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ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ
CATÁLOGOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
TÉCNICO

G RUPO DAYFOR
Ως ειδικοί στις τεχνικές πόρτες, βασιζόμαστε σε περισσότερους από 50 τύπους
δοκιμών. Όλες τους έχουν διενεργηθεί σε εργαστήρια ελέγχου πιστοποιημένα από την ENAC.

Στις δοκιμές πυραντίστασης EI-30, EI-60 και EI-90 που εφαρμόζουμε ποικιλίες
υποβάλλεται μια ευρεία γκάμα προϊόντων: από πόρτες χωνευτές, έως θωρακισμένες και ειδικών διαστάσεων, με κρυφούς ή μη μηχανισμούς κλεισίματος πόρτας.
Εφαρμόζουμε ακουστικές δοκιμές για ηχομείωση 31 dB, 34 dB, 38 dB, 40 dB, 42
dB, 44 dB, 46 dB και 47 dB. Οι πόρτες αυτές μπορούν επιπλέον να κατασκευαστούν με χαρακτηριστικά πόρτας πυραντίστασης EI-30 ή EI-60.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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Είζνδνη δσκαηίσλ
ΠΟΡΣΑ PATEN EI30
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Σχέδιο πόρτας επί παραγγελία για

το ξενοδοχείο

Dormirdcine.

Τα σχέδια και τα φινιρίσματα των

σετ πόρτας που προσφέρουμε δημι-

ουργούνται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ
CATÁLOGOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
TÉCNICO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΠΗΧΑΚΙΑ:

Η ξύλινη πυράντοχη πόρτα ELSHIELD έχει πυραντίσταση 30 λεπτών σύμφωνα με το πρότυπο ταξινόμησης πυραντοχής UNE EN 16341:2000.

Πηχάκια και στις δύο όψεις, από αδιάβροχο MDF, με επίστρωση ίδια με αυτήν της
πόρτας. Πλάτος από 70 mm και άνω. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.

ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ :

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τυφλή πόρτα, πάχους 40 ή 45 mm, με τελικό
φινίρισμα από πολυστρωματικά υλικά όλων
των τύπων (MDF, CPL, HPL) ή φυσικό καπλαμά
ξύλου. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της
πόρτας είναι το σύστημα σύνδεσης των επικολλητών φύλλων, χάρη στο οποίο καθίστανται
ουσιαστικά αόρατα στην επιφάνεια της πόρτας.

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτη-

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης στην πόρτα
ενός ταμπλά, οπότε και το συνολικό σετ πόρτας
μαζί με το άνω στήριγμα μπορεί να φτάσει τα
3.050 mm σε ύψος.

• Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά κάρ-

:

μάτων στερέωσης και κλεισίματος έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
• Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 90 x 65 mm.

τας ή κλειδαριά πανικού.
• Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα
με το πρότυπο UNE-EN 1154.

ΚΑΣΑ:
Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα από πυράντοχο νεοπρένιο (στις πόρτες με φινίρισμα
HPL και προαιρετικό στις υπόλοιπες), για πάχος
τοίχου από 70 mm και άνω, με πάχος 30 mm
στην πλευρά του πλαισίου και 20 mm στην
πλευρά όπου στερεώνονται τα μεταλλικά προ-

Το σετ πόρτας έχει ελαστικό παρέμβυσμα
σε όλη την περίμετρο του φύλλου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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ΞΤΛΙΝΗ ΠΤΡΑΝΣΟΥΗ ΚΑΙ ΗΥΟΜΟΝΧΣΙΚΗ
ΠΟΡΣΑ EI30 - 30 dB ή 34 dB
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ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Ξύλινη πυράντοχη πόρτα με πυραντίσταση 30
λεπτών, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο
EN 1634-1:2010 και ηχομόνωση 30 dB ή 34 dB
πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN Iso
10140-2: 2001
Τελικό φινίσρισμα από πολυστρωματικά υλικά
όλων των τύπων (MDF, CPL, HPL) ή φυσικό καπλαμά ξύλου.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ
1.

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF
για την επίτευξη συνολικού πάχους 55 mm στο
μοντέλο 30 dB και 60 mm στο μοντέλο 34 dB
με τελική επίστρωση τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα επιστρωμένα
με φινίρισμα ίδιο με αυτό του θυρόφυλλου, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη .

