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Σημειώσεις - Notes



H εταιρεία
Έχοντας καταγράψει για πάνω από 30χρόνια μια πετυχημένη και αναγνωρισμένη 
πορεία στο πέρασμα του χρόνου, η εταιρεία μας έχει πλέον καθιερωθεί ως 
δημιουργός πρωτοποριακών προϊόντων αλουμινίου αρίστης ποιότητας. Ο 
τεχνολογικός μας εξοπλισμός σε συνδιασμό με τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
μας, τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους μας αλλά και το εξειδικευμένο 
προσωπικό μας, καθιστούν τα προϊόντα μας αποδεδειγμένα από τα κορυφαία 
στην αγορά και την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας όσο το δυνατόν 
αμεσότερη και φιλικότερη. Προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους 
και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 : 
2015. Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα τον στόχο της, που δεν είναι παρά 
η συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία 
μας συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
δημιουργία νέων προϊόντων.

The Company 
Having achieved a successful and recognized progress for more than 30 years, 
today our company is recognized as a leader in high quality aluminium products. 
Our products are certified by the largest and reliable Organizations of Certified 
Quality EN ISO 9001: 2015. Faithfully following our goal which is the continuous 
satisfaction of our customer’s needs, we continue daily to invest in new product 
designs.
Our technological equipment combined with our new owned facilities, our large 
warehouses as well as our dedicated and willing staff make our products proven 
to be the leading in the market with the aim of offering our customers the most 
direct and friendly service as possible.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ - ABOUT US
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Τα προϊόντα ALFA σχεδιάζονται, εξελίσσονται, παράγονται και 
διατίθενται στην αγορά εσωτερικού και εξωτερικού αποκλειστικά 
μέσω του δικτύου διανομής των PANEL PRESS, ΑLFA PRESS 
& ALFA ENERGY, εταιρειών του ομίλου ALFA LITINAS, με 
έδρα τον Αυλώνα Αττικής σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 
25.500 m2 σε μια έκταση οικοπέδων 52.000 m2. Οι συνεχόμενες 
επενδύσεις σε συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής και 
η καθετοποίηση είναι οι τομείς που εστιάσαμε από την πρώτη 
στιγμή, θέτοντας έτσι ακόμα πιο γερά θεμέλια για την πορεία 
μας στο μέλλον και την εξάπλωση του δικτύου μας σε όλο τον 
κόσμο. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που 
απαρτίζει την πλήρως καθετοποιημένη μονάδα μας αποτελείται 
από μια υπερσύγχρονη γραμμή διελάσεως αλουμινίου, μονάδα 
βαφής αλουμινίου σε χρώματα φυσικών αποχρώσεων ξύλου, 
τρείς (3) γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής, κέντρα κατεργασίας 
CNC για οποιαδήποτε κατασκευαστική εφαρμογή, αυτόματα 

πριόνια CNC για τις κοπές των προφίλ και την παραγωγή των 
εξαρτημάτων, CNC κουρμπαδόροι για απόλυτα ελεγχόμενη 
ποιότητα στα τοξωτά κουφώματα καθώς και ολοκληρωμένη 
γραμμή χυτηρίου και μηχανουργείο κατασκευής των καλουπιών 
μας. Ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις νέες 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, τους μεγάλους αποθηκευτικούς 
χώρους μας αλλά και το εξειδικευμένο και πρόθυμο προσωπικό 
μας, καθιστούν τα προϊόντα μας αποδεδειγμένα από τα κορυφαία 
στην αγορά και την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας όσο 
το δυνατόν αμεσότερη και φιλικότερη. Σκοπός των ανθρώπων 
που στελεχώνουν τις εταιρείες μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και 
πρόοδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το πελατολόγιο 
μας καθώς και η δημιουργία ποιοτικών προϊόντων, πάντα μέσω 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και των συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας που εφαρμόζουμε, σε μία συνεχώς εμπλουτιζόμενη και 
εξελισσόμενη γκάμα προϊόντων.  

ALFA products are designed progressively, manufactured and 
distributed to the local and international market, exclusively 
through our network of distribution of PANEL PRESS, ΑLFA 
PRESS & ALFA ENERGY, companies which belong to ALFA 
LITINAS GROUP with headquarters located in Avlona of Athens 
in our own buildings of 25.500 m2 on a land area of 52.000 
m2. The continuous investments regarding the automation of 
our production line and self production are the missions that 
our company focused from the first moment. With this way we 
build strong foundations for our mission to serve our distribution 
network with high quality products. Our industrial equipment 
is of the latest technology, consisting of an extrusion line, one 
aluminum painting line in natural wood  finish, three lines of 

electrostatic painting, a full automatic line for casted aluminium 
products, CNC center, automatic machines of CNC for the cutting 
of extrusion profiles and the accessories production, CNC tools 
for the absolute quality control of the arched products, a complete 
foundry line and machine shop for the production of our dies. 
Our technical equipment in combination with our new facilities, 
our large storage space, the professional and helpful staff, have 
made our products leaders in the market and the service to our 
customers immediate and friendly. The goal of our employees 
in ALFA is the continuous progress of service to the customers 
as well as the creation of quality products through the quality 
management system and technical improvements.

Εξοπλισμός

Equipment

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ - ABOUT US
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Σημαντικές ημερομηνίες ALFA

Η PANEL PRESS ιδρύθηκε το 1996 δίνοντας νέα πνοή στον χώρο του αλουμινίου με τους 
υψηλούς στόχους που θέτει από εκείνη την χρονιά κιόλας.
1996: Μπαίνει δυναμικά στην αγορά με την παραγωγή μεγάλης σειράς panels αλουμινίου.
2000: Η εταιρεία γνωρίζοντας την μεγάλη αντοχή του αλουμινίου στον χρόνο πρωτοπορεί 
και εντυπωσιάζει και πάλι. Παράγει και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με ολική επένδυση αλουμινίου.
2004: Ξεκινάει την παραγωγή & διάθεση χυτών κάγκελων αλουμινίου για μπαλκόνια, 
βεράντες & σκάλες, ενώ αυλόπορτες και αυλόγυροι συμπληρώνουν την μεγάλη γκάμα, 
όσο αφορά το κάγκελο αλουμινίου.
2006: Σειρά έχουν τα έτοιμα τοξωτά κουφώματα αλουμινίου τα οποία μπαίνουν σε 
παραγωγή και διατίθενται καλύπτοντας τις αρχιτεκτονικές ανάγκες για σωστά μελετημένο 
τοξωτό κούφωμα σε όλες του τις μορφές, ενώ τα στέγαστρα κυρίας εισόδου και η 
εντυπωσιακή πέργκολα αλουμινίου έρχονται να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο την 
γκάμα των προϊόντων μας.
2007: H PANEL PRESS μετά την μακρόχρονη, πετυχημένη και αναγνωρισμένη πορεία 
της στον κλάδο του αλουμινίου ονομάζει όλα της τα προϊόντα με τον διακριτικό τίτλο 
“ALFA” μπαίνοντας έτσι σε μια νέα περίοδο δημιουργίας, ανανέωσης και προώθησης 
τους. Την ίδια χρονιά η ALFA PRESS ξεκινάει την διάθεση πρωτοποριακών συστημάτων 
αλουμινίου για συρόμενα και ανοιγόμενα κουφώματα, όλων των τύπων, ψυχρά-thermo.
2009: Η εταιρεία μας μπαίνει δυναμικά και στην κάθετη παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου 
για όλες τις σειρές. Το ίδιο έτος ξεκινάει η παραγωγή κάγκελων αλουμινίου inox anodizing 
προσφέροντας πλέον μια πλήρως ολοκληρωμένη, εγγυημένη και μοντέρνα λύση για 
κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση είτε πρόκειται για μπαλκόνια, σκάλες, αυλόγυρους κατοικίας 
είτε για εξωτερικές εφαρμογές σε δημόσιους και επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια.
2010: Η ALFA εισέρχεται και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παράγει 
και προσφέρει με την ALFA ENERGY μία πλήρως ολοκληρωμένη λύση για την στήριξη 
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα, κεραμοσκεπές, βιομηχανικές στέγες 
και στέγες κατοικιών με την παραγωγή ειδικά κατασκευασμένων βάσεων από προφίλ 
αλουμινίου.

