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H KETE μετράει πάνω από είκοσι χρόνια στην παραγωγή και εμπορία 
θυρών ασφαλείας, πυρασφαλείας, πολλαπλών χρήσεων και εσωτερικών. 
Είκοσι χρόνια τώρα επενδύει σε σύγχρονο CNC αυτοματοποιημένο 
μηχανολογικό εξοπλισμό, που την κατατάσσει στις μεγαλύτερες -κάθετης 
παραγωγής- Ευρωπαϊκές βιομηχανίες του είδους, σε σχέση με την ακρίβεια 
την ποιότητα και τις ποσότητες. Όλες οι πόρτες είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα. Η ΚΕΤΕ 
προσφέρει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, ακολουθώντας τις τάσεις του 
μοντέρνου σχεδιασμού. Το όραμά μας είναι ο ικανοποιημένος πελάτης, 
καλύπτοντάς του όλες τις ανάγκες του, προσφέροντας υψηλή ποιότητα 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

EN

KETE SA counts more than twenty years producing Security, Fireproof, 
Multipurpose and Interior doors. We have invested in state-of-art equipment 
with modern methods designing and manufacturing of its products as 
a result to became the leader and strong competitor in the international 
market. All doors are constructed in accordance with the latest anti burglar 
standards, certified by the greatest European and Greek institutes. KETE 
offers an expanded range of products, following the trends of modern 
design. Our vision is a satisfied customer covering all of his needs, offering 
high quality on our products and services.

Εισαγωγή • Introduction
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Invisible
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Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει την 
καθαρότητα και την απλότητα των γραμμών με 
θυρόφυλλο αναρτημένο σε κρυφούς μεντεσέδες. 
Το σύστημα προσφέρει απλότητα και 
ομοεπιπεδότητα με τις διπλανές επιφάνειες, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενσωμάτωση του 
στην τοιχοποιία, είτε με το χρώμα είτε με την 
εφαρμογή ταπετσαρίας ή άλλες τεχνοτροπίες 
βαφής. 

EN

New contemporary design of interior doors, 
with concealed hinges, highlighting the clarity 
and the simplicity of straight lines. Offering 
simplicity and planarity with adjacent surfaces, 
allowing simultaneously their integration to the 
wall structure, either color wise, or by applying 
wallpapers and other wall painting techniques.

Invisible

Wood
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Το invisible της πόρτας επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση 
της στην τοιχοποιία, είτε με το χρώμα είτε με την εφαρμογή 
ταπετσαρίας ή άλλες τεχνοτροπίες βαφής. Η φορά ανοίγματος 
είτε προς τον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, παρέχει την 
ομοεπιπεδότητα με την τοιχοποιία στην πλευρά που επιθυμούμε.

The invisible of the door is achieved by its integration to the 
wall structure, either with the color or with the application of 
wallpaper and other painting techniques. The opening, interior 
or exterior, provides the flatness on the wall to the side we 
prefer.

Invisible

height max 270cm

seamless

hidden hinge

double leaf

tuboral chipboard

 aluminium frame
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Αποτελείται από minimal κρυφή, με εύκολη εγκατάσταση, κάσα 
αλουμινίου και κρυφούς μεντεσέδες με ρύθμιση 3D. Παράγεται 
σε διάφορα χρώματα λάκας, σε διάφορα είδη ξύλου και υφής 
Laminate, διάφορους καπλαμάδες, με δυνατότητα παραγωγής 
σε ύψη έως και 2,70m καθιστώντας το σύστημα μοναδικό σε 
ιδέα και σχεδιασμό, αφού όλα τα εμφανή μέρη είναι κρυφά και 
ενσωματωμένα στην τοιχοποιία.

It consists of a hidden aluminum frame and hidden hinges with 
3D adjustment. It is easy to install and it is produced in different 
colors of lacquer and in different types of wood with laminate 
or veneers texture, with the possibility of production at heights 
up to 2.70m making the system unique since all visible parts are 
hidden and integrated with the wall.

Invisible

OPENING INSIDE

OPENING OUTSIDE
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Linear
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Wood
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Η κομψή εσωτερική πόρτα Linear είναι μία σειρά 
εσωτερικών θυρών, εξοπλισμένη με πλήθος 
υλικών, χρωμάτων, σχεδίων και φινιρισμάτων. 
Το διαιρούμενο, κατά πάχος, κάσωμα αλουμινίου, 
δίνει την δυνατότητα της εύκολης τοποθέτησης, 
καλύπτοντας τοιχοποιίες από 10,5cm έως 26,5cm. 
Αποτελείται από εμφανές κάσωμα, διαιρούμενο 
κατά το πάχος της τοιχοποιίας, με τρεις εμφανείς 
αξονικούς μεντεσέδες Γαλλικού τύπου. Παράγεται 
σε διάφορα χρώματα λάκας, σε διάφορα 
είδη ξύλου και υφής Laminate και διάφορους 
καπλαμάδες, με δυνατότητα παραγωγής σε ύψη 
έως και 2,20m.

