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Σ

τον κόσµο της έµπνευσης και της ποιότητας της
εταιρείας Kalliotis, σχεδιάζουµε και παράγουµε
προϊόντα εύχρηστα και καλαίσθητα που έχουν ως
κέντρο έµπνευσης τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με χρήση
λιτών και σύγρονων σχεδιαστικών γραµµών, υψηλής
ποιότητας πρώτων υλών, συγχρονης τεχνολογίας παραγωγής
καταφέρνουµε να εναρµονίσουµε την ποιότητα, το design και
την χρηστικότητα µε την χαµηλή τιµή πώλησης.
Έιµαστε µια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που σχεδιάζει
και παράγει όλα τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις της στην
Θέρµη, Θεσσαλονίκης. ∆ραστηριοποιούµαστε στον τοµέα
των ανελκυστήρων από το 1989, υπογράφοντας θαλάµους
και πόρτες ανελκυστήρων υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
Με συντελεστές την τεχνογνωσία, την συνέπεια, την εµπειρία
και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας µας,
καθιερώθηκαµε ως µιά από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες
και πλέον ανταγωνιστικές ελληνικές µονάδες παραγωγής µε
έδρα την Βόρεια Ελλάδα.
Όλα αυτά µας οδήγησαν να παρουσιάσουµε στην ελληνική
και διεθνή αγορά τις νέες αυτόµατες πόρτες ανελκυστήρα
Auto.11.V1.LC. Ένα προϊόν σχεδιασµένο και παραγώµενο εξ
ολοκλήρου από εµάς, στηριζόµενο σε υψηλά standard
ποιότητας , αισθητικής και χρηστικότητας, πάντα όµως στην
πιο ανταγωνιστική τιµή. Πιστοποιηµένη κατά CE καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/16/ΕΚ και του ΕΝ81, 1-2
Ο λιτός και σύγχρονος σχεδιασµός χωρίς την χρήση πολλών
και διαφορετικών µηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων,
η γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, η
τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά και µηχανικά
συστήµατα κίνησης και ελέγχου, το κάνουν ένα προϊόν
αξιόπιστο και ανταγωνιστικό στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Μπορούµε να ικανοποιήσουµε και τον πιο απαιτητικό πελάτη
προσφέροντας του την επιλογή να διαλέξει το είδος της
πόρτας που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του καθώς και
να επιλέξει απο µια µεγάλη γκάµα υλικών επενδύσεων όπως
ανοξείδωτο, ξύλο αλλα και χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής
από την συλλογή µας Kalliotis Modern Colours βαµµένα και
επεξεργασµένα στο υπερσύγχρονο βαφείο ηλεκτροστατικής
βαφής της εταιρεία µας

T

o the world of inspiration and quality of Kalliotis
company, we design and produce functionnal
and elegant products that have as center of
inspiration the person and our environment. With use
of simple design method we give in our products the
facility of everyday routine. With the use of high quality
of materials we offer quality that a modern people
wants. With the use of high technology in design and in
productive we accomplish to configure quality, design
and utilitariance with low price.
We are a Greek family company that design and
produces all the products in our factory in Thermi,
Thessalonikis, Greece. We activate in the sector of
elevators since 1989, signing high quality elevators
cabins and doors. With know-how, consequence,
experience and anthropocentric character of our
company, we established as one of the most rapidly
developing and competitive companies in Northern
Greece.
All these led us to present in the Greek and international
market the new automatic elevators doors
Auto.11.V1.LC. One product that designes and
produces in our factory in Thermi, Thessalonikis,
Greece. That product’s design and manufacture is
supported by elegance, functionality and high standard
quality of Kalliotis company but in the most
competitive price of market. Certified with CE it covers
all the requirements of 95/16/EK and EN81,1-2
.
Simple and modern design without the use of many and
different mechanic and electronic elements, fast and
easy installation and maintainance, high electronic and
mechanic systems of movement and control, make the
automatic door Auto.11.V1.LC one of the most reliable
and competitive in the Greek and international market.
.
We can satisfy the most exigent customer offering the
choice to select any automatic door type that serves
better his needs and also to select from a big range of
materials as stainless steel (inox), wood and powder
coating colours of Kalliotis Modern Colours collection.