2012: Η ALFA επεκτείνει την γκάμα των συστημάτων διέλασης που παράγει, εισάγοντας 
στην αγορά το νέο σύστημα αντισεισμικού υαλοπετάσματος και το σύστημα κινητής 
περσίδας σκίασης. 
2014: Η ALFA παράγει και διαθέτει πλέον κατά αποκλειστικότητα στην αγορά, όλα τα 
αρχιτεκτονικά συστήματα της aluset με την εμπορική ονομασία ALFA.
2017: Η ALFA παράγει και διαθέτει πλέον κατά αποκλειστικότητα στην αγορά, όλα τα 
αναγνωρισμένα συστήματα σήτας της ASK με την εμπορική ονομασία ALFA.

ΑLFA συστήματα αλουμινίου για πόρτες - παράθυρα - υαλοπετάσματα - ρολά. 
ΑLFA συστήματα στήριξης Φ/Β Πάρκου-Στέγης-Κεραμοσκεπής & Βιομηχανικής Στέγης.
ΑLFA σύστημα αντισεισμικού υαλοπετάσματος. 
ΑLFA σύστημα κινητής περσίδας σκίασης. 
ΑLFA θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου & ξύλου. 
ΑLFA panels αλουμινίου πρεσαριστά, παραδοσιακά & inox . 
ΑLFA παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου - αυλόπορτες - αυλόγυροι. 
ΑLFA κάγκελα αλουμινίου Α10 inox anodizing. 
ΑLFA πόρτες εσωτερικού χώρου. 
ΑLFA πέργκολες αλουμινίου & στέγαστρα κυρίας εισόδου. 
ΑLFA τοξωτά κουφώματα αλουμινίου. 
ΑLFA εξαρτήματα αλουμινίου. 
ΑLFA συστήματα θωράκισης κουφωμάτων Α-Lock.
ΑLFA σήτες κάθετες, σταθερές, ανοιγόμενες και plisse.

Συστήματα αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα 
Aluminium systems for doors and windows

Συστήματα θωράκισης κουφωμάτων 
Α-Lock safety systems

Θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου & ξύλου 
Security doors of aluminium and wood finish

Panels αλουμινίου 
Aluminium panels

Πέργκολες αλουμινίου 
Aluminium pergolas

 Αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων ALFA

Eξαρτήματα αλουμινίου / Aluminium accessories

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ - ABOUT US
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Kάγκελα αλουμινίου A10 inox anodizing
Α10 aluminium railings inox inodizing

Kάγκελα αλουμινίου - αυλόγυροι 
Aluminium and fence railings

Aυλόπορτες αλουμινίου 
συρόμενες-ανοιγόμενες 

Aluminium sliding-opening gates

Aυλόπορτες αλουμινίου βαρέως τύπου
Aluminium gates heavy line

Στέγαστρα κυρίας εισόδου
Main entrance shelters

Important Dates for ALFA

PANEL PRESS was established in 1996 giving a new outlook in the aluminum market 
with high goals since the first day of its foundation.
1996: Our company firstly entered the market with the production of aluminum panels. 
2000: PANEL PRESS produced for the first time in Greece the aluminium security doors, 
made of completely aluminium profiles and sheets.
2004: Our company extended its range of products with the production of casted aluminum 
railings for balconies and stairs in wide range of designs and colours perfectly designed 
to satisfy our customers’ needs, while aluminum gates and fence railings completed the 
railings system.
2006: Next in the product list are the arched windows and doors, that complete the 
architectural needs for all types of openings while the main entrance shelters and the 
impressive aluminum pergola will extend further our range of products that year.
2007: PANEL PRESS after its long, successful and recognized progress in the aluminum 
market name all its products with the brand “ALFA”. ALFA aluminium systems include all 
types of Opening and Sliding, Casement and Double hung tilt-in with thermal-
break profile and other opening systems with the ability of multiple locking.
2009: ALFA starts production of aluminium accessories for all type of doors and windows. 
At the same time our company starts also production of inox anodizing railings.
2010: Since 2010 ALFA has been producing and offering with ALFA ENERGY one full 
solution for the mounting of the photovoltaic panels (f/v) for solar parks, ceramic tile roofs, 
industrial roofs and home roofs with the production of special systems from aluminum 
profiles.
2012: ALFA extended its range of aluminium products, once again, with the production of 
the new curtain wall system and the adjustable sun shading shelter system.
2014: ALFA exclusively produces and distributes all aluset systems under the brand 
name ALFA.
2017: ALFA exclusively produces and distributes all ASK screen systems under the 
brand name ALFA. 

