תוכן עניינים
פרק

מוצר

2-4

דלתות כניסה
דלתות אש
דלתות אש
מבוקרות

דגם  408מ׳  -כניסה  +אש

9-10

דגם  - 460משרדים

11-12

דגם  - 850בטחון

13-14

דלתות מעוצבות

15-18

דגם  30 - FWBדקות

19-20

דגם  30 - FW30דקות

21-22

דגם  60 - FW60דקות

23-24

דגם  90 - FW90דקות

25-26

דגם  408מ׳  -אש  +כניסה

27-28

דגם  30 - FW30Eדקות

29-30

דגם  60 - FW60Eדקות

31-32

דגם  60 - FW90Eדקות

33-34

סדרה  - 870רב בריחית

35-36

דלת אש בעלת תקן אמריקאי 37-38
FWS 890

מוצרים למרחב המוגן

דגם ( - 506בייסיק) צבע

7-8

מוצר
מכסים

72-73

שלבים לנשיאת כבלים

73

טבלת מכסים

74

רפפה קבועה

75

דלתות למחסנים סדרה 450

76

דלתות ממ”ד

77

דלתות ממ”ד נגד רסיסים

78

דלתות ממ”ק

79

דלתות ממ”מ

80

דלתות ממ״מ נגד רסיסים
למוסדות רפואיים

81

חלונות ופתחי חילוץ

82-83

צינורות אוורור

84-85

מערכת מיגון ואוורור אב”כ

86

משקופים לדלתות אש

87

משקופים לדלתות כניסה

88

משקופים לדלתות שטופקנט

89

משקופים חובקי גבס
לדלתות כניסה

90

דלתות פנלים מתרוממות

91-92

דלתות מהירות

93-94
95-96

דלתות פנים

דגם  60 - FW60ACדקות

41-42

דגם  90 - FW90ACדקות

43-44

נגד ירי 769

45-46

תריס גלילה חסין אש

פריצה קרה FE5

47-48

וילון אש  /עשן

97-98

פריצה קרה FE15

49-50

סורג נגלל  /נאסף

99-100

פריצה קרה FE60

51-52

דלת מתרוממת דו-כנפית

101-102

דלתות עץ סדרת MILLENNIUM

53-54

דלת מתרוממת רב שלבית

103-104

דלת אקורדיון – גרמושקה

105-106

שערים ורטיקלים

107-108

משווה גובה

109-110

אוטם שערים טלסקופי

111-112

דלתות פלדה סדרת סאנדור

61-62

גדר מתקפלת פניאומאטית

113

דלת למשרדים 460

63-64

תריסי גלילה

114-116

מפרט זיגוגים

65

מחסום זרוע

117-118

דלת אש/כניסה לחדר טרפו

67

דלתות עץ
(למינטו)

סדרת PALAZZO

דלתות עץ סדרת MIXCOLOR

דלתות עץ

סדרת ( TOPפורמייקה)

55-56
57-58
59-60

דלת חברת חשמל לחדר טרפו 68
דלת חברת חשמל לחדר טרפו 69
נמוך עם גג מתרומם
חלון קיוסק

70

אביזרים (משקוף תריס
מתפרק ,סולם ישר ,סולם
נטוי ,פתח להורדת ציוד)

71

תריס גמיש

פרזול ומוצרי
נעילה

חדרי טרפו,
מחסנים ורפפות

דגם  30 - FW30ACדקות

39-40

שערים ומשווי גובה

דלתות דלתות נגד
אש
אקוסטיות פריצה וירי

משקופים

דגם  - 740טפט/וינוריט

5-6

חדרי טרפו,
מחסנים
ורפפות

מבוא

עמוד

פרק

עמוד

P.V.C

119-120

צילינדר לוקסיס

121

מנעולים

122

ידיות בהלה

123

סגרים הידראולים

124-125

שליטה ובקרה

126

ידיות לדלתות כניסה

127

רב-בריח תחומי פעילות החברה

רב-בריח הצלחה ישראלית בינלאומית
חברת רב-בריח ( )08תעשיות בע"מ ,יצרנית מוצרי "רב-בריח" ו"פלדלת" ,הפכה מאז הקמתה בשנת ,1973
לסמל המייצג את כל הטוב שבתעשייה הישראלית ולאחד המותגים החזקים ,האהובים והמוערכים ביותר בארץ.
מותג המספק תחושה של שלווה וביטחון למאות אלפי משפחות ועסקים באמצעות דלתות ביטחון ומוצרי
מיגון ונעילה איכותיים וזוכה ,מזה  7שנים ברציפות ,בתואר "מותג-על" מטעם ארגון .Superbrands Israel
מיום הקמתה ועד היום מכרה חברת רב-בריח כ 5-מיליון
דלתות כניסה.
רב-בריח היא כיום יצרנית דלתות הביטחון הגדולה בעולם.
דלתות רב-בריח מותקנות בשגרירויות ישראל בעולם .בהפיכה
במצרים בשנת  ,2011דלת רב-בריח אפשרה לצוות השגרירות
הישראלית בקהיר להמתין  6שעות לכוחות החילוץ .צוות
השגרירות יצא ללא כל פגע.
אחד ממוצריה העיקריים של רב-בריח הוא צילינדר
שהינו מנגנון מכני מהמתוחכמים בעולם ונמכר
ה-
בלמעלה מ 50-מדינות.
"רב-בריח" ו"פלדלת" הן מהמותגים החזקים ביותר בישראל.
המותג רב-בריח נבחר זו השנה השביעית ברציפות כמותג על
ע"י ארגון .Superbrand
על אף היותה חלק מהתעשייה המסורתית ,רב-בריח נשענת
על קדמה טכנולוגית בכל אחת מחטיבותיה בעזרת פסי
הייצור המובילים בעולם ומערך הנדסה בוגר של המוסדות
הישראליים המכובדים ביותר.

כרטיס ביקור
סוג :חברה פרטית
שנת הקמה1973 :
מוצרים עיקריים :דלתות כניסה ,דלתות
פנים ,מוצרי נעילה ,דלתות פריצה קרה,
דלתות ירי ,דלתות אש ,דלתות הדף,
מוצרים למרחב המוגן ,שערים לתעשייה,
מערכות מיגון אב״כ ועוד.
עובדים650 :
אתר החברהwww.rav-bariach.co.il :

אתר החברה הבינלאומי:

www.rb-doors.com

דף הפייסבוק:

www.facebook.com/RavBariach

תנופה חדשה  -רב-בריח עם הפנים לשוק הקבלני והמוסדי
איש העסקים שמואל דונרשטיין ,יו״ר ומנכ״ל החברה ,מנהל את רב-בריח בתפיסת חזון המשלבת את ערכיה
הוותיקים של רב-בריח לצד קדמה טכנולוגית ומענה נרחב לכל צרכי השוק הקבלני והמוסדי .מדלתות כניסה
לבתים פרטיים ועד מגוון מוצרי ביטחון לגופים ממשלתיים ,מוסדיים ובטחוניים.
החל מ 2013-שמה לה החברה דגש מרכזי בשוק הקבלני והמוסדי באמצעות הרחבת סל המוצרים ,כך שתוכל
לתת לשוק פתרון של " "one stop shopאשר נושא את חתימת האיכות והביטחון הייחודית של רב-בריח.
קבלנים ולקוחות מוסדיים שעובדים עם רב-בריח נהנים מליווי ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר ,לאורך
כל הפרוייקט ,עם מנהל פרויקט אישי שמלווה בכל צעד ,עונה על כל שאלה ומנהל את הקשר שבין הלקוח
והפרויקט לבין החברה .כמו כן ,תוכלו ליהנות ממגוון רחב של פתרונות החל מדלתות כניסה לדירות ,דלתות
מחסנים ,שערים ,דלתות אש מבוקרות ואקוסטיות ועד פתרונות לממדי"ם וחדרי ביטחון.

מפעל דלתות כניסה
רב-בריח מובילה את שוק דלתות הכניסה למעלה מ 40-שנה עם מעל  70דגמים שונים של דלתות
כניסה מעוצבות המתאימות לטרנדים ולקהלים שונים .מפעל הדלתות הינו בעל כושר הייצור הגדול
בעולם של כ 1,100-דלתות ביטחון ביממה ,בשני קווי ייצור מתקדמים וחדשניים ,אשר מאפשרים
לחברה לייצר את הדלתות ב Mass Production -ו( Mass Customization -ייצור המוני בהתאמה
אישית) ,שנובע משילוב של מכונות ותוכנות מתקדמות .במפעל הדלתות מיוצרות גם דלתות אש,
דלתות מבוקרות ודלתות למחסנים ברמת האיכות והמצוינות של מוצרי רב-בריח.
מפעל מוצרי נעילה
בשנת  2011הקימה מחדש רב-בריח את חטיבת מוצרי הנעילה .מוצרי הנעילה השונים המיוצרים
במפעל החברה מעניקים פתרונות נעילה רבים ,תוך התאמתם לצרכי המשתמש ותוך מתן פתרונות
בהתאמה אישית לקהל המקצועי .מאז הקמתה ,השיקה חטיבת מוצרי הנעילה מספר גדול של
– צילינדר מוגן פטנט הבטוח והמתוחכם בעולם.
מוצרים פורצי דרך ,ביניהם צילינדר
מפעל דלתות פנים
בחודש דצמבר  2014רכשה חברת רב-בריח מבית המשפט את מפעל דלתות הפנים ורשת החנויות
מפעלי עץ כרמיאל ואופן גלרי ונכנסה לשוק דלתות הפנים .רב-בריח מייצרת ומשווקת דלתות פנים
בסדרות שונות ,ברמות תקציב שונות ובאיכות מעולה לקהל הפרטי והקבלני.
מפעל מסגרות כבדה
כחלק מהאסטרטגיה העסקית והשיווקית שלה ,מתמחה ,מייצרת ומשווקת החברה ,לצד יצור
דלתות כניסה מפלדה גם דלתות חסינות אש ,ירי והדף .חטיבת מוצרי המיגון של רב-בריח מפתחת
ומייצרת דלתות וחלונות ממ"דים ,חדרי טרנספורמציה ,דלתות נגד פריצה קרה ,דלתות ירי ועוד.
מפעל שערים
מפעל השערים מייצר מגוון רחב של שערים ,דלתות פנלים מתרוממות ,דלתות מתרוממות,
דלתות מהירות (ספידי) המתרוממות בתוך  2שניות בלבד ,דלתות ותריסים חסיני אש ,משווי
גובה ועוד.
מפעל מערכות מיגון ואב"כ
בשנת  2014החלה רב-בריח ,ביחד עם חברת מיגון האב"כ העולמית  ,HDTבפיתוח מערכות מיגון
אב"כ המיועדות להתקנה בחדרי ממ"ד לשוק המקומי .כניסת החברה לתחום משלימה סל מוצרים
רחב ואיכותי למרחב המוגן ומאפשרת לקהל המקצועי פיתרון של "."one stop shop

כשזה מגיע לפרוייקט שלך  -בטוח רב-בריח

אנו מתחייבים לספק את המוצרים האיכותיים והעמידים ביותר ,המיוצרים ברמה הטכנולוגית ופסי
הייצור המתקדמים בעולם ,יחד עם שירות אישי וליווי פרוייקטאלי ברמה האישית.
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דלתות כניסה

רב-בריח על ציר הזמן

דגם 740

מק״ט01520 :

2015

נובמבר  - 2015פועלים שוקי הון ,נכנס
כשותף לחברת רב-בריח

2010

2014

רכישת מפעלי עץ כרמיאל ואופן גלרי
וכניסה לשוק דלתות הפנים
רב-בריח נכנסת לתחום מסנני אב״כ

מאי  - 2015סיום פיתוח וקבלת תקן
לייצור ושיווק מערכת מיגון ואוורור אב״כ
למרחבים המוגנים

דלת כניסה בציפוי וינוריט pvc/על פי תקן .5044
מבנה הדלת

ינואר  - 2015בעקבות הטמעת קו ייצור
דלתות נוסף ,הופכת רב-בריח ליצרנית
דלתות הביטחון הגדולה בעולם

2013

שמואל דונרשטיין מקבל את פרס
התעשייה והמסחר

רב-בריח רוכשת את חברת "פזגל"
ונכנסת לתחום השערים לתעשייה ולמוסדות

2011

2010

רב-בריח חוצה את רף 150
אלף דלתות בשנה ונבחרת
כמותג הכי מזוהה עם הבית
הישראלי

2000

2009

רב-בריח
עוברת מיתוג
מחדש ע״י
פיליפ בולקייה

בריח עליון

רב-בריח מקימה מחדש את חטיבת
מוצרי הנעילה ומפתחת את
צילנדר ה"Locxis"-

2008
החברה נרכשת על
ידי התעשיין ואיש
העסקים שמואל
דונרשטיין

עוקץ אחורי קבוע

מנגנון תגבור עגול

ידית ״קורל״

2000

1990

רב-בריח מוכרת את חטיבת
מוצרי הנעילה שלה תמורת
 65מיליון דולר לקונצרן
הנעילה ASSA ABLOY

1980

סוגי גימור

1977

1970

המצאת דלת
הפלדלת®

חיפוי וינוריט ()PVC

1973

אברהם בחרי ומשה דולב
ממציאים את המנעול הרב
בריחי הראשון ומקימים
את חברת רב-בריח

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

קצת מספרים...
אלף

צילינדרים בייצור שנתי
בשנת  ,2015לעומת 0
בשנת 2008

עובדים בחברה
בשנת  ,2015לעומת
 170בשנת 2008

מפעלי ייצור בשטח של
 47,000מ״ר בשנת ,2015
לעומת מפעל ייצור אחד
בשטח של  8,500מ״ר

אלף דלתות
בטחון בייצור
שנתי בשנת ,2015
לעומת 80,000
בשנת 2008

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות כניסה
צבועות בתנור
דלתות כניסה ׀ דגם 740

דגם ( 506בייסיק)

דלת כניסה 740

מק״ט0157 :

MIN - MAX
920 - 1100

MIN - MAX
920 - 1100

MIN - MAX
2050 - 2250

* מידות מינימום מומלצות עפ״י תקן ישראלי  5044עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

שרטוט טכני

דלת כניסה בגמר צבע ,בעלת עמידות מקסימלית בתנאי חוץ ,על פי תקן .5044
מבנה הדלת

מפרט טכני
מידע כללי

פנימיים
דלת פלדה מגולוונת בעובי  1.25מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב
MIN
- MAX
גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי
920 - 1100

פרזול
ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל"
מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה
מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח ()RB
בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי
מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף)
עינית הצצה טלסקופית.

תוספות
לבחירה

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
מנגנון חשמלי במשקוף
סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד)
ידיות משיכה מעוצבות.

מידות

רוחב משקוף  920-1,100מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,250מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

משקל כנף הדלת ~  50ק"ג ,עובי כנף הדלת ~  50מ"מ.
גימור ציפוי וינוריט
בעלת הפחתת רעש .30DB

משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ.

מנגנון תגבור עגול

מנגנון תגבור הוק

עוקץ אחורי

מנעול רב בריחי

בריח עליון

ידית ״קורל״

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 H

5103 H

9001 T

9016 H

1013 T

2030 H

9016 T

RB09 H

9005 T

7240 H

7037 T

7110 H

 - Tטקסטורה •  - Hחולי

7032 T

3104 H

7000 T

7126

מגורען

1000 T

חום שחור
RB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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2

דלת אש/
כניסה
דגם

דלתות כניסה מעוצבות ׀ דגם בייסיק

דלת כניסה 506

מק״ט0204 :
MIN - MAX
920 - 1100

MIN - MAX
2050-2250

* מידות מינימום מומלצות עפ״י תקן ישראלי  5044עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

שרטוט טכני
MIN - MAX
920 - 1100

 408מ׳

דלת כניסה לדירה עמידת אש עם נעילה רב בריחית בפיתוח ובייצור רב-בריח ,אשר מעכבת אש
למשך  30דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי  1212ובדרישת התקן  5044לדלתות כניסה.
הדלת בעלת בידוד אקוסטי של .34DB
דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בבנייה רוויה
ושכזו נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.

חדש!

מפרט טכני
מידע כללי דלת פלדה מגולוונת בעובי  1.25מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים
גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי
MIN - MAX
משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ.
920 - 1100
פרזול
ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל"
מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה
מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח ()RB
בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי
מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף)
עינית הצצה טלסקופית.

תוספות
לבחירה

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
מנגנון חשמלי במשקוף
סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד)
ידיות משיכה מעוצבות.

מידות

רוחב משקוף  920-1,100מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,250מ"מ.
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

משקל כנף הדלת ~  50ק"ג ,עובי כנף הדלת ~  50מ"מ.
גימור צבע בתנור
בעלת הפחתת רעש .30DB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

7022 T

7044 T

7047 T

9016 T

חיפוי וינוריט ()PVC
אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלת כניסה
למשרדים
דגם 460

דלת כניסה עמידת אש ׀ דגם  408מ׳

דלת כניסה  408מ

מק״ט02761 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
920 - 1030

דלת פלדה בשילוב חלון המותאמת באופן אידיאלי למשרדים ,בהתאם לדרישות אדריכלים.
MIN - MAX
920 - 1030

חדש!

MIN - MAX
2050- 2300

מפרט טכני
מידע כללי דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת
אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.

צד חיצוני
MIN - MAX
920 - 1030

פרזול
ועזרים

פרזול דגם "שוהם" אליפטי
מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח ()RB
בריח תחתון (מנגנון תגבור) בצד הדלת להגברת הביטחון ,בריח עליון ובריח אחורי קבוע
עינית הצצה טלסקופית עמידת אש
מחזיר שמן חיצוני.

