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Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς! 
 
Διάλεξε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία από εσωτερικές πόρτες, εκείνη που ταιριάζει στις προτιμήσεις σου! 
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•  Ματάκι ελέγχου 200O.

•  Χαλύβδινα πλευρικά προφίλ, 

βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή 

φούρνου, με περιμετρικό αφρώδες 

υλικό στεγανοποίησης για τη συγκρά-

τηση των επενδύσεων.

•  Δύο ατσάλινοι ρυθμιζόμενοι με-

ντεσέδες βαρέως τύπου, με πύρους 

διπλής μπίλιας, για μεγάλη αντοχή 

στο χρόνο και τις μεγάλες καταπονή-

σεις.

•  Χαλυβδόφυλλο υψηλής σκληρότη-

τας, πάχους 1,5 mm

•  Κλειστού τύπου (Κοιλοδοκός) εξαι-

ρετικής αντοχής σε στρεβλώσεις και 

κάμψεις. Βαμμένο με ηλεκτροστατι-

κή βαφή φούρνου, και περιμετρικό 

λάστιχο στεγανοποίησης.

Π ό ρ τ ε ς

Μεταλλική  κάσα

Κλειδαριές Αφαλοί    -   Εξαρτήματα

Μοντέλα  Θωράκισης

Όλα τα εξαρτήματα και οι πρώτες ύλες 

είναι υψηλών προδιαγραφών με πι-

στοποιητικά ελέγχου της Ευρωπαϊκής 

‘Ενωσης και παράγονται αποκλειστικά 

σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σετ ηλεκτρονική SECUREMME με αυτόματο κλείδωμα, πληκτρολόγιο 
εισόδου, μαγνητικά κλειδιά και σύνδεση με συναγερμό οικίας.

Kλειδαριά CIPIERRE με καταπέλτη, 
μονού αφαλού, με δαγκάνες συ-
γκράτησης. 5 χρόνια εγγύηση.

Σειρά SECUREMME με αποσπώμενο μηχανισμό.
Κλειδί χρηματοκιβωτίου ή αφαλού.

MUL-T-LOCK OMEGA

MOTTURA ηλεκτρική Αφαλός   SECUREMME K2 
με 5+1 κλειδιά

Απλό defender και 
επιστόμια εξωτερικής 
προστασίας αφαλού Σετ πόμολων

Αφαλός  MG με 8 pins 
Αφαλός LINCE με κλειδί υπηρεσίας.

Επιστόμια για κλειδιά 
χρηματοκιβωτίου

Μαγνητικό defender
αδιάτρητο, για την 
απόλυτη ασφάλεια του 
αφαλού.

Αφαλός υπερασφαλείας MG 
HSP 15 pins περιμετρικά. Μη 
αντιγράψιμος, αδιάτρητος, 
αδιάρηκτος, με 4+1 κλειδιά.

Κωνικό defender

Defender με ατσάλινο 
επιστόμιο.

Ηλεκτρονική κάμερα 
πόρτας.

 L 14 H 21-1 S15-1 S16-1 S17-1 S18-1

Kλειδαριά CIPIERRE με 
καταπέλτη, διπλού αφα-
λού. 5 χρόνια εγγύηση.

Kλειδαριά CIPIERRE μαγνητική, 
μονού αφαλού με διπλό 
καταπέλτη. Η μοναδική 
με  εγγύηση     50     χρόνια.

3
Η21-1, S15-1, S16-1, S17-1, S18-1: 
Σασί διπλής θωράκισης, κλειστού τύπου, πλήρους μηχανικής ακαμψίας, κλειδαριά αφαλού, σύστημα νυχτε-
ρινού μπλοκαρίσματος πόρτας, γαλβανιζέ χαλυβδόφυλλο, βαρέως τύπου μεντεσέδες, ανεμοφράκτης.

L 14: 
Μονή θωράκιση 14 σημείων, 
γαλβανιζέ λαμαρίνα
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* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

182/3*

Polyvinyl Choride (PVC)

Το P.V.C. κατακτά όλο και περισσότερο την 

αγορά στο χώρο της επιπλοποϊείας και  ειδικά 

στις πόρτες ασφαλείας.  Eχει τέλεια εφαρμογή 

γιατί:

α.  Επενδύει και το λουκί που δημιουργεί η 

φρέζα,  σχηματίζοντας το σχέδιο.

β.  Δεν χαράζεται εύκολα.

γ.  Έχει ανεξίτηλο χρώμα.

δ.  Έχει ομοιόχρωμο και ομοιόμορφο αποτέ-

λεσμα σύμφωνα με αυτό που έχει επιλέξει 

ο πελάτης σας  από τo δείγμα.

ε.  Ικανοποίηση του πελάτη σας σε βάθος χρό-

νου διότι αυτό που διάλεξε και παρέλαβε 

θα μείνει αναλλοίωτο.

To PVC επιλύει όλα τα γνωστά προβλήμα-

τα που παρουσιάζουν οι λουστραρισμένες 

επενδύσεις από το στάδιο της επιλογής, της 

κατασκευής, του χρόνου παράδοσης και  της 

διάρκειας.

Το PVC διατίθεται σε πολλά χρώματα και φυσι-

κά  σε οικονομικό κοστολόγιο.

Εργαλεία

1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ              2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ                3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ               4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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183 193 170

Σχέδια Παντογράφου

FLAT ΜΕ ΤΖΑΜΙ
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167-INOX 117/3* 102

* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

Σχέδια Παντογράφου

187-ΙΝΟΧ
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189 192191-INOX190

Σχέδια Παντογράφου
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* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου
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* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου
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* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου
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Σχέδια Παντογράφου

21
info@styletech.gr                                                                     www.styletech.gr



Σχέδια Παντογράφου
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* Δεν παράγεται με διαφορετικά εργαλεία

Σχέδια Παντογράφου

23
info@styletech.gr                                                                     www.styletech.gr



2001

Χειροποίητες Επενδύσεις
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2005-2 2005

2010 2003
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2008 2007 2004 2006-ΙΝΟΧ

Χειροποίητες Επενδύσεις
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2000-INOX 2002-INOX 2012

Χειροποίητες Επενδύσεις

2009
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PVC

Laminate

 Ι-16 Ι-17 Α-100 Β-8 Υ-13 Κ-5 Μ-11 Ν-10

 ΔΡΥΣ ΓΚΡΙ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΒΕΓΓΕ ΜΑΡΟΝ

Χρωματολόγιο

 Ι-161 Τ-6 Τ-9 Τ-11 Τ-18 Χ-20 Χ-31 Ζ-12
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Laminate Επενδύσεις

5 6Παράγονται σε πολλούς συνδυασμούς σχεδίων με ΙΝΟΧ

28

3 4
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Επενδύσεις Αλουμινίου

2101 2301 32103390
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Επενδύσεις Αλουμινίου

3530 38303550 3630
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Επενδύσεις Αλουμινίου

3849
3867 3868 3869
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Επενδύσεις Αλουμινίου

3875 3876 4101 4240
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Επενδύσεις Αλουμινίου

4250 4275 5024 5045
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Μεσόπορτες Laminate

1 2 43
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Μεσόπορτες Laminate

5 6 7 8
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Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και τεχνοτροπίες βαφής σε προσιτές τιμές. 
Προσήλωση στη λεπτομέρεια. 30 χρόνια εμπειρίας. Εγγύηση 10 ετών