 ALFA products

ALFA aluminum systems for doors - windows - curtain walls - roller shutters.
ALFA Solar Mounting Systems.
ALFA adjustable sun shading shelter system.
ALFA security doors of aluminum and wood finish.
ALFA embossed aluminum panels, traditional and stainless steel (inox).
ALFA traditional aluminum railings, gates and fence railings.
ALFA inox anodizing railings - A10.
ALFA internal doors.
ALFA aluminum pergolas & shelters for main entrance.
ALFA arched windows and doors.
ALFA aluminum accessories.
ALFA Α-Lock safety systems.
ΑLFA screens vertical, steady, opening and plisse.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ - ABOUT US
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Ενέργεια 

Η ALFA το 2010 εισέρχεται και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παράγει και προσφέρει με την ALFA ENERGY μία πλήρως 
ολοκληρωμένη λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα, κεραμοσκεπές, βιομηχανικές στέγες και στέγες 

κατοικιών με την παραγωγή ειδικά κατασκευασμένων βάσεων από προφίλ αλουμινίου. Οι πιστοποιήσεις 
αποτελούν πολύ σημαντικό μέλημα για την αξιοπιστία του συστήματος μας και είναι ο τομέας που η 
ALFA εστίασε από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το τελευταίο της παραγωγής και διάθεσης του 
συστήματος στην εγχώρια αγορά αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Τα συστήματα ALFA ENERGY 
έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί για την στατική τους επάρκεια σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1 (EC1, ENV 
1991 2-1, 2-3,2-4), τον Ευροκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES, DD ENV 1991 1-1) 
και του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεμοπίεση, χιονόπτωση, σεισμικότητα) και προσφέρουν 
δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης. Επιπλέον τα συστήματα ALFA ENERGY 
έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί για την στατική τους επάρκεια σε πραγματικές συνθήκες, εντός των 
κτηριακών εγκαταστάσεων της ALFA, από την TUV Rheinland. H ALFA προχωρά ένα ακόμα βήμα 
στο πολύ σημαντικό κομμάτι των πιστοποιήσεων προσφέρoντας πιστοποίηση των συστημάτων ΑLFA 
ENERGY με στατική μελέτη βασισμένη σε πεπερασμένα στοιχεία από ειδική ομάδα μελετητών.
H παραγωγή των προφίλ αλλά και όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων γίνεται από ειδικό κράμα 
αλουμινίου εντός της ALFA διασφαλίζοντας με την καθετοποίηση, αρχικά την αμεσότητα στις παραδόσεις 
για οποιαδήποτε ποσότητα αλλά και την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 
συστημάτων στήριξης ALFA ENERGY. Η ασφάλεια και η αντοχή της εγκατάστασης σας στο πέρασμα 
των χρόνων αποτελούν το πλέον βασικό στοιχείο σε μία μακροχρόνια επένδυση όπως αυτή των Φ/Β 
μονάδων ενώ το αλουμίνιο για βάση στήριξης είναι το μοναδικό πλήρως συμβατό υλικό με τους συλλέκτες 
ηλιακής ενέργειας (Φ/Β panels) που τοποθετούνται επάνω στις βάσεις και είναι κατασκευασμένοι 
επίσης από πλαίσιο αλουμινίου. Το προφίλ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των Φ/Β βάσεων 
και των εξαρτημάτων των συστημάτων ALFA ENERGY είναι ειδικού κράματος (Αριθμ.Διπλώματος 
Ευρεσιτεχνίας 20100100564) με ειδικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν επίσης ελεγχθεί 
και πιστοποιηθεί από τον ΕΒΕΤΑΜ.
Ο συνδυασμός της αντοχής των συστημάτων με την ευκολία στη συναρμολόγησή τους, ελαχιστοποιεί 
τον χρόνο εγκατάστασης για τον κατασκευαστή, χαμηλώνει το κοστολόγιο και καθιστά τα συστήματα 
ALFA ENERGY ως τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς. Τα συστήματα ALFA ENERGY, έχουν καταφέρει 
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς. Μέχρι σήμερα τα 
συστήματα ALFA ENERGY έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρά και μεγάλα έργα με τεράστια περιβαλλοντικά 
οφέλη, συνολικής ενέργειας πάνω από 120 MW, που σημαίνει ότι απετράπει ετήσια έκλυση τουλάχιστον 
150.000 tn διοξειδίου του άνθρακα (CO2), στην ατμόσφαιρα που για να απορροφηθεί χρειάζονται 170.000 
στρέμματα δάσους και είναι ισοδύναμο με τα οφέλη που θα παρέχουν περίπου 10.000.000 δέντρα 
κατά την φωτοσύνθεσή τους. Προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης 
καθως ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις όπως ίδιο βάρος Φ/Β, ανεμοπίεση, χιονόπτωση, 
σεισμικότητα και επιπλέον έχουν 25ετή εγγύηση.

Energy

Since 2010 ALFA produces and off ers with ALFA ENERGY one full solution for the mounting of the 
photovoltaic panels (f/v) for solar parks, ceramic tile roofs, industrial roofs and home roofs with the 
production of special systems from aluminum profi les. ALFA ENERGY systems have been designed 
and studied for their static suffi  ciency according to Eurocode 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), Eurocode 
9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES, DD ENV 1991 1-1) and of the current Greek Antiseismic 
Regulation 2000 ([EAK] 2000), so that they correspond completely in diffi  culties (same weight [F]/[B], 
wind pressure, snowfall, seismic loads) and off er a huge variety of options, depending on the area and 
size of the project. Certifi cations are very important for the reliability of our system and is the part that 
ALFA focused from the fi rst design stage until the fi nal production and distribution system in the Greek 
and the international market.
Additionally ALFA ENERGY systems have been certifi ed and approved for static effi  ciency in real 
conditions inside ALFA factory facilities from TUV Rheinland. ALFA proceed in the very important part 
of certifi cations and certifi ed ALFA ENERGY mountings systems with static analysis based on fi nite 
elements by a special group of mechanic engineers.
The production of the profi les and of all the necessary accessories is from a special aluminum alloy in 
the ALFA factory, ensuring fast delivery for any quantity but also the functionality, effi  ciency and quality 
of ALFA ENERGY mounting systems. The safety and strength of your system over the years are the 
most important in a long-term investment as the Solar units. Furthermore aluminum is the only full 
cooperative material with solar panels which are also made of aluminum frame.The profi le that ALFA 
uses for the production of solar mounting systems and accessories is from a special alloy (D.Num. 

Patent 20100100564) with specifi c mechanical and chemical properties, which have also been tested and certifi ed by EBETAM.
The combination of the strength with the easy way of assembly, that minimizing installation time for the manufacturer-installer can low the 
cost and make ALFA ENERGY systems as the most competitive in the market. ALFA ENERGY systems, have succeeded in a very short 
time to win the trust of the market. Until today ALFA ENERGY systems have been used in small and large projects with huge environmental 
benefi ts of total energy over 120 MW, which means that averted annually release of at least 150.000 tn of carbon dioxide (CO2), in the 
atmosphere which needed to absorb 170,000 acres of forest and is equal to the benefi ts that will provide about 10,000,000 trees during their 
photosynthesis. ALFA ENERGY systems off er a choice depending on the mounting area outreaching same weight of construction, wind, 
snow, earthquake and additionally provide 25 years warranty.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ - ABOUT US
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ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ OPENING
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ
OPENING WITH RETRACTIVE

Θωρακισμένες Πόρτες Αλουμινίου 

με ανοιγόμενο ή ανοιγοανακλεινόμενο παράθυρο και σίτα

Aluminium Security Doors 

with opening or retractive - opening window & mosquito curtain

ΧΡΩΜΑΤΑ
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Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

Οι θωρακισμένες πόρτες με ολική επένδυση αλουμινίου ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή και επιβλητική τους 

εμφάνιση, που σε συνδυασμό με την μεγάλη αντοχή του αλουμινίου στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες και την δυνατότητα 

βαφής τους σε χρώματα απόχρωσης ξύλου τις κάνουν μοναδικές. Κατασκευασμένες με διπλή θωράκιση από ειδικά 

ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα χάλυβα προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία. Επίσης διαθέτουν 

θερμοηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας εσωτερικά και φύλλα αλουμινίου εξωτερικά. Η αποτύπωση του σχεδίου στις 

επενδύσεις αλουμινίου που τοποθετούνται εξωτερικά γίνεται με εξωτερικές κορνίζες και διακοσμητικά από προφίλ αλουμινίου. 

