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• Ρολά πυροπροστασίας E/EW
• Ρολά πυροπροστασίας EI
• Πυροκουρτίνες E/EW
• Πυροκουρτίνες ΕΙ
• Πόρτες πυροπροστασίας
• Υαλοστάσια και Υαλόθυρες πυροπροστασίας
• Πυράντοχα σφραγιστικά

Ασφάλεια
• Αντιβανδαλιστικά ρολά
• Πόρτες θωρακισμένες ασφαλείας
• Ρολά ασφαλείας κοινά ή βιομηχανικού τύπου
• Υαλόθυρες και υαλοστάσια ασφαλείας

Αλεξίσφαιρη προστασία
• Πόρτες αλεξίσφαιρες
• Ρολά αλεξίσφαιρα
• Υαλόθυρες και υαλοστάσια αλεξίσφαιρα

Ακτινοπροστασία
• Πόρτες υψηλής ακτινοπροστασίας
• Πόρτες ακτινοπροστασίας μεταλλικές
• Παράθυρα ακτινοπροστασίας
• Πόρτες ακτινοπροστασίας ξύλινες
• Εστία επεξεργασίας ραδιοφαρμάκων 
   πυρηνικής ιατρικής (Hot Cell)
• Θωρακισμένοι κάδοι απορριμμάτων ραδιοϊσοτόπων
• Κρύπτες φύλαξης ραδιοϊσοτόπων

Ηχομόνωση
• Πόρτες ηχομονωτικές 54, 40 και 35db

Ειδικές προδιαγραφές
• Πόρτες υψηλής ανεμοπίεσης
• Καταπακτές πυροπροστασίας φρεατίων δαπέδου



Η SAFEDOOR, Κατασκευαστική και Εισαγωγική εταιρεία, 
από το 1988 µελετά, εξελίσσει και κατασκευάζει 
κουφώµατα πυροπροστασίας, ακτινοπροστασίας, ασφά-
λειας και ηχομόνωσης.
Έχει πιστοποιημένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO 9001, 
όχι µόνο για την κατασκευή των προϊόντων της, αλλά και 
για την διαδικασία σχεδίασης καινοτόμου προϊόντος.

Το 2003 µεταφέρθηκε στο νέο ιδιόκτητο εργοστάσιό της, 
επιφάνειας 3.000 m2 στα Καλύβια Αττικής.
To 2017 έλαβε ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στα βραβεία «MADE IN GREECE» µεταξύ των 
παραγωγικών επιχειρήσεων της Ελλάδας.
Η SAFEDOOR είναι η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
που έχει πραγματοποιήσει τεστ καύσεως ελέγχου 
πυραντίστασης σε ρολά, πυροκουρτίνες και πόρτες, σε 
αναγνωρισµένα - διεθνώς και από το ΕΣΥ∆ - Ευρωπαϊκά 
Ινστιτούτα ∆οκιμών και έχει περισσότερα απο 30 ιδιόκτητα
πιστοποιητικά  πυροπροστασίας που συνοδεύουν τα προϊόντα
που κατασκευάζει, τα οποία είναι σύμφωνα με τους 
Ελληνικούς Κανονισµούς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Έργα:
To 2013, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών 
CERN στην Ελβετία, επέλεξε -µεταξύ εταιρειών από 
ολόκληρη την Ευρώπη -την εταιρεία SAFEDOOR για την 
κατασκευή των ειδικών πυροφραγών της υπόγειας 
σήραγγας του επιταχυντή LHC. Οι κατασκευές είχαν 
απόλυτη επιτυχία και η SAFEDOOR εντάχθηκε στους 
εγκεκριµένους προµηθευτές του οργανισµού, λαμβά-
νοντας έκτοτε συνεχείς παραγγελίες. Το 2018 ανάλαβε να 
κατασκευάσει ειδικές πυροφραγές και για την υπόγεια 
σήραγγα του επιταχυντή SPS.
Νοσοκο�εία: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ∆ιαβαλκανικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ογκολογικό Νοσοκοµείο Παίδων 
«Ελπίδα», Παίδων «Αγ. Σοφία», Βόλου, Λάρισας, Ρίου, 
Άργους, Θεαγένειο, Αρεταίειο, Μητέρα, κ.ά.
Αεροδρό�ια: ΕΑΒ, SWISSPORT Ελ. Βενιζέλος, CARGO 
Olympic Air Ελ. Βενιζέλος, Μυκόνου κ.ά.
Ολυ�πιακά Έργα: Κλειστό Γυµναστήριο µπάσκετ ΟΑΚΑ, 
Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, Στάδιο Πάτρας, 
Γυµναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do, Κέντρο 
Αντισφαίρισης OAKA, κ.ά.
∆η�όσια κτήρια και Εγκαταστάσεις: Σταθμοί «Αττικό 
Μετρό», Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Προεδρίας, 
Αίγλη Ζαππείου, Νοµισµατοκοπείο, πάνω από 150 
σχολεία, κτήρια ΟΤΕ, Εργοστάσια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της ∆ΕΗ, Σταθμοί ∆ΕΣΦΑ, 