Εξωτερική όψη: κατασκευασμένα για τοποθέτηση
περασιά στον τοίχο.
Εσωτερική όψη: Αδιάβροχο MDF, επιστρωμένο με
φινίρισμα ίδιο με αυτό της πόρτας. Διαστάσεις από
70 x 10 mm, τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων
στερέωσης και κλεισίματος έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
•

�

Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86 mm.
Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά κάρτας
ή κλειδαριά πανικού.

�

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα με
το πρότυπο UNE-EN 1154, με δυνατότητα να
είναι κρυφός.

ΚΑΣΑ :
Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης από πυράντοχο νεοπρένιο (στις πόρτες με
φινίρισμα υψηλής πίεσης και προαιρετικό στις
υπόλοιπες), για πάχος τοίχου από 90 mm και
άνω.
1. Κρυφός μηχανισμός κλεισίματος πόρτας ενσωματωμέ-

:

2.

•

Ηχομονωτικός ιδιαίτερα ανθεκτικός μηχανισμός
σφράγισης συρταρωτού τύπου.

•

Το μοντέλο 34 dB μπορεί να εξοπλιστεί με κρυφούς μεντεσέδες.

Επέκταση κάσας για την κάλυψη του πάχους

νος στο σετ πόρτας, πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρό-

τυπο UNE -EN 1154. Κατάλληλο για minimal σχέδια στα
οποία είναι επιθυμητή η τοποθέτηση κρυφών μεταλλικών

Κάσα χωρίς μπινί

προσαρτημάτων.

2. Τεχνική λεπτομέρεια του σετ χωνευτής πόρτας στην

πλευρά που βρίσκεται αντίθετα από αυτήν των μεντεσέ-

δων (είναι δυνατή επίσης η υλοποίηση χωνευτής κατα-

Γκινησιά για τέλεια προσαρμογή του

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

θυρόφυλλου

Αυλάκωση στις δύο διαμήκεις δοκούς και την επάνω ακμή, με βάθος ίσο με το πάχος του φατνώμα-
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ΕΣ ΠΟΡΣΑ EI30 - 31dB
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σχέδιο σετ πόρτας προσαρμοσμένο

ειδικά για ξενοδοχείο.

:

ΠΗΧΑΚΙΑ :

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ξύλινη πυράντοχη πόρτα με πυραντίσταση 30 λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα
με το πρότυπο EN 1634 -1:2010 και ηχομόνωση 31 dB πιστοποιημένη σύμφωνα
με το πρότυπο EN Iso 10140 -2: 2001

Από αδιάβροχο
MDF, με επίστρωση
ίδια με αυτήν της πόρτας. Πλάτος από
70 mm και άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10 mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.

Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και
χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή
ή επίχριση με λάκα.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF για την επίτευξη συνολικού πάχους 45 mm με τελική επίστρωση τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω, με
τα σόκορα επιστρωμένα με φινίρισμα ίδιο
με αυτό του θυρόφυλλου, ανάλογα με τις
ανάγκες του πελάτη. Είναι δυνατή η ενσωμάτωση ηχομονωτικού τζαμιού.
ΚΑΣΑ :
Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF, με
ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης από
πυράντοχο νεοπρένιο, για πάχος τοίχου από 90
mm και άνω.

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα.
� Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 90 x 65
mm
� Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά
κάρτας ή κλειδαριά πανικού
� Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 1154.
� Ηχομονωτικός ιδιαίτερα ανθεκτικός μηχανισμός σφράγισης συρταρωτού τύπου..

Λεπτομέρεια της κλειδαριάς κάρτας

που είναι εγκατεστημένη στην πόρτα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΕΣ ΠΟΡΣΑ EI60
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

:

Ξύλινη πυράντοχη πόρτα με πυραντίσταση 60
λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο
EN 1634-1:2010.

Αυτή η πόρτα μπορεί να έχει ύψος έως

2.530 mm και έως 3.200
ταμπλά

mm με extra

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και
χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή
επίχριση με λάκα.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις
MDF για την επίτευξη συνολικού πάχους 50
mm με τελική επίστρωση τα φινιρίσματα
που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα
επιστρωμένα με φινίρισμα ίδιο με αυτό του
θυρόφυλλου, ανάλογα με τις ανάγκες του
πελάτη.
ΚΑΣΑ :

Τοίχος

Σφράγιση

Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης από πυράντοχο νεοπρένιο, για πάχος τοίχου
από 90 mm και άνω.

