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Πόρτες ασφαλείας με θωράκιση και πολλαπλό σύστημα κλειδώματος, συνδιάζουν την εγγυημένη προστασία 
με   το όμορφο αισθιτικό αποτέλεσμα της επιλογής σας.

Κατασκευασμένες στα μέτρα σας με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Επιλέξτε την επιφάνεια και τη 
διακόσμηση της θωρακισμένης πόρτας του χώρου σας.

 
Οι θωρακισμένες μας πόρτες εξασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια, διατηρούν μια ισορροπημένη θερμοκρασία 
και προσφέρουν σύγχρονη αισθητική στον χώρο σας.

Κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελεύθερες από συντήρηση, με στιβαρή κατασκευή για 
αποφυγή παραμόρφωσης σε βάθος χρόνου και αξιόπιστη λειτουργία.

Τα πορτόφυλλα είναι κατασκευασμένα με γαλβανισμένο φύλλο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας και 3 
κάθετες γαλβανισμένες νευρώσεις στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Επίσης, τοποθετούνται ρυθμιζόμενοι 
μεντεσέδες βαρέως τύπου, σύρτης μερικού ανοίγματος, πανοραμικό ματάκι και ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης 
κάτω από το πλαίσιο της πόρτας.

Χρησιμοποιούμε κλειδαριές του οίκου Cipierre με IT01-100% πιστοποίηση Ιταλικής κατασκευής κλειδαριών 
ασφαλείας, καθώς και ένα κύλινδρο με ατσάλινο αμυντικό θώρακα από την MG SERRATURE.

Τα προϊόντα μας επιτρέπουν να απολαύσετε όλα τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν μία εκσυγχρονισμένη 
πόρτα.

Επιλέξτε μέσα από μία τεράστια συλλογή μοντέλων πόρτας ή σχεδιάστε την δική σας. Έχουμε όλες τις 
πιθανές επιλογές κατασκευής στην διάθεσή σας.

Θωρακισμένες πόρτες | Armored doors
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Life just got better with the super energy efficient Armored Doors, it ensures full home security, maintains a 
balanced temperature in your home and offers the contemporary feel.

Armored doors are fabricated in such a way that they are maintenance free and will not fade or warp for a 
very long time. They are made of 3 vertical galvanized strips on the interior side of the door, Galvanized leaf 
at the exterior side of the door plus an additional bar on the downside of the door panel to prevent it from 
bending over time.

Also, an adjustable air stop rubber placed under the door panel, which covers the space separating the door 
from the floor when the door is shut. We utilize Cipierre IT01-100% certification Italian made Security locks, 
plus a cylinder with steel defender by MG Serrature.

Armored door is a creativity that depicts the magical blend of state of the art technology and traditional 
craftsmanship, this is what makes it a frontrunner door, it has everything it takes to make your home beauti-
ful, protected and strong.

Our services are well approved by the regulatory bodies. We have acquired a lot of experience and skills since 
the last couple of decades which we use to serve you better. As a matter of fact, we have been able to invest 
our wealth of experience into our service in a great measure, so much that it has brought huge success to our 
company. Our company is among the top door manufacturing companies that offer top notch services and 
we are recognized as one of the leading door companies in Greece.

Feel free to choose from our compendium of designs, we have sets of breathtaking grand doors in varying 
designs professionally made for you.

If you want your custom door made, we’ve got covered on that. And for those residing in conversation areas 
where buildings have to appear the same, we can as well make doors that will blend into the way the house is 
built.

Our product allows you to enjoy all the benefits that accompany modernized doors, this is going to be your 
best deal ever because we give clients zero reasons of regrets. Contact our team now to get our less expensive 
premium quality doors delivered to you in a timely manner, this is our sure guarantee to you.

Your satisfactions matters to us and we are not willing to let you down, you can now order with confidence 
and relax while you expect our fantastic turnaround.

Θωρακισμένες πόρτες | Armored doors Θωρακισμένες πόρτες | Armored doors
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Θωρακισμένη 15 κλειδώματα :

Σημεία Κλειδώματος : 
7 έμβολα σταθερά πίσω 
4 έμβολα κλειδαριάς 
1 έμβολο γλώσσας κλειδαριάς 
1 έμβολο πλευρικό επάνω 
1 έμβολο πλευρικό κάτω 1 έμβολο μερικού 
ανοίγματος

1). Τρείς γαλβανιζέ νευρώσεις 0,8 χιλ. απο την 
εσωτερική πλευρά της πόρτας 

2). Φύλλο πάχους 0,6 χιλ απο την εξωτερική 
πλευρά της πόρτας 

3). Κάσα κλειστού τύπου σε χρώμα RAL 9005 

4). Κυλοδοκός στο κάτω μέρος του φύλλου για 
αποφυγή στρέβλωσης 

5). Δύο ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου 

6). Ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης 

7). Ρυθμιζόμενο αντίκρισμα κλειδαριάς 

8). Σύρτης μερικού ανοίγματος 

9). Πανοραμικό ματάκι 

10).  Kλειδαριά πολλαπλού κλειδώματος του 
Ιταλικού οίκου cipierre (με σύστημα ποιότητας 
ΙΤ01-100%) και κύλινδρο με ατσάλινο θώρακα 
της εταιρίας MG (μικρό κλειδί). 

