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AUTO.LOCK
Δέν ξεχνά ποτέ να 
ασφαλίσει την πόρτα 
σας...
για να είστε εσείς και η οικογένειά 
σας ξένοιαστοι και ασφαλείς.

Τί είναι ο καινοτόμος μηχανισμός 
AUTO.LOCK;
Είναι ένας μηχανισμός που ασφαλίζει 
πάντα την πόρτα του σπιτιού αυτόματα, 
χωρίς κλειδί, είτε μπαίνοντας, είτε 
βγαίνοντας κάποιος από αυτό. Για να 
εξέλθει κανείς, αρκεί ένα απλό πάτημα 
του χερουλιού και η πόρτα ξεκλειδώνει 
και ανοίγει αυτόματα, όπως με μία 
μπάρα πανικού. Για να ξανεισέλθει όμως 
κανείς, πρέπει να χρησιμοποιήσει το 
κλειδί του, με την διαφορά ότι τώρα 
πρέπει να κλειδώσει πρώτα την πόρτα 
και μετά να την ξεκλειδώσει. 

Τα Πλεονεκτήματα του 
AUTO.LOCK
• Δεν ξεχνά ποτέ να ασφαλίσει την 

πόρτα.
• Εσωτερικά ξεκλειδώνει αυτόματα, με 

ένα απλό πάτημα του χερουλιού.
• Εξωτερικά ξεκλειδώνει με το ίδιο 

κλειδί, αφού όμως κλειδώσετε πρώτα 
την πόρτα σας.

• Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
οποιαδήποτε θωρακισμένη πόρτα, 
παλιά ή καινούρια.

• Δεν ακυρώνει, ούτε αντικαθιστά 
την κλειδαριά της πόρτας, αλλά 
συνεργάζεται και λειτουργεί 
παράλληλα με αυτήν, όποια μάρκα ή 
τύπος και αν είναι αυτή.

• Ανεβάζει το επίπεδο ασφάλειας της 
πόρτας, αυξάνοντας τις κινήσεις και 
τον χρόνο διάρρηξης, έως και 10 
φορές.

• Δεν είναι ηλεκτρικό, αλλά μηχανικό 
σύστημα.

Σύστημα Αποτροπής 
Διαρρήξεων 
SLA.ALARM
Υψηλή ασφάλεια, πριν ο επιδέξιος 
διαρρήκτης ακουμπήσει την πόρτα.

Το Σύστημα Αποτροπής Διαρρήξεων 
SLA.ALARM (Secret Laser 
Alarm) είναι ένα αυτόνομο σύστημα 
συναγερμού το οποίο αντιλαμβάνεται 
τους διαρρήκτες και τους απομακρύνει, 
πριν επιχειρήσουν να διαρρήξουν ή να 
προκαλέσουν φθορά στην πόρτα σας.

Η ενεργοποίηση του συστήματος 
πραγματοποιείται με ασύρματο 
τηλεχειριστήριο.

Πώς λειτουργεί;
Οι αισθητήρες υπερύθρων 
τοποθετούνται εξωτερικά της πόρτας 
έτσι ώστε να εποπτεύουν το σημείο 
μπροστά από το στόμιο της κλειδαριάς. 
Αφού ενεργοποιηθεί το αποτρεπτικό 
σύστημα τότε εάν πλησιάσει χέρι 
ή κάποιο εργαλείο, ενεργοποιείται 
αυτόματα η σειρήνα.

Πότε βάζουμε το σύστημα σε 
λειτουργία;
Κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι, 
αλλά ακόμη και όταν πάμε για ύπνο, 
διότι στόχος μας είναι να αποτρέψουμε 
το διαρρήκτη να πλησιάσει την πόρτα 
μας, πόσο μάλλον να την καταστρέψει 
ή να τη διαρρήξει.

Προφίλ Εταιρίας Ασφάλεια είναι… 
να προστατεύεις ό,τι πιο 
πολύτιμο έχεις.

Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι. Να κλείνεις την πόρτα, να ξαπλώνεις στον καναπέ 
και να τ’ αφήνεις όλα απ’ έξω... Όταν σχεδιάσαμε την πρώτη μας πόρτα, 
αυτή την εικόνα είχαμε στο μυαλό μας. 

Από το 1982, στην Porta Block δεν κατασκευάζουμε απλά υψηλής ποιότητας πόρτες ασφαλείας. 
Χαρίζουμε στιγμές ηρεμίας και γαλήνης μέσα σε κάθε σπίτι. 
Η μακρά πείρα μας στο χώρο και η άμεση επαφή μας με τους πελάτες, 
μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάθε μέρα και ένα ακόμη βήμα προς 
την κατεύθυνση αυτή.

Σήμερα, διαθέτουμε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και πολυάριθμο, εξειδικευμένο προσωπικό, 
που μπορεί να δώσει λύσεις για κάθε χώρο και απαίτηση. Ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός και η εξασφαλισμένη 
ποιότητα των πρώτων υλών, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, για να 
προστατεύετε σωστά ό,τι πραγματικά αξίζει. 

