Πιστοποιηµένη ξύλινη πόρτα πυρασφαλείας 30 ή 60 λεπτών και ηχοµόνωσης
31db.
Η τέλεια λύση για δωµάτια ξενοδοχείων.
Το θυρόφυλλο κατασκευάζεται από πολλαπλές στρώσεις MDF για την επίτευξη συνολικού πάχους 50 ή 60 mm µε οποιαδήποτε επίστρωση. Με ξύλινο
σόκορο περιµετρικά και πηχάκι από αδιάβροχο MDF και επίστρωση ίδια µε
αυτήν του φύλου µε µηχανική κατεργασία για κλειδαριά κάρτας ή κλειδαριά
πανικού. Η κάσα κατασκευάζεται από αδιάβροχο MDF µε τεχνολογία postforming & έχει ηχοµονωτικό ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης από
πυράντοχο νεοπρένιο.
Την πόρτα συνοδεύουν αξεσουάρ στερέωσης και κλεισίµατος σύµφωνα µε τα
ισχύοντα πρότυπα που περιλαµβάνουν µεντεσέδες διαστάσεων 100 x 86
mm, µηχανισµό επαναφοράς σύµφωνα µε το πρότυπο UNE-EN 1154 και φυσικά ηχοµονωτικό ιδιαίτερα ανθεκτικό µηχανισµός σφράγισης συρταρωτού
τύπου.
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Πιστοποιηµένη ξύλινη πόρτα πυρασφαλείας 60 λεπτών και ηχοµόνωσης 47db Η ναυαρχίδα της προσφερόµενης γκάµας. Θυρόφυλλο συνολικού πάχους
75 mm, µε εσωτερική επένδυση από πολλαπλές
στρώσεις διαφόρων ηχοµονωτικών στοιχείων και περιµετρικό πλαίσιο από µασίφ ξύλο. Επιστρώσεις, σόκορα, πηχάκια, κάσα και αξεσουάρ ανάλογαµε τις
απαιτήσεις του έργου.

Ολες οι πόρτες παράγονται σύµφωνα µε την
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