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

2Φ αυτόµατη πόρτα τηλεσκοπικού ανοίγµατος
Κάσωµα inox satine + Θυρόφυλλο inox satine µε τζάµι
 Μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα σχεδιάζονται και
κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Kalliotis


Στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή



Πιστοποιηµένη κατά CE σύµφωνα µε τον ΕΝ81-1, 2

2P automatic door telescopic opening
Casing inox satine + Panels inox satine with glass
 Λιτός και σύγχρονος σχεδιασµός µε χρήση λίγων και
κοινών µηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων

Ενσωµατωµένος απεγκλωβισµός πάνω στην πλακέτα
ελέγχου αυτόµατης πόρτας Audo.100


Ενσωµατωµένη υποδοχή για φωτοκουρτίνα και
φωτοκύτταρο πάνω στην πλακέτα ελέγχου αυτόµατης
πόρτας Audo.100 χωρίς χρήση έξτρα πλακέτας



Χρήση έξυπνου encoder ενσωµατωµένου πάνω στον DC
κινητήρα ώστε να µπορούµε να ελέγχουµε την πόρτα σε
οποιοδήποτε σηµείο της



Χρήση κοινό πουράκι για την ζώνη και τον
απεγκλωβισµό



Έξυπνη, εύχρηστη και αξιόπιστη πλακέτα ελέγχου
αυτόµατης πόρτας Audo.100 για την οδήγηση της πόρτας.



Χρήση υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά και µηχανικά
συστήµατα κίνησης και ελέγχου



Έτοιµη προγραµµατιζόµενη πόρτα χωρίς την χρήση
έξτρα προγραµµατιστή. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται
κατευθείαν στην πλακέτα ελέγχου αυτόµατης πόρτας
Audo.100



Ηχητική προειδοποίηση κατά την διαδικασία
παρεµπόδισης





Γρήγορη, εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση





Οθόνη καταγραφής σφαλµάτων
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Προστασία της µπαταρίας και επαναφόρτιση της

Mεγάλη επιλογή υλικών από inox, ξύλο και χρώµατα
ηλεκτροστατικής βαφής

Products + Information

2Φ αυτόµατη πόρτα κεντρικού ανοίγµατος
Κάσωµα inox satine + Θυρόφυλλο inox satine µε τζάµι
 Mechanical and electronics part design and
manufactures from Kalliotis company.


Have duty and reliable products



CE Certificate covers EN81-1, 2

2P automatic door center opening
Casing inox satine + Panels inox satine with glass
 Incorporated emergency open above in control card
AUDO.100

Incorporated input for photocells or photocurtains
above in control card Audo.100 without used extra circuit


Used same electronic switch and bar magnet for floor
and emergency open


 Use intelligent encoder incorporated in DC motor so
door control in anyone point of their distance(open)

Used high technology electronic and mechanic systems
of movement and control


 Intelligent, functionnal and reliable control card
AUDO.100 control automatic door
 Ready to use automatic door without used extra portable
programmer. Any change becomes straight in control card
AUDO.100


Buzzer if obstruction on



Display to investigate false and problem



Battery protection and rate charge

Fast, easy installation and maintainance

Usefull and modern design with used less mechanic and
electronic parts




 Big range of materials like inox, wood and powder
coating of Kalliotis Modern Colours collection
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Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

3Φ αυτόµατη πόρτα τηλεσκοπικού ανοίγµατος
Κάσωµα inox satine + Θυρόφυλλο full glass
08 • More Materials + Colours • 32 - 33

3P automatic door telescopic opening
Casing inox satine + Panels full glass

Products + Information

4Φ αυτοµατη πόρτα κεντρικού ανοιγµατος
Κάσωµα inox satine + Θυροφυλλο inox satine µε τζαµι

4P automatic door center opening
Casing inox satine + Panels inox satine with glass
Design + Produce in Greece • 09

Products
+ Informations

1Φ Τηλεσκοπική
+ 1P Telescopic

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

1φ τηλεσκοπική αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια
που υπάρχει πρόβληµα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το πλάτος

1P telescopic automatic door is ideal for well with problem
with depth and no problem with width.