Στην Porta Block γνωρίζουμε ότι χαρούμενο σπίτι, 
είναι ένα ασφαλές σπίτι. 

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί 
και το δικό σας!
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Στην PortaBlock δεν 
κατασκευάζουμε απλά υψηλής 
ποιότητας πόρτες ασφαλείας. 
Χαρίζουμε στιγμές ηρεμίας και 
γαλήνης μέσα σε κάθε σπίτι. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ; 
Το νέο πρωτοποριακό σύστημα 
αόρατης κλειδαριάς Kryptos
ειδικά σχεδιασμένο για να 
σας προσφέρει την επιπλέον 
ασφάλεια που χρειάζεστε! 

Το Kryptos είναι έξυπνα 
τοποθετημένο ώστε να γνωρίζετε 
μόνο εσείς τη θέση του, στις 
πόρτες ασφαλείας Porta Block 
και στις περισσότερες πόρτες της 
αγοράς, εφόσον το επιτρέπουν 
οι προδιαγραφές τους. Διαθέτει 
immobilizer με κυλιόμενους 
κωδικούς υψίστης ασφαλείας, 
συνδέεται με ρεύμα ενώ διαθέτει και 
μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 

Kryptos. 
Ασφάλεια που δεν τη βλέπεις, 
κι όμως την αισθάνεσαι!

ΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 
ΣΎΣΤΗΜΑ 
ΑΟΡΑΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ! 

«Μπαμπά κοίτα, 
 είμαι αόρατος!»

Ύπέρυθροι
Αισθητήρες

Ύπέρυθροι
Αισθητήρες



Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

Θωράκιση Η ασφάλεια που θέλατε, 
όπως τη θέλατε!
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Tέσσερα επίπεδα ασφάλειας, τετραπλή προστασία! 
H Porta Block διατίθεται σε τέσσερις τύπους θωράκισης, 
καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προτίμηση. 

Αντιδιαρρηκτική προστασία

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 max.

min.

4

3

2

1

3,0

Αντιδιαρρηκτική προστασία

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 max.

min.

4

3

2

1

3,9Class 4

8
Χρόνια
εγγύηση

3
Χρόνια
εγγύηση

Ενισχυμένη θωράκιση 

Rock (17 σημεία)
Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ατσάλινα φύλλα 1.25mm γαλβανισμένα, ενωμένα με 
κάθετες και οριζόντιες νευρώσεις

• Μεταλλική γαλβανισμένη κάσα πάχους 1.5 mm 
κλειστού τύπου

• Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου με 
ρουλεμάν

• 17 σημεία ασφαλείας

• Κλειδαριά ασφαλείας CISA (τεχνολογία με γρανάζια και 
καταπέλτη), ύψιστης αντιδιαρρηκτικής προστασίας που 
συνδυάζει κύλινδρο CISA AP3 S ή RS3 S (προεραιτικά) 
και επιστόμιο προστασίας κλειδαριάς από χυτευτό 
ενισχυμένο ατσάλι CISA Defender

• Σύρτης ασφαλείας νυκτός “Porta Block”

• Μηχανικό σύστημα αυτόματου κλειδώματος AUTO.LOCK 
(προεραιτικά)

• Αντιδιαρρηκτικό σύστημα KRYPTOS που εγγυάται την 
απόλυτη ασφάλεια (προεραιτικά)

• Συναγερμός αποτροπής διαρρήξεων SLA.ALARM 
(προεραιτικά)

• Πλάκα μαγγανίου για προστασία της κλειδαριάς και 
του σύρτη ασφαλείας

• Συνδυάζει όλα τα αρχιτεκτονικά υλικά επένδυσης (CPL, 
PVC, φυσικό καπλαμά, λάκα, κόντρα πλακέ θαλάσσης, 
τεχνοτροπίες, γυαλί, μάρμαρο, Corian, καμβά, 3D, 
ταπετσαρίες από φυσικά υλικά, τσιμεντοκονία και 
αλουμίνιο), όλα τα χρώματα και όλα τα σχέδια

• Ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό

• Αυτόματος ανεμοφράκτης

• Πανοραμική διόπτρα 180ο

• Διπλό περιμετρικό λάστιχο στην πόρτα και στην κάσα για 
ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση

• Διαστάσεις κατά παραγγελία

• Αναβαθμισμένα πόμολα CONVEX σε μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων

Απλή θωράκιση

Shell (14 σημεία)
Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ατσάλινα φύλλα 1.0mm γαλβανισμένα, ενωμένα με 
κάθετες και οριζόντιες νευρώσεις

• Μεταλλική γαλβανισμένη κάσα πάχους 1.5 mm 
κλειστού τύπου

• 14 σημεία ασφαλείας

• Κλειδαριά ασφαλείας Cisa, κύλινδρο Cisa Asix Pro 
και επιστόμιο προστασίας κλειδαριάς από χυτευτό 
ενισχυμένο ατσάλι, Defender Cisa

• Σύρτης ασφαλείας νυκτός “Porta Block”

• Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου με 
ρουλεμάν

• Πλάκα μαγγανίου για προστασία της κλειδαριάς

• Το μοντέλο Shell προσφέρεται με λείες επιφάνειες και 
γραμμικά σχέδια σε ένδεκα (11) διαφορετικές αποχρώσεις 
(CPL)

• Ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό (προαιρετικά)

• Αυτόματος ανεμοφράκτης

• Πανοραμική διόπτρα 180ο

• Διπλό περιμετρικό λάστιχο στην πόρτα και στην κάσα, για 
ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση

• Τυποποιημένες διαστάσεις

• Παραγωγικά πόμολα αλουμινίου σε Mat Nickel ή Bronze 
απόχρωση



Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

Θωράκιση Η ασφάλεια που θέλατε, 
όπως τη θέλατε!
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ΣΤΗ REVOLUTION ΔΕΝ 
ΎΠΑΡΧΕΙ ΣΎΜΒΑΤΙΚΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. 
Η ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΚΑΙ Η 
ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ Η 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ APP 
ΑΠΟ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ

Αντιδιαρρηκτική προστασία

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

4,4

Αντιδιαρρηκτική προστασία

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

3,9

8
Χρόνια
εγγύηση

8
Χρόνια
εγγύηση

Η smartphone εφαρμογή της Revolution είναι συμβατή 
με Ιphone, Blackberry και Android λειτουργικό σύστημα

Πρωτοποριακή θωράκιση 

Revolution (17 σημεία)
Technical characteristics

• Ατσάλινα φύλλα 1.25mm γαλβανισμένα, ενωμένα με 
κάθετες και οριζόντιες νευρώσεις

• Μεταλλική γαλβανισμένη κάσα πάχους 1.5 mm 
κλειστού τύπου

• Κρυφοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες βαρέως τύπου 

• 17 σημεία ασφαλείας

• Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά ασφαλείας CISA 
αυτόματου κλειδώματος (τεχνολογία με γρανάζια 
και καταπέλτη) ύψιστης αντιδιαρρηκτικής προστασίας. 
Επιλογή κυλίνδρου CISA AP3 S ή RS3 S (προεραιτικά). Η 
κλειδαριά ειναι εμφανής μόνο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά 
είναι Α Ο Ρ Α Τ Η

• Pandora, μία μη ανιχνεύσιμη κρύπτη στο επάνω μέρος της 
πόρτας για φύλαξη εγγράφων και τιμαλφών. (προεραιτικά)

• Σύρτης ασφαλείας νυκτός “Porta Block”

• Πλάκα μαγγανίου για προστασία της κλειδαριάς

• Συνδυάζει όλα τα αρχιτεκτονικά υλικά επένδυσης (CPL, 
PVC, φυσικό καπλαμά, λάκα, κόντρα πλακέ θαλάσσης, 
τεχνοτροπίες, γυαλί, μάρμαρο, Corian, καμβά, 3D, 
ταπετσαρίες από φυσικά υλικά, τσιμεντοκονία και 
αλουμίνιο), όλα τα χρώματα και όλα τα σχέδια

• Ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό

• Αυτόματος ανεμοφράκτης

• Πανοραμική διόπτρα 180ο

• Διπλό περιμετρικό λάστιχο στην πόρτα και στην κάσα για 
ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση

• Διαστάσεις κατά παραγγελία

• Αναβαθμισμένα πόμολα CONVEX σε μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων

Ενισχυμένη θωράκιση 

Pivot (12 σημεία)
Technical characteristics

• Ατσάλινα φύλλα 1.5mm γαλβανισμένα, με κάθετες και 
οριζόντιες νευρώσεις

• Μεταλλική γαλβανισμένη κάσα πάχους 2mm κλειστού 
τύπου

• Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μηχανισμοί βαρέως τύπου με 
ρουλεμάν

• 12 σημεία ασφαλείας

• Κλειδαριά ασφαλείας CISA (τεχνολογία με γρανάζια και 
καταπέλτη) ύψιστης αντιδιαρρηκτικής προστασίας. Επιλογή 
κυλίνδρου CISA AP3 S ή RS3 S (προεραιτικά). Επιστόμιο 
προστασίας κλειδαριάς από χυτευτό ενισχυμένο ατσάλι 
CISA Defender

• Πλάκα μαγγανίου για προστασία της κλειδαριάς και 
του σύρτη ασφαλείας νυκτός

• Συνδυάζει όλα τα αρχιτεκτονικά υλικά επένδυσης (CPL, 
PVC, φυσικό καπλαμά, λάκα, κόντρα πλακέ θαλάσσης, 
τεχνοτροπίες, γυαλί, μάρμαρο, Corian, καμβά, 3D, 
ταπετσαρίες από φυσικά υλικά, τσιμεντοκονία και 
αλουμίνιο), όλα τα χρώματα και όλα τα σχέδια

• Σύρτης ασφαλείας νυκτός “Porta Block”

• Ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό

• Αυτόματοι ανεμοφράκτες

• Πανοραμική διόπτρα 180ο

• Διπλό περιμετρικό λάστιχο στην πόρτα και στην κάσα για 
ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση

• Διαστάσεις κατά παραγγελία

• Αναβαθμισμένα πόμολα CONVEX σε μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων



Θωρακισμένες
Πόρτες
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Θωράκιση Η ασφάλεια που θέλατε, 
όπως τη θέλατε!
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15
Χρόνια
εγγύηση

Το σύστημα αόρατης 
κλειδαριάς KRYPTOS 
εγγυάται την απόλυτη 

ασφάλεια

Νευρώσεις τεχνολογίας 
“Down Force” υψηλής 

αντιδιαρρηκτικής προστασίας

Διπλή κλειδαριά CISA κυλίδρων 
(τεχνολογία με γρανάζια και 

καταπέλτη) ύψιστης αντιδιαρηκτικής 
προστασίας που συνδιάζει τους δύο 

κορυφαίους κύλινδρους AP3 S και 
RS3 S του οίκου CISA

Απόλυτη θωράκιση

Diamond (25 σημεία)
Technical characteristics

• Ατσάλινα φύλλα 1.5mm γαλβανισμένα, με κάθετες και 
οριζόντιες νευρώσεις

• Μεταλλική γαλβανισμένη κάσα πάχους 2mm κλειστού 
τύπου

• 3 ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου   
με ρουλεμάν

• 25 σημεία ασφαλείας

• Διπλή κλειδαριά ασφαλείας CISA (τεχνολογία με γρανάζια 
και καταπέλτη) ύψιστης αντιδιαρρηκτικής προστασίας που 
συνδυάζει τους 2 κορυφαίους κυλίνδρους του οίκου CISA 
AP3 S και RS3 S. Επιστόμιο προστασίας κλειδαριάς από 
χυτευτό ενισχυμένο ατσάλι CISA Defender

• Αντιδιαρρηκτικό σύστημα KRYPTOS που εγγυάται την 
απόλυτη ασφάλεια

• Συναγερμός αποτροπής διαρρήξεων SLA.ALARM

• Μηχανικό σύστημα αυτόματου κλειδώματος AUTO.LOCK

• Πυραντίσταση (προεραιτικά) 

• Πλάκα μαγγανίου για προστασία της κλειδαριάς, του 
Kryptos και του σύρτη ασφαλείας νυκτός

• Συνδυάζει όλα τα αρχιτεκτονικά υλικά επένδυσης (CPL, 
PVC, φυσικό καπλαμά, λάκα, κόντρα πλακέ θαλάσσης, 
τεχνοτροπίες, γυαλί, μάρμαρο, Corian, καμβά, 3D, 
ταπετσαρίες από φυσικά υλικά, τσιμεντοκονία και αλουμίνιο), 
όλα τα χρώματα και όλα τα σχέδια

• Σύρτης ασφαλείας νυκτός “Porta Block”

• Νευρώσεις τεχνολογίας “Down Force” (διπλά νεύρα) 
υψηλής αντιδιαρρηκτικής προστασίας

• Ηχομονωτικό και θερμομονωτικό υλικό

• Αυτόματος ανεμοφράκτης

• Πανοραμική διόπτρα 180ο

• Διπλό περιμετρικό λάστιχο στην πόρτα και στην κάσα για 
ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση

• Διαστάσεις κατά παραγγελία

• Αναβαθμισμένα πόμολα CONVEX σε μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων και χρωμάτων

Αντιδιαρρηκτική προστασία

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

5,0

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΎΝΑΜΙΚΗ ΣΎΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΎΣΤΙΚΑ 
ΦΟΡΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ



Κύλινδρος Cisa AP3 S
Υψηλή ασφάλεια, καλή δυνατότητα κωδικοποίησης και τεχνική εξυπηρέτηση άκρως επαγγελματική (CISA Solution Partner)

Kύλινδρος 
Cisa Asix Pro

Kύλινδρος 
Astral S Tekno

Κλειδαριά 
Fiam X1R

Κύλινδρος Cisa RS3 S
Ό,τι πιο προηγμένο αναφορικά με την ασφάλεια και τη δυνατότητα κωδικοποίησης μόνο από την CISA.

Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

Κλειδαριές 10 | 11

Ο κύλινδρος AP3 S 
προορίζεται για εφαρμογές υψηλής ασφάλειας σε κατοικίες και στη βιομηχανία των θωρακισμένων θυρών. Στη διαχείριση των 
εισόδων παρέχει καλή δυναμικότητα για επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία.

Κύλινδρος ασφαλείας με σύστημα 
ελεγχόμενης κοπής (break secure), 
ορειχάλκινος με 5 μπίλιες που διαθέτει 
αντιστρέψιμο κλειδί (κλειδί ασφαλείας) 
και 5 κλειδιά.

Ασφάλεια και καλή δυνατότητα 
κωδικοποίησης
O κύλινδρος Cisa Astral S Tekno 
είναι ιδανικός για εφαρμογές μεσαίας 
ασφάλειας: κατοικίες, βιομηχανίες, 
καταστήματα και γραφεία.

