
rav-bariach.co.il



rav-bariach.co.il

5

DB

2 חזית נירוסטה

gaze active stop
pvc



 1214 

 2
40

0 

 200 

 6
00

 

 1
15

0  1
10

0 

 6
90

 

 290 

C

מנגנון ריסון
מתכוונן

600*200אופציה לחלון 

מגן אצבעות חיצוני

מגן אצבעות פנימי

מגן תחתון

דלת למשרד החינוך
650דגם 

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

shmulik_y
Pencil

shmulik_y
Typewriter
490



New door control in detail.
Information about GEZE ActiveStop.

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Areas of application

Door type wooden interior doors, rebated and closing flush doors

Leaf weight optimal operation up to 45 kg

Leaf width optimal operation up to 1,100 mm

Leaf thickness from 38 mm

Door hinge for DIN left and DIN right

Installation type concealed

Rebate ca. 5 mm clearance in handle area

Product characteristics

Door damping and closing closing direction – Starting from ca. 25°
opening direction – Starting from ca. 60°

Free swing area freely selectable door position – between 25° and 60°

Door opening angle continuously adjustable – between 80° and 140°

Secured final position safe holding of the door in the open position, no doorstop needed

Damping strength can be set using a valve

Protection against overload with integrated safety valve

Door latch block included in delivery, use according to customer wishes or door use

Standard colour fine silver
RAL available at an additional cost

Low-maintenance designed for maintenance-free operation in private room doors

Ordering information

Suppliers hardware dealers or pre-assembled door leaves and frames from specialist door dealers

Order number 163411 (ready-to-install complete set in fine silver)

Scope of delivery ActiveStop, slide rail with slide block and end buffer, 
connection handle, universal door latch block, installation material



Door leaf finish

Door frame finish

Cross-section

www.activestop.geze.com 1605  ID No. 164542 EN  Subject to change

Longitudinal section
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 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 



 610/650פח ידית מנוף לדלתות 

 610/650חינוך פח מוסדות ידית מנוף לדלתות 

 נעהידית נעה 

 או בלי אפשרות נעילהעם 

 שחורגמר ניקל ציפוי 
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104947מספרהיתר
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
מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 6185 מהדורה אפריל 2015 ג"ת 1מצרכים 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

31/12/2020תוקף ההיתר עד יום

23/06/2020:היתרתחילת תוקף

514160530ח.פ
גולובד"ר גלעד
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http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=104947


:דגמים

מכלל דלת למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה מדגם 1,6185.
מידות מלבן: רוחב: 954 מ"מ, גובה: 2294 מ"מ,
מידות אגף: רוחב: 880 מ"מ, גובה: 2110 מ"מ.

מכלל דלת למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה, מדגם 2.6185.
מידות מלבן מירביות: גובה:2300, רוחב:1240 מ"מ.

מידות אגף מירביות: גובה:2200, רוחב:1140 מ"מ
מכלל דלת למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה, מדגם:3.610.

מידות מלבן מירביות: גובה:2300 מ"מ, רוחב:1214 מ"מ .
מידות אגף מירביות: גובה:2200 מ"מ, רוחב: 1140 מ"מ.

104947נספח א' להיתר:
רב בריח (08) תעשיות בע"ממפעל:

מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה:מצרכים

31/12/2020תוקף ההיתר עד יום

23/06/2020:היתרתחילת תוקף

514160530ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

2מתוך2עמוד

https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=104947

	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View4
	Section View B-B
	Detail View C (1 : 5)

	_Hlk425425810
	_Hlk425425570



