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H KETE μετράει πάνω από είκοσι χρόνια στην παραγωγή και εμπορία
θυρών ασφαλείας, πυρασφαλείας, πολλαπλών χρήσεων και εσωτερικών.
Είκοσι χρόνια τώρα επενδύει σε σύγχρονο CNC αυτοματοποιημένο
μηχανολογικό εξοπλισμό, που την κατατάσσει στις μεγαλύτερες -κάθετης
παραγωγής- Ευρωπαϊκές βιομηχανίες του είδους, σε σχέση με την ακρίβεια
την ποιότητα και τις ποσότητες. Όλες οι πόρτες είναι κατασκευασμένες
σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα. Η ΚΕΤΕ
προσφέρει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, ακολουθώντας τις τάσεις του
μοντέρνου σχεδιασμού. Το όραμά μας είναι ο ικανοποιημένος πελάτης,
καλύπτοντάς του όλες τις ανάγκες του, προσφέροντας υψηλή ποιότητα
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
EN

KETE SA counts more than twenty years producing Security, Fireproof,
Multipurpose and Interior doors. We have invested in state-of-art equipment
with modern methods designing and manufacturing of its products as
a result to became the leader and strong competitor in the international
market. All doors are constructed in accordance with the latest anti burglar
standards, certified by the greatest European and Greek institutes. KETE
offers an expanded range of products, following the trends of modern
design. Our vision is a satisfied customer covering all of his needs, offering
high quality on our products and services.

Πόρτες Ασφαλείας
Πυρασφαλείας
Πολλαπλών Χρήσεων
Εσωτερικές
Security
Fireproof
Multipurpose
Internal Doors

kete-sa.gr

Περιεχόμενα • Index

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors

07

08

Αξονική • Pivot

10

Titan με Κρυφό Μεντεσέ • Titan with Seamless Hinge

14

Titan Ομοεπίπεδη • Titan Complanar

16

Titan

18

Επενδύσεις • Panels

20

Κεραμικές • Ceramic

22

Γυάλινες • Glass

24

Αλουμινίου • Aluminium

26

Χειροποίητες • Handmade

32

PVC

36

CPL

40

Σύνθετες Κατασκευές • Special Constructions

44

Αξεσουάρ • Accessories

50

Πόρτες Πυρασφαλείας • Fire Resistant

60

Πόρτες Γενικής Χρήσης • General Use

64

Πιστοποιήσεις • Certifications

68

Πόρτες Ασφαλείας
Security Doors

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors

08

kete-sa.gr

09

Αξονική

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors

Pivot
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Το αρχιτεκτονικό στοιχείο που κάνει την κατοικία σας
να διαφέρει. Ξεφεύγουμε από το τυπικό και περιορισμένο
άνοιγμα μιας πόρτας εισόδου, δίνουμε την ελευθερία
σχεδιασμού στον αρχιτέκτονα, καλύπτοντας μεγάλα ανοίγματα
τοιχοποιίας. Η πόρτα εντυπωσιάζει με το περιστροφικό άνοιγμα,
πάνω στον αξονικό μηχανισμό με δυνατότητα ρύθμισης 5D και
με τα 150mm πάχος φύλλου και κάσας. Η ανεμοπερατότητα
επιτυγχάνεται με τα λάστιχα στις διπλές κάθετες πατούρες και
τους διπλούς αυτόματους ανεμοφράκτες στο επάνω και κάτω
μέρος. Η απλότητα των γραμμών της και η ομοεπιπεδότητα της
με την τοιχοποιία συμβαδίζουν με τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό. Την αρχιτεκτονική καινοτομία της πόρτας Pivot
συμπληρώνουν τα υλικά επένδυσης της πόρτας ανάμεσα
σε ξύλο – αλουμίνιο – γυαλί και τις καινοτόμες κεραμικές
επενδύσεις της Laminam. Τυποποιημένη διάσταση έως 3.00
μέτρα στο ύψος και έως 2.00 μέτρα στο πλάτος.

seamless

thickness 150mm

5D adjustable hinge

EN

The architectural element that makes your home unique. We
go beyond the standard opening, giving to the architect a
freedom of design to cover large openings. The door impresses
with the rotating opening on the axial mechanism, providing
5D adjustment, and with the 150mm thickness of leaf. Wind
permeability is achieved with rubber on the double automatic
windshields at the top and bottom. The simplicity of its
lines offers a modern architectural design. The architectural
innovation of Pivot door is completed choosing panels with
material of wood, aluminium, glass or ceramic Laminam.
Standard dimensions up to 3.00 metres height and up to 2.00
metres width.

