




ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΗ / ALUMINUM FACINGS TEHNI

Η ΤΕΧΝΗ, πρωτοπόρος βιομηχανία στην παραγωγή Πορτών και πάνελ αλουμνιίου, σας προσφέρει τις Επεν-
δύσεις Αλουμινίου για θωρακισμένες πόρτες.
Με πολλές εναλλακτικές επιλογές σε πάχος λαμαρίνας 1,0 mm ή 1,5 mm, με υπόστρωμα PVC Rigid (PRG) 
ή MDF καλύπτει κάθε σας ανάγκη για επενδύσεις μεγάλης αντοχής, υψηλής ποιότητας και μοναδικού σχε-
διασμού.

ΤΕΗΝΙ, the leading industry in aluminium Doors and panels, presents the Aluminium facings for armored 
doors.
Auminium sheet thickness 1.0 mm or 1.5 mm, combined with PVC Rigid (PRG) or MDF covers your needs 
for high durability, high quality and unique design.

ΟΙ ΑΡΧΈΣ ΜΑΣ / OUR PRINCIPLES

Εστιάζουμε στην ποιότητα. Φροντίζουμε για το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Αυτές οι επενδύσεις αλουμινίου παράχθηκαν στο εργοστάσιο της ΤΕΧΝΗ Α.Ε. που κατέχει τις πιστοποιήσεις

ISO 9001:215 Διασφάλιση Ποιότητας
ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Διαχείρισης
OHSAS 18001:2007 Υγιεινής και ασφάλειας Εργαζομένων.

We focus on quality. We care for the environment 
and the safety of employees.
These aluminum facings produced  in TEHNI S.A. Plant, 
awarded the:

ISO 9001:215 Quality Management System
ISO 14001:2015 Environmental Management System
OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety System.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  - CONTENTS

Επενδύσεις αλουμινίου PUZZLE  - 6 σχέδια
PUZZLE Aluminium Facings  - 6 designs       Σελίδα/Page: 2-3

Επενδύσεις αλουμινίου OPTIMUM 1,5 mm, με χάραξη CNC - 26 σχέδια
OPTIMUM aluminium facings, 1,5 mm, CNC engraved - 26 designs   Σελίδα/Page: 4-11

Επενδύσεις αλουμινίου Παραδοσιακές με κορνίζες - 4 σχέδια
Traditional aluminium facings with decorative frames - 4 designs   Σελίδα/Page: 12

Επενδύσεις αλουμινίου Πρεσσαριστές με εσωτερικό πάτημα - 4 σχέδια
Pressed aluminium facings, inwards press  - 4 designs     Σελίδα/Page: 13

Επενδύσεις αλουμινίου Πρεσσαριστές - 30 σχέδια
Pressed aluminium facings, outwards press - 30 designs    Σελίδα/Page: 14-15

Επενδύσεις αλουμινίου με διακοσμητικά ΙΝΟΧ - 8 σχέδια
Aluminium facings with INOX decoratives -8 designs     Σελίδα/Page: 16
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Μονόχρωμη RAL
Single Color

Χρώμα Corten
Corten Color

Χρώμα Ξύλου
Wood Color

Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. 
Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.
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Επενδύσεις Puzzle
τύπου ραμποτέ

Διχρωμία Χρώμα Ξύλου / Ral
Two colors, Wood-Ral

Διχρωμία Χρώμα Ξύλου / Ral
Two colors, Wood Ral

Διχρωμία Λευκό / Χρώμα Ξύλου
Two colors, White - Black Wood

Ορατή επιφάνεια προφίλ / Visible surface Profile: 200 mm

Με κενό ανάμεσα στα προφίλ 10 mm
Gap between profiles 10 mm

Χωρίς κενό / Without gap

Επιλογές Εγκατάστασης / Installation Options

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent the actual product. 
Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.
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SEC-1765 SEC-1755 SEC-1108

Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 1,5 mm
και χάραξη CNC

CNC Engraving
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SEC-1118 SEC-1123 SEC-1107

Optimum1,5 mm

Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην 
αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. 
Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent 
the actual product. Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.
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SEC-1773 SEC-1303 SEC-1302

Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην 
αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. 
Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent 
the actual product. Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.

