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Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως 

εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν.  Για την ακριβή αντιστοιχία 

των χρωμάτων παρακαλούμε ζητήστε δείγματα.

All panel designs and colours in this catalog are graphically illustrated and do not have to fully 

represent the exact product. For precise colour matching please ask for respected samples.
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Η ΕΤΕΜ είναι πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία διέλασης αλουμινίου 
και από τις μεγαλύτερες εταιρείες διέλασης στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1971 και αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά 
εταιρεία που ξεκίνησε την παραγωγή προφίλ αλουμινίου για 
αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές στην ελληνική 
αγορά. Με εμπειρία άνω των 40 ετών η ΕΤΕΜ ειδικεύεται πλέον 
στο σχεδιασμό και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων 
αλουμινίου.

Τα αντιδιαρρηκτικά συστήματα αλουμινίου της ΕΤΕΜ με την ονομα-
σία ΕΤΕΜ PROTECT  έχουν πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό πιστοποίησης IFT Rosenheim και παρέχουν ολοκληρω-
μένες τεχνικές λύσεις.

Η σειρά πορτών ασφαλείας της ΕΤΕΜ, έρχεται να ενισχύσει αυτή 
την προσπάθεια για καινοτόμες κατασκευές, με γνώμονες την 
ασφάλεια, την αξιοπιστία και παράλληλα την υψηλή αισθητική.  

ETEM S.A. is a leading Greek aluminum extrusion company and among the most 
promising ones in South Eastern Europe. It was founded in 1971. ETEM S.A. is the 
first fully-integrated aluminium profil manufacturer of both architectural and in-
dustrial applications of the Greek market. With over 40 years of experience, ETEM 
S.A. specializes in the design and production of integrated aluminium systems.

The anti-theft aluminum systems of ETEM, named ETEM PROTECT have been certi-
fied from the notified certification body of IFT Rosenheim and offer multiple and 
complete technical solutions.

The product line of security doors of ETEM, reinforces the effort for innovative
applications, oriented to offer security, reliability  and premium design.
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Technical Specif ications of Security Doors E TEM 14 - E TEM 18Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πορτών Ασφαλείας ETEM 14 - ETEM 18

7

•  Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση.

•  Κάσα κλειστού τύπου, ηλεκτροστατικά βαμμένη

•  Μεντεσέδες βαρέως τύπου, ρυθμιζόμενοι

•  Κλειδαριά κυλίνδρου με 5 κλειδιά
    και 1 πασπαρτού

•  Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος

•  Ματάκι 180°

•  Ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης 

•  Σετ πόμολα αλουμίνιου HOPPE

•  Εξάρτημα προστασίας κυλίνδρου (DEFENDER)

•  14 σημεία κλειδώματος

•  Double armored door leaf.

•  Frame with embedded false frame
    electro-statically painted

•  Heavy duty adjustable hinges

•  Lock with retractable heart with 5 keys
    of four turns and one service key

•  Accessory for controlled opening.

•  Door viewer of 180 degrees 

•  Adjusted door bottom seal

•  Set of aluminum handles HOPPE 

•  Cylinder protector (DEFENDER)

•  14 locking points

•  Φύλλο πόρτας με διπλή θωράκιση.

•  Κάσα κλειστού τύπου, ηλεκτροστατικά βαμμένη

•  Μεντεσέδες βαρέως τύπου, ρυθμιζόμενοι

•  Κλειδαριά κυλίνδρου CISA γραναζωτή
    με κύλινδρο astral, 5 κλειδιά και 1 πασπαρτού

•  Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος

•  Ματάκι 180°

•  Ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης 

•  Σετ πόμολα αλουμίνιου HOPPE

•  Εξάρτημα προστασίας κυλίνδρου (DEFENDER)

•  18 σημεία κλειδώματος

•  Double armored door leaf.

•  Frame with embedded false frame
    electro-statically painted

•  Heavy duty adjustable hinges

•  Lock with retractable CISA heart with 5 keys
    of four turns and one service key

•  Accessory for controlled opening.

