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Residence
Doors
Open up your imagination!





Ανοιγόμενο σύστημα εισόδου 
με θερμοδιακοπή

Η σειρά Residence Door αποτελεί ένα σύστημα 
εισόδου με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για 
κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή 
υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Λόγω της 
στιβαρότητάς του, είναι κατάλληλο για εφαρμογή 
όπου απαιτείται καθημερινή, συχνή χρήση, όπως σε 
μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια. 
Παρέχει υψηλή θερμομόνωση, ηχομόνωση και 
στεγάνωση, ενώ συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό 
με τη σύγχρονη τεχνολογία, και την υψηλή αισθητική 
με τα κορυφαία standards κατασκευής.

Entrance thermal- break 
opening system

Residence Door is an entrance system with 
thermal-break, ideal for constructions with high-
end specifications, in a variety of typologies with 
panels or glass panels. Due to its robust design, it is 
suitable for applications where daily frequent usage 
is required, like houses, blocks of flats and public 
buildings. It provides high thermal, sound and water 
insulation, whilst it combines classic design with new 
technology, and exceptional aesthetics with high 
construction standards.
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  ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 
| Πλάτος φύλλου: 80mm

| Προφίλ για εσωτερική λαβή 
αλουμινίου με πολλές 
δυνατότητες φωτισμού

| Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί 
κάθετα ή οριζόντια

  TECHNICAL INFO 
| Sash width: 80mm

| 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

  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
| 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 RESIDENCE DOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Πάχος υαλοπίνακα/πάνελ
Glass thickness / panel

Θερμοδιακοπή
Thermal-Break

Αεροπερατότητα 
Permeability

Υδατοστεγανότητα
Watertightness

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Resistance to wind load

Συντελεστής θερμοπερατότητας Ud
Thermal Coefficient transmittance Ud

25-60mm

34mm (PA 6.6, 25%GF) 

Class 4Α 

Class C4/B4 

1.6-2.3 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10)

Class 4 



A-01 Α-03 Α-04
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B-01 B-03

B-04



C-03C-01
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C-04 C-07



D-02D-01 D-03
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D-04 D-05 D-07



E-01 F-01 H-01
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K-01 L-01 N-01



Q-01P-01 R-01
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S-01 100 101



103102 104
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105 106 107



109108
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Μονή πόρτα με δύο σταθερά
Single door with two fixed side vents  

Μονή πόρτα με ένα σταθερό
Single door with one fixed side vent 

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

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

Τυπολογίες 
Shape types

4020 50 70
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Πόμολα CONVEX
Convex Handle 
Systems
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Λαβές CONVEX
Convex Outdoor 
pull handles
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Συστήματα ψηφιακής
απεικόνισης επισκέπτη

Yale Digital Door Viewer

Ekey fingerprint 
access systems
Συστήματα πρόσβασης 
με αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων



5o χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών
Λάρισα, Ελλάδα

5th km. National Road Larissa-Athens
Larissa, Greece

Τ. +30 2410 688 730 / 734 / 736
F. +30 2410 688 735
E. rd@exalco.gr

WWW.EXALCO.GR