Επίσης διαθέτουν μεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριά 5 εμβόλων.

Τα συνολικά 13 - 15 έμβολα (ανάλογα το ύψος της πόρτας) που αποτελούν τα κλειδώματα της θωρακισμένης πόρτας ALFA 

και οι πρόσθετες λάμες εσωτερικά του κασώματος για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στα ευαίσθητα σημεία την καθιστούν 

απαραβίαστη, προσφέροντας το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας.     

Τα διπλά ελαστικά παρεμβύσματα σε κάσα και φύλλο Ε.P.D.M σε συνδυασμό με τον αυτόματο ανεμοφράκτη στο κατωκάσι 

παρέχουν πέρα από την απόλυτη ασφάλεια των κλειδωμάτων και της θωράκισης, την μέγιστη ηχομόνωση και ανεμοστεγάνωση.

 Series SA 1000 

Security doors of Series SA 1000 provide safety in combination with traditional and imposing appearance  and high resistance 

in lifetime and weather conditions because of the aluminium finish accompanied by a variety of designs  and colors. Constructed

by double electrogalvanized sheets ensure the ultimate safety and protection. Internally they have high density sound and thermal 

solid material. In their exterior part they composed of aluminium sheets and external aluminium traditional frames which provide 

an irreproachable aesthetic result. Also they have heavy line hinges  and safe lock with five steel rods.

The 13-15 steel rods (depending on the size of the door) constitute the lock system of the security door ALFA. The extra steel 

sheets internally of the frame increase the resistance and ensure greater protection against any intrusion.

The E.P.D.M rubber insulators around the frame and the sheets of the door, as well, the aluminium windscreen at the bottom 

contribute to tightly lock of the door and provide excellent sound and heat insulation.

Series SA 1000

- STANDARD

- STANDARD Y

- REPLAY Y

Με κλειδί χρηματοκιβωτίου

- STANDARD PLUS

5 κλειδιά ασφαλείας

5 κλειδιά  ασφαλείας + 1 εργολαβικό (το εργολαβικό κλειδί ακυρώνεται μόλις χρησιμ. το κανονικό)

3 κλειδιά μέγιστης 

Σύστημα παγίδας στον αφαλό (trap system)

ασφαλείας + κάρτα κατόχου

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ/LOCKS ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΑΛΟΥ/OPTIONS

5 κλειδιά χρηματοκιβωτίου

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1 κλειδί υπηρεσίας

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1  κλειδί υπηρεσίας (με δυνατότητα αλλαγής συνδιασμού)

Series SA 1000

Κλειδώνει αυτόματα μόλις κλείσετε

την πόρτα

Με αφαλό ασφαλείας

- STANDARD 

- MAXI 5S

- ELECTRONIC

  LOCK

With safety key
5 safety keys

4 safety keys + 1 service key

4 safety keys + 1 service key (multi lock combination) 

5 security keys

5  security keys + 1 contr. key (contr. key is invalid as soon as you use the stand.)

3 security keys + private card + trap system

Auto locking with the door closing

Unlocking with the push of a button

Ξεκλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού

With high security cylinder
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Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

Διπλοί άνω ατσάλινοι εκτροπείς

Διπλοί κάτω ατσάλινοι εκτροπείς

Tζάμι Triplex αλεξίσφαιρο
Ασφάλεια Αλουμινίου εσωτερικά

Αυτόματος ανεμοφράκτης

Μεντεσέδες βαρέως τύπου

Σταθερά ατσάλινα έμβολα

Διπλή θωράκιση εσωτερικά 
& επένδυση αλουμινίου με κορνίζες

Σύρτης μερικού ανοίγματος

90 x 205 x 210 x 215 x 220

95 x 205 x 210 x 215 x 220

100 x 205 x 210 x 215 x 220

105 x 205 x 210 x 215 x 220

STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας

Διακοσμητικό για παραδοσιακή εμφάνιση

ΚΑΣΩΜΑΤΑ / FRAMES

Εσωτερικό περβάζι
Int. frame cover

Εξωτερικό περβάζι
Ext. frame cover

STANDARD OVAL FLAT

14 - 35 cm

Double top steel locks

Double bottom steel locks

Partial opening lock

High security lock

Double internal security sheets
& aluminium exterior with frames

Heavy line hinges

Triplex bulletproof glass
Aluminium safety internally

Stable steel locks

Decorative element for traditional appearance

Windbrake



Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου
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SA 1080 SA 1081 SA P-1081CODE SA P-1080

SA 90SA 1090CODE SA 1091

SA 80 SA P-80

t r a d i t i o n a l    w i t h    f r a m e s

Οι πόρτες παραδίδονται με τις εικονιζόμενες λαβές τους 

Doors are delivered with the standard handles



Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  μ ε  κ ο ρ ν ί ζ α 15ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ WINDOW OPTION

SA 1100 SA 1101 SA P-1101CODE SA P-1100 SA 100 SA P-100

SA 131SA 1130CODE SA 1131



Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

t r a d i t i o n a l    w i t h    f r a m e s
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Οι πόρτες παραδίδονται με τις εικονιζόμενες λαβές τους 

Doors are delivered with the standard handles

CODE 

SA 1120 SA 1121 SA P-1121SA P-1120 SA 120 SA P-120CODE 

SA 150SA 1151SA 1150



Aluminium
s e c u r i t y d o o r s
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SA 1250CODE SA 1251

π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  μ ε  κ ο ρ ν ί ζ αΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ WINDOW OPTION

SA 1240 SA 1241 SA P-1241SA P-1240 SA 240 SA P-240CODE 

SA 250
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t r a d i t i o n a l    w i t h    f r a m e s

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ WINDOW OPTION

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

SA 160CODE SA 1161 

SA 1160CODE SA 1140 



19

CODE 

π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  μ ε  κ ο ρ ν ί ζ α

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

SA 1183SA 1181

SA 281CODE SA 1381 

Οι πόρτες παραδίδονται με τις εικονιζόμενες λαβές τους 

Doors are delivered with the standard handles
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SA 1104CODE 

t r a d i t i o n a l    w i t h    f r a m e s

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

SA 1103CODE 

SA 104CODE 

SA 1384CODE 

SA 1184CODE 

SA 284CODE 

SA 1132CODE 

SA 1133CODE 

SA 132CODE SA P-104

SA P-1103

SA P-1104



21π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  μ ε  κ ο ρ ν ί ζ α

Οι πόρτες παραδίδονται με τις εικονιζόμενες λαβές τους 

Doors are delivered with the standard handles

SA 510CODE 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ WINDOW OPTION

SA 540CODE 

SA 520 CODE 

SA 504CODE 

SA 580 CODE SA 560CODE 

SA P- 504

SA P- 580

SA P- 520

SA P- 510 SA P- 540

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

HEAVY  LINE

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

ΒΑΡΕΩΣ   ΤΥΠΟΥ

t r a d i t i o n a l    w i t h    f r a m e s
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Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

