


אתם מוזמנים לפתוח דלת לסטייל חדש בכל אחד מהסגנונות

6 סגנונות עיצוב



סגנון זה שואב השראה מארמונות ברחבי אירופה 
ומקרין החוצה יוקרה ומלכותיות. הסגנון מתאים 
לאנשים המבקשים לשדר לעצמם סטייל מוקפד 
ובגרות. הצבעוניות של הסגנון נעה בין גווני שמנת, 
בז' וחום, עם נגיעות שלזהב ונחושת, ולעיתים גם 

נגיעות של שחור, סגול ובורדו.

דלת פנים ׀ סדרת טופ קלאסיק ׀ 3 פאנלים





דלת כניסה ׀ דגם אוקספורד ׀ פרופיל אלומיניום מסוגנן 



סגנון שהתפתח בשנות ה-30 של המאה הקודמת 
הוא  וישרים.  נקיים  ובקווים  בפשטות  ומתאפיין 
דוגל באלמנטים פשוטים ומעדיף פונקציונליות 
עיצובי  איזון  בו  יש  מוגזמת.  קישוטיות  פני  על 
הינה  הצבעוניות  ונפחים.  צורות  חומרים,  בין 
מונוכרומטית אשר מורכבת מכמה גוונים של צבע 

אחד או מאותה משפחה.

דלת פנים ׀ סדרת טופ פרימיום ׀ צירים נסתרים וידית שחורה



דלת כניסה ׀ דגם רז ׀ גמר צבע עם חלון תחתון 



כשאנשים  ה-20,  המאה  בתחילת  שהתפתח  סגנון 
נכנסו לגור בחללים שהיו תעשייתיים. הסגנון משלב 
עם  חדישות,  וטכנולוגיות  מודרנית  נוחות  דינמיות, 
מראה  המקנים  תעשייתיים  באלמנטים  שימוש 
מקדם יותר. הצבעוניות נעה בין לבן לאפור, ולעיתים 

גם צבע חם ובולט כמו אדום.

 דלת פנים ׀ סדרת טופ ZERO ׀ חיפוי פורמייקה בטון 
משקוף והלבשות בגוון צבע תואם ובקוו הקיר





דלת כניסה ׀ דגם NOA ׀ גמר צבע
 צירים נסתרים, משקוף בקוו הקיר וידית הנושקת 

לריצפה במראה תעשייתי



סגנון זה נקרא גם סקנדינבי, וכשמו כן 
הוא, לקוח מארצות סקנדינביה. לעומת 
לאחד  הפך  מגיע,  הוא  ממנו  הקור 
בישראל.  ביותר  החמים  הסגנונות 
פונקציונליות,  במינימליזם,  מתאפיין 
וחומרים  בהירים  גוונים  נקיים,  קווים 
זמני  על  עיצוב  סגנון  זהו  טבעיים. 
שלבטח יישאר איתנו עוד שנים רבות.

דלת פנים ׀ סדרת טופ צבע ׀ חלקה





דלת כניסה ׀ סדרת DECOR ׀ חיפוי פורניר 
2PANEL גוון כחול ג׳ינס בעיצוב



המאה  בתחילת  שהתחיל  סגנון 
של  הסטייל  את  ואפיין  ה-19 
התקופה.  של  הרוח  ואנשי   אמנים 
ומלא  צבעוני  במראה  מתאפיין 
לא רשמי,  חיים. מצד אחד  שמחת 
מצד שני עושה הרבה רושם. בשל 
במגוון  קיים  הוא  החופשי  אופיו 
להתאים  יכול  אחד  וכל  פרשנויות, 

אותו לאופי העיצוב שלו.

דלת פנים ׀ סדרת טופ צבע ׀ זכוכית סבתא





דלת כניסה ׀ דגם גאיה ׀ סורג בגוון זהב וזכוכית סבתא 



סגנון השואב השראה מהבתים הישנים 
ובחבל  טוסקנה  בחבל  בכפרים 
פרובנס. סגנון ייחודי זה מעניק תחושה 
עץ  סוגי  על  ומבוסס  ומזמינה  חמימה 
הסגנון  כהים.  בצבעים  ומגוונים  שונים 
טבעיים,  בחומרים  לרוב  משתמש 
וככזה הוא מתאפיין בחיבור לטבע, מה 
שמקנה לחלל אווירה של שלווה ורוגע.

דלת פנים ׀ סדרת טופ צבע ׀ חירוץ רומא



דלת כניסה ׀ דגם פירנצה ׀ זכוכית בידודית וסורג 
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