
 

 

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ FB6 NS 

Οι αλεξίσφαιρες πόρτες κατηγορίας FB6 NS, 

πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα EN1522 και ΕΝ1523, είναι κατάλ-

ληλες για την θωράκιση κάθε χώρου και την 

επίτευξη ύψιστης προστασίας ζωής και πε-

ριουσίας έναντι βλημάτων αυτόματων πολυ-

βόλων, σε συνδυασμό με υψηλή αισθητική. 

Η αλεξίσφαιρη πόρτα FB6 NS της SAFEDOOR έχει πιστοποιητικό αντοχής από τα Ελληνικά Αμυντικά Συ-

στήματα.  

 

Το κάθε θυρόφυλλο, είναι κατασκευασμένο από δύο ατσάλινες γαλβανισμένες λαμαρίνες, πάχους 2,00 

χιλ. υπό μορφή σάντουιτς. Το πάχος των θυροφύλλων για τις πόρτες, είναι 60mm. Ανάμεσα στα δύο φύλ-

λα τοποθετούνται ενισχύσεις από χαλυβδόφυλλο ειδικού κράματος και πετροβάμβακας πυκνότητας 150 

kg/m3 για επιπλέον μόνωση και πυραντοχή. 

 

Κάθε φύλλο φέρει ισχυρούς χαλύβδινους μεντεσέδες διαστάσεων 160 x Φ26 με αξονικό ρουλεμάν και  

ειδική αλεξίσφαιρη χαλύβδινη κλειδαριά. Το πόμολο είναι ατσάλινο με πλαστικό μαύρο φινίρισμα. 

Η εξασφάλιση της φραγής αέρα και του καπνού επιτυγχάνονται με ελαστικό παρέμβυσμα.  

 

Οι κάσες των θυρών κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα 2,5mm με δύο τρόπους, κάσα ολικής κάλυ-

ψης του τοίχου και κάσα ειδικής μορφής ‘Ζ’ και φέρουν αλεξίσφαιρη θωράκιση για την εξασφάλιση μη 

διείσδυσης των βλημάτων υπό γωνία. 

 



 

 

ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ Μ&Ε ΙΚΕ 

34ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ & ΗΦΑΙΣΤΟΥ 77 

ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Θ. 214, Τ.Κ. 19010 

ΤΗΛ. 22990 47800, 22990 47050 

ΦΑΞ 22990 47688 

www.safedoor.gr / info@safedoor.gr 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Οι αλεξίσφαιρες πόρτες προσφέρονται σε τρείς τύπους: 

Α) Απλή μεταλλική με επίπεδες λαμαρίνες. 

Β) Με ξύλινες επενδύσεις. 

Γ) Με πάνελ αλουμινίου. 

Η προσαρμογή της ξύλινης επένδυσης ή των πάνελ αλουμινίου επιτυγχάνεται με την βοήθεια μεταλλι-

κού πλαισίου από βαμμένο ηλεκτροστατικά προφίλ.  Στην περίπτωση αυτή η φραγή του αέρα ενισχύε-

ται με ένα δεύτερο περιμετρικό ελαστικό παρέμβυσμα ψυχρών αερίων. 

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

Οι χρησιμοποιούμενοι υαλοπίνακες είναι πιστοποιημένοι  κατά EN1522 και EN1523 στην κατηγορία 

BR6. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΑΣ Νο 01D/2012 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

EN1522 και EN1523 — κατηγορία FB6 NS. 

 


