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interior doors
ROCCA PORT



ROCCA PORT

| εσωτερικές πόρτες

ÃÚÒÌ· 401 ÃÚÒÌ· 403ÃÚÒÌ· 402

ÃÚÒÌ· 405ÃÚÒÌ· 404
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ÃÚÒÌ· 406 ÃÚÒÌ· 407

ÃÚÒÌ· 408 ÃÚÒÌ· 408
™¯¤‰ÈÔ ∞-50

ÃÚÒÌ· 409

∆ρύινες πόρτες



| εσωτερικές πόρτες

ROCCA PORT

fiÚÙ· Â›Â‰Ë
Tanganica std

fiÚÙ· Â›Â‰Ë
¢Ú‡ÈÓË sbiancato

fiÚÙ· Doga 1005 fiÚÙ· Â›Â‰Ë
ÃÚÒÌ· 1005

laminate
wengè

laminate
sbiancato
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Û˘ÚfiÌÂÓË ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÙÔ›¯Ô˘
ÌÂ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÙÔÈ¯ÈÛÌÔ‡
§¿Î· 9001
™¯. ∞ 55

fiÚÙ· ·ÓÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ™¯. ∞ 6 fiÚÙ· ·ÓÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ™¯. ∞ 29 fiÚÙ· ·ÓÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ™¯. ∞ 32

fiÚÙ· Â›Â‰Ë
Û·ÛÙ‹
Tanganica std



ROCCA PORT

| εσωτερικές πόρτες

fiÚÙ· Ù˙·ÌˆÙ‹

™¯. ∆1
Tanganica std

fiÚÙ· Ù˙·ÌˆÙ‹

™¯. ∆5
Tanganica std

fiÚÙ· Â›Â‰Ë
ÌÂ Inox

™¯¤‰ÈÔ ∞-41
ÃÚÒÌ· 402

fiÚÙ· Â›Â‰Ë
ÌÂ Inox

™¯¤‰ÈÔ ∞-42
ÃÚÒÌ· 407

∆4

A-40 A-43

A-44 A-45

∆2 ∆3

∆6
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κασώµατα & περβάζια

∆‡Ô˜ ∞

R 10 Î¿Û·
ÌÂ ›ÛÈ· ÂÚ‚¿˙È·
Ì¤Û· - ¤Íˆ

∆‡Ô˜ µ

R 10 Î¿Û·
ÌÂ ÂÚ‚¿˙È· ÔÌ¤ ¤Íˆ
Â›Â‰· Ì¤Û·

∆‡Ô˜ °

Î˘ÎÏÈÎ‹ Î¿Û·
ÌÂ ÔÌ¤ ÂÚ‚¿˙È·
Ì¤Û· - ¤Íˆ

∆‡Ô˜ ¢

Î˘ÎÏÈÎ‹ Î¿Û·
ÌÂ ÂÚ‚¿˙È· ÔÌ¤ ¤Íˆ
Â›Â‰· Ì¤Û·

διαστάσεις

∫·ı·Úfi ¶¤Ú·ÛÌ·
∞

60 ¯ 210
65 ¯ 210
70 ¯ 210
75 ¯ 210
80 ¯ 210
90 ¯ 210

∫·ı·Úfi ¶¤Ú·ÛÌ·
µ*

71 ¯ 215
76 ¯ 215
81 ¯ 215
86 ¯ 215
91 ¯ 215

101 ¯ 215

* ∆Ô ‡„Ô˜ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜ Î¿ıÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
* ¶¿Óˆ ·fi 215 ÂÎ. Á›ÓÂÙ·È ÂÈ‰ÈÎ‹ ·Ú·ÁÁÂÏ›·.



| εσωτερικές πόρτες

ROCCA PORT σχέδια παντογράφου

A 1 A 2 A 4 A 5 A 6 A 7

A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13

A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19

ª∞Ã∞πƒπ ª1
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ª∞Ã∞πƒπ ª2

A 21 A 23 A 24 A 25 A 27 A 28

A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 35

A36 A 50 A 52 A 55 A 56 A 57



BERTOLOTTO PORTE

| εσωτερικές πόρτες

Baltimora Baltimora new Alaska Venezia Auckland

Η εταιρία BERTOLOTTO PORTE βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες
παραγωγής εσωτερικών θυρών στην Ιταλία, με εμπειρία μεγαλύτερη
από 20 χρόνια.

Η κατασκευή κάθε εσωτερικής πόρτας στηρίζεται στην τεχνολογική
πρωτοπορία, σε συνδυασμό με την εμπειρία χειροποίητης κατασκευής.
Σε κάθε φάση παραγωγής συνυπάρχουν αρμονικά computer και
ανθρώπινος έλεγχος.