•  Door viewer of 180 degrees 

•  Adjusted door bottom seal

•  Set of aluminum handles HOPPE 

•  Cylinder protector (DEFENDER)

•  18 locking points14 σημεία κλειδώματος
14 locking points

18 σημεία κλειδώματος
18 locking points

E TEM 14 E TEM 18
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Aluminum DesignsΕπενδύσεις Αλουμινίου*

Πόρτες Ασφαλείας
Security Doors

* Τα σχέδια των επενδύσεων αλουμινίου που υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο είναι 
απλά ένα μικρό δείγμα από την τεράστια γκάμα σχεδίων της ΕΤΕΜ, που μπορείτε να 
διαλέξετε από τον κατάλογο Panels by ΕΤΕΜ. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή με το 
Δίκτυο Διανομής μας για την εξυπηρέτηση σας.

*  The aluminium designs in this catalogue, is just a small sample of the vast variety of ETEM pat-

terns , found in the “Panels by ΕΤΕΜ” catalogue. In cross reference with the above mentioned 

catalogue you can request any pattern available , contacting our distribution network.



Πόρτες Ασφαλείας  Security Doors

ET850950 ET850953

Aluminum Designs   Επενδύσεις Αλουμινίου

Πρεσσαριστές Επενδύσεις / Press Panels Πρεσσαριστές Επενδύσεις / Press Panels

ET850951 ET850952

Όλα τα σχέδια αλουμινίου
είναι διαθέσιμα σε τεράστια
ποικιλία χρωμάτων ΕΤΕΜ.
Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 52.

All aluminum designs are available
in a variety of ETEM colours.
Please refer to the colour chart
on page 52.
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ET850954 ET850957

ET820955

ET850955 ET850956

12 13

Όλα τα σχέδια αλουμινίου
είναι διαθέσιμα σε τεράστια
ποικιλία χρωμάτων ΕΤΕΜ.
Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 52.

All aluminum designs are available
in a variety of ETEM colours.
Please refer to the colour chart
on page 52.

Πόρτες Ασφαλείας  Security Doors Aluminum Designs   Επενδύσεις Αλουμινίου

Πρεσσαριστές Επενδύσεις / Press Panels Πρεσσαριστές Επενδύσεις / Press Panels



ET850504 ET850529 ET850958

Όλα τα σχέδια αλουμινίου
είναι διαθέσιμα σε τεράστια
ποικιλία χρωμάτων ΕΤΕΜ.
Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 52.

All aluminum designs are available
in a variety of ETEM colours.
Please refer to the colour chart
on page 52.

14 15

Πρεσσαριστές Επενδύσεις /
Press Panels

Πόρτες Ασφαλείας  Security Doors Aluminum Designs   Επενδύσεις Αλουμινίου

Επένδυση αλουμινίου παντογραφική με inox
Pantographic aluminum panel with inox



ET850521 ET850518ET850523 ET850512

Inox και Παραδοσιακές Επενδύσεις / Inox and Traditional Panels 

ET820955

16 17

Inox και Παραδοσιακές Επενδύσεις / Inox and Traditional Panels 

?

Πόρτες Ασφαλείας  Security Doors Aluminum Designs   Επενδύσεις Αλουμινίου



Μοντέρνα Σχέδια
με Ιnox Λεπτομέρειες

Modern Designs
with Inox Elements

Πόρτες Ασφαλείας
Security Doors



ET850103ET850100 ET850101 ET850102

Όλα τα μοντέρνα σχέδια με inox 
λεπτομέρειες είναι διαθέσιμα σε
διάφορες αποχρώσεις ξύλου, PVC 
και Laminate. Συμβουλευτείτε το 
χρωματολόγιο, σελίδα 53.

Διαθέσιμη και χωρίς inox
Also available without inox

20 21

All modern designs with inox details
are available in a variety of wood, PVC
and laminate colours. Please refer
to the colour chart on page 53.