11). Εκτροπέας με ατσάλινους πείρους για 
100% ενσωμάτωση του φύλλου πόρτας με το 
κάσωμα

Αναβάθμιση :

12).Άνω και κάτω εκτροπέας με δύο ατσάλινους 
πείρους.

 * Επιπλέον ατσάλινη γαλβάνιζέ νεύρωση 
* Μόνωση πετροβάμβακα 
* Τρίτος ατσάλινος μεντεσές βαρέως τύπου. 

13). Κατωκάσι + Νεροσταλάκτης 

Δυνατότητα κατασκευής Θωρακισμένων 
πορτών με σταθερό πλαίσιο, με φεγγίτη.

Armored 15 locks :

Locking Points :
7 pistons  xed in the rear
4 lock pistons
1 latch bolt piston
1 lateral piston above
1 lateral piston below
1 piston for partial opening

1). Three vertical galvanized metal strips 0,8 mm 
in the interior side of the door.

2). metal leaf thickness 0,6 mm on the exterior 
side of the door.

3). Closed-type door frame in RAL 9005

4). Additional bar on the down side of door panel 
in order to avoid bending over time.

5). 2 steel height-adjustable heavy duty hinges.

6). Adjustable air stop.

7). Adjustable lock system in the frame.

8). Control-opening cylinder.

9). Panoramic view eye glass.

10).  Multiple lock from the Italian company 
Cipierre (quality system IT01-100%) and cylinder 
with steel valve from company MG (small key).

11). Additional Steel pins for 100% application
of door and frame.

Upgrades :
12). Two additional steel pins.

* Additional galvanized steel strip in the interior 
side of the door.
* Insulation
* Third steel height-adjustable heavy duty hinges. 

13). Doorstep + Water cover

We can produce double armored doors or with 
stable part, with dormer

Θωρακισμένες πόρτες | Armored doors
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          Κατεύθυνση πόρτας | Door direction

         Αριστερή                                         Δεξιά 
             Left                                               Right
 

                                   
                                  Μέσα πλευρά
                                   Interior side

                                   Εξω πλευρά
                                  Exterior side

Εξωτερικό περβάζι | 
External cover

Κάσωμα | Frame

Λάστιχο | Rubber
6.5 cm

Εσωτερικό 
περβάζι | 
Internal cover

2 -3 - 2 cm

                    Πλάτος | Width
  10 cm                 5-50 cm              6 cm

  2.3 m                    2.2 m                2.3 m
                     Μήκος | Length

1.6 cm

Σταθερό με ξύλο. (τυφλό) | 
Stable part with wood. (with Blind 
part)

Σταθερό με τζάμι |
Stable part with glass.

Διπλό σταθερό πλαίσιο |
Double stable part.

Θωρακισμένες πόρτες | Armored doors

Προφίλ αλουμινίου | Aluminium profile
Κολώνα | Column                             Κάσωμα | Frame                               Εξωτερικό περβάζι |

                                                                                                         External cover  
10 cm
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2         90-95-100 cm         2

4.5 cm

202
207
212
217
cm

                              Διαστάσεις για ανοιγμα τοίχου | Wall opening dimensions 
                           Height | Υψος : 203- 221 cm         Width | Πλάτος : 91-104 cm
           Δυνατότητα παραγωγής ειδικών διαστάσεων | Special dimensions upon request

D               L
36 cm         50 cm
46 cm         60 cm
56 cm         70 cm
66 cm         80 cm
76 cm         90 cm
86 cm       100 cm
96 cm       110 cm
106 cm     120 cm

Θωρακισμένες πόρτες | Armored doors
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Επιφάνειες λάμινεϊτ | Laminate surfaces

D73 Βένκε οριζόντιο | Wenge horizontal

D75 Δρύς οριζόντιο | Oak horizontal
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Επιφάνειες λάμινεϊτ | Laminate surfaces

   557 Γκρί ανάγλυφο | Gray embossed

   579 Καρυδί ανάγλυφο | Walnut embossed

   549 Λευκό ανάγλυφο | White embossed

   558 Μπέζ ανάγλυφο | Ecru embossed
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Λάμινεϊτ με σχέδια αλουμινίου | Laminate inox line Λάμινεϊτ με σχέδια αλουμινίου | Laminate inox line

Επιφάνειες λάμινεϊτ με διακοσμητικές γραμμές αλουμινίου.