Η καλύτερη εγγύηση ποιότητας είναι οι ευχαριστημένοι πελάτες -πάνω
από 1400 ενεργούς πελάτες ετησίως- και περισσότερους από 300
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Η εταιρία BERTOLOTTO PORTE είναι ανάμεσα στις εταιρίες με την
“καλύτερη απόδοση” στον τομέα των ξύλινων θυρών, σύμφωνα με
έρευνα που έγινε για λογαριασμό του SDA Boccomi School of
Managment.

BERTOLOTTO PORTE WOODEN INTERIOR DOORS

The company has steaded it’s presence of the market thanks to the
sturdiness of it’s 20 years of experience. BERTOLOTTO PORTE is among
the leading companies in Italy for door manufacturing.

Production site is the synthesis of technology innovation and handcraft
refinement. For each working phase, besides computer instruments,
even the manual control is envisaged.

The best reliability warrant is the market share covered: more than 1400
active customers in Italy and more than 300 authorized dealers.

BERTOLOTTO PORTE is among the “best perfomer” in Italy in the wood
doors and windows sector according the research made by SDA Bocconi
School of Managment.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ BERTOLOTTO PORTE

Rodi Antike Costellazioni Fashion Casa zen

2003
piena tanganica
medio
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interior doors
BERTOLOTTO PORTE



BERTOLOTTO PORTE

2011 piena ciliegio

| εσωτερικές πόρτες

Collection Baltimora

2001 F4 noce nazionale 2001 vetro noce nazionale

2002 piena noce nazionale 2004 piena noce nazionale 2009 piena rovere miele
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Collection Baltimora new

2020 piena rovere sbiancato 2024 piena tanganica medio 2030 vetro 2 noce nazionale

2025 vetro 2 rovere wengè 2034 rovere sbiancato 2036 noce nazionale



BERTOLOTTO PORTE

Century rovere sbiancato

Collection Alaska

Garda satinato silverCerchi laccato arancio

Karibu silver

| εσωτερικές πόρτες

Serie Antares

Serie Selesta

Avion rovere wengè

Artide rovere miele



Collection Venezia

R piena tanganica medio

Nova vetro 1 noce nazionale

Phedra avorio H 13 TS piena noce nazionale

H 13 piena tanganica medioL3P laccato bianco
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BERTOLOTTO PORTE

Doga noce nazionale sbiancato

Collection Auckland

Doga Hori ALL4 ciliegio sbiancato

Alterna rovere noce

Kompost noce nazionale grey

Doga obli mogano Doga noce nazionale

| εσωτερικές πόρτες



Collection Rodi

Serie 7 piena abete rusticato

Serie 7 piena softwood noce
con capitello Barrueco

Serie 13 piena rovere decapé L3P FRANCESCA
finitura patinato intenso

19

Collection Antike

Serie 4 piena softwood
patinato avorio

Serie 1 rusticato bicolore
bianco nero



BERTOLOTTO PORTE

Andromeda
lucido bianco

Pegaso
lucido nero

Vega
lucido avorio

Vega
lucido bianco

Vega
opaco tortora

| εσωτερικές πόρτες

Cassiopea
lucido bordeaux



Collection Costellazioni

21



| εσωτερικές πόρτες

BERTOLOTTO PORTE Collection Fashion

Chapeau lucido nero



23Kara telaio laccato bianco

Collection Casa zen

Serie 2020 vetro fusione HaraKum telaio laccato bianco



SJB PORTE

Contemporanea Teknoeuropa Composita Soluzione Classica Filo Muro Hotel

Η εταιρία SJB έχει καταφέρει στη μακρόχρονη πορεία της να κερδίσει
κυρίαρχη θέση στην κατασκευή εσωτερικών θυρών, τόσο στον ιταλικό
χώρο όσο και στο εξωτερικό, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των
πελατών της και την εγγύηση της ποιότητας υλικών και κατασκευής.

Χρησιμοποιώντας την παράδοση και την τεχνολογία σε κάθε κομμάτι της
παραγωγής, πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακολουθώντας
διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις και έχοντας μια ομάδα προσωπικού
υψηλής εξειδίκευσης.

Οι εσωτερικές πόρτες SJB θεωρούνται κομμάτι διακόσμησης και
επίπλωσης, κατασκευάζονται με προσοχή και σεβασμό στην
λεπτομέρεια και την αισθητική και ικανοποιούν κάθε λειτουργική
απαίτηση.

