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Με τις Βιομηχανικές Πόρτες της εταιρίας NADI, σας πα-
ρέχεται η μέγιστη ασφάλεια και αντοχή με την καλύτερη 
ποιότητα. 

Η ποικιλία των εφαρμογών μας, σας δίνει την επιλογή να 
προσδιορίσετε τις διαστάσεις, το σχέδιο, τη διάταξη και τη 
λειτουργία που επιθυμείτε καλύπτοντας τις ανάγκες σας 
και για τις πιο πολύπλοκες κατασκευές.

Eγγυημένη ποιότητα

Τα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας υλικά που χρησι-
μοποιούνται, εγγυώνται την άψογη και μακροχρόνια λει-
τουργία ακόμη και στις πιο αντίξοες περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες.

Αντοχή στο χρόνο

Οι πόρτες και τα υλικά κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου σε 
εργοστάσια της Ευρώπης, σύμφωνα με τους κανονισμούς 
και τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Έτσι διασφαλίζουμε τα υψηλά ποιοτικά στάνταρτ με 
συνεχείς ελέγχους ποιότητας.

Γι’ αυτό το λόγο κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο των Βι-
ομηχανικών Πορτών.

Αξιοπιστία
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΟΡΤΑ  ΤΥΠΟΥ  ALU

COMPACT  DOOR

Πόρτα συνεργείων και βιομηχανίας με 
ακρυλικά τζάμια τύπου τρίπλεξ, για την 
εξάλειψη απώλειας θερμότητας,  σχε-
διασμένη για κτήρια όπου απαιτείται 
υψηλή φωτεινότητα. 

Σε μεγάλη ποικιλία RAL χρωμάτων 

Με το μοναδικό σύστημα οδηγών που 
επιτρέπουν την πόρτα να ανεβαίνει πο-
λύσπαστα στην οροφή, παρέχει από-
λυτη εξοικονόμηση χώρου, εύκολη και 
αθόρυβη λειτουργία.

Το σύστημα που έχει δεν χρειάζονται 
ελατήρια και παρέχει εγγυημένα μεγα-
λύτερο κύκλο ζωής. 
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Όλα τα πάνελ της πόρτας είναι κατασκευασμένα από γαλβανιζέ ατσαλόφυλλα εξωτερικά και εσωτερικά, 
πάχους 5mm, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται μόνωση  πολυουρεθάνης πάχους 40 mm παρέχοντας και 
την απαραίτητη θερμομόνωση και ηχομόνωση.
Θερμομόνωση: Κ= 0,50 W/m2K
Hχομόνωση:  RW= 28dB

Χάρη στα ενισχυμένα γαλβανιζέ ατσαλόφυλλα βαμμένα με ειδι-
κές βαφές, οι πόρτες προστατεύονται από παραμορφώσεις και 
διαβρώσεις. Έχουν αντοχή στην πίεση ανέμου και απόλυτη υδα-
τοστεγανότητα.
Πίεση ανέμου: 11 Beufort (120 km/h)

Ενδεδειγμένη λύση είναι η ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα.  Για 
λόγους ασφαλείας ανοίγουν πάντα προς τα έξω και έχουν μηχα-
νισμό επαναφοράς.  Όταν η ανθρωποθυρίδα είναι ανοιχτή η βιο-
μηχανική πόρτα δεν κινείται.

Σχεδιασμένη για εντατική, 
καθημερινή χρήση με μο-
ντέρνο σχεδιασμό κα αντο-
χή, παρέχοντας μία σταθε-
ρή και γερή κατασκευή για 
πολλά χρόνια.  

Ο σχεδιασμός τους είναι σε 
πλήρη αρμονία με το κτήριο 
και διατίθενται σε διάφορα 
χρώματα, ηλεκτροκίνητη, 
με πορτάκι πεζών και φεγ-
γίτες. 

Η Βιομηχανική πόρτα ΝΑDI  
ανοίγει κάθετα και γίνεται 
ένα με την οροφή απελευ-
θερώνοντας το χώρο και 
το φως που μπαίνει στο 
κτήριο.