תוספות
לבחירה

מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  920-1,030מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ.

הערות

בעלת הפחתת רעש .34DB

צד פנימי

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

9001 H

0096 T
()9006

5103 H

9001 T

9016 H

1013 T

2030 H

9016 T

RB09 H

9005 T

7240 H

7037 T

7110 H

7032 T

3104 H

7000 T

7126

מגורען

1000 T

חום שחור
RB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות כניסה

דלת משרדים 460

דגם 850

דלתות כניסה למשרדים ׀ דגם 460

מק״ט0153 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
700 - 1200

דלת כניסה משודרגת עם נעילה מוגברת  11 -בריחים.

MIN - MAX
700 - 1200

מבנה הדלת

גלדיאטור®

שני עוקצי
אחוריים

בריח עליון

עוקץ אחורי קבוע

MIN - MAX
2050 - 2300
ידית ״שוהם״

מנגנון תגבור הוק
גלדיאטור®

מפרט טכני
מידע כללי דלת פלדה עם מעטים בעובי  1.25מ"מ
אטם גומי היקפי.

MIN - MAX
700 - 1200

פרזול
ועזרים

לבחירה ממגוון הידיות של רב-בריח
חלון זכוכית טריפלקס 5/5
צירי פייפ
משקוף מפח מגולוון  1.25מ"מ.

תוספות
לבחירה

חלונות בגדלים שונים ,מחזיר שמן.

מידות

רוחב  .700-1,200גובה .2050-2300

הערות

צביעה אלקטרוסטאטית (אבקה) מתוך טבלת גוונים עפ"י רב-בריח.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

9001 H

0096 T
()9006

5103 H

 - Tטקסטורה •  - Hחולי

9001 T

9016 H

1013 T

2030 H

9016 T

RB09 H

9005 T

7240 H

7037 T

7110 H

7032 T

3104 H

7000 T

1000 T

חום שחור

7126

RB

מגורען

חיפוי וינוריט ()PVC

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות כניסה
מעוצבות

דלת כניסה 850

דלתות כניסה ׀ דגם 850

שרטוט טכני

MIN - MAX
2050-2400

* מידות מינימום מומלצות עפ״י תקן ישראלי  5044עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

 - M&Mדגם  Eבטון חשוף כהה/בהיר

- M&Mדגם B

 - M&Mדגם D

 - M&Mדגם A

דגם מרטיניק

סדרת חלונות

מפרט טכני

סדרת חיפויים

MIN - MAX
920 - 1250

MIN - MAX
920 - 1250

דלתות כניסה בגמר צבע ,בשילוב חיפויים ,זיגוגים ,סורגים מעוצבים ועוד .למעלה מ70-
דגמים בעיצובים עדכניים.

דגם אלכסנדרה

דגם אמיליה

דגם רוקסנה

דגם פלורנטין

דגם גאיה

דגם נווה צדק

MIN - MAX
920 - 1250

מידע כללי דלת פלדה מגולוונת בעובי  1.25מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים
גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי
משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ אשר מבוטן לקיר.
פרזול
ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "שוהם"
מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה.
מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח ()RB
 3מנגנוני תגבור מאסיביים בצד מנעול ושני מנגנוני גלדיאטור®
עוקץ אחורי ( )HEAVY DUTYבצד צירים
 3צירי פייפ HEAVY DUTY
מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף)
עינית הצצה טלסקופית.

תוספות
לבחירה

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
מנגנון חשמלי במשקוף
ידיות משיכה מעוצבות.

מידות

רוחב משקוף  920-1,250מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,400מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

משקל כנף הדלת ~  50ק"ג ,עובי כנף הדלת ~  50מ"מ
גימור גווני צבע וחיפוי וינוריט
בעלת הפחתת רעש .30DB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

דגם לימסול

דגם פירנצה

דגם ארנה

דגם נארה לייט

דגם אנדרומדה

דגם גרנדה

דגם ג׳פניקה

דגם כריסטינה

דגם קיוטו לייט

דגם אייבורי

דגם ממילא

דגם ונוס

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות כניסה
מעוצבות
דלתות כניסה מעוצבות ׀ דגמים נבחרים

סדרת הבלטות

מבנה הדלת

עוקץ אחורי
דגם אופק

דגם ריבועים

דגם ונציה

דגם IDS8700

דגם קווטרו

דגם לוקה

דגם יפן

דגם רנסנס

דגם טופיקייה

דגם אוקספורד

דגם דואיי

דגם פרובנס

מנעול רב בריחי

מנגנון תגבור הוק

פרופיל אלומיניום
היקפי לסדרת M&M

בריח עליון

סדרת פרופילים

סוגי גימור
דמוי בטון חשוף

חיפויים לסדרת M&M
צד חיצוני – מבחר רב של חיפוי סדרת  M&Mלבחירה
צד פנימי – צבע אבקה בגוון  9016לבן

מראה מודרני

L2043

0509

חדש!

דמוי בד

8123

דמוי עץ

8125

8706

9009
פורניר

4113

4128H 4104H

כהה
עמיד בתנאי חוץ

בהיר

9006

9016

Alum
Grey

Alum
Mahogany

Alum
Cream

אלום

אלום

חיפויי אלום איכותי

סדרת פסי אלומיניום

דגם לוקה

אפור חלק

מטאלי 9006

אלומיניום מוברש

כתום 2009

קרם חלק

חלבי קריסטל מבריק

לבן קריסטל מבריק

שחור מט

שחור קריסטל
מבריק

אפור קריסטל מבריק

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח
דגם טריפל

דגם קלאופטרה

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9016 T

9005 T

7037 T

7032 T

7000 T

1000 T

9001 H

5103 H

9016 H

2030 H

RB09 H

7240 H

7110 H

3104 H

מגורען

7126

חום שחור
RB

 - Tטקסטורה •  - Hחולי

חיפוי עץ

אגוז
אפריקאי
וונגה
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
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לבן 9016

חיפוי פורניר

אגוז
אפריקאי
04

אגוז
אפריקאי
טבעי

אגוז
אפריקאי
טבעי

בוק אגס
1019

בוק אגס
1001

בוק
מייפל
1030

בוק טבעי

בוק אגוז
כהה
1018

בוק
דובדבן
1010

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
דלתות כניסה מעוצבות

דגם

דלת כניסה 506

מק״ט06679 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
920 - 1100

MIN - MAX
2050-2250

* מידות מינימום מומלצות עפ״י תקן ישראלי  5044עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

MIN - MAX
920 - 1100

FWB

דלת אש מחסנים וחדרי מדרגות חד כנפית ,דגם  ,)FWB( Fire Wall Bתוצרת רב-בריח היא דלת
עם אפשרות נעילה המעכבת אש למשך  30דקות אשר עומדת בדרישות התקן הישראלי
( .)1212הדלת מתאימה לשימוש בבנייני מגורים ,מבנים מסחריים ,מוסדות ועוד.
מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

פין נעילה

מנעול אש

מפרט טכני
מידע כללי דלת פלדה מגולוונת בעובי  1.25מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים
גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי
MIN - MAX
משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ.
920 - 1100

פרזול
ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל"
מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה
מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח ()RB
בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי
מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף)
סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד)
עינית הצצה טלסקופית.

תוספות
לבחירה

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
מנגנון חשמלי במשקוף
ידיות משיכה מעוצבות.

מידות

רוחב משקוף  920-1,100מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,250מ"מ.
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

משקל כנף הדלת ~  50ק"ג ,עובי כנף הדלת ~  50מ"מ.
גימור צבע וחיפויים.
בעלת הפחתת רעש .30DB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידית שחורה אש

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
דלתות אש  30דקות ׀ מודל FWB

שרטוט טכני

דגם

FWB

MIN - MAX
374 - 1200

FW30

מק״ט06683 :

דלת אש ,עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך  30דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי
(.)1212

MIN - MAX
374 - 1200

מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

MIN - MAX
2050- 2500
מנעול  ISEOפאניק

סוגי חלונות

מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלתMIN - MAX .
374 - 1200
ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור
פרזול
ועזרים
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות
לבחירה

ידית קבועה או ידית נעה
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,200מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,500מ"מ.

הערות

לא ניתן להרכיב ידית בהלה.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידית שחורה אש

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
דלתות אש ׀ מודל FW30

FW30

דגם

FW30

מק״ט03667 :

שרטוט טכני
MIN - MAX MIN - MAX
374 - 1210 374 - 1210

FW60

דלת המעכבת אש למשך  60דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (.)1212

MIN - MAX MIN - MAX
374 - 1210 374 - 1210

מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

ידית שחורה אש

MIN - MAX
2050 - 2300

MIN - MAX
2050 - 2300

סוגי חלונות

מנעול  ISEOפאניק

ידית נירוסטה אש

מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

פרזול
ועזרים

ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור ,קבועה או נעה
מנעול פאניק ISEO
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

תוספות
לבחירה

ידיות בהלה
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,210מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,360מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

סוגי גימור

MIN - MAX MIN - MAX
374 - 1210 374 - 1210

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
דלתות אש ׀ מודל FW60

דגם

FW60E
FW60E

מק״ט06691 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
MIN374
- MAX
- 1350
374 - 1350

FW90

דלת המעכבת אש למשך  90דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (.)1212

MIN - MAX
MIN374
- MAX
- 1350
374 - 1350

מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

MIN - MAX
2050
MIN- -2600
MAX
2050 - 2600
מנעול  ISEOפאניק

סוגי חלונות

ידית נירוסטה אש

מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
MIN - MAX
אטם תופח בהיקף הדלת
MIN374
- MAX
- 1350
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
374 - 1350
פרזול
ועזרים

ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור ,קבועה או נעה
מנעול פאניק ISEO
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

תוספות
לבחירה

ידית בהלה
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,374מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,360מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגס 1

אגוז 60

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלת אש/
כניסה

FW90

דגם

דלתות אש ׀ מודל FW90

 408מ׳

מק״ט0204 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1374

דלת כניסה לדירה עמידת אש עם נעילה רב בריחית בפיתוח ובייצור רב-בריח ,אשר מעכבת אש
למשך  30דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי  1212ובדרישת התקן  5044לדלתות כניסה.
הדלת בעלת בידוד אקוסטי של .34DB
דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בבנייה רוויה
ושכזו נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.

MIN - MAX
374 - 1374

חדש!
MIN -MAX
2050 - 2600

סוגי חלונות

מפרט טכני

MIN - MAX
374 - 1374

מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים ופלטת גבס אדום
אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול
ועזרים

ידית נירוסטה ,קבועה או נעה
מנעול פאניק ISEO
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

תוספות
לבחירה

ידית בהלה
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,374מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,680מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

בעלת הפחתת רעש 41/38DB

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

7022 T

7044 T

7047 T

9016 T

חיפוי וינוריט ()PVC
אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגס 1

אגוז 60

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
מבוקרות
SOLENOID
דגם

דלת כניסה  408מ

דלת כניסה עמידת אש ׀ דגם  408מ׳

מק״ט03656 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
920 - 1030

FW30E

דלת אש מבוקרת  ,Solenoidהמעכבת אש למשך  30דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי
(.)1212

MIN - MAX
920 - 1030

מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

MIN - MAX
2050- 2300

ידית שחורה אש

סוגי חלונות
מנעול אלקטרו-מכאני ISEO

ידית נירוסטה אש

מפרט טכני
מידע כללי דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת
אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.

MIN - MAX
920 - 1030

סוגי גימור

פרזול
ועזרים

פרזול דגם "שוהם" אליפטי
מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח ()RB
בריח תחתון (מנגנון תגבור) בצד הדלת להגברת הביטחון ,בריח עליון ובריח אחורי קבוע
עינית הצצה טלסקופית עמידת אש
מחזיר שמן חיצוני.

תוספות
לבחירה

מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה.

 - Tטקסטורה

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  920-1,030מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ.

חיפוי וינוריט ()PVC

הערות

בעלת הפחתת רעש .34DB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

1000 T

אגס 1

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
מבוקרות
SOLENOID
דגם

דלתות אש מבוקרות ׀ דגם FW30E

שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1210
MIN - MAX
374 - 1210

FW60E

FW30E

מק״ט03665 :

FW30E

דלת אש מבוקרת  ,Solenoidהמעכבת אש למשך  60דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי
(.)1212

MIN - MAX
374 - 1210
MIN - MAX
374 - 1210

מבנה הדלת

- MAX
MIN MIN
- MAX
- 2300
20502050
- 2300

שלושה צירי פייפ

סוגי חלונות
מנעול אלקטרו-מכאני ISEO

מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
MIN - MAX
 15-20שניות ותאפשר פתיחת
למשך 374
עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה ,הידית החיצונית תחובר ללשונית- 1210
MIN - MAX
המנעול מבחוץ.
374 - 1210

פרזול
ועזרים

ידית פלדה מחופה בפלסטיק שחור
מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק  ISEOסולנואיד
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

תוספות
לבחירה

ידיות בהלה
ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון  :קודן ,לחצן ,קורא  RFאו קורא ביומטרי.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,210מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,360מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידית נירוסטה אש

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
מבוקרות
דלתות אש מבוקרות ׀ דגם FW60E

SOLENOID
דגם

FW60E

מק״ט03655 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1350

FW90E

דלת אש מבוקרת  ,Solenoidהמעכבת אש למשך  90דקות ועומדת בדרישות התקן
הישראלי (.)1212

MIN - MAX
374 - 1350

מבנה הדלת

MIN - MAX
2050 - 2600

שלושה צירי פייפ

סוגי חלונות
מנעול אלקטרו-מכאני ISEO

מפרט טכני
ידית נירוסטה אש

מידע כללי

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
MIN - MAX
אטם תופח בהיקף הדלת
374 - 1350
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה ,הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך  15-20שניות ותאפשר פתיחת
המנעול מבחוץ.

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

פרזול
ועזרים

ידית נירוסטה ,קבועה או נעה
מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק  ISEOסולנואיד
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

0097 T
()9007

תוספות
לבחירה

ידית בהלה
ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון  :קודן ,לחצן ,קורא  RFאו קורא ביומטרי.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,350מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,680מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

סוגי גימור

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגס 1

אגוז 60

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
מבוקרות

FW90E

סדרה 870

דלתות אש מבוקרות ׀ דגם FW90E

מק״ט03651 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1350

דלתות מבוקרות חשמליות ,בעלות מנעול נטרק ,ננעל או רב בריחי.

MIN - MAX
374 - 1350

מבנה הדלת
870

מק״ט

03651

MIN -MAX
2050 - 2600

סוגי חלונות

מפרט טכני

876

872

מק״ט

מק״ט

03658

03657

879

מק״ט

03659

מידות דלת
בודדת

1,210/2,300 1,210/2,300 1,210/2,300 1,210/2,300

מידות דלת
דו כנפית

2,350/2,300 2,350/2,300 2,350/2,300 2360/2300

מבוקרת



x





ממונעת



x

x

x

חשמלית

x

x





נטרק/ננעל









פאניק







x

Normaly Open

x



x



Normaly Close







x

נעילה רב בריחית









MIN - MAX
374 - 1350

מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים עם לוח גבס אדום
אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה ,הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך  .15-20שניות ותאפשר פתיחת
המנעול מבחוץ.

שלושה צירי פייפ
Heavy duty

מנעול M.T.P BKS

ידית נירוסטה אש

(מולטיפוינט)

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

פרזול
ועזרים

ידית נירוסטה ,קבועה או נעה
מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק  ISEOסולנואיד
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

0097 T
()9007

תוספות
לבחירה

ידית בהלה
ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון  :קודן ,לחצן ,קורא  RFאו קורא ביומטרי.

חיפוי וינוריט ()PVC

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,374מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,680מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

אורן 35

9001 T

1013 T

אגוז 19

9005 T

אגוז 40

7037 T

7032 T

אגוז 46

9016 T

7000 T

אגוז 60

1000 T

אגס 1

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
מבוקרות

870

תקן

דלתות אש מבוקרות ׀ סדרה 870
שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1214

אמריקאי FWS 890

מק״ט03663 :

דלת המעכבת אש מבוקרת בעלת כנף בגימור שטופקנט ובסטנדרט אמריקאי.

MIN - MAX
374 - 1214

מבנה הדלת

MIN - MAX
2050 - 2300

ידית ושלט נירוסטה תקן

מנעול מבוקר

UL

ידית נעה נירוסטה

סוגי חלונות
מנעול אש ופרזול

UL

מפרט טכני
סלעים
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי  1.25עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר
MIN
- MAX
אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת
374 - 1214
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול
ועזרים

ידית נירוסטה ,קבועה או נעה
מנעול נטרק ננעל  BKSעם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט)
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

תוספות
לבחירה

ידית בהלה BKS
מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,214מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ.
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,360מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ.

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש מבוקרות ׀ דגם FWS890

דלתות אש
אקוסטיות

FWS 890

דגם

מק״ט( 03159 :קבועה) ( 03160 /נעה)

שרטוט טכני
MIN - MAX
700 - 1350

FW30AC

דלת אש אקוסטית  ,31DBבודדת וכפולה המעכבת אש למשך  30דקות ועומדת בדרישות
התקן הישראלי (.)1212

MIN - MAX
700 - 1350

מבנה הדלת

MIN - MAX
2050 - 2300

שלושה צירי פייפ

סוגי חלונות
מנעול  ISEOפאניק

מפרט טכני
מידע כללי

דלת אש בעובי כ 60 -מ"מ עם מעטים מפלדה מגולוונת
פס תופח בהיקף הדלת (פלוסול)
אטם היקפי עמיד אש/אקוסטי
סגר הידראולי.

