
نخبة األبواب الداخلية في إسرائيل

األبواب  

TOP
أبواب داخلية مقاومة 

ألضرار املاء

تصوير: يونتان بلوم 1 PANEL موديل روما



TOP تعرفوا على سلسلة

فورميكالون إنهاء                         برمييوم                       

السر هو في اجلمع 

بني اخلط اجلمالي الدقيق ومستوى اجلودة العالية 

لسلسلتنا الرائدة. جتمع سلسلة TOP بني التصميم املذهل واجلمال مبستوى عاٍل 

من التشطيب واجلو دة. والتخصيص الالمحدودين واملالئمة

للسوق اإلسرائيلية.

• مت تصنيع جميع األبواب في السلسلة ببوليمر 7 سم محمي من املاء
في اجلزء السفلي من الباب، تعبئة فلكسبورد للعزل الصوتي،

قفل مغناطيسي لقفل صامت وإحكام للحد من الضوضاء.

• مصراع الباب بناءه من طبقة فورميكا مقاومة للماء بسمك 1.8 مم
مختلفة أو بإنهاء دهان عالي اجلودة.

• عتبة من خشب اجلاسان املقسم املغطى بالميناتو مقاوم للماء
مالئم لباب وتلبيسات WPC واسعة مقاومة للماء.

• تشكيلة واسعة من الزجاجيات، الديكورات والتصاميم تتناسب مع طابع
ومنط البيت.

• املقاييس: االرتفاع- 205/220/240 سم من األرضية النهائية,
العرض - 70/80/90 سم،  قص العتبة - 9.5/12/14 سم.

ضمان 10 سنوات من أضرار املاء والرطوبة )يخضع لشهادة الضمان(.

ضمان لعامني ألبواب من موديل ليمتوب.



7 سم بوليمير مقاوم للماء 
في اجلهة السفلى من الباب

قفل مغناطيسي 

للقفل الهادئ

محاور مخفية

تعبئة فلكسبورد

 للعزل الصوتي

عتبة من خشب اجلاسان 

املقسم املغطى

 بالميناتو مقاوم للماء

أبواب بارتفاع  

220/240 سم

 أبواب فاخرة في مجموعة  TOP برمييوم 

التصوير: نداف باكت



3  Panel حيروتس املوديل

أبيض

حيروتس موديل تريو

أبيض

TOP برمييوم موديالت مختارة

التصوير: بنيامني ادم



TOP برمييوم موديالت مختارة

 حيروتس موديل ايبيزا 

RAL7045 رمادي فاحت

 3 Panel حيروتس موديل 

RAL7047  رمادي فاحت

التصوير: بنيامني ادم



TOP برمييوم
اسود

أبواب بارتفاع 240 سم ، مع محاور غير مرئية بإنهاء

دهان عالي اجلودة بلون اسود مطفأ.

املهندسة املعمارية: ليا جيل | تصوير عوفر عبري
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  "بالنسبة لي، إنه مشروع فريد ومختلف للغاية عن أي شيء فعلته حتى اآلن. االنضمام إلى  مصنع إسرائيلي أبيض 

وأزرق ضخم وابتكار شيء مدهش وجديد - مغاير لكل ما هو  موجود في السوق اإلسرائيلية"
فان ليفني

by

مجموعة الكبسوالت التي صممها املصمم 
الشهير الون ليفنه



 أبواب سلسلة TOP بطالء نهائي عالي اجلودة 

موديل دهان توب بالدمج مع زجاج اجلدة. مهندسة معمارية: ليز لوتن | تصوير: عينات ديكل



