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 חברת רב-בריח גאה להעניק לכם פתרונות משולבים 
וסל מוצרים כולל לכל סוגי הפרוייקטים )בנייני מגורים(.

רב-בריח איתכם בכל פרוייקט 

דלתות כניסה ׀ דלתות פנים ׀ דלתות אש מבוקרות ואקוסטיות ׀ קיט ממ״ד/ממ״מ 
)דלתות וחלונות, צינורות איוורור ומסנן אב״כ( ׀ פרזול ופתרונות נעילה מתקדמים ׀ 

שערים ומשווה גובה ׀ מגוון פתרונות נוספים לפרוייקט.

ONE STOP SHOP



קבלנים, מפקחים, יזמים ואנשי מקצוע, רב-בריח גאה להעניק לכם פתרונות בנייה מתקדמים, 
ליווי צמוד במגוון פרוייקטים ושקט נפשי 365 ימים בשנה.

חברת רב-בריח )08( תעשיות בע"מ, הפכה מאז הקמתה בשנת 1973, לסמל המייצג את הטוב שבתעשייה הישראלית 
ולאחד המותגים החזקים, האהובים והמוערכים ביותר המזוהים עם ערכים של ביטחון, איכות וסטנדרטים גבוהים.

 one stop" בשנים האחרונות שמה החברה דגש מרכזי בשוק הקבלני באמצעות הרחבת סל המוצרים, למתן פתרון של
shop" אשר נושא את חתימת האיכות והביטחון הייחודית של רב-בריח.

קבלנים ויזמים העובדים עם רב-בריח נהנים מליווי ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר, לאורך כל הפרוייקט, עם מנהל 
פרוייקט אישי שמלווה בכל צעד, עונה על כל שאלה ומנהל את הקשר שבין הלקוח והפרוייקט לבין החברה. 

אנו מתחייבים לספק את המוצרים האיכותיים והעמידים ביותר, המיוצרים ברמה הטכנולוגית 
ופסי הייצור המתקדמים בעולם, יחד עם שירות אישי וליווי פרוייקטאלי ברמה האישית.

 אודות החברה 

כרטיס ביקור
סוג: חברה פרטית 
שנת הקמה: 1973

 תחומי פעילות: דלתות כניסה, דלתות פנים, מוצרי נעילה, דלתות 
פריצה קרה, דלתות ירי, דלתות אש, דלתות הדף, מוצרים למרחב המוגן, 
מוצרי בנייה - נוריאלי, שערים לתעשייה, מערכות סינון לדירות ומוסדות 

מערכות מיגון אב״כ ועוד. 
עובדים: מעל 1,000

חפשו אותנו
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כנף במילוי פלקסבורד אקוסטי/מילוי אקוסטי ש״ע בגימורי פורמייקה איכותיים במבחר גוונים וטקסטורות לבחירהמידע כללי
החלק התחתון של הדלת פולימרי להגנה מפני נזקי מים

נעילה מגנטית שקטה
משקוף עץ גושני מפולח עמיד למים 
הלבשות רחבות WPC עמידות במים

אטם היקפי להפחתת רעשים
10 שנות אחריות לנזקי מים )בהתאם לתעודת האחריות(

 פרזול
ועזרים

ידית בולוניה
צירי פייפ או צירים נסתרים בתוספת תשלום

תוספות 
לבחירה

זיגוגים, חירוצים דקורטיבים ופסי אלומיניום לבחירה
ניתן לשדרג בתוספת תשלום לדלתות גמר צבע במבחר דגמים

גובה 2.05 מטר )כולל משקוף(, ניתן להזמין בגובה 220 ס"מ או 240 ס״מ בתוספת תשלום.מידות
רוחב פתח 70/80 ס״מ. ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/90/100 ס״מ בתוספת תשלום.

חתך משקוף 12 ס"מ. ניתן להזמין חתך משקוף 9.5/14 ס״מ או מעל 14 ס״מ בייצור מיוחד ובתוספת תשלום

מפרט טכני

הלבשה מדורגתהלבשה ישרה

סדרת TOP של רב-בריח היא הסדרה המתקדמת והטכנולוגית ביותר בשוק דלתות הפנים בישראל.
דלתות הפנים היוקרתיות בסדרת TOP הינן דלתות בעלות עמידות גבוהה לנזקי מים ומתאימות 

במיוחד לקהל הישראלי.
פלקסבורד לבידוד  מילוי  עם  ומיוצרות  איכותית  פורמייקה  חיפוי  בעלות  בסדרה  הדלתות  כל 

אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה, אטם היקפי והלבשות רחבות מתכווננות או טלסקופיות.

