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קטלוג דלתות כניסה ופנים



חשוב שתדעו!
את כל דלתות הכניסה שלנו ניתן להזמין כדלת בודדת, דלת וחצי ודלת כפולה

*מידת גובה 210-240 ס"מ מריצוף סופי

דלת כפולהדלת כנף וחצידלת בודדת

עד פתח 100 ס״מ
דלת מוגדלת 100-120 ס״מ 

175-220 ס״מ135-165 ס״מ

חדש ובלעדי ברב-בריח! 
דלת כניסה חכמה 

עיצוב טכנולוגיהביטחון

גישה מרחוק תוספותעמידות

1 2 3 4

ניתן לשדרג את דלתות הכניסה לדלתות 
SMART וליהנות מדלת חכמה עם מנעול חכם 
אינטגרלי חבוי בגוף הדלת, נשלט אפליקציה, 
קודן או ביומטרית, המאפשר פתיחה ונעילה 

חכמה של הדלת*.
*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה.



משקופים ועוד

משקוף חובק גבס

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

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

משקוף דגם c רחבמשקוף דגם c שלבניה חיבור 90 מעלות

 דגם נווה צדק. אדריכלות: דורית רגב | צילום: ניצן הפנר

פתח אור - פתח מעבר בין משקופים
פתח בנייה – פתח בין בלוק לבלוק

ציר נסתר - ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט
גובה ריצוף – גובה סופי/פרקט לפני התקנת הדלת

משקוף עיוור – קו מנחה לטיח שעליו מותקן משקוף
חתך משקוף - עומק המשקוף אל מול הקיר

מילון מונחים



דגם נווה צדק. אדריכלות: ענת זיו | צילום: מירב פלברג



דגם נווה צדק. אדריכלות: שירה מוסקל | צילום: מאור מויאל

דלתות כניסה
סדרת חלונות וסורגים



אדריכלות: רז מלמד | צילום: עמית גירון

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

עבורנו ביטחון זה הכל! לכן, בכל הדגמים, הזכוכית הינה זכוכית מחוסמת. 
ניתן לבחור בין זכוכית חלבית, גרניט או סבתא.

הסורגים שלנו מגיעים בגוון שחור, אבל ניתן לשדרג ולבחור בסורג בגוון הדלת. 

הדלתות צבועות בצביעה איכותית ועמידה בפני תנאי מזג אוויר. כל דגם ניתן 
להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה.

את הדלת ניתן להזמין עם ידית נעה/קבועה או ידית משיכה.

כל דגם ניתן להזמנה גם כמשקוף בקוו הקיר וצירים סמויים.

ניתן לשדרג את דלתות הכניסה בסדרת חלונות לדלתות כניסה SMART וליהנות 
מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי בגוף הדלת, נשלט אפליקציה, 

קודן או ביומטרית, המאפשר פתיחה ונעילה חכמה של הדלת*.

סדרת חלונות וסורגים

*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה בהתאם למידות וגודל החלון.



ליבת פלדה בגמר צבע במבחר 
גוונים, בשילוב חלון טריפלקס 

חלבי וסורג דקורטיבי.

נווה צדק

הכירו את הדגמים בסדרה

גם דגם נווה צדק בקולקציית 
עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי ונסתר בגוף 

הדלת ומנגנון פתיחה וסגירה פנימי מינימאלי 
לשמירה על מקסימום עיצוב. 



אנדרומדה קנטברי

יפו ממילא

ולנסיה



בולוניהגאיהלימסול

IDS 9000ארנה



ליבת פלדה בגמר צבע 
במבחר גוונים, בשילוב זכוכית 
בידודית כפולה וסורג פנימי 
דקורטיבי. בצד פנימי קיימת 

מסגרת תחתונה.

ליבת פלדה בשילוב אלמנטים 
מיציקות אלומיניום במבחר גוונים, 
בשילוב זכוכית בידודית כפולה 

וסורג פנימי דקורטיבי. בצד פנימי 
קיימת מסגרת תחתונה.

פירנצה

IDS 7700



דגם ארקוס. אדריכלות: עדי ברגמן אראל | צילום: עמית גושר

ארקוס



 ליבת פלדה בגמר צבע 
 במבחר גוונים, בשילוב זכוכית 

בידודית כפולה וסורג פנימי דקורטיבי 
בגוון זהב. בצד פנימי קיימת מסגרת 

תחתונה. פרזול קורל בגוון זהב.

ורסאי

הכירו דגם אהוב שלנו

דגם ורסאי. אדריכלות: אילן לודבינובסקי | צילום: אנסטסיה דרובינה



הפיתרון המושלם לדירות! 
יפה מבחוץ ואטומה מבפנים.