Ελληνικά ∆ιυλιστήρια, Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος, κ.ά.
Γραφεία-Εργοστάσια: Πύργος Αθηνών, Barilla, 
Flexopack, ∆ΕΛΤΑ, Δέλτα Πληροφορική, ταχυπιεστήριο 
∆ΟΛ-IRIS, Creta Farms, κ.ά.
Ε�πορικά Κέντρα: The Mall Athens (74 καταστήματα και 
3 υπόγεια parking), Golden Hall (77 καταστήματα), 

Attica City Link, κ.ά.
Super Markets: Βασιλόπουλος, Μαρινόπουλος, 
Βερόπουλος, Σκλαβενίτης, κ.ά.
Υπεραγορές: ΙΚΕΑ, Leroy Merlin, Praktiker, κ.ά.
Ξενοδοχεία: Ledra Marriott, Holliday Inn, Club Mediter-
ranean, Mare Nostrum, Golden Coast, Grecotel, King 
George και σε περισσότερα από 80 ξενοδοχεία σε όλη 
την Ελλάδα.

Καινοτο�ίες:
Η SAFEDOOR σε συνεργασία µε µεγάλη Γερµανική 
Εταιρεία κατασκεύασε αντιεκρηκτικές και ηχοµο- 
νωτικές πόρτες, βάρους 15 τόνων έκαστη, για το µεγάλο 
δοκιμαστήριο κινητήρων αεροπλάνων της Ε.Α.Β.
Ακόμα µελέτησε και εφήρµοσε πόρτες ακτινοπροστασίας 
για πυρηνικά ιατρικά εργαστήρια υψηλής ραδιενεργού 
ακτινοβολίας ισχύος μέχρι 18 MeV, τις οποίες έχει 
εγκαταστήσει στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο 
∆ιαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Ρίου, στο Νέο Αερολιµένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» κ.ά.
Η Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία ενέκρινε την µελέτη 
και κατασκευή ειδικών πυροφραγών διελεύσεων 
µεταφορικών ταινιών διακίνησης εντύπων στο νέο 
υπερσύγχρονο ταχυπιεστήριο IRIS του  ∆ηµοσιογραφικού 
Οργανισµού Λαµπράκη στην Παιανία.

Κατά την κατασκευή των προϊόντων πραγµατοποιούνται 
δοκιμές λειτουργίας σε κάθε φάση, το δε τελικό προϊόν 
επιθεωρείται για την ανταπόκρισή του στις εκάστοτε 
συμβατικές υποχρεώσεις της SAFEDOOR, αλλά και 
τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Η βαθιά γνώση, η ευελιξία, η ανταπόκριση σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις και η δυνατότητά στην κάλυψη ποικίλων 
αναγκών µε οικονοµικές λύσεις, κάνει την SAFEDOOR 
να επιλέγεται από όλες τις µεγάλες τεχνικές εταιρείες. 
Τα δε προϊόντα της έχουν την έγκριση και αποδοχή 
όλων των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών µε τις οποίες έχει 
συνεργαστεί.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
στα βραβεία” Made in Greece 2017”

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ία ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε/EW

ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EI

ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ε/EW

ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΙ

Τα Ρολά Πυροπροστασίας SAFEROLL χρησιμοποιούνται 
για την πυροδιαμερισματοποίηση μεγάλων ανοιγμάτων και 
για δείκτη πυραντίστασης από 60 έως 240 min. 
Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR, κατά 
παραγγελία, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1634-1 και BS 476, 
Part 22. Λειτουργούν ηλεκτροκίνητα και σε περίπτωση 
πυρκαγιάς κλείνουν αυτόματα.