thermal & sound insulation

double windshield

resistance
Υψηλή αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
High resistance to long sun exposure
Υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
High resistance to extreme weather conditions
Υψηλή αντοχή σε νερό / υγρασία
High resistance to water / moisture

height max 300cm
width max 200cm
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Αξονική
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Titan με Κρυφό Μεντεσέ

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors

Titan with Seamless Hinge
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Κρυφός μεντεσές. Πόρτα της σειράς Τitan με δύο
κρυφούς ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, αόρατοι
όταν η πόρτα είναι κλειστή, που ενσωματώνουν
την πόρτα στην αρχιτεκτονική της κατοικίας.
Είναι μια πολύτιμη λεπτομέρεια που επιτρέπει
στο σχεδιασμό να εκφράζει μια νέα αίσθηση
αυστηρότητας και ουσιαστικότητας, ενισχύοντας
τη γραμμή και το φινίρισμα. Άνοιγμα του φύλλου
έως 120 μοίρες.

seamless

hidden hinge

EN

Hidden hinge. Τitan door with two hidden
adjustable hinges, becoming invisible when the
door is closed for a clean look. These hinges are a
new stylish design that provides minimalism and
perfection. The leaf can open up to 120 degrees.

thermal & sound insulation

resistance

electrogalvanized

height max 250cm
width max 123cm
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Titan Ομοεπίπεδη

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors

Titan Complanar
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Ο σχεδιασμός των θυρών επιτρέπει να
τοποθετηθούν ομοεπίπεδα με την τοιχοποιία,
στην εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της
κατοικίας, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, επιτυγχάνοντας
τον τέλειο καθαρισμό του σχήματος.

seamless

EN

The design of the door allows to be placed on
the same level with the wall on the outside or the
outside, offering various choices in architectural
design and achieving the perfect shape.

thermal & sound insulation

resistance

electrogalvanized

height max 250cm
width max 123cm
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Titan

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors
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Ο βασικός μας τύπος πόρτας ασφαλείας.
Ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός που μπορεί να
δεχθεί η σειρά Titan καλύπτει όλες τις ανάγκες
μιας κατοικίας. Παράγεται σε τυποποιημένες και
ελεύθερες διαστάσεις, μονόφυλλη και δίφυλλη,
με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτες. Εξοπλίζεται με
πληθώρα τύπων κλειδαριών και συστημάτων
πρόσβασης, ηλεκτρονικούς ή όχι. Παράγεται και
σε πιστοποιημένες εκδόσεις κλάσης C3 για κλοπή
και 90min για πυρασφάλεια.

double armor

thermal & sound insulation

EN

Our basic model. The design and the equipment
that Titan has, can meet all the needs of
your home. We produced it in almost all the
dimensions, single or double leaf, with side lights
and dormer window. You can choose from a
variety of locks and access systems, electronic or
not. There are two door versions. C3 class theft
and 90min fire resistance.

resistance

RC3

fireproof

bulletproof

height max 250cm
width max 123cm
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Επενδύσεις
Panels
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Κεραμικές

Επενδύσεις • Panels
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Ceramic
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Οι υφές δημιουργούν ένα αισθητικά προηγμένο
προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή
αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Η πόρτα από
βιομηχανικό προϊόν μετατρέπεται σε στοιχείο
επίπλωσης. Μπορείτε να καλύψετε τον τοίχο
με την ίδια υφή, δημιουργώντας το τέλειο
καμουφλάζ και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό.

Calce Nera

Kanka Black

EN

These textures create an aesthetically advanced
product with unique features and high resistance
to weather conditions. The door undergoes a
transformation from building component to a
furnishing element. You can cover the wall with
the same texture creating the perfect camouflage
and the result is amazing.

Kanka Brown

Marfil

Nero Greco

Ossido Bruno

Sovoia Gricia

Υψηλή αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
High resistance to long sun exposure

Statuarietto

Υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
High resistance to extreme weather conditions
Υψηλή αντοχή σε νερό / υγρασία
High resistance to water / moisture

Travertino Romano
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Γυάλινες
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Glass

GR

Γυαλί, το πλέον χρησιμοποιούμενο υλικό στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, εφαρμόζεται ως
επένδυση της πόρτας. Εφαρμόζοντας τη γυάλινη
επένδυση στην πόρτα σας απολαμβάνετε την
παρατεταμένη γοητεία του γυαλιού. Διαθέσιμο
σε διάφορες συνθέσεις και σχέδια, σε διάφορα
χρώματα βαφής RAL και κεραμικής βαφής,
ανάλογα με τον τύπο πόρτας.