 דלתות פנים ׀  סדרת TOP )עמידות במים(



PBPB 6

משקוף עץ גושני 
מפולח מצופה 

למינטו עמיד 
במים בגוון תואם 
לדלת והלבשות 

 WPC רחבות
עמידות במים

מנעול מגנטי 
לנעילה שקטה

אפשרות לתוספת צואור

מילוי פלקסבורד 
לבידוד אקוסטי

כ-7 ס"מ פולימר 
מוגן מים בתחתית 

הדלת

גובה - 205/220/240 ס״מ 
מריצוף סופי

 רוחב - 70/80/90 ס״מ
חתך משקוף - 9.5/12/14 

ס״מ

כנף הדלת בגימור 
פורמייקה חלקה עמידה 
במים בעובי כ- 1.8 מ"מ 
בגוונים שונים או בגמר 

צבע איכותי

דבקים עמידים 
במים שדוחים 
רטיבות, לחות 

והתפתחות עובש 
ופטריות

 10 שנות אחריות 
 על נזקי מים ולחות 

)בכפוף לתעודת אחריות(

TOP הכירו את דלתות הפנים מסדרת



 דלתות פנים ׀ סדרת TOP דגמים נבחרים

טופ פרימיום
לבן צחור 9016

טופ פרימיום
RAL7045 אפור כהה

טופ פרימיום
3Panel מובלט



 דלתות פנים ׀ סדרת TOP דגמים נבחרים

 טופ צבע 
חירוץ רומא

 טופ צבע 
 2 Panel חירוץ

 טופ צבע 
חירוץ מדריד

טופ פורמייקה
פסי אלומיניום מדריד

טופ פורמייקה
פסי אלומיניום טריו

טופ פורמייקה
זיגוג חלוקה ל-3



גוונים לבחירה

קרם

אגוז

אלון מולבן

וונגה

לבן

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת.

 דלתות פנים ׀  סדרת לימטופ

כנף במילוי פלקסבורד אקוסטי/מילוי ש״עמידע כללי
בציפוי לבידים מחופים ב- CPL מודבקים בדבקים נגד מים

WPC -תחתית הדלת מ
הלבשות WPC מדורגות

הדלת מתאימה לדרישות מהדורות משרד השיכון 8-14
אחריות שנתיים )עפ"י תנאי האחריות(

ידיות ניקל בולוניה או ממגוון רב-בריחפרזול

גובה - 205 ס״ממידות
רוחב פתח - 70/80/90 ס"מ  

חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

מפרט טכני



פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים

פתח בנייה – הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה

שטיכמוס – סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית )העתידית(

רב-בריח מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין בתוספת 
תשלום, חתכי משקוף במידות מיוחדות )ע"י חיבור 2 משקופים(.

מידות גובה בבניה חדשה

פתח בנייה בהנחה ולא מידה
יותקנו משקופים עיוורים

פתח בנייה בהנחה וכן 
יותקנו משקופים עיוורים

גובה פתח אור

200 ס"מפתח 208 ס"מפתח 206 ס"מגובה קומפ' 205 ס"מ

209 ס"מפתח 217 ס"מפתח 215 ס"מגובה קומפ' 214 ס"מ

פתח 215 ס"מפתח 223 ס"מפתח 221 ס"מגובה קומפ' 220 ס"מ*

פתח 235 ס"מפתח 243 ס"מפתח 241 ס"מגובה קומפ' 240 ס"מ*

מידות רוחב בבניה חדשה

פתח בנייה בהנחה ולא מידה
יותקנו משקופים עיוורים

פתח בנייה בהנחה וכן 
יותקנו משקופים עיוורים

רוחב פתח אור

50 ס"מ רוחב 66 ס"מרוחב 61 ס"מקומפ' 60 ס"מ

55 ס"מרוחב 71 ס"מרוחב 66 ס"מקומפ' 65 ס"מ

60 ס"מרוחב 76 ס"מרוחב 71 ס"מקומפ' 70 ס"מ

65 ס"מרוחב 81 ס"מרוחב 76 ס"מקומפ' 75 ס"מ

70 ס"מרוחב 86 ס"מרוחב 81 ס"מקומפ' 80 ס"מ

75 ס"מרוחב 91 ס"מרוחב 86 ס"מקומפ' 85 ס"מ

80 ס"מרוחב 96 ס"מרוחב 91 ס"מקומפ' 90 ס"מ

85 ס"מרוחב 101 ס"מרוחב 96 ס"מקומפ' 95 ס"מ

90 ס"מרוחב 106 ס"מרוחב 101 ס"מקומפ' 100 ס"מ

 תכנון פתחים לדלתות פנים 

מידע לקראת בניה/שיפוץ

• בניית שן לפתח - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן 
ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

• מיקום  מתגים - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של לכ-7 ס"מ 
מקצה פתח הבניה.