EN

The elegant interior door Linear is equipped with 
a variety of materials, colors, designs and finishes. 
The aluminum case allows easy installation and 
covers wall thickness from 10.5cm to 26.5cm. 
It has three French type visible axial hinges and 
it is produced in different lacquer colors and 
in different types of wood, laminate or veneers, 
with the possibility of production at heights up to 
2.20m.

Sabbia

Vecchio

D’oro

Lorenzo

Flamengo 
Brown

Legno

Grizio

Wood
Imitation

White

All RAL 
Colors

Marron

Wenge

Urban 
Grey

Nocce

Walnut

Laccato

Oak

 Cielo

Khaki

Delave
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Wood

height max 220cm

 aluminium frame

linear hinge

double leaf

inox details

gloss paint

intergrated window
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Vetro
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Γυάλινη εσωτερική πόρτα  της σειράς  Linear 
Vetro. Οι γυάλινες ανοιγόμενες πόρτες 
προσδίδουν μια εκλεκτική και μοντέρνα 
διακόσμηση στον χώρο καθώς τα τελευταία 
χρόνια έχουν καταστεί ως μία από τις ποιο 
δημοφιλείς τάσεις στις σύγχρονες κατοικίες 
και εργασιακούς χώρους.

EN

Glass interior door of Linear Vetro series.
Glass doors demonstrate an eclectic and 
contemporary design to modern residential and 
commercial buildings as they have developed to 
one of the most popular trend.

 aluminium frame

double leaf

height max 220cm

glass texture

linear hinge
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Classic
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All RAL
Colors

Classic
Wood & Lacquered
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Εσωτερικές πόρτες με ίσιο ή οβάλ προφίλ 
κάσας σε τυποποιημένες διαστάσεις ή κατά 
παραγγελία σε ειδικές διαστάσεις. Η ποιότητα 
κατασκευής σε συνδυασμό με τις διάφορες υφές 
ξύλου και λάκας δημιουργούν ένα αποτέλεσμα 
που ξεχωρίζει για την αισθητική και τη 
λειτουργικότητα.

EN

Interior doors with straight or oval frame profile 
in standard or custom made dimension. The 
quality of the construction combined with the 
various wood and lacquer textures creates an 
outstanding outcome in terms of aesthetic and 
flawless functionality.

A102N202

A100

A101

N200

N201

A103N203

A104N204

A105AA1

A106AA2

A107AA3

A108AA4

A109AA5



kete-sa.gr28 29Eσωτερικές Πόρτες • Interior DoorsClassic
Wood & Lacquered

double leaf

height max 215cm

tuboral chipboard

barrel hinge

hatch

straight frame

 pocket 

 intergrated window 

pantographic design
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Laminate
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Οι πόρτες Laminate συνδυάζουν δύο βασικά 
χαρακτηριστικά, την χαμηλή τιμή και την υψηλή 
ποιότητα. Αποτελούνται από ξύλινο πλαίσιο MDF 
επενδυμένο με laminate A’ ποιότητας γεμισμένο 
με σταθεροποιητικό πυρήνα HONEYCOMB. Η 
κάσα διατίθεται σε ίσια ή οβάλ μορφή. Η γκάμα 
συμπληρώνεται από συρόμενες ή σπαστές 
πόρτες και πατάρια.

EN

The laminate series combines two main 
characteristics, low price and high quality. The 
construction is made of a wooden MDF frame 
coated with first rate or finest quality   laminate 
and it is filled with HONEYCOMB stabilizing core. 
The frame is available in straight or oval shape. 
The range is completed with sliding or folding 
doors and attics.

Marron

Sabbia

Vecchio

Wenge

D’oro

Lorenzo

Flamengo 
Brown

Legno

Grizio

Urban Grey

Nocce

Walnut

Laccato

Oak

 Cielo

Khaki

Delave
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Laminate

double leafheight max 215cm tuboral chipboard

 intergrated window 

hidden hinge
 pocket oval frame folding sliding

hatchinox designbarrel hinge straight frame



*
Τα χρώματα δεν ανταποκρίνονται πλήρως. 
Συμβουλευτείτε το δειγματολόγιο. 

Colors may vary from actual samples. 
Use color guide. 
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