פרזול
ועזרים

פרזול תקני  ULדגם ""BSI
מנעול תוצרת BSI
טצ'באר BSI
שני צירים Heavy Duty
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

מידות

רוחב משקוף 700-1,350 :מ"מ .גובה משקוף 2,050-2,300 :מ"מ.

 - Tטקסטורה

הערות

גוונים :צבע אבקה בגימור טקסטורה בגוונים שונים
פח מגולוון.

חיפוי וינוריט ()PVC

ידית שחורה אש

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
אקוסטיות
דגם

דלתות אש ׀ דגם FW30AC

שרטוט טכני

מק״ט( 03161 :קבועה) ( 03162 /נעה)

FW30AC

MIN - MAX
374 - 1210

FW60AC

דלת אש אקוסטית  ,31DBהמעכבת אש למשך  60דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי
(.)1212

MIN - MAX
374 - 1210

מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

MIN - MAX
2050 - 2300

סוגי חלונות
מנעול  ISEOפאניק

מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
אטם תופח בהיקף הדלת
הדלת
גובה
על
לשליטה
מתכוונן
אינסרט תחתון טלסקופי
MIN - MAX
 15-20שניות ותאפשר פתיחת
למשך
ללשונית
תחובר
החיצונית
הידית
מורשה,
קוד
עם הפעלת המנגנון ע"י
374 - 1210
המנעול מבחוץ.
פרזול
ועזרים

מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק  ISEOסולנואיד או מנעול פאניק ISEO

ידית פלדה מחופה בפלסטיק שחור

תוספות
לבחירה

ידיות בהלה
ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון  :קודן ,לחצן ,קורא  RFאו קורא ביומטרי.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,214מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,360מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,300מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

בעלת הפחתת רעש .31DB

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידית נירוסטה אש

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אגס 1

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש
אקוסטיות
דלתות אש ׀ דגם FW60AC

דגם

FW60AC

מק״ט( 03157 :קבועה) ( 03158 /נעה)

שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1374

FW90AC

דלת אש אקוסטית (בודדת /41DBכפולה  ,)38DBהמעכבת אש למשך  90דקות ועומדת
בדרישות התקן הישראלי (.)1212

MIN - MAX
374 - 1374

מבנה הדלת

MIN - MAX
2050 - 2400

שלושה צירי פייפ

סוגי חלונות

מנעול  ISEOפאניק

מפרט טכני
מידע כללי

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
אטם תופח בהיקף הדלת
MIN - MAX
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
374 - 1374
בדלת מבודדת הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה ,הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך  15-20שניות ותאפשר
פתיחת המנעול מבחוץ
בדלת אש רגילה מנעול פאניק .ISEO

פרזול
ועזרים

מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק  ISEOסולנואיד או מנעול פאניק ISEO

ידית נירוסטה ,קבועה או נעה

תוספות
לבחירה

ידית בהלה
בדלת מבוקרת ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון  :קודן ,לחצן ,קורא  RFאו קורא ביומטרי.

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,374מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,400מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,680מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

בעלת הפחתת רעש .31DB

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

ידית נירוסטה אש

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

חיפוי וינוריט ()PVC

אורן 35

וינוריט 17

אגוז 19

שנהב

אגוז 40

לבן 5

אגוז 46

מורן 13

אגס 1

אגוז 60

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות אש ׀ דגם FW90AC

דלתות
נגד ירי

דגם 769

FW90AC

מק״ט0271 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
374 - 1374

דלת נגד ירי ,דגם  ,769תוצרת רב-בריח עומדת בסטנדרטים גבוהים במיוחד ובהתאם
לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי .הדלת מתאימה לשימוש במבנים הדורשים הגנה
גבוהה ,בתי ספר ,בנייני מגורים ,מבנים מסחריים ,מוסדות ועוד.

MIN - MAX
374 - 1374

מבנה הדלת

MIN - MAX
2050 - 2600

סוגי חלונות

שלושה צירי פייפ

מנגנון תגבור עגול

מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים
אטם תופח בהיקף הדלת
אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת
בדלת מבוקרת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה ,הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך  .15-20שניות
ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.
MIN - MAX
374 - 1374

מנעול רב בריחי

ידית נירוסטה ,קבועה או נעה

פרזול
ועזרים

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

תוספות
לבחירה

ידית בהלה
בדלת מבוקרת ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרונים שונים כגון  :קודן ,לחצן ,קורא  RFאו קורא ביומטרי.

0097 T
()9007

מידות

חד כנפי :רוחב משקוף  374-1,374מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
דו כנפי :רוחב משקוף  1,200-2,680מ"מ .גובה משקוף  2,050-2,600מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

חיפוי וינוריט ()PVC

הערות

בעלת הפחתת רעש .41/38DB

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

עוקץ אחורי

סוגי גימור

מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק  ISEOסולנואיד או מנעול פאניק ISEO

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.

לצפייה בסרטון
הדמייה

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

7022 T

7044 T

אורן 35

אגוז 19

אגוז 40

אגוז 46

אגוז 60

וינוריט 17

שנהב

לבן 5

מורן 13

אלון וולקן

7047 T

1015 T

אגס 1

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות
נגד פריצה

דלתות נגד ירי ׀ דגם 769

שרטוט טכני

דגם FE5

דלת ירי 769

MIN - MAX
374 - 1174

MIN - MAX
272 - 1072

D

D

MIN - MAX
2100 - 2500

מפרט טכני
מידע כללי דלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי  1.25עם חיזוקים פנימיים
פלטה בליסטית פנימית נגד ירי בעובי  8מ"מ
אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת.

דלת ביטחון נגד פריצה קרה ,דגם  ,FE5מיוצרת במפעל רב-בריח באשקלון בהתאם
לדרישות מכון התקנים הישראלי בפיקוח ובסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון .הדלת
מתאימה לשימוש בבנייני מגורים ,מבנים מסחריים ,מוסדות ,בנקים ועוד.
מבנה הדלת

שלושה צירי פייפ

עוקצי ביטחון גלדיאטור
בצד צירים

חמישה מנגנוני תגבור (הוק)
גלדיאטר בצד מנעול

MIN - MAX
374 - 1174
MIN - MAX
272 - 1072

פרזול
ועזרים

צילינדר תוצרת רב-בריח הכולל מגן צילינדר יצוק עם דיסק הגנה מפני קדיחה
פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "שוהם"
 4צירי פייפ.

תוספות
לבחירה

מחזיר שמן רמה 6
חלון מוגן ירי ( 400/400מ"מ)
מנעול חשמלי.

מידות

רוחב משקוף  780-1,250מ"מ .גובה משקוף  2,100-2,500מ"מ
*ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.

הערות

משקל כנף הדלת  120-150ק"ג ,עובי כנף הדלת ~  50מ"מ
גימור צבע אבקה בתנור עפ"י קטלוג רב-בריח
**עקב משקלה הרב של הדלת ,מומלץ להרכיב אותה על גבי משקוף בניה עשוי פלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ
ומורכב ישירות על הקיר בעזרת עוגנים או בעזרת ריתוך לקונסטרוקציה.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

* מידות מינימום מומלצות עפ״י תקן ישראלי  5044עבור דלתות כניסה לדירה בלבד

MIN - MAX
374 - 1174

מק״ט0632 :

בריח עליון

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

7022 T

7044 T

7047 T

1015 T

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות
נגד פריצה

דלתות נגד פריצה ׀ דגם FE5

דגם FE15

דלת פריצה FE5

מק״ט0306 :

שרטוט טכני
MIN - MAX
440 - 1240

דלת ביטחון נגד פריצה קרה ,דגם  ,FE15מיוצרת במפעל רב-בריח באשקלון בהתאם
לדרישות מכון התקנים הישראלי בפיקוח ובסטנדרטים הגבוהים של גורמי הביטחון .הדלת
מתאימה לשימוש בבנייני מגורים ,מבנים מסחריים ,מוסדות ,בנקים ועוד.

MIN - MAX
440 - 1240

MIN - MAX
276 - 1076

מבנה הדלת

MIN - MAX
2100 -2400

ארבעה צירים
סמויים
Heavy Duty

עוקצי ביטחון
גלדיאטור בצד צירים

מפרט טכני
MIN - MAX
ורוחב ,הנדרשים לעמידות בתקן
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת (בעובי  1.25מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך
440 - 1240
ויוצרים עמידות וחוזק
אספקת הדלת מורכבת על גבי המשקוף
MIN - MAX
פתיחת הדלת כלפי חוץ.
276 - 1076
פרזול
צילינדר  LOCXISתוצרת רב-בריח הכולל מגן צילינדר עם דיסקית הגנה מפני קדיחה פלטות הגנה בגוון ניקל
ועזרים
מנעול ביטחון רב בריחי RB
 4צירי פייפ גלויים
 4עוקצי גלדיאטור בצד צירים
 5מנגנוני גלדיאטור בצד מנעול.

תוספות
לבחירה

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
הכנה למנעול חשמלי במשקוף
הכנה לאינדיקציה חשמלית (מגנט)
כבל מעבר בין הדלת למשקוף
מנעול רב בריחי עם הכנה לאינדיקציה חשמלית.

מידות

רוחב משקוף  276-1,076מ"מ .גובה משקוף  2,100-2,400מ"מ .משקוף הלבשה 440-1,240 :מ״מ
*ניתן להזמין כדלת כפולה.

הערות

משקל כנף הדלת ~  80ק"ג.

חמישה מנגנוני תגבור
כפולים

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

 - Tטקסטורה

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

7022 T

7044 T

7047 T

1015 T

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות
נגד פריצה

דגם FE60

דלתות נגד פריצה ׀ דגם FE15

שרטוט טכני

מק״ט03299 :

דלת פריצה FE15

משקוף בניה
MIN - MAX
430 - 1230
MIN - MAX
276- 1076

דלת ביטחון נגד פריצה קרה ,דגם  ,FE60מיוצרת במפעל רב-בריח באשקלון בסטנדרטים
הגבוהים של גורמי הביטחון .דלת נגד פריצה ,דגם  ,FE60משמשת דלת ביטחון המספקת את רמת
ההגנה הגבוהה ביותר בפני הדף ופריצות ,כמו גם בפני מתקפות של רובים ותתי מקלע.

MIN - MAX
430 - 1230

הדלת מתאימה לשימוש במבנים מסחריים ,מוסדות ,בנקים ומתאימה במיוחד למבנים
הדורשים הגנה גבוהה במיוחד נגד פריצת המונים ,ירי ומתקפה חמושה.

תקנים
עמידות בירי בליסטי והדף
MIN - MAX
2100 - 2400

	•מאושר על-ידי  H.P. White Labsבכפוף לתקנים ולנהלים של תקן SD
.01.01
	•רמת הגנה בליסטית :רובה צבאי .הלוח הבליסטי אף עומד בדרישות
תקן  ,UL 752רמת הגנה .4
	•עמידות בפני הדף – הדלת נבדקה מול הדף של  150psiואימפולס של
 psi 200לשנייה.

עמידות בפני פריצה

	•הדלת מאושרת על-ידי  H.P. White Labsבכפוף לתקנים ולנהלים של
תקן – .01.01
	•רמת ההגנה בפני פריצה 60 :דקות.

מבנה הדלת

מפרט טכני

משקוף הלבשה

בריח עליון

MIN - MAX
ורוחב,
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת (בעובי  1.25מ"מ) וכוללת חיזוקי אורך
430 - 1230
הנדרשים לעמידות בתקן ויוצרים עמידות וחוזק מפני פריצה אלימה
אספקת הדלת מורכבת על גבי המשקוף
פתיחת הדלת כלפי חוץ בלבד.

פרזול
ועזרים

מפני קדיחה פלטות הגנה בגוון ניקל
הגנה
צילינדר  LOCXISתוצרת רב-בריח הכולל מגן צילינדר עם דיסק
MIN
- MAX
מנעול ביטחון רב בריחי RB
276- 1076
 4צירים סמויים
 4עוקצי גלדיאטור בצד צירים
 5מנגנוני גלדיאטור בצד מנעול.

תוספות
לבחירה

פלטה ו/או חלון נגד ירי
סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
מנעול חוגה
הכנה למנעול חשמלי במשקוף
הכנה לאינדיקציה חשמלית (מגנט)
כבל מעבר בין הדלת למשקוף.

מידות

רוחב משקוף  430-1,230מ"מ .גובה משקוף  2,100-2,400מ"מ.
*ניתן להזמין כדלת כפולה.

הערות

משקל כנף הדלת ~  85ק"ג .עובי כנף הדלת ~  50מ"מ.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
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מנעול 404

מנגנון גלדיאטור
מוגן

צירים מוגנים
בפני הלימה קרה

לצפייה בסרטון
הדמייה

מנגנון נעילה
עם סרט נעילה
לאורך הדלת

סוגי גימור
חיפוי וינוריט ()PVC

אורן 35

וינוריט 17

אגוז 19

שנהב

אגוז 40

לבן 5

אגוז 46

מורן 13

אגס 1

אגוז 60

אלון וולקן

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות פנים

דלת פריצה FE60

MILLENNIUM

דלתות נגד פריצה ׀ דגם FE60

שרטוט טכני
MIN - MAX
490 - 1290
MIN - MAX
294 - 1094

דלתות פנים בגוונים שונים המתאימות לכל חדר ולכל מטרה ,מתוצרת רב-בריח.
MIN - MAX
490 - 1290

סוגי גימור
פקאן

MIN - MAX
2100 - 2400

אגוז

דובדבן

אלון

פקאן

אגוז

דובדבן

ידיות לבחירה
מפרט טכני
מידע כללי הדלת בנויה מפלדה מגולוונת וכוללת חיזוקי אורך ורוחב
MIN - MAX
בעלת פלטה בליסטית פנימית וסרט נעילה לאורך הדלת
- 1290
(490המשקוף) לתוך הדלת ב6-
המסגרת
המסגרת כוללת מנגנון אינטרלוק של מסבי החלקה ,אשר מקבע את
נקודות נעילה.
MIN - MAX
294 - 1094
פרזול
צילינדר  LOCXISתוצרת רב-בריח הכולל מגן צילינדר יצוק עם דיסק הגנה מפני קדיחה
ועזרים
פלטות הגנה בגוון ניקל
 4מנגנוני תגבור (הוק) מחוזקים
 4עוקצי ביטחון בצד צירים
מנעול מורטיס רב-נקודתי מקבע את הדלת לתוך המסגרת ב 6-נקודות נעילה ,לרבות  4מנגנוני נעילה מיוחדים.
תוספות
לבחירה

סטרייק חשמלי
מנעול קומבינציה
אינדיקצייה חשמלית (מגנט).

מידות

רוחב משקוף  490-1,290מ"מ .גובה משקוף  2,100-2,400מ"מ
*ניתן להזמין במידות שונות.

הערות

משקל כנף הדלת ~  280ק"ג ,עובי כנף הדלת ~  50מ"מ.

בולוניה

גרנדה

מונקו

מילאנו

נאפולי

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלת פנים עם משקוף עץ
מילניום
דלת פלאצו
דלת מיקס קאלור

דלתות פנים
( PALAZZOלמינטו)

דלתות פנים ׀ סדרת MILLENNIUM

שרטוט טכני

סדרת דלתות פנים בציפוי למינטו מתוצרת רב-בריח בשלל גוונים וטקסטורות .הגימור
המיוחד והאסתטי הופך את סדרת דלתות הפנים לשדרוג כל חדר מגורים או משרד.

A

A
A-80

סוגי גימור

לבן

2050

שמנת

ביאנקו (לבן)

רוברו אלון מולבן

איזבלה (שמנת)
פסי אלומיניום

אגוז

אלון
מולבן

אגוז

וונגה
=Aמידות חוץ-חוץ

מפרט טכני
מידע כללי כנף במילוי כוורת
נעילה  101לשונית
משקוף מצופה בחתך משקוף  9.5/12/14ס"מ
הלבשות פלסטיק מדורגות רוחב  5.5ס"מ
גומי אטימה היקפי להפחתת רעשים.
פרזול
ועזרים

צירי פייפ.

תוספות
לבחירה

זיגוגים לבחירה ע״פ מפרט זיגוגים לדלתות פנים.

מידות

גובה  2.05מטר (כולל משקוף)
רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
* ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל ( 14בייצור מיוחד).

וונגה

A
A-80

וונגה פסי אלומיניום

איזבלה זיגוג חלוקה
ל3-

אגוז  -זיגוג יפני

ידיות לבחירה

בולוניה

מילאנו

גרנדה

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

מונקו

נאפולי

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלת פנים עם משקוף עץ
מילניום
דלת פלאצו
דלת מיקס קאלור

דלתות פנים
MIXCOLOR

דלתות פנים ׀ סדרת ( PALAZZOלמינטו)
שרטוט טכני

רב-בריח מציגה  -הדובדבן שבקצפת .מגוון מרתק של דלתות בגימור צבע מוקפד ,עדכני
ומתוחכם .ללא ספק ,סדרת דלתות הפנים החביבה על האדריכלים והמעצבים בישראל.

