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מוגן פטנט עם ההגנה המשולשת
הדור הבא בנעילה, מספק לכם מיגון מקסימלי באמצעות 3 מעגלי אבטחה: 

הגנה מקסימלית בפריצה שקטה, כפתור ייחודי למניעת הילכדות בבית 
והגנה מפני שכפול לא מורשה. 

כשאתם קונים צילינדר של רב-בריח, אתם נהנים 
מהאיכות, מהנוחות ומתחושת הביטחון שתמיד רציתם.
לכן, במיוחד בבחירת צילינדר - הכי בטוח רב-בריח!

צילינדר טרילוקס
 מחיר מומלץ לצרכן: 650 ₪

6רמת הגנה

מוגן פטנט

UNE-EN 1303

מלכודת לפורץאנטי באמפינגנגד קידוח נגד פריצה שקטה

כפתור לחירוםפין טלסקופיקוד בקרת שכפולפיני צד
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מוגן פטנט

UNE-EN 1303

אנטי באמפינגנגד קידוח נגד פריצה שקטה

פין טלסקופיקוד בקרת שכפולפיני צד

טכנולוגיית המיגון המתקדמת בעולם
צילינדר לוקסיס id מתאים לכל סוגי הדלתות ומספק לכם רמת הגנה 

גבוהה בזכות טכנולוגיה מוגנת פטנט ושפע קומבינציות.

id צילינדר לוקסיס
 מחיר מומלץ לצרכן: 280 ₪

5רמת הגנה
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מוגן פטנט

מוגן פטנט

UNE-EN 1303

UNE-EN 1303

אנטי באמפינגנגד קידוח נגד פריצה שקטה

אנטי באמפינגנגד קידוח פין טלסקופינגד פריצה שקטה

KEYLOC

טכנולוגיית המיגון המתקדמת בעולם
צילינדר לוקסיס מגיע בתצורת כפתור או מפתח כולל כרטיס שכפול. 

מתאים לכל סוגי הדלתות ומספק לכם רמת הגנה גבוהה בזכות טכנולוגיה 
מוגנת פטנט ושפע קומבינציות.

צילינדר קילוקס
 מחיר מומלץ לצרכן: 180 ₪

צילינדר לוקסיס
 מחיר מומלץ לצרכן: 350 ₪

4רמת הגנה

3רמת הגנה

צילינדר עם פין צף להגנה מפריצה שקטה
צילינדר הבית האיכותי בתצורת כפתור או מפתח כולל כרטיס שכפול. 

מוגן מפני קידוח ומתאים לרוב דלתות הביטחון הנפוצות.
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צילינדר עם עמידות משופרת
צילינדר בתצורת כפתור או מפתח עם חריץ מובנה, 

המיועד לכל סוגי הדלתות בגודל 76 מ"מ.

צילינדר דינאמיק+
 מחיר מומלץ לצרכן: 200 ₪

צילינדר דינאמיק
 מחיר מומלץ לצרכן: 150 ₪

2רמת הגנה

1רמת הגנה

הביטחון הבסיסי שלכם
צילינדר בתצורת כפתור או מפתח, המיועד לכל סוגי הדלתות 

בגודל 76 מ"מ.

UNE-EN 1303

פין טלסקופינגד קידוח



המחירים המוצגים בעלון כוללים מע"מ והינם בגדר המלצה בלבד. ייתכנו שינויים במחיר בהתאם לאופי 
ההתקנה, מיקום ולתנאים בשטח. רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרט המוצרים 

והמחירים על פי שיקול דעתה הבלעדי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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654321רמת מיגון

 מספר 
355555מפתחות

ראש 
מפתח

כחול רויאלשחורכתוםכחולכחול כההירוק

תקנים

 תקן 
ישראלי 

 950 
ותקן 

אירופאי 
מחמיר 
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 תקן 
ישראלי 

 950 
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אירופאי 
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 ללא 
תקינה

כרטיס 
שכפול
בקרת 
שכפול

מוגן פטנט
עד 2030


עד 2030


עד 2030


עד 2030





הכי בטוח להתייעץ עם המנעולן המוסמך של רב-בריח 
שעומד לרשותך כאן, בנקודת המכירה.

חפשו את ״נבחרת הצילינדרים של רב-בריח״ בגוגל

איזה צילינדר מתאים לי?

רוצה לדעת יותר?


