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Η εταιρεία PLASMA Doors, με μεγάλη εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, κατασκευάζει, 
επιπλέον, με υψηλή τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό, μία μεγάλη συλλογή πορτών 
από αλουμίνιο. Υλοποιεί ιδέες και πρωτοποριακά σχέδια με υψηλή ποιότητα, συνέπεια και 
κατασκευαστική αρτιότητα.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4000 τ.μ συν 650 τ.μ εκθεσιακού χώρου που διαθέτει σε 
συνδυασμό με την πολυετή πείρα, τη δίνουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον 
αναταγωνισμό. Η εταιρία PLASMA Doors διακρίθηκε στο χώρο των κουφωμάτων επί χρόνια και 
διατήρησε την εμπιστοσύνη και την προσωπική επαφή με τους πελάτες της. Η εργοστασιακή της 
μονάδα είναι χτισμένη με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και η γραμμή παραγωγής 
είναι χωρισμένη σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, για υλικό PVC & για υλικό αλουμινίου.

Η παραγωγική της δυναμική και ο σύγχρονος εξοπλισμός των εγκαταστάσεων, δίνει τη 
δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων, αλλά και το επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάθε κατασκευή, 
με βάση τη στατική και αρχιτεκτονική μελέτη κάθε έργου.

Η εταιρεία διαθέτει KC και εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO9001:2008

Με οδηγό την έμπνευση
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της PLASMA Doors είναι η 
η δυνατότητα να δημιουργεί σπάνιες και ξεχωριστές 
πόρτες. Προσφέροντας τη λύση που ζητούν οι πιο δύσκολες 
και απαιτητικές περιπτώσεις. Τηρώντας αυστηρά όλες τις 
προδιαγραφές με το εξειδικευμένο προσωπικό και τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό που διαθέτει.  

plasma-doors.com        sales@plasma-doors.com
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H PLASMA Doors κατασκευάζει συνεπίπεδες (πόρτα και κάσα στην ίδια ευθεία), εξώπορτες αλουμινίου. 
Τα χαρακτηριστικά τους καλύπτουν απόλυτα τους πιο απαιτητικούς πελάτες της, όσον αφορά τη 
διάρκεια ζωής, την ευκολία χρήσης και μόνωσης που προσφέρουν, ενώ οι προδιαγραφές ασφαλείας των 
μηχανισμών που χρησιμοποιεί είναι αντίστοιχες με τις προδιαγραφές ειδικών εξωτερικών θυρών, όπως οι 
θωρακισμένες πόρτες.

Η εξώπορτα είναι ένα από τα accessories του σπιτιού που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη χρήση. Γι αυτό το 
λόγο, η PLASMA Doors προσέχει ιδιαίτερα τα υλικά με τα οποία κατασκευάζει τα προϊόντα της.

Eφαρμόζει τις πιο αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα πάντα με πιστοποιητικό ISO 
που διαθέτει η εταιρεία.

• Πάχος συνεπίπεδης πόρτας 85mm-105mm.
• Εξωτερική επένδυση αλουμινίου πάχους 3mm.
• Εσωτερική γέμιση πόρτας από εξηλασμένη πολυστερίνη.
• Εσωτερική επένδυση αλουμινίου πάχους 2mm.
• Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικά και επιφάνειας laminate 
   με υφή ξύλου (Σελ. 103).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Με μοναδικό κριτήριο την τεχνογνωσία και με όπλο την διορατικότητα, 
η εταιρεία PLASMA Doors έχει δημιουργήσει νέα μοντέλα με μεράκι και 
επιμέλεια. Κάθε μοντέλο της σειράς DESIGN χαρακτηρίζεται από ένα 
μοναδικό σχεδιασμό σε λιτές και όμορφες γραμμές. Η επιλογή των 
υλικών, από τους μεντεσέδες μέχρι και το κυρίως σκελετό της κάθε 
πόρτας, προσθέτουν, εγγύηση και την υπογραφή της εταιρείας.

DESIGN
DOORS
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Model PLD1

Το μοντέλο PLD1 είναι συνεπίπεδη πόρτα κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο, inox και γυαλί. Το γυαλί αναπτύσσεται σε όλη την επιφάνεια 
της πόρτας και της κάσας. Ο συνδυασμός με το inox  στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται και η εσωτερική χειρολαβή αποτελούν ένα μοναδικό 
σχεδιασμό.

Χωνευτή εσωτερική  χειρολαβή.

Βαμμένο και ψημένο γυαλί.
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Model PLD2

Ένα μοντέλο της PLASMA Doors που χαρακτηρίζεται από το design 
και την ποιότητα. Η επιφάνεια με τις ασύμμετρες γραμμές σε 
συνδυασμό με την inox χειρολαβή προσδίδει ένα μοναδικό κύρος 
και διαχρονικότητα. Μπορεί να συνοδευτεί με ένα ή δύο σταθερά 
με γυαλί αμμοβολής και με 3D effect. Η επιλογή της βαφής είναι 
από χρώματα Structura.
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Model PLD3

ΙΝΟΧ χειρολαβή.

ΙΝΟΧ κυματοειδή διακοσμητικό.