A

A
A-80

סוגי
גימור
לבן

2050

שמנת

ברצלונה

2 Pannel

טריו (ניתן להוסיף
פסי אלומיניום)

פטריסיה

=Aמידות חוץ-חוץ

מפרט טכני
מידע כללי כנף במילוי כוורת/פלקסבורד
נעילה מגנטית שקטה
משקוף מצופה בחתך משקוף  9.5/12/14ס"מ
הלבשות פולימריות  WPCמדורגות או ברצלונה
גומי אטימה היקפי להפחתת רעשים.
פרזול
ועזרים

צירי פייפ.

תוספות
לבחירה

זיגוגים לבחירה ע״פ מפרט זיגוגים לדלתות פנים
פסי אלומיניום.

מידות

גובה  2.05מטר (כולל משקוף)
רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
* ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל ( 14בייצור מיוחד).

A
A-80
איזבליטו (שמנת)

ביאנקיטו (לבן)

ברצלונה פסי אלומיניום

ידיות לבחירה

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

בולוניה

גרנדה

מילאנו

נאפולי

מונקו

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלת פנים עם משקוף עץ
מילניום
דלת פלאצו
דלת מיקס קאלור

דלתות פנים
- TOP

דלתות פנים ׀ סדרת MIXCOLOR

חדש!

פורמייקה עמידה למים

מק״ט99680 :

שרטוט טכני

סדרת  TOPשל רב-בריח היא הסדרה המתקדמת והטכנולוגית ביותר בשוק דלתות הפנים
בישראל.
דלתות הפנים היוקרתיות בסדרת  TOPהינן דלתות בעלות עמידות גבוהה לנזקי מים
ומתאימות במיוחד לקהל הישראלי.
כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי ,מנעול מגנטי לנעילה
שקטה ,אטם היקפי והלבשות רחבות מתכווננות או טלסקופיות.
הדלתות מיוצרות במפעל רב-בריח בישראל בגימורים שונים ועומדות בסטנדרטים הגבוהים
לאיכות ומצויינות של החברה.

A

A
A-80

סוגי גימור
TOPColor

2050
לבן

שמנת

TOPTexture

=Aמידות חוץ-חוץ
TOPTexture
פורמייקה בגוונים לבן/שמנת
עם טקסטורה דקורטיבית או
חלקה מט.

מפרט טכני
מידע כללי כנף במילוי פלקסבורד בצביעה בתנור בגימורים שונים
נעילה מגנטית שקטה
משקוף מצופה למינטו בחתך  9.5/12/14ס"מ
הלבשות פולימריות  WPCברצלונה
גומי אטימה היקפי להפחתת רעשים.

פורמייקת
טקסטורה
בגוון לבן

פורמייקת
טקסטורה
בגוון שמנת

TOPDesign
פורמייקה בשילוב חלונות,
זיגוגים ,פסי חירוץ ופסי
עיטור בגוון אלומיניום

ידיות לבחירה
A
A-80

פרזול
ועזרים

צירי פייפ.

תוספות
לבחירה

זיגוגים לבחירה ע״פ מפרט זיגוגים לדלתות פנים
פסי אלומיניום
ניתן לשדרג סדרה זו לסדרת  COLORעל ידי הזמנה של משקופים והלבשות בגמר צבע תואם.

מידות

גובה  2.05מטר (כולל משקוף)
רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
* ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל ( 14בייצור מיוחד).

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

TOPColor
פורמייקה בגמר צבע
בתנור בגוונים לבן/שמנת

פורמייקה
בגוון לבן

פורמייקה
בגוון שמנת

בולוניה

גרנדה

מונקו

מילאנו

נאפולי

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות פנים

690/ 790/ 890

סאנדור

דלתות פנים ׀ סדרת TOP
N

690/ 790/ 890

שרטוט טכני

690/ 790/ 890

קולקציית דלתות הפנים של רב-בריח( ,פח מצופה/צבוע מראש) המשלבת קווים נקיים,
פשטות לצד אסתטיקה ועיצוב ,משלימה את היצירה הביתית ומאפשרת לך להרגיש בבית.
הדלתות מתאימות למבנים חיצוניים כמו מבנים יבילים/קראוונים ,מבני ציבור וכד׳.

690/ 790/ 890
690/ 790/ 890

(שטופקנט)

N

2050

N

2050

פינגר ג׳וינט
P

2050

SECTION O-O

P

משקוף WPC

SECTION O-O

WPC

מודל C

2

טוסקנה

WPC

P

SECTION O-O

2

DETAIL P

DETAIL N

מודל B

מודל A

ידית סאנדור

מפרט טכני
מידע כללי כנף במילוי פלקסבורד בגימוריWPC
פורמייקה איכותיים
נעילה מגנטית שקטה
משקוף  WPCמצופה למינטו בחתך  9.5/12/14ס"מ
הלבשות  WPCעמידות במים
אטם היקפי להפחתת רעשים.

DETAIL N

WPC

פרזול
ועזרים
תוספות
לבחירה

 - TOPColorגמר צבע בתנור בגוונים לבן/שמנת
 - TOPTextureפורמייקה בגוונים לבן/שמנת עם טקסטורה דקורטיבית
 - TOPDesignשילוב חלונות ,זיגוגים ואלמנטים
 -TOPAcosticלבידוד אקוסטי גבוה.

מידות

גובה  2.05מטר (כולל משקוף) .ניתן להזמין בגובה  215ס"מ
רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
* ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל ( 14בייצור מיוחד).

WPC

ציפוי וינומטל
לבן

2

צירי פייפ

.Heavy Duty

DETAIL N

DETAIL P

סוגי גימור

פנינה

ונגה

פקאן

מורן

DETAIL P

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלת פנים
למשרדים
דלתות פנים ׀ סדרת סאנדור
שרטוט טכני

דגם 460

דלת סנדור

MIN - MAX
650 - 1000

מק״ט02761 :

דלת פלדה בשילוב חלון המותאמת באופן אידיאלי למשרדים ,בהתאם לדרישות אדריכלים.

MIN - MAX
650 - 1000

חדש!

2050 - 2100

משקוף WPC

עבור עובי קיר 95-175

מפרט טכני
מידע כללי כנף שטופקנט מפלדה מגולוונת בעובי  0.6מ״מ ,מילוי פוליאוריטן מוקצף וסף אלומיניום תחתון
מסגרת היקפית מעץ צבוע
סוגי משקופים :משקוף בנייה ,משקוף הלבשה ומשקוף פולימרי.
פרזול
ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל
מנעול /101מגנטי
צירי ספר.

תוספות
לבחירה

מבחר עיצובים לבחירה
מחזיר שמן.

מידות

רוחב כנף 632/710/810/861/910 :מ"מ • גובה כנף 2,020 :מ"מ.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

צד פנימי

צד חיצוני

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9016 T

9005 T

7037 T

7032 T

7000 T

1000 T

9001 H

5103 H

9016 H

2030 H

RB09 H

7240 H

7110 H

3104 H

7126

חום שחור

מגורען

RB

MIN - MAX
370 - 1050
MIN - MAX
276 - 956
הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות פנים

דלת משרדים 460

מפרט זיגוגים

דלת פנים למשרדים ׀ דגם 460

לסדרות:

שרטוט טכני
MIN - MAX
700 - 1200

דגם 1

מעויין צד ידית

MIN - MAX
700 - 1200

MIN - MAX
2050 - 2300

מפרט טכני
מידע כללי דלת פלדה עם מעטים בעובי  1.25מ"מ
אטם גומי היקפי.
פרזול
ועזרים

לבחירה ממגוון הידיות של רב-בריח
חלון זכוכית טריפלקס 5/5
צירי פייפ
משקוף מפח מגולוון  1.25מ"מ.

תוספות
לבחירה

חלונות בגדלים שונים ,מחזיר שמן.

מידות

רוחב  .700-1,200גובה .2,050-2,300

הערות

צביעה אלקטרוסטאטית (אבקה) מתוך טבלת גוונים עפ"י רב-בריח.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

MIN - MAX
700 - 1200

MILLENNIUM / PALAZZO / MIXCOLOR / TOP

דגם 5

מלבני צד ידית

דגם 9

זיגוג מלא ללא חלוקה

דגם 2

דגם 3

דגם 4

דגם 4A

מעויין מרכזי

חלון חצי דלת

מרובע צד ידית

מרובע מרכזי

דגם  150 - 6מ״מ

דגם  100 - 6 Aמ״מ

דגם  3 - 7מרובעים
בשורה צד ידית

דגם 8

זיגוג מלא חלוקה ל3-

דגם  - 11יפני
זיגוג מלא חלוקה ל5-

צו אור

ארבעה מעוינים

דגם 10

ארבעה מעוינים

מילאנו

כל הזיגוגים הינם זכוכית חלבית

השרטוטים להמחשה בלבד.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
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חדר טרפו

)טרנספורמציה(

דלת אש/כניסה

מק״ט0301 :

מפרט טכני
מידע כללי מסגרות לחדר טרנספורמציה עבור ציוד לחברת חשמל הכולל :דלתות אש/רפפה • רפפות משולבות ע״פ פרט
חברת חשמל • מכסים להורדת ציוד/אנשים • סולמות • רצפה/תקרה/תקרה מתרוממת עם בוכנות.
גימור

מגולוון/צבע אבקה בגוון .RAL7037

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

שרטוטים טכניים
דלת אש/כניסה לחדר טרנספורמציה
רב בריח בע"מ
Rav Bariach (08) Industry Ltd

כנפית
דלת
דודו-כנפית
דלת

חד-כנפיתחד כנפית
דלת דלת

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

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

דלת אש לחדר טרפו
דו  /חד כנפית

C

C

A

W1+W2+155
W1+W2+58

רוחב קיר

רוחב דלת W -

רוחב דלת קבועה W2 -
43

68

רוחב דלת נעה W1 -

SECTION D-D
SCALE 1 : 10

60
68

68

60

68

87
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חדר טרפו

חדר טרפו

)טרנספורמציה(

)טרנספורמציה(

דלת חברת חשמל

דלת חברת חשמל

מק״ט0301 :

חד/דו כנפית .מק״ט0301 :

מפרט טכני

מפרט טכני
מידע כללי מסגרות לחדר טרנספורמציה עבור ציוד לחברת חשמל הכולל :דלתות אש/רפפה • רפפות משולבות ע״פ פרט
חברת חשמל • מכסים להורדת ציוד/אנשים • סולמות • רצפה/תקרה/תקרה מתרוממת עם בוכנות.
גימור

מגולוון/צבע אבקה בגוון .RAL7037

שרטוטים טכניים

מידע כללי מסגרות לחדר טרנספורמציה למבנה נמוך עם חלק עליון הנפתח על ידי שלוש בוכנות.
גימור

מגולוון/צבע אבקה בגוון .RAL7037
חדר טראנספורמציה  -יציאה לגג

שרטוטים טכניים

דלת חברת חשמל לחדר טרנספורמציה

דלת אש/כניסה בודדת לחדר חשמל שקוע (נמוך) עם גג מתרומם

דלת חד כנפית

1600

דלת דו כנפית

גג מתרומם
ע"י בוחנות

Souther
Ashkelo
Tel: +972
Fax:
+97
Souther
Email:
e
Ashkelo
Tel: +972
Fax: +97
Email: e

מנעול תליה

ידית משיכה

1900

חדר טראנספורמציה  -יציאה לגג

L
גג מתרומם

W1+W2+155
W1+W2+58

דלת כניסה

W1+W2+155
W1+W2+58

בוכנות

W-

W2 -

W-

40

W1 -

W2 -

40

W1 -

גובה פתח אור H

151

71

151

71

151

50

50

71

גובה דלת =גובה פתח אור70+

151

50

50

71

91

עובי קירA-

91

ניתן להזמין דלתות ללא רפפה

68
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רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
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חדר טרפו

חדר טרפו

חדר טראנספורמציה  -רפפה

)טרנספורמציה(

)טרנספורמציה(

חלון קיוסק

אביזרים

מק״ט0301 :

משקוף תריס מתפרק

מפרט טכני

Sou
Ash
Tel:
Fax
Ema

C

3000 MAX

מגולוון/צבע אבקה בגוון .RAL7037

גימור

3000 MAX

1500 MAX

מידע כללי קיוסק לחדר טרנספורמציה.

3000 MAX

שרטוטים טכניים
C

חלון לקיוסק

2500 MAX

* ניתן לחבר רפפות להגעה למידות גדולות יותר.

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

SECTION C-C
SCALE 1 : 2

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

So
As
Te
Fa
Em

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

Rav Bariach (08) Industry Ltd

סולם ישר

טרפו

B

סולם ירידה לרצפה כפולה ישר

סולם נטוי

B

31

A

78780
3032
08–6794914
08–6794879

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

14

250

14

250

פתח אור 135 +
פתח אור = W1+W2+20
הערות:

250
250

 מגולוון צבע סופי אפור -יש להתאים את האורך הסולם לעומק הבור

SECTION B-B
SCALE 1 : 8

רוחב דלת נעה W1 -

250
233
100

500

17

50

14

17

40

B

100

50

250

B

A

233

רוחב דלת קבועה W2 -

-

1000

1000

:

100
500

SECTION A-A

B
פתח אור 135 +
פתח אור = W1+W2+20

B

פתח להורדת ציוד
A

רב בריח בע"מ

SECTION B-B
SCALE 1 : 8

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

רוחב דלת קבועה W2 -

רוחב דלת נעה W1 -

40

רוחב דלת קבועה W2 -

רוחב דלת נעה W1 -

חוץ-חוץ מכסה 1690 -

125
H

40

H

פתח הורדת ציוד
ח"ח חדש

חוץ-חוץ מסגרת 1662 -
1400

50

SECTION A-A
SCALE 1 : 8
SECTION B-B
SCALE 1 : 8

פתח הורדת ציוד
ח"ח חדש

1760

פתח הורדת ציוד

טרפו
טרפו

1760

ניתן להזמין דלתות ללא רפפה

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

טרפו

I

טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :
Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :
Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com

חוץ-חוץ מסגרת 1740 -
1740
חוץ-חוץ מסגרת 1400 -
1400

50

פתח אור 135 +
פתח אור = W1+W2+20

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

רב בריח בע"מ

חדש!

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
Rav Bariach (08) Industry Ltd

Rav Bariach (08) Industry Ltd
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

רב בריח בע"מ

Rav Bariach (08) Industry Ltd
A

50

50
A

237
125

95

135

112
112

237

230

A

חוץ-חוץ מכסה 2360 -

חוץ-חוץ מכסה 2290 -

A

I

SECTION A-A
SCALE 1 : 8

70

2000
חוץ-חוץ מסגרת 2340 -
2000
חוץ-חוץ מסגרת 2340 -

2000
חוץ-חוץ מסגרת 2262 -

SECTION A-A
SCALE 1 : 8

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
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A

SECTION I-I
SCALE 1 : 15

חוץ-חוץ מכסה 2360 -

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

SECTION H-H
SCALE 1 : 15

SECTION C-C
SCALE 1 : 15
SECTION C-C
SCALE 1 : 15

SECTION D-D
SCALE 1 : 15
SECTION D-D
SCALE 1 : 15
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חדר טרפו

)טרנספורמציה(

מכסים

חדר טרפו ׀ מכסים

מכסה דלת  0.8/0.8מ׳

מכסה פלדה לפתח  0.8/0.8מ׳ עם מעבר הארקה

מכסה שתי דלתות לפתח  1.1/1.1מ׳ עם מעבר לכבלים

Rav Bariach (08) Industry Ltd

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

רב בריח בע"מ

Rav Bariach (08) Industry Ltd

1480
880
840

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

31

900

מכסה פלדה שתי דלתות לפתח  0.7/1.4מ׳

78780
3032
08–6794914
08–6794879

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

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

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

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

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

טרפו

מכסה לפתח  0.8*0.8מטר
עם מעבר הארקה

115

900

טרפו

525

1.1*1.1

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

מכסה פלדה לפתח  0.7*1.4מטר

150

780
A

A

250

900

1100

1200

900

1480
1400

900

ידית במצב מורם
100

ידית במצב מונח
ידית הרמה

1480

רב בריח בע"מ

40
760

1200

150

900

רב בריח בע"מ

760
150

Rav Bariach (08) Industry Ltd

100

ידית במצב מונח
פתח מעבר 800 -

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

700

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

Ltd

100

40

10

Rav
Bariach
מכסה)(08
Industry
 1.7מטר
*0.7
לפתח ריצפה

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

SECTION F-F

40

150

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

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

SECTION B-B
0.7 *0.7
ידית במצב מונח

700
790

800

B
800

שלבים לנשיאת כבלים
)UPN(C8
L40X40
מגוון מידות וצורות
צבע לפי תקן חב' חשמל

700

790

800
800
720

40

10

רב בריח בע"מ

40

B

800

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

Rav Bariach (08) Industry Ltd
ידית הרמה

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

270

1800

700

B
B

700

40X40

1700

טרפו

400

טרפו

400

1700

400

1580

L

SECTION A-A

מכסה רשת פלדה לפתח  0.3/1.5מ׳

400

40

SECTION B-B
SCALE 1 : 10

500

Rav Bariach (08) Industry Ltd

 - Iבין שני קירות מקבילים

 - Lבין שני קירות בניצב

 - Uעל קיר ישר

מכסה רשת פלדה לפתח  1.5*0.3מטר

1580

270

זווית 50X50
פרופיל
התצורות:
סוגי
יעוד
 - Iבין שני קירות מקבילים
 - Lבין שני קירות בניצב
 - Uעל קיר ישר