Οι Πυροκουρτίνες SAFECURTAIN είναι ιδανικές για την 
πυροδιαμερισματοποίηση μεγάλων ανοιγμάτων και για 
δείκτη πυραντίστασης από 60 έως 120 min. Είναι 
πιστοποιημένες κατά ΕΝ 1634-1, BS 476: Part 22 και BS 7646: 
Part 3. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR, με ή 
χωρίς ανθρωποθυρίδα.
Οι πυροκουρτίνες μπορεί να τοποθετηθούν και σε οριζόντια 
διάταξη, διαχωρίζοντας οροφές, πατώματα, αίθρια κ.α.

Τα ρολά πυροπροστασίας SAFEROLL EI60 προσφέρουν 
μια εξαιρετική λύση για το διαχωρισμό πυροδιαμερισμάτων 
σε χώρους με εύφλεκτο περιβάλλον και είναι ιδανικά για 
χρήση σε προστατευμένες οδούς διαφυγής. Καλύπτουν τις 
προδιαγραφές του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας 
Κτηρίων - ΠΔ 41/2018.

Οι πυροκουρτίνες πυροπροστασίας ΕΙ προσφέρουν την 
απόλυτη μόνωση με τον μικρότερο δυνατό όγκο. Προτείνονται 
για διαχωρισμό πυροδιαμερισμάτων σε χώρους με εύφλεκτο
περιβάλλον και είναι ιδανικές για χρήση σε προστατευμένες 
οδούς διαφυγής. Καλύπτουν τις προδιαγραφές του νέου 
Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων - ΠΔ 41/2018.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η SAFEDOOR είναι η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 

που  έχει πραγµατοποιήσει τεστ καύσεως ελέγχου  

πυραντίστασης  σε ρολά, πυροκουρτίνες και πόρτες, σε  

αναγνωρισµένα - διεθνώς και από τον ΕΣΥ∆ -  Ευρωπαϊκά 

Ινστιτούτα  δοκιµών και έχει περισσότερα απο

30 ιδιόκτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας

που συνοδεύουν τα προϊόντα που κατασκευάζει.

Οι πόρτες πυροπροστασίας κατασκευάζονται στο εργοστάσιο 
της SAFEDOOR, για δείκτη πυραντίστασης 60 έως 120 min. 
Είναι πιστοποιημένες κατά ΕΝ 1634-1 και UNI 9723. Είναι 
μεταλλικές πόρτες με κάσα τύπου Ζ, δρομική ή μπατική.

∆ιατίθενται:
• μονόφυλλες - δίφυλλες • συρόμενες • µε υαλοπίνακα   
στρογγυλό ή τετράγωνο •με περσίδα και αυτόματη πυροφραγή 
• με ξύλινες επενδύσεις • κλειστού τύπου (shafts)

Τα υαλοστάσια και οι υαλόθυρες πυροπροστασίας SAFE-
GLASS κατασκευάζονται για δείκτη πυραντίστασης 30 έως 
120 min, ανάλογα με το πάχος και τον τύπο του υαλοπίνακα.
Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR σύμφωνα 
με τις σχετικές προδιαγραφές (Ε/EW/EI), ανάλογα με τον τύπο 
του χαλύβδινου προφίλ και του υαλοπίνακα.

Η SAFEDOOR, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 
Ιταλικής εταιρείας AF SYSTEMS, προσφέρει τις ιδανικές 
λύσεις παθητικής πυροσπροστασίας για την σφράγιση 
διελεύσεων σωληνώσεων, καλωδίων, σχαρών και 
αεραγωγών. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων
που καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις,
με πιστοποίηση κατά ΕΝ 1366-3 και ΕΤΑ.



Είναι ηλεκτροκίνητη πόρτα, βάρους περίπου 2 τόνων, και 
προορίζεται κυρίως για Μονάδες Ακτινοθεραπείας µε 
Γραμμικούς Επιταχυντές µέχρι και 25 MeV και δε διαπερνάται 
από ραδιενεργό ακτινοβολία ακτίνων γ, ακτίνων x και νετρονίων. 
Η θωράκιση γίνεται µε µολυβδόφυλλο έως 50 mm, 
βοριομένο πολυαιθυλένιο και άλλα ειδικά υλικά.
Έχουν γίνει δεκτές από την αρµόδια Διεύθυνση Ελέγχου και 
Αδειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
σε όλα τα κτίρια στα οποία έχουν εγκατασταθεί.