• דלתות טופ-זירו )קוו אפס(  - יש לקחת בחשבון כי הדלת מותקנת בקוו המשקוף בצד החיצוני של החדר. 
לכן, במקרים בהם יש שוני בין הריצוף בפנים החדר לריצוף מחוץ לחדר, יש לבצע תכנון מתאים של התקנת 

הריצוף/פרקט.
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 דלתות כניסה מעוצבות

מפרט טכני

דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימייםמידע כללי
אטם ספוגי ואינסרט תחתון טלסקופי

משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ

 פרזול
ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל"
מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה

)RB( מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח
בריח תחתון )מנגנון תגבור( צידי

מעצור ליפסקי בגוון טבעי )כסוף(
סגר ביטחון )בדלתות הנפתחות פנימה בלבד(

עינית הצצה טלסקופית

תוספות 
לבחירה

מנעול כספת עליון
ידיות משיכה מעוצבות

מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון

פתח בנייה 100/210 ס״מ. חתך משקוף 130 מ״מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלוםמידות
ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית

בעלת הפחתת רעש עד 30DBאקוסטיקה

משקל כנף הדלת כ-50 ק"ג, עובי כנף הדלת ~ 50 מ"מהערות
גימור צבע במבחר גווני רב-בריח

בייסיק/740

אור



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת הבלטות וחירוצים
דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים

טל

פרובנס
בתוספת פסי אלומיניום

טריפל גארדה
בתוספת פסי אלומיניום

שחר



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת פרופילים 

טופיקייהאוקספורד ונציה

רנסנס

דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת פרופילים 

רומי ריי

הלנה

דלת פלדה מגולוונת בגמר צבע ממניפת הגוונים עם ידית אינטגרלית

דגם סול



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת פרופילים 
מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב-בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות

 MIX&MATCH דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת 

D דגם

F דגם

E דגם E דגם

XO טאידגם D דגם



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת פרופילים 
מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב-בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות

 MIX&MATCH דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת 

A דגםB דגםC דגם

D דגם



DÉCOR דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת 
חיפויי פורניר שונים בעיצובים שונים במעטה החיצוני

סנדרה בחיפוי פורניר אגוז
עם משקוף חיפוי מתכת צבוע בתנור

מרטיניק בחיפוי פורניר אלון מגוון לאגוז בהיר
עם משקוף חיפוי מתכת צבוע בתנור 

 מרטיניק פורניר אלון טבעי 
כולל חיפוי משקוף תואם



 2PANEL גוון ג'ינס 

רוקוורד
 פורניר אלון טבעי

גלים 
פורניר אלון טבעי

וונגהאגוזאלון

ניתן להזמין בגווונים נוספים

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת.



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת חלונות 
דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים ובשילוב חלונות וסורגים דקורטיביים בסגנונות שונים

נווה צדק

נארה לייטקיוטו לייטבולוניהיפו נארה לייטקיוטו לייטבולוניהיפו



 דלתות כניסה מעוצבות ׀ סדרת חלונות 

דגם עמית
הפיתרון המושלם לבינייני 

מגורים! 
יפה מבחוץ ואטומה מבפנים. דלת 
מעוצבת עם חלון מבחוץ ואטומה 

מהצד הפנימי המאפשרת 
פרטיות בבניין המגורים. 

צד חיצוני

דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים ובשילוב חלונות וסורגים דקורטיביים בסגנונות שונים

צד פנימי

ממילא ורסאיפירנצהלימסול



 דלת אש - כניסה ׀ דגם 408 מ׳ 

אש  מעכבת  אשר  רב-בריח,  ובייצור  בפיתוח  בריחית  רב  נעילה  עם  אש  עמידת  לדירה  כניסה  דלת 
כניסה.  לדלתות   5044 התקן  ובדרישת   1212 הישראלי  התקן  בדרישות  ועומדת  דקות   30  למשך 

 .34DB הדלת בעלת בידוד אקוסטי של
דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בבנייה רוויה ושכזו 

נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.

מפרט טכני
דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת מידע כללי

אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת

 פרזול
ועזרים

פרזול דגם "שוהם" אליפטי
)RB( מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח

בריח תחתון )מנגנון תגבור( בצד הדלת להגברת הביטחון, בריח עליון ובריח אחורי קבוע
עינית הצצה טלסקופית עמידת אש

מחזיר שמן חיצוני

תוספות 
לבחירה

מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה

פתח בנייה 100/210 ס״מ. חתך משקוף 130 מ״מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום.מידות
ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית

בעלת הפחתת רעש 34DBאקוסטיקה



 דלת אש - כניסה ׀ דגם 408 מ׳ 

דלת 408 מ׳ + פאנל עליוןדלת צבועה חלקה

טלשחר
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 FW90 / FW60 / FW30 דלת אש ׀ דגמים 

דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי )1212(. 