ΠΗΧΑΚΙΑ :

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο
MDF, με επίστρωση
ίδια με αυτήν της πόρτας. Πλάτος από
70 mm και άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10 mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
•

Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 90 x 65 mm.

•

Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά κάρτας ή κλειδαριά πανικού.

•

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα
με το πρότυπο UNE-EN 1154.

•

Ηχομονωτικός ιδιαίτερα ανθεκτικός μηχανισμός σφράγισης συρταρωτού τύπου. .

Θυρόφυλλο
Μεντεσές
Ψευτόκασα

Πηχάκια

Κλειδαριά υψηλής σχεδίασης με τεχνολογία
αναγνώρισης προσέγγισης

RFID

και καρτα-

ναγνώστη που λειτουργεί ανεξάρτητα από

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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ΕΣ ΠΟΡΣΑ EI60 - 31dB
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Ξύλινη πυράντοχη πόρτα με πυραντίσταση
60 λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το
πρότυπο EN 1634 -1:2010 και ηχομόνωση
31 dB, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN Iso 10140 -2: 2001. Ως προαιρετική επιλογή διατίθεται
extra ταμπλάς έως
650 mm.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο
MDF, με επίστρωση
ίδια με αυτήν της πόρτας. Πλάτος από
70 mm και άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10 mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή
επίχριση με λάκα.

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα.

ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

� Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86
mm.

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις
MDF για την επίτευξη συνολικού πάχους 50
mm με τελική επίστρωση τα φινιρίσματα
που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα
επιστρωμένα με φινίρισμα ίδιο με αυτό του
θυρόφυλλου, ανάλογα με τις ανάγκες του
πελάτη
ΚΑΣΑ :

� Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά
κάρτας ή κλειδαριά πανικού.
� Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 1154.
� Ηχομονωτικός ιδιαίτερα ανθεκτικός μηχανισμός σφράγισης συρταρωτού τύπου.

Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από πυράντοχο νεοπρένιο, για πάχος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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ΕΣ ΥΧΝΕΤΣΗ ΠΟΡΣΑ
EI60
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Ξύλινη πυράντοχη χωνευτή πόρτα με πυραντίσταση 60 λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1634 -1:2010

Αυτό το σετ πόρτας μπορεί να

εξοπλιστεί με κρυφούς μεντεσέ-

δες.

Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και
χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή
επίχριση με λάκα
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Θυρόφυλλο περασιά με την επένδυση τοίχου,
κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF
για την επίτευξη συνολικού πάχους 60 mm, καθώς και με περιμετρικό πλαίσιο από μασίφ ξύλο
με τα σόκορα επιστρωμένα με φινίρισμα ίδιο με
αυτό του θυρόφυλλου.
ΚΑΣΑ :
Τεχνολογία postforming για χωνευτή πόρτα,
από αδιάβροχο MDF, για πάχος τοίχου από 90
mm και άνω.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Εξωτερική όψη: κατασκευασμένη για περασιά στην επένδυση τοίχου.
Εσωτερική όψη: Από αδιάβροχο
MDF,
επιστρωμένο με φινίρισμα ίδιο με αυτό της πόρτας. Διαστάσεις από 70 x 10
mm, τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα
� Κρυφοί μεντεσέδες.
� Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά
κάρτας ή κλειδαριά πανικού.
� Κρυφός μηχανισμός κλεισίματος πόρτας
σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 1154.

