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דגם לקאטו בלאק. צילום: סטודיו יונתן בלום



 דלתות ליבת פלדה במבחר רב של חיפויים מעץ גושני, 
פורנירים ופלטות אלום איכותי בשלל גוונים וסגנונות.

סדרת MIX&MATCH מאפשרת לכם לבחור ולשלב בין 
החיפוי, הסגנון, הגוון והידית בטעם שלכם.

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 חיפויים

דגם C עם ידית נעה
צילום: בועז לביא לסטודיו יונתן בלום



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

דלת כנף וחצידלת בודדת

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

135-165 ס״מ

מידת גובה 210-240 ס"מ מריצוף סופי

דלת כפולה

175-220 מ״מ



ליבת פלדה בחיפוי 
פורניר במבחר גוונים, 

בשילוב פסי ניתוק.
צד פנימי פלטת פורניר 

חלקה.

הכירו את הדגמים שלנו

מרטיניק

בוק אגוז כהה בוק דובדבן 1010
1018

בוק מייפל 1030בוק טבעי

בוק אגס 1019בוק אגס 1001

אגוז אפריקאי 
טבעי

מניפת גווני פורניר



לקאטו בלאק

לאם גרייאמיליה

אלכסנדרה מונטבלה

רוקסנה



סול

z טום

פורמייקת ברזל 
מעושן 3349

קרם וואש מעושן 
3395

אפור וואש מעושן 
3398

אפור וואש 3397

פורמייקת דמוי עץ 
אלון טבעי 7592

 מניפת גוונים לדלתות סול וטום 

טום



MIX&MATCH חיפויים
עצב זאת בעצמך!

ליבת פלדה בחיפויים 
שונים לבחירה

בשילוב חמישה פסי 
רוחב בחיפוי זהה
 ופסי אלומיניום*. 

צד פנימי בגמר צבע.

A דגם MIX&MATCH

*כאשר גובה הדלת אינו סטנדרט מתווסף שדה נוסף בהתאמה

בחר דגם

1

בחר חיפויים

2

 בחר ידית

3

בחר שדרוגים

4



  B דגם MIX&MATCH

  E דגם MIX&MATCH

  C דגם MIX&MATCH  D דגם MIX&MATCH

מיקס&בלאק



 משקוף בנייה בקוו הקיר וצירי HEAVY DUTY נסתרים 
)ניתן לשדרוג בכל אחד מהדגמים בסדרה זו(

דלת MIX&MATCH דגם E עם חיפוי דמוי בטון כהה וחיפוי תואם לקיר. צילום: אייל טואג



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 לקאטו בלאק. צילום: שרון בנטוב

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
הגוונים הינם להמחשה בלבד.

דמוי בטון כהה

אלום קרם

אלום שחור

וונגה 1019

דובדבן

אגוז אפריקאי טבעי

בוק 1030

אגוז אפריקאי 04

בוק 1019

דמוי בטון בהיר

אלום 9006

אלום 9016

 מניפת גווני MIX&MATCH   מניפת גווני עץ 