40

350

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

רב בריח בע"מ

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

ידית הרמה

W

W
400

270

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

40

ידית הרמה

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

20

790

270

400

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

400

150

0.7 *0.7

רב בריח בע"מ

פרופיל זווית 50X50

Rav Bariach (08) Industry Ltd

W

270

31
78780
3032
08–6794914
08–6794879

L

700

20

1800

L

SECTION F-F
SCALE 1 : 4

מכסה לפתח ריצפה  1.7*0.7מטר

B

W

שלבים לנשיאת כבלים

1800

Rav Bariach (08) Industry Ltd

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

טרפו

1800

טרפו

יעוד סוגי התצורות:
 - Iבין שני קירות מקבילים
 - Lבין שני קירות בניצב
 - Uעל קיר ישר

רב בריח בע"מ

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

מק״ט03350 :

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

W

שלבים לנשיאת כבלים
)UPN(C8
L40X40
מגוון מידות וצורות
צבע לפי תקן חב' חשמל

Rav Bariach (08) Industry Ltd

800

800
720

1100

מכסה לפתח /פיר גדול  0.7/1.7מ׳

רב בריח בע"מ

חדר טרפו ׀ שלבים לנשיאת כבלים

מכסה לפתח ריצפה  1.7*0.7מטר

1800

מכסה פלדה לפתח  0.7/0.7מ׳טרפו

1800

טרפו

SECTION B-B

50X50

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

800

Rav Bariach (08) Ind

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

רב בריח בע"מ

65

SECTION B-B 760
150
700

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

100

ידית הרמה

SECTION A-A

שלבים לנשיאת כבלים

SECTION F-F

Rav Bariach (08) Industry Ltd

1680

L

טרפו

800
900

780

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

700

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
65
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com

46

Rav Bariach (08) Industry Ltd

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

B

W

500

790

350

טרפו

800

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

Southern Industrial Zone, POB 3032,

Ashkelon,מטר
1.5*0.3
מכסה רשת פלדה לפתח Israel
Tel: +972-8-6794860
SECTION B-B
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com
SCALE 1 : 10

פרופיל זווית 50X50

270

SECTION A-A
1580
400
400
1700

מכסה רשת פלדה לפתח  1.5*0.3מטר
350

270
350

500

SECTION B-B
SCALE 1 : 10

500

SECTION A-A

1580

270
350
500
1580
270
350
500

SECTION C-C
SCALE 1 : 7
700

40X40

פרופיל זוית 40X40

חברת חשמל ,ראה טבלה בעמ׳ .74
C-Cע״י
להזמנת מכסים מאושרים
SECTION
SCALE 1 : 7
הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
רב-בריח שומרת לעצמה את
פרופיל זוית 40X40

72

פרופיל זוית 40X40

1580

1500

להזמנת מכסים מאושרים ע״י חברת חשמל ,ראה טבלה בעמ׳ .74
כלSECTION
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא B-B
הודעה מוקדמת.
SCALE 1 : 7

1500

SECTION C-C
SCALE 1 : 7

www.rav-bariach.co.il

1500

SECTION B-B
SCALE 1 : 7

SECTION B-B
SCALE 1 : 7
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)טרנספורמציה(

מוצרים לשוק
המוסדי

טבלת מכסים

רפפה קבועה

חדר טרפו
מק"ט opcov

תאור למסגרת 50X50

02000200015050

מק״ט0308 :

מק"ט opcov

תאור למסגרת 40X40

1
2
3

מכסה לפתח 0.2X0.2מ' עם  1דלתיות

07000700014040 1

מכסה לפתח 0.7X0.7מ' עם  1דלתיות

 0200030001505001מכסה לפתח 0.2X0.3מ' עם  1דלתיות

11001100024040 2

מכסה לפתח 1.1X1.1מ' עם  2דלתיות

06000600015050

מכסה לפתח 0.6X0.6מ' עם  1דלתיות

14000700014040 3

מכסה לפתח 1.4X0.7מ' עם  1דלתיות

4

06001000015050

מכסה לפתח 0.6X1.0מ' עם  1דלתיות

14000700024040 4

מכסה לפתח 1.4X0.7מ' עם  2דלתיות

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

07000700015050

מכסה לפתח 0.7X0.7מ' עם  1דלתיות

17000700044040 5

מכסה לפתח 1.7X0.7מ' עם  4דלתיות

07001000015050

מכסה לפתח 0.7X1.0מ' עם  1דלתיות

21000700044040 6

מכסה לפתח 2.1X0.7מ' עם  4דלתיות

08000130015050

מכסה לפתח 0.8X0.13מ' עם  1דלתיות

29000700044040 7

מכסה לפתח 2.9X0.7מ' עם  4דלתיות

08000500015050

מכסה לפתח 0.8X0.5מ' עם  1דלתיות

 ntcov0300150001 8מכסה שחור עם רשת לפתח 0.3X1.5מ'

 0800080001505001מכסה לפתח 0.8X0.8מ' עם  1דלתיות
08001000015050

מכסה לפתח 0.8X1.0מ' עם  1דלתיות

08001000025050

מכסה לפתח 0.8X1.0מ' עם  2דלתיות

08001100015050

מכסה לפתח 0.8X1.1מ' עם  1דלתיות

08001100025050

מכסה לפתח 0.8X1.1מ' עם  2דלתיות

09001000025050

מכסה לפתח 0.9X1.0מ' עם  2דלתיות

09001100015050

מכסה לפתח 0.9X1.1מ' עם  1דלתיות

10001000015050

מכסה לפתח 1.0X1.0מ' עם  1דלתית

10001000025050

מכסה לפתח 1.0X1.0מ' עם  2דלתיות

10001100025050

מכסה לפתח 1.0X1.1מ' עם  2דלתיות

11001100025050

מכסה לפתח 1.1X1.1מ' עם  2דלתיות

11001300025050

מכסה לפתח 1.1X1.3מ' עם  2דלתיות

11500900025050

מכסה לפתח 1.15X0.9מ' עם  2דלתיות

12001200015050

מכסה לפתח 1.2X1.2מ' עם  1דלתית

 1400030001205001מכסה לפתח 0.3X1.2מ' עם  1דלתיות
14000500015050

מכסה לפתח 1.4X0.5מ' עם  1דלתיות

14000500025050

מכסה לפתח 1.4X0.5מ' עם  2דלתיות

17000700035050

מכסה לפתח 1.7X0.7מ' עם  3דלתיות

17000700055050

מכסה לפתח 1.7X0.7מ' עם  5דלתיות

18000500025050

מכסה לפתח 1.8X0.5מ' עם  2דלתיות

18000500035050

מכסה לפתח 1.8X0.5מ' עם  3דלתיות

18000700055050

מכסה לפתח 1.8X0.7מ' עם  5דלתיות

21000700035050

מכסה לפתח 2.1X0.7מ' עם  3דלתיות

21000700065050

מכסה לפתח 2.1X0.7מ' עם  6דלתיות

28000500045050

מכסה לפתח 2.8X0.5מ' עם  4דלתיות

 3200050002505001מכסה לפתח 3.2X0.5מ' עם  2דלתיות
32000500045050

מכסה לפתח 3.2X0.5מ' עם  4דלתיות

32000500105050

מכסה לפתח 3.2X0.5מ' עם  10דלתיות

35000700105050

מכסה לפתח 3.5X0.7מ' עם  10דלתיות

 8300070009505001מכסה לפתח 8.3X0.7מ' עם  9דלתיות
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מפרט טכני
מידע
כללי

הרפפה עשויה מפלדה מגולוונת בעובי  1.5מ"מ
מושחלת לתוך פרופיל פלדה המותאם היטב לצורה ,לעובי ולגודל הפס
המערכת ממוסגרת ומאפשרת כיסוי מלא בהתאמה לפני החלל בעלת יכולת עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר
חלוקת הרפפות נעשית ע"י תכנון מוקדם המבטיח מרחקים שווים וזוויות זהות.

מידות

מידות מקסימליות לייצור יחידת רפפות צבועות 1500/2500 :מ"מ
ניתן לייצר רפפות במידות גדולות יותר ללא צביעה (מגולוון)
למידות גדולות יותר ,ניתן לחבר רפפות.

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

1000 T

 - Tטקסטורה
הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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דלתות
מוסדיות

מוצרים
למרחב המוגן

סדרה 450

דלתות ממ”ד

מק״ט01413 :

דלת פלדה תוצרת רב-בריח המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים ,חדרי חשמל ,חדרי
מחשבים ,מחסנים וחדרי עשן.

מפרט טכני

מבנה הדלת

מידע כללי דלת פלדה למרחב מוגן דירתי
שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב
מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים
אטם היקפי תקני.

פין נעילה

מנעול אש

פרזול
ועזרים

מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף)
ידית הפעלה ,שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל.

מידות

רוחב פתח אור 700 :מ״מ ,גובה פתח אור 2,000 :מ״מ.

Rav Bariach (08) Industry Ltd
31

צילנדר עם כפתור
ולשונית

78780
3032
08–6794914
08–6794879

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

שרטוט טכני

מבנה הדלת
Rav Bariach (08) Industry Ltd

850

31

ידית פלדה מחופה
 P.V.Cשחור

78780
3032
08–6794914
08–6794879

סוגי גימור

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

 - Tטקסטורה

1000 T

64

64
42

799

מפרט טכני

770

מידע כללי דלת פלדה מגולוונת בעובי  0.8/1.25מ"מ עם חיזוקים פנימיים
עובי דלת ~  50מ״מ
אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת.
פרזול
ועזרים

ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור.

תוספות
לבחירה

סוגר הידראולי (מחזיר שמן)
ידית בהלה ומנעול פאניק
חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים
אפשרויות מיקום רפרפה :עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת.

64

64
42

עובי מעטה הדלת (מ״מ) גומי איטום

סוגי גימור

דגם

מק״ט

451

0271

1.25

452

0643389

1.25



455

0643354

0.8



כל האופציות

456

0643360

0.8

x

כל האופציות

פתחי אוורור

רוחב כנף

x

כל האופציות

880-1,100

כל האופציות

880-1,100
300-860
300-860

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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799

0097 T
()9007

0096 T
()9006

9001 T

1013 T

9005 T

7037 T

7032 T

9016 T

7000 T

770

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח

850

ידית לדלת ממ״ד

www.rav-bariach.co.il

700

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח
9016

9001

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
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A

SECTION A-A
A

מוצרים
למרחב המוגן

מוצרים
למרחב המוגן
דלתות ממ״ק

ממ״ד נגד רסיסים

מק״ט01422 :

מק״ט0144 :

מפרט טכני

מפרט טכני
760 / 860 / 960

מידע כללי דלת פלדה למרחב מוגן דירתי ,אטומה בפני גזים ועמידה בפני הדף ורסס
שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב
מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים
אטם היקפי תקני.

מידע כללי דלת למרחב מוגן קומתי
שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב
מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים
אטם היקפי תקני.

מידות

רוחב פתח אור 700 :מ״מ ,גובה פתח אור 2,000 :מ״מ.

מידות

רוחב פתח אור 800 :מ״מ ,גובה פתח אור 2,000 :מ״מ.

SECTION E-E
SCALE 1 : 5

פני ריצוף בחוץ

רוחב דלת 650 / 750 / 850

64

60

64

655 / 755 / 855

רוחב דלת 650 / 750 / 850

870

ידית לדלת ממ״ק

רוחב קיר

A

A

64

C

רוחב קיר

42

64

C

899

פתח אור 2000
גובה דלת 2025
חוץ חוץ משקוף 2135

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

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

דלת ממ"ד רסיסים

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

פתח אור

899

600 / 700 / 800
64

950

פני ריצוף בפנים

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

SECTION C-C
SCALE 1 : 5

31
78780
3032
08–6794914
08–6794879

655 / 755 / 855

ידית לדלת ממ״ד

F

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

DETAIL G
SCALE 1 : 1

דלת ממ"ד רסיסים

Rav Bariach (08) Industry Ltd

E

950

°

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

60

פתח אור 2000
גובה דלת 2025
חוץ חוץ משקוף 2135

78780
3032
08–6794914
08–6794879

90

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com

64

64

מבנה הדלת

31

שרטוט טכני

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

°

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

תאור:
דלת אטומה בפני גזים ועמידה בפני הדף ורסס

760 / 860 / 960

Rav Bariach (08) Industry Ltd

90

מבנה הדלת

שרטוט טכני

תאור:
דלת אטומה בפני גזים ועמידה בפני הדף ורסס

פרזול
ועזרים

מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף)
ידית הפעלה ,שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל.

פרזול
ועזרים

מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף)
ידית הפעלה ,שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל.

870

64

פתח אור

600 / 700 / 800
64

42

64

פני ריצוף בפנים

G

פני ריצוף בחוץ

E

F

800

SECTION A-A

DETAIL G
SCALE 1 : 1

סוגי גימור

SECTION E-E
SCALE 1 : 5

צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח
9016

SECTION F-F
SCALE 1 : 5

סוגי גימור
צבעי אבקה על פי קטלוג  RALשל רב-בריח
9016

9001

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

9001

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

SECTION C-C
SCALE 1 : 5

78
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מוצרים
למרחב המוגן

מוצרים
למרחב המוגן

ממ״מ נגד רסיסים
למוסדות רפואיים

דלתות ממ״מ

מק״ט0147 :

מק״ט0145 :

מפרט טכני

מפרט טכני

מידע כללי דלת הדף נגד רסיסים המיועדת למקומות ציבורים/מסחרים
הדלת מסופקת מורכבת על גבי משקוף
עובי פלטה  25מ״מ
אטם היקפי בהדבקה.

מידע כללי דלת פלדה למרחב מוגן מוסדי
שני מעטה פלדה מרותכים עם חיזוקי רוחב
מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים
אטם היקפי תקני
הדלת והמשקוף מסופקים יחד מורכבים ליציקה.

פרזול
ועזרים

הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון).

רוחב פתח אור 850/900/1,000 :מ״מ ,גובה פתח אור 2,000 :מ״מ.

פרזול
ועזרים

גימור

גימור

הדלת מסופקת ללא צביעה (מגולוון).

מידות

מידות

Rav Bariach
Industry
מ״מ.
)2,000(08
אור:
רוחב פתח אור 850/900/1,000 :מ״מ ,גובהLtdפתח
31

מבנה הדלת

78780
3032
08–6794914
08–6794879

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

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

דלת רסיסים למוסדות רפואיים

מבנה הדלת

שרטוט טכני

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

ידית מנוף המחוברת לבריח עליון ותחתון חיצוניים
ניתן להזמין משקוף נירוסטה /מגולוון.

מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף)
ידית פלדה ,שלושה צירי פייפ /ספר בגמר טבעי.

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

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

700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300

שרטוט טכני

רב בריח בע"מ
Rav Bariach (08) Industry Ltd
930 / 1030 / 1130 / 1230 / 1330 / 1430 / 1530

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com

רוחב קיר

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

SECTION S-S
SCALE 1 : 6

°
950 / 1000 / 1100

901 / 951 / 1051

°

90

רוחב פתח אור רוחב דלת
700
800
900
1000
1100
1200
1300

930
1030
1130
1230
1330
1430
1530

776

צירים
876
976
7076
1176
1276
1376

)קיר המרוחק  3מטרים לפחות ,מן הקיר החיצוני של הבניין או קיר הפונה
לחצר פנימית סגורה מכל עבריה ושרוחבה המדודו בניצב לקו החיצוני של הקומה
אינו עולה על  5מטרים,או קיר הניצב לקו החיצוני של הקומה(

של חלל מחוזק המשמש לשימוש רפואי במוסדות בריאות

דלת למוסדות רפואיים מסופקת עם משקוף נירוסטה
ניתן להזמין משקוף פח מגולוון

52.2

84.8

950 / 1000 / 1100

776
876
976
7076
1176
1276
1376

חוץ-חוץ משקוף
930
1030
1130
1230
1330
1430
1530

1030 / 1080 / 1180

תאור:
דלת אטומה בפני גזים ועמידה בפני הדף חיצוני
או הדף חיצוני ורסס ,הממוקמת בקיר פנימי

)קיר המרוחק  3מטרים לפחות ,מן הקיר החיצוני של הבניין או קיר הפונה
לחצר פנימית סגורה מכל עבריה ושרוחבה המדודו בניצב לקו החיצוני של הקומה
אינו עולה על  5מטרים,או קיר הניצב לקו החיצוני של הקומה(

של חלל מחוזק המשמש לשימוש רפואי במוסדות בריאות

850 / 900 / 1000
דלת למוסדות רפואיים מסופקת עם משקוף נירוסטה
ניתן להזמין משקוף פח מגולוון

884 / 984 / 1084 / 1184 / 1284 / 1384 / 1484

901 / 951 / 1051

25

רוחב דלת 776 / 876 / 976 / 1076 / 1176 / 1276 / 1376

רוחב פתח אור רוחב דלת
700
800
900
1000
1100
1200
1300

SECTION R-R
SCALE 1 : 4

רוחב קיר

64 50 64

64 50 64

חוץ-חוץ משקוף
תאור:
דלת אטומה בפני גזים ועמידה בפני הדף חיצוני
או הדף חיצוני ורסס ,הממוקמת בקיר פנימי

רוחב דלת 776 / 876 / 976 / 1076 / 1176 / 1276 / 1376

90

Southern
Ashkelon
Tel: +972
Fax: +97
Email: ex

884 / 984 / 1084 / 1184 / 1284 / 1384 / 1484

דלת רסיסים למוסדות רפואיים
700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300

מערכת נעילה
עם בריח עליון ותחתון

84.8

52.2
25

1030 / 1080 / 1180

הדלת והמשקוף מסופקים בגמר מגולוון (ללא צביעה) .הדלת מסופקת מורכבת ע״ג המשקוף.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

850 / 900 / 1000

צירים

ידית לדלת ממ״מ

הדלת והמשקוף מסופקים בגמר מגולוון (ללא צביעה) .הדלת מסופקת מורכבת ע״ג המשקוף.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

S

80

www.rav-bariach.co.il

81 www.rav-bariach.co.il

R

מוצרים
למרחב המוגן

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

חלונות ופתח חילוץ

מוצרים למרחב המוגן ׀ חלונות ופתחי חילוץ

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

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

רב בריח בע"מ

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

2290

חלון ממ"ד אטום לגזים חד-כנפי

A

הדף ממ"ד/ממ"ק (דירתי/קומתי) חד כנפי

מק״ט01300 :

ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

חלון ממ״ד נגד הדף וגזים

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

מק״ט1305 :

רב בריח בע"מ

Rav Bariach (08) Industry Ltd
חלון הדף אטום לגזים הזזה דו כנפי

2370

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

1000

1193

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

1194

כיס לתריס הזזה

לדירות אשר קיבלו היתר בנייה אחרי ינואר 2016
Southern Industrial Zone, POB 3032,
Ashkelon, Israel
Tel: +972-8-6794860
Fax: +972-8-6794879
Email: export@rav-bariach.com

חדש!