2270

2400

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

40

40
171
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Every
+ Time

Products + Information

Θυρόφυλλο τυφλό

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Panel closed

•
•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

600

1390

700

1590

800

1790

900

1990

1000

2190

1100

2390

1200

2590

1300

2790

1400

2990

Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing
120 mm
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For more
details please contact us

Every
+ Where

Άνοιγµα πόρτας / Opening door (Α)
120
Ελάχιστο πλάτος φρεατίου / Min well width (Β)

120

Every + Think
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2Φ Τηλεσκοπική
+ 2P Telescopic

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

2φ τηλεσκοπική αυτόµατη πόρτα είναι η πιο συνηθισµένη
πόρτα. Είναι ιδανική για φρεάτια που δεν υπάρχει
πρόβληµα χώρου

2P telescopic automatic door is more usefull door. Ideal for
well that do not exist problem of space.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

2270

2400

Every
+ Time

80

80
238
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Products + Information

Θυρόφυλλο τυφλό

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Panel closed

•
•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

600

1100

700

1250

800

1400

900

1550

1000

1700

1100

1850

1200

2000

1300

2150

1400

2300

Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing
120 mm
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For more
details please contact us

Every
+ Where

Άνοιγµα πόρτας / Opening door (Α)
120
Ελάχιστο πλάτος φρεατίου / Min well width (Β)

120

Every + Think
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3Φ Τηλεσκοπική
+ 3P Telescopic

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

3φ τηλεσκοπική αυτόµατη πόρτα ειναι ιδανική για φρεάτια
που υπάρχει πρόβληµα στο πλάτος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το βάθος του

3P telescopic automatic door is ideal for well with problem
with width and no problem with depth.

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

2270

2400

Every
+ Time

120

120
318
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Products + Information

Θυρόφυλλο τυφλό

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Panel closed

•
•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

600

990

700

1125

800

1257

900

1390

1000

1525

1100

1657

1200

1790

1300

1925

1400

2057

Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing
120 mm
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For more
details please contact us

Every
+ Where

Άνοιγµα πόρτας / Opening door (Α)
120
Ελάχιστο πλάτος φρεατίου / Min well width (Β)

120

Every + Think
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4Φ Τηλεσκοπική
+ 4P Telescopic

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

4φ τηλεσκοπική αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια
που υπάρχει προβληµα στο πλάτος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το βάθος του

4P telescopic automatic door is ideal for well with problem
with width and no problem with depth.

2270

2400

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

160

160
398
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Every
+ Time

Products + Information

Θυρόφυλλο τυφλό

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Panel closed

•
•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

600

940

700

1065

800

1190

900

1315

1000

1440

1100

1565

1200

1690

1300

1815

1400

1940

Οι διαστάσεις είναι για κολώνα 120 mm + Distance is for casing
120 mm
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For more
details please contact us

Every
+ Where

Άνοιγµα πόρτας / Opening door (Α)
120
Ελάχιστο πλάτος φρεατίου / Min well width (Β)

120

Every + Think
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2Φ Κεντρική
+ 2P Center

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

2φ κεντρική αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που
υπάρχει πρόβληµα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το πλάτος του

2P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with width.

2270

2400

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

40

40
171
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Every
+ Time

Products + Information

Θυρόφυλλο τυφλό

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Panel closed

•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

600

1340

700

1540

800

1740

900

1940

1000

2140

1100

2340

1200

2540

1300

2740

1400

2940

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For
more details please contact us

Every
+ Where

Ελάχιστο πάχος φρεατιου / Min well width (Β)

120

Άνοιγµα πόρτας
Opening door (Α)

120

Every + Think
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4Φ Κεντρική
+ 4P Center

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

4φ κεντρική αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που
υπάρχει πρόβληµα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το πλάτος του.

