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חברת רב-בריח המובילה את שוק דלתות הפנים בישראל, מעמידה לרשותכם מבחר רב של דלתות 
פנים מעוררות השראה מסוגים שונים, המתאימות בשלמות לטעם שלכם, לסגנון העיצובי האהוב 

עליכם ולחלל המגורים בו הן מותקנות.

 בחוברת זו תוכלו למצוא את כל המידע הטכני הנדרש בהזמנה והתקנה של דלתות פנים. 
בכל שאלה נוספת, אנשי המכירות והנציגים הטכניים שלנו ישמחו לעמוד לשירותכם ולעזור.

 מבוא 

מונחים כללים:

מילוי פלקסבורד – סגסוגת של שבבי עץ ודבק הדחוסים במרחב הפנימי של הכנף. כנפיים בעלות מילוי 
פלקסבורד נהנות מבידוד אקוסטי משופר ועמידות גבוהה בבלאי טבעי. כנפיים אלו בעלות עמידות גבוהה 

מאוד מפני עיוותים בשינוי קור וחום )שלא כמו דלתות שכולן עשויות חומר פולימרי או דלתות הבנויות 
מעץ גושני(.

מילוי כוורת – קרטון דחוס. כנפיים במילוי כוורת קלות יותר אך הן פחות מבודדות רעשים.

שטופקנט –  דלת )כנף( ללא קנט ומדרגה; דלת בגימור ישר.

פלץ' – דלת )כנף( עם מדרגה בשולים; דלת אשר בולטת מפני המשקוף.

משקופים עיוורים - המשקוף העיוור הינו משקוף המותקן בשלב הבנייה ונסתר מהעין לאחר התקנת 
הדלת הסופית. הוא מהווה תשתית ישרה ומדוייקת להתקנת הדלת והמשקוף לאחר מכן וחשוב בכדי 

להגיע למפתח מדויק )גובה/רוחב( וקו ישר עם הטיח/קרמיקה בפתח.
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כל זכויות היוצרים בקטלוג זה הינם של רב בריח )08( תעשיות בע"מ. הקטלוג מיועד לצפייה בלבד. העתקה, הפצה, שיכפול, פרסום, 
הצגה, שידור, שינוי, ביצוע יצירות נגזרות בתוכן המופיע בקטלוג אסור בהחלט.
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הגדרות:

פתח אור - הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים

פתח בנייה – הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה

שטיכמוס – סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית )העתידית(

רב-בריח מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, 
ניתן להזמין חתכי משקוף במידות מיוחדות )ע"י חיבור 2 משקופים(.

מידות גובה בבניה חדשה

פתח בנייה בהנחה ולא מידה
יותקנו משקופים עיוורים

פתח בנייה בהנחה וכן 
יותקנו משקופים עיוורים

גובה פתח אור

200 ס"מפתח 208 ס"מפתח 206 ס"מגובה קומפ' 205 ס"מ

209 ס"מפתח 217 ס"מפתח 215 ס"מגובה קומפ' 214 ס"מ

פתח 215 ס"מפתח 223 ס"מפתח 221 ס"מגובה קומפ' 220 ס"מ*

פתח 235 ס"מפתח 243 ס"מפתח 241 ס"מגובה קומפ' 240 ס"מ*

מידות רוחב בבניה חדשה

פתח בנייה בהנחה ולא מידה
יותקנו משקופים עיוורים

פתח בנייה בהנחה וכן 
יותקנו משקופים עיוורים

רוחב פתח אור

50 ס"מ רוחב 66 ס"מרוחב 61 ס"מקומפ' 60 ס"מ

55 ס"מרוחב 71 ס"מרוחב 66 ס"מקומפ' 65 ס"מ

60 ס"מרוחב 76 ס"מרוחב 71 ס"מקומפ' 70 ס"מ

65 ס"מרוחב 81 ס"מרוחב 76 ס"מקומפ' 75 ס"מ

70 ס"מרוחב 86 ס"מרוחב 81 ס"מקומפ' 80 ס"מ

75 ס"מרוחב 91 ס"מרוחב 86 ס"מקומפ' 85 ס"מ

80 ס"מרוחב 96 ס"מרוחב 91 ס"מקומפ' 90 ס"מ

85 ס"מרוחב 101 ס"מרוחב 96 ס"מקומפ' 95 ס"מ

90 ס"מרוחב 106 ס"מרוחב 101 ס"מקומפ' 100 ס"מ

* ניתן להזמין רק בסדרת Top שטופקנט

 תכנון פתחים  )לסדרות TOP, פלאצו, מילניום(

מידע לקראת בניה/שיפוץ

• בניית שן לפתח - ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור,             
יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