מפרט טכני
הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים מידע כללי

אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת

 פרזול
ועזרים

ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה
ISEO מנעול פאניק

סוגר הידראולי )מחזיר שמן(

תוספות 
לבחירה

ידית בהלה
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור

חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול

חד כנפי: רוחב משקוף  374-1,374 מ"מ. גובה משקוף  2,050-2,600 מ"מ מידות
דו כנפי: רוחב משקוף  1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף  2,050-2,300 מ"מ

*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית

בעלת הפחתת רעש של עד 41DBאקוסטיקה

סוגי חלונות

ידית בהלה Push Bar ISEO 72/92 מושכת לשון

 40/60 קוטר 49  24/82 

Touch Bar ISEO 72/92 ידית בהלה
גובה 100 מ״מ מושכת לשון



 FW30E / FW60E / FW90E דגמים | SOLENOID דלת אש מבוקרת

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי )1212(. 

ידית נירוסטה אש

שלושה צירי פייפ

ISEO מנעול אלקטרו-מכאני

סוגי חלונות

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים עם לוח גבס אדוםמידע כללי
אטם תופח בהיקף הדלת

אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20. שניות ותאפשר פתיחת המנעול 

מבחוץ

 פרזול
ועזרים

ידית נירוסטה, קבועה או נעה
מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד

סוגר הידראולי )מחזיר שמן(
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול

תוספות 
לבחירה

ידית בהלה
ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון : קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי

חד כנפי: רוחב משקוף  374-1,374 מ"מ. גובה משקוף  2,050-2,600 מ"ממידות
דו כנפי: רוחב משקוף  1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף  2,050-2,600 מ"מ

*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.



מפרט טכני

 דלת אש מבוקרת ׀ סדרה 870 

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק, ננעל או רב בריחי.

סוגי חלונות

870
מק״ט
03651

872
מק״ט
03657

876
מק״ט
03658

879
מק״ט
03659

 מידות דלת 
בודדת

1,210/2,3001,210/2,3001,210/2,3001,210/2,300

 מידות דלת 
דו כנפית

2360/23002,350/2,3002,350/2,3002,350/2,300

xמבוקרת

xxxממונעת

xxחשמלית

נטרק/ננעל

xפאניק

Normaly Openxx

Normaly Closex

נעילה רב בריחית

שלושה צירי פייפ
Heavy duty

M.T.P BKS מנעול
)מולטיפוינט(

ידית נירוסטה אש

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעיםמידע כללי
אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת

אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת

 פרזול
ועזרים

ידית נירוסטה, קבועה או נעה
מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת )מולטי פוינט(

סוגר הידראולי )מחזיר שמן(
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול

תוספות 
לבחירה

BKS ידית בהלה
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור

חד כנפי: רוחב משקוף 374-1,214 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ. מידות
דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ



 קיט לממ״ד ׀ מערכת סינון ואוורור אב״כ - לביא+

הישראלי,  התקנים  ומכון  העורף  פיקוד  דרישות  עפ"י  רב-בריח  ידי  על  פותחה  לביא+   מערכת 
נאה  שילוב  המאפשר  וייחודי  מוקפד  עיצוב  חירום,  בעת  מירבית  הפעלה  נוחיות  על  הקפדה   תוך 
של המערכת בממ"ד כחדר מחדרי הבית. המערכת מותקנת עפ"י חוק בממ"ד בכל דירת מגורים בישראל.

למערכת לביא+ תו תקן ישראלי )ת"י 4570( ואישור פיקוד העורף לפי תקנה 6869.

40

30

25

למה לבחור במערכת לביא+ של רב-בריח?
בגלל הביטחון

המערכת מאפשרת ל-6 אנשים לשהות בביטחה בממ"ד ללא מסכות אב"כ.	 
המערכת מספקת אוויר צח במצב אוורור, ואוויר מסונן בדרגת סינון מירבית. 	 
המערכת מאפשרת שימוש ברצף למשך שבועות רבים בשעת חירום.	 
המערכת ניתנת להפעלה על ידי אדם אחד בלבד.	 
10 שנים אחריות מיום ההתקנה מעניקים לכם שקט נפשי וביטחון אישי.	 