Οι θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου Series SD προσφέρουν την απόλυτη ασφάλεια με ένα συνδυασμό απόλυτα μοντέρνου 

χαρακτήρα χάρη στην τεράστια ποικιλία χρωματικών συνδιασμών που μπορεί να κατασκευασθεί. Κατασκευασμένες με διπλή 

θωράκιση από ειδικά ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα χάλυβα, διαθέτουν θερμοηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας εσωτερικά 

και προφίλ αλουμινίου εξωτερικά. Ο συνδιασμός του κασώματος σε απόχρωση inox anodizing με τα εξωτερικά προφίλ αλουμινίου 

σε χρώμα της επιλογής σας προσφέρει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και παράλληλα την μέγιστη αντοχή του αλουμινίου ενάντια στον 

χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Επίσης διαθέτουν μεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριά 5 εμβόλων. 

Τα συνολικά 13 - 15 έμβολα  (ανάλογα το ύψος της πόρτας) που αποτελούν τα κλειδώματα της θωρακισμένης πόρτας ALFA 

και οι πρόσθετες λάμες εσωτερικά του κασώματος για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στα ευαίσθητα σημεία  την καθιστούν 

απαραβίαστη, προσφέροντας το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας. Τα διπλά ελαστικά παρεμβύσματα σε κάσα και φύλλο 

Ε.P.D.M σε συνδυασμό με τον αυτόματο ανεμοφράκτη στο κατωκάσι παρέχουν πέρα από την απόλυτη ασφάλεια των κλειδωμάτων 

και της θωράκισης, την μέγιστη ηχομόνωση και ανεμοστεγάνωση.

Security doors of series SD provide safety in combination with absolute modern character because of their variety of designs 

and colors. Constructed by electrogalvanized sheets ensure the ultimate safety and protection. Internally they have high density 

sound and thermal solid material. The combination of frame in inox anodizing colour  with external aluminium profiles in any 

color of your choice provides  a variety of designs and high resistance in lifetime and weather conditions. Also they have heavy 

line hinges and safe lock with five steel rods.

The 13-15 steel rods (depending on the size of the door) constitute the lock system of the security door ALFA. 

The extra steel sheets internally of the frame increase the resistance and ensure greater protection against any intrusion.

The E.P.D.M rubber insulators around the frame and the sheets of the door, as well, the aluminium windscreen at the 

bottom contribute to tightly lock of the door and provide excellent sound and heat insulation.

Series SDSeries SD

- STANDARD

- STANDARD Y

- REPLAY Y

Με κλειδί χρηματοκιβωτίου

- STANDARD PLUS

5 κλειδιά ασφαλείας

5 κλειδιά  ασφαλείας + 1 εργολαβικό (το εργολαβικό κλειδί ακυρώνεται μόλις χρησιμ. το κανονικό)

3 κλειδιά μέγιστης 

Σύστημα παγίδας στον αφαλό (trap system)

ασφαλείας + κάρτα κατόχου

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ/LOCKS ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΑΛΟΥ/OPTIONS

5 κλειδιά χρηματοκιβωτίου

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1 κλειδί υπηρεσίας

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1  κλειδί υπηρεσίας (με δυνατότητα αλλαγής συνδιασμού)

Κλειδώνει αυτόματα μόλις κλείσετε

την πόρτα

Με αφαλό ασφαλείας

- STANDARD 

- MAXI 5S

- ELECTRONIC

  LOCK

With safety key
5 safety keys

4 safety keys + 1 service key

4 safety keys + 1 service key (multi lock combination) 

5 security keys

5  security keys + 1 contr. key (contr. key is invalid as soon as you use the stand.)

3 security keys + private card + trap system

Auto locking with the door closing

Unlocking with the push of a button

Ξεκλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού

With high security cylinder
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Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

Διπλοί άνω ατσάλινοι εκτροπείς

Διπλοί κάτω ατσάλινοι εκτροπείς

ΟΠανοραμικό ματάκι 180

Αυτόματος ανεμοφράκτης

Μεντεσέδες βαρέως τύπου

Διπλή θωράκιση εσωτερικά & επένδυση 
από προφίλ αλουμινίου εξωτερικά

90 x 205 x 210 x 215 x 220

95 x 205 x 210 x 215 x 220

100 x 205 x 210 x 215 x 220

105 x 205 x 210 x 215 x 220

Κάσωμα αλουμινίου Inox anodizing

STANDARD FLAT

τ ε χ ν ι κ ά   χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Εσωτερικό πρόσθετο περβάζι

Double top steel locks

Partial opening lock

Σύρτης μερικού ανοίγματος

Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας

High security lock

Double bottom steel locks

Heavy line hinges

Σταθερά ατσάλινα έμβολα

Stable steel locks

Windbrake

Double internal security sheets
& aluminium profiles externaly

STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΚΑΣΩΜΑΤΑ / FRAMES

Int. frame cover

ΟPeephole 180

Inox anodizing frame
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SD WOOD

Α30 / 500 Α30 / 500

SD INOXCODE 

ΛΑΒΗ

SD RAL

Α30 / 500 Α20 / 1500

SD INOX RAL 1CODE 

ΛΑΒΗ

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

i n o x 

Α N O D I Z I N G



25π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

SD INOX RAL 3

Α20 / 1500 Α20 / 1500

SD INOX RAL 4CODE 

ΛΑΒΗ

SD INOX RAL 2

Α30 / 1000 Α30 / 1000

SD INOX WOODCODE 

ΛΑΒΗ

A21 N

Οι πόρτες παραδίδονται με την standard λαβή 
και σε χρώματα (RAL, WOOD) της επιλογής σας

Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handle 
and in (RAL, WOOD) colours of your choice 

Α21 Ν

Φ25
30 cm



Οι θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου Series SA 3000   προσφέρουν την απόλυτη ασφάλεια με ένα συνδυασμό 

μοντέρνου αλλά και κλασσικού χαρακτήρα, σε μια τεράστια ποικιλία σχεδίων και χρωματικών επιλογών να τις συνοδεύει. 

Κατασκευασμένες με διπλή θωράκιση από ειδικά ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα χάλυβα προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια 

και προστασία. Διαθέτουν θερμοηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας εσωτερικά και φύλλα αλουμινίου εξωτερικά. 

