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מפעל :רב בריח ) (08תעשיות בע"מ
מצרכים  :מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן :דלתות אש סובבות
דגמים :
.1

דלת אש ממתכת חד כנפית עם/בלי צוהר מדגם 408
מידות מירביות של המלבן :רוחב  1,032מ"מ,
גובה  2,200מ"מ ,שכינויה :דלת אש ¾ שעה )(½/¾/1

.2

דלת אש דו כנפית )ללא צוהר( מדגם 808
שכינוייה :דלת אש ½ שעה )½ ( ½ /½ /
מידות כנף נעה :גובה  2185מ"מ ,רוחב  1180מ"מ
מלבן :גובה  2300מ"מ ,רוחב  2200מ"מ

.3

דלת אש דו כנפית עם צוהרים ,מדגם 808
שכינוייה :דלת אש  1שעה )(½/1/1
מידות מירביות:
כנף נעה :גובה  2185מ"מ ,רוחב  1180מ"מ
מלבן :גובה  2198מ"מ ,רוחב  2197מ"מ

.4

דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם FW90
שכינוייה :דלת אש ½ 1שעה ) ½(½/1¾/1
מידות מירביות :כנף נעה :גובה  ,2200רוחב  1140מ"מ
מלבן :גובה  2359מ"מ ,רוחב  2394מ"מ

.5

דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם FW30
שכינוייה :דלת אש ½ שעה ) ½(½/1½/
מידות מירביות :כנף נעה :גובה  ,2250רוחב  1140מ"מ
מלבן :גובה  2300מ"מ ,רוחב  2360מ"מ
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מפעל :רב בריח ) (08תעשיות בע"מ
מצרכים  :מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן :דלתות אש סובבות
.6

דלת אש חד כנפית עם/בלי צוהרים מדגם FWB
שכינויה  3/4שעה ,סיווגה( ½ / ¾ /1½) :
מידות מירביות:
כנף  -גובה  2255מ"מ ,רוחב  980מ"מ
מלבן  -גובה  2307מ"מ ,רוחב  1054מ"מ

.7

דלת אש ממתכת חד כנפית עם/בלי צוהר מדגם FWI-870
שכינוייה ¾ שעה בסיווג )¾(½/1½/
מידות מלבן :רוחב  1210מ"מ ,גובה  2400מ"מ
מידות אגף :רוחב  1140מ"מ ,גובה  2200מ"מ

.8

דלת אש חד אגפית מדגם  408מ' שכינוייה דלת אש ½ שעה
)½ ( ½ , ½ ,
מידות מלבן מירביות :רוחב  1030מ"מ ,גובה  2270מ"מ
מידות אגף מירביות :רוחב  960מ"מ ,גובה  2210מ"מ

.9

דלת אש דו-כנפית מבוקרת עם/בלי צוהרים מדגם FWI-870
שכינוייה  1שעה ) ½( 1/1/
מידות מירביות:מלבן -רוחב  2359מ"מ ,גובה  2295מ"מ
כנף נעה-רוחב  1140מ"מ ,גובה  2200מ"מ

.10

דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם  FW30משופרת
שכינויה דלת אש שעה וחצי )½(½/2/1
מידות מלבן מירביות :רוחב  2360מ"מ ,גובה  2300מ"מ
מידות כנף נעה מירביות:רוחב  1140מ"מ ,גובה  2050מ"מ
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.11

דלת אש חד אגפית )ללא צוהר( מדגם FE15
שכינוייה :דלת אש  1שעה )(½/1/1
מידות מלבן :רוחב  1030מ"מ ,גובה  2090מ"מ
מידות כנף :רוחב  900מ"מ ,גובה  2000מ"מ

.12

דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים מדגם"FW60":
שכינוייה :דלת אש ¼ 1שעה )¼(½/1½/1
מידות המלבן רוחב  2359מ"מ ,גובה  2394מ"מ
מידות אגף פעיל :רוחב 1140 :מ"מ ,גובה  2200מ"מ
מידות צוהרים  600X400 :מ"מ

.13

דלת אש דו-אגפית)עם צהרים( דגם  FW90-Dעם מנעול נגדי
שכינוייה :דלת אש ½ 1שעה )½(½/1½/1
מידות אגף פעיל :רוחב  1140מ"מ ,גובה  2200מ"מ
מידות מלבן :רוחב  2359מ"מ ,גובה  2394מ"מ

.14

דלת אש דו-אגפית)עם צהרים( מדגם ""FW-760
שכינוייה :דלת אש  1שעה )(½/1¼/1
מידות מלבן :רוחב רוחב  2300מ"מ ,גובה  2227מ"מ
מידות אגף פעיל :רוחב  1140מ"מ ,גובה  2200מ"מ
מידת צהרים 400X600 :מ"מ
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מצרכים  :מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן :דלתות אש סובבות
.15

דלת אש דו אגפית עם צוהר מדגם  FW770שכינוייה:
דלת אש ½ 1שעה )½(½,1½,1
מידות מלבן :רוחב  2227 :מ"מ גובה  2300 :מ"מ
מידות אגף:רוחב אגף פעיל 1140:מ"מ גובה 2200:מ"מ
מידות צוהר  600X400 :מ"מ

.16

דלת אש חד אגפית)ללא צוהר( מדגם ,FE5Fשכינוייה:דלת
אש ½ שעה )½ (½ ,1,
מידות מלבן :רוחב 1100:מ"מ ,גובה 2210:מ"מ.
מידות אגף  :רוחב  980 :מ"מ ,גובה 2130:מ"מ.

.17

דלת אש חד/דו אגפית )עם /בלי צוהרים( מדגם ","FW 780
שכינוייה :דלת אש ½ שעה ) ½  ,( ½ / 1½ /מידות אגף :
רוחב-אגף פעיל 1140 :מ"מ ,גובה 2200 :מ"מ ,מידות
מלבן :רוחב 2227 :מ"מ ,גובה  2400 :מ"מ

.18

דלת אש דו כנפית עם צוהרים דגם,FW790 :
שכינוייה :דלת אש  11/2שעה ).(1/2-11/2-11/2
מידות אגף פעיל :רוחב 1140 :מ"מ ,גובה 2200 :מ"מ.
מידות מלבן :רוחב 2227:מ"מ ,גובה 2367:מ"מ.
מידות צוהרים :רוחב 400:מ"מ ,גובה 600 :מ"מ.
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.19

דלת אש כפולת מוצא ,ללא צוהרים מדגם,FW400 :
שכינוייה :דלת אש שעתיים ).(3/4-2-2
מידות מלבן מירביות :רוחב 2480 :מ"מ ,גובה 2290 :מ"מ
מידה מירבית של אגף אקטיבי :רוחב 1170 :מ"מ,
גובה 2170 :מ"מ
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