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בעידן שבו האנושות ומדינת ישראל מתמודדים עם מגפת ה- Covid19 ושיווי 
המשקל הצרכני נוטה לרכישות מקוונות המסופקות באמצעות שליחים, כל 
חברה בכל תחום, מחויבת במרכז לוגיסטי, מרכז שתמיד היה חשוב, אבל 
היום הפך להיות הלב הפועם של כל עסק. מרכז לוגיסטי חייב את הגמישות 

היעילות וקיבולות העבודה המותאמות למידות וצרכי העסק.

לרב-בריח 50 שנות ניסיון, מומחיות, ידע, וקשרים המאפשרים לה להעניק לך 
את הפתרונות הטובים ביותר עבורך. מוצרים מעולים יחד עם אנשי המקצוע 
בטיחות  העמסה,  לשינוע,  פתרונות  להעניק  לנו  מאפשרים  בעולם  הטובים 
והבקרה במרכז הלוגיסטי שלכם - תוך הקפדה על עמידות המוצרים בתקנים 
השונים ומתן ייעוץ ואפיון לכל המתכננים בתחום - יועצי הביטחון, הבטיחות, 

הפרזול, הלוגיסטיקה ועוד. 
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או חלל במרכז הלוגיסטי  צורך  ומעניקים פתרון לכל  מגוונים  רב-בריח  מוצרי 
שלכם - ברציפי ההעמסה, באולמות הייצור, במחסנים, במשרדים, במרחבים 

המוגנים, בדרישות הבטיחות ובכל פתח.
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משפחות מוצרים בתחום הכוללים את מגוון המוצרים המיוצרים על ידי חברת רב-בריח 
באיכות, מקצועיות ועמידה בכל דרישות התקן.

פתחים1

שערים ודלתות מתרוממות
לרב-בריח מגוון ותיק ומוכר של שערי גלילה ודלתות 
מבודדים  מהירים,  גלילה  משערי  החל  פנלים, 
פנלים  דלתות  ואפיונים,  גדלים  במגוון  ואקוסטיים 
שונות, וילונות ושערי PVC לכל הפתרונות הדרושים 
קרה  פריצה  ועוד(, שערי  קירור, הקפאה  )מהירים, 
 UL תקן  בעל  עצמי  בייצור  אש  ותריס  בטחוניים, 

האמריקאי )היחיד שמיוצר בישראל(.

דלתות כניסה / אש / מבוקרות / פריצה קרה 
רב-בריח פיתחה עשרות רבות של פתרונות לכל 
דלתות  אש,  דלתות  הדרושים-  הדלתות  סוגי 
ירי,  נגד  דלתות  קרה,  פריצה  דלתות  מבוקרות, 
ופרזול,  בקרה  נעילה,  פתרונות  שילוב  תוך  והכול 
הייחודיים  גם  והאפיונים,  הדרישות  בכל  העומדים 

ביותר בתחום.

דלתות אוטומטיות
דלתות  של  ויצרנית  יבואנית  הינה  רב-בריח 
המיועדות  אלומיניום  וחיפוי  מזכוכית  אוטומטיות 
לכניסה למרכזים מסחריים, בנייני משרדים וכיו"ב. 
השונים,  והבקרים  מנוע  בייחוד  המוצר,  רכיבי  כל 
במערב    מיוצרים  ביותר,  הגבוהה  באיכות  הינם 
ואופיינו על ידי מהנדסי רב-בריח בהתאם לדרישות 

השוק הישראלי.

דלתות פנים
או  פח  משקוף  עם  מוסדיות  פורמייקה  דלתות 
פתרון  לכל  רב-בריח,  מתוצרת  והכול  נירוסטה 
מילוי  עץ  מסגרת  בעלות  הדלתות  אפיון.  או 
פלקסבורד, עם פורמייקה משני צדדים, כולל עץ 
קנט גושני גלוי/סמוי מבוק או אלון איכותי. לדלתות 
ופרזול  נעילה  מוצרי  של  רחב  מגוון  להרכיב  ניתן 

שונים, בהתאם לדרישות התקן השונות.



רציפי העמסה2

מיגון3

משווה גובה ואוטמי שערים 
גובה  יצרנית ומפיצה של משווה הגובה מהיצרנים המובילים בעולם ומתקינה מגוון משווי  רב-בריח היא 
בגדלים ואפיונים שונים, לרבות אוטמי שערים ייחודיים במגוון אפשרויות וכן אביזרי בטיחות, הפעלה ובקרה

ושליטה טכנולוגיים ומכניים במגוון תצורות ואפשרויות.

מוצרי מיגון פלדה
הייחודיות  כל הדרישות  לרבות  ממ"מים, ממ"קים, 
ועמידה בתקנים המחמירים ביותר- רפואי, רסיסים, 
קו עימות, מוגן גזים- והכול בייצור קפדני כחול-לבן 

במפעלי החברה!

מסנני אב"כ מוסדיים
רב-בריח פיתחה וסיימה את כל הבדיקות הדרושות 
מוסדיות  אב"כ  סינון  למערכות  תקן  תו  לקבלת 
4570. המערכות  בגדלים שונים, בהתאם לתו תקן 
מגיעות במספר גדלים החל ממערכות ל- 30 איש 
ייחודי  עיצוב  בעלות  איש,   150 ל-  במערכות  וכלה 
והיחידות המאפשרות התקנה על גבי קיר או תקרת 
המרחב המוגן, לניצול יעיל ומקסימאלי של המרחב.



פתרונות נעילה4

לרב-בריח מגוון פתרונות נעילה ייחודיים ובלעדיים המותאמים לצרכי השוק המוסדי, החל מאמצעי נעילה 
ובקרה מתוחכמים, מוצרי נעילה למעליות וכלה במנעולים אלקטרו מכאניים באינספור קונפיגורציות הפעלה 

שונות. לרב-בריח יכולת ייחודית לנהל ולבקר מגוון סוגי דלתות באופן מכאני ואלקטרו מכאני יחדיו.
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