
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   ΠΟΡΤΕΣ
AutomAtic EntrAncEs

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ • SLIDING DOORS

Απλές • straight
LH100
LH140
RD100

Τηλεσκοπικές • telescopic straight
TELESCOPICA

Γωνιακές • straight with corner
DIORISMA

Κυκλικές • circular
CIRCO

Με ερμητικό κλείσιμο
Hermetic/semi-hermetic 
ERMETIKA 
ERMETIKA S

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ • SWINGING DOORS

Μονόφυλλες/Δίφυλλες • one/two Wings
SWINGO

Μονόφυλλες/Δίφυλλες • one/two Wings
PROSWING

Δίφυλλες • shutters
DOMUS SWING

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
AUTOMATIC ENTRANCE ACCESSORIES

Σύστημα πανικού – διαφυγής, Σύστημα ARIETE
Antipanic breakaway system AriEtE

Εξαρτήματα αυτοματισμών
Automatism Accessories

Αισθητήρες λειτουργίας και ασφάλειας
opening and safety Devices

Εξαρτήματα Θυρών
Door Accessories

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ • REvOLvING DOORS

Giostra

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM PROFILES

TWENTY
SMALL
MAGNUM

Φυλλα Απο Κρυσταλλο • Glass pane-only wing

Αξεσουαρ Κουφωματων
commercial door accessories

Το σύστημα πανικού Ariete πληρεί 
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας 
σε περιπτώσεις όπου έχουμε 
εξόδους διαφυγής λόγω φωτιάς ή 
άλλων γεγονότων.
Το σύστημα διατίθεται σε μερικό 
άνοιγμα ή πλήρες άνοιγμα (μόνο 
στις συρόμενες) 

Ariete antipanic system complies 
security requirements, whenever 
the entrance is an emergency 
exit, in case of fire or other 
calamities. The system is 
available for partial (only sliding) 
or for total opening

twenty
Λεπτό προφίλ πάχους 20mm υψηλής 
αισθητικής • Elegant lines and 
reduced sizes profile. 
Thickness 20 mm

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Χωρίς προφίλ για τζάμι 10/12 мм

FRAMELESS
Glass mm 10/12

small 
Ιδανικό για κάθε χρήση πάχους 
25mm • Versatile, 
ideal for any automatism. 
Thickness 25mm

magnum 
Ενισχυμένο προφίλ πάχους 40mm • 
Strong and reliable profile for any 
architectural demand. Thickness 
40 mm

Τα προγράμματα MilleniumWare και LABprofiles 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία τόσο για την 
κατασκευή όσο και την διαχείρηση,ρύθμιση 
και συντήρηση των θυρών

millenniumWare and LABprofiles are easy tools to 
help the installer during installation 
and maintenance of Sesamo automatisms

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ • ALUMINIUM PROFILES

aRIete

sOFtwaRes

Strada Gabannone, 8/10 • 15030 Terruggia (AL) ITALY 
Phone: +39 0142 403 223 • Fax: +39 0142 403 256 
info@sesamo.eu • www.sesamo.eu
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συμπληρώνει
COMPLEMENTS

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
proDuct GuiDE

εταιρεία με σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008

Company with management system certified ISO 9001:2008
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made in iTaLY



Από το 1965 η εταιρεία Sesamo srl κατασκευάζει 
αυτοματισμούς και προφίλ αλουμινίου για αυτόμα-
τες θύρες ικανοποιώντας κάθε ζήτηση.Η μακροχρό-
νια εμπειρία μας συνδυασμένη με το υψηλό τεχνο-
λογικό επίπεδο πιστοποιούν τα υψηλά ποιοτικά 
πρότυπα,την αξία,την ευκολία στην χρήση και την 

αντοχή στο χρόνο, μας καθιστούν μόνιμο συνεργά-
τη των πελατών μας.
Εγγυόμαστε μια σωστή και βάσιμη συνεργασία κα-
θόλη την διαδικασία από τον σχεδιασμό μέχρι την 
μετά την πώληση υπηρεσία.