2P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with width.

2270

2400

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

80

80
238
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Every
+ Time

Products + Information

Θυρόφυλλο τυφλό

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Panel closed

•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

800

1400

1000

1700

1200

2000

1400

2260

1600

2560

1800

2860

2000

3160

2400

3460

2600

3760

2800

4060

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For
more details please contact us

Every
+ Where

Ελάχιστο πάχος φρεατιου / Min well width (Β)

120

Άνοιγµα πόρτας
Opening door (Α)

120

Every + Think
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6Φ Κεντρική
+ 6P Center

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

6φ κεντρική αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που
υπάρχει πρόβληµα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το πλάτος του.

6P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with A

2270

2400

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

120

120
318
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Every
+ Time

Products + Information

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

1200

1740

1400

2007

1600

2274

1800

2540

2000

2807

2200

3074

2400

3340

2600

3607

2800

3874

3000

4140

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For
more details please contact us

Every
+ Where

Ελάχιστο πάχος φρεατιου / Min well width (Β)

120

Άνοιγµα πόρτας
Opening door (Α)

120

Every + Think
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8Φ Κεντρική
+ 8P Center

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

8φ κεντρική αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική για φρεάτια που
υπάρχει πρόβληµα στο βάθος του φρεατίου αλλά δεν
έχουµε πρόβληµα µε το πλάτος του

8P center automatic door is ideal for well with problem with
depth and no problem with width.

2270

2400

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

160

160
398
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Every
+ Time

Products + Information

Θυρόφυλλο µε πλαίσιο και τζάµι
Panel with glass

Θυρόφυλλο full glass
Panel full glass

•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

1200

1640

1400

1890

1600

2140

1800

2390

2000

2640

2200

2890

2400

3140

2600

3390

2800

3640

3000

3890

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For
more details please contact us

Every
+ Where

Ελάχιστο πάχος φρεατιου / Min well width (Β)

120

Άνοιγµα πόρτας
Opening door (Α)

120

Every + Think
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2Φ Κυκλική
+ 2P Circular

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

2φ κυκλική αυτόµατη πόρτα ειναι στιβαρής κατασκευής και
πρωτότυπου σχεδιασµού. Οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν
διαγράφοντας κυκλικό τοµέα.

2P circular automatic door is heavy duty and impressive design
product. Doors open and close movement in circular section.

28 • More Materials + Colours • 32 - 33

Every
+ Time

Άνοιγµα πόρτας ορόφου
Opening landing door
140

Άνοιγµα πόρτας θαλάµου
Opening cabin door

∆ιάµετρος θαλάµου
Cabin diameter

∆ιάµετρος φρεατίου
Well diameter

140

Τεχνικά Σχέδια • Technical Drawing

Xωνευτή
+ Mortice

Products + Information

Xωνευτή αυτόµατη πόρτα είναι ιδανική σε φρεάτια µε
µικρό βάθος και πλάτος. Μπορεί να γίνει είτε κεντρική είτε
τηλεσκοπική χωνευτή αυτόµατη πόρτα

Μortice automatic door is ideal for well with problem with
width and depth. You can choose between center or
telescopic mortice automatic door

•

(Α) Άνοιγµα πόρτας
Opening door

(Β) Ελάχιστο πλάτος φρεατίου
Min well width

600

1000

700

1100

800

1200

900

1300

1000

1400

1100

1500

1200

1600

1300

1700

1400

1800

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας + For
more details please contact us

Every
+ Where

Ελάχιστο πλάτος φρεατίου / Min well width (Β)

120

Άνοιγµα πόρτας
Opening door (Α)

120

Every + Think
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Materials
+ Modern Colours