Επιλέξτε την επιφάνεια λάμινεϊτ.
Προσθέστε τη διακόσμηση.

Τα σχέδια σκαλίζονται σε βάθος 3 χιλ. στην επιφάνεια της πόρτας με την αναλογία διαστάσεων της πόρτας, 
εφαρμόζεται διακοσμητική μπάρα με επένδυση αλουμινίου, με πλάτος 5 χιλ.

Ειδικά σχέδια κατόπιν ζήτησης.

Laminate surfaces with Aluminium line inlays.

Choose the laminate surface. Add the decoration. The door panel surface is curved 3 mm in depth and the 
curved design preserves the analogy of the door panel dimensions, the decorated line (5 mm thickness, 

coated with aluminium) is applied. 

Custom designs can be made according to your specifications.
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Λάμινεϊτ με σχέδια αλουμινίου | Laminate inox line

Model : 111

Model : 122

Model : 112

Model : 123
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Model : 203

Model : 212

Model : 211

Model : 211

Λάμινεϊτ με σχέδια αλουμινίου | Laminate inox line Λάμινεϊτ με σχέδια αλουμινίου | Laminate inox line
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Model : 223

Model : 302

Model : 301

Model : 403

Λάμινεϊτ με σχέδια αλουμινίου | Laminate inox line
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Επιλέξτε τoν τύπο ξύλου της επιφάνειας. Επιλέξτε τη βαφή. Προσθέστε τη διακόσμηση. 
(Περισσότερα σχέδια και βαφές κατόπιν ζήτησης).

Choose the type of wood veneer surface. Select the color. Add the decoration.
(Custom designs and colors upon demand).

Βαφή | Colours                             
       Φυσικό |
       Natural         31                37             12               28                16

Επιφάνειες Ξύλου | Wood veneer

Τεχνητό δρύς κάθετο | 
Engineered oak vertical

Τεχνητό δρύς οριζόντιο | 
Engineered oak horizontal
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Επιφάνειες Ξύλου | Wood veneer

Δρύς | Oak

Οξυά | Beech

Ανεγκρέ | Tanganika
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Επιφάνεια λάκας | Lacquered surface

Επιλέξτε την βαφή (Ral βαφές), 
και την ηφή της επιφάνειας (μάτ, σατινέ, γυαλιστερή, με πόρο).

Select the colour (RAL colours)
and the texture of the paint finish (mat, satine, gloss, poro). 

Επιφάνεια | Surface                             
               Mat                      Satine                     Gloss                       Poro

Βαφή | Colours                             

Πιθανή απόκλιση χρωμάτων | Photo colours may vary

Επιφάνεια λάκας | Lacquered surface
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Επιφάνεια λάκας | Lacquered surface

Ral 7024 Ral 7035

Ral 5005 Ral 1019 Ral 3000
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Σχέδια παντογράφου
Επιλέξτε την επιφάνεια (επιφάνειες ξύλου ή λάκας) και την απόχρωση της πόρτας. 

Προσθέστε το σχέδιο παντογράφου. Τα σχέδια σκαλίζονται σε βάθος 3-4 χιλ. στην επιφάνεια της πόρτας με 
την αναλογία διαστάσεων του φύλου πόρτας.

Τα σχέδια μπορούν να παραχθούν με 2 διαφορετικά προφίλ μαχαιριών.
Απλό προφίλ (ο κωδικός του σχεδίου) 40, 50, 150

Κλασικό προφίλ (ο κωδικός του σχεδίου με κατάληξη CL) 200CL, 300CL
Ειδικά σχέδια κατόπιν ζήτησης.

Pantograph curved designs.
Choose the surface (wood veneer or lacquered surfaces) and the color of the door.

Add the curved design. The design is curved in 3-4 mm depth in the door surface and preserves the analogy 
of the door panel dimensions.

 e designs can be produced with 2 diferent curved profles.
Standard cut (the code of the design) e.g 40, 50, 150

Classic cut (the code of the design plus CL) e.g 200CL,300CL
Custom designs can be made according to your specifications.

Απλό προφίλ |  Standard cut       Κλασικό προφίλ | Classic cut

Λακαριστές επιφάνειες | Lacquered surfaces

Επιφάνειες ξύλου |  Wood veneer

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 40

Model : 50

Model : 45

Model : 60

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 65

Model : 90

Model : 70

Model : 95

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 150

Model : 160

Model : 155

Model : 165

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 170

Model : 180

Model : 175

Model : 185

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 80CL

Model : 130CL

Model : 85CL

Model : 135CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 210CL

Model : 275CL

Model : 215CL

Model : 280CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 285CL

Model : 300CL

Model : 295CL

Model : 310CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 325CL

Model : 335CL

Model : 330CL

Model : 340CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 345CL

Model : 355CL

Model : 350CL

Model : 360CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 365CL

Model : 375CL

Model : 370CL

Model : 380CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Model : 385CL

Model : 400CL

Model : 395CL

Model : 410CL

Σχέδια παντογράφου | Pantograph curved designs
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Επιλέξτε τη βαφή (Ral βαφές και αποχρώσεις ξύλου).
Προσθέστε τη διακόσμηση (λεία επιφάνεια, πρεσαριστά σχέδια ή σχέδια ίνοξ).