        )בכפוף לבדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין רב-בריח מוסמך עפ"י דרישות ת"י 4570(

בגלל העיצוב
תיבת לביא+ עוצבה ע״י האדריכל עמית ישראל בעיצוב ייחודי עם חזית קדמית תלת מימדית, והינה בעלת 	 

מידות ונפח הקטנים ביותר בארץ 40/30/25 ס"מ.
בגלל הנוחות והגמישות בתיפעול ובהתקנה

המערכת ניתנת להתקנה בכל צורה בממ"ד, ישירות על אוגן כניסת האויר, או בסביבתו עד מרחק של 1.8 מ׳.	 
מעבר אוטונומי בין מצבי איוורור וסינון ללא העברת ידית.	 
תא אביזרים נשלף לנוחיות המשתמש.	 
הפעלה אינטואיטיבית קלה ופשוטה.	 
חיבור המסנן במצב חירום בקלות ובמהירות.	 

 שסתום שחרור 
לחץ יתר

 שסתום כניסה 
ומסנן קדם

תא אביזריםמסנן מפוח חשמלי מפוח גיבוי ידני

חלקי המערכת



 דלת ממ״ד

 חלון ממ״ד

 צינורות איוורור 

דלת פלדה למרחב מוגן דירתימידע כללי
שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב

מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים
אטם היקפי תקני

 פרזול
ועזרים

מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה 
)לאטימת הכנף(

ידית הפעלה, שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל

רוחב פתח אור: 700 מ״מ, גובה פתח אור: 2,000 מ״ממידות

מפרט טכני

בבתי  משותף  קומתי  מרחב  וחלון  )ממ"ד(  הבייתי  המוגן  למרחב  חלון 
דירות בהם אין ממ"ד בכל דירה ובבניינים רבי קומתיים )ממ"ק(. לחלונות 

תו השגחה של מכון התקנים ופיקוד העורף.
בפח  מכוסים  הכנפיים  כיסי  פח.  מכוסות  נגררות  כנפים  החלון:  מבנה 
עם גלי הקשחה לשמירה בשלב הבניה ולאחר מכן לאורך זמן. משטחי 
החלון נעים עם גלגלי אוקולון בעלי פעולה שקטה, מכילים סיבי פלדה 

ומורכבים מצידו הפנימי של החלון.

ע״פ  בדירות  ופיקוד העורף לשימוש  עי״ מכון התקנים  דלת שפותחה 
דרישות פיקוד העורף.

צינור איוורור פלסטיק ״8 לקיר פנימי

צינור איוורור פלסטיק ״4 לקיר חיצוני 
לבנייה רגילה, מרותך

צינור איוורור פלסטיק ״8 לקיר חיצוני 
לבנייה רגילה, מרותך

דלת ממ״ד הדף דגם דלית



דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקים פנימייםמידע כללי
עובי דלת ~ 50 מ״מ

אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת

 פרזול 
ועזרים

ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור

תוספות 
לבחירה

סוגר הידראולי )מחזיר שמן( 
ידית בהלה ומנעול פאניק

חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים
אפשרויות מיקום רפפה: עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת

ארונות הפח מסופקים ומורכבים באתרמידע כללי
מגיעים צבועים מצידם החיצוני, בגוונים לבחירה 

RAL ממניפת
ניתן להזמין עם דלת חד כנפית עם משקוף הלבשה 

וכנף לפתיחה
או משולב )חד ודו כנפי( עם משקוף הלבשה וכנפיים 

לפתיחה
עובי הפח הוא 1.25 מ"מ, העומק עד 40 ס"מ עם 

סוגר/לחצן ללא מנעול

 פרזול 
ועזרים

מנעול חברת חשמל יסופק ויורכב ע"י חברת חשמל
ידיות שקועות/קפיציות וצירים נסתרים מתכווננים

תוספות 
לבחירה

ניתן להזמין עם מנעול בזק/כבלים בתוספת תשלום

רוחב כנף )בס״מ(פתחי אוורור גומי איטוםעובי מעטה הדלת )מ״מ(מק״טדגם

45102711.25x800-1,250כל האופציות

800-1,250כל האופציות45206433891.25

 דלתות מוסדיות | סדרה 450 

 ארונות פח 

דלת פלדה תוצרת רב-בריח המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים, חדרי חשמל, חדרי מחשבים, מחסנים 
וחדרי עשן.

מפרט טכני

מפרט טכני
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 ציוד בניין | ייצור, שיווק והשכרת ציוד לבנייה 

מגדלי אקרו
שימוש המוצר: מגדלי האקרו משמשים לתמיכת תבניות ליציקות בטון. כאשר היציקה הינה בגובה רב, בעומס 

)משקל( גבוה או בשטח רחב.
המגדלים עשויים מצינורות מתכת ומגיעים בשני קטרים של צינורות.