Modern Colours
+ Materials

Αυτόµατη Πόρτα • Automatic Door

Μπορούµε να σας προσφέρουµε µια µεγάλη γκάµα υλικών
επενδύσεων όπως ανοξείδωτο, ξύλο, αλουµίνιο αλλά και
δυνατότητα επιλογής απο χρώµατα ηλεκτροστατικής
βαφής απο την συλλογή µας Kalliotis Modern Colours
βαµµένα και επεξεργασµένα στο υπερσύγχρονο βαφείο
ηλεκτροστατικής βαφής που διαθέτουµε. Τα χρώµατα ειναι
οικολογικά και πιστοποιηµένα κατά Qualicoat, Class 1 και
GSB, Standard Class καθώς και Qualicoat, Class2

Our company has the possibility to satisfy the most exigent
customer offering the choice to select from big range of
materials as stainless steel (inox), wood, aluminium and
powder coating colours of Kalliotis Modern Colours
collection. All the colours stained in our high level powder
coating machine. All powder coating colours are approved
according to the standards of Qualicoat, Class 1 and GSB,
Standard Class and Qualicoat, Class2

Ηλεκτροστατική βαφή • Powder coating

Σκουριά 1100
Rust 1100

Μπέζ 1200
Sand 1200

Μπορντώ 1300
Rouge 1300

Πράσινο 1400
Breeze 1400

Μπλέ 1500
Oasis 1500

Κόκκινο 1600
Flame 1600

Τιτάνιο 1700
Titanium 1700

Ανθρακί 1800
Antracite 1800

Φιµέ 1900
Fumme 1900

Γκρί 2000
Grey 2000

Κεραµιδί 2100
Chestnut 2100

Πορτοκαλί 2200
Fusion 2200

Σαµπανιζέ 2300
Champagne 2300

Γαλάζιο 2400
Sky 2400

Λαχανί 2500
Light green 2500

Ρόζ 2600
Pink 2600

Μώβ 2700
Purple 2700

Λευκό 2800
White 2800

Ξύλο Wenge
Wood Wenge

Ξύλο Κερασιά
Wood Cherry

Ξύλο ∆ρύς
Wood Oak

Ξύλο Ζεµπράνο
Wood Zebrano

Επενδυσεις • Sidefacing

Inox Satine
Brushed st/st

Inox Γυαλιστερό
Mirror st/st
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Materials + Colours

Κάσωµα Σκουρια + Θυροφυλλο Μπεζ
Casing Rust + Panel Sand

Κάσωµα Ανθρακι + Θυροφυλλο Τιτάνιο
Casing Antracite + Panel Titanium

Κάσωµα + Θυροφυλλο Πράσινο
Casing + Panel Breeze

Κάσωµα + Θυροφυλλο Inox satine
Casing + Panel Brushed st/st

Κάσωµα + Θυροφυλλο δρυς
Casing + Panel Oak

Κάσωµα Ζεµπρανο + Θυροφυλλο Μπεζ
Casing Zebrano + Panel Sand
Design + Produce in Greece • 33

Tα χρώµατα στις φωτογραφίες είναι πιθανόν να έχουν
χρωµατική απόκλιση από την πραγµατικότητα. Για
περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα µας επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα µας ή επικοινωνήστε µαζί µας

Colours in pictures may have a slight declination from reality. For
more information for our products please visit our site or contact
with us
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Εργοστάσιο - Έδρα
ΒΙ.ΠΕ Θέρµης
17 χλµ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (Ν.Ραιδεστός)
Τ.Κ 57001, Τ.Θ 60640
Τ: 2310466454 F: 2310466533

Factory - Head office
IN.AR Thermis
17 klm Thessalonikis - Poligirou (N. Redestos)
P.C 57001, PO Box 60640
Τ: +302310466454 F: +302310466533

Εξυπηρέτηση πελατών Αθήνας
Μ:6937349944

Athens customers service
Μ:+306937349944

www.kalliotis.gr

kalliotislift@yahoo.com