• מיקום מתגים - כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק          
של כ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.
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שרטוט טכני
בנייה קונבנציונאלית )קיר + טיח( לדלת קומפלט בגובה 205 ס"מ

בניית קירות גבס לדלת קומפלט בגובה 205 ס"מ

קו ריצוף בין חדרים/פרוזדור - שן עם הלבשה

* אין להרכיב פאנלים בצמוד למשקוף

* אין להרכיב שקעים/מתגים בצמוד למשקוף

* חובה להרכיב קורות עץ מאחורי ניצב הגבס

* אין להרכיב פאנלים בצמוד למשקוף

קו ריצוף עם הקיר הפנימי בדלת שנפתחת פנימה
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מפרט טכני
כנף במילוי פלקסבורד בצביעה בתנור בגימורים שוניםמידע כללי

נעילה מגנטית שקטה
משקוף עץ גושני מפולח עמיד למים או WPC מצופה למינטו עמיד למים

הלבשות רחבות WPC עמידות במים
אטם היקפי להפחתת רעשים

צירי פייפ או צירים נסתרים )בדלת שטופקנט( פרזול ועזרים

מבחר עיצובים, זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירהתוספות לבחירה

גובה 2.05 מטר )כולל משקוף( ניתן להזמין עד גובה 240 ס"מ עם צירים נסתריםמידות
ניתן להזמין עד גובה 214 ס״מ עם צירי פייפ

רוחב פתח 70/80/90 )ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100(
חתך משקוף במידות  9.5/12/14 ס"מ )ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 בייצור מיוחד(.

TOP סדרת

דלתות בגימור פורמייקה עבה ואיכותית במיוחד, במבחר 
 WPC גוונים או בגמר צבע עמיד. חלקה התחתון של הדלת

להגנה מפני נזקי מים. בעלת נעילה מגנטית שקטה. משקוף 
 WPC עץ גושני מפולח עמיד בנזקי מים ולחות או משקוף
בציפוי למינטו איכותי ועמיד בנזקי מים ולחות. הלבשות 

WPC רחבות ועמידות במים, צירי פייפ, אטם היקפי אקוסטי.
ניתן להזמין בגובה 220 ו-240 מ״מ עם צירים נסתרים.

לכנף 8 שנות אחריות מפני נזקי מים ולחות )בהתאם 
לתעודת האחריות – נספח א(.

סוגי גימור

פורמייקת שמנתלבן
טקסטורה 
בגוון לבן

פורמייקת 
טקסטורה  
בגוון שמנת

פורמייקה 
בגוון לבן

פורמייקה 
בגוון שמנת

TOP פורמייקה TOP צבע
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שרטוט טכני

WPC משקוף עץ מפולח גושני הלבשות

WPC משקוף

משקוף wpcמשקוף עץ גושני

TOP סדרת 
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שרטוט טכני
 סדרת TOP  - צירים נסתרים

WPC שטופקנט )עמידה במים( - משקוף עץ מפולח הלבשות TOP - דלת פנים

פתח כולל הלבשותפתח חוץ-חוץפתח אור
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דלתות במילוי כוורת או פלקסבורד בגימור CPL )למינטו( 
עמיד ואיכותי במבחר גוונים. בעלת נעילה מגנטית שקטה. 

משקוף עץ גושני מפולח עמיד בנזקי מים ולחות בציפוי 
למינטו בגוון הדלת. הלבשות WPC מדורגות או רחבות 
ישרות, עמידות במים, צירי פייפ, אטם היקפי אקוסטי.

מפרט טכני
כנף במילוי כוורת/פלקסבורד בגימור C.P.L )למינטו( איכותימידע כללי

נעילה מגנטית שקטה
משקוף עץ מצופה למינטו

הלבשות WPC עמידות במים מדורגות או רחבות
אטם היקפי להפחתת רעשים.