 דלת מעוצבת עם חלון מבחוץ 
 ואטומה מהצד הפנימי המאפשרת 

פרטיות בבניין המגורים. 

צד פנימיצד חיצוני

עמית

ועוד דגם מיוחד



רז

דלת כניסה בגמר צבע ובעיצוב מודרני ונקי 
עם חלון תחתון להצצה לנעליים.

זכוכית בידודית כפולה שקופה או חלבית 
בקוו אפס עם החלק החיצוני של הדלת 

ועם מסגרת בחלק הפנימי.

דלת ייחודית בעיצוב האדריכל רז מלמד שעוצבה בסגנון הבית. 
בהשראתה עוצב דגם רז. צילום: נדב פקט



 משקוף בנייה בקוו הקיר וצירי HEAVY DUTY נסתרים 
)ניתן לשדרוג בכל אחד מהדגמים בסדרה זו(

דלת פלדה בגמר צבע 
 ממניפת הגוונים, זכוכית 
בידודית כפולה, שקופה 
 או חלבית, בצד מנעול 
)המשקוף מיועד עבור 

יציקה בלבד(.

CLEAR



מיקרו נארהנארה

מיקרו קיוטוקיוטו קיוטו לייט

נארה לייט

חיתוכי פלדה וחיתוכי סורג



דגם קיוטו לייט. אדריכלות: נטע הורוביץ | צילום: אורית ארנון



דלתות כניסה
סדרת גמר צבע

דגם אוקספורד. אדריכלות: דניאלה דנור | צילום: סוזי לוינסון



דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים בשילוב 
הבלטות, שקעים ופסי אלומיניום בצורות גאומטריות שונות.

הדלתות צבועות בצביעה איכותית ועמידה בפני תנאי מזג אוויר. כל דגם 
ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה.

את הדלת ניתן להזמין עם ידית נעה/קבועה או ידית משיכה.

כל דגם ניתן להזמנה גם כמשקוף בקוו הקיר וצירי HEAVY DUTY סמויים.

סדרת דלתות מעוצבות בגמר צבע

ניתן לשדרג את דלתות הכניסה בסדרת גמר צבע לדלתות כניסה SMART וליהנות 
מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי בגוף הדלת, נשלט אפליקציה, קודן 

או ביומטרית, המאפשר פתיחה ונעילה חכמה של הדלת*.

*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה.

דגם מינימאל. אדריכלות: רויטל רודצקי | צילום: עידן גור 



ליבת פלדה בגמר צבע במבחר 
גוונים, בשילוב פרופיל מלבני 

במעטה החיצוני והפנימי.

אוקספורד

הכירו את הדגמים בסדרה

גם דגם אוקספורד בקולקציית 
עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי ונסתר בגוף 

הדלת ומנגנון פתיחה וסגירה פנימי מינימאלי 
לשמירה על מקסימום עיצוב. 



 ליבת פלדה בגמר צבע 
במבחר גוונים, עם צירים נסתרים, 
 משקוף בקוו הקיר וידית הנושקת 

לריצפה במראה תעשייתי.

NOA

דלתות בסגנון עיצוב תעשייתי מודרני



22

מינימאל

 דלת כניסה בגמר צבע 
 במראה נקי ומודרני 

ובשילוב צירים נסתרים.

אדריכלות: גל גרבר | צילום: גדעון לוין



דגם בייסיק. אדריכלות: רוני באריל | צילום: נדב פקט



טריפלפרובנס דואי

בייסיק גארדהקלאופטרה



25
דגם רנסנס. אדריכלות: דיקלה פינטו | צילום: נדב פקט

רנסנס



אור



שחרטל



ונציה

דגם ונציה. מיה ורונית עיצוב פנים והום סטיילינג | 
צילום: שירן כרמל



טופיקייה

רומי 

IDS 8700

רייהלנה



דגם ריי. אדריכלות: מיקי בורד ׀ צילום: עידן גור



דלתות כניסה
סדרת חיפויים

דגם C עם ידית נעה. עיצוב: רון-לי רוזנבלום | צילום: שי אפשטיין



דלתות ליבת פלדה במבחר רב של חיפויים מעץ גושני, פורנירים ופלטות 
אלום איכותי בשלל גוונים וסגנונות.

סדרת MIX&MATCH מאפשרת לכם לבחור ולשלב בין החיפוי, הסגנון, הגוון 
והידית בטעם שלכם.

את הדלת ניתן להזמין עם ידית נעה/קבועה או ידית משיכה.