1000

מ"מ 18

2290

1000

חלון ממ"ד אטום לגזים חד-כנפי

פלטת הגנה הדף

2370

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי

כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

Rav Bariach (08) Industry Ltd

חלון הדף אטום לגזים הזזה דו כנפי

1000

1000

1193

1194

1000

1000

SECTION A-A
SCALE 1 : 5

1000

פתח אור 1000 -
רוחב משקוף = A

תיאור המוצר:
עובי פלטה  20מ"מ
עובי פח משקוף  2מ"מ
חלון אטום לגזים

Rav Bariach (08) Industry Ltd
31

W=1000

78780
3032
08–6794914
08–6794879

2W+127=2127

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

Rav Bariach (08) Industry Ltd

חלון צירי – כנפיים בפתיחה כלפי חוץ
תיאור המוצר:
עובי פלטה  20מ"מ
עובי פח משקוף  2מ"מ
חלון אטום לגזים

רוחב משקוף A -
מידת מינימום רוחב 300:מ"מ

31

הדף ממ"ד/ממ"ק (דירתי/קומתי) דו כנפי

78780
3032
08–6794914
08–6794879

רוחב משקוף = A

רוחב משקוף A -
מידת מינימום רוחב 300:מ"מ

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

מק״ט01301 :

A

A

H=1000

כיס לתריס הזזה

פלטת הגנה הדף

עובי פלטה:
עבור חלון קו עימות ( 32מ״מ)  -מק״ט01229 :
עבור חלון ממ״מ ( 24מ״מ)  -מק״ט01303 :
עבור חלון ממ״ד ( 18מ״מ)  -מק״ט01304 :

מ"מ 20
W+190
W

SECTION A-A
SCALE 1 : 5

W+190
W

פתח אור 1000 -

SECTION A-A
SCALE 1 : 5

W1

W2

W1

W1

W2

W1

פתח חילוץ קומתי

מק״ט01233 :

רב בריח בע"מ

Rav Bariach (08) Industry Ltd
כתובת :רח' האופה  31אזור תעשייה דרומי
ת.ד  ,3032אשקלון 78780
טלפון08–6794914 :
פקס08–6794879 :

תאור :פתח חילוץ בין הקומות עשוי מפלדה מגלוונת,
מערכת נעילה דו כיוונית ומערכת אטמים לגזים .הפתח
מיוצר ע״פ דרישות התקן.
מידות 700X700 :מ״מ

חלון הדף ממ״מ (מוסדי)

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

פתח חילוץ קומתי 700X700

מק״ט01302 :

896
786
700

פתח אור 1000 -

כיס לתריס הזזה

O

מ"מ 24

פלטת הגנה הדף

חלון גזים אלומיניום

700
786
896

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.
SECTION N-N
SCALE 1 : 6
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SECTION O-O
SCALE 1 : 6

מוצרים
למרחב המוגן
צינורות איוורור

מוצרים למרחב המוגן ׀ צינורות איוורור מפלדה מגולוונת

מק״ט01202 :

צינור אוויר מרותך מתכתי ״ 4לקיר חיצוני לבנייה רגילה

צינור אוויר מתכתי ״ 8לקיר פנימי

=Wעובי קיר
=Wעובי קיר

צינור אוויר מתכתי ״ 4לקיר פנימי

צינור אוויר מתכתי ״ 8לקיר חיצוני לבנייה מתועשת ,מרותך

=Wעובי קיר
=Wעובי קיר

צינור אוויר מתכתי ״ 8לקיר חיצוני לבנייה רגילה ,מרותך

צינור אוויר מרותך מתכתי ״ 4לקיר חיצוני לבנייה מתועשת

=Wעובי קיר
=Wעובי קיר
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת.

84

www.rav-bariach.co.il

85 www.rav-bariach.co.il

מוצרים
למרחב המוגן

משקופים

לדלתות אש

איוורור ומיגון אב״כ

דגם איתן  -מק״ט / 08700 :דגם איתן - +מק״ט08701 :

מערכות האוורור ומיגון האב"כ של רב-בריח פותחו תוך הקפדה על עקרונות ביצועי מיגון
אב"כ מעולים ונוחות הפעלה מקסימאלית בשעת חירום .המערכות כוללות מסנן האב"כ,
ומיוצרת במפעל רב-בריח באשקלון אשר עומד בדרישות האיכות והמצויינות.

אש בנייה דגם 800

(מק״ט )0186

בנייה דגם C

(מק״ט )0199

חדש!

דגם איתן  -המערכת ממוקמת בצד החלון
מערכת הכוללת בתוכה את שסתום הכניסה  ,המערכת מותקנת
בעיקר בחדר שבו שסתום הכניסה גבוהה יותר מקו העליון לחלון.
יתרון המערכת מתבטא במינימום אביזרים נוספים המותקנים
בחלל החדר מלבד המערכת עצמה.

דגם

 -המערכת ממוקמת מעל החלון

את המערכת ניתן להתקין ללא קשר למיקום שסתום הכניסה,
המערכת תותקן במקומות ששסתום הכניסה מוקם מתחת לקו
העליון לחלון .יתרונות המערכת הם בגמישות התקנת המערכת
ובגודל המארז.

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

בנייה

בנייה

אש חובק גבס

(מק״ט )0582

אש דגם  Cחובק גבס

(מק״ט )01993

מפרט טכני
מידע
כללי

תקנה  6869מיום  18.5.2010של פיקוד העורף קובעת התקנה של מערכת מיגון ואוורור אב"כ בחדר המוגן
כדרישת מיגון רגולטורית .דרישה זו מהווה תנאי מוקדם לקבלת אישור איכלוס בדירה (טופס .)4
המערכת כוללת :מסנן אב"כ בעלת קיבולת גדולה במיוחד ,מעבר לנדרש בתקן ,ומפוח גיבוי ידני להמשך
הפעלת המערכת במקרה של הפסקת חשמל.

תקנים

למערכת תו תקן ממכון התקנים הישראלי (ת״י  )4570והיא נבחנה ועמדה בדרישות פיקוד העורף.

הרכבה

מסנן המורכב ע״ג הצינור החיצוני או קרוב לצינור עם תוספת של מפוח חיצוני.

נוחות
התקנה
והפעלה

המערכת נוחה במיוחד לתפעול בשעת חירום .בשונה ממערכות הפעלה אחרות ,הפעלת המערכת אינה דורשת
הסרת מסנן אב"כ כבד ושכזו ,נוחה לשימוש משפחתי ולתפעול גם ללא הפעלת כוח רב.
התקנת המערכת אפשרית בצורה אופקית (בדומה למזגן מפוצל) או אנכית .ההתקנה מבוצעת על גבי פתח
בקיר הממ"ד באופן שמכסה אותו .יש להתקין את המערכת לאחר ביצוע בדיקת אטימות לממ"ד.
ההתקנה מבוצעת ע״י מתקין מוסמך מטעם חברת רב-בריח.

גימור

המערכת אסתטית למראה בעלת כיסוי בגוון לבן ומעוצבת כמזגן עילי במראה נקי ומודרני.

אחריות

המערכת הינה באחריות מורחבת למשך  10שנים ממועד התקנתה .האחריות מותנית בביצוע בדיקת תחזוקה
שנתית ע״י מתקין מוסמך מטעם רב-בריח כנדרש ע״י מכון התקנים הישראלי.

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

חובק גבס

חובק גבס

אש מתועש

(מק״ט )0187

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

*מרותך ליציקה בקירות בטון
*ניתן להזמין משקופים לדלתות כפולות עד מידת רוחב  2,700מ״מ
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אש דגם  Cמתועש

(מק״ט )01991

*מרותך ליציקה בקירות בטון
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משקופים

משקופים

לדלתות כניסה
דגם 800

לדלתות שטופקנט

(מק״ט )01

דגם 801

עד רוחב חתך  130מ״מ (מק״ט )0337

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

משקוף בנייה

משקוף בנייה

דגם C

(מק״ט )0184

דגם  Cמתועש

דגם  Cמרותך

(מק״ט )0184

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

חובק גבס

חובק גבס/בנייה

משקוף ללא חריץ

(מק״ט )0208

ללא אטם היקפי

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

בנייה

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

דגם  800מתועש

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

חובק גבס/בנייה

חובק גבס/בנייה

אומנויות מותאם לחבוי

עם הכנה לאטם היקפי

ללא הכנה לאטם היקפי

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.50מ״מ

חובק גבס

חובק גבס

לבנייה בקירות גבס
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(מק״ט )0160

דגם  Cמרותך לקירות גבס

(מק״ט )0208

(מק״ט )0183

(מק״ט )0208

ללא הכנה לאטם היקפי

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

משקוף ליציקה בקירות מתועשים

בנייה עם הכנה לחיפוי משקוף צבוע

www.rav-bariach.co.il

משקוף עם הכנה לאטם היקפי

(מק״ט )0208

(מק״ט )01852

דגם  Cמרותך לקירות גבס

(מק״ט )0185

דגם C

(מק״ט )0160

חבוי מתכוונן

(מק״ט )0194

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

חובק גבס

משקוף כיסוי
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דלתות פנלים
מתרוממות

משקופים
חובקי גבס
לדלתות כניסה

דגם  Cמרותך

דגם  624׀  625׀  684׀  685׀  688׀ 689

(מק״ט )0184

דגם C

דלתות פנלים מיוצרות במפעל רב-בריח תחת פיקוח ורמת איכות גבוהה במיוחד.
הדלת המתרוממת מותאמת לסגירת פתחים במבני תעשייה ,מרכזים לוגיסטיים,
מפעלים ,מוסכים ,מחסנים ,האנגרים וכדומה.

(מק״ט )0184

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

חובק גבס מרותך

חובק גבס

דגם 802

(מק״ט )03371

דגם 800

(מק״ט )01

מפרט טכני

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.5מ״מ

חובק גבס מרותך

חובק גבס

משקופים ׀ כיסוי וחיפויים
משקוף כיסוי

( - )A =25מק״ט 0188
( - )A =32מק״ט 0189
( - )A =45מק״ט 0346
( - )A =55מק״ט 0347

מידע
כללי

פח פלדה מגולוון וצבוע בגוון חיצוני לבן ,כסוף וקרם.
עובי הפח  0.65מ"מ מעורגל בקר ,עם  2כיפופים עמוקים 6 ,כיפופים קלים ו 2 -כיפופי שפה בעובי  50מ"מ.
לחיזוק הפנל ,מחוברים פרופילים מיוחדים עליהם מחוברים הצירים.
צבע פח על בסיס סיליקון ומבוצע כבר בתהליך הייצור.
עובי שכבת גלוון  200ג"ר/מ"ר.

מסילה,
פרזול
ועזרים

המסילה עשויה פח פלדה מגולוון ומעורגל בקר ,ברוחב " 2מותקנת בזוית ישירות לקירות .חיבור המסילה לקיר
באמצעות זווית הפוכה מגולוונת  50X50 -מ"מ .עובי פח המסילות  2מ"מ לפחות .גלילי פלדה ממוסבים בקוטר "2
עם  10כדורים  -ברמה תעשייתית.
אטם גומי עגול מושחל בתוך פרופיל בתחתית הדלת.
מנעול הסגירה  -בריח קפיצי לסגירה מתוך האולם (בדלתות בהפעלה ידנית בלבד).
כבלי ההרמה במבנה של  7X19חוטי פלדה מגולוונים ,עם מקדם בטיחות הכולל ל 2-כבלים .12:1
קפיצי פיתול המותקנים על הציר העליון .בקצה הציר  2 -תופי כבל עליהם נאספים כבלי ההרמה.
תופי הכבל מותאמים לסוג ההרמה של הדלת.

דגמים

ניתן להזמין את דלת הפנלים המתרוממת במספר דגמים:
דגם  - 624דלת פנלים לא מבודדת
דגם  – 625דלת פנלים  HEAVY DUTYלשימוש במספר רב של מחזורים
דגם  – 684דלת פנלים מבודדת
דגם  - 685דלת פנלים מבודדת  HEAVY DUTYלשימוש במספר רב של מחזורים
דגם  - 688דלת פנלים מבודדת פוליארטן מוקצף  40מ״מ מקדם מעבר חום
דגם  - 689דלת פנלים מבודדת פוליארטן מוקצף  80מ״מ מקדם מעבר חום
דגמים מיוחדים נוספים ניתן להזמין לפי דרישה.

משקוף חיפוי
( - )A =35מק״ט 0312
( - )A =45מק״ט 0311
( - )A =55מק״ט 0294

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

משקוף כיסוי

משקוף כיסוי

תוספות צביעת הפנלים פנים חוץ לפי קטלוג RAL
לבחירה הפעלת שרשרת • הפעלה חשמלית • פנס מהבהב  /צופר מזמזם • תפסנית נגד נפילה • סף תחתון רגיש •
עיניים אלקטרוניות • מערכות אטמים • חלון הצצה • לולאות השראה • הפעלה מרחוק באמצעות שלט •
הפעלה סלולארית.

מידות

רוחב 1-12 :מ׳  /גובה 1-6 :מ׳

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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דלתות פנלים מתרוממות ׀ דגם 689 • 688 • 685 • 684 • 625 • 624

שרטוט טכני

M

דלתות
מהירות
דגם

Speedy

מוצר הדגל של חטיבת השערים ברב-בריח המשלב טכנולוגיה מתקדמת ומראה חדשני.
הדלת המהירה ,SPEEDY ,נפתחת תוך  2שניות בלבד והינה הדלת המתרוממת המהירה
ביותר בישראל.
מתאימה לחניונים מרובי כלי רכב ,תעשייה ,חדרים נקיים כגון מפעלי מזון ,מפעלי
תרופות ואלקטרוניקה וכן אולמות ממוזגי אוויר או מקוררים.

מפרט טכני
מידע
כללי

המסך עשוי פרופילי אלומיניום אופקיים אטומים בעובי  30מ״מ.
תותב אלומיניום מסיבי בשני צידי כל שלב הכולא את הפרופיל ומקשיח אותו ונושא את הגלילים הממוסבים הנעים
בתוך המסילות.
גמר פרופילי המסך באנודייז טבעי  /בצביעה איכותית.
הרמה והורדה באמצעות מנוע חשמלי מפוקד עם אפשרות להשהייה בהורדה ,זמן ההורדה ניתן לכיוון.
במצב חירום ניתנת להפעלה גם באופן ידני.
מהירות העבודה –  2מטר לשניה .זמן האצה וההאטה ניתן לקביעה לפי צרכי הלקוח.
מנגנוני בטיחות משוכללים מונעים את ירידת הדלת אם מזוהה מכשול בנתיב פעולתה.

מסילה,
פרזול
ועזרים

המסילות עשויות מפרופילי אלומיניום יחודיים בגמר אנודייז טבעי ומובילות את המסך בפתיחה וסגירה
הגלילים הנעים במסילות עשויים מחומרים פלסטיים עם חיפוי צמיג רך להשקטת הפעולה.
מיסב כדורי אטום מגורז ובמרכזו קנה פלדה מגולוון המאפשר תנועה והובלה מדוייקת ללא רעשים וחיכוך.
התכנסות המסך לתוך מסילה ספירלית המותקנת על בסיס פלדה מדויק – ללא מגע של שלב אחד בשני ,בכדי למנוע
חיכוך ושחיקה ולאפשר תנועה קלה ומהירה.
מערכת הפיקוד של :SPEEDY
מערכת פיקוד מתוחכמת על בסיס בקר ממוחשב עם אפשרויות רבות לבחירת הלקוח:
מפסק פטריה המותקן על הקיר בצד הפנימי  /ב 2-צידי הקיר • מקלט עם שלטים רחוקים להפעלה מרחוק •
לולאת השראה ברצפה • גלאי רדאר • ארגז חיפוי לתוף הגלילה • אחר (כרטיס מגנטי  /קורא מספרים /טלפון סלולרי
או אחר).