Λεπτομέρεια της χωνευτής τοπο-

θέτησης στην πλευρά που βρίσκε-

ται αντίθετα από αυτήν των με-

ντεσέδων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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Είζνδνη δσκαηίσλ

ΕΣ ΠΟΡΣΑ EI60 - 38 dB θαη 40 dB

18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Ξύλινη πυράντοχη πόρτα με πυραντίσταση 60
λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο
EN 1634-1:2010 και ηχομόνωση 38 dB ή 40 dB
πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN Iso
10140-2: 2001.
Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου,
πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

Ηχομονωτικός μηχανισμός σφράγισης συρταρωτού τύπου μαζεμένος

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF
για την επίτευξη συνολικού πάχους 62 mm στο
μοντέλο 38 dB και 65 mm στο μοντέλο 40 dB
με τελική επίστρωση τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα επιστρωμένα
με φινίρισμα ίδιο με αυτό του θυρόφυλλου.
ΚΑΣΑ :
Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης από πυράντοχο νεοπρένιο, για πάχος τοίχου από 100 mm και άνω.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο MDF, με επίστρωση ίδια με
αυτήν της πόρτας. Πλάτος από 70 mm και
άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10
mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα.
�

Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86
mm.

�

Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά
κάρτας ή κλειδαριά πανικού.

�

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 1154.

�

Ηχομονωτικός ιδιαίτερα ανθεκτικός μηχανισμός σφράγισης συρταρωτού τύπου.

Ηχομονωτικός μηχανισμός σφράγισης
συρταρωτού τύπου εκτονωμένος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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Τςειή ερνκόλσζε

42 dB, 44 dB, 46 dB θαη 47 dB

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική λεπτομέρεια της εσωτερικής κατασκευής

του ηχομονωτικού μηχανισμού και των διαστάσεών
του σε mm .

:

ΠΗΧΑΚΙΑ :

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ξύλινες ηχομονωτικές πόρτες ELSHIELD που
προορίζονται για εξασθένηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου θορύβου. Με πυραντίσταση 60
λεπτών σύμφωνα με το πρότυπο
EN 16341:2010 και διάφορα επίπεδα εξασθένησης θορύβου: 42 dB, 44 dB, 46 dB και 47 dB, σύμφωνα
με το πρότυπο EN Iso 10140-2: 2001

Από αδιάβροχο
MDF, με επίστρωση
ίδια με αυτήν της πόρτας. Πλάτος από
70 mm και άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10 mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.

Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

• Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86 mm.

:

Θυρόφυλλο συνολικού πάχους 70 mm έως 75
mm, με εσωτερική επένδυση από πολλαπλές
στρώσεις διαφόρων ηχομονωτικών στοιχείων και
περιμετρικό πλαίσιο από μασίφ ξύλο. Επιστρωμένη με τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα επιστρωμένα με φινίρισμα
ίδιο με αυτό του θυρόφυλλου.
ΚΑΣΑ :

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

• Με μηχανική κατεργασία για κλειδαριά κάρτας.
• Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα
με το πρότυπο UNE-EN 1154, με δυνατότητα
να είναι κρυφός .
• Ηχομονωτικός ιδιαίτερα ανθεκτικός μηχανισμός σφράγισης συρταρωτού τύπου.
• Το σετ πόρτας 42 dB μπορεί να εξοπλιστεί
με κρυφούς μεντεσέδες.

Διπλό μπινί και διπλό ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης

Τεχνική λεπτομέρεια της πόρτας με κούφωμα με διπλό

μπινί και διπλό ηχομονωτικό παρέμβυσμα σφράγισης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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Επηθνηλσλία κεηαμύ δσκαηίσλ
ΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΠΟΡΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το σετ ενδιάμεσης πόρτας επικοινωνίας συνίσταται στο συνδυασμό δύο ανεξάρτητων πορτών
που χρησιμοποιούν από κοινού το ίδιο κούφωμα. Συνήθως, έχουν πυραντίσταση EI-30.

Από αδιάβροχο MDF, με επίστρωση ίδια με
αυτήν της πόρτας. Πλάτος από 70 mm και
άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10
mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

δοκιμών που εφαρμόζουμε μπορούν να δι-

Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτη-

σης πόρτας επικοινωνίας μεταξύ δωματίων.

ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

πα.

Στην Eltop

προσαρμοζόμαστε στις ιδιαίτε-

ρες ανάγκες κάθε πελάτη.