 1 Panel موديل

باألبيض واألسود 9016

موديل روما بلون ابيض

موديل مدريد بلون ابيض
 2 Panel موديل

بلون الكرمي

باب املس بلون الكرميباب املس بلون الكرمي

لون نهائي موديالت مختارة



موديل 14 بلون ابيض

بالدمج مع الزجاج بلون 

احلليب

موديل برشلونه بلون ابيض
 موديل برشلونه

طوط الومينيوم بلون ابيض

موديل تريون

خطوط الومينيوم بلون ابيض

موديل تريو 

بلون الكرمي

لون نهائي موديالت مختارة

موديل زجاجي ياباني بلون 

الكرمي



أبواب من سلسلة  TOP بإنهاء 
 فورميكا عالية اجلودة 

موديل برشلونة خطوط الومينيوم التصوير: ايال تواج



باب املس بلون الكرمي

زجاج بتقسيم إلى -3 بلون الكرمي

باب املس بلون الكرمي

 موديل تريو 

خطوط الومينيوم بلون الكرمي

 وديل برشلونه 

خطوط الومينيوم بلون ابيض

فورميكا موديالت مختارة

ابيضكرمي              

الوان حسب االختيار



أبيض

جوز

وط مبّيض

فوجنا

الوان حسب االختيار

• مصراع مقاوم للماء بإنهاء HDF بالوان متنوعة
• جزء سفلي بوليميري للحماية من أضرار املاء.

• تلبيس متدرج 5 سم. 
مقاييس: االرتفاع- 205 سم, 

عرض الفتحة- 70/80/90

 سم قص العتبة- 9.5/12/14 سم

سنتان ضمانه ألضرار املياه

)يخضع لشهادة الضمان(

 

أبواب من سلسلة ليمتوب



قطعة اجليب 

·  جيب مفتوح للجبس جلدار بسمك 10 سم.
· توسيع تلبيس حتى سمك جدار 14 سم.

· تركيب اجليب على األرضيات النهائية فقط.
· جيب مغلق للجبس بإضافة رسوم.

· متوفر على ارتفاعات مختلفة مقابل رسوم إضافية

األبواب املنزلقة إلى داخل اجليب 

مواصفات األبواب املنزلقة إلى 

داخل اجليب

ارتفاع فتحة البناءعرض فتحة البناء املطلوبةعرض فتحة الضوءعرض فتحة الضوء بعد العتبةاجليب

7070200152210

8080200172210

9090200192210

100100200212210

WPC عتبة خشبية من اجلاسان، تلبيسات

معلومات عامة لكافة سلسلة توب

• تعبئة فليكسبورد- خليط من الرقائق اخلشبية والصمغ املضغوطة في الفضاء الداخلي لعتبة العزل الصوتي
محّسن ومقاومة عالية للتآكل الطبيعي

• شتوفكنت- باب )عتبة( بدون حافة ودرجة ؛ باب بإنهاء مستقيم.
• بليتش- باب )عتبة( مع درجة عند احلواف ؛ باب يبرز عن مستوى العتبة.

عتبات عمياء-يتم تثبيتها خالل مرحلة البناء ومخفية عن األعني بعد تثبيت الباب النهائي.

• محور بايب- محور مكشوف في باب إنهاء بلتش.
• محور مخفي- محور مخفي في باب إنهاء شتوفكنت