Beige Glass

Black Glass
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Glass, the most widely used material in
architectural design, is used also as a door panel.
Having a glass panel in your door, you enjoy
the charm of it. Available in various designs,
in a variety of RAL colors and ceramic paint,
depending the type of your door.

Blue Glass

Pink Glass

Red Glass

Yellow Glass

All RAL colors

Υψηλή αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
High resistance to long sun exposure
Υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
High resistance to extreme weather conditions
Υψηλή αντοχή σε νερό / υγρασία
High resistance to water / moisture
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Αλουμινίου

Επενδύσεις • Panels
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Aluminium
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Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος
μπορείτε να συνδυάσετε πολυτέλεια και
αισθητική με την ανάγκη για προστασία.
Η επένδυση αλουμινίου με αποχρώσεις ξύλου
ή RAL, θα αντέξει στις δύσκολες συνθήκες
αλλά ταυτόχρονα θα δώσει στο χώρο σας την
απαραίτητη καλαισθησία.

Wood Imitation

All RAL Colors

EN

For demanding environmental conditions,
you may combine luxury and aesthetics with your
protection needs. Aluminium Panels in wood
or RAL colors will provide endurance against
environmental factors while it will offer elegance
to your home aesthetic.

Υψηλή αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
High resistance to long sun exposure
Υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
High resistance to extreme weather conditions
Υψηλή αντοχή σε νερό / υγρασία
High resistance to water / moisture

White

kete-sa.gr
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Αλουμινίου

Επενδύσεις • Panels
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Aluminium

2301

2500

3210 3D

3540

3212 3D

3213 3D

3500

3720

3550

3780

3560

3630

3830

3876

Αλουμινίου

Επενδύσεις • Panels

30

kete-sa.gr

31

Aluminium

3885

4103

4108

4275

4515

4650

5001 Traditional

4170

4250

4260

5045 Traditional

5130 Traditional

5140 Traditional

6000

Χειροποίητες

Επενδύσεις • Panels
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Handmade

N200

A100

N201

A101

N202

A102

N203

A103

N204

A104

AA1

A105

AA2

A106

AA3

A107

AA4

A108

AA5

A109

GR

Η ασφάλεια σε συνδυασμό με τη χειροποίητη
κομψότητα μας δίνουν αποτέλεσμα υψηλής
αισθητικής. Η χειροποίητη επένδυση σε
αποχρώσεις ξύλου και σχέδια τόσο κλασικά
όσο και μοντέρνα, ανταποκρίνονται και στις πιο
υψηλές αισθητικές και ποιοτικές απαιτήσεις.
EN

Safety in combination with handmade elegance,
give us a high aesthetic result. Handmade panels
in wood shapes and designs both classic and
modern, meets the highest aesthetic and quality
requirements.

Μειωμένη αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
Reduced resistance to long sun exposure
Μειωμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
Reduced resistance to extreme weather conditions
Μειωμένη αντοχή σε νερό / υγρασία
Reduced resistance to water / moisture
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Χειροποίητες

Επενδύσεις • Panels
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Handmade

A1

A 28

A 29

E6

E7

E 10

E 35

A 51

A 52

A 53

Z 12

Ζ 11

Ζ 22

Ζ 23

Η ποικιλία των χρωμάτων και η απεριόριστη
δημιουργία παντογραφικών σχεδίων των οποίων
την τελειότητα δεν μπορεί να την προσφέρει
κανένα άλλο υλικό, μπορεί να πραγματοποιήσει
το σχέδιο των ονείρων σας και να δώσει στην
πόρτα ασφαλείας σας τη δική σας πινελιά.
Επένδυση με υψηλή αντοχή στην καθημερινή
χρήση.

Makalu Pearl Grey

36

Pantographic & Inox

GR

Επενδύσεις • Panels

Exclusive*

PVC

Wenge

Stone Dark Grey

Melinga Grey

Black Mat

Dark Walnut

EN

With color variety and infinite design creations,
the perfection that no other material can offer,
we can make your ideas come true giving your
safety door your own touch. Panel with high
durability in everyday use.