צירי פייפפרזול ועזרים

מבחר עיצובים, זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירהתוספות לבחירה

גובה 2.05 מטר )כולל משקוף(  מידות
רוחב פתח 70/80/90 )ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100(

חתך משקוף במידות  9.5/12/14 ס"מ )ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 בייצור מיוחד(.

סדרת פלאצו / למינטו

סוגי גימור

וונגהאגוזאלון מולבןשמנתלבן
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פרט משקוף מדורג

פרט משקוף הלבשה ישרה

 סדרת פלאצו  
שרטוט טכני

פתח כולל הלבשותפתח חוץ-חוץפתח אור
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מפרט טכני
כנף במילוי כוורת/פלקסבורד בגימור מלמיןמידע כללי

מנעול חבוי מפתח, תפוס פנוי או צילינדר לבחירה
משקוף עץ מצופה מלמין

הלבשות WPC מחופות ומדורגות
אטם היקפי להפחתת רעשים.

צירי פייפ.פרזול ועזרים

מבחר עיצובים, זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירה.תוספות לבחירה

גובה 2.05 מטר )כולל משקוף( ● רוחב פתח 70/80/90 )ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100(מידות
חתך משקוף 9.5/12/14 ס"מ )ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל 14 בייצור מיוחד(.

סדרת מילניום

דלתות במילוי כוורת בגימור מלמין איכותי במבחר 
גוונים. בעלת מנעול חבוי מפתח, תפוס פנוי או צילינדר 

לבחירה ואטם היקפי להפחתת רעשים. משקוף עץ 
גושני מפולח בציפוי מלמין בגוון הדלת. הלבשות 

מדורגות 5.5 ס"מ בגוון תואם, צירי פייפ, אטם היקפי 
אקוסטי.

אלון אגוז דובדבןפקאן

סוגי גימור
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פרט משקוף מדורג

פתח כולל הלבשותפתח חוץ-חוץפתח אור

 סדרת מילניום  
שרטוט טכני
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SUNDOOR  
חירוץ דגם רומא ONE PANEL חירוץ / פסי אלומיניוםחירוץ דגם 

דגם ברצלונה   דלת חלקה

 חירוץ / פסי אלומיניום
דגם מדריד דגם פטריסיה

LIVNE DESIGN  02

חירוץ / פסי אלומיניום
דגם טריו

LIVNE DESIGN  01

2 PANEL חירוץ דגם

3 PANEL 4חירוץ דגם PANEL חירוץ דגם

*בדלת 240 ס״מ בלבד*בדלת 240 ס״מ בלבד

 מפרט עיצובים לדלתות פנים )עץ( 
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 מפרט זיגוגים לדלתות פנים 

 דגם 5
מלבני צד ידית

דגם 6  - 150 מ״מ
ארבעה מעוינים

דגם 6A - 100 מ״מ
ארבעה מעוינים

 דגם 7 - 3 מרובעים
בשורה צד ידית

 דגם 8
מילאנו

 דגם 1
מעויין צד ידית

 דגם 2
מעויין מרכזי

 4A דגם  
מרובע צד ידית

  דגם 4 
מרובע מרכזי

 דגם 3
חלון חצי דלת

250

70

צו אור

 דגם 9
זיגוג מלא ללא חלוקה

 דגם 10
זיגוג מלא חלוקה ל-3

 דגם 11 - יפני  
זיגוג מלא חלוקה ל-5

 דגם 12 - זיגוג חלון  
עליון

 דגם 13 - זיגוג חלון  
עליון ותחתון

10
58

10
58

45
8

45
8

כל הזיגוגים הינם זכוכית חלבית
בדגמים 9/12/13 ניתן לשלב זכוכית ״סבתא״ 

השרטוטים להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים במפרט בהתאם לגודל הדלת. רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים.
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קנט פנימי קנט חיצוני

מפרט טכני
כנף שטופקנט במילוי פלקסבורד בחיפוי פורמייקה משני צידי הכנף ומסגרת עץ בוק גושני פנימי או מידע כללי

חיצוני משקוף פלדה 1.50 מ"מ / נירוסטה.

3 צירי ספר Heavy Duty מוברגים )לא מרותכים(פרזול ועזרים
מנעול 101 לצילינדר של רב-בריח או מנעול BS60 חזית נירוסטה.