Η αποτύπωση του σχεδίου στις επενδύσεις αλουμινίου που τοποθετούνται εξωτερικά γίνεται με μια πρωτοποριακή μέθοδο 

δημιουργώντας πρεσαριστή κορνίζα προς τα έξω για καλύτερο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει δυνατότητα 

με την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων από προφίλ αλουμινίου να πετύχουμε παραδοσιακή εμφάνιση με ελάχιστο κόστος.

Προσφέροντας παράλληλα την μέγιστη αντοχή του αλουμινίου ενάντια στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Επίσης διαθέτουν 

μεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριά 5 εμβόλων. 

Τα συνολικά 13 - 15 έμβολα (ανάλογα το ύψος της πόρτας) που αποτελούν τα κλειδώματα της θωρακισμένης πόρτας ALFA 

και οι πρόσθετες λάμες εσωτερικά του κασώματος για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στα ευαίσθητα σημεία την καθιστούν απαραβίαστη, 

προσφέροντας το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας. Τα διπλά ελαστικά παρεμβύσματα σε κάσα και φύλλο Ε.P.D.M 

σε συνδυασμό με τον αυτόματο ανεμοφράκτη στο κατωκάσι παρέχουν πέρα από την απόλυτη ασφάλεια των κλειδωμάτων 

και της θωράκισης, την μέγιστη ηχομόνωση και ανεμοστεγάνωση.

και Series SA 5000

Security doors of Series SA 3000  provide safety in combination with modern and classic character and 

accompanied by a variety of designs and colors. Constructed by double electrogalvanized sheets ensure the ultimate safety 

and protection. Internally they have high density sound and thermal solid material. In their exterior part they composed of 

aluminium sheets and the imprinting of drawing on the aluminium sheet creating a stamped external curved frame and the

opportunity of additional decorative aluminium elements offers traditional appearance with minimum cost. 

Also they have heavy line hinges and safe lock with five steel rods. The 13-15 steel rods (depending on the size 

of the door) constitute the lock system of the security door ALFA. The extra steel sheets internally of the frame increase the 

resistance and ensure greater protection against any intrusion.The E.P.D.M rubber insulators around the frame and the sheets 

of the door, as well, the aluminium windscreen at the bottom contribute to tightly lock of the door and provide excellent sound 

and heat insulation.

and Series SA 5000

Series SA 3000 & SA 5000Series SA 3000 & SA 5000
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Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

- STANDARD

- STANDARD Y

- REPLAY Y

Με κλειδί χρηματοκιβωτίου

- STANDARD PLUS

5 κλειδιά ασφαλείας

5 κλειδιά  ασφαλείας + 1 εργολαβικό (το εργολαβικό κλειδί ακυρώνεται μόλις χρησιμ. το κανονικό)

3 κλειδιά μέγιστης 

Σύστημα παγίδας στον αφαλό (trap system)

ασφαλείας + κάρτα κατόχου

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ/LOCKS ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΑΛΟΥ/OPTIONS

5 κλειδιά χρηματοκιβωτίου

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1 κλειδί υπηρεσίας

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1  κλειδί υπηρεσίας (με δυνατότητα αλλαγής συνδιασμού)

Κλειδώνει αυτόματα μόλις κλείσετε

την πόρτα

Με αφαλό ασφαλείας

- STANDARD 

- MAXI 5S

- ELECTRONIC

  LOCK

With safety key
5 safety keys

4 safety keys + 1 service key

4 safety keys + 1 service key (multi lock combination) 

5 security keys

5  security keys + 1 contr. key (contr. key is invalid as soon as you use the stand.)

3 security keys + private card + trap system

Auto locking with the door closing

Unlocking with the push of a button

Ξεκλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού

With high security cylinder
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Αυτόματος ανεμοφράκτης

FLAT

τ ε χ ν ι κ ά   χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Διπλοί άνω ατσάλινοι εκτροπείς

ΟΠανοραμικό ματάκι 180

Διπλή θωράκιση εσωτερικά 
& επένδυση αλουμινίου εξωτερικά

STANDARD OVAL

14 - 35 cm

90 x 205 x 210 x 215 x 220

95 x 205 x 210 x 215 x 220

100 x 205 x 210 x 215 x 220

105 x 205 x 210 x 215 x 220

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

Double top steel locks

Σύρτης μερικού ανοίγματος

Partial opening lock

Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας

High security lock

Διπλοί κάτω ατσάλινοι εκτροπείς

Double bottom steel locks

Windbrake

Μεντεσέδες βαρέως τύπου

Heavy line hinges

Σταθερά ατσάλινα έμβολα

Stable steel locks

STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΚΑΣΩΜΑΤΑ / FRAMES

Εσωτερικό περβάζι
Int. frame cover

Εξωτερικό περβάζι
Ext. frame cover

ΟPeephole 180

Double internal security sheets
& aluminium sheets externaly

OVAL STANDARD FLAT
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e m b o s s e d - t r a d i t i o n a l

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

SA 3133

Α2 Α20 / 1200

SA 3506CODE 

ΛΑΒΗ

SA P-3506

-

SA 3403

Α2

SA 2044

Α2

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 4044

Α2

SA 3380

A20 / 1200



π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς  -  π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς 29

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 2104

Α2

SA P-2104

Α19

Α2

SA 3103

SA 3104

Α2

SA P-3104

Α19

SA P-3103 SA 4524

Α2

CODE 

ΛΑΒΗ

CODE 

ΛΑΒΗ Α19
ΚΟΡΝΙΖΑ / FRAME 40,5 cm
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Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

Α8 Α2 

SA 5000

Α2 Α2 Α2 

SA 5014 SA 5020

SA 5045 SA 5090

CODE 

ΛΑΒΗ

CODE 

e m b o s s e d

ΛΑΒΗ

SA 5095

Α20 / 1200 



π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς 31

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 N

SA 5010

Α1

SA P-5010

Α18

A21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5050

Α2

SA P-5050

Α19

CODE 

ΛΑΒΗ
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Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

e m b o s s e d

Α5 Nikel

SA 5280CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5270

Α21 N

Α21 N 

Α21 N 

SA 5300

SA 5290

CODE 

ΛΑΒΗ Α20 / 1200

SA 5370

Α10

SA 5420



33π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 5330

Α10

SA P-5330

—

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5250

Α2

SA P-5250

Α19

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5260

Α2

SA P-5250

Α19

CODE 

ΛΑΒΗ



e m b o s s e d

34

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

CODE 

ΛΑΒΗ Α20 / 1200

SA 5470

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5490

Α10

SA 5500

Α8

Α21 N

SA 5550

Α10

SA 5600

Α21 N

SA 5620



35π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς

SA 5480

Α10

CODE 

ΛΑΒΗ

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 5430

Α10

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5380

Α20 / 1200

CODE 

ΛΑΒΗ
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e m b o s s e d

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

CODE 

ΛΑΒΗ

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5700

Α10 Α10

SA 5690

Α10

SA 5670 SA 5680

Α10

ΚΟΡΝΙΖΑ / FRAME 45 cm
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s e c u r i t y d o o r s