Το μοντέλο PLD3 είναι ένας αποκλειστικός σχεδιασμός της PLASMA Doors που 
χαρακτηρίζεται από το Design και τη μοναδικότητα του . 
Η εμφάνιση της συγκεκριμένης πόρτας έχει χαρακτηριστικό το κυματοειδή, κάθετο 
inox διακοσμητικό. Στην πόρτα μπορούν να προσαρμοστούν όλα τα συστήματα 
ασφαλείας και ελέγχου.

Σύστημα Touch Finger
((Προαιρετικός Εξοπλ.).
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Model PLD4

Διακοσμητικά τζαμάκια.

ΙΝΟΧ Διακοσμητικό και χειρολαβή.

Το μοντέλο PLD4 αποτελεί μια αρχιτεκτονική πρόταση 
που βασικά στοιχεία είναι η επιφάνεια inox καθώς και 
τα 7 γυαλάκια που αναπτύσσονται κάθετα στη πόρτα. 
Εντυπωσιακό είναι η κάθετη χειρολαβή από inox 
ύψους 180cm με 32mm διάμετρο.  H πόρτα μπορεί να 
συνοδευτεί με ένα ή δύο σταθερά.  Στην πόρτα μπορούν 
να προσαρμοστούν όλα τα συστήματα ασφαλείας και 
ελέγχου.
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Ο σχεδιασμός του μοντέλου PLD5 βασίζεται στον ασύμμετρο σχεδιασμό 
τζαμιού και αλουμινίου, με βαφή ξύλου. Αποτελεί μια πρόταση που 
χαρακτηρίζεται από το design και την εμφάνιση. Οι τρείς inox παράλληλες 
βέργες σε συνδυασμό με την inox χειρολαβή δίνουν ένα εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα. Στην πόρτα μπορούν να προσαρμοστούν όλα τα συστήματα 
ασφαλείας και ελέγχου.

Model PLD5
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Model PLD6

Κλειδαριά με χωνευτό χερούλι. Σύστημα πληκτολόγισης κωδικού  
((Προαιρετικός Εξοπλ.).

Σχεδιασμένη από   την PLASMA Doors σε απλές minimal γραμμές. 
Η κάθετη υφή ξύλου και η εσωτερική χειρολαβή, συνεργάζονται πλήρως με 
όλη την επιφάνεια. Μπορεί να συνοδευτεί άψογα με σταθερά αριστερά ή δεξιά 
προσδίδοντας ένα όμορφο αποτέλεσμα.
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Model PLD7

Μια πόρτα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Στη διαμόρφωση της επεμβαίνει το 
γυαλί σαν κυρίαρχο κεντρικό στοιχείο και η υφή ξύλου, σε συνδυασμό με την 
inox χειρολαβή. 
Η PLD7 είναι βαμμένη με χρώματα Structura σε πάχος εξωτερικής 
επένδυσης, αλουμινίου 3mm. 

Προσαρμόζονται επάνω της όλα τα συστήματα ασφαλείας, καθώς και σταθερά 
αριστερά ή δεξιά. Το πάχος της πόρτας είναι 85mm και είναι συνεπίπεδη με 
την κάσα.

PLASMA DOORS 21
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Model PLD8

Σύστημα Touch Finger ((Προαιρετικός Εξοπλ.).Inox στοιχεία.

Εσωτερική χειρολαβή.

Με 5 παράλληλες επιφάνειες υφής ξύλου και πρόσθετα inox στοιχεία η PLASMA Doors 
δίνει μια άλλη αισθητική.  Μια πρωτοποριακή πόρτα που προσαρμόζεται πλήρως στο 
σύγχρονο περιβάλλον ενός σπιτιού. Χαρακτηριστικό της PLD8 είναι η παράλληλη με το 
έδαφος κρυφή χειρολαβή χαρίζοντας έτσι την απλότητα και την αισθητική. 
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Model PLD9

Τζάμι αμμοβολής.

Inox χειρολαβή.

Η αλληλεπίδραση της υφής ξύλου με το γυαλί αποτελούν μια από τις 
σημαντικότερες λεπτομέρειες της PLD9.  Μια καινοτόμα πρόταση  
που συνδυάζεται πλήρως στις ανάγκες ένός σύγχρονου σπιτιού.
Μπορεί να συνδυαστεί με αριστερό σταθερό και γυαλί αμμοβολής με 3D 
λεπτομέρειες. 
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Model PLD10

Inox χειρολαβή. Inox διακοσμητικό.Κλειδαριά με 5 γλώσσες.

Αλουμίνιο και inox λειτουργούν συνδυαστικά στην εμφάνιση της PLD10. 
Ένα σχέδιο inox σε υψηλό βαθμό πρωτοτυπίας, έχει σχεδιαστεί από 
την PLASMA Doors, προσδίδοντας έτσι την μοναδικότητα και το de-
sign. H πλάγια inox χειρολαβή προσφέρει μια διαφορετικότητα από τις 
συνηθισμένες πόρτες. Προσαρμόζονται όλα τα συστήματα ασφαλείας και 
διαχείρισης. 
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Οι επεμβάσεις στην PLD11 με παράλληλες κάθετες ραβδώσεις σε 
συνδυασμό με την επιφάνεια inox, δημιουργούν μια διαφορετική 
αισθητική και απεικόνιση. Η 190cm σωληνωτή πλακέ χειρολαβή 
συνδυάζεται πλήρως και προσφέρει ένα αισθητικό αποτέλεσμα. 
Οι αποχρώσεις μπορεί να είναι με εμφάνιση ξύλου ή σε χρώματα 
Structura.