M

תוספות שלבים שקופים חסינים (פוליקרבונט) • שלבים מחוררים • פנס מהבהב • צופר מזמזם • התחברות למערכות
לבחירה נוספות ,כגון :מערכת כיבוי אש ,מערכת אזעקה ,מנעולים ,מנעולים חשמליים או אביזרי קצה לפי דרישת הלקוח.
רוחב 1-6 :מ׳ /גובה 1-4.6 :מ׳ (מעל  4.6מ׳ שרטוט ינתן ע״פ דרישה).
מידות
* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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תריס גלילה
חסין אש

דלתות מהירות ׀ דגם Speedy

דגם 501

שרטוט טכני

מנוע

תריס גלילה חסין אש מיוצר בארה"ב ומאושר ע"י מעבדות  ULואיגוד חברות הביטוח ,FM
הינו בעל עמידות לחסינות אש ל 1.5/3/4-שעות.
התריס יורד אוטומטית בזמן שריפה.

מפרט טכני

שלב הדלת

מידע
כללי

עשוי שלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור .השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים מסך אטום .המסך נגלל על צינור
פלדה אופקי דרוך ע"י קפיצי פיתול.
התריס מופעל ידנית /ע"י מנגנון הפעלת שרשרת /ע"י הפעלה חשמלית.
בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה העשויות מיציקת פלדה והן מחליקות בתוך מובילי המסך.
בתחתית המסך  -זוויתן פלדה כפול להקשחת החלק התחתון של המסך.
תפסניות הציר העליון  -עשויות מפלדה עבת דופן  -בהתאם לגודל הדלת ,ובהן מותקנים מיסבים מתאימים.
מובילי המסך עשויים מ  3 -זוויתני פלדה עבי דופן היוצרים מסילה מרוחקת מהקיר .בקצה העליון  -מעצור לעצירת
הדלת בגבול פתח אור.
מעל התוף  -מגן פח גלילי עשוי מפח מגולוון בעובי  0.6מ"מ.

התריס חסין האש  -יורד אוטומטית בעת שריפה.
שיטת
הפעולה קפיצי הפיתול דרוכים וקשורים לשרשרת המעוגנת לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך תרמי הניתך
בטמפרטורה  70ºCההינתקות משחררת חלק מפעולת הקפיץ והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח.
התקנה

התריס יותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בריח ויעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות היצרן.

תוספות מפרט טכני להפעלה חשמלית חיצונית:
לבחירה היחידה מורכבת ממנוע חשמלי תלת פאזי בהספק הנדרש לפי גודל התריס ,מעצור אוטומטי למניעת
פתיחת הדלת מבחוץ( ,יחידה זו משמשת לנעילה במקום המנעול הקיים) ,קופסת הפעלה חשמלית ע"י לחצנים
הממוקמת על הקיר עם כפתורי הפעלה :למעלה למטה ועצירה וכן קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות
הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות.
חיבור למערכת גילוי אש ועשן:
הוספת מנגנון  BI-METALלחיבור למערכת גילוי אש ועשן של המבנה ,להורדה מכאנית של מסך התריס בעת
התראת עשן/אש באזור מרוחק .נדרש מגע  24Vלמנגנון התריס ממערכת הגילוי של המבנה.
מידות
EPDM
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רוחב 1-12 :מ׳  /גובה 1-9 :מ׳.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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וילון אש | עשן

דגם 502

תריס גלילה חסין אש ׀ דגם 501

שרטוט טכני

וילון נגלל עמיד אש/עשן  -המיוצר באנגליה ומאושר ע"י מעבדות  ,E.Nבעל עמידות של
שעתיים ובטמפרטורה של  600-1000מעלות צלזיוס.

'D' HOOD

.L

U

מפרט טכני
מידע
כללי

הוילון עשוי יריעה משרויינת בסיבי זכוכית אפורים בעובי של  0.7מ"מ העמידה בפני טמפרטורה גבוהה של עד 1000
מעלות צלזיוס.
הוילון נגלל סביב צינור פלדה אופקי .בתחתית מסך הוילון זוויתן כפול לירידה חלקה ומהירה של הוילון בתוך
המסילות.
מסילות הוילון עשויות פלדה מגולוונת במידות סטנדרטיות  100x50מ"מ.
כיסוי מסך הוילון מיוצר מפלדה מגולוונת המעוגנת אל משקופי הפתח.

וילון אש /עשן יורד אוטומטית בעת שריפה ,עם קבלת אות קריאה מרכזת גילוי אש ועשן .הוילון יורד באמצעות כוח
שיטת
הפעולה הכבידה ומתרומם לאחר איפוס רכזת כיבוי האש.
התקנה

הוילון מותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בריח .הוילון מעוגן אל משקופי הפתח לפי הוראות היצרן.

מפרט
היחידה החשמלית מורכבת ממנוע צינור חשמלי חד פאזי ומסופק עם קופסת פיקוד משוכללת המכילה סוללות גיבוי
טכני
להפעלה המחוברת למערכת כיבוי האש.
חשמלית

תוספות ארגז כיסוי וצביעת מסילות לפי קטלוג .RAL
מידות

רוחב :ללא הגבלה /גובה 1-5 :מ׳.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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וילון אש • עשן ׀ דגם 502

סורג נגלל /
נאסף

דגם פלד  | 18פלד 19

שרטוט טכני

סורג נגלל המיוצר במפעל רב-בריח ,בנוי מצינורות פלדה אופקיים בקוטר  18מ"מ,
היוצרים מסך חזק ודקורטיבי בעל סגמנטים מלבניים .הסורג מתאים במיוחד לחנויות ,בתי
עסק וחניונים.
העומס מונח על פרופיל פלדה קשיח בתחתית המסך כך המונע נזקים ומקשה על פריצת
הסורג.
נאסף פלד 19

נגלל פלד 18

מפרט טכני
מידע
כללי

עשוי צינורות פלדה מגולוונים אופקיים בקוטר  18מ״מ לרוחב המסך.
צורת המסך -מלבנים אופקיים.
המסך מעוגן בצדדים למסילות למניעת אפשרות שליפה.
בסורג נגלל  -בתחתית המסך שלבי פלדה אטומים וזוויתני פלדה.
בסורג נאסף  -המסך נאסף ע״ג הקורה התחתונה בעת ההרמה.
המסך מעוגן לציר הראשי במספר רב של נקודות .הרמת המסך באמצעות סיבוב הציר.
הציר העליון עשוי מצינור פלדה המופעל המחושב לשאת את משקל המסך.
תמיכות הציר המרכזי לקיר עשויות מזווית פלדה מרותכות ומחוזקות.
העיגון לקיר יבוצע בריתוך למסגרת פלדה או באמצעות עוגנים מיוחדים לבטון.
מובילי המסך עשויים פלדה מגולוונת עבת דופן ,המבטיחים פעולה שקטה וחלקה.

היחידה מורכבת ממנוע-גיר חשמלי תלת פאזי בהספק הנדרש למידות הסורג ,מעצור אוטומטי למניעת
מפרט
פתיחת הסורג מבחוץ( ,יחידה זו משמשת לנעילה במקום המנעול הקיים) ,קופסת הפעלה חשמלית ע״י לחצנים
טכני
להפעלה הממוקמת על הקיר עם כפתורי הפעלה :למעלה למטה ועצירה וכן קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות
חשמלית הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות.
ההפעלה החשמלית מותקנת ישירות על ציר הסורג או באמצעות תמסורת גלגלי שיניים .הסורג כולל מיסב נגד
נפילה/החלקה של המסך.
מידות

רוחב 1-14 :מ׳  /גובה 1-8 :מ׳

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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סורג נגלל  /נאסף ׀ דגם פלד  • 18פלד 19

דלת מתרוממת
דו כנפית

דגם

BI FOLD

שרטוט טכני

דלת מתרוממת דו כנפית המותאמת לסגירת מבני תעשייה ,מחסנים ,האנגרים וכדומה
בעלי מפתחים גדולים של עד  30מטר רוחב .הדלת מותקנת חיצונית לפתח כך שבמצב
פתוח כנפי הדלת יוצרות גגון מקורה ,המאפשר שימוש נוח במרחב הכניסה.

מפרט טכני
מידע
כללי

קונסטרוקציה של פלדה –  2חלקים שרוחבם כרוחב הפתח וגובה כל קטע – מחצית מגובה הפתח.
החיפוי החיצוני  -פח פלדה טרפזי או פוליקרבונט שקוף או כל חיפוי נדרש ,מבודד או לא מבודד.
הדלת מתרוממת ע”י יחידת הפעלה חשמלית המותקנת בתחתיתה המסובבת ציר אופקי ,עליו מותקנים תופי
רצועה .בחלק העליון -מנגנון מתיחה להתאמת מתיחות שווה ברצועות ההרמה ,בכדי להבטיח הרמה מאוזנת.
כל המערכות ממוסבות במיסבים כדוריים בעלי גירוז אטום שאינו דורש תחזוקה.
נעילת הדלת הינה אוטומטית לחלוטין .מנגנון הנעילה קשור למנוע והוא נועל את הדלת ומשחרר אותה בסוף
ובתחילת מהלך.
להפעלה החשמלית קשורה יחידת פיקוד המבצעת את כל הפעולות באופן אוטומטי.

תוספות חלונות או קטעים שקופים ,להכנסת אור ולתצפית.
לבחירה דלת פשפש להולכי רגל בקטע התחתון של הדלת.
בידוד תרמי או אקוסטי – בהתאם לדרישות המזמין.
מידות

רוחב נקי עד  30מטר וגובה נקי עד  10מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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דלתות מתרוממות ׀ דגם BI FOLD

דלת מתרוממת
רב שלבית

דגם MULTI VERTICAL

שרטוט טכני

הדלת בנויה מכנפיים המתכנסות מעל הפתח ,אחת בסמוך לשנייה .מיועדת לסגירת מבני
תעשייה ,מחסנים ,האנגרים וכדומה בעלי מפתחים גדולים עד  30מטר רוחב.

מפרט טכני
מידע
כללי

השער בנוי מכנף העשויה פרופילי  RHSושני עמודי תמך צידיים בגובה של כ –  10מ’ .הכנף מתרוממת אנכית על גבי
מסילות אלומיניום בעזרת עגלות ממוסבות.
משקל הכנף מאוזן באמצעות משקולות צידיות הנעות בצורה נסתרת בתאים מיוחדים.
הפעלת השער באמצעות מנוע חשמלי עם אפשרות להפעלה ידנית במקרה חירום ובנוסף מצוייד בעין
אלקטרונית לרוחב השער .
השער מצוייד במנגנון אבטחה למניעת נפילה בזמן חירום.

תוספות דלת פשפש להולכי רגל.
לבחירה לולאת השראה.
שלטים להפעלה מרחוק.
מידות

רוחב נקי עד  30מטר וגובה נקי עד  20מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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דלת אקורדיון
גרמושקה

דלתות רב שלבית ׀ דגם MULTI VERTICAL

דלת מסוג אקורדיון/גרמושקה בפיתוח וייצור חטיבת השערים של רב-בריח.

A

שרטוט טכני

H/3

H/3

H
W

D

D

מפרט טכני
מידע
כללי

דלת אקורדיון בהפעלה ידנית
לדלת צירים לעומסים גבוהים מגוון אפשריות לנעילה ועיגון
בטיחות גבוה -בין כל כנף פס גומי למניעת תפיסת אצבעות
פעולה שקטה –צירים ממוסבים לפעולה שקטה ולאורך חיים גבוה
דלת מבודדת אקוסטית ותרמית.

תוספות הפעלה חשמלית
לבחירה חלונות
מערכות נעילה -מכאנית/אלקטרומגנטית
ניתן להוסיף מערכת הנעה ותזמון חשמלית.
מידות

רוחב 1-17 :מ׳  /גובה 1-6 :מ׳.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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שערים
ורטיקלים

דגם VERTIGAL

דלת אקורדיון גרמושקה
שרטוט טכני

שער מתרומם  VERTIGALהינו מוצר יחודי לרב-בריח ומשמש כשער לגדר חיצונית .שער זה
מחליף את השער הנגרר המסורתי ויתרונותיו :חזק ,מהיר מאוד ,אינו תופס מקום בצדדים
ובטוח במיוחד .השער מאוזן ע״י משקולות.

H

H

1D

2S

2D

1S

W+500
W+500
W

מפרט טכני

W+600
W

מידע
כללי

השער בנוי מכנף העשויה פרופילי  RHSושני עמודי תמך צידיים בגובה של כ –  10מ’ .הכנף מתרוממת אנכית על גבי
מסילות אלומיניום בעזרת עגלות ממוסבות.
משקל הכנף מאוזן באמצעות משקולות צידיות הנעות בצורה נסתרת בתאים מיוחדים.
הפעלת השער באמצעות מנוע חשמלי עם אפשרות להפעלה ידנית במקרה חירום ובנוסף מצוייד בעין אלקטרונית
לרוחב השער .
השער מצוייד במנגנון אבטחה למניעת נפילה בזמן חירום.

תוספות דלת פשפש להולכי רגל.
לבחירה לולאת השראה.
שלטים להפעלה מרחוק.
מידות

רוחב נקי עד  20מטר וגובה נקי עד  5.5מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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משווה גובה

שערים ורטיקלים ׀ דגם VERTIGAL

דגם BLUE GIANT

שרטוט טכני

משווה גובה מתוצרת  BLUE GIANTמשמש כגשר משופע ומאפשר פריקה וטעינה
ישירים של משאיות ומכולות במהירות ובטיחות מרביים.

מפרט טכני
מידע
כללי

משווה גובה הידראולי שמתוכנן ובנוי לעבודה מאומצת במשך שנים רבות ,בנוי מפלדות  HIGH TENSILEלכושר
כניעה בין  PSI 55,000ל PSI 80,000-בהתאם לפריט ולעומס הנדרש.
מערכת הידראולית :יחידת כח אלקטרו הידראולית עם משאבה טבולה בתוך מיכל שמן ,המציידת מערכת
שסתומים משוכללת.
בוכנה הידראולית משנית לפתיחת השפה הקדמית.
המנוע תלת פאזי בהספק  1כ"ס.
בתחתית הבוכנה הראשית – שסתום נגד נפילה ,המבטיח בלימת משווה הגובה במקרה שהמשאית "בורחת"
כשהמלגזה נמצאת עליה.
הטייה לצדדים :משוה הגובה מאפשר הטייה לצדדים עד  100מ"מ לכל צד ,להתאמת הצמדת משווה הגובה לשפת
המשאית בכל מקרה של לחץ צידי על קפיצי המשאית.
אורך השפה הקדמית :סטנדרט –  400מ"מ ,שפה מלבנית המאפשרת מגע לכל רוחב משווה הגובה.
ציר השפה הקדמית" :ציר פסנתר" ,מגע רציף לכל אורך השפה וחלוקת עומס אחידה ולא נקודתית!
טווח פעולה :מותנה בכושר המלגזה לעבוד בשיפוע –  400מ"מ מעל מישור הרמפה ו 300-מ"מ מתחת למישור הרמפה.
מוט לביצוע תחזוקה :ניתן להרמה בקלות (ניתן לכוונון גובה) ,ביד אחת וחוזר למקומו אוטומטית בעת החזרת משווה
הגובה למצב סגור (ייחודי ל.)BLUE GIANT-
מגן צד טלסקופי :למנוע הכנסת כף רגל בעת הרמת משווה הגובה .בעל הגנה מובטחת לכל גובה ההרמה!

תוספות פגושי אל נזק לבלימת משאיות כבדות -פגוש גומי עם לוח פלדה חזיתי ,לחלוקת עומס הבלימה ושימוש לאורך
לבחירה שנים.
מנגנון התניה בין משווה הגובה לדלת שמעליו – למניעת פגיעה בדלת המתרוממת.
מידות

על פי פרט רב-בריח ו  .BLUE GIANT -קיימים דגמים נוספים המתאימים לכושר הנשיאה  30,000ליברות ומעלה.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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משווה גובה ׀ דגם BLUE GIANT

אוטם שערים
טלסקופי

דגם

DOCK SHELTER

שרטוט טכני

אוטם השערים הטלסקופי מתוצרת חטיבת השערים של רב-בריח הינו הפתרון האידיאלי
לפתחי העמסה אטומים אשר בהם נדרשת רמת אטימה גבוהה ודרכם מתבצעת עבודה
אינטנסיבית.

L1 = 2030
L2 = 2780
L3 = 3390
L4 = 4000
A- L 70/70/7

B- UPN 200

C- IPN 200

מפרט טכני
מידע
כללי

אוטם השערים עשוי מיריעות  P.V.Cמשוריינות וגמישות אליהן נצמדת משאית הפריקה ליצירת אטימה הרמטית.
הימצאותו של האוטם מסייעת באופן משמעותי בשמירת טמפרטורת המבנה ובסביבת העובד.

פרזול
ועזרים

אוטם השערים מורכב משתי מסגרות פלדה קונסטרוקטיבית הקשורות בניהן ע"י פרופילי פלדה אלכסוניים עם צירים
המאפשרים את גמישותו.

מידות

מידות היריעות המגשרות הן :
היריעות האנכיות  60ס"מ רוחב לכל גובה האוטם .
היריעה האופקית  90ס"מ מקצה האוטם לכיוון מטה .
המידות הסטנדרטיות של האוטם 3300 X 3300

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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גדר מתקפלת
פניאומאטית

אוטם שערים טלסקופי ׀ דגם DOCK SHELTER

דגם 142

גדר בטיחות מתקפלת המיוצרת ע״י חברת רב-בריח בהפעלת שתי בוכנות פניאומאטיות.