Οι επιφάνειες αλουμινίου είναι πρεσαρισμένες σε Mdf, κόντρα πλακέ ή Etalbond (100% αδιάβροχο).
Το κάσωμα και τα περβάζια είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο.

Περισσότερα σχέδια και βαφές κατόπιν ζήτησης.

Select the colour (Ral colours and wood shades).
Add the decoration ( flat surfaces, pressed designs or inox designs).

The door panel aluminum surface is pressed in Mdf, veneer or Etalbond (100% water- proof )
The frame and the covers are produced with aluminium.

Custom designs and colours can be made according to your specifications.

Επιφάνειες αλουμινίου | Aluminium surfaces



33

Επιφάνειες αλουμινίου | Aluminium surfaces

Λείες επιφάνειες |
Flat surfaces
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Επιφάνειες αλουμινίου | Aluminium surfaces

Model : M 600

Model : P 5900

Model : P 1100

Model : P 7000

Model : P 5800

Model : P 8200

Aluminium pressed models



35

Επιφάνειες αλουμινίου | Aluminium surfaces

Model : Ex-L 120

Model : Ex-L 180 Model : Ex-L 312 Model : Ex-L 340

Model : Ex-L 140 Model : Ex-L 150

Exclusive aluminium models
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Επιφάνειες αλουμινίου | Aluminium surfaces

Model : Inox 140

Model : Inox 200

Model : Inox 160

Model : Inox 210

Model : Inox 190

Model : Inox 220

Aluminium inox models
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Επιφάνειες αλουμινίου | Aluminium surfaces

Model : Inox 270

Model : Inox 340

Model : Inox 280

Model : Inox 410

Model : Inox 290

Model : Inox 430

Aluminium inox models
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Επιφάνειες πέτρας | Stone veneer surfaces

Stone type : Autumn Stone type : Sahara Stone type : Multicolour

Σχέδια πέτρας : 
                                   Κάθετη λορίδα |                                                                                 Οριζόντια λορίδα | 
                                      Vertical strip                                                                                      Horizontal strip

Επιλέξτε 1 απο τις 3 επιφάνειες πέτρας (ενιαίο κομμάτι) ή σε συνδιασμό με επιφάνειες ξύλου, λάμινεϊτ ή 
λακας. Ειδικά σχέδια κατόπην ζήτησης.
Choose 1 of 3 types (solid piece) or in combination of stone veneer with laminate, veneer or lacquered 
surfaces. Custom designs can be made according to your specifications.
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ΓΙΑΤΙ ΠΟΡΤΕΞ ?
Στήν Πορτέξ θα βρείτε αξιόπιστες λύσεις για κάθε εφαρμογή, στα δικά σας μέτρα και προδιαγραφές, 

επιλέγοντας τον σχέδιασμό μέσα απο μία τεράστια συλλογή ξύλινων και θωρακισμένων πορτών.
 

Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλον, συμβάλλοντας στην ορθή αειφορική διαχείριση 
των δασών.

 
Η επεξεργασία των προϊόντων μας γίνεται απο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό,  με άρτια εκπεδευμένο 

προσωπικό, εγγυώντας την σωστή λειτουργία στον χρόνο.
 

Το κόστος των προϊόντων παραμένει  χαμηλό παρόλο που οι προδιαγραφές κατασκευής αποτελούν πρότυπο 
για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

 
Διαφήμηση μας είναι τα προϊόντα μας και οι ικανοποιημένοι πελάτες μας.

WHY PORTEX ?
At Portex you will find reliable solutions for any application, crafted to your own requirements and 

specifications, select the design through a vast collection of wooden and armored doors.
 

We use raw materials friendly to the environment, helping correct sustainable forest management.
 

The manufacture processing of our products is made with the latest equipment, with well trained staff, 
guaranteeing correct operation in time.

 
The cost of our products remains low although the construction specifications are standard for 

the European data.
 

Our advertising is our products and our satisfied customers.
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www.portexdoors.com

E-mail: info@portex.gr

Tel: +30 2310 461702 Fax: +30 2310 461596

Πορτέξ 1ο χλμ. Θέρμης - Τριαδίου Θεσσαλονίκη 57001 
Portex  Thermis - Triadiou Rd (1st Km),  Thermi 570 01 Greece