PLASMA DOORS 29

Model PLD11

Inox χειρολαβή.

Wood Color.

Structura Color.



Σε συνέχεια της έρευνας και ανάπτυξης, η PLASMA Doors έχει 
δημιουργήσει πόρτες μοντέρνας αισθητικής και εξαιρετικής αντοχής, 
Ο συνδυασμός σχεδίων και ποιότητας προσφέρουν λειτουργικότητα και 
επιτρέπουν την προσαρμογή πολλαπλών συστημάτων ασφαλείας.
Το πάχος του προφίλ αλουμινίου είναι 85mm εως 105mm και το πάχος 
της λαμαρίνας αλουμινίου εξωτερικά είναι 3mm. 
Όλες οι πόρτες μπορούν να βαφούν σε υφή ξύλου, Ral και χρωμάτων 
Structura. Οι εσωτερικές επενδύσεις έχουν την δυνατότητα να είναι από 
λαμαρίνα αλουμινίου 2mm ή από επενδύσεις laminate. 

MODERN
DOORS



PLASMA DOORS PLASMA DOORS32 33PLASMA DOORS 33

Model PLM1

Προτεινόμενο στήσιμο πόρτας με ένα σταθερό.

Προσαρμοσμένο σύστημα ασφαλείας 
Finger Scanner (Προαιρετικός εξοπλ.).

Εσωτερική χειρολαβή 180cm.

Μοντέρνα και εντυπωσιακή. Σχεδιασμένη με κάθε λεπτομέρεια και αισθητική. 
Χαρακτηριστικά η δυναμική της στα στοιχεία inox και στην επιφάνεια υφής 
ξύλου. Διαθέτει εσωτερική χειρολαβή και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κάθε 
σπιτιού. Ιδανικός συνδυασμός με σταθερό  και τζάμι αμμοβολής. 
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Model PLM2

Κλειδαριά σφαλείας και inox χειρολαβή.

Η PLM2 είναι μια πόρτα που ξεχωρίζει τόσο για την 
εξαιρετική τους ποιότητα αλλά και τον ιδιαίτερο σχεδιασμό 
της. Απλή και όμορφη με τρία παράλληλα διακοσμητικά 
inox με ένθεση γυαλιού. Η inox χειρολαβή είναι 120cm. 
Συνδυάζεται όμορφα με σταθερά και γυαλί αμμοβολής με 
3D effect.

PLASMA DOORS34
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Model PLM3

Κλειδαριά με 5 γλώσσες. Inox χειρολαβή.

Απλή και λειτουργική. Ο minimal σχεδιασμός της PLM3 προέρχεται από τα δύο βασικά στοιχεία 
την βαφή με υφή ξύλου και από την βαφή της κάθετης λεπτής επιφάνειας στο κέντρο της 
πόρτας. Η έντονη παρουσία της διακρίνεται από την  inox χειρολαβή. Ο συνδυασμός των 
αποχρώσεων μπορεί να γίνει από τα χρωματολόγια Structura αλλά και Ral. Είναι ιδανική για 
συγκροτήματα κατοικιών και ξενοδοχείων.  
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Model PLM4

Προσαρμοσμένο σύστημα ασφαλείας 
Finger Scanner (Προαιρετικός εξοπλ.).

PLASMA DOORS38

Μοντέρνα και στιβαρή με όμορφα χαρακτηριστικά. Εδώ η 
αρχιτεκτονική συνδυάζεται με την λειτουργικότητα και την 
εμφάνιση. Οι 15 inox παράλληλες επιφάνειες συναντούν 
την κάθετη υφή ξύλου και δημιουργούν μαζί με την inox 
χειρολαβή μια εντυπωσιακή πόρτα.
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Model PLM5

Αναγνώστης Blutooth (Προαιρετικός εξοπλ.). Inox χειρολαβή.

Συνεπίπεδη πόρτα, σχεδιασμένη από την PLASMA Doors σε απλή minimal γραμμή. Το 
ημικύκλιο τζάμι αμμοβολής καθώς και οι παράλληλες πέντε παντογραφικές γραμμές  
συνεργάζονται πλήρως για μια ωραία εμφάνιση. Μπορεί να συνοδευτεί άψογα με σταθερά 
αριστερά ή δεξιά με συνέχεια των γραμμών σε 3D εμφάνιση.
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Model PLM6

Inox χειρολαβή.

Η PLM6 είναι μια παραλλαγή της PLM5 και PLM1. Η διαφοροποίηση είναι στην 
inox χειρολαβή μήκους 180cm και στην κάθετη επιφάνεια με υφή ξύλου τα 
οποία προσδίδουν μια αξιόλογη εμφάνιση. Μπορεί να συνοδευτεί με σταθερά 
αριστερά ή δεξιά με συνέχεια των γραμμών στο τζάμι σε 3D εμφάνιση.
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Model PLM7

Inox χειρολαβή.Κλειδαριά με 5 γλώσσες.