Είναι ξύλινη πόρτα, ανοιγόμενη ή συρόμενη, κατάλληλη για 
ακτινολογικά εργαστήρια και νοσοκοµεία. Στο θυρόφυλλο 
ενσωµατώνονται δύο επιφάνειες µολυβδόφυλλων, ενώ η 
κάσα είναι µεταλλική µε αντίστοιχη εσωτερική επένδυση 
µολύβδου. Η εξωτερική εµφάνιση της πόρτας καλύπτει κάθε 
αισθητική απαίτηση.

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΞΥΛΙΝΕΣ 
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Είναι µεταλλική πόρτα βαριάς κατασκευής, ανοιγόµενη ή 
συρόμενη, µε µολυβδόφυλλο από 1 έως 50 mm ανάλογα τις 
προδιαγραφές, στην κάσα και το θυρόφυλλο. Μπορεί να 
φέρει παράθυρο παρατήρησης από µολυβδύαλο καθώς και 
ξύλινη επένδυση κάθε τύπου. Λειτουργεί χειροκίνητα ή µε 
ηλεκτρικό µηχανισμό. Χρησιμοποιείται σε Ακτινολογικά 
Εργαστήρια, Νοσοκοµεία, χώρους γ-camera, Αξονικού 
Τοµογράφου, Τοµογράφου Ποζιτρονίων (PET CT) κλπ.

ΠΟΡΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα παράθυρα ακτινοπροστασίας επιτρέπουν την ασφαλή 
παρατήρηση του χώρου ακτινοβολίας. Περιλαµβάνουν κάσα 
μεταλλική µε ειδική διαµόρφωση και θωράκιση µολύβδου 
πάχους αναλόγως των προδιαγραφών. Η κάσα τοποθετείται 
χωρίς διόδους διέλευσης της ακτινοβολίας. Ο υαλοπίνακας 
(μολυβδύαλος) έχει επίσης θωράκιση ισοδύναµη µε το 
πάχος µολύβδου των προδιαγραφών.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Οι κρύπτες φύλαξης ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών 
καταλοίπων είναι µεταλλικοί χώροι (κουτιά) µε θωράκιση 
µολύβδου ανάλογη µε τις προδιαγραφές. Οι χώροι αυτοί 
είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα και περιλαµβάνουν 
µεταλλική πόρτα ακτινοπροστασίας. 
Τοποθετημένες διαδοχικά µπορεί να δημιουργήσουν ενιαία 
συστοιχία κρυπτών, τύπου ερµαρίου. 

Η εστία επεξεργασίας ραδιοφαρµάκων πυρηνικής ιατρικής 
της SAFEDOOR είναι κατάλληλη για την παραλαβή, 
επεξεργασία και διοχέτευση σε ασθενείς,  ραδιοφαρμάκων 
χαμηλής ή υψηλής ακτινοβολίας.
Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλα και ανοξείδωτο ατσάλι
και είναι θωρακισμένη µε µόλυβδο πάχους έως 30 mm.

Ο θωρακισµένος κάδος απορριμμάτων ραδιοϊσοτόπων της 
SAFEDOOR είναι ανοξείδωτος, τετραγωνικής, ελλειψοειδούς 
ή κυκλικής διατομής, χωρητικότητας περίπου 30 lt, θωρακισμένος

 

µε µολυβδόφυλλο πάχους 3 mm και βάρους περίπου 35 Kg.
Είναι κατάλληλος για την προσωρινή φύλαξη ραδιενεργών 
αποβλήτων.
Το άνοιγμα του καλύµµατος γίνεται µε το πάτηµα ενός πεντάλ, 
και µε την υποβοήθηση αντίβαρου.

ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (HOT CELL)

ΚΡΥΠΤΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΡΑ∆ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝOI ΚΑ∆ΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

Tα κουφώµατα και ο εξοπλισµός Ακτινοπροστασίας ελέγχονται

στο σύνολό τους, στο χώρο εγκατάστασής τους, από τους αρµόδιους φορείς.