π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς

Aluminium

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 7040

Α20 / 400

CODE 

ΛΑΒΗ
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e m b o s s e d

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

SA 5720

Α20 / 1200 Α20 / 1200

SA 5730CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5740

Α20 / 1200 Α20 / 1200

SA 5760CODE 

ΛΑΒΗ



39π ρ ε σ σ α ρ ι σ τ έ ς

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 5780

Α20 / 1200

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5750

Α20 / 1200

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 5770

Α20 / 1200

CODE 

ΛΑΒΗ



Οι θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου Series SA 6000 inox έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες τις αγοράς για κάτι νέο, πρωτοποριακό 

και φυσικά μοντέρνο για την θωρακισμένη πόρτα. Αποτελούνται από ανοξείδωτο μέταλλο (inox 316) το οποίο σε συνδυασμό με 

το αλουμίνιο και τη δυνατότητα κρυστάλλου αμμοβολής αποτελούν ότι πιο μοντέρνο τα τελευταία χρόνια. Κατασκευασμένες 

με διπλή θωράκιση από ειδικά ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα χάλυβα προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία. 

Διαθέτουν θερμοηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας εσωτερικά και φύλλα αλουμινίου εξωτερικά. Η αποτύπωση του σχεδίου στις 

επενδύσεις αλουμινίου που τοποθετούνται εξωτερικά γίνεται με μια πρωτοποριακή μέθοδο δημιουργώντας πρεσαριστή κορνίζα προς 

τα έξω για καλύτερο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα προσφέροντας παράλληλα την μέγιστη αντοχή του αλουμινίου ενάντια στον 

χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Επίσης διαθέτουν μεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριά 5 εμβόλων.

Τα συνολικά 13 - 15 έμβολα (ανάλογα το ύψος της πόρτας) που αποτελούν τα κλειδώματα της θωρακισμένης πόρτας ALFA 

και οι πρόσθετες λάμες εσωτερικά του κασώματος για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στα ευαίσθητα σημεία την καθιστούν απαραβίαστη, 

προσφέροντας το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας.     

Τα διπλά ελαστικά παρεμβύσματα σε κάσα και φύλλο Ε.P.D.M σε συνδυασμό με τον αυτόματο ανεμοφράκτη στο κατωκάσι παρέχουν 

πέρα από την απόλυτη ασφάλεια των κλειδωμάτων και της θωράκισης, την μέγιστη ηχομόνωση και ανεμοστεγάνωση.

Security doors of series  cover the needs of the market for something new, innovative and modern. 

Consisting of inox steel 316 which in combination with aluminium and the possibility of glass are the most modern suggestion.

Constructed by electrogalvanized sheets ensure the ultimate safety and protection. Internally they have high density sound 

and thermal solid material. In their exterior part they composed of aluminium sheets and the imprinting of drawing on the 

aluminium sheet creating a stamped external curved frame with high resistance in lifetime and weather conditions and 

irreproachable aesthetic result. Also they have heavy line hinges  and safe lock with five steel rods.

The 13-15 steel rods (depending on the size of the door) constitute the lock system of the security door ALFA. 

The extra steel sheets internally of the frame increase the resistance and ensure greater protection against any intrusion.

The E.P.D.M rubber insulators around the frame and the sheets of the door, as well, the aluminium windscreen at the bottom 

contribute to tightly lock of the door and provide excellent sound and heat insulation.

Series SA 6000 inox

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου
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Series SA 6000Series SA 6000

- STANDARD

- STANDARD Y

- REPLAY Y

Με κλειδί χρηματοκιβωτίου

- STANDARD PLUS

5 κλειδιά ασφαλείας

5 κλειδιά  ασφαλείας + 1 εργολαβικό (το εργολαβικό κλειδί ακυρώνεται μόλις χρησιμ. το κανονικό)

3 κλειδιά μέγιστης 

Σύστημα παγίδας στον αφαλό (trap system)

ασφαλείας + κάρτα κατόχου

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ/LOCKS ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΑΛΟΥ/OPTIONS

5 κλειδιά χρηματοκιβωτίου

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1 κλειδί υπηρεσίας

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1  κλειδί υπηρεσίας (με δυνατότητα αλλαγής συνδιασμού)

Κλειδώνει αυτόματα μόλις κλείσετε

την πόρτα

Με αφαλό ασφαλείας

- STANDARD 

- MAXI 5S

- ELECTRONIC

  LOCK

With safety key
5 safety keys

4 safety keys + 1 service key

4 safety keys + 1 service key (multi lock combination) 

5 security keys

5  security keys + 1 contr. key (contr. key is invalid as soon as you use the stand.)

3 security keys + private card + trap system

Auto locking with the door closing

Unlocking with the push of a button

Ξεκλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού

With high security cylinder
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Διπλοί άνω ατσάλινοι εκτροπείς

Διπλοί κάτω ατσάλινοι εκτροπείς

ΟΠανοραμικό ματάκι 180

Αυτόματος ανεμοφράκτης

Μεντεσέδες βαρέως τύπου

Διπλή θωράκιση εσωτερικά 
& επένδυση αλουμινίου εξωτερικά

STANDARD OVAL FLAT

14 - 35 cm

90 x 205 x 210 x 215 x 220

95 x 205 x 210 x 215 x 220

100 x 205 x 210 x 215 x 220

105 x 205 x 210 x 215 x 220

Inox 316

τ ε χ ν ι κ ά   χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

Double top steel locks

Σύρτης μερικού ανοίγματος

Partial opening lock

Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας

High security lock

Double bottom steel locks
Windbrake

Heavy line hinges

Σταθερά ατσάλινα έμβολα

Stable steel locks

STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΚΑΣΩΜΑΤΑ / FRAMES

Εξωτερικό περβάζι
Ext. frame cover

Εσωτερικό περβάζι
Int. frame cover

ΟPeephole 180

Double internal security sheets
& aluminium sheets externaly

OVAL STANDARD FLAT
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i n o x 3 1 6

Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

CODE 

ΛΑΒΗ

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 6002

Α30/500

SA 6003

Α30/500

SA 6004

Α30/500

SA 6002 IN

Α30/500

SA 6003 IN

Α30/500

SA 6004 IN

Α30/500

ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ / ALUMINIUM SHEET 2 mm



α ν ο ξ ε ί δ ω τ ε ς 3 1 6 43

Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 N

A21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις
standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the
standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 6010

Α10

Α10

SA 6020

Α10

SA 6030SA 6040

Α10

CODE 

ΛΑΒΗ

Α10

SA 6080

SA 6100

Α10

SA 6042

Α10

CODE 

ΛΑΒΗ

CODE 

ΛΑΒΗ
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Θωρακισμένες 
 πόρτες αλουμινίου

CODE 

ΛΑΒΗ Α10

Α20 / 500

SA 6110

SA 6290CODE 

ΛΑΒΗ

i n o x 3 1 6

Α10

SA 6160

Α30 / 500

SA 6330

Α2 / 500

SA 6310 SA 6240

Α20 / 500
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Aluminium
s e c u r i t y d o o r s

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

SA 6065

Α10

CODE 

ΛΑΒΗ

SA 6350

Α20 / 1500

SA 6360CODE 

CODE 

ΛΑΒΗ

Α30 / 500ΛΑΒΗ
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Οι θωρακισμένες πόρτες με ολική επένδυση ξύλου Series SW 5000 και Series SW 6000 ξεχωρίζουν για την παραδοσιακή αλλά 

και την μοντέρνα τους εμφάνιση, που σε συνδυασμό με την μεγάλη ποικιλία χρωματικών επιλογών ξύλου τις κάνουν μοναδικές. 