Cherry

Walnut

Cappuccino

Melinga White

Μειωμένη αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
Reduced resistance to long sun exposure
Μειωμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
Reduced resistance to extreme weather conditions
Μειωμένη αντοχή σε νερό / υγρασία
Reduced resistance to water / moisture

White

* Συνοδεύονται μόνο με μαύρα
ματ περιμετρικά προφίλ
* Combined only with black
mat perimetric profile

kete-sa.gr
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PVC

Επενδύσεις • Panels
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KT 107

KT 110

KT 117

KT 118

KT 167

KT 169

KT 194

KT 228

KT 119

KT 127

KT 136

KT 165

KT 229

KT 232

KT 253

KT 264

CPL

Επενδύσεις • Panels
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Η ιδιαίτερη εμφάνιση και η χαρακτηριστική υφή
χαρίζουν στην πόρτα ασφαλείας την αίσθηση
ενός ιδιαίτερου επίπλου. Ο συνδυασμός ξύλινης
απόχρωσης και INOX λεπτομερειών συνδυάζουν
το κλασικό με το μοντέρνο.
EN

With special appearance and particular feeling,
CPL panels gives your safety door the sense of
a delicate furniture. The use of wooden look and
INOX details matches classic and modern style.

Μειωμένη αντοχή σε πολύωρη έκθεση στον ήλιο
Reduced resistance to long sun exposure

Sabbia

Nocce

Legno

Walnut

D’oro

Silver Amani

Lorenzo

Oak

Vecchio

Khaki

Flamengo
Brown

Delave

Grizio

Cielo

Urban Grey

Laccato

Wenge

Marron

Μειωμένη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
Reduced resistance to extreme weather conditions
Μειωμένη αντοχή σε νερό / υγρασία
Reduced resistance to water / moisture
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CPL

Επενδύσεις • Panels
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KT 212

KT 213

KT 214

KT 218

KT 219

KT 221

KT 222

KT 215

KT 216

KT 217

KT 223

KT 225

KT 226

KT 227

Σύνθετες Κατασκευές
Special Constructions

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors
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Σύνθετες Κατασκευές
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Special Constructions
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Η ΚΕΤΕ ΑΕ μπορεί να σας υποστηρίξει σε
οποιαδήποτε ειδική κατασκευή πόρτας.
Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατασκευαστική
δυσκολία δίνοντας ένα άριστο αποτέλεσμα.
EN

KETE SA supports you in any special door
construction. Our R&D team can handle
any construction difficulties giving
an excellent result.

Πόρτα εισόδου
με ένθετο παράθυρο.

Πόρτα εισόδου
με θωρακισμένο σταθερό.

Entrance door
with intergrated window.

Entrance door
with armored side part.

Πόρτα εισόδου
με πλαινό σταθερό με
οριζόντιο inox κιγκλίδωμα.

Πόρτα εισόδου
με πλαϊνό σταθερό με
προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Entrance door with side-light
with horizontal inox bar rail.

Entrance door with one sidelight with protective bar rails.

Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας.

Πόρτα εισόδου με φεγγίτη και
δύο πλαϊνά σταθερά για τζάμι.

Double leaf security door.
Entrance door with dormer
window and two side-light.

kete-sa.gr
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Σύνθετες Κατασκευές
Special Constructions
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Αξεσουάρκατασκευές
Ειδικές
Accessories
Special
Construction

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors
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Αξεσουάρ
Accessories
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Βάλτε άλλη μία προσωπική σας πινελιά
επιλέγοντας χρώματα και τύπους στις μπάρες,
τα πόμολα και τα εξαρτήματα από τη μεγάλη
γκάμα της ΚΕΤΕ.
EN

Add your personal touch by choosing from a
wide range of bards, knobs and accessories.

52
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Αξεσουάρ
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Accessories

smartphone

apple watch

fingerprint

transponder

X1R Smart

X1R EASY

Μπορεί να προγραμματιστεί και να ελεγχθεί εύκολα
χρησιμοποιώντας το Argo, μια εφαρμογή smartphone
διαθέσιμη για iOS και για Android που επιτρέπει την προσθήκη,
τη διαγραφή και την τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης
στην πόρτα. Μπορεί να ανοίξει με smartphone, Apple Watch
Series 3 και Series 4, κάρτες ISEO, προϋπάρχουσες κάρτες RFID,
κωδικούς PIN και αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Η X1R Smart αποθηκεύει όλες τις εισόδους και εξόδους που
γίνονται ηλεκτρικά και χειροκίνητα. Με την εφαρμογή Argo
οι διαχειριστές μπορούν να δουν αρχείο καταγραφής των
1000 τελευταίων συμβάντων της πόρτας και να στείλουν την
αναφορά μέσω e-mail. Ο κρυμμένος εξωτερικός αναγνώστης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Bluetooth ή RFID, χωρίς επιλογή
PIN, δίνοντας την δυνατότητα να εγκατασταθεί μέσα στην πόρτα
ώστε να παρέχει μία καθαρή επιφάνεια.

Ηλεκτρομηχανική κλειδαριά που λειτουργεί με έναν
ηλεκτροκινητήρα που ελέγχεται από έναν ισχυρό
μικροεπεξεργαστή και εγγυάται τη μηχανική λειτουργία
του κλειδιού ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Κατατάσσεται στο μέγιστο επίπεδο (7) για την προστασία κατά
της εισβολής (EN12209). Μπορεί να ανοίξει με κάρτες ISEO,
προϋπάρχουσες κάρτες RFID, κωδικούς PIN και τηλεκοντρόλ.

It can be easily programmed and controlled using Argo,
a smartphone app available for both iOS and Android that allows
for door access permissions to be added, deleted and modified.
It can be opened with smartphone, Apple Watch Series 3 and
Series 4, ISEO cards, pre-existing RFID cards, PIN codes and
fingerprint readers. X1R Smart stores all entrances and exits
made by electronic and mechanical commands. Thanks to Argo
App administrators can view the log of the last 1000 events
detected on the door and send the report via e-mail. The Hidden
External Reader is a Bluetooth and RFID reader, with no PIN
option, that can be installed inside the door, in order to have
from the outside a clean door surface solution.

pin code

RFID credentials

pin code

RFID credentials

Electronic motorized lock which works with an electric motor
controlled by a powerful microprocessor, guaranteed the
mechanical operation of the key even in case of power supply
failure. It is classified at the maximum level (7) for the antiintrusion protection (EN12209). It can be opened with ISEO
cards, pre-existing RFID cards, PIN codes and remote control.

Αξεσουάρ
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Accessories

Securemme

Cisa

Cisa Electric

Cisa Assix

Argos Alarm

Μαγνητικό Defender

Κλειδαριά τεσσάρων
στροφών με καταπέλτη
που μπλοκάρει τους πίρους
σε περίπτωση σπασίματος
του κυλίνδρου καθιστώντας
την πόρτα αδιαπέραστη.

Κλειδαριά με υποδοχή
για κύλινδρο, με μηχανισμό
γραναζιού με τη μεγαλύτερη
αντικλεπτική προστασία και
αθόρυβη λειτουργία.

Κλειδαριά κυλίνδρου
με δεύτερο γλωσσάκι
ασφαλείας που κλειδώνει
την κυρίως γλώσσα όταν
η πόρτα είναι κλειστή.

Κύλινδρος ασφαλείας
με 5 κλειδιά και
1 πασπαρτού.

Αυτόνομος συναγερμός για πόρτες ασφαλείας.

Lock for cylinder with
gear mechanism with the
highest protection and
quiet operation.

Cylinder lock with second
security latch, which locks
the main latch when
the door is closed.

Το μαγνητικό defender έχει
περιστρεφόμενη εξωτερική
ροζέτα που αποτρέπει
την είσοδο οποιουδήποτε
αντικειμένου δίνοντας τη
μέγιστη ασφάλεια στην
κλειδαριά μας.

Lock of 4 turns, with catapult
that blocks the locking pins
in case of cylinder bumping
making the door impermeable.

Security cylinder
with 5 keys and
1 construction key.

Continuous self-control alarm for security doors.
• Sensors vibration, defender violation, drilling of metal sheet
• Lighting of the area during the door unlocking
• Sound notification of locking-unlocking the door
• Siren
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Κύλινδρος ασφαλείας
με 5 κλειδιά και
1 πασπαρτού.

Κύλινδρος ασφαλείας
με σύστημα προστασίας
προεπιλεγμένου σημείου
σπασίματος.

Ο πιο αξιόπιστος κύλινδρος
ασφαλείας σύμφωνα
με δοκιμές, έχοντας λάβει
το μέγιστο αριθμό
αξιολόγησης.