Οι πόρτες ακτινοπροστασίας της SAFEDOOR έχουν πιστοποιηθεί από:

1) το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» µε

το υπ αριθ. 280/1.2/1.015/14-02-2001 πιστοποιητικό ραδιογραφικού ελέγχου, 

2) την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Αδειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στον χώρο λειτουργίας τους. 3) Ανεξάρτητους φορείς 

ελέγχου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ
ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

YAΛΟΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ρολά ασφαλείας είναι κατάλληλα για καταστήµατα, 
βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ αυτοκινήτων
και γενικά χώρους µε τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. 
Κατασκευάζονται από χαλύβδινες λωρίδες διάτρητες, 
δικτυωτές ή κλειστού τύπου. Λειτουργούν µε ηλεκτροκινητήρα

 

 

(πλάγιο ή στον άξονα), µε ή χωρίς αυτοµατισµούς, βάσει των 
διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας.

Οι υαλόθυρες και τα υαλοστάσια ασφαλείας της SAFEDOOR

 

κατασκευάζονται από ειδικό χαλύβδινο προφίλ υψηλής 
αντοχής. Έχουν την αισθητική των κατασκευών αλουµινίου 
και επιπλέον προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Βάφονται 
ηλεκτροστατικά σε όλο το φάσµα των χρωµάτων RAL ή 
κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι υαλοπίνακες 
µπορεί να είναι κοινοί, ενεργειακοί, αντιβαντάλ ή άλλου 
τύπου.

Το Αντιβανδαλιστικό Ρολό SAFEDOOR είναι ένα νέο, 
καινοτόμο προϊόν, που δίνει λύση στο πρόβληµα των 
κλοπών και των βανδαλισµών των καταστηµάτων. Είναι 
ένας συνδυασμός ρολού πυροπροστασίας και ρολού 
ασφαλείας με πιστοποίηση RC4 και RC6. 

Κλείνει αυτό�ατα - και χωρίς ρεύ�α - σε περίπτωση που:
• Ανιχνευθεί φωτιά ή ανέβει τοπικά η θερμοκρασία
• Γίνουν εκρήξεις ή κρότοι ή δονηθεί η βιτρίνα
• Σπάσουν ή αποξηλωθούν οι σχετικοί αισθητήρες
• ή και με τηλεφωνική εντολή.
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ΠΟΡΤΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η κατασκευή τους βασίζεται στην εξελιγμένη µορφή των 
θυρών πυροπροστασίας µε ξύλινες επενδύσεις. 
Επιπλέον διαθέτουν 11, 15 ή 17 ατσάλινους πείρους ασφαλείας, 
πρόσθετες ενισχύσεις ακαµψίας, ηχομόνωση - θερµοµόνωση, 
κλειδαριά ασφαλείας, αυτόματο ανεµοφράκτη δαπέδου και 
δύο λάστιχα αεροστεγάνωσης. Προσφέρονται µε κλασσικό ή 
µοντέρνο φινίρισµα και µε µεγάλη γκάµα εξαρτημάτων. 
Έχουν πιστοποίηση RC4 και RC6.

ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ



ΡΟΛΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FB5 KAI FB6

ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ FB6

YAΛΟΘΥΡΕΣ KAI ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ
AΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ, FB6

 

 

Οι αλεξίσφαιρες πόρτες SAFEDOOR  κατασκευάζονται 
σύμφωνα µε τα πρότυπα EN 1522 και EN 1523 τα οποία 
καθορίζουν τις αλεξίσφαιρες κατασκευές. 
Έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα από το εγκεκριμένο εργαστήριο 
δοκιμών HDS, μετά από  τεστ δοκιμής με όπλο Kalashnikov
και τα ακόμα πιο ισχυρά M80 και SS-109, και ταξινομήθηκαν
στην ανώτερη κατηγορία ασφαλείας FB 6 NS.