Κατασκευασμένες με διπλή θωράκιση από ειδικά ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα χάλυβα προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια 

και προστασία. Διαθέτουν θερμοηχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας εσωτερικά και επενδύσεις ξύλου εξωτερικά. Επίσης 

διαθέτουν μεντεσέδες βαρέως τύπου και κλειδαριά 5 εμβόλων.

Τα συνολικά 13 - 15 έμβολα  (ανάλογα το ύψος της πόρτας) που αποτελούν τα κλειδώματα της θωρακισμένης πόρτας ALFA 

και οι πρόσθετες λάμες εσωτερικά του κασώματος για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στα ευαίσθητα σημεία  την καθιστούν 

απαραβίαστη, προσφέροντας το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας. Τα διπλά ελαστικά παρεμβύσματα σε κάσα και φύλλο 

Ε.P.D.M σε συνδυασμό με τον αυτόματο ανεμοφράκτη στο κατωκάσι παρέχουν πέρα από την απόλυτη ασφάλεια των κλειδωμάτων 

και της θωράκισης, την μέγιστη ηχομόνωση και ανεμοστεγάνωση.

Security doors of series  are distinctive for their traditional and modern style and also for 

their variety of wooden colors. Constructed by electrogalvanized sheets ensure the ultimate safety and protection. Internally 

they have high density sound and thermal solid material. In their exterior part they composed of wooden sheets. Also they have 

heavy line hinges and safe lock with five steel rods.

The 13-15 steel rods (depending on the size of the door) constitute the lock system of the security door ALFA. The extra 

steel sheets internally of the frame increase the resistance and ensure greater protection against any intrusion.

The E.P.D.M rubber insulators around the frame and the sheets of the door, as well, the aluminium windscreen at the bottom 

contribute to tightly lock of the door and provide excellent sound and heat insulation.

Series SW 5000 and Series SW 6000

Θωρακισμένες 
 π ό ρ τ ε ς 

με επένδυση ξύλου

Series SW 5000 & SW 6000Series SW 5000 & SW 6000

- STANDARD

- STANDARD Y

- REPLAY Y

Με κλειδί χρηματοκιβωτίου

- STANDARD PLUS

5 κλειδιά ασφαλείας

5 κλειδιά  ασφαλείας + 1 εργολαβικό (το εργολαβικό κλειδί ακυρώνεται μόλις χρησιμ. το κανονικό)

3 κλειδιά μέγιστης 

Σύστημα παγίδας στον αφαλό (trap system)

ασφαλείας + κάρτα κατόχου

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ/LOCKS ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΑΛΟΥ/OPTIONS

5 κλειδιά χρηματοκιβωτίου

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1 κλειδί υπηρεσίας

4 κλειδιά χρηματοκιβωτίου + 1  κλειδί υπηρεσίας (με δυνατότητα αλλαγής συνδιασμού)

Κλειδώνει αυτόματα μόλις κλείσετε

την πόρτα

Με αφαλό ασφαλείας

- STANDARD 

- MAXI 5S

- ELECTRONIC

  LOCK

With safety key
5 safety keys

4 safety keys + 1 service key

4 safety keys + 1 service key (multi lock combination) 

5 security keys

5  security keys + 1 contr. key (contr. key is invalid as soon as you use the stand.)

3 security keys + private card + trap system

Auto locking with the door closing

Unlocking with the push of a button

Ξεκλειδώνει με το πάτημα ενός κουμπιού

With high security cylinder
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Διπλοί άνω ατσάλινοι εκτροπείς

Διπλοί κάτω ατσάλινοι εκτροπείς

Αυτόματος ανεμοφράκτης

Μεντεσέδες βαρέως τύπου

Διπλή θωράκιση εσωτερικά 
& επένδυση ξύλου εξωτερικά

STANDARD

90 x 205 x 210 x 215 x 220

95 x 205 x 210 x 215 x 220

100 x 205 x 210 x 215 x 220

105 x 205 x 210 x 215 x 220

d o o r s
w i t h w o o d f i n i s h

Security

ΟΠανοραμικό ματάκι 180

ΧΡΩΜΑΤΑ / COLOURS

Ανιγκρέ - Oak Vertical

Βένγκε - Wenge Δρυς - Cherry Νότσε - Noce

Γκρίζιο - GrizioΚαρυδιά - Walnut

τ ε χ ν ι κ ά   χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

13 - 45 cm

Double top steel locks

Σύρτης μερικού ανοίγματος

Partial opening lock

Κλειδαριά υψηλής ασφαλείας

High security lock

Double bottom steel locks

Heavy line hinges

Σταθερά ατσάλινα έμβολα

Stable steel locks

Windbrake

STANDARD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΚΑΣΩΜΑΤΑ / FRAMES

Εσωτερικό περβάζι
Int. frame cover

Εξωτερικό περβάζι
Ext. frame cover

ΟPeephole 180

Double internal security sheets
& wooden sheets externaly
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w o o d    f i n i s h

Θωρακισμένες 
 π ό ρ τ ε ς 

με επένδυση ξύλου

SW 3103

Α21 N

CODE 

ΛΑΒΗ

SW 5150

Α21 N

CODE 

ΛΑΒΗ

Α21 N

SW 5300

Α21 N

SW 5330

Α20 / 500 Α21 N

SW 5130 SW 6100
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d o o r s
w i t h w o o d f i n i s h

ε π έ ν δ υ σ η     ξ ύ λ ο υ

CODE 

ΛΑΒΗ

CODE 

ΛΑΒΗ

30 cmΦ25

A21 NA21 O

Οι πόρτες παραδίδονται με τις standard λαβές 
Α21 Ο - Α21 Ν

Doors are delivered with the standard handles 
A21 O - A21 N 

Security

Α21 NΑ21 N

SW 6150SW 6100 SW 6110

Α21 N

SW 6160

Α21 N Α21 N

SW 6170

Α21 N

SW 6180

SW 6190

Α21 N

Α20 / 500

SW 6210



Σημειώσεις - Notes
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Door handles & accessories

door handles



Χειρολαβές & αξεσουάρ
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