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מגן אצבעות חיצוני

מגן אצבעות פנימי

מגן תחתון
מנגנון ריסון

600*200אופציה לחלון 
דלת למשרד החינוך

610דגם 

Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
Fax: +972-8-6794879 
Email: export@rav-bariach.com 

 אזור תעשייה דרומי31כתובת: רח' האופה 

78780, אשקלון 3032ת.ד 
08–6794914טלפון:   

08–6794879פקס: 

רב בריח בע"מ
Rav Bariach (08) Industry Ltd



טיובקס תעשיות )1989( בע”מ.
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 610/650פח ידית מנוף לדלתות 

 610/650חינוך פח מוסדות ידית מנוף לדלתות 

 נעהידית נעה 

 או בלי אפשרות נעילהעם 

 שחורגמר ניקל ציפוי 

 



 מנעול חבוי רב בריח חזית נירוסטה•

 310/650מוסדות חינוך דגם ,פלדה,פח,עץבמיוחד לדלתות מתאים •

 פתיחת המנעול באמצעות צילינדר מפנים ומבחוץ•

למוסדות ומבנה  ,מתאים לתנאי עבודה קשים ופתיחות מרובות•

 בתי חולים,קופות חולים,ציבור

 פתיחה ימין או שמאל•

•BACKSET 60  

 חזית נירוסטה•

 

 

 רב בריח: יצרן 

 

 חינוךמנעול חבוי לדלתות 

 610/650דגם 



 HDגלגל רחב מעצור דלת 

 .מעצור דלת עם גלגל גומי הנדחף בעזרת קפיץ

המעצור מאט את תנועת הדלת ומונע את טריקתה  

 .המהירה

גלגל האטה לדלתות מתאים לדרישות הבטיחות 

 .מבתי ספר וגני ילדים

 פח מוסדיות/מתאים לדלתות עץ•

•havey duty 

 גלגל האטה





46762מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

רב בריח (08) תעשיות בע"מ
ישראל,אשקלון,האופה 31, א"ת הדרומי

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
למשרדים ולעסקים-ייצורמכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים,

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 מהדורה אוקטובר 2013מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר
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23/06/2020:היתרתחילת תוקף
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:דגמים

דלת כניסה ראשית חד כנפית מדגם "540"1.
מידות: רוחב כנף 1000 מ"מ, גובה כנף 2170 מ"מ

סווג הדלת: 3 כוכבים
.2V דלת כניסה ראשית לדירות מגורים ומשרדים מדגם

מידות אגף מירביות: גובה 2030 מ"מ, רוחב 840 מ"מ
דרגת עמידות הדלת בפריצה - כוכב אחד

דלת כניסה ראשית חד כנפית מדגם 540 "מ"3.
מידות כנף: רוחב 880 מ"מ, גובה 1960 מ"מ

בעלת דרגת עמידות בפריצה -3 כוכביות.
דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 408 מ'4.

מידות מלבן מירביות: רוחב 1030 מ"מ, גובה 2270 מ"מ
מידות אגף מירביות: רוחב 960 מ"מ, גובה 2210 מ"מ

בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת
DB34 בעלת דרוג אקוסטי

דלת כניסה ראשית חד אגפית מדגם 5.610.
מידות מלבן מירביות: גובה:2300, רוחב:1214 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה:2200, רוחב:1140 מ"מ.

בעלת דרגת עמידות בפריצה - כוכבית אחת.
31 dB-בעלת דרוג אקוסטי
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