כל דגם ניתן להזמנה גם כמשקוף בקוו הקיר וצירי HEAVY DUTY סמויים.

סדרת חיפויים

ניתן לשדרג את דלתות הכניסה בסדרת חיפויים לדלתות כניסה SMART וליהנות 
מדלת חכמה עם מנעול חכם אינטגרלי חבוי בגוף הדלת, נשלט אפליקציה, 

קודן או ביומטרית, המאפשר פתיחה ונעילה חכמה של הדלת*.

*יש להיוועץ עם סוכן המכירות באשר להפיכת הדלת לחכמה.

דגם סול. אדריכלות: יולי דורף | צילום: ליאור טייטלר 



ליבת פלדה בחיפוי פורניר במבחר גוונים, בשילוב פסי ניתוק.
צד פנימי פלטת פורניר חלקה.

מרטיניק

למניפת הגוונים המלאה פנו לנציג/ת המכירות שלנו
הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת.

יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע ההזמנה ממניפת החיפויים המקורית של רב-בריח.
יש להיוועץ עם סוכן מכירות לגבי עמידות בתנאי שמש וגשם של דלת עם חיפוי.

מחיר הדלת משתנה בהתאם לסוג החיפוי.

פורניר בוק בגוון וונגה פורניר אלון בגוון טבעי

הכירו את הדגמים בסדרה



לקאטו

אלכסנדרה רוקסנהאמיליה

דגם לקאטו. צילום: שרון בנטוב



טוםסול

z טום

פורמייקת ברזל 
מעושן 3349

קרם וואש מעושן 
3395

אפור וואש מעושן 
3398

אפור וואש 3397

פורמייקת דמוי עץ 
אלון טבעי 7952

 מניפת גוונים לדלתות סול וטום 

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו 
שינויים בגוון הסופי של הדלת.

יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע 
ההזמנה ממניפת החיפויים 

המקורית של רב-בריח.
יש להיוועץ עם סוכן מכירות 

לגבי עמידות בתנאי שמש 
וגשם של דלת עם חיפוי.

מחיר הדלת משתנה בהתאם 
לסוג החיפוי.



DÉCOR סדרת

ליבת פלדה בחיפויי פורניר שונים. 
דגם זה הינו בגוון כחול-ג’ינס המאפיין 
מאוד את הסגנון הנורדי. מעטה פנימי 

בגמר צבע בתנור בגוון 9016.

2PANEL

וונגה

אלון

אגוז

גווונים נוספים

הגוונים להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בגוון הסופי של הדלת.
יש לבחור גוון סופי לאחר ביצוע ההזמנה ממניפת החיפויים המקורית של רב-בריח.
יש להיוועץ עם סוכן מכירות לגבי עמידות בתנאי שמש וגשם של דלת עם חיפוי.

מחיר הדלת משתנה בהתאם לסוג החיפוי.



DÉCOR גלים DÉCOR רוקוורד  DÉCOR סנדרה 



 ליבת פלדה בחיפויים 
שונים לבחירה בשילוב חמישה פסי 
 רוחב בחיפוי זהה ופסי אלומיניום*. 

צד פנימי בגמר צבע.

A דגם MIX&MATCH

*כאשר גובה הדלת אינו סטנדרט מתווסף שדה נוסף בהתאמה

בחר דגם

1

בחר חיפויים

2

 בחר ידית

3

בחר שדרוגים

4

MIX&MATCH עצב זאת בעצמך!

 גם דלתות מסדרת מיקס&מטש 
בקולקציית  עם מנעול חכם 

אינטגרלי חבוי ונסתר בגוף הדלת ומנגנון 
פתיחה וסגירה פנימי מינימאלי לשמירה 

על מקסימום עיצוב. 



  B דגם MIX&MATCH  C דגם MIX&MATCHD דגם MIX&MATCH

  E דגם MIX&MATCH



 משקוף בנייה בקוו הקיר וצירי HEAVY DUTY נסתרים 
)ניתן לשדרוג בכל אחד מהדגמים בסדרה זו(

דלת MIX&MATCH דגם E עם חיפוי דמוי בטון כהה וחיפוי תואם לקיר. צילום: אייל טואג

  F דגם MIX&MATCH

  XO דגם MIX&MATCH



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

ידיות לדלתות כניסה



TOP דלתות
דלתות פנים מעולות עמידות בפני נזקי מים

דלת פנים PANEL 3 מובלט | צילום: עדו לביא



שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לסדרת הדגל שלנו.
סדרת TOP משלבת עיצוב עוצר נשימה, אסתטיקה ברמת גימור עילית יחד עם 

איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי השוק בישראל. 