قاموس مصطلحات

لتصوير: نداف باكت



ميالنو 

جرينادا بولونيا

نابولي مونكو                                   

نيس 9206 طالء مصقول

نيس 9206 مقشط

نيس 9206 اسود

مقابض

مقابض برمييوم

بوردو 4204 نيكل مطفأ

بوردو 4204 تيتانيوم

بوردو 4204 اسود



باب املس

حيروتس/خطوط 
الومينيوم

موديل تريو

حيروتس/خطوط 
الومينيوم

موديل مدريد

حيروتس موديل

1 PANEL 

حيروتس موديل

*3 PANEL 
حيروتس موديل

*4 PANEL 

حيروتس موديل حيروتس موديل روما
أمستردام

حيروتس/خطوط 
الومينيوم

موديل برشلونه

حيروتس موديل

2 PANEL 

*في باب 240 سم فقط*في باب 240 سم فقط

LIVNE DESIGN 01LIVNE DESIGN 02

واصفات التصميمات

حيروتسموديل نوجاموديل فينوس 
موديل قيصر



مواصفات الزجاج

املوديل 5 

مستطيل، مقبض جانبي

املوديل 6 - 150 ملم

أربعة معينات

املوديل 6A - 100 ملم

أربعة معينات
املوديل 7 - 3 مربعات

بسطر، مقبض جانبي

املوديل 8 

ميالنو

250

70

 
املوديل 1

عني، مقبض جانبي
املوديل 2 

عني مركزي

  4A املوديل 
مربع، مقبض جانبي

املوديل 4 

مربع مركزي

املوديل 3 

نافذة نصف الباب

جانب الضوء

املوديل 9 

تزجيج ممتلئ بدون تقسيم

املوديل 10 

تزجيج كامل تقسيم إلى- 3

  املوديل 11 - ياباني  
تزجيج كامل تقسيم إلى - 5

   املوديل 12  
تزجيج النافذة 

*فقط باملوديالت امللونة

  املوديل 13  
تزجيج النافذة العليا 

والنافذة السفلية 

10
58

45
8

10
58

45
8



تعريفات: 
فتحة الضوء- الفتحة الصافية النهائية بعد تركيب الباب والعتبات فتحة البناء- الفتحة التي يذكرها 

املهندس املعماري في خرائط البناء.

شتيخموص- التي متثل ارتفاًع متر من األرضية )املستقبلية(

راف بريح تنتج عتبات بقصات تتوافق مع سمك اجلدار: 9.5/12/14/16 سم. ميكن كذلك طلب

قصات عتبات بأحجام خاصة )عن طريق توصيل عتبتني.(

مقاييس االرتفاع في البناء اجلديد

فتحة بناء بافتراض عدم تثبيت املقياس

عتبات عمياء

فتحة بناء بافتراض تثبيت عتبات 

عمياء

ارتفاع فتحة الضوء

200 سم.فتحة 208 سمفتحة 206 سمارتفاع كامل 205 سم

209 سم.فتحة 217 سمفتحة 215 سمارتفاع كامل 214 سم

فتحة 215 سمفتحة 223 سمفتحة 221 سمارتفاع كامل 220 سم*

فتحة 235 سمفتحة 243 سمفتحة 241 سمارتفاع كامل 240 سم*

مقاييس العرض في البناء اجلديد

فتحة بناء بافتراض عدم تثبيت املقياس

عتبات عمياء

فتحة بناء بافتراض تثبيت عتبات 

عمياء

عرض فتحة الضوء

50 سم.عرض 66 سمعرض 61 سمكامل 60 سم

55 سم.عرض 71 سمعرض 66 سمكامل 65 سم

60 سم.عرض 76 سمعرض 71 سمكامل 70 سم

65 سم.عرض 81 سمعرض 76 سمكامل 75 سم

70 سم.عرض 86 سمعرض 81 سمكامل 80 سم

75 سم.عرض 91 سمعرض 86 سمكامل 85 سم

80 سم.عرض 96 سمعرض 91 سمكامل 90 سم

85 سم.عرض 101 سمعرض  96 سمكامل 95 سم

90 سم.عرض 106 سمعرض 101 سمكامل 100 سم

معلومات قبل البناء/الترميم

بناء سن للفتحة- حسب أنظمة البناء يجب أن يفتح الباب بـ 90 درجة على األقل. على ضوء ما سبق،

يجب بناء سن بعرض 10 سم على األقل واالبتعاد  قدر اإلمكان عن احلائط العامودي للباب. 

مكان املفاتيح- لتجنب قص التلبيس، تأكد من أن مفاتيح الكهرباء موجودة على مسافة

املفاتيح- لتجنب قص التلبيس، تأكد من أن مفاتيح الكهرباء موجودة على مسافة

نحو 7 سم من طرف فتحة البناء.

مواصفات األبواب املنزلقة إلى داخل اجليب

االرتفاع 200 سم بدون عتب ، ميكنك طلب أكثر من 200 سم بتكلفة إضافية.

عرض فتحة الضوء 70/80/90 سم )ميكن طلب إنتاج خاص لفتحة الضوء ( 60/100

قص عتبة- 100 ملم يشمل الواح اجلبس.

* ميكن إضافة توسعات للجدار 12.5

تخطيط الفتحات