ידית אחיזה לנכים מנירוסטהתוספות לבחירה
מחזיר שמן

מנעול תפוס פנוי
צוהרים לבחירה ממגוון חלונות רב-בריח

דלתות עם צירי פיווט עליון תחתון ובורר פתיחת חירום.

רוחב מקסימאלי 1.20 מ' מידות
גובה מקסימאלי 2.30 מ.'

סדרת דלתות פורמייקה למוסדות

דלתות עץ עם קנט עץ גושני 
בוק חיצוני או פנימי, המתאימות 

למוסדות כגון בתי חולים, בתי ספר, 
משרדים, מבנים ציבוריים ועוד. 

הדלתות עמידות במיוחד וניתנות 
לרכישה בכל גווני הפורמייקה.

סוגי גוונים

לבחירה מכל גווני הפורמייקה הקיימים לפי הזמנה
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דלת מוסדית עם קנט עץ בוק גושני פנימי

דלת מוסדית עם קנט עץ בוק גושני חיצוני

 סדרת פורמייקה מוסדיות 
שרטוט טכני

סוגי גוונים
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מפרט טכני
כנף שטופקנט מפלדה מגולוונת בעובי 0.6 מ״מ, מילוי פוליאוריטן מוקצף וסף אלומיניום תחתוןמידע כללי

מסגרת היקפית מעץ צבוע
סוגי משקופים: משקוף בנייה, משקוף הלבשה ומשקוף פולימרי )ב-TOP סאנדור(.

פרזול מעוצב בגמר ניקל פרזול ועזרים
מנעול 101
צירי ספר.

מבחר עיצובים לבחירהתוספות לבחירה
מחזיר שמן.

רוחב כנף: 632/710/810/861/910 מ"מ • גובה כנף: 2,070/2,007 מ"מ.מידות

סדרת סאנדור

פח מגולוון מצופה

כנף שטופקנט מפלדה מגלוונת בעובי 0.6 מ"מ, מילוי 
פוליאוריטן מוקצף וסף אלומיניום תחתון. מסגרת היקפית 

מעץ צבוע. מנעול 101. משקוף בנייה מפח 1.5 מ"מ או משקוף 
והלבשות WPC עמידות במים, צירי ספר מרותכים או מוברגים.

ציפוי וינומטל 

סוגי גימור

מורןפקאןונגהפנינהלבן
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 סדרת סאנדור 
שרטוט טכני

MIN - MAX
650 - 1000

20
50

 -
 2

10
0

MIN - MAX
650 - 1000

MIN - MAX
370 - 1050
MIN - MAX
276 - 956

 דלת סנדור

MIN - MAX
650 - 1000

20
50

 -
 2

10
0

MIN - MAX
650 - 1000

MIN - MAX
370 - 1050
MIN - MAX
276 - 956

 דלת סנדור

משקוף WPC עבור עובי קיר 95-175

 B מודל A מודל  C מודל

דגמים נוספים

מפרט עיצובים

 פסי אלומיניום דגם
 טוסקנה

 A דגם  

חירוץ דגם פיזהחירוץ דגם טורינו פסי אלומיניום דגם ורונה

SUNDOOR  
 B דגם   C חלונות דגם 04  דגם
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מפרט טכני
כנף במילוי כוורת / פלקסבורד  בגימורים שוניםמידע כללי

נעילת לשונות, משקוף עץ מפולח, קרניז תואם.

מסילת אלומיניום שקטהפרזול ועזרים
ידית שקועה )רק בדלתות פלאצו וטופ(, מוביל תחתון.

מבחר גוונים וגימורים בהתאם לסדרה הנבחרת.תוספות לבחירה

גובה 2.05 מטר )כולל משקוף(  מידות
רוחב פתח 70/80/90 )ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/100(

דלתות הזזה

דלת הזזה לרוב מהווה פתרון לחללים קטנים. דלת ההזזה היא 
נגררת - המשקוף יושב ע"ג הקיר בצידו הפנימי או החיצוני של 

הדלת
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 סדרת דלתות הזזה 
שרטוט טכני
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מפרט טכני
כנף במילוי פלקסבורד בגימורים שוניםמידע כללי

משקוף עץ מפולח.

מסילת אלומיניום שקטהפרזול ועזרים
ידית שקועה, מוביל תחתון.