Οι πόρτες διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, με
δυνατότητα πολυεστερικής βαφής με ματ ή γκλος τελείωμα, και σε
διάφορους τύπους όπως τζαμωτές ή με καΐτια, σπαστές, συρόμενες κ.α.

SJB INTERIOR WOODEN DOORS

Leader in Italy and abroad in the production of interior doors, SJB
Iezzoni place themselves at their clients’ s disposal to ensure quality
and service with a wide range of collections and technical commercial
structure gained during fifty years of experience in the art of designing
and making wood doors.

Using their manufacturing tradition to best advantage, with constant
technological innovation and a team of highly specialized staff, SJB
doors are considered a furnishing component having precise
mechanical and functions capable of satisfying the demands to the
functional details and aesthetic particulars of each one.

SJB doors are available in a large variety of styles and colours, with the
option of mat or gloss polyester finishing painting.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SJB

| εσωτερικές πόρτες
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TEKNOEUROPA TK M
laccato lucido e legno graffiato

interior doors
SJB PORTE



SJB PORTE

| εσωτερικές πόρτες

Diesse Plex
finitura ebano lucido con plexiglass

Diesse
laccato perla

Linea
laccato con inserti ed elemento curvo laccati argento



Collection Contemporanea
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Diesse Lux
laccato con inserti swarovski

Diesse
finitura ebano con inserto in metallo finitura acciaio



SJB PORTE

| εσωτερικές πόρτες

Vego 2000 wengè “D” Quatro rovere

ES P
Cuoio con elemento piatto

Directa
vetro laccato

Directa arancio wengè

ES R
radica di mirto con intarsi



Collection Contemporanea
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Ego 2000 rovere grigio con inserti



SJB PORTE

| εσωτερικές πόρτες

TK B
rovere sbiancato

TK I
rovere moro

TK R
rovere moro graffiato con inserti

TK L
rovere tabacco lucido e opaco

TK S
rovere moro con inserti
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Collection Teknoeuropa

TK M
laccato lucido e legno graffiato



SJB PORTE

| εσωτερικές πόρτες

CM 820
noce nazionale e vetro

Collection Composita

CP 125
legno graffiato laccato lucido

CP 130
rovere grigio

CP 435
rovere moro e vetro

CP 415
rovere moro e vetro

CM 530
noce nazionale biondo



Collection Soluzione
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Sol I
noce nazionale con coprifilo piatto

Sol T
finitura wengè e vetro con coprifilo piatto

Sol H
finitura wengè e vetro con coprifilo piatto



SJB PORTE

181
tanganica naturale

385
noce nazionale con incisioni

171
noce nazionale biondo

281
noce nazionale

| εσωτερικές πόρτες

161
laccato



Collection Classica
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375 noce nazionale con incisioni



SJB PORTE

| εσωτερικές πόρτες

TK B scorrevole
rovere tabacco lucido scorrevole esterno muro con sistema senza mantovana

Filo muro
finitura wengé

Collection Filo muro
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Ειδικές Εφαρµογές • Special installation

CM 815
noce nazionale biondo-laccato nero e vetro



SJB PORTE

| εσωτερικές πόρτες

H 403 H 410

H 411 H 413

Collection Hotel

ΞΥΛΙΝΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ REI 30’
ΜΟΝΤΕΛΟ “E”

Κάσα: Προφίλ μασίφ ξυλείας 100 x 42mm.

Περβάζια: Κουμπωτά σε μασίφ ξύλο,
εξωτερικά 85 x 15mm και εσωτερικά 65x
15mm.

Φύλλο: Περιμετρικό μασίφ τελάρο στο
φύλλο 37 x 35mm και συνολικό πάχος
φύλλου 50 mm.

Εσωτερική μόνωση με πάνελ συνθετικών
πυράντοχων ινών PAVAROC πάχους 35 mm.

Πάνελ αντιπυρικής μοριοσανίδας πάχους
8mm.

Εξωτερικά ντύσιμο από καπλαμά υψηλής
ποιότητας και στις δύο πλευρές πάχους
0,5mm.

Λάστιχα:
Ένα μαλακό λάστιχο.
Ένα λάστιχο θερμοδιογκώμενο
αυτοκόλλητο “FIREFLEX 102”

Ανεμοφράκτης.

Μεταλλικά μέρη: 3 τεμάχια ανοξείδωτοι
μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι.

Κλειδαριά πυράντοχη με κύλινδρο
αυτόματου ανοίγματος.

Χερούλι εσωτερικό και πόμολο εξωτερικό.

Ρυθμιστής κλεισίματος: Εξωτερικός
(εμφανείς) υδραυλικός ρυθμιστής
κλεισίματος