בקוטר של "1.5 צול )כ-50 מ"מ( בעובי 3.65 מ"מ
בקוטר של "2 צול )כ-60 מ"מ( בעובי 3.65 מ"מ

יתרונות: בשונה מרגל בניין מגדלי אקרו נועדו להעמסה של משקלים כבדים יותר ובגובה רב.

רשתות הגנה למרפסות
שימוש המוצר: רשתות הגנה זמניים לקצה בניין משמשות כמערכת גדר / מעקה היקפי למרפסות, פתחי מעלית 

ופתחי קיר.
באמצעות שימוש במערכת זו במהלך הבנייה הקבלן יכול להבטיח בלימת נפילה מגובה.

פתרון ההגנה הנ"ל מיוצר בחברתנו בהתאם לתקן האירופאי ועברו בדיקה ואישורים ע"י מעבדת איזוטופ.

דודי בטון
שימוש המוצר: דודי בטון בגדלים שונים המיועדים לשפיכת בטון.

הדודים שלנו בעלי מנגנון ייחודי לשפיכת הבטון מהמרכז בעזרת שרוול.
את הדודים ניתן להרים במנוף או מלגזה. הדודים כוללים שרוול פלסטי גמיש באורך 3 מ' וסולם עליה.



 ציוד בניין | ייצור, שיווק והשכרת ציוד לבנייה 

NURIELLYNET – שומרי מרחק ממתכת
שימוש המוצר: שומרי מרחק מסוג זה נועדו להפריד בין שכבות רשת ברזל בתקרות ובקירות, האלמנטים מגיעים 

באורך של 2000 מ"מ ובגובה משתנה לפי בקשת הלקוח.
המרחק המומלץ להנחת שומרי מרחק אחד מהשני הוא 1000 מ"מ.

יתרון המוצר: משקל עצמי נמוך המאפשר עבודה נוחה ומהירה.
כושר נשיאת עומסים כבדים המאפשר סידור ברזל בשכבות.

מונע הכנסת אלמנטים זרים לבטון.

פיגום זקיפים – פ.ט.ח )פיגום טייח חוץ(
שימוש המוצר: פיגום זקפים מיועד לשמש כמשטח עבודה לביצוע עבודות בנייה, וציפויים הוא מורכב באופן 

המונע נפילת אדם.
הפיגום שלנו מיוצר בהתאם לדרישות משרד העבודה וכולל – מעקות כפולים, לוחות רגל, מעקה צידי, מיטות 

עם פתח למעבר אדם ועוד.
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 SPEEDY דלתות מהירות | דגם 
 ,SPEEDY ,מוצר הדגל של חטיבת השערים ברב-בריח המשלב טכנולוגיה מתקדמת ומראה חדשני. הדלת המהירה

נפתחת תוך 2 שניות בלבד והינה הדלת המתרוממת המהירה ביותר בישראל.
מתאימה לחניונים מרובי כלי רכב, תעשייה, חדרים נקיים כגון מפעלי מזון, מפעלי תרופות ואלקטרוניקה וכן 

אולמות ממוזגי אוויר או מקוררים.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

מידע 
כללי

המסך עשוי פרופילי אלומיניום אופקיים אטומים בעובי 30 מ״מ.
תותב אלומיניום מסיבי בשני צידי כל שלב הכולא את הפרופיל ומקשיח אותו ונושא את הגלילים הממוסבים הנעים בתוך 

המסילות.
גמר פרופילי המסך באנודייז טבעי / בצביעה איכותית.

הרמה והורדה באמצעות מנוע חשמלי מפוקד עם אפשרות להשהייה בהורדה, זמן ההורדה ניתן לכיוון. 
במצב חירום ניתנת להפעלה גם באופן ידני.

מהירות העבודה – 2 מטר לשניה. זמן האצה וההאטה ניתן לקביעה לפי צרכי הלקוח.
מנגנוני בטיחות משוכללים מונעים את ירידת הדלת אם מזוהה מכשול בנתיב פעולתה.

מסילה, 
פרזול 
ועזרים

המסילות עשויות מפרופילי אלומיניום יחודיים בגמר אנודייז טבעי ומובילות את המסך בפתיחה וסגירה
הגלילים הנעים במסילות עשויים מחומרים פלסטיים עם חיפוי צמיג רך להשקטת הפעולה.