שרטוט טכני
A

מפרט טכני
מידע
כללי

גדר בטיחות להתקנה בפתחים הנמצאים במפלסים גבוהים
הגדר מאפשרת הכנסה והוצאת סחורה דרך הפתח תוך שמירה על ביטחון המפעיל

תפעול
הגדר

הגדר מופעלת באמצעות בוכנות פניאומאטיות בעלת מנגנון  FAIL-SAFEומאוזנת באמצעות קפיץ
לחיצה על הרגלית תפתח את הגדר בעזרת משקל העצמי ,שחרור הרגלית את הגדר סגירה מבוקרת.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
A

B

שרטוט טכני
3

B
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Gen. Tolerances

Scale

Project

תריסי גלילה

דגם  800׀  1000׀ 1000AC

תריסי גלילה ׀ דגם 1000 • 800

דגם - 800תריס לא מבודד
דגם  - 1000תריס מבודד
דגם  - 1000ACתריס אקוסטי

שרטוט טכני

תריס גלילה בנוי משלבי פלדה המושחלים זה בזה ויוצרים מסך חלק ודקורטיבי.
התריס נגלל על גבי ציר פלדה עבה דופן בצורה שקטה וחלקה.
תריס הגלילה מותאם לסגירת מבני תעשייה ,מרכזים לוגיסטיים ,מחסנים ,מפעלים,
האנגרים וכדומה .התריס מותאם לצורכי המבנה ,כמו שמירת טמפרטורה ואנרגיה באזורים
ממוזגים.

מפרט טכני
מסך
הדלת

התריס עשוי משלבי פלדה מגולוונים וצבועים לבן או כסוף בתנור המושחלים זה בתוך זה ,ויוצרים מסך חלק .בצידי
כל שלב שני מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות.
*דגם  1000הינו בעל דופן כפולה כאשר בין  2הדפנות כלוא חומר בידוד.

מנגנון
ההרמה

התריס נגלל על גליל מצינור פלדה עבה דופן המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך.
הגליל תפוס בשני צידיו למשקוף ע"י תפסניות עליונות.
תפסניות עליונות  -מפלדה עם חיזוקים ,מחוברות לקיר.

מנעולי
רוח (ווי
סערה)

במידת הצורך יסופקו ויותקנו מנעולי רוח (ווי סערה) במידות התואמות את המסילה על מנת לאפשר התנגדות
לכוחות רוח.

להפעלת הדלת תסופק יחידת הפעלה חשמלית תלת פאזית המתאימה למשקל הדלת ההפעלה הכוללת :מנוע
מפרט
חשמלי תמסורת הפחתת מהירות וקופסת פיקוד .הפיקוד ליחידה זו פועל במתח נמוך .ההפעלה החשמלית כוללת
טכני
להפעלת מערכת ניתוק והפעלה ידנית.
חשמלית
תוספות
לבחירה

צביעת הדלת פנים חוץ לפי קטלוג RAL
פנס מהבהב  /צופר מזמזם • עיניים אלקטרוניות • לולאות השראה • הפעלה מרחוק באמצעות שלט •
הפעלה סלולארית.

מידות

רוחב 1-12 :מ׳  /גובה 1-9 :מ׳.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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מחסום זרוע
תריסי גלילה ׀ דגם 1000AC

שרטוט טכני

מחסום זרוע חשמלי תוצרת חברת רב-בריח .המחסום מיועד לבקרת כניסה ויציאה
ומתוכנן למספר רב של הפעלות במהירות גבוהה .מחסום הזרוע מותאם לחניות ומפעלים.

מפרט טכני
מידע
כללי

מחסום זרוע חשמלי מאפשר כניסה מהירה ונוחה לחניון ,ומיועד לווסת כניסת רכבים מורשים בלבד.
מחסום הזרוע הינו האמצעי היחיד שיכול להבטיח מקום חנייה פנוי בכל שעות היממה .הצבת מחסום זרוע חשמלי
מבטיחה שרק אנשים  /רכבים מורשי כניסה יוכלו להיכנס לחנייה.
מיועד לווסת כניסת רכבים מורשים בלבד.

פרזול
ועזרים

מנגנון בטיחות נגד קריסה
זרוע אלומיניום עמידה
מנורות לד בתחתית הזרוע
אביזרים מוגני  UVועמידים לתנאי מזג האוויר
אפשרות לפתיחה ידנית בזמן חירום
פעולת המחסום מאוזנת ע"י קפיצים.

תוספות
לבחירה

פעלה ע"י שלט רחוק
הפעלה ע"י טלפון נייד
הפעלה ע"י לחצן הפעלה
ניתן לשילוב כחלק ממערכות בקרה לחניונים.

מידות

מחסומים ברוחב עד  4מטר
מחסומים ברוחב בין  4-6מטר.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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תריס גמיש
מחסום זרוע

P.V.C

דלת מהירה

שרטוט טכני

דלת מהירה עשויה ממסך  p.v.cמשוריין ואטום תוצרת רב-בריח המסך נגלל על גבי ציר
בצורה חלקה ושקטה ונפתח תוך  2שניות.

מפרט טכני
מידע
כללי

המסך עשוי יריעת  p.v.cמשוריין ואטום הנגלל סביב ציר אופקי ומחוזק בפרופילי אלומיניום אופקיים המקנים לו
קשיחות מקסימליים .בתחתית המסך פרופיל תחתון בעל סף תחתון רגיש כמנגנון בטיחות משוכלל המונע את ירידת
המסך על מכשול בנתיב פעולתו.

פרזול
ועזרים

המסילות עשויות פח מגולוון בעלות אטמי גומי אנכיים ואטימה מושלמת בין המסך למסילה .מערכת פיקוד מתוחכמת
על בסיס בקר ממוחשב הניתן לשליטה והתחברות למערכת כיבוי אש ואזעקה.

תוספות
לבחירה

חלון  p.v.cשקוף ,פנס מהבהב ,שלטים להפעלה מרחוק ולולאות השראה ברצפה.

מידות

גובה 1-7 :מ’  /רוחב 1-6 :מ’.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו  -לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.

הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי
על מנת שתבטיחו לעצמכם ביטחון מירבי באיכות הגבוהה ביותר ,וודאו שבחרתם מוצר מקורי מבית רב-בריח.
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תריס

גמיש P.V.C

פרזול
ומוצרי נעילה

לוקסיס

G.G.MASTER

שרטוט טכני

טכנולוגיית הלוקסיס  -מהמתקדמות בעולם
תיאור כללי :הטכנולוגיה מתבססת על שילוב סוגים שונים של פיני קומבינציה בתצורות ייחודיות לקבלת רמת הביטחון
הגבוהה ביותר.
פיני הלוקסיס במפתח משלבים שתי שורות של פינים חיצוניים ,פנימיים ,קפיצים וכדוריות פלב"מ לקבלת שילוב מתקדם של
מספר קומבינציות רחב.
הטכנולוגיה מבוססת על שילוב פינים פנימיים וחיצוניים הנעים בצורה טלסקופית בתוך הצילינדר.
הטכנולוגיה :הפינים מיוצרים בטכנולוגיה מיוחדת ועשויים מפלדת אל-חלד העוברים תהליכי ביקורת קפדניים .פיני
הצילינדר עשויים בחריטה מדוייקת מפלב"מ ובאיכות מירבית המאפשרת בניית מערכות מאסטר מורכבות .צילינדר לוקסיס
מכיל פינים מחוסמים המשפרים את עמידות הפריצה והקידוח .פיני צילינדר לוקסיס נאטמים ע"י ברגים למתן גמישות
למנעולנים בהחלפת קומבינציות ובניית מערכות מאסטר .טכנולוגיית הלוקסיס מתאימה לצילינדר מסוגים שונים כגון רים,
מורטיס  ,פרופיל אירופאי וכו'.
שכפול מפתחות :מוגן בבקרת שכפול מתקדמת ומתאפשר רק בעזרת כרטיס שכפול.

מפתח לוקסיס

טכנולוגיית הלוקסיס  -מערכות רב-מפתח
תיאור כללי :רב-בריח מספקת תוכנת "מאסטר דיזיין" ליצירת מערכות רב מפתח המבוססות על פלטפורמת לוקסיס
ודינמיק פלוס .התוכנה הינה שירות רשת וניתן לגשת אליה באמצעות חיבור לאינטרנט.
מבנים לבניית מערכות רב מפתח:
.1מבנה היררכי – בו הרמה הגבוהה יותר מוסמכת לפתוח כניסות ברמות נמוכות יותר.
.2מבנה מטריציוני  -הוא טבלה של דלתות/צילינדרים ,מפתחות המציג את הקשרים ביניהם ,זה משמש בדרך כלל כדי
להתאים דלת/צילינדר למחזיקי מפתחות ספציפיים.
"מאסטר דיזיין" :מספק למשתמש בחירה בין המבנה ההיררכי לבין המבנה המטריציוני לקבלת הגמישות המירבית בבניית
מערכות רב מפתח.
Grand Grand Master

Grand Master

Master

מבנה מטריציוני
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פרזול
ומוצרי נעילה

פרזול
ומוצרי נעילה

ידיות בהלה

מנעולים

מנעול רב בריחי לדלת כניסה/ביטחון
יישומים :מנעול מתוכנן במיוחד לדלתות פלדה כדי לספק נעילה רב בריחית.
תפקוד :מבצע נעילה גיאומטרית ,מופעל ע"י צילינדר תוצרת רב בריח עם גלגל שיניים ,לשונית הפיכה לדלת ימנית ושמאלית
חומרים :מעטפת ,מנגנון ובריחים  -פלדה.
גימור :סרט חזית ובריחים – ניקל כרום.
תקן :ת"י 196
אופציה :מנעול רב בריחי לפתיחה מהירה מותאם לשימוש עם צילינדר כפתור או חרום בלבדובנוסף בקרת נעילה( .דגם )517

 .1ידית בהלה  Push Bar ISEO 72/92מושכת לשון

 .3ידית בהלה Touch Bar ISEO 72/92

 .4ידית בהלה  Push Bar ISEOלשונית חיצונית

 .5ידית בהלה Push Bar ISEO
 INOXנירוסטה

 .6ידית בהלה Touch Bar BKS

גובה  100מ״מ מושכת לשון

דגם  7 - 507בריחים

דגם  - 517מנעול לפתיחה מהירה

מנעול חבוי סדרה  - BKS) 310גרמניה)

נירוסטה/אפור

מפרט טכני
Touch Bar ISEO ISEO PALMO push
()2+3
()1

צבע
מעביר מתח
קונקטור

מנעול רב בריחי
נטרק/ננעל
ממונע/שולט
ידית (סולונויד)

מפרט טכני
יישומים

מנעול בהלה ( )Panicחבוי מסדרה  21/19של חברת ( BKSתוצרת גרמניה) בעל מנגנון "נטרק-ננעל".
המנעול מתאים להתקנה בדלתות אלומיניום/פח/עץ בעלי פרופיל צר ורחב במידות  35-100מ"מ
המנעול ניתן להפעלה באמצעות ידית נעה או ידית בהלה מותאמת.
המנעול מגיע בתצורות נוספות – מנעול ממונע ,מנעול שולט ידית עם אינדיקציה לבקרת כניסה.
סידרה  :19מתאימה לדלתות פרופיל צר • סידרה  :21מתאימה לדלתות פלדה ועץ

הפעלה

צילינדר פרופיל אירופאי ידית בהלה

חומרים

פלדה

גימור

ניקל

תקנים

EN179 / EN1125 / VDS

מתאים
לרוחב דלת
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גוף – שחור
מוט – טבעי/
שחור/אדום/ירוק/
נירוסטהINOX-

גוף – שחור/אדום,
אפור/נירוסטה-
INOX

Bolt ISEO IDEA
()4

גוף – שחור
מוט – טבעי/
שחור/אדום/ירוק

ISEO push
()5

גוף – שחור/
נירוסטה
מוט – טבעי/
נירוסטה INOX

Touch Bar BKS
()6

גוף  -אפור/נירוסטה

עד  1,200מ"מ

עד  1,200מ"מ

עד  1,200מ"מ

עד  1,200מ"מ

עד  1,200מ"מ

מושך לשונית
למנעול חבוי

V

V

-

V

V

לשונית
חיצונית
נועלת

-

-

V

-

-

ידית חיצונית
נגדית כולל חצי
צילינדר

-

-

V

-

-

מתאים
לדלתות בעלי
מרחק ציר/
צילינדר
תקנים

www.rav-bariach.co.il

 .2ידית בהלה Touch Bar ISEO 72
 INOXנירוסטה גובה  63מ״מ

 72מ"מ 92 ,מ"מ
EN1125

 72מ"מ 92 ,מ"מ
EN1125

לנעילה חיצונית
EN1125

 72מ"מ 92 ,מ"מ
EN1125

 72מ"מ 92 ,מ"מ
EN1125
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פרזול
ומוצרי נעילה

סגרים הידראולים

פרזול ומוצרי נעילה ׀ סגרים הידראולים

( RYOBIיפן)

OTS140 BKS

דגם 1504

OTS430 BKS

דגם 8803/2/1

ECO TS20

OTS630 BKS

זרוע מסילה
BKS 140

BKS 430

BKS 634

BKS 730

ECO TS20

צבע

טבעי

טבעי

טבעי

טבעי

ניקל מבריק

RYOBI 3550

RYOBI 550

חוזק

דרגות 2-4

דרגות 2-5

דרגות 2-4

דרגות 3-6

דרגות 2-5

טבעי

טבעי/כיסוי
ניקל

מתאים
לרוחב דלת

עד  1,100מ"מ

עד  1,250מ"מ

עד  1,100מ"מ

עד  1,400מ"מ

עד  1,250מ"מ

דרגה 2-6

5

BC

-

-

-

כולל

אופציונלי

Delay

-

-

-

כולל

אופציונלי

אופציה
לזרוע עצר

V

V

V

V

V

אופציה
לזרוע מסילה

-

V

EN 1154

EN 1154

מפרט טכני
RYOBI 7001

RYOBI 8802

RYOBI 8803

RYOBI 1504

צבע

טבעי

טבעי

טבעי

טבעי

טבעי

חוזק

דרגה 1

דרגה 2

דרגה 3

דרגה 4

דרגה 1-4

עד  700מ"מ

עד  800מ"מ

עד  950מ"מ

עד  1,050מ"מ

 1,100מ"מ

מתאים
לרוחב דלת

RYOBI 255

רצפתי

עד  1,500מ״מ עד  1,200מ״מ

BC

-

-

-

כולל

כולל

כולל

-

Delay

-

-

-

-

-

כולל

V

אופציה
לזרוע עצר

-

V

V

V

V

V

כולל

אופציה
לזרוע
מסילה

-

-

-

V

V

V

-

הערות
תקנים
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ניתן להשיג גם ניתן להשיג גם ניתן להשיג גם ניתן להשיג גם ניתן להשיג גם ניתן להשיג גם
בצבעים :לבן ,בצבעים :לבן ,בצבעים :לבן ,בצבעים :לבן ,בצבעים :לבן ,בצבעים :לבן,
שחור ,ברונזה שחור ,ברונזה שחור ,ברונזה שחור ,ברונזה שחור ,ברונזה שחור ,ברונזה
EN 1154A,
CE, F
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EN 1154A,
CE, F

EN 1154A,
CE, F

EN 1154A,
CE, F

EN 1154A,
CE, F

EN 1154A,
CE, F

תקנים

כולל זרוע מסילה כולל זרוע מסילה
EN 1154

EN 1154

אופציונלי
EN 1154A

EN 1154A,
CE, F
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פרזול
ומוצרי נעילה

פרזול
ומוצרי נעילה

שליטה ובקרה

ידיות לדלתות כניסה
מפרט טכני

מערכת נעילה ביומטרית

יישומים

מערכת נעילה ביומטרית אלחוטית

שימוש

בדלתות פלדה ,עץ ואלומיניום

תפקוד

אוטומטי באמצעות חיישן סגירה ושלט רחוק לפתיחה נוחה,
התרעה על מצב פתיחנ וסגירה

מידות

בהתאם לסוג הדלת

גימור

אפור

אנרגיה

 5סוללות  AAלהחלפה באופן עצמאי ע״י הלקוח

תפעול

עד  100משתמשים ,תכנות מהיר והתקנה מהירה

ידיות משיכה

מפרט טכני

מערכת בקרת כניסה
EasyKey

יישומים

מופעלת באמצעות קודן

שימוש

בדלתות פלדה ,עץ ואלומיניום

תפקוד

אלקטרונית עצמאית/תוכנת ניהול Offline

מידות

בהתאם לסוג הדלת

גימור

נירוסטה

אנרגיה

סוללת גיבוי או מתח ישיר

אפשרויות

בקרת כניסה באמצעות כרטיסי RFID

תפעול

מתאים לדלתות רבות בעלות רבי משתמשים Heavy Duty

עידן

רון

סיוון מבריק/מט

רונה

שחר

ידיות פתיחה

קורל
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שוהם

ספיר נעה
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כשזה מגיע לפרוייקט שלך  -בטוח רב-בריח
רב‐בריח ( )08תעשיות בע"מ

מחלקת קבלנים :רח׳ חוצות היוצר  ,38א.ת.ד אשקלון ,טל׳ ,08-6794898 :פקס08-6794899 :
דוא״ל • SME@rav-bariach.com :הנהלה ראשית :טל׳ ,08-6794914 :פקס08-6794879 :
מחלקת מוצרי נעילה :רחוב האופה  ,31אזור תעשיה דרומי ,ת.ד 3032 .אשקלון  .78780טלפון08-6794907 :

 www.rav-bariach.co.il׀

רב-בריח

כל התמונות ,הגוונים ,השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט ללא הודעה מוקדמת.
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