Σχεδιασμένη απόλυτα στις ανάγκες κάθε σπιτιού με όμορφα 
συμμετρικά πλαίσια από υφή ξύλου που αναπτύσσονται 
καθ’ ύψος. Μοντέρνος σχεδιασμός με inox χειρολαβή και 
προσαρμοσμένη πλήρως στα ευρωπαϊκά standards.
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Model PLM8

Touch finger (Προαιρετικ. εξοπλσμ.).Χωνευτή χειρολαβή.

Μοντέρνα γραμμή και αισθητική με μοναδικά 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό το inox διακοσμητικό και 
η χωνευτή χειρολαβή. Δυνατότητα τοποθέτησης 
όλων των συστημάτων ασφαλείας.
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Model PLM9

Inox χειρολαβή.

Διακοσμητικά τζαμάκια.

Σχεδιασμένη απόλυτα στις ανάγκες κάθε σπιτιού με όμορφα 
συμμετρικά πλαίσια από υφή ξύλου που αναπτύσσονται καθ’ 
ύψος. Επικεντρωμένη η inox επιφάνεια με τα 3 παράλληλα 
τζάμια.
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Model PLM10

Inox χειρολαβή 160cm. Διακοσμητικό τζάμι πλάτους 10cm.

Τα συνοδευτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την PLM10 είναι το κάθετο τζάμι 10cm με 
αμμοβολή και τα διακοσμητικά παράλληλα inox. Διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για 
τοποθέτηση όλων των συστημάτων ασφαλείας.

Code Keypad 44Χ75Χ29mm (Προαιρετικός εξοπλ.).
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Model PLM11

Inox χειρολαβή 30χ40χ90cm

Η PLM11 συνδυάζεται απόλυτα, με αριστερό ή δεξί 
σταθερό η και με τα δύο. Διαθέτει minimal σχεδιασμό και η 
εμφάνισή της βασίζεται στα παράλληλα inox στοιχεία της.

Χειρολαβή 30χ40χ90cm
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Model PLM12

Ηλεκτρονικό μάτι με ψηφιακή οθόνη 
(Προαιρετικός εξοπλ.).

Inox χειρολαβή. Inox κάθετα στοιχεία.

Η PLM12 αποτελείται από 2 inox κάθετα στοιχεία και με βαφή υφής ξύλου. 
Συνδυάζεται απόλυτα, με αριστερό ή δεξί σταθερό η και με τα δύο. Μπορεί να 
συνοδευτεί με όλα τα συστήματα ασφαλείας. Προσαρμόζεται πλήρως σε όλες τις 
αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
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Εντυπωσιακή και με μοντέρνο σχεδιασμό. 
H PLM 13 χαρακτηρίζεται από την απλότητα και την 
λειτουργικότητα. Προσφέρει μέγιστη ασφάλεια με τα 
προαιρετικά συστήματα ασφαλείας. H βαφή μπορεί να 
είναι επιλεγμένη από χρώματα Ral ή χρώματα ξύλου.

Model PLM13

Inox χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας.
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Model PLM14

Κλειδαριά ασφαλείας και inox χειρολαβή.

Inox διακοσμητικά στοιχεία.

H PLM14 είναι μια συνεπίπεδη πόρτα που 
χαρακτηρίζεται από το design και την αξιοπιστία 
κατασκευής. Επικρατούν τα 2 τζάμια στο μέσο της 
πόρτας σε συνδυασμό με τα inox διακοσμητικά. 
Μπορεί να βαφεί μονόχρωμη ή και δίχρωμη από  τις 
χρωματικές παλέτες της Ral και υφές ξύλου.
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Model PLM15

Κλειδαριά με 5 γλώσσες,

Κλειδαρια ασφαλείας και inox χειρολαβή 180cm,

Σε παράλληλες κάθετες γραμμές και σε minimal 
σχεδιασμό, η PLM15 προσφέρει όλα τα στοιχεία μιας 
μοντέρνας πόρτας. Τοποθετείται άνετα σε όλες τις 
αρχιτεκτονικές προτάσεις. Προσαρμόζονται όλα τα 
προαιρετικά συστήματα.  

Χειρολαβή 30χ40χ200cm,
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Model PLM16

Η PCM16 σχεδιασμένη σε κλασική γραμμή αλλά με 
μοντέρνα  στοιχεία. Η παντογραφικές γραμμές και η 
χειρολαβή στη μέση, την καθιστούν σαν μια από τις  
ωραίότερες πόρτες στο χώρο. Προσαρμόζονται πλήρως 
όλα τα συστήματα ασφαλείας και μπορεί να βαφεί σε 
οποιοδήποτε χρώμα.

Σύστημα Touch Finger ((Προαιρετικός Εξοπλ.). Inox χειρολαβή 50cm.
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Model PLM17

Κλειδαριά με 5 γλώσσες.Κλειδαρια ασφαλείας. Inox χειρολαβή 180cm.

Η PLC17 είναι στιβαρή και κυρίαρχη. Το παντογραφικό 
της σχέδιο προήρθε από επιρροές της σύγχρονης 
τέχνης. Οι παράλληλες οριζόντιες και κάθετες γραμμές 
16mm δίνουν μια διαφορετική εικόνα στο χώρο. Μπορεί 
να βαφεί σε όλα τα χρώματα και προσαρμόζονται 
πλήρως όλα τα συστήματα ασφαλείας.

Χειρολαβή 30χ40χ180cm.