Ο κύλινδρος RS3 S 
είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η CISA. Ιδανικός για εφαρμογές υψηλής ασφάλειας σε κατοικίες και στη βιομηχανία 
των θωρακισμένων θυρών. Στη διαχείριση των εισόδων είναι τέλειος για επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, πανεπιστήμια και 
νοσοκομεία που έχουν πολύπλοκες ιεραρχικές δομές.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Αντιγραφή του κλειδιού από τους CISA 

Solution Partner και την CISA, με την 
Κάρτα Ασφαλείας.

• Δυσκολότερη αντιγραφή κλειδιού χάρη 
στο κινούμενο με ελατήριο στοιχείο.

• Διαφανής λαβή Ali, για μέγιστη 
στιβαρότητα και άνεση.

• Καλή δυνατότητα κωδικοποίησης.
• Κύλινδρος-σφραγίδα, με υψηλή ασφάλεια 

στη θραύση και στην αφαίρεση.
• ΒΚΡ, υψηλή αντοχή στη σφυρηλάτηση ή 

στην κρούση.

• Πιστοποιητικό Attack Resistance βαθμός 
2, για θωρακισμένες πόρτες κατηγορίας 
από 4 έως 6 σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ1627.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Αντιγραφή του κλειδιού μόνο από την 

CISA με την Κάρτα Ασφαλείας.
• Κλειδί που αντιγράφεται πιο δύσκολα 

χάρη στο νέο προφίλ του κινητού 
στοιχείου.

• Νέα διαφανής λαβή Ali, για μέγιστη 
στιβαρότητα και άνεση.

• Δυνατότητα κωδικοποίησης σχεδόν 
χωρίς περιορισμούς.

• Ο κύλινδρος RS3 S είναι συμβατός με 
τον RS3. Το νέο κλειδί RS3 S εισέρχεται 
στον κύλινδρο RS3, αλλά όχι το αντίθετο.

• Κύλινδρος - σφραγίδα, με υψηλή 
ασφάλεια στη θραύση και στην αφαίρεση.

• Υψηλή αντοχή στη σφυρηλάτηση ή στην 
κρούση.

• Λειτουργία έκτακτης ανάγκης, χάρη στο 
παρεχόμενο ωστήριο διπλής εισόδου.

• Πιστοποιητικό Attack Resistance βαθμός 
2, για θωρακισμένες πόρτες κατηγορίας 
από 4 έως 6 σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ1627. 

Ασφάλεια

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

4,7

Ασφάλεια

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

5

Η Porta Block συνεργάζεται με όλες τις κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρίες κλειδαριών και 
σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας στην Ευρώπη. Από τις παραδοσιακές σιδερένιες κλειδαριές 
μέχρι τα νέα προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικών καρτών, τα προϊόντα που προσφέρουμε στους 
πελάτες μας, ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας. 

Ασφάλεια

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

4

Ασφάλεια

Δυνατότητα
κωδικοποίησης

Αξιοπιστία

Μέση τιμή

5 Μεγ.

Ελάχ.

4

3

2

1

3.3

Cisa Defender
Ατσάλινο επιστόμιο προστασίας για κλειδαριές θωρακισμένων θυρών.

Τα επιστόμια είναι ευδιάκριτα από την εξωτερική πλευρά ώστε να αποτελούν 
ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα κατά κακόβουλων ατόμων και μια πραγματική 
θωράκιση που περιβάλλει τον κύλινδρο και εμποδίζει την πρόσβαση με 
εργαλεία διάρρηξης. Είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία για διάφορους τύπους 
θυρών.

Η εταιρεία FIAM, παρουσιάζει τη νέα 
αυτόματη ηλεκτρομηχανική κλειδαριά 
για θωρακισμένες πόρτες X1R.
Η X1R προσφέρει:
• Αξιόπιστη και απροβλημάτιστη 

λειτουργία
• Υψηλή ασφάλεια
• Έλεγχος πρόσβασης (access control)
• Πολύπλευρη λειτουργία:
 1. Με το xkey 
 2. Με το πληκτρολόγιο 
 3. Με το τηλεκοντρόλ
• Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης / 

λειτουργίας:
 α) Με αλκαλικές μπαταρίες 
 β) Με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
 γ) Με άμεση παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος 
• Ευρεία χρήση σε πόρτα κυρίας 

εισόδου πολυκατοικίας 



Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

02
Μ9600 GL BLACK

01
Wood M5050

03
Wood BALI

04
Wood C3360

07
Wood C KASTRO 6050

05
Wood M5050

08
Wood C3120

06
Wood M4450

09
Wood M9000

12 | 13Ξύλινες
Πόρτες
Ασφαλείας



Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

Ξύλινες
Πόρτες
Ασφαλείας

16
AL Classic 3103

19
AL Classic 3190

17
AL Classic 6160

20
AL Classic 3235

18
AL Classic 3225

21
AL Classic 6190

Πόρτες
Ασφαλείας
Αλουμινίου

14 | 15

10
Wood C3140

13
Wood X100

11
Forged Cement Grey

14
Wood X500

12
Wood Bali Led Light

15
Forged Cement Black



697

745

115

21952015 2145

2165

185

745

295 295

2225

Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

Πόμολα Αγγίξτε… 
την τελειότητα! 

