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موديل الكاتو بالك التصوير: ستوديو يونتان بلوم



أبواب فوالذية القلب مبجموعة متنوعة من الكسوات من خشب اجلاسان

قشور عالية اجلودة وألواح املنوم عالية اجلودة في مجموعة متنوعة من األمناط

مجموعة MIX&MATCH تتيح لكم أن تختاروا وان جتمعوا بني

الكساء، النمط، اللون واملقبض حسب ذوقكم

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

ميكن طلب كل موديل أيضا كعتبة مع خط احلائط ومحاور

HEAVY DUTY مخفية

تعرفوا على سلسلة كسوات

موديل C مع مقبض متحرك



ميكن طلب جميع أبوابنا كباب واحد، نصف باب وباب مزدوج

وباب نصف مصراعمنفرد نافذة

باب مزدوج

فتحة حتى 100 سم باب موسع -100

120 سم
165-135 سم

220-175 ملم

مستوى االرتفاع 240-210 سم من البالط النهائي



قلب فوالذي بكساء

قشرة خشب مبجموعة الوان،

بالدمج مع خطوط فصل. اجلانب الداخلي 

لوح من قشرة اخلشب

امللساء.

تعرفوا على موديالتنا

مارتينيك

جوز البوك الداكن بوك كرز 1010
1018

بوك مايبل 1030بوك طبيعي

بوك اجاص 1019بوك اجاص 1001

جوز إفريقي طبيعي

مروحة الوان قشرة اخلشب.



لكاتو بالك                 

الم جري      اميليا       

الكساندرا مونتبليه 

روكسانا        



سول

       z توم

كرميي واش مدخن 3395فورميكا حديد واش 3349

رمادي كرميي وامش

دخن 3398

رمادي واش 3397

فورميكا تشبه خشب 

البلوط الطبيعي 7952

مروحة الوان ألبواب سول وتوم

توم          



MIX&MATCH كسوات
صمم ذلك بنفسك!

قلب فوالذي بكسوات مختلفة

بالدمج مع خمسة خطوط عرضية بكسوة 

متشابهة

وخطوط املنوم*

جانب داخلي بإنهاء دهان.

A  موديل MIX&MATCH

* عندما ال يكون ارتفاع الباب قياسًيا، تتم إضافة حقل آخر على التوالي

اختر املوديل

1

اختر الكسوات

2

اختر املقبض

3

اختر التغييرات

4



  B موديل 
 MIX&MATCH

  C موديل 
 MIX&MATCH

 D موديل 
 MIX&MATCH

 E موديل 
 MIX&MATCHميكس&بالك



عتبة بناء على مستوى احلائط اخلارجي ومحاور DUTY HEAVY مخفية.
)ميكنك التغيير إلى أي من املوديالت في هذه السلسلة(

باب MIX&MATCH موديل E مع غطاء يشبه الباطون الداكن وكساء مالئم للحائط. التصوير: ايال تواج



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 الكاتو بالك التصوير: شارون بنتوب

 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 

األلوان هي ألغراض التوضيح فقط.

يشبه الباطون الداكن

الوم كرمي

الوم اسود

 ووجنا 1019

كرز

جوز أفريقي طبيعي

1030 بوك

 جوز أفريقي طبيعي 04

 1019 بوك

يشبه الباطون الفاحت

الوم 9006

الوم  9016

MIX&MATCH  مروحة الوان                                       مروحة الوان اخلشب


