דלתות פנים במגוון סגנונות עיצוב
חברת רב-בריח המובילה את שוק דלתות הפנים בישראל ,מעמידה לרשותכם מבחר רב
של דלתות פנים בשישה סגנונת עיצוב ,המתאימות בשלמות לטעם שלכם ,לדרישות הבנייה
בחלל המגורים בו הן מותקנות ולתקציבים שונים.
בכל שאלה ,אנשי המכירות והנציגים הטכניים שלנו ישמחו לעמוד לשירותכם ולעזור.

הכירו את סדרת דלתות

TOP

שילוב בין קו אסתטי מהודק ורמת איכות גבוהה הוא הסוד לסדרת הדגל שלנו.
סדרת  TOPמשלבת עיצוב עוצר נשימה ,אסתטיקה ברמת גימור עילית יחד עם
איכות בלתי מתפשרת והתאמה לצרכי השוק בישראל.
• כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם כ 7-ס"מ פולימר מוגן מים בתחתית הדלת ,מילוי פלקסבורד לבידוד
אקוסטי ,מנעול מגנטי לנעילה שקטה ואטם היקפי להפחתת רעשים.
• כנף הדלת בגימור פורמייקה חלקה עמידה במים בעובי  1.8מ"מ בגוונים שונים או בגמר צבע איכותי.
• משקוף עץ גושני מפולח מצופה למינטו עמיד במים בגוון תואם לדלת והלבשות רחבות WPC

עמידות במים.

• מבחר רחב של זיגוגים ,חירוצים ועיצובים תואמים את אופי וסגנון הבית.
• אפשרות לתוספת צואור ו/או מנעול תפוס/פנוי.
• מידות :גובה  205/220/240 -ס״מ מריצוף סופי ,רוחב  70/80/90 -ס״מ ,חתך משקוף  9.5/12/14 -ס״מ.
 10שנות אחריות על נזקי מים ולחות (בכפוף לתעודת אחריות).

דלתות פנים  .2 PANELאדריכלות :רינת אברהם | צילום :טלי דוברת

הכירו את סדרת דלתות

TOP

גובה  205/220/240 -ס״מ
מריצוף סופי
רוחב  70/80/90 -ס״מ
חתך משקוף  9.5/12/14 -ס״מ

משקוף עץ גושני מפולח
מצופה למינטו עמיד
במים בגוון תואם לדלת
והלבשות רחבות WPC
עמידות במים

מילוי פלקסבורד
לבידוד אקוסטי
אפשרות לתוספת
צואור

דבקים עמידים במים
שדוחים רטיבות,
לחות והתפתחות
עובש ופטריות

מנעול מגנטי
לנעילה שקטה
כנף הדלת בגימור פורמייקה
חלקה עמידה במים בעובי
 1.8מ"מ בגוונים שונים או
בגמר צבע איכותי

כ 7-ס"מ פוליימר מוגן
מים בתחתית הדלת

 10שנות אחריות
על נזקי מים ולחות
(בכפוף לתעודת אחריות)

*התמונות להמחשה בלבד.

ידיות

מונקו

בולוניה

סלוניקי שחור מוברש

*חלק מהידיות הינן בתוספת תשלום.

גרנדה

נאפולי

אתונה שחור מוברש

מילאנו

אתונה ברונזה

סנטוריני שחור מט

דלתות מסדרת למיטופ
דלתות המתאימות לכל מהדורות המחיר למשתכן
• כנף עמידה במים בגימור  CPLבמבחר גוונים
• דבקים עמידים למים הדוחים רטיבות ,לחות
והתפתחות פטריות
• חלק תחתון פולימרי להגנה בפני נזקי מים
• הלבשות מדורגות
• אפשרות לתוספת צואור ו/או מנעול תפוס/פנוי.
• מידות :גובה  205 -ס״מ
רוחב פתח  70/80/90 -ס"מ
חתך משקוף  9.5/12/14 -ס"מ
שנתיים אחריות על נזקי מים (בהתאם לתעודת אחריות)
גוונים לבחירה

לבן

שמנת

אלון מולבן

אגוז

הגוונים להמחשה בלבד

לפרטים נוספים פנו אלינו:
שירות לקוחות קבלנים
073-2294856
073-2294876
Batya_o@rav-bariach.com

rav-bariach.co.il
התמונות להמחשה בלבד.
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