643 475 669

763 617 773 653

Σε κάθε Porta Block, η ασφάλεια και η αντοχή είναι δεδομένα. 
Για τα υπόλοιπα, η επιλογή είναι δική σας! Διακοσμήστε την πόρτα σας όπως 
ακριβώς την ονειρεύεστε, μέσα από μια τεράστια ποικιλία συνδυασμών και 
προτάσεων σε πόμολα και μπάρες.

ΠΟΜΟΛΑ, ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΙΕΣ
Στην Porta block διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία από πόμολα, λαβές και υδρίες 
σε μοντέρνα και κλασσικά σχέδια.

16 | 17



04
P 42

07
D 48

05
P 48

08
G 12

06
P 51

09
PC 1

Πόρτες
Εσωτερικού
Χώρου

Ξύλο. Έμπνευση. Δημιουργία.
Υπερέχουν… φυσικά!

01
P 1

02
P 2

03
P 4

Porta Block
Πόρτες Εσωτερικού Χώρου 

Design και λειτουργικότητα κάθε μέρα! 
Οι Πόρτες Εσωτερικού Χώρου της PORTA BLOCK αποτελούν μια μοντέρνα πρόταση που συνδυάζουν 
καινοτόμο σχεδιασμό, πρακτικότητα και αντοχή! 

Προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής στην αγορά των θυρών εσωτερικού χώρου.

Διαθέτουν 3 μεντεσέδες για καλύτερη στήριξη και αντοχή, καθώς και ειδικό λάστιχο περιμετρικά της κάσας το 
οποίο επιτυγχάνει υψηλό βαθμό θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. 

Οι Πόρτες Εσωτερικού Χώρου της PORTA BLOCK διατίθενται σε οβάλ κάσωμα, σε διαστάσεις πλάτους ανά 
5cm. Διαθέτουν πόμολα Convex και κλειδαριά κυλίνδρου - ομφαλού, συνοδεύονται από εγγύηση και παράγονται 
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 

18 | 19



Έργα 20 | 21Θωρακισμένες
Πόρτες
Ασφαλείας

Έργα



Πτυσσόμενα
Κάγκελα
Ασφαλείας

Δοκιμάσαμε τα πάντα! 
Δεν ανοίγουν με τίποτα! 
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Porta Block
Πτυσσόμενα Κάγκελα Ασφαλείας

Νιώστε ασφαλείς, όλες τις εποχές! 
Είναι ωραίο να κοιμάσαι και να μπαίνει το αεράκι στο δωμάτιο… 
Τώρα μπορείτε να αισθάνεστε συνεχώς ασφαλείς στο σπίτι σας, ακόμη και με τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές! 

Τα πτυσσόμενα κάγκελα ασφαλείας της Porta Block είναι απαραβίαστα, προσαρμόζονται στα υπάρχοντα κουφώματα 
και πτύσσονται για να αφήνουν ελεύθερο όλο το χώρο. Είναι ιδανικά για εξοχικές κατοικίες, σπίτια, καταστήματα 
και επαγγελματικούς χώρους. 

Κατασκευασμένα από μασίφ ατσαλοσίδερο, σχεδιασμένα για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία, 
συνδυάζουν πτυσσόμενη και ανοιγόμενη κίνηση και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, Ral και Raf. 
Τα πτυσσόμενα κάγκελα Porta Block συνδέονται με μασίφ ατσάλινους πίρους και πριτσίνια, βαρέως τύπου.

Επιπλέον, είναι ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, δεν χρειάζονται συντήρηση και δεν διαβρώνονται 
από την υγρασία. 

Τα πτυσσόμενα κάγκελα της Porta Block διατίθενται σε 4 
διαφορετικούς τύπους, ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς στον τομέα της ασφάλειας! 

Διατίθενται σε όλα τα χρώματα 
RAL και RAF, αλλά και σε ειδικούς 
χρωματισμούς της επιλογής σας.

Λουκέτο με ορειχάλκινο σώμα και 
ολική ατσάλινη επένδυση με ειδική 
antidrill προστασία, κατασκευασμένο 
για εξωτερική χρήση.

Ατσάλινοι μεντεσέδες.

Ύλικό - κατασκευή Στήριξη Ασφάλεια

Μασίφ γαλβανισμένο και 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
ατσαλοσίδερο

• Περιστροφικός άξονας.
• Mεταλλική κάσα στήριξης ασφαλείας και περιστροφικός άξονας.
• Mεταλλική κάσα στήριξης ασφαλείας και μεντεσέδες βαρέως 

τύπου.

Λουκέτο τάκου και 
κλειδαριά ασφαλείας 
με πρόσβαση μόνο 
εσωτερικά.

