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Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας: η φόρμα συναντά τη λειτουργία 

 

Το χαρτοφυλάκιο neuform προσφέρει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού και λειτουργικότητας. Σχεδόν κάθε εμφάνιση και αίσθηση μπορεί 

να επιτευχθεί - ενώ ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις για προστασία, ανθεκτικότητα και ανθεκτικότητα κάτω από την επιφάνεια. Εκπληρώνουμε τις 

μοναδικές νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς των πελατών μας με πιστοποιημένες λύσεις πόρτας. Λαμβάνουμε υπόψη την αισθητική και τη 

λειτουργικότητα των προϊόντων μας: οι πόρτες neuform μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα με μια ποικιλία αρχιτεκτονικών στυλ - και είναι 

κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα κτιρίων και δωματίων. 
 

     
Ξύλινος σωληνοειδής 

πυρήνας πόρτα 
μοριοσανίδων, 40 mm 

 

Αυτή είναι η τυπική επιλογή 
για σενάρια όπου δεν 
υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις 
προστασίας. Είναι ελαφρύ 
αλλά στιβαρό, και σε πάχος 
40 mm, είναι ένα ιδανικό 
βασικό μοντέλο για οικιστικά 
και γραφεία.  

Ξύλινος συμπαγής 
πυρήνας πόρτα 

μοριοσανίδων, 40 mm 
 

Αυτή η πόρτα 
χρησιμοποιείται κυρίως για 
είσοδο στο δωμάτιο. Οι 
ηχομονωτικές του ιδιότητες 
(32 έως 37 dB) το 
καθιστούν κατάλληλο για 
ξενοδοχεία, γραφεία και 
οποιοδήποτε άλλο μέρος 
που απαιτεί ακουστικό 
έλεγχο. 

Ξύλινος συμπαγής πυρήνας 
πόρτα μοριοσανίδων, 50 mm 

 

Αυτός ο τύπος πόρτας από 
συμπαγή πυρήνα μπορεί να 
ικανοποιήσει το πλήρες φάσμα 
απαιτήσεων ασφάλειας και 
ασφάλειας: 
συμπεριλαμβανομένων της 
ηχομόνωσης (32, 37 και έως 42 
dB), της αντίστασης στη φωτιά 
και του καπνού με ονομαστική 
τιμή 30 και 60 λεπτά, αντίσταση 
διαρρήκτη έως και RC3. Αυτές οι 
πόρτες συνήθως εφαρμόζονται 
σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, 
ξενοδοχεία κ.λπ. 

Ξύλινος συμπαγής πυρήνας 
πόρτα μοριοσανίδων, 70 mm 

 

Αυτές οι πόρτες μπορούν να 
διαμορφωθούν ώστε να πληρούν 
όλες τις κοινές προδιαγραφές 
ασφάλειας και ασφάλειας. Σε 
αντίθεση με τα μοντέλα των 50 
mm, μπορούν να επιτύχουν ακόμη 
υψηλότερα επίπεδα ηχομόνωσης 
(έως 52 dB) και αντοχής στη φωτιά 
(έως 90 λεπτά). Αυτές οι πόρτες 
είναι για μέγιστη προστασία σε 
κτίρια με αυστηρές απαιτήσεις 
ασφάλειας και ασφάλειας. 

Πλαστική πόρτα, 40 mm 
 

Υψηλά επίπεδα υγρασίας 
προκαλούν ξύλινες 
πόρτες. Αυτά τα 
περιβάλλοντα απαιτούν 
πόρτες προσαρμοσμένες 
σε αυτές τις συγκεκριμένες 
συνθήκες περιβάλλοντος. 
Τα προϊόντα neuform 
έχουν αποδείξει την αξία 
τους ξανά και ξανά σε 
αποδυτήρια, 
εγκαταστάσεις 
αποκατάστασης και 
πισίνες, συνδυάζοντας 
υψηλή ποιότητα και 
μακροζωία. 

 