Κλασικές και διαχρονικές, διακρίνονται για τον σχεδιασμό τους 
και την ανθεκτικότητα. Κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου 
85mm-105mm και είναι συνεπίπεδες με την κάσα. Προσαρμόζονται 
πλήρως όλα τα προαιρετικά συστήματα ασφαλείας και ομορφαίνουν 
οποιοδήποτε χώρο.

CLASSIC
DOORS
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Model PLC1

Απόλυτος minimal σχεδιασμός σε κλασική μορφή. 
Επικρατούν οι 4 οριζόντιες χαράξεις και η inox 
σωληνωτή χειρολαβή. Η PLC1 δέχεται πλήρως όλα 
τα συστήματα ασφαλείας στο εντυπωσιακό προφίλ της 
PLASMA Doors.

Κλειδαριά ασφαλείας  και inox χειρολαβή.

Χειρολαβή 30χ40χ100cm.
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Model PLC2

Πληκτρολόγιο ασφαλείας (Προαιρετικός Εξοπλ.).Κλειδαριά ασφαλείας και inox χειρολαβή.

Λιτή με άριστα αποτελέσματα λειτουργικότητας. Μπορεί 
να βαφεί σε όλα τα χρώματα Ral ή υφής ξύλου. Είναι 
κατάλληλη για πολλές αρχιτεκτονικές εφαρμογές. 
Χαρακτηριστικό της PCL2 είναι  οι 4 παντογραφικές 
παράλληλες και η μια κάθετη, γραμμές, 16mm.
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Model PLC3

Κλειδαριά ασφαλείας και inox χειρολαβή.

Ηλεκτρονικό μάτι με ψηφιακή οθόνη 
(Προαιρετικός Εξοπλ.).

Συμμετρική και συνεπίπεδη. Μια πρόταση της PLAS-
MA Doors για όλα τα σπίτια. Χαρακτηρίζεται για την 
λειτουργικότητα και  την αισθητική της. Προσαρμόζονται 
όλα τα συστήματα ασφαλείας.

PLASMA DOORS72
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Model PLC4

Κλειδαριά με 5 γλώσσες.

Κλειδαριά ασφαλείας

Η PCL4 είναι μια διακριτική και απλή πόρτα. Έχει 
δυνατότητα να βαφεί σε όλα τα χρώματα Ral, Structura 
ή και σε υφή ξύλου. Προσαρμόζεται σε πλήρως σε όλα 
τα σπίτια.

PLASMA DOORS74
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Model PLC5

Κλειδαριά με 5 γλώσσες.

Κλασική πόρτα με σχέδιο τον μαίανδρο να επικρατεί 
κάθετα στο μέσο της πόρτας σε συνδυασμό με την 
παράλληλη inox χειρολαβή 140cm. Δυνατότητα βαφής 
σε όλα τα χρώματα Ral  .
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Model PLC7

Inox πλάγια χειρολαβη και κλειδαριά ασφαλείας.

Η PLC7 συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα 
μια αξιόλογης και μοναδικής σε σχέδιο πόρτας. 
Προσφέρει λειτουργικότητα, εμφάνιση και 
προσαρμόζονται όλα τα συστήματα ασφαλείας.
Ιδανική για όλα τα σπίτια. 

Model PLC6

Inox χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας
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Η PLC6 έχει βαφεί σε ιδιαίτερο χρώμα υφής ξύλου. Χαρακτηρίζεται 
από τους ομοκεντρικούς τετραγωνισμένους ρόμβους, κομμένους 
ασύμμετρα σε κάθετη παράταξη. Προσαρμόζονται πλήρως όλα τα 
συστήματα ασφαλείας.
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Model PLC9

Η PLC9 προσφέρει λειτουργικότητα και 
ασφάλεια, την καθιστούν ένα μοναδικό στοιχείο 
κλασικής διακόσμησης. Μπορεί να βαφεί σε όλα 
τα χρώματα Ral και υφής ξύλου. 

Model PLC8

Κλασική πόρτα με σχέδιο που θυμίζει μαίανδρο Το 
σχέδιο επικρατεί κάθετα στο κέντρο της πόρτας σε 
συνδυασμό με την παράλληλη inox πλακέ χειρολαβή 
50cm. Δυνατότητα βαφής σε όλα τα χρώματα Ral και 
υφής ξύλου 
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Model PLC11

Συμπληρωματικό στοιχείο στην PLC11 είναι οι παράλληλοι 
κάθετοι μαίανδροι. Είναι λειτουργική και προσαρμόζεται πλήρως 
σε όλα τα κλασικά σπίτια. Είναι συνεπίπεδη με την κάσα της και 
προσαρμόζονται πλήρως όλα τα συστήματα ασφαλείας.

Model PLC10

Η PLC10 είναι μια συνεπίπεδη πόρτα σε βαφή υφή ξύλου 
που συνδυάζεται απόλυτα με το σχέδιο της. Προσφέρει 
λειτουργικότητα και ασφάλεια, Μπορεί να βαφεί σε όλα τα 
χρώματα Ral και υφής ξύλου. 