Όλοι οι τύποι

αμορφ ωθού ν κ ατάλληλα για σε τ ε ν διάμε-

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF
και περιμετρικό πλαίσιο από μασίφ ξύλο, με τελική επίστρωση τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα επιστρωμένα με
φινίρισμα ίδιο με αυτό του θυρόφυλλου.
ΚΑΣΑ :

:

μάτων στερέωσης και κλεισίματος έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυ-

• Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86 mm.
• 2 κλειδαριές πανικού 2030F6 στην περίπτωση πυράντοχης πόρτας και 2030 στην περίπτωση πόρτας απαγόρευσης πρόσβασης.
• 2 ηχομονωτικοί ιδιαίτερα ανθεκτικοί μηχανι-

Τεχνολογία postforming, ειδικά διαμορφωμένη
για ενδιάμεσες πόρτες επικοινωνίας, από αδιάβροχο MDF, επιστρωμένη με φινίρισμα ίδιο με
αυτό των θυρόφυλλων.

σμοί σφράγισης συρταρωτού τύπου (στην
περίπτωση ηχομονωτικής πόρτας).

Λεπτομέρεια της κλειδα-

ριάς πανικού 2030

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

F6
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Ππξνδηακεξίζκαηα θαη έμνδνο δηαθπγήο
ΕΣ ΔΙΠΛΗ ΠΟΡΣΑ EI160
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Σετ διπλής πόρτας ELSHIELD με πυραντίσταση
60 λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1634-1:2010. Το φύλλο της πόρτας
μπορεί να έχει μέγιστο ύψος 2.200 και να φέρει
extra ταμπλά ύψους έως 1.000 mm .
Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF
για την επίτευξη συνολικού πάχους 50 mm και
περιμετρικό πλαίσιο από μασίφ ξύλο, με τελική
επίστρωση τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω, με τα σόκορα επιστρωμένα με φινίρισμα ίδιο με αυτό του θυρόφυλλου.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο MDF, με επίστρωση ίδια με
αυτήν της πόρτας. Πλάτος από 70 mm και
άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10
mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
• Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86 mm.
• Κλειδαριά Tesa CF60.
• Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα
με το πρότυπο UNE-EN 1154.
• Μπάρα πανικού.

ΚΑΣΑ :
Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης από πυράντοχο νεοπρένιο (στις πόρτες με
φινίρισμα υψηλής πίεσης και προαιρετικό στις
υπόλοιπες), για πάχος τοίχου από 90 mm και
άνω.

Οι πόρτες για τις οδεύσεις διαφυγής και την δημιουργία πυ-

ροδιαμερισμάτων μπορούν να εξοπλιστούν με μηχανισμό

κλεισίματος πόρτας, με μηχανισμό προτεραιότητας (το ένα

φύλλο κλείνει πριν από το άλλο ώστε να αποφεύγεται η πρό-

σκρουση μεταξύ τους), μπάρα πανικού και ηλεκτρομαγνητι-

κές διατάξεις συγκράτησης, οι οποίες, σε περίπτωση πυρκα-

γιάς ή ανίχνευσης καπνού, απελευθερώνουν τους μαγνήτες

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

τους για να κλείσουν οι πόρτες και να προστατευτεί αυτόματα
25

Ππξνδηακεξίζκαηα θαη έμνδνο δηαθπγήο
ΕΣ ΔΙΠΛΗ ΠΟΡΣΑ EI160 - XXL

26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Σετ διπλής πόρτας ELSHIELD με πυραντίσταση
60 λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 1634-1:2010. Ιδανική για μεγάλους
χώρους, χάρη στις μέγιστες διαστάσεις της:
2.875 mm ύψος και 1.160 mm πλάτος.
Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Κατασκευασμένο από πολλαπλές στρώσεις MDF
για την επίτευξη συνολικού πάχους 65 mm και
περιμετρικό πλαίσιο από μασίφ ξύλο, με τελική
επίστρωση τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω.
ΚΑΣΑ :

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο MDF, με επίστρωση ίδια με
αυτήν της πόρτας. Πλάτος από 70 mm και
άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10
mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα.
� Μεντεσέδες CE, διαστάσεων 100 x 86
mm.
� Κλειδαριά Tesa CF60.
� Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 1154.
� Μπάρα πανικού.

Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
για πάχος τοίχου από 110 mm και άνω, με ηχομονωτικό ελαστικό παρέμβυσμα σφράγισης από
πυράντοχο νεοπρένιο.

1.