Modern Designs with Inox Elements   Μοντέρνα Σχέδια με Inox ΛεπτομέριεςΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



ET850104 ET850105

22 23

Όλα τα μοντέρνα σχέδια με inox 
λεπτομέρειες είναι διαθέσιμα σε
διάφορες αποχρώσεις ξύλου, PVC 
και Laminate. Συμβουλευτείτε το 
χρωματολόγιο, σελίδα 53.

All modern designs with inox details
are available in a variety of wood, PVC
and laminate colours. Please refer
to the colour chart on page 53.

Modern Designs with Inox Elements   Μοντέρνα Σχέδια με Inox ΛεπτομέριεςΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



Modern DesignsΜοντέρνα Σχέδια

Πόρτες Ασφαλείας
Security Doors



ET850126 ET850127 ET850128 ET850129

26 27

Όλα τα μοντέρνα σχέδια είναι διαθέσιμα 
σε διάφορες αποχρώσεις ξύλου και 
PVC. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 53.

All modern designs are available in a variety 
of wood and PVC colours. Please refer
to the colour chart on page 53.

Modern Designs   Μοντέρνα ΣχέδιαΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



ET850131ET850130 ET850132 ET850133

28 29

Modern Designs   Μοντέρνα ΣχέδιαΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



Κλασσικά Σχέδια Classic Designs

Πόρτες Ασφαλείας
Security Doors



ET850164ET850161 ET850162 ET850163

32 33

Όλα τα κλασσικά σχέδια είναι διαθέσιμα 
σε διάφορες αποχρώσεις ξύλου και 
PVC. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 53.

All classic designs are available in a variety
of wood and PVC colours. Please refe
 to the colour chart on page 53.

Classic Designs   Κλασσικά ΣχέδιαΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



ET850168ET850165

ET850166 ET850167

34 35

Όλα τα κλασσικά σχέδια είναι διαθέσιμα 
σε διάφορες αποχρώσεις ξύλου και 
PVC. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 53.

All classic designs are available in a variety
of wood and PVC colours. Please refer
to the colour chart on page 53.

Classic Designs   Κλασσικά ΣχέδιαΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



Όλα τα κλασσικά σχέδια είναι διαθέσιμα 
σε διάφορες αποχρώσεις ξύλου και 
PVC. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 53.

All classic designs are available in a variety
of wood and PVC colours. Please refer
to the colour chart on page 53.

ET850169 ET850170 ET850171

36 37

Classic Designs   Κλασσικά ΣχέδιαΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors



ET850172ET850173

38 39

Classic Designs   Κλασσικά ΣχέδιαΠόρτες Ασφαλείας  Security Doors

Όλα τα κλασσικά σχέδια είναι διαθέσιμα 
σε διάφορες αποχρώσεις ξύλου και 
PVC. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 53.

All classic designs are available in a variety
of wood and PVC colours. Please refer
to the colour chart on page 53.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η νέα σειρά πορτών αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών με την επωνυμία 
PREMIUM DOORS ξεχωρίζουν για την αισθητική τους.
Χαρακτηριστικά τους είναι:
• Το απαράμιλλο design
• Ο υψηλός δείκτης θερμομόνωσης ,ηχομόνωσης και αεροδιαπερατότητας 
• Η αίσθηση ασφάλειας, πλήρους σφράγισης και υδατοστεγανότητας  

Οι πόρτες PREMIUM DOORS είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένες από 
αλουμίνιο, βαμμένες με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής και έχουν 
υποστεί την ειδική επεξεργασία Seaside Class , που προσφέρει μέγιστη 
αντοχή ακόμα και σε ακραίες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. 
Διαθέτουν μηχανισμό μερικού ανοίγματος, όπως οι θωρακισμένες 
πόρτες και διατίθενται σε πλήθος σχεδίων και χρωματικών συνδυασμών 
(χρωματολόγιο ΕΤΕΜ). Το πάχος του φύλου είναι 2,5mm και σε συνδυασμό 
με τους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες βαρέως τύπου, προσδίδουν στην πόρτα 
αντοχή και στοιβαρότητα. Σε περίπτωση που ζητηθεί, υπάρχει ακόμα και
η δυνατότητα συνδυασμού χρωμάτων στην ίδια πόρτα.