Optimum1,5 mm



Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 1,5 mm
και χάραξη CNC

CNC Engraving
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SEC-1501 SEC-1220 SEC-1200

SEC-1225



Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην 
αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. 
Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent 
the actual product. Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.

Optimum1,5 mm
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SEC-1471 SEC-1240 SEC-1631



Επενδύσεις Optimum
με φύλλο αλουμινίου 1,5 mm
και χάραξη CNC

CNC Engraving
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SEC-1740 SEC-1710 SEC-1151

SEC-1715



Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην 
αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. 
Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent 
the actual product. Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.

Optimum1,5 mm
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SEC-1651 SEC-1654 SEC-1725



Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην 
αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. 
Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent 
the actual product. Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.
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Παραδοσιακά με κορνίζες
με φύλλο αλουμινίου 1,0 mm
Traditional Style

SEC-5024 SEC-5100 SEC-5045

SEC-5001
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Πάτημα προς τα μέσα
Pressing inwards

Πρεσσαριστά
με πάτημα προς τα μέσα

με φύλλο αλουμινίου πάχους 1,0 mm

SEC-3652 SEC-3868

SEC-3867

SEC-3869



SEC-3651 SEC-3864 SEC-3660 SEC-3876 SEC-3885
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SEC-2101

SEC-3390

SEC-2301

SEC-3890

SEC-2201

SEC-3770

SEC-2500

SEC-3780

SEC-2435

SEC-3530

Pressed με φύλλο αλουμινίου 1,0 mm

Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. 
Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.



SEC-3580 SEC-3630 SEC-3640 SEC-3849 SEC-3875
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SEC-3680

SEC-3830

SEC-3710

SEC-3540

SEC-3520

SEC-3550

SEC-3500

SEC-3560

SEC-3510

SEC-3845

Pressed με φύλλο αλουμινίου 1,0 mm

All images are drawings of graphical representation and therefore may not accurately represent the actual product. 
Colors are indicative. Select color only from the actual color chart.



SEC-4250

SEC-4108

SEC-4275

SEC-4102

SEC-4285

SEC-4100

SEC-4296

SEC-4103

Όλες οι εικόνες είναι σχέδια γραφικής αναπαράστασης και συνεπώς ενδέχεται 
να μην αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια το πραγματικό προϊόν. 
Τα χρώματα είναι ενδεικτικά. Επιλέξτε το χρώμα μόνο από το χρωματολόγιο.

All images are drawings of graphical representation and therefore 
may not accurately represent the actual product. Colors are indicative. 
Select color only from the actual color chart.

Με διακοσμητικά INOX
με φύλλο αλουμινίου 1,0 mm
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Επεξεργασμένο Ξύλο
Processed Wood (MDF)

Άκαμπτο  PVC
PVC Rigid (PRG)

¢éáõÛóéíoi ôàðïé åðåîäàóåöî - Available types

Βοηθητικά Προφίλ

Διαθέσιμοι τύποι επενδύσεων / Available types

Περβάζι απλό (Ν.1)
SIMPLE Wall covering profile

ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικά της πόρτας, σε περίπτωση
που δεν επενδύουμε τον τοίχο (π.χ. μάρμαρο).

Περβάζι εξωτερικό μικρό (Ν.8)
EXTERNAL Wall covering profile, small

ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικά της πόρτας, για πόρτες 
που δεν χρειάζεται κάλυψη τοίχου.

Προφίλ κάσας (Ν.5)
FRAME profile

ΧΡΗΣΗ: Για την κάλυψη του τοίχου (λαμπά
 συνδυαζόμενο με το περβάζι (Ν.7).

Επεξεργασμένο Ξύλο
Processed Wood (MDF)

Άκαμπτο PVC
PVC Rigid (PRG)

Προφίλ Στραντζαριστό
BENDED profile

ΧΡΗΣΗ: Για κάλυψη κάσας, σε πόρτες με πλαϊνά.

Περβάζι εσωτερικό (Ν.3)
INTERNAL Wall covering profile

ΧΡΗΣΗ: Εσωτερικά της πόρτας.

Περβάζι εξωτερικό μεγάλο (Ν.7)
EXTERNAL Wall covering profile, Big

ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικά της πόρτας, για την κάλυψη λαμπά,
συνδυαζόμενο με το προφίλ κάσας (Ν.5).



www.tehni.eu

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ALUMINIUM FACINGS
FOR ARMORED DOORS