03_Atlas 
Μασίφ πλακέ διπλό γαλβανισμένο 
ατσαλοσίδερο, διατομής 8χ20mm

04_Titan
Μασίφ πλακέ τετραπλό γαλβανισμένο 
ατσαλοσίδερο, διατομής 5χ20mm

01_Hercules 
Μασίφ πλακέ διπλό γαλβανισμένο 
ατσαλοσίδερο, διατομής 5χ20mm

02_Vulcan 
Μασίφ τετράγωνο διπλό γαλβανισμένο 
ατσαλοσίδερο, διατομής 12χ12mm

15
Χρόνια
εγγύηση



Συστήματα
Αλουμινίου
Europa

Δοκιμάσαμε τα πάντα! 
Δεν ανοίγουν με τίποτα! 
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Porta Block
Συστήματα Αλουμινίου Europa

Η Porta Block είναι πλέον επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Europa και σας παρέχει υπηρεσίες 
και προϊόντα υψηλού επιπέδου ποιότητας και αισθητικής.

Τα συστήματα αλουμινίου Prima είναι μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά 
ποιοτική επώνυμη πρόταση στα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
αντικατάστασης κουφωμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΣΎΡΟΜΕΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ PRIMA 800
Η σειρά “PRIMA 800” είναι ένα νέο Οικονομικό, Συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε 
να δίνει λύσεις σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων, αλλά και σε νέες κατασκευές, με έμφαση στην σύγχρονη αισθητική 
και την λειτουργικότητα. Η κύλιση των φύλλων γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. 
Η στεγάνωση γίνεται περιμετρικά με βουρτσάκια, ενώ έχει τη δυνατότητα να φέρει μηχανισμό κλειδώματος από 2 έως 
5 σημεία.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η “PRIMA 800” σχεδιάστηκε για να μπορεί να συνεργαστεί αρμονικά με το 
ανοιγόμενο σύστημα “PRIMA 850” και να δημιουργεί ενιαία εμφάνιση όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Έχει προβλεφτεί να μπορεί να χρησιμοποιεί εξαρτήματα όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτοντας 
κάθε τύπο κατασκευής - εφαρμογής που επιθυμεί ο αρχιτέκτονας, ο διακοσμητής και ο ιδιώτης καταναλωτής.

ΣΎΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 
PRIMA 8000
Η σειρά “Prima 8000”, είναι το νέο Οικονομικό 
Θερμομονωτικό Συρόμενο Σύστημα. Η σειρά διατίθεται σε 
δύο εκδόσεις κατασκευής, με συμβατικό μηχανισμό κύλισης, 
απλά ράουλα και στεγάνωση του συστήματος με βουρτσάκια 
και με ανασηκούμενο μηχανισμό κύλισης, όπου το φύλλο 
ανασηκώνεται και κυλάει πάνω στον ανοξείδωτο οδηγό
με ενισχυμένη στεγάνωση του συστήματος με λάστιχα. 
Το μέγιστο βάρος κατασκευής ανά φύλλο είναι 200kg. 

Σχεδιάστηκε για να μπορεί να συνεργαστεί αρμονικά 
με το ανοιγόμενο σύστημα “PRIMA 8500”, ενώ διαθέτει 
πιστοποιητικά για τυπολογίες από τα Κοινοποιημένα 
Εργαστήρια IFT ROSENHEIM και EKANAL.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 
PRIMA 850
Η σειρά “PRIMA 850” είναι ένα 
νέο Οικονομικό σύστημα απλών 
ανοιγόμενων κουφωμάτων με 
δυνατότητα δύο εκδόσεων: της απλής 
έκδοσης και αυτής με μηχανισμό 
περιμετρικού κλειδώματος για 
ενισχυμένη ασφάλεια. Η στεγάνωση 
και των δύο εκδόσεων επιτυγχάνεται 
με 3 σειρές ελαστικών ενώ ο 
σχεδιασμός τους προβλέπει την 
ασφαλή απορροή της υγρασίας.

Σχεδιάστηκε για να μπορεί να 
συνεργαστεί αρμονικά με το συρόμενο 
σύστημα “PRIMA 800” δίνοντας ενιαία 
εμφάνιση, όταν βρίσκεται στον ίδιο 
χώρο.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 
PRIMA 8500
Η σειρά “Prima 8500”, είναι νέο Οικονομικό Θερμομονωτικό 
Ανοιγόμενο Σύστημα. Αποτελεί την θερμομονωτική 
έκδοση του συστήματος “Prima 850” διαθέτοντας όλα τα 
χαρακτηριστικά του σε σχέση με την απλή ή περιμετρικού 
κλειδώματος εκδοχή. Η στεγάνωση και των δύο εκδόσεων 
επιτυγχάνεται με 3 σειρές ελαστικών, ενώ ο σχεδιασμός τους 
προβλέπει την ασφαλή απορροή της υγρασίας.

