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موديل دوئي. مهندسة معمارية: يوليانه ريسكوف:



أبواب فوالذية القلب ذات لون عالي اجلودة مع مجموعة واسعة من األلوان مع النقوش 

واملقابس وشرائط األلومنيوم بأشكال هندسية مختلفة

األبواب 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 HEAVY DUTY مخفية

تعرفوا على سلسلة األبواب املصممة بألوان 

طراز رنسانس. مهندسة معمارية: عنبال حني | تصوير: ليؤور ابيطان



ميكن طلب جميع أبوابنا كباب واحد، نصف باب وباب مزدوج

ونصف مصراع بابمنفرد نافذة

باب مزدوج

فتحة حتى 100 سم باب موسع -100

120 سم
165-135 سم

مستوى االرتفاع 240-210 سم من البالط النهائي

220-175 ملم



قلب فوالذي في بلون نهائي مبجموعة متنوعة 

من األلوان، إلى جانب جسم حديد على 

الغالف 

تعرفوا على موديالتنا

اكسفورد



تريبلبروفانس  دوئي

بيسيك     جارديه   كليوباترا
ميكن احلصول على 

تصاميم أخرى

كومو

لوجانو



فينيسيارنسانس 

موديل فينيسيا ميا ورونيت للتصميم الداخلي والتصميم املنزلي | 

تصوير: شيران كرمل

اوفك         اليابان           لوكا          



مينيمال            

باب مدخل بلون نهائي في املرآة صاف وعصري

وبدمج محاور مخفية.

جديد!

مهندس معماري: جال جيربر | تصوير جدعون لفني



IDS 8700توبيكيا

سيتارا

باب سيتارا، قلب من الفوالذ بلون نهائي 

ومقبض سحب مريح يغطي القفل ويعطي 

الباب مظهًرا عصرًيا

وفريدا.



هيلنا                                 ري      رومي                             



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

موديل اكسفورد مع مقبض متحرك

Studio 73 Interior Design |مويال مؤور :تصوير

 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(



الوان مختارة

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

األلوان مبلمس نهائي هي توضيحية فقط.

رمادي موكا 

7240

غامق 

6219

رمادي ساخن معدني 

0097

رمادي باطون  

7100

كرمي بلون احلليب 

9001

اسود 

9005

ازرق قامت 

5103

مارلو ُحَبيِبي 

3104

رمادي بلون السماء

7322

رمادي بازلتي 

7126

أب ض 

9016

جرافيت

7021