Model PLC13

Μια ιδιαίτερη εξωτερική πόρτα, 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί 
σταθεί κοντά στις παραδοσιακές. 
Τα παντογραφικά σχέδια  έχουν 
βάθος 1,5mm και προσαρμόζονται 
όλα τα συστήματα ασφαλείας. Η 
κλασική της εμφάνιση μπορεί να 
συνδυαστεί με βαφή όλων των 
τύπων και χρωμάτων.
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Κλασική πόρτα που συνδυάζεται 
πλήρως με οποιαδήποτε μοντέρνα 
κατασκευή. 
Ο συνδυασμός των κάθετων 
ρόμβων με την inox χειρολαβή 
αποτελούν το χαρακτηριστικό της 
PLC12. Συνδυάζεται απόλυτα και με 
σταθερά αριστερά και δεξιά πλαίσια.

Model PLC12



Η σειρά TRADITIONAL της PLASMA Doors συνδυάζει την λειτουργικότητα, 
την κομψότητα και τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Η υψηλή ποιότητα 
κατασκευής και η ιδανική κατασκευή τους, τις καθορίζουν ιδανικές για 
περιοχές που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα, όπως νησιά και 
ορεινές περιοχές.

TRADITIONAL
DOORS
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Model PLT1

Μασίφ 8mm σιδεριά ασφαλείας.

Παραδοσιακό χερούλι.

Παραδοσιακή πόρτα με μασίφ σιδεριά 8mm και κορνίζα 
διελάσεως. Τοποθετείται άνετα σε όλα τα παραδοσιακά 
ορεινά και νησιώτικα σπίτια. Το πάχος της συνεπίπεδης 
πόρτας είναι 85mm την οποία την χαρακτηρίζει και σε 
επίπεδο στιβαρότητας  και ασφάλειας.
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Model PLT2

Η PLT2 έχει σχεδιαστεί από την PLASMA Doors. Eίναι μια παραδοσιακή πόρτα που 
βασίζεται στην πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλα τα 
παραδοσιακά ορεινά και νησιώτικα σπίτια. Η πόρτα είναι εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο 
και το πάχος της είναι 85mm. Δέχεται όλα τα συστήματα ασφαλείας. 

Προσαρμοσμένο σύστημα ασφαλείας 
Finger Scanner (Προαιρετικός εξοπλ.).

Κλειδαριά με 5 γλώσσες.

Παραδοσιακή χειρολαβή και κλειδαριά σε 
χρώμα μαύρο.

Διακοσμητικές καρόβιδες σε μαύρο χρώμα.
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Model PLT3

Κλειδαριά με 5 γλώσσες.

Η PLT3 είναι μια πόρτα που βασίζεται 
στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Ανάλογα 
με τον τόπο τοποθέτησης μπορούν να 
προσαρμοστούν όλα τα χρώματα βαφής σε 
Ral αλλά και σε υφή ξύλου. Η πόρτα είναι 
εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο και το πάχος 
της είναι 85mm. Δέχεται όλα τα συστήματα 
ασφαλείας. 

Προσαρμοσμένο σύστημα ασφαλείας 
Finger Scanner (Προαιρετικός εξοπλ.).



Η PLASMA Doors κατασκευάζει αξιόπιστα και εγγυημένα προϊόντα 
γι’ αυτό και κατ’ επέκταση, στον τελικό χρήστη, παρέχει ένα ποιοτικό 
προϊόν, όπως ακριβώς το επιθυμεί. Στο κατασκευαστικό της τμήμα 
το έμπειρο προσωπικό χρησιμοποιεί πιστοποιημένα εξαρτήματα και 
αξεσουάρ για το τελικό ντύσιμο της πόρτας.   

MATERIALS
& COLORS
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Οι πόρτες της PLASMA Doors έχουν την ευελιξία για την προσαρμογή σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική κατασκευή. Μπορούν να 
τοποθετηθούν μόνες τους ή με σταθερά κουφώματα αριστερά ή δεξιά ή ακόμη και στις 2 πλευρές και με προσαρμογή φεγγίτη.

Διπλή

Διπλή με φεγγίτη Διπλή με σταθερό Διπλή με 2 σταθερά

Σύστημα κάλυψης - 
ντύσιμο- τοιχοποιείας, 
σύμφωνα με το πάχος 
του τοιχού που θα 
γίνει η τοποθέτηση της 
πόρτας.

130Χ170mm

235Χ270mm

Διπλή με ανοιγόμενο φεγγίτη

Τυπολογίες

Μονή

Μονή με 2 σταθερά και  
φεγγίτη

Μονή με 2 σταθερά και 
φεγγίτη ανοιγόμενο

Μονή με 2 σταθερά

Μονή με
φεγγίτη

Μονή με 
ανοιγόμενο φεγγίτη

Μονή με ένα σταθερό

Μονή με ένα σταθερό 
και φεγγίτη

Μονή με ένα σταθερό 
και ανοιγόμενο φεγγίτη
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Εξαρτήματα βασικού εξοπλισμού - χειρολαβές

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΙΝΟΧ ΜΠΑΡΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
50cm   Ø28
80cm   Ø28
100cm   Ø28
120cm   Ø28
140cm   Ø32
160cm   Ø32
180cm   Ø32

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΙΝΟΧ ΜΠΑΡΕΣ ΠΛΑΚΕ
50cm χ 4cm

Η τελική εμφάνιση μιας πόρτας θα 
πρέπει να συνδυαστεί πλήρως με τα 
βασικά της εξαρτήματα και από τα 
εξωτερικά της στοιχεία όπως είναι 
οι χειρολαβές και οι κλειδαριές. Η 
PLASMA Doors σας προσφέρει μια 
μεγάλη συλλογή από inox χειρολαβές 
σε διάφορα μήκη και διαμέτρους.