מיסב כדורי אטום מגורז ובמרכזו קנה פלדה מגולוון המאפשר תנועה והובלה מדוייקת ללא רעשים וחיכוך.
התכנסות המסך לתוך מסילה ספירלית המותקנת על בסיס פלדה מדויק – ללא מגע של שלב אחד בשני, בכדי למנוע חיכוך 

ושחיקה ולאפשר תנועה קלה ומהירה.
 :SPEEDY מערכת הפיקוד של

מערכת פיקוד מתוחכמת על בסיס בקר ממוחשב עם אפשרויות רבות לבחירת הלקוח:
מפסק פטריה המותקן על הקיר בצד הפנימי / ב-2 צידי הקיר • מקלט עם שלטים רחוקים להפעלה מרחוק •

לולאת השראה ברצפה • גלאי רדאר • ארגז חיפוי לתוף הגלילה • אחר )כרטיס מגנטי / קורא מספרים/ טלפון סלולרי או 
אחר(.

תוספות 
לבחירה

שלבים שקופים חסינים )פוליקרבונט( • שלבים מחוררים • פנס מהבהב • צופר מזמזם • התחברות למערכות נוספות, כגון: 
מערכת כיבוי אש, מערכת אזעקה, מנעולים, מנעולים חשמליים או אביזרי קצה לפי דרישת הלקוח.

רוחב: 1-6 מ׳/ גובה: 1-4.6 מ׳ )מעל 4.6 מ׳ שרטוט ינתן ע״פ דרישה(.מידות

מפרט טכני



 AC1000 / 25DB דלת נגללת מבודדת אקוסטית | דגם

דלת נגללת מהירה | דגם בראסלמן 

הדלת עשויה משלבי פלדה בעלי דופן כפולה מגולוונים וצבועים המושחלים זה בתוך זה , ויוצרים מסך חלק. 
שלבי המסך ממולאים בצמר סלעים בצפיפות גבוהה.בצידי כל שלב שני מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה 

בתוך המסילות.

שער נגלל ייחודי ובלעדי, שיתוף פעולה של חברת Braselman הגרמנית עם האיכות והניסיון של רב-בריח.
שער מהיר הנפתח ונסגר תוך 1.7 שניות בלבד, בתנועה שקטה, חלקה ופשוטה.

מתאים במיוחד לחניונים מרובי כלי רכב, לתעשייה, מפעלי תרופות ואלקטרוניקה וכן לאולמות ממוזגי אוויר.

מידע 
כללי

התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבת דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך. הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע"י 
תפסניות עליונות המחוברות לקיר מפדלה עם חיזוקים.
.25DB: בידוד אקוסטי: האינדקס המשוקלל לבידוד קול

מובילי 
המסך

עשויים מפלדה מגולוונת עבת דופן בצורת "G", המבטיחות פעולה שקטה וחלקה ,מברשות אטימה בקצה מובילי המסך 
מבטיחים אטימה לקול.

ארגז 
תריס

ארגז התריס מפלדה מגולוונת בעובי 1 מ"מ כאשר בדופן הפנימית חומר בידוד לאבטחת הבידוד אקוסטי, בשפה הפנימית 
של הארגז מותקנת מברשת אטימה, לאטימה בין המסך לארגז.

הפעלה 
חשמלית

להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית המתאימה למשקל הדלת ההפעלה הכוללת: מנוע חשמלי תמסורת 
הפחתת מהירות וקופסת פיקוד. הפיקוד ליחידה זו פועל במתח 24V. ההפעלה החשמלית כוללת מערכת ניתור והפעלה 

ידנית.

מפרט טכני



דלת מתרוממת מבודדת אקוסטית | דגם 612 דחסנית

מידע 
כללי

.DB 31 הדלת עשויה מפנלים – 2 שכבות של פח פלדה איכותי ובתוכן צמר סלעים הנחתה של
הפח בעובי 0.65 מ"מ מעורגל בקר, עם 2 כיפופים עמוקים, 6 כיפופים קלים ו- 2 כיפופי שפה בעובי 50 מ"מ.

לחיזוק הפנל מחוברים אליו פרופילים מיוחדים עליהם מחוברים הצירים.
הפנל מבודד באמצעות לוחות פוליאוריטן מוקצף בעובי 40 מ"מ פנל איטלקי.

צבע פח על בסיס סיליקון ומבוצע כבר בתהליך הייצור – צבע זה הינו העמיד ביותר והחזק ביותר.
בתחתית הדלת - אטם גומי עגול מושחל בתוך פרופיל אלומיניום לאטימה מושלמת עם הרצפה.

הדלת מתרוממת באופן ידני ובקלות ע"י מערכת קפיצי פיתול המותקנים על הציר העליון. בקצה הציר - 2 תופי כבל 
עליהם נאספים כבלי ההרמה. תופי הכבל מותאמים לסוג ההרמה של הדלת.

הקפיצים מותאמים לעבודה של 10,000 מחזורים.