Since 1965 sesamo srl produces automatisms 
and aluminium profiles for automatic entrances, 
to satisfy any demand. Our long experience 
combined to the high technological levels, 
certified advanced quality standards, the right 
value for money, user-friendliness, tested 
durability make us partner and consultant to 
our clients. We guarantee a reliable relationship 
along all the production process from design 
to aftersales service.

Για βάρος έως 100kg ανά φύλλο στις δίφυλλες και 140kg ανά φύλλο στις μονόφυλλες
Payload up to 100 kg per wing in the two-wing version, or 140 kg in one wing

Για βάρος έως 140kg ανά φύλλο στις δίφυλλες και 160kg ανά φύλλο στις μονόφυλλες
Payload up to 140 kg per wing in the two-wing version, or 160 kg in one wing

Για βάρος έως 100kg ανά φύλλο
Payload up to 100 kg per wing
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Για βάρος έως 80kg ανά φύλλο στις δίφυλλες και 120kg ανά φύλλο στις μονόφυλλες
Payload up to 80 kg per wing in the two-wing version, or 120 kg in one wing
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Για βάρος έως 120kg ανά φύλλο
Payload up to 120 kg per wing
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Για βάρος έως 80kg ανά φύλλο στις δίφυλλες και 120kg ανά φύλλο στις μονόφυλλες
Payload up to 80 kg per wing in the four-wing version, or 120 kg in two-wings

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ
SLIdING dOORS

Μια ολοκληρωμένη σειρά συρόμενων θυρών σχεδιασμένη κατάλληλα για εφαρμογές σε δημό-
σιους ή ιδιωτικούς χώρους,ικανοποιώντας ακόμα και τις πιο απαιτητικές αρχιτεκτονικές λύσεις. 
Γίνονται βάση της νόρμας EN16005.
A complete range of products suitable for public and private applications, designed to 
satisfy the most demanding architectural solutions. In compliance to EN16005.

Στοιχεία υψηλής ποιότητας,καινοτόμες τεχνολογικές 
λύσεις,εύκολη εγκατάσταση,χρήση και συντήρηση 

εγγυημένη για αρκετό χρονικό διάστημα λειτουργίας.

High quality components, innovative technological 
solutions, easy installation, use and maintenance, 

guarantee for a long duration automatism.

διαθέσιμες χειροκίνητα και αυτόματα, 2,3,4 φτερά
Available manual or automatic, two, three, four wings

Βάρος πόρτας έως 250kg ανά φύλλο
Payload up to 250 kg per wing

Βάρος πόρτας έως 250kg ανά φύλλο
Payload up to 250 kg per wing 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ
REVOLVING dOORS

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΡΜΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
hERMETIc dOORS

ΑΝΟΙΓΟΝΕΣ ΘΥΡΕΣ
SwINGING dOORS

Ιδανική λύση για εισόδους αιχμής και εξοικονόμηση ενέργειας
Ideal solution for high traffic flow entrances and saving energy costs.

Οι συρόμενες θύρες με ερμητικό κλείσιμο χρησιμοποιούνται ως είσοδοι χώρων με 
απαίτηση ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
An hermetic sliding door is used for entrances in conditioned environments 
where soundproofing and insulation are primary requirements.

Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλές και διάφορες θύρες,ακόμα 
και σε ήδη τοποθετημένες.
These automatisms can be adapted to a wide range of different applications and 
installation conditions already existing.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ
OUR PRODUCTS

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
our compAny
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Μονάδα σχεδιασμένη για οδούς διαφυγής και εξόδους 
ασφαλείας. Περιλαμβάνει εξαρτήματα ειδικά μελετη-
μένα να λειτουργούν με αισθητήρες σε συνάρτηση με 
EN 13849-1 performance level “d” Cat.2, προκειμένου οι 
εγκαταστάσεις να γίνονται βάση της νόρμας EN16005.

Operator designed for emergency exits and escape 
routes. It contains redundant components, it has been 
studied to work with sensors in compliance to EN 
13849-1 performance level “d” cat.2, in order to make 
installation according to the European norm EN16005.