Μόνωση

Αντοχή

Πόρτα πεζών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΣΠΑΣΤΗ  ΠΟΡΤΑ  ΟΡΟΦΗΣ

την απαραίτητη θερμομόνωση και ηχομόνωση.την απαραίτητη θερμομόνωση και ηχομόνωση.την απαραίτητη θερμομόνωση και ηχομόνωση.
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Χαμηλή 
ανύψωση πόρτας

Υψηλή
ανύψωση πόρτας Κάθετη

ανύψωση πόρτας

Κανονική ανύψωση 
πόρτας με προσαρ-
μογή στη σκεπή

Υψηλή ανύψωση 
πόρτας με προσαρ-
μογή στη σκεπή

Κανονική 
ανύψωση πόρτας

Οριζόντια τομή

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (SA)

SA
απαιτούμενος πλευρικός χώρος
LH
ύψος πόρτας (ανοίγματος)
AT
απαιτούμενο βάθος

Για ανύψωση τύπου N, ND, H, HD, V 
Για ανύψωση τύπου L

SA = mind. 125mm
SA = mind. 160mm

SH = 250mm
AT = LH + 1100mm

max HF = LΗ x 0,6
AT = LH + 850mm - HF SH = LH + 850mm

SH = mind. 400mm
AT = LH + 850mm

max HF = LΗ x 0,6
AT = LH + 850mm - HF

SH = mind. 400mm
AT = LH + 850mm

Το βάρος της πόρτας ανεξάρτητα από το μέγεθός της, εξι-
σορροπεί με το ελατήριο στρέψης, επιτυγχάνοντας εύκολη 
κίνηση της πόρτας.

Η στεγανοποίηση επιτιγχάνεται με ειδικά 
λάστιχα προσαρμοσμένα στον οδηγό της πόρτας.

PVC ειδικών προδιαγραφών για την ομοιόμορφη
εφαρμογή σε όλο το πλάτος της πόρτας.

Ελαστικά ειδικών προδιαγραφών φράζουν το άνοιγμα
μεταξύ πόρτας και δαπέδου.

Κατόπιν παραγ-
γελίας, οι πόρτες 
εξοπλίζονται
με φεγγίτες, με 
διπλά ακρυλικά 
τζάμια

Ελατήριο στρέψης

Πλευρική στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση πάνω  

Στεγανοποίηση δαπέδου

Φεγγίτες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΣΠΑΣΤΗ  ΠΟΡΤΑ  ΟΡΟΦΗΣ

LB
πλάτος πόρτας (ανοίγματος)
SH
απαιτούμενο ανώφλι
HF 
ύψος οδηγού
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Οι φυσούνες της εταιρίας NADI προστατεύουν τα εμπορεύματα από τις 
καιρικές συνθήκες εξοικονομώντας ενέργεια.

Προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη φορτηγών με υψηλής ποιότητας με-
τωπικές και πλευρικές πλάκες δίνοντας μία εύκαμπτη και ανθεκτική κα-
τασκευή. 

Η τέλεια λύση για ακριβή προσαρμογή των φορτηγών με το επίπεδο του κτηρίου 
ώστε η φορτοεκφόρτωση πραγματοποιείται με μία οριζόντια κίνηση.

Η ολοκληρωμένη λύση με υδραυλική ράμπα και φυσούνα

Φυσούνες

Ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες
Η τέλεια λύση για ακριβή προσαρμογή των φορτηγών με το επίπεδο του κτηρίου 
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TAXYKINHTEΣ  ΠΟΡΤΕΣ  EFAFLEX  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Τα συστήματα πορτών EFAFLEX Γερμανίας είναι σχεδιασμένα, εξελιγμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με την τεχνολογία αιχ-
μής και εναρμονισμένα με τις υψηλότερες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.  Η Γερμανική κατασκευή και ποιότητα 
εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία του μηχανισμού και μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία.

Όλες οι πόρτες της σειράς βασίζονται στην τεχνολογία spiral. 
Ανοίγει μια νέα διάσταση στην κατασκευή αυτόματων πορτών: 
με μέση ταχύτητα μεγαλύτερη από 3,6 m/sec αποτελούν τις τα-
χύτερες πόρτες στον κόσμο.