Custom Χειρολαβή 30χ40χ....Παραδοσιακή Χειρολαβή 
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Εξαρτήματα βασικού εξοπλισμού

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ

Η PLASMA Doors τοποθετεί στις πόρτες της, εξαρτήματα μεγάλων 
πιστοποιημένων και εγγυημένων εργοστασίων.

Ασφάλεια και σχεδιασμός σε τέλεια συνεργασία.

Φρεζαριστοί μεντεσέδες. Δυνατότητα χρήσης σε διάφορα συστήματα 
πορτών αλουμινίου. Παρέχουν αυξημένη ασφάλεια από διάρρηξη με 
κομψή εμφάνιση.

Περιοριστής ανοίγματοςΠείροι ασφαλείας Κλειδαριές ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών

Εσωτερικές ροζέτες
Εσωτερικές χειρολαβές
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Εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού

To πληκτρολόγιο αφής είναι ένα κλασικό πληκτρολόγιο με οθόνη αφής και το μπλε οπίσθιο 
φωτισμό.
Παράγεται στην Ευρώπη και σχεδιάστηκε να εγκατασταθεί εύκολα μέσα σε ένα φύλλο πόρτας, 
αλλά μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στον τοίχο ή χωνευτό.
Ο βολικός μπλε φωτισμός του το καθιστά τη χρησιμοποίησή του εύκολη ακόμα και τη 
νύχτα. Οι πολύ μικρές του διαστάσεις ( 81 x 37mm- το πιο λεπτό της αγοράς) το καθιστούν 
κατάλληλο για εγκατάσταση είτε στο φύλλο της πόρτας είτε δίπλα από την πόρτα.

Ηλεκτρονικό μάτι με ψηφιακή 
οθόνη προβολής

Ο διακόπτης ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος  είναι χωνευτός με πλάκα ανοξείδωτη 
και με πολύ μικρές διαστάσεις 81 x 37 mm ( ο πιο λεπτός της αγοράς ). Έχει σχεδιαστεί 
κυρίως για να τοποθετηθεί μέσα στην πόρτα. Επειδή έχει ίδιες διαστάσεις με τον αναγνώστη 
Bluetooth και το πληκτρολόγιο αφής, στη θέση υποδοχής του μπορεί να τοποθετηθεί 
οποιαδήποτε από τις 3 συσκευές. Είναι ο μικρότερος και πιο λεπτός αναγνώστης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στην αγορά και παράγεται στην Ευρώπη. Το περίβλημα από αλουμίνιο είναι 
ένα κομψό και δυσδιάκριτα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού, κατάλληλο για κάθε σύγχρονη 
πόρτα εισόδου.

Δεν ξεφεύγει τίποτα!

Τέλεια ορατότητα! Χάρη στον εξελιγμένο 
αισθητήρα κίνησης ξέρεις πάντα τι γίνεται έξω 
από την πόρτα σου. Ρυθμίζεται ακόμα και για 
αυτόματη ενεργοποίηση του αισθητήρα, χωρίς 
ο επισκέπτης να πατήσει το κουδούνι, λόγω της 
υπέρυθρης κάλυψης 180 μοιρών του αισθητήρα. 
Σαρώνει οποιαδήποτε κίνηση και σας στέλνει την 
φωτογραφία στο smartphone ή tablet.
Ποιότητα και αξιοπιστία κατασκευής
Το Doorbird κατασκευάζεται στην Γερμανία.

Ο αναγνώστης Bluetooth είναι μια πολύ μικρή ( 81 x 37mm)  και συμπαγής συσκευή (η πιο 
λεπτή της αγοράς) με ένα αισθητικά ευχάριστο και μοντέρνο  σχεδιασμό που ξεκλειδώνει 
την πόρτα με τη βοήθεια ενός τηλεφώνου.
Μόλις ένα κινητό τηλέφωνο είναι σε σύνδεση με REX bluetooth και είναι στην εμβέλειά 
της (περίπου 2m), ο μπλε φωτισμός για την οθόνη αφής του REX bluetooth αρχίζει να 
αναβοσβήνει και ένα ηχητικό σήμα ακούγεται. Όταν η ένδειξη Bluetooth στην οθόνη αφής 
πιεστεί, η πόρτα ξεκλειδώνει.
Ο αναγνώστης Bluetooth που παράγεται στην Ευρώπη ,έχει δύο ρελέ εξερχομένων, η οποία 
δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει το συναγερμό ή να ανοίξετε μια άλλη πόρτα.

Συστήματα ασφαλείας με περιορισμένη πρόσβαση για κεντρικές εισόδους 
κατοικιών και εξώπορτες, από αλουμίνιο

Ηλεκτρικά κυπρί

Με τη σειρά ηλεκτρικών 
κυπρί της GU μπορείτε να 
δημιουργήσετε με ελάχιστα 
εξαρτήματα όλους τους 
τύπους του εμπορίου. 
Ταιριάζει σε κάθε σύστημα 
προφίλ - μάλιστα χωρίς 
καθόλου φρεζάρισμα στην 
ακμή του προφίλ.