פרימיום ׀ זירו ׀ גמר צבע ׀ פורמייקה

כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם 7 ס"מ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת, 
  מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי 

  להפחתת רעשים.

כנף הדלת בגימור פורמייקה עמידה במים בעובי 1.8 מ"מ בגוונים שונים או 
  בגמר צבע איכותי.

 משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת 
  והלבשות רחבות WPC עמידות במים.

מבחר רחב של זיגוגים, חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.

 מידות: גובה - 205/220/240 ס״מ מריצוף סופי, רוחב - 70/80/90 ס״מ, 
  חתך משקוף - 9.5/12/14 ס״מ.

10 שנות אחריות על נזקי מים ולחות )בכפוף לתעודת אחריות(.
שנתיים אחריות לדלתות מסוג לימטופ.

TOP הכירו את סדרת דלתות



7 ס"מ פוליימר מוגן 
מים בתחתית הדלת

מנעול מגנטי 
לנעילה שקטה

צירים נסתרים

מילוי פלקסבורד 
לבידוד אקוסטי

משקוף עץ גושני 
מפולח מצופה 

למינטו עמיד במים

דלתות בגובה 
220/240 ס״״מ

 דלתות היוקרה בסדרת
  TOP פרימיום ׀ צירים נסתרים 

 צילום: עדו לביא
44



  3Panel חירוץ דגם
לבן

חירוץ דגם טריו
לבן

TOP פרימיום ׀ צירים נסתרים
דגמים נבחרים



 חירוץ דגם איביזה 
RAL7045 אפור כהה

   3Panel חירוץ דגם 
RAL7047 אפור בהיר

TOP פרימיום ׀ צירים נסתרים
דגמים נבחרים
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אדריכלות: אלינה פאינשטיין ויוליה תילמן | צילום: שירן כרמל



LIVNE DESIGN 01 LIVNE DESIGN 02

 "בשבילי זה פרוייקט מאוד ייחודי ושונה מכל מה שעשיתי עד היום. לחבור יחד למפעל ענק של תעשייה 
ישראלית כחול לבן וליצור משהו מפתיע וחדש – שונה מכל מה שיש בשוק בישראל ובעולם."

אלון ליבנה

 קולקציית קפסולה 
בעיצובו של מעצב העל אלון ליבנה
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חדש!
סדרת TOP זירו

 משקוף בקוו אפס עם הקיר 
וסגנון מודרני-תעשייתי

 צילום: עדו לביא



 דלתות מסדרת
  TOP גמר צבע איכותי 

 דגם רומא. אדריכלות: שירה מוסקל ׀ צילום: עודד סמדר



 דלת חלקה 
בגוון לבן

   1 Panel דגם
בגוון לבן צחור 9016

 דגם רומא 
בגוון לבן

 דגם מדריד 
בגוון לבן

 2 Panel דגם
בגוון שמנת

 דלת חלקה 
בגוון שמנת

TOP גמר צבע
דגמים נבחרים



 דגם 14 בגוון לבן 
בשילוב זכוכית חלבית

 דגם ברצלונה 
בגוון לבן

 דגם ברצלונה 
פסי אלומיניום בגוון לבן

 דגם טריון 
פסי אלומיניום בגוון לבן

 דגם טריו 
בגוון שמנת

 דגם זיגוג יפני 
בגוון שמנת

TOP גמר צבע
דגמים נבחרים



 דלתות מסדרת
  TOP גמר פורמייקה איכותית

שילוב זכוכית סבתא בדלתות הפנים וידית ברונזה 
צילום: עדו לביא



 דלת חלקה 
בגוון לבן

 זיגוג חלוקה ל-3 
בגוון שמנת

 דלת חלקה 
בגוון שמנת

 דגם טריו 
פסי אלומיניום בגוון שמנת

 דגם ברצלונה 
פסי אלומיניום בגוון לבן

שמנתלבן

גוונים לבחירה

הגוונים להמחשה בלבד

TOP פורמייקה
דגמים נבחרים



לבן

אגוז

אלון מולבן

וונגה

גוונים לבחירה

 	 HDF כנף עמידה במים בגימור 
במבחר גוונים. 

חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים.	 
הלבשות מדורגות 5 ס"מ.	 

מידות: גובה - 205 ס״מ, 
         רוחב פתח - 70/80/90 ס"מ  

         חתך משקוף - 9.5/12/14 ס"מ

 שנתיים אחריות על נזקי מים 
)בהתאם לתעודת אחריות(

דלתות מסדרת לימטופ

הגוונים להמחשה בלבד



חתך כיס

· כיס פתוח לגבס לעובי קיר 10 ס"מ.
· הרחבות הלבשה עד עובי קיר 14 ס"מ.