S SERIES
HIGH-SPEED SPIRAL DOORS

Οικονομικό σύστημα πόρτας για εσωτερικούςχώρους. Διαφέ-
ρουν από τις τυπικές πόρτες του είδους από τις εξαιρετικά υψη-
λές ταχύτητες κατά το άνοιγμα και κλείσιμο. Είναι κατάλληλες 
για να κρατούν σταθερή τη θερμοκρασία και την ηχομόνωση 
του χώρου.

R SERIES
HIGH-SPEED ROLL-UP DOORS

Είναι ιδανική λύση για εξωτερικές πόρτες μεγάλων χώρων. Πα-
ρέχουν προστασία ενάντια στο θόρυβο και τον αέρα και η ταχύ-
τατη λειτουργία τους κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο εξοικονομεί 
χρόνο και ενέργεια, παρέχοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα 
ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

F SERIES
HIGH-SPEED FOLDING DOORS

Πόρτες της εταιρίας EFAFLEX για ερμητικό κλείσιμο σε χώρους 
που χρήζουν πλήρη αποστείρωση. Αποστειρωμένους χώρους 
για διαφορές πίεσης αέρα μέχρι 30 Pa, με ανώτατη απώλεια 
αέρα μικρότερης από 50 m3/h.

CR SERIES
CLEAN ROOM DOORS
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Η εταιρία NADI Α.Ε. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978 και δραστηριοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια στους τηλεχειρισμούς και 
διαφόρων ειδών αυτοματισμούς. Από το 1981 οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτάθηκαν στην εισαγωγή και εγκατάσταση 
μηχανισμών για αυλόπορτες, γκαραζόπορτες, βιομηχανικές πόρτες, πόρτες ταχείας λειτουργείας καθώς και συστημάτων φόρ-
τωσης.

Η πολυετής προσύλωση της εταιρίας στην ποιότητα και την αξιοπιστία της έδωσε ηγετική θέση στο χώρο των αυτοματισμών και 
αυτόματων πορτών και στην επαγγελματική χρήση (δημόσια κτήρια, βιομηχανία κ.τ.λ.).

Η πλήρης ανακαίνηση και επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρίας το 2004, δεν είναι παρά άλλο ένα βήμα για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την εδραίωσή της στις πρώτες θέσεις της προτίμησής τους.

Ευκολία
Η τοποθέτηση αυτοματισμών 
αναβαθμίζει την αξία του σπι-
τιού σας:
• Σας επιτρέπει να εισέρχεστε 
και να εξέρχεστε από το σπίτι 
σας νιώθοντας ασφάλεια και 
σιγουριά χωρίς να βγαίνετε από 
το αυτοκίνητό σας.
• Τα παιδιά μπορούν να παίζουν 
ασφαλή και προστατευμένα 
στον κήπο.
• Τα συστήματα σας εξυπηρε-
τούν ακόμη και σε περιπτώσεις 
διακοπής ρεύματος.

Ασφάλεια
Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
προλαμβάνουν τα ατυχήματα 
καθώς μπορούν να συνοδεύο-
νται από πολλαπλά συστήματα 
ασφαλείας. Τεχνολογία αιχμής 
και εμπειρία συνδιάζονται αρμο-
νικά ώστε να παρέχουν αποκλει-
στικές λειτουργίες ασφαλείας.

Ποιότητα
Όλα τα προϊόντα είναι πιστο-
ποιημένα κατά ISO 9001/2000 
και έχουν υποστεί τους αυ-
στηρότερους ελέγχους και τα 
χαρακτηριστικά τους πληρούν 
τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας.

Εξυπηρέτηση
Έμπειρο προσωπικό, συνεχής 
παρουσία δεκαετιών στην ελ-
ληνική αγορά πάντα με πρωταρ-
χικό στόχο την αξία της ποιότη-
τας.
Παρεχόμενες υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις υψηλότερες 
απαιτήσεις και προσδοκίες των 
πελατών, πριν αλλά και μετά την 
πώληση, είναι καθήκον.
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς 
της NADI με απόλυτη εμπιστο-
σύνη.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΟΡΤΕΣ ΓΚΑΡΑΖ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ
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