גובה 200 ס״מ ללא משקוף, ניתן להזמין בגובה מעל 200 ס״מ בתוספת תשלוםמידות
רוחב פתח אור 70/80/90 )ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח אור 60/100(

חתך משקוף במידות 100 מ"מ כולל פלטות גבס
ניתן להוסיף הרחבות לקיר 12.5.

להכין פתח בקונס' הגבס ללא לוחות גבס בדיוק לפי המידות המצורפותהכנת פתח
המערכת מותקנת על פני ריצוף

במידה ולא קיים ריצוף סופי יש לעשות חגורה במקום הנחת המערכת )בגובה ריצוף סופי(.

דלתות הזזה לתוך כיס

בדלת ההזזה לתוך כיס, הדלת נכנסת לתוך כיס המותקן בקיר 
עצמו. לדלת זו קיימים שני סוגי משקופים: משקוף לקיר 

בלוקים ומשקוף לקיר גבס.
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 סדרת דלתות הזזה לתוך כיס 
שרטוט טכני

פתח בנייה

חתך כיס

חגורה בגובה פני ריצוף )0.0( במידה ולא קיים ריצוף

עובי קירפתח בנייה בגבספתח אור      רוחב כנף

גובהרוחב

100 מ״מ1,320 מ"מ2,000 מ״מ600 מ״מ620 מ״מ

100 מ״מ1,520 מ"מ2,000 מ״מ700 מ״מ720 מ״מ

100 מ״מ1,720 מ"מ2,000 מ״מ800 מ״מ820 מ״מ

100 מ״מ1,920 מ"מ2,000 מ״מ900 מ״מ920 מ״מ

100 מ״מ2,120 מ"מ2,000 מ״מ1,000 מ״מ1,020 מ״מ

* גובה - ניתן להזמין בגובה מיוחד בתוספת תשלום
* הלבשה חיצונית ברצלונה 9 ס״מ
* הלבשה פנימית מדורגת 8 ס״מ

* עובי הקיר 10 ס״מ כולל פלטות גבס )מסלולו 7 ס״מ(.
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 שאלות נפוצות 
האם מומלץ להתקין את דלתות 

 הפנים לפני או אחרי התקנת 
הריצוף ופרקט בבית?

מומלץ להתקין דלתות פנים אך ורק לאחר התקנת הריצוף / הנחת הפרקט או השטיח 
ועריכת ניקיון סופי.

 האם ניתן להזמין דלת פנים 
הנפתחת לכיוון חוץ ולא רק כלפי 

פנים?

 כן. אין בעיה להתקין את דלת הפנים נפתחת כלפי חוץ או כלפי פנים.
כאשר הדלת מותקנת בהתקנה רגילה, כלומר, נפתחת כלפי פנים, מחוץ לחדר יותקנו 

 הלבשות ברוחב 9 ס"מ, בתוך החדר יותקנו הלבשות ברוחב 5 ס"מ והצירים.
כאשר הדלת מותקנת בהתקנה הפוכה כלומר, נפתחת כלפי חוץ, מחוץ לחדר יותקנו 

 הלבשות ברוחב 5 ס"מ והצירים ובתוך החדר יותקנו הלבשות ברחוב 9 ס"מ.
בשני המקרים הדלת תפתח בזווית של 180 מעלות.

האם דלתות הפנים מתאימות 
ועמידות בחשיפה למים?

 על מנת לשמור על עמידות הדלת יש לפעול על פי ההנחיות הניתנות בעת הרכישה. יש 
להרחיק דלתות בחיפוי עץ, פורניר, או דלתות שאינן מסדרת המוגדרות כעמידות בפני נזקי 
מים.יש להגן על הדלתות מפני רטיבות )בעיקר בחדרי אמבטיה(. חשיפה לרטיבות עלולה 

לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בעיקר בדלתות עץ )התנפחויות, ריקבון וקילוף(.

האם קיים צורך להוסיף משקוף 
עיוור לדלת פנים בעת שיפוץ 

מבנה?

יש צורך במשקוף עיוור כאשר מדובר בבנית פתח כניסה חדש בלבד. חשוב לציין כי המשקוף 
העיוור עשוי עץ ואינו מתאים לקירות גבס, אלא רק לקירות עשויים מבלוקים.

האם ניתן להתקין דלת פנים על 
משקוף קיים וללא פירוקו?