Finger Scaner Code Keypad

Ηλεκτρονικές δυνατότητες 
έγκρισης πρόσβασης – χωρίς 
κανένα καλώδιο

Νέος στη συλλογή για την ασύρματη 
ηλεκτρονική ασφάλιση των θυρών είναι 
ο έξυπνος συνδυασμός πληκτρολογίου 
μπαταρίας με ασύρματο κύλινδρο EK ή 
ασύρματη κλειδαριά EK. Αυτά τα σετ 
είναι κατάλληλα ιδίως για αναβάθμιση.

Η έξυπνη εφαρμογή για τα 
συστήματα πόρτας.

Περισσότερη ασφάλεια και άνεση με 
τις ηλεκτρονικές επαφές SECURECon-
nect 200.με μεταφορά δεδομένων 
από την κάσα στην πόρτα σε όλες τις 
κλειδαριές της πόρτας συνδυάζοντας 
και υποστηρίζοντας πλήρως με το Fin-
ger Scanner και το Code Keypad.

Συστήματα πολλαπλών σημείων κλειδώματος GU-SECURY Automatic
Για κεντρικές εισόδους κατοικιών και εξώπορτες, από αλουμίνιο

Συστήματα πολλαπλών σημείων 
κλειδώματος SECURY σειρά 19
 
Τρεις αυτόματες γλώσσες διπλής ενέργειας 
εξέρχονται μετά το κλείσιμο της πόρτας 20 mm. 
Μετατρέπονται αυτόματα σε γλώσσες κλειδώματος 
και είναι ασφαλισμένες από άνοιγμα
Έχει ελεγχθεί σε συνδυασμό με διάφορα 
συστήματα θυρών RC 2 και RC 3
Προς την κατεύθυνση διαφυγής πάντα με 
λειτουργία πανικού (κατ’ επιλογή λειτουργία 
Β/C/E)
Κατά κανόνα κατάλληλα για πόρτες πυρασφαλείας 
και καπνοπροστασίας
Δυνατότητα χρήσης σε μονόφυλλα ή δίφυλλα 
συστήματα θυρών
Σε συνδυασμό με μηχανισμούς BKS με έγκριση 
κατά EN 179 / EN 1125

Συστήματα πολλαπλών σημείων 
κλειδώματος GU-SECURY Auto-
matic
 

Δύο αυτόματες γλώσσες διπλής 
ενέργειας εξέρχονται μετά το κλείσιμο 
της πόρτας 20 mm. Μετατρέπονται 
αυτόματα σε γλώσσες κλειδώματος και 
είναι ασφαλισμένες από άνοιγμα
Έχει ελεγχθεί σε συνδυασμό με 
διάφορα συστήματα θυρών RC 2 και 
RC 3
Έγκριση VdS σύμφωνα με την 
κατηγορία Α
Δυνατότητα χρήσης σε μονόφυλλα ή 
δίφυλλα συστήματα θυρών

44Χ75Χ29mm 44Χ75Χ29mm

Εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού
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Εσωτερικές Επενδύσεις Laminate

Light Colors

Καπουτσίνο

Πούρο

Κερασιά Καρυδιά Σόκορο Καρυδιά

ΑνιγκρέΚανέτο

Βένγκε

Μινεράλε Λευκό

Σπαζολάτο Γκρί

Σπαζολάτο Λευκό Ριγάτο Λευκό

Μινεράλε Γκρί

ΦιαμάτοΝτεκαπέ Δρύς

Dark Colors

Μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών Lami-
nate σε διακοσμητικές αποχρώσεις είναι 
έτοιμες να υποδεχτούν κάθε πόρτα έτσι 
ώστε να βελτιώσουν την εσωτερική 
εμφάνιση ή ακόμη και να συνδυαστούν 
με τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού.

Επιλογή χρωμάτων

Τα χρώματα Ral αναφέρονται σε βαφή 
που χρησιμοποιείται ώστε να μπορούμε 
να αναφερθούμε σε ένα απολύτως 
συγκεκριμένο χρώμα με τον κωδικό 
του και την άψογη αποτελεσματική 
υλοποίηση του. Τα χρώματα Ral 
καθορίζονται από μονόχρωμες 
αποχρώσεις.

Η μέθοδος της σουμπλιχρωμίας 
προσφέρει μοναδικά αποτελέσματα στην 
απομίμηση ξύλου και δημιουργεί τέλεια 
αίσθηση σε επίπεδο εμφάνισης αλλά και 
ανθεκτικότητας. Τα χρώματα ξύλου είναι 
προσαρμοσμένα στις καιρικές συνθήκες 
της Ελλάδας και είναι πιστοποιημένα.

H πρώτη επιλογή της PLASMA Doors στην 
εφαρμογή χρωμάτων για τις βαφές των 
προϊόντων της είναι τα χρώματα Structura. 
Η συλλογή Structura περιλαμβάνει 32 από τα 
πλέον δημοφιλή Ral χρώματα, με λεπτή σαγρέ 
ματ υφή. Οι πούδρες της συλλογής αυτής 
ανήκουν στην σειρά Interpon D2525.



29ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Παράπλευρη οδός - Κόμβος Μεσημερίου
57500  Θεσσαλονίκη

Τ 23920 91.000
Τ 23920 91.006

F 23920 91.690 doors@plasma-doors.com

www.plasma-doors.com
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