 

Οι αλεξίσφαιρες υαλόθυρες και υαλοστάσια της SAFEDOOR
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1522 και
ΕΝ 1523 και διαθέτουν την ανώτερη πιστοποίηση FB6.
Αποτελούνται απο χαλυβδοελάσματα με θωράκιση ειδικού 
κράµατος και αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες πάχους 51mm.
Διατίθενται σταθερά ή ανοιγόμενα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Το Αλεξίσφαιρο Ρολό της SAFEDOOR είναι ένα πιστοποιημένο
ρολό υπερβαρείας κατασκευής, µε  κλειστού τύπου 
ατσάλινες λωρίδες διπλού τοιχώματος  πάχους 1,0 mm
έκαστο και θωράκιση από ειδικό κράµα αλεξίσφαιρου χάλυβα.   
Κατάλληλο για:
Τράπεζες, Πρεσβείες, Γκαράζ προστασίας χρηματαποστολών, 
Χώρους VIP. Γενικά σε χώρους, που είναι απαραίτητη η 
προστασία έναντι τροµοκρατικών ενεργειών ή ένοπλων 
ληστειών. Το κλείσιµο του ρολού πραγµατοποιείται ακόµη  
και αν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η εταιρεία SAFEDOOR έχει πραγµατοποιήσει ελέγχους ασφαλείας 

σε πόρτες και ρολά και έχει πιστοποιήσεις κατηγορίας RC4 και RC6, 

δηλαδή την µέγιστη κατηγορία ασφάλειας που καταγράφεται. 

Επίσης έχει πραγµατοποιήσει αντιβαλλιστικούς ελέγχους και έχει 

πιστοποιήσεις για Αλεξίσφαιρες Πόρτες, Αλεξίσφαιρα Ρολά και 

Αλεξίσφαιρα Υαλοστάσια κατηγορίας FB5 και FB6. Σηµειώνεται ότι

η κατηγορία FB6 είναι η ανώτερη και υπερκαλύπτει βλήµατα

όπλων ισχυρότερων και του Kalashnikov.
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ΠΟΡΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ

Πόρτα υψηλής ανεµοπίεσης για αντοχή σε συνθήκες 
µεγάλης πίεσης, κατασκευασµένη από διπλά χαλυβδόφυλλα 
µε εσωτερικό σκελετό από κοιλοδοκούς, µεντεσέδες ειδικής 
κατασκευής µε ρουλεµάν από ανοξείδωτο χάλυβα και κάσα 
µε ειδική διαµόρφωση με ενισχύσεις.

Τα πυράντοχα φρεάτια της  SAFEDOOR τοποθετούνται στο  
δάπεδο για την επιθεώρηση και επισκευή δικτύων Η/Μ  
εγκαταστάσεων. Έχουν δείκτη πυραντίστασης 120΄. Η όψη  
τους µπορεί να είναι απολύτως εναρµονισμένη µε την 
εµφάνιση του περιβάλλοντος δαπέδου. Τα πυράντοχα 
φρεάτια της SAFEDOOR έχουν επιλεχθεί και τοποθετηθεί σε  
πολλούς σταθμούς στο Αττικό Μετρό. Έχουν πιστοποίηση Α15 
κατά το πρότυπο ΕΝ 124-1.

Η εταιρεία SAFEDOOR έχει

πραγµατοποιήσει ελέγχους

προσδιορισµού του ∆είκτη Ηχοµείωσης

και έχει πιστοποιήσεις για Σταθµισµένους

∆είκτες Ηχοµείωσης (Rw) 54 dB, 40 dB

και 35 dB.

 

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
54, 40 και 35dB

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ηχομονωτικές πόρτες της SAFEDOOR παρέχουν 
υψηλή ηχομόνωση σε ένα ελκυστικό πακέτο 
λειτουργικότητας και αισθητικής. Είναι ιδανικές για 
χρήση σε επαγγελματικά στούντιος, αίθουσες  
συνεδριάσεων,  χώρους µουσικών εκδηλώσεων. 
Διατίθενται µε ξύλινη  επένδυση ή απλές µεταλλικές,
µε προαιρετική πυροπροστασία, σε τρία πιστοποιημένα 
επίπεδα ηχοµόνωσης 54, 40 και 35 dB.



 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

Ειδικά διαχωριστικά πυράντοχα πετάσματα για τις υπόγειες σήραγγες των επιταχυντών LHC και SPS του CERN

 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πυρηνικών Ερευνών CERN

στην Ελβετία,
επέλεξε την Ελληνική εταιρεία

SAFEDOOR
για τις ειδικές πυράντοχες

κατασκευές του.

ΑTHENS MALL - 74 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOLDEN HALL - 77 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - 15 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΗ/∆ΕΣΦΑ

ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙ∆ΩΝ “ΕΛΠΙ∆Α” ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΑΚΑ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ SUPER MARKETS
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