דלתות
TOP

דלתות פנים עמידות
בפני נזקי מים
דלתות פנים  .2 PANELאדריכלות :רינת אברהם | צילום :טלי דוברת

הכירו את סדרת

TOP

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד
לסדרת הדגל שלנו.
סדרת  TOPמשלבת עיצוב עוצר נשימה ,אסתטיקה ברמת
גימור עילית יחד עם איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי
השוק בישראל.
פרימיום

גמר צבע

פורמייקה

• כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם  7ס"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  1.8מ"מ
בגוונים שונים או בגמר צבע איכותי.
• משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון
תואם לדלת והלבשות רחבות  WPCעמידות 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.
 10שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).
שנתיים אחריות לדלתות מסוג לימטופ.

דלתות היוקרה בסדרת  TOPפרימיום
דלתות בגובה
 220/240ס״״מ

משקוף עץ גושני
מפולח מצופה
למינטו עמיד במים
צירים נסתרים

מילוי פלקסבורד
לבידוד אקוסטי

מנעול מגנטי
לנעילה שקטה

 7ס"מ פוליימר מוגן
מים בתחתית הדלת

צילום :נדב פקט

 TOPפרימיום
חירוץ דגם טריו
לבן

צילום :בינימין אדם

דגמים נבחרים
חירוץ דגם 3 Panel
לבן

 TOPפרימיום
חירוץ דגם 3 Panel
אפור בהיר RAL7047

צילום :בינימין אדם

דגמים נבחרים
חירוץ דגם איביזה
אפור כהה RAL7045

 TOPפרימיום
שחורה
דלתות בגובה  240ס"מ ,עם צירים נסתרים בגמר
צבע איכותי בגוון שחור מט.

אדירכלית :ליה גיל | צילומים עופר עברי

קולקציית קפסולה בעיצובו
של מעצב העל אלון ליבנה
LIVNE DESIGN 02

LIVNE DESIGN 01

by

"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

דלתות מסדרת  TOPבגמר צבע איכותי

דגם טופ צבע בשילוב זכוכית סבתא .אדריכלית :ליז לוטן | צילום :עינת דקל

גמר צבע
דלת חלקה
בגוון לבן

דגם 1 Panel

בגוון לבן צחור 9016

דגמים נבחרים
דלת חלקה
בגוון שמנת

דגם רומא
בגוון לבן

דגם 2 Panel

דגם מדריד
בגוון לבן

בגוון שמנת

גמר צבע
דגם ברצלונה
בגוון לבן

דגם טריון
פסי אלומיניום בגוון לבן

דגמים נבחרים

דגם ברצלונה
פסי אלומיניום בגוון לבן

דגם  14בגוון לבן

בשילוב זכוכית חלבית

דגם טריו
בגוון שמנת

דגם זיגוג יפני
בגוון שמנת

דלתות מסדרת  TOPבגמר
פורמייקה איכותית

דגם ברצלונה פסי אלומיניום .צילום :אייל טואג

פורמייקה

דגמים נבחרים

דלת חלקה
בגוון לבן

דלת חלקה
בגוון שמנת

דגם טריו
פסי אלומיניום בגוון שמנת

זיגוג חלוקה ל3-
בגוון שמנת

דגם ברצלונה
פסי אלומיניום בגוון לבן

גוונים לבחירה

לבן
הגוונים להמחשה בלבד

שמנת

דלתות מסדרת לימטופ
HDF

	•כנף עמידה במים בגימור
במבחר גוונים.
	•חלק תחתון פולימרי להגנה בפני
נזקי מים.
	•הלבשות מדורגות  5ס"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)

גוונים לבחירה

הגוונים להמחשה בלבד

לבן

אלון מולבן

אגוז

וונגה

דלתות הזזה לתוך כיס
מפרט דלתות הזזה לתוך כיס
כיס

רוחב פתח אור
לאחר משקוף

גובה פתח אור

רוחב פתח בניה נדרש

גובה פתח בניה

70

70

200

152

210

80

80

200

172

210

90

90

200

192

210

100

100

200

212

210

חתך כיס

הגוונים להמחשה בלבד

· כיס פתוח לגבס לעובי קיר  10ס"מ.
· הרחבות הלבשה עד עובי קיר  14ס"מ.
· התקנת הכיס על ריצוף סופי בלבד.
· כיס סגור לטיח בתוספת תשלום.
· ניתן להזמין בגבהים שונים בתוספת תשלום

צילום :נדב פקט

מידע כללי לכל סדרת טופ

משקוף עץ מפולח גושני הלבשות WPC

מילון מונחים
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.