· התקנת הכיס על ריצוף סופי בלבד.
· כיס סגור לטיח בתוספת תשלום.

· ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום

מפרט דלתות הזזה לתוך כיס

 רוחב פתח אור כיס
לאחר משקוף

רוחב פתח בניה גובה פתח אור
נדרש

גובה פתח בניה

7070200152210

8080200172210

9090200192210

100100200212210

WPC משקוף עץ מפולח גושני הלבשות

מידע כללי לכל סדרת טופ

מילוי פלקסבורד – סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף לבידוד אקוסטי משופר 
ועמידות גבוהה בבלאי טבעי.

שטופקנט – דלת )כנף( ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.
פלץ' – דלת )כנף( עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים - משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת הדלת הסופית.
ציר פייפ - ציר גלוי בדלת בגמר פלץ׳.

ציר נסתר - ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט.

מילון מונחים

דלתות הזזה לתוך כיס



אדריכלות: רז מלמד ׀ צילום: עמית גירון



אדריכלות: אלינה פאינשטיין ויוליה תילמן | צילום: שירן כרמל



מילאנו

גרנדה בולוניה

נאפולי

בורדו 4204 טיטניום

ניס 9206 כרום מבריק

בורדו 4204 ניקל מט

ניס 9206 מוברש

בורדו 4204 שחור

ניס 9206 שחור

סלוניקי שחור מוברש

אתונה ברונזהאתונה שחור מוברש סנטוריני שחור מט

 ידיות
ידיות פרימיום

ידיות סטנדרט

ארטה זהב מוברש

חדש!חדש!

קורפו שחור



חירוץ דגםדלת חלקה  
1 PANEL 

חירוץ דגם
*3 PANEL 

חירוץ דגם
*3 PANEL 
ריבועים שווים

חירוץ/פסי אלומיניום 
דגם ברצלונה

חירוץ דגם
2 PANEL 

טופ קלאסיק
2 PANEL 

טופ קלאסיק
3 PANEL 

חירוץ/פסי אלומיניום 
דגם טריו

חירוץ/פסי אלומיניום 
דגם מדריד

*בדלת 240 ס״מ בלבד*בדלת 240 ס״מ בלבד

חירוץ דגם
*4 PANEL 

*בדלת 240 ס״מ בלבד

LIVNE DESIGN 01LIVNE DESIGN 02

סדרת טופ קלאסיק )קרניזים(

 חירוץ  דגם נגה דגם ונוס
דגם קיסר

חירוץ דגם
אדל

חירוץ דגם
איביזה

 חירוץ 
דגם רומא

 חירוץ 
דגם אמסטרדם

טופ קלאסיק
1 PANEL 

מפרט עיצובים



דגם 1 
מעויין צד ידית

דגם 2 
מעויין מרכזי

  4A דגם 
מרובע צד ידית

דגם 4 
מרובע מרכזי

דגם 3 
חלון חצי דלת

דגם 5 
מלבני צד ידית

דגם 6 - 150 מ״מ
ארבעה מעוינים

דגם 6A - 100 מ״מ
ארבעה מעוינים

דגם 7 - 3 מרובעים 
בשורה צד ידית

דגם 8 
מילאנו

250

70

צו אור

זיגוג מלא
 זכוכית סבתא

*רק בדגמי צבע

דגם 9 
זיגוג מלא ללא חלוקה

דגם 10 
זיגוג מלא חלוקה ל-3

  דגם 11 - יפני 
זיגוג מלא חלוקה ל-5

חדש! דגם רז
זיגוג חלון תחתון

   דגם 12  
זיגוג חלון עליון*

10
58

45
8

   דגם 13  
זיגוג חלון עליון ותחתון

*רק בדגמי צבע

 דגם 14  
זיגוג חלון עליון*

10
58

מפרט זיגוגים



הגדרות:
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 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

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 כ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.
מידות דלת הזזה לתוך כיס

גובה - 200 ס״מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס״מ בתוספת תשלום. רוחב פתח אור - 70/80/90 ס״מ )ניתן 
להזמין בייצור מיוחד פתח אור 60/100(. חתך משקוף - 100 מ"מ כולל פלטות גבס.

*ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5.

תכנון פתחים דלתות פנים



rav-bariach.co.il
כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מפרטי המוצרים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
המידע העדכני ביותר נמצא באתרי החברה, שם עדכונים לגבי מפרט, מחיר ומלאי מעודכנים בזמן אמת.
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