Technical Specifications

A new series of main entrance doors commercially named Premium Doors
stand out for their aesthetics.
Technical characteristics of PREMIUM DOORS are:
• The supreme design
• High thermal and sound insulation, airtightness and watertighting 

The doors are solely constructed by aluminium and painted by polyester coating powder. 
They have undergone the process of Seaside Class , offering optimum endurance in coastal 
environment. Limited opening of the sash frame is standard to this series of doors, as in the 
case of security doors. There is a vast variety of patterns and colours available. The thick-
ness of the aluminium sheet (2,5 mm) in conjunction to the use of heavy duty (adjustable) 
hinges, offer durability and stiffness to the door. If asked, there is also the possibility of 
combined colours on the same door pattern (based on the colour chart of ETEM).

Premium Doors
Πόρτες Αλουμινίου

Premium Doors
Aluminum Doors



ET870100 ET870101 ET870102

42 43

Aluminum Doors   Πόρτες ΑλουμινίουPremium Doors



ET870104 ET870105

44 45

ET870106ET870103

Aluminum Doors   Πόρτες ΑλουμινίουPremium Doors



ET870108

46

ET870107

Premium Doors / Πόρτες Αλουμινίου  Aluminum Doors

47

Aluminum Doors   Πόρτες Αλουμινίου



Μεταλλικές Πόρτες
Metal Doors

Metal Doors  Μεταλλικές Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η σειρά μεταλλικών πορτών με την επωνυμία Metal Doors ξεχωρίζουν
για την πολυχρηστικότητα και την προσιτή τους τιμή. Μονόφυλλες ή δίφυλλες
σε διάφορους συνδυασμούς διαστάσεων καλύπτουν όλες τις ανάγκες κάλυψης 
και φοράς ανοίγματος (η ίδια πόρτα - μονόφυλλη ή δίφυλλη είναι αριστερή
και δεξιά). 

Κατασκευασμένες εξολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα για προστασία 
κατά της διάβρωσης , συνοδεύονται από περιμετρικό λάστιχο για μέγιστη 
στεγανότητα & αποτελούν ιδανική λύση ακόμη και για χώρους με υψηλά 
επίπεδα υγρασίας. Η στιβαρότητα του θυρόφυλλου διασφαλίζεται με την 
εσωτερική τοποθέτηση πάνελ χαρτοκυψέλης. Επίσης, διατίθενται και με 
διάτρηση περιμετρικά, για χώρους όπου ο εξαερισμός είναι απαραίτητος. 

Διατίθενται σε χρώμα RAL 7035, ή εναλλακτικά σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα 
του χρωματολογίου της ΕΤΕΜ, καλύπτοντας πλήθος εφαρμογών σε γραφεία, 
αποθήκες, κλιμακοστάσια και βιομηχανικούς χώρους.

Technical Specifications
The range of general use doors with the name Metal Doors stand out for their applicability
and affordable price. Single or double leaf in various size combinations, cover all needs that
may arise in terms of wall openings (the same door single leaf or double leaf can be placed
in right or left opening)

Constructed completed of galvanized metal sheet for maximum protection against corrosion,
accompanied by a perimeter gasket for maximum sealing is ideal even for areas with high
humidity. The door leafs robustness is ensured by the internal placement of honeycomb panel.
Also available with punches for areas where ventilation is necessary. 

Available in RAL 7035, or alternatively in any other colour of ETEM covering numerous
applications in off ices, warehouses, stairwells and industrial areas. 
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ET845001 ET845002

Οι μεταλλικές πόρτες
είναι διαθέσιμες σε τεράστια
ποικιλία χρωμάτων ΕΤΕΜ.
Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο, 
σελίδα 52.

The metal doors are available
in a variety of ETEM colours.
Please refer to the colour chart
on page 52.