1. Παράδειγμα μπάρας πανικού, για τοποθέ-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2.
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Κνηλόρξεζηνη ρώξνη θαη ινπηξά

ΕΣ ΜΑΙΦ ΠΟΡΣΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Σετ μασίφ πόρτας ELSHIELD, μονής ή διπλής. Η
πόρτα μπορεί να είναι πυράντοχη, εάν είναι απαραίτητο.
Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Θυρόφυλλο με πυρήνα από μοριοσανίδα για πάχη από 35 mm έως 40 mm. Επιστρωμένη με τα
φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω.
ΚΑΣΑ :
Βασικού τύπου κούφωμα, με βάση ινοσανίδες,
για πάχος τοίχου από 70 mm και άνω και επιστρωμένο με φινίρισμα ίδιο με αυτό της πόρτας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο MDF, με επίστρωση ίδια με
αυτήν της πόρτας. Πλάτος από 70 mm και
άνω και πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 10
mm. Τυπικές διαστάσεις 70 x 16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει τυποποιημένη διαμόρφωση, η οποία
μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις
ανάγκες του πελάτη και περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
�

Μεντεσέδες
mm.

διαστάσεων

�

Τυποποιημένο μάνδαλο.

90

x

65
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Εγθαηαζηάζεηο

ΑΡΥΕΙΟ EI130 θαη EI160
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙΑ :

:

Ξύλινη πυράντοχη χωνευτή πόρτα με πυραντίσταση 60 λεπτών πιστοποιημένη σύμφωνα με το
πρότυπο EN 1634-1:2010.
Με φινιρίσματα από φυσικό καπλαμά ξύλου, πολυστρωματικά υλικά υψηλής και χαμηλής πίεσης, PVC ή με MDF για βαφή ή επίχριση με λάκα.
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ

:

Θυρόφυλλο κατασκευασμένο από πολλαπλές
στρώσεις MDF και περιμετρικό πλαίσιο από μασίφ ξύλο, για την επίτευξη συνολικού πάχους
40 mm (EI30) ή 50 mm (EI60). Επιστρωμένη
με τα φινιρίσματα που αναφέρονται παραπάνω,
με τα σόκορα επιστρωμένα με φινίρισμα ίδιο με
αυτό του σετ θυρόφυλλου.
ΚΑΣΑ :

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Από αδιάβροχο MDF, επιστρωμένο με φινίρισμα ίδιο με αυτό της πόρτας. Διαστάσεις
από 70 x 10 mm, τυπικές διαστάσεις 70 x
16 mm.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

:

Η προσφερόμενη γκάμα μεταλλικών προσαρτημάτων στερέωσης και κλεισίματος
έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το
πρότυπο UNE EN 1634-1:2010. Η τυποποιημένη πόρτα, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
�

Τυποποιημένοι μεντεσέδες.

�

Κλειδαριά Tesa 2031.

�

Γλωσσίδιο κλειδαριάς στο σόκορα
(μόνο στα σετ διπλής πόρτας).

Τεχνολογία postforming, από αδιάβροχο MDF,
για πάχος τοίχου από 90 mm και άνω.

Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να υπάρχει κάσα με

Λεπτομέρεια γλωσσιδίου κλει-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

περιμετρικό πηχάκι ή όχι. Οι διαστάσεις προσαρμόζονται

ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.
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ΣΕΥΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ

ΦΙΝΙΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΛΤΕΙ

ηελ Εltop κειεηάκε δηεμνδηθά ην πώο ζα πινπνηήζνπκε κε
όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πηζηόηεηα νπνηνλδήπνηε ηύπν
θηληξίζκαηνο έρεη ζθεθηεί ν πειάηεο γηα ην έξγν ηνπ, θαηαζθεπάδνληαο εμαηνκηθεπκέλα είδε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ.
Σα θηληξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλεζέζηεξα ζηα πξντόληα καο είλαη ηα θπζηθά ή πξνθαηαζθεπαζκέλα επηθνιιεηά
θύιια, ηα HPL (βαθειίηεο), ην CPL, ε κειακίλε, ηα compact
HPL θαη νη ιαθαξηζκέλεο ηλνζαλίδεο.

ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ
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ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Εγγύηση ποιότητας

Στον ξενοδοχειακό τομέα, οι τεχνικές εγκρίσεις έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα.
Όλα τα προϊόντα είναι εγγυημένης ποιότητας, καθώς διαθέτουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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