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طراز نافيه تسديك مهندسة معمارية: دوريت ريجيف| تصوير: نيتسان هافنر



فوالذ ملون عالي اجلودة في مجموعة واسعة من

ألوان ودمج مع أبواب ومشبكات مزخرفة مبوديالت مختلفة.

بالنسبة لنا األمان هو كل شيء. لذلك، في كافة الطرازات، الزجاج هو زجاج

مشبك. ميكن االختيار بني زجاج بلون احلليب، اجلرانيت أو اجلدة.

ملشبكات بلون اسود، لكن ميكن تغيير لون املشبك

واختيار مشبك بلون الباب.

أبواب مصبوغة بشكل عالي اجلودة ومقاومة لظروف 

الطقس ميكن طلب كل طراز حسب كافة ألوان مروحة األلوان.

ميكن طلب الباب مع مقبض متحرك/ثابت أو مقبض سحب.

 ميكن طلب كل طراز كعتبة مع خط احلائط ومحاور مخفية.

تعرفوا على سلسلة النوافذ واملشبكات

مهندس معماري: راز ميالمد |  تصوير: عميت غيرون



ميكن طلب جميع أبوابنا كباب واحد، نصف باب وباب مزدوج

وباب نصف مصراعمنفرد نافذة

باب مزدوج

فتحة حتى 100 سم باب موسع 

120-100 سم
165-135 سم

220-175 ملم

مستوى االرتفاع 240-210 سم من البالط النهائي



قلب فوالذي بألوان نهائية ملونة مبجموعة من 

األلوان، مع نافذة تريبلكس بلون احلليب

ومشبك زخرفي

تعرفوا على موديالتنا

نافيه تسيدك



ريترو         اندروميدا      فلورنتني       

كريستينا     غرينادا        كانتربري       



أركوس                             

IDS 6700جايا         

يافا         ماميال 

بولونيا       



ارنا         

ليماسول

طراز ليماسول تصميم: ستوديو 1-1 | تصوير: لورن كوهن

IDS 9000فالنسيا       



قلب فوالذي بلون نهائي مبجموعة متنوعة من األلوان، مع 

زجاج مزدوج عازل ومشبك داخلي مزخرف. في اجلانب

الداخلي هناك إطار سفلي.

قلب فوذئي بدمج عناصر

الومينيوم مصبوب بلون نهائي مبجموعة متنوعة من األلوان، 

مع زجاج مزدوج عازل ومشبك داخلي مزخرف. في اجلانب 

الداخلي هناك إطار سفلي.

فيرنسه          

IDS 7700



قلب فوالذي بلون نهائي مبجموعة متنوعة من 

األلوان، مع زجاج مزدوج عازل ومشبك داخلي 

مزخرفة بلون الذهب. في اجلانب

الداخلي هناك إطار سفلي.

تظليل بلون ذهبي.

فرساي

تعرفوا على طراز محبوب لدينا



احلل األمثل للمنازل!

جميلة من اخلارج ومحكمة من الداخل. باب مصمم مع نافذة خارجية 

ومغلق من الداخل يتيح

اخلصوصية في البناية السكنية.

 

اجلهة الداخليةاجلهة اخلارجية

عاميت           

وموديل آخر جديد وفريد



عتبة بناء على مستوى احلائط اخلارجي ومحاور DUTY HEAVY مخفية.

)ميكنك التغيير إلى أي من الطرازات في هذه السلسلة(

باب فوالذي بلون نهائي من مروحة 

األلوان، زجاج عازل مزدوج أو نصف 

شفاف أو بلوري، على جانب القفل )العتبة 

مخصصة

 للصب فقط(.

CLEAR



جديد!

راز

باب املدخل بلون نهائي وتصميم حديث ونظيف مع نافذة

سفلية لرؤية احلذاء. زجاج معزول مزدوج أو بلون احلليب 

مزدوج مع خط صفر مع

القسم اخلارجي للباب ومع

إطار في القسم الداخلي

مهندس معماري: راز ميالمد | التصوير ناداف فاكت



قطع الصلب وقطع املشبك

ميكرو ناره     ناره         

ميكرو كيوتو         كيوتو اليت كيوتو

ناره اليت



موديل كيوتو اليت. هندسة معمارية وتصميم داخلي: ليز لوتن | تصوير: عينات ديكل تصوير هندسة معمارية

07250717نانو أبيض 0032

نانو رمادي جرافيت 

0724
نانو أسود 26300720

مروحة ألوان الفورميكا ألبواب امليكرو ناره وامليكرو كيوتو



مصاريع واملزيد

فتحة ضوء- ممر مفتوح بني عتبتي الباب 

فتحة في البناء - فتحة بني بناية وبناية  محور 

مخفي- محور مخفي عند الباب ملسة نهائية شتوفكنت

ارتفاع األرضيات - االرتفاع النهائي / الباركيه قبل تثبيت 

عتبة عمياء- إرشادات للخراسنة حيث يتم تثبيت عتبة 

مقطعية- عمق العتبة مقابل احلائط

قاموس مصطلحات

 عتبة تغلف اجلبس

عتبة خط الصفر مع محاور مخفية عتبة خط الصفر عتبة بناء فني+ طالء فني

عتبة تغطية  c عتبة موديل

)ميكن طلبه مع / بدون تلبيسات كليك(

موديل فيرنتسه مع مقبض متحرك



ألوان مختارة

للحصول على مروحة األلوان الكاملة، اتصل مبندوب املبيعات لدينا أو انقر هنا

األلوان مبلمس نهائي هي توضيحية فقط.

رمادي موكا 7240

اخضر غامق 6219

رمادي ساخن معدني 0097

رمادي باطون 7110
 

رمي بلون احلليب 9001

اسود 9005

ازرق قامت  5103

مارلو ُحَبيِبي 3104

رمادي بلون السماء7322

 رمادي بازلتي 7126

ابيض 9016

جرافيت 7021
 