Εξωτερική λαβή, νίκελ ματ
Security door handle, nickel mat ET235510.11

Εξωτερική λαβή σε σχήμα “Π” inox μεγάλη
Long armored door handle inox ET212314.00

 Accessories  Εξαρτήματα

ET212315.00
Εξωτερική λαβή σε σχήμα “Π” inox μικρή

Short armored door handle inox 

Εξαρτήματα  Accessories

Security doors accessories,  oro matET235509.05
Διακοσμητικά πόρτας ασφαλείας, νίκελ ματ
Security doors accessories, nickel matET235509.11

Διακοσμητικά πόρτας ασφαλείας, όρο ματ

Διακοσμητικά HOPPE σε χρώμα F4
HOPPE accessories in colour F4ET235508.05

Διακοσμητικά HOPPE σε χρώμα F1
HOPPE accessories in colour F1ET235508.11

Εξωτερική λαβή, όρο ματ 
Security door handle, oro mat ET235510.05
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Χρωματολόγιο  Colour Chart  Colour Chart   Χρωματολόγιο

Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής 
απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να 
μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό 
προϊόν.

Τα χρώματα όπως εμφανίζονται σε αυτό
το χρωματολόγιο, μπορεί να διαφέρουν
από τα πραγματικά χρώματα, λόγω 
απόδοσης της εκτύπωσης. Για την ακριβή 
αντιστοιχία των χρωμάτων παρακαλούμε 
ζητήστε δείγματα.

All panel designs are graphically illustrated 
and do not have to fully represent the
exact product.

Colours as they appear in this chart may
differ from actual colours due to print
attributes. For precise colour matching 
please ask for respected samples.

RAL RAL MAT SPECIAL

RAL
METALLIC

Cosmos Atlas

9005
Jet Black

7037
Dusty Grey

7005
Mouse Grey

6009
Fir Green

1013
Oyster White

1013
Oyster White

1015
Light Ivory

1015
Light Ivory

3002
Carmine Red

3005
Wine Red

3004
Purple  Red

5003
Sapphire Blue

5010
Gentian Blue

5014
Pigeon Blue

5014
Pigeon Blue

6013
Reed Green

9010 A
White ETEM

9010 A
White ETEM

502
Sahara Grey

505
Sahara Green

510
Sahara Sky

514
Sahara Sand

521
Sahara Caravan

602
Cosmos Aztec

612
Cosmos Amazon

504
Sahara Blue

507
Sahara Silver

513
Sahara Flame

PP101/9023
Dark Grey

PP101/1035
Beige

PP101/7048
Mouse Grey

516
Sahara Jade

519
Sahara Nomad

PP101/1036
Gold

520
Sahara Night

522
Sahara Shade

608
Cosmos Aegean

703
Polis Palmyra

7044
Silk Grey

8007
Fawn Brown

8014 A
Brown ETEM

8017
Chocolate
Brown

7016
Tarpaulin Grey

7016
Tarpaulin Grey

7038
Agate Grey

7040
Window Grey

6005
Moss Green

6005
Moss Green

7037
Dusty Grey

6009
Fir Green

PP101/5025
Gentian Blue

ΧΡΩΜΑ 
ΞΥΛΟΥ

B01
White

B03
Walnut

B04
Chestnut

B05
Cherry

B02
Green

ΞΥΛΟ

ΔΡΥΣ
Oak

ΚΑΡΥΔΙΑ
Walnut

ΚΕΡΑΣΙΑ
Cherry

ΚΕΡΑΣΙΑ
Cherry

WENGE
Wenge

PVC

ΚΑΡΥΔΙΑ
Walnut

ΚΑΡΥΔΙΑ
Walnut

ΔΡΥΣ
Oak

ΚΕΡΑΣΙΑ
Cherry

WENGE
Wenge

LAMINATE

ΔΡΥΣ
Oak

WENGE
Wenge

Χρωματισμοί Επενδύσεων Αλουμινίου    Aluminum Doors Colors Χρωματισμοί Επενδύσεων Ξύλου / PVC / Laminate

Wood / PVC / Laminate Doors Colors
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