
MU2700 Designer Doors® are thermally insulated high security door systems that 
create an impressive beautiful entranceway to your home, designed and built to your 
requirements. The inherent strength of MU2700 and the patented interlocking structure of the 
profiles, make this door exceptionally solid and strong with easy construction and assembly.

Οι θερμομονωτικές πόρτες ασφαλείας MU2700 Designer Doors® προσφέρουν εντυπωσιακές 
λύσεις για πόρτες εισόδου, απόλυτα προσαρμοσμένες στις σχεδιαστικές σας απαιτήσεις. 
Ο κατοχυρωμένος σχεδιασμός του συστήματος με διασυνδεδεμένα προφίλ, καθιστούν 
τις πόρτες MU2700 στιβαρές και εξαιρετικά ασφαλείς, διατηρώντας παράλληλα ευκολία 
συναρμολόγησης και κατασκευής. 

MU2700 Designer Doors®

Θερμοπερατότητα Συστήματος / 

Thermal Transmittance - Uw [W/(m2K)]

Αεροδιαπερατότητα / Air Permeability

Υδατοστεγανότητα / Water Tightness

Αντοχή σε Ανεμοπίεση / Resistance to Wind Load

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΚΛΑΣΗ _ PERFORMANCE & CLASSIFICATION

 ≥ 1.4

Class 2

Class 3A

Class A3

Πλάτος x Ύψος Κάσιας / Frame Width x  Height                                100 x 57 mm

Πλάτος x Ύψος Φύλλου / Sash Width x  Height                                      60 x 150 mm 

Πλάτος x Ύψος Ραμποτέ / Panel Width x  Height                                  38 x 30 mm , 38 x 90 mm  

                    38 x 120 mm , 38 x 150 mm 

          

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ _ TECHNICAL CHARACTERISTICS



We are at your service.
Contact our technical department for more details and specifications. 
www.muskita.com.cy     info@muskita.com.cy    T: 2584 44 44      F: +357 25 393671 

Quality Certifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Λύσεις 

• Πόρτες ύψιστης ασφαλείας με πολλαπλά κλειδώματα και όλα τα ανάλογα πιστοποιητικά 
δοκιμών.

• Βαρέως τύπου, στιβαρή κατασκευή μέσω απλής και έξυπνης διαρρύθμισης συνδεδεμένων 
προφίλ, χωρίς λάστιχα ή διακοσμητικά εξαρτήματα που μπορούν να χαλαρώσουν. Το κάθε 
προφίλ κλειδώνει μεταξύ του για να σχηματίσει τη δομή της πόρτας όπου κάθε μέρος συμβάλλει 
στην αντοχή της.

• Εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από βαρέου τύπου θερμομονωμένα προφίλ αλουμινίου, 
ελαχιστοποιώντας τη μεταφορά θερμότητας, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια.

• Άπειρες σχεδιαστικές επιλογές για μονές, διπλές, με ή χωρίς γυαλί ασφαλείας. 
• Διατίθεται σε διαφορετικά σχέδια, από μοντέρνα έως και παραδοσιακά, καθώς και πλήρως 

προσαρμοσμένα στις δικές σας  απαιτήσεις.
• Τα προφίλ μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια καθώς και σε συνδυασμούς.
• Το σύστημα είναι παραγμένο από 100% πρωτόχυπο προφίλ αλουμινίου, με τέλειο φινίρισμα της 

δικής σας επιλογής σε ηλεκτροστατική βαφή, ανοδίωση ή φινίρισμα ξύλου. 
• Επιλογή από μεγάλη συλλογή εξαρτημάτων και μηχανισμών ασφαλείας, όπως προηγμένους 

κυλίνδρους κατά την παραβίαση.  
• Συμβατό με ειδικά συστήματα ανοίγματος με αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, 

πληκτρολογίου, κάρτας καθώς και αντικλεπτικά κλειδιά.

Technical Features & Solutions

• Classified as high security doors that are fully tested and certified.
• System MU2700 features solid construction through a simple but clever arrangement of  

interlocking, individual profiles, without glazing beads or trims to come loose. As each piece locks 
together it combines to form the solid structure of the door where every part contributes to its 
strength. 

• All sections of the door feature a polyamide thermal break, which minimises heat transfer and saves 
energy.

• Endless design possibilities, single or double, with or without security glass. 
• Available in different styles ranging from contemporary to traditional as well as customized to your 

requirements. 
• The individual planks can be arranged horizontally, vertically, diagonally or in combinations. 
• Made of 100% robust aluminium extrusions finished to perfection to your personal taste in  

powder coating, anodized or authentic hardwood finishes.
• Includes a wide selection of accessories and security mechanisms, such as multipoint locking and 

an advanced anti-tamper cylinder.
• Compatible with specialized locking mechanisms such as fingerprint recognition, keypad, card as 

well as anti-burglar hardware.