פתחי הדלתות הם בסטנדרט בנייה 90/80/70 ולכן יש להתקין משקוף חדש. משקוף חדש 
משלים לחלוטין את מראה דלת הפנים, הוא מהווה לה מסגרת וכן משמש כפונקציה עיצובית.

מהו מנגנון הנעילה של הדלתות 
הפנימיות?

דלת הפנים מאובזרת במנעול מגנטי חדשני - בעת טריקת הדלת מגנט שולף את לשונית 
הדלת אל עבר המשקוף, כך שאין צורך בהזזת ידית הדלת, אלא בטריקתה בלבד. השימוש 

 במנגנון המגנטי נוח במיוחד ובנוסף משלים את המראה הנקי, המעוצב והאלגנטי של הדלת.
למעט דלתות שמותקנות על משקוף ממ״ד המגיעות עם לשונית רגילה ולא מגנטית.

 למי מתאימות דלתות פנים 
מסדרת טופ?

לכולם כדאי להשקיע ולרכוש דלתות מסדרת טופ-פורמייקה, בעלות עמידות מקסימאלית 
מפני נזקי מים ומראה עדכני ומודרני. הדלתות מצופות בפורמייקה עבה ואיכותית, בעלות 

הגנה בתחתית הדלת מפני רטיבות ומשקופים והלבשות עמידות למים וללחות.

 מה מנגנון הנעילה הנהוג 
בשירותים ובחדרי אמבטיות?

היום נהוג להתקין בחדרי האמבטיות מנעול "תפוס-פנוי" אשר הינו נעילה פנימית באמצעות 
כפתור ומאפשר פתיחת חירום מבחוץ )בעזרת סכין או מטבע לדוג'(. גם מנגנון זה מותקן 

בדלתות עם נעילה מגנטית שקטה ומגיע בצבע ניקל תואם לידית. 

אם אתם בונים או משפצים בית, יהיה עליכם לרכוש מספר דלתות פנים ולהכין לרכישה זו איך בוחרים דלתות פנים?
תקציב ייעודי. בקולקציית דלתות הפנים המעוצבות של רב-בריח, תוכלו למצוא מוון רחב של 

דלתות במחירים ובעיצובים שונים ולבחור את הדלת המתאימה ביותר לטעמכם, בתקציב 
שלכם.שימו לב שיש לקחת בחשבון שיקולים כמו: האם יש לכם נטייה לשטיפת הקצפה עם 

הרבה מים? היה וכן, כדאי להשקיע מראש ולרכוש דלתות מסדרת טופ.

מה ההבדל בין סדרת דלתות טופ 
העמידות במים של רב-בריח לבין 

דלתות "פולימריות"? 

* פולימר הינו פלסטיק! פלסטיק הוא חומר לא עמיד, דק ושביר שניזוק בקלות, נשרט, ועלול 
אף להישבר. דלתות ומשקופי פולימר הן דלתות שעלולות בקלות רבה להישבר, להיסדק 

 ולקבל שקעים.
* החומר הפולימרי רגיש מאוד לשינויי חום וקור שקיימים בבית ובין חדרים שונים ובשינויים 

אלו הוא עלול למתכווץ ולהתרחב. מצב כזה עלול להביא לעיוותים בדלת ובמשקוף וכתוצאה 
 לקשיים בסגירה ונעילת הדלת.

* בעוד שדלתות הפנים מסדרת TOP הן בעלות מילוי פלקסבורד בעל בידוד אקוסטי )מלבד 
החלק התחתון המוגן בפולימר מפני מים( הרי שדלתות פולימריות הן ריקות וחלולות ולכן 

 קלות מאוד ואינן יוצרות את בידוד הרעשים הנדרש בבתים ובמשרד.
 * רוב הדלתות הפולימריות מיובאות מסין ואינן עומדות בדרישות התקן הישראלי!

* חשוב להבין שהתקנה של דלת פולימרית בביתכם לא תאפשר קבלה של טופס 4 )אישור 
איכלוס( וכי המשמעות היא שהדלתות בבית המשפחה שלא עברו ולא יכולות לעבור את 

 אישור מכון התקנים הישראלי ולכן אינן באיכות המינימאלית  הנדרשת מדלתות פנים בישראל.
סדרת דלתות הפנים TOP של רב-בריח מיוצרות בישראל במפעל החברה בכרמיאל, הן 

עומדות בכל דרישות התקן הישראלי ובתוו האיכות של רב-בריח, מבודדות