Διαθέτει ατσάλινες μπίλιες
στο μπροστινό μέρος του,
ώστε να μην μπορεί εύκολα να
τρυπηθεί και πρoστασία κατά
της εύρεσης κωδικού κλειδιού
χάρη στον ειδικό σχεδιασμό
που έχουν οι μπίλιες εσωτερικά
του κυλίνδρου.

Security cylinder
with 5 keys and
1 construction key.

• Αισθητήρες κραδασμών, παραβίασης του defender,
διάτρηση λαμαρίνας
• Φωτισμός του χώρου κατά το ξεκλείδωμα της πόρτας
• Ηχητική ειδοποίηση κλειδώματος-ξεκλειδώματος της πόρτας
• Σειρήνα

Security cylinder with breaksecure protection system.

This cylinder has obtained
the highest possible score
in terms of security,
master keying potential
and reliability.

Security cylinder with patented
high security key and resistance
to tampering and picking.
Protects against break-in and
tampering attempts.

Securemme
Σετ χερουλιών αλουμινίου σε μπρονζέ, χρυσό ή ασημί χρώμα.
Aluminum door handles in bronze, golden or silver color.

The magnetic defender has a
rotating rosette that prevents
the entry of any object,
providing maximum security
to our lock.

Αξεσουάρ
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Accessories
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Πόρτες Πυρασφαλείας
Ειδικές
κατασκευές
Fire Resistant
Special
Construction

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors
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Πόρτες Πυρασφαλείας
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Fire Resistant

GR

Η πλήρης προστασία που παρέχει η ΚΕΤΕ με τα
προϊόντα της στην κατοικία σας αλλά και στις
κτιριακές σας εγκαταστάσεις, συμπληρώνεται με
τη σειρά των μεταλλικών πορτών πυρασφαλείας
τύπου SYMMETRICO. Μεταλλικές πόρτες
Πυρασφαλείας, αντοχής στη φωτιά για 60 ή
120 λεπτά, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανάλογα με
τις ανάγκες σας. Σειρά θυρών πιστοποιημένη
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ1634-1.
EN

A complete protection for your home and
your building facilities provided by KETE with
the SYMMETRICO type doors. Fireproof doors
with resistance 60 or 120 minutes, single or
double leaf, depending your needs. Our doors
are certified according to the latest European
Directive EN1634-1.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Μονόφυλλες
πλάτος (cm)
80-90-100-110-120-130
ύψος (cm)
205-215
Δίφυλλες
πλάτος (cm)
140-160-180-200
ύψος (cm)
205-215

STANDARDIZED
DIMENSIONS
Single Leaf
width (cm)
80-90-100-110-120
height (cm)
205-215
Double Leaf
width (cm)
140-160-180-200
height (cm)
205-215
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Πόρτες Γενικής Χρήσης
General Use

Πόρτες Ασφαλείας • Security Doors
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Πόρτες Γενικής Χρήσης
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General Use

GR

Ξεχάστε την εικόνα που έχετε για τις παλιές
μεταλλικές πόρτες αποθηκών και άλλων
βοηθητικών χρήσεων. Η ΚΕΤΕ με τη σειρά θυρών
πολλαπλών χρήσεων UNIVERSAL, αλλάζει την
εικόνα των βοηθητικών θυρών, δίνοντάς σας
ένα προϊόν με καθαρές γραμμές και σε διάφορα
χρώματα.
EN

Forget the picture you have of the old warehouse
doors. KETE SA changes the image of the general
use doors, giving you a product with clean lines
and with wide choice of colors.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Μονόφυλλες
πλάτος (cm)
από 70 έως 115 ανά 5cm
ύψος (cm)
από 200 έως 220 ανά 5cm
Δίφυλλες
πλάτος (cm)
από 120 έως 230 ανά 5cm
ύψος (cm)
από 200 έως 220 ανά 5cm
STANDARDIZED
DIMENSIONS
Single Leaf
width (cm)
from 70 to 115 per 5cm
height (cm)
from 200 to 220 per 5cm
Double Leaf
width (cm)
from 120 to 230 per 5cm
height (cm)
from 200 to 220 per 5cm
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Πιστοποιήσεις
Certifications

GR

Η ΚΕΤΕ ΑΕ επενδύει διαρκώς στην αξιολόγηση
& δοκιμή των προϊόντων της σε συνεργασία με
διάφορα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδος
& του εξωτερικού.
EN

ΚΕΤΕ SA continuously invests in the evaluation
and testing of its products in co-operation with
various accredited laboratories in Greece and
abroad.
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*

Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως.
Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο.
Colors may vary from actual samples.
Use color guide.