המסילה עשויה פח פלדה מגולוון ומעורגל בקר, ברוחב " 2 מותקנת בזוית ישירות לקירות המבנה ע"מ להבטיח אטימה טובה מסילה
בעת הסגירה. חיבור המסילה לקיר יהיה באמצעות זווית הפוכה מגולוונת - 50x50 מ"מ. עובי המסילות 2 מ"מ לפחות.

בתוך המסילה ינועו גלילי פלדה ממוסבים בקוטר " 2 באיכות תעשייתית עם 10 כדורים. כל חלקי המיסב עשויים מפלדה,
מגולוונים לפני הייצור. המיסבים יתאימו למס' מחזורי עבודה ולעומסי רוח ומשקל הדלת.

מנעול 
הסגירה

בריח קפיצי לסגירה מתוך האולם (בדלתות בהפעלה ידנית בלבד.

צביעת הפנלים פנים חוץ לפי קטלוג RALתוספות
הפעלת שרשרת – הרמה והורדת הדלת באמצעות שרשרת.

הפעלה חשמלית – הוספת מנוע חשמלי,הפעלה בהנעה חשמלית.
דלת פשפש מתרוממת קבועה.

תפסנית נגד נפילה – מיועד למקומות עם רוחות חזקות מונע מהדלת ליפול על ידי תפסנית ייעודית.
סף תחתון רגיש – סנסור בחלק התחתון של הדלת המשנה את כיוון הירידה ,בזמן נגיעה קלה בגוף זר.

עיניים אלקטרוניות – עיין אלקטרונית לרוחב הדלת, המשנה את כיוון הירידה ברגע שמעובר גוף זר.
מערכות אטמים – אטמי גומי בדלת לבידוד הדלת.

חלון הצצה – חלון הצצה עם פוליקרבונט שקןף.
לולאות השראה – אינדוקציה לפתיחת הדלת על ידי חירוץ טייל ברצפה.

הפעלה מרחוק באמצעות שלט – פתיחה באמצעות משדר ושלטים.

מפרט טכני

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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אפליקציה חדשה, מאובטחת ופשוטה להפעלה, שמפעילה צילינדר חכם המאפשר שליטה בדלת מהסמארטפון  
ללא צורך במפתח!

מערכת LOCKAPP מצוידת בטכנולוגיה עילית המשתלבת בצילינדר ממונע מסוג של רב-בריח, המבטיח רמת 
מיגון גבוהה ביותר.

 מוצרי שדרוג ׀ לוקאפ LOCKAPP דור 2 – הצילינדר החכם של רב-בריח 

 מוצרי שדרוג ׀ מנעול כספת

מפרט טכני
נעילה ביומטרית - ניתנת לפתיחת קלה ומהירה ע"י טביעת אצבע שלך ושל כל מי שתגדירמידע כללי

צילינדר לוקסיס + מפתחות - צילינדר ממונע מוגן פטנט הנשלט מאפליקציה
התממשקות לאפליקציה חכמה - המותקנת על הסמארטפון ומאפשרת לנהל צירוף והסרה של משתמשים חדשים

LOCXIS רמת אבטחה גבוהה - מוגן בקרת שכפול ומסופק עם צילינדר מוגן פטנט

פתרון איכותי ברמת מיגון מצויינת, המעניק את הביטחון הטוב ביותר לבית או לעסק. מתאים גם לשיפור נוסף 
של מיגון שערים וארגזים חובקים מפלדה, לשילוב במערכות נעילה בעלות צילנדרים ומנעולי תליה במפתח 

אחיד ו/או במערכות מאסטר. שיכפול מפתחות המוצר מצריך איש מקצוע. 



מוצרי שדרוג | ידיות לדלתות כניסה 

שחר
 400/800/1200

מ״מ

שירה
900 מ״מ

רון
400/800 מ״מ

 גוף הידית ניתן לצביעה 
במבחר גווני רב-בריח

עידן
 400/1000/1600

מ״מ

רונה
800 מ״מ

IDS
קצרה/ארוכה

ידית קבועה 
דגם כדור

ספיר מרובעת

ידיות משיכה

שהםספיר קורל בגוון זהבקורל

ידיות נעות

סיון מט
400/800 מ״מ

ליאה
400/800/1200 מ״מ

רותם
400/800 מ״מ

פס לבן או שחור

ניצן
400/800 מ״מ

שירן
290 מ״מ

אלה
 1,250/450/800 מ"מ



משקוף חובק גבס

משקוף קו אפס

דגם 800 מתועשדגם 800

משקוף קו אפס עם צירים נסתרים  משקוף בנייה אומנויות+
חיפוי אומנויות

משקוף כיסוי  c משקוף דגם 
)ניתן להזמין עם/בלי הלבשות קליק(

  משקופים לדלתות כניסה 



 רב-בריח 
תעשייה ישראלית, גאווה לאומית.