ידיות
ידיות פרימיום

בורדו  4204ניקל מט

ניס  9206מוברש

בורדו  4204טיטניום

ניס  9206כרום מבריק

בורדו  4204שחור

ניס  9206שחור

בולוניה

גרנדה

נאפולי

מונקו

מילאנו

מפרט עיצובים
דלת חלקה

חירוץ דגם
1 PANEL

חירוץ דגם
2 PANEL

חירוץ דגם
*3 PANEL

*בדלת  240ס״מ בלבד

חירוץ/פסי אלומיניום חירוץ/פסי אלומיניום חירוץ/פסי אלומיניום

דגם טריו

דגם ונוס

דגם מדריד

דגם ברצלונה

דגם נגה

חירוץ
דגם קיסר

חירוץ דגם
*4 PANEL

*בדלת  240ס״מ בלבד

חירוץ
דגם רומא

חירוץ
דגם אמסטרדם

LIVNE DESIGN 01

LIVNE DESIGN 02

מפרט זיגוגים
דגם 1

מעויין צד ידית

דגם 5

מלבני צד ידית

דגם 2

מעויין מרכזי

דגם 3

חלון חצי דלת

דגם 4A

מרובע צד ידית

דגם  150 - 6מ״מ דגם  100 - 6 Aמ״מ דגם  3 - 7מרובעים
בשורה צד ידית
ארבעה מעוינים
ארבעה מעוינים

דגם 4

מרובע מרכזי

דגם 8
מילאנו

250

70

דגם 9

דגם 10

דגם  - 11יפני

זיגוג מלא ללא חלוקה זיגוג מלא חלוקה ל 3-זיגוג מלא חלוקה ל5-

דגם 12

זיגוג חלון עליון*

1058

1058

458

צו אור

458

*רק בדגמי צבע

דגם 13

זיגוג חלון עליון ותחתון

תכנון פתחים
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  2משקופים).
מידות גובה בבניה חדשה
מידה

פתח בנייה בהנחה ולא
יותקנו משקופים עיוורים

פתח בנייה בהנחה וכן
יותקנו משקופים עיוורים

גובה פתח אור

גובה קומפ'  205ס"מ

פתח  206ס"מ

פתח  208ס"מ

 200ס"מ

גובה קומפ'  214ס"מ

פתח  215ס"מ

פתח  217ס"מ

 209ס"מ

גובה קומפ'  220ס"מ*

פתח  221ס"מ

פתח  223ס"מ

פתח  215ס"מ

גובה קומפ'  240ס"מ*

פתח  241ס"מ

פתח  243ס"מ

פתח  235ס"מ

מידות רוחב בבניה חדשה
מידה

פתח בנייה בהנחה ולא
יותקנו משקופים עיוורים

פתח בנייה בהנחה וכן
יותקנו משקופים עיוורים

רוחב פתח אור

קומפ'  60ס"מ

רוחב  61ס"מ

רוחב  66ס"מ

 50ס"מ

קומפ'  65ס"מ

רוחב  66ס"מ

רוחב  71ס"מ

 55ס"מ

קומפ'  70ס"מ

רוחב  71ס"מ

רוחב  76ס"מ

 60ס"מ

קומפ'  75ס"מ

רוחב  76ס"מ

רוחב  81ס"מ

 65ס"מ

קומפ'  80ס"מ

רוחב  81ס"מ

רוחב  86ס"מ

 70ס"מ

קומפ'  85ס"מ

רוחב  86ס"מ

רוחב  91ס"מ

 75ס"מ

קומפ'  90ס"מ

רוחב  91ס"מ

רוחב  96ס"מ

 80ס"מ

קומפ'  95ס"מ

רוחב  96ס"מ

רוחב  101ס"מ

 85ס"מ

קומפ'  100ס"מ

רוחב  101ס"מ

רוחב  106ס"מ

 90ס"מ

מידע לקראת בניה/שיפוץ
בניית שן לפתח  -ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח  90מעלות לפחות .לאור האמור,
יש לבנות שן ברוחב  10ס"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  200ס״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