Σχεδιάστηκε για να μπορεί να συνεργαστεί με το συρόμενο 
σύστημα “PRIMA 8000”, ενώ διαθέτει πιστοποιητικά 
για τυπολογίες από τα Κοινοποιημένα εργαστήρια IFT 
ROSENHEIM και EKANAL. 



Συστήματα
Συναγερμού

Δοκιμάσαμε τα πάντα! 
Δεν ανοίγουν με τίποτα! 
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Porta Block
Συστήματα Συναγερμού

Η εμπειρία μας, αλλά και οι γνώσεις που χτίζουμε καθημερινά στον τομέα της ασφάλειας, μας φέρνουν στην 
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η PORTA BLOCK παρέχει στους πελάτες της μία μεγάλη γκάμα 
Συστημάτων Ασφαλείας και Παρακολούθησης. 

Επιπλέον, τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας αναλαμβάνουν τη σωστή εγκατάσταση των κατάλληλων για τον 
χώρο σας συστημάτων, τα οποία σας παρέχουν πλήρη ασφάλεια και προστασία. Η συνεργασία μας με τους πιο 
καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού και το αξιόπιστο after-sales service μας, έχουν κάνει την εταιρεία μας να 
ξεχωρίζει για τη συνέπεια, την ετοιμότητα και την αξιοπιστία της.

Η PORTA BLOCK μπορεί να ανταποκριθεί σε έργα κάθε μεγέθους, ιδιωτικά ή 
επαγγελματικά, αναλαμβάνοντας με την ίδια επιτυχία, τόσο ένα διαμέρισμα, όσο και ένα 
κτιριακό συγκρότημα.

Στην PORTA BLOCK πρωταρχικός σκοπός μας είναι η σωστή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εξειδικευμένες λύσεις και ποιοτικές after-sales υπηρεσίες, που εξασφαλίζουν την 
άψογη και μακροχρόνια συνεργασία μας, με εσάς τους πελάτες μας.

Χάρη στα προηγμένα 
ηλεκτρονικά και μηχανικά 
συστήματα ασφαλείας και 
αυτοματισμού της POR-
TA BLOCK, αλλά και στο 
ισχυρό λογισμικό ελέγχου 
και παρακολούθησης που 
διαθέτουν, εξασφαλίζετε 
μια οικονομική αλλά και 
ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου 
προστασία από εισβολές, με 
μόνιμα αποτελέσματα. 

Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε 
να προφυλαχθείτε από 
σημαντικές απώλειες της 
περιουσίας σας και να 
αποφύγετε απρόβλεπτα κόστη 
για την επιχείρηση ή την 
κατοικία σας.

Και το σημαντικότερο! 
Κάθε μας πρόταση είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για 
να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 
πελάτη, αλλά και στον 
οικονομικό προϋπολογισμό 
του, είτε πρόκειται για απλές 
συμβατικές εγκαταστάσεις, 
είτε για χώρους με 
περισσότερες απαιτήσεις.

Porta Block
Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου

Επιθυμώντας να σας παρέχει συνεχώς το καλύτερο στον τομέα της ασφάλειας, η PORTA BLOCK σας προσφέρει 
μια νέα σημαντική υπηρεσία: την Ύπηρεσία Μελέτης και Ανάλυσης Κινδύνου. Ένας ειδικός συνεργάτης μας 
θα επισκεφθεί το χώρο σας και θα χαρτογραφήσει τα αδύναμα σημεία του καθώς και τους παράγοντες που τον 
καθιστούν λιγότερο ασφαλή και ευάλωτο. Αφού γίνει η σχετική μελέτη, θα σας προτείνει τις καλύτερες εξειδικευμένες 
λύσεις που ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση! Λύσεις που συνδυάζουν δοκιμασμένες τακτικές και τεχνολογία αιχμής. 
Και πάνω από όλα είναι λειτουργικές και φιλικές προς το χρήστη σε κάθε περιβάλλον, οικιακό ή επαγγελματικό.

Συστήματα Ασφαλείας
H PORTA BLOCK διαθέτει συστήματα προηγμένης 
τεχνολογίας, ενσύρματα ή ασύρματα, υψηλών προδιαγραφών 
και ικανά να ανταπεξέλθουν και στις πιο ιδιαίτερες 
απαιτήσεις. Η εταιρεία μας, σας βοηθάει να επιλέξετε 
την καταλληλότερη λύση προστασίας για το χώρο σας, 
καλύπτοντας τις ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

Συστήματα Παρακολούθησης
Τα σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα επιτήρησης της 
PORTA BLOCK, εντοπίζουν και καταγράφουν κάθε κίνηση 
στον προστατευόμενο χώρο, παρέχοντας τη δυνατότητα 
μετάδοσης της εικόνας ενσύρματα, ασύρματα, τηλεφωνικά ή 
διαδικτυακά.
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ΑΧΑΡΝΕΣ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 152
Τ. 210 2832609

ΑΘΗΝΑ
Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18
Τ. 210 7226876

ΑΘΗΝΑ
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 61
Τ. 210 8210618

ΜΑΡΟΎΣΙ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 181
Τ. 210 6134051


