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Hotelia
Doors
High-end design,
unlimited possibilities!



Hotelia 
Doors

Ανοιγόμενο σύστημα εισόδου 
με θερμοδιακοπή

Η σειρά Hotelia Door αποτελεί ένα σύστημα κύριας εισόδου με 

θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών 

με τυφλά πάνελ, υαλοπίνακες ή συνδυασμό και των δύο. Είναι 

κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται καθημερινή και συχνή 

χρήση, όπως σε ξενοδοχεία, και μονοκατοικίες. Με συνολικό πλάτος 

πάνελ 60mm παρέχει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. 

Υπάρχει δυνατότητα ειδικού σχεδίου σύμφωνα με την προτίμηση του 

πελάτη σε επιφάνειες λαμαρίνας αλουμινίου και γυαλιού. Δέχεται 

χειροκίνητες, ηλεκτρικές κλειδαριές και ειδικά για ξενοδοχεία μπορεί 

να φέρει όλους τους τύπους ηλεκτρονικής κλειδαριάς με κάρτα.  

Entrance thermal- break 
opening system

Hotelia Door is a main entrance door system with thermal-break, 

ideal for high spec structures with blind panels, glass or a combina-

tion among these materials. It is suitable for applications where daily 

use is a demand such hotels and houses. With total panel thick-

ness of 60mm the door provides high thermal and sound insulation. 

Custom design according to client’s preference can be created on 

aluminium and glass surfaces. Manual, electric and especially elec-

tronic locks with card for hotels can be installed.      
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  ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 
/ Πλάτος φύλλου: 60mm

/ Προφίλ για εσωτερική λαβή 
αλουμινίου με πολλές 
δυνατότητες φωτισμού

/ Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί 
κάθετα ή οριζόντια

  TECHNICAL INFO 
/ Sash width: 60mm

/ Internal aluminium handle profile 

with several lighting possibilities

/ Handle can be placed vertically or 

horizontally

  ΕΠΙΔΟΣΗ
/ Υψηλή θερμομόνωση

/ Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό 
λάστιχο, που εξασφαλίζει υψηλό 
βαθμό αεροστεγανότητας, 
υδατοστεγανότητας και θερμικής 
απόδοσης

  PERFORMANCE
/ High thermal insulation

/ Specially developed central 

seal ensures high degree of air 

tightness, water tightness and 

thermal efficiency

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
/ Άνοιγμα προς τα μέσα

/ Άνοιγμα προς τα έξω

/ Μονόφυλλο

/ Δίφυλλο

/ Τριπλοί μεντεσέδες

  OPERATION
/ Inward opening

/ Outward opening

/ Single leaf

/ Double leaf

  HINGES
/ 3 wing adjustable slip-in

/ Surface mounted

 / Συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων

/ Συσκευή ανάγνωσης καρτών

/ Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων 

/ Ασύρματος έλεγχος

/ Πληκτρολόγιο

/ Είσοδος χωρίς κλειδί

/ Αυτόματο σύστημα κλεισίματος πόρτας

  INTERFACE
/ Compatible with existing building 

management systems

/ Card reader

/ Fingerprint reader

/ Radio control

/ Keypad

/ Keyless entry

/ Automatic door closer

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HOTELIA DOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Πλάτος φύλλου
Sash width

Θερμοδιακοπή
Thermal-Break

Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης Rw
Weighted sound reduction index

Συντελεστής θερμοπερατότητας Ud
Thermal transmittance coeffi  cient

60mm

18mm, 19mm (PA 6.6, 25% GF) 

1,4 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10)

41dB (EN 717-1:2013)
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Μονή πόρτα με δύο σταθερά
Single door with two fi xed side vents  

Μονή πόρτα με ένα σταθερό
Single door with one fi xed side vent 

Μονή πόρτα, ένα σταθερό & πάνω τμήμα 
Single door, one fi xed side vent & top  

Μονή πόρτα, δύο σταθερά & πάνω τμήμα
Single door, two fi xed side vents & top

Τυπολογίες 
Shape types

20 40 50 70
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735

925

2195

617 669 771 873 883

2215 2225 2405

745

1015 1475 2015 2145

835 865 895

Πόμολα CONVEX
Convex Handle 

Systems

Λαβές Convex
Convex Outdoor 

pull handles

Hotelia Doors

Συστήματα ψηφιακής
απεικόνισης επισκέπτη

Ekey fi ngerprint 
access systems
Συστήµατα πρόσβασης 
µε αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωµάτων
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