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דגם דואי. אדריכלית: יוליאנה ריסקוף



דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים 
בשילוב הבלטות, שקעים ופסי אלומיניום בצורות גאומטריות 

שונות.

הדלתות צבועות בצביעה איכותית ועמידה בפני תנאי מזג 
אוויר. כל דגם ניתן להזמין בכל אחד מהגוונים במניפה.

את הדלת ניתן להזמין עם ידית נעה/קבועה או ידית משיכה.

  כל דגם ניתן להזמנה גם כמשקוף בקוו הקיר וצירי 
 HEAVY DUTY סמויים.

הכירו את סדרת דלתות 
מעוצבות בגמר צבע

דגם רנסנס. אדריכלית: ענבל חן | צילום: ליאור אביטן



את כל הדלתות שלנו ניתן להזמין 
כדלת בודדת, דלת וחצי ודלת כפולה

דלת כנף וחצידלת בודדת

דלת כפולה

עד פתח 100 ס״מ
דלת מוגדלת 100-120 ס״מ 

135-165 ס״מ

מידת גובה 210-240 ס"מ מריצוף סופי

175-220 מ״מ



ליבת פלדה בגמר צבע 
במבחר גוונים, בשילוב 
פרופיל מלבני במעטה 

החיצוני והפנימי.

הכירו את הדגמים שלנו

אוקספורד



טריפלפרובנס דואי

בייסיק גארדהקלאופטרה
 ניתן לקבל 

בעיצובים נוספים

קומו

לוגאנו



ונציהרנסנס

דגם ונציה. מיה ורונית עיצוב פנים והום סטיילינג | צילום: שירן כרמל

אופק יפןלוקה



IDS 8700טופיקייה

סיטארה

לדלת סיטארה, ליבת 
פלדה בגמר צבע וידית 
משיכה שקועה המכסה 
את המנעול ומעניקה 
לדלת מראה מודרני 

וייחודי.



ריי הלנה רומי 



משקופים ועוד

פתח אור - פתח מעבר בין משקופים
פתח בנייה – פתח בין בלוק לבלוק

ציר נסתר - ציר סמוי בדלת גמר שטופקנט
גובה ריצוף – גובה סופי/פרקט לפני התקנת הדלת

משקוף עיוור – קו מנחה לטיח שעליו מותקן משקוף
חתך משקוף - עומק המשקוף אל מול הקיר

מילון מונחים

דגם אוקספורד עם ידית נעה
Studio 73 Interior Design | צילום: מאור מויאל 

משקוף חובק גבס

משקוף קו אפס עם צירים נסתריםמשקוף קו אפס  משקוף בנייה 
אומנויות+חיפוי אומנויות

משקוף כיסוי  c משקוף דגם 
)ניתן להזמין עם/בלי הלבשות קליק(



גוונים נבחרים

למניפת הגוונים המלאה פנו לנציג/ת המכירות שלנו או לחצו כאן
הגוונים בגימור טקסטורה והינם להמחשה בלבד.

אפור מוקה
7240

ירוק מרווה
6219

אפור חם מתכתי
0097

אפור בטון
7110

שמנת חלבית
9001

שחור
9005

כחול חצות
5103

מרלו מגורען
3104

אפור שמיים
7322

אפור בזלת
7126

לבן
9016

גרפיט
7021

https://siteadmin.rav-bariach.co.il/data/Colors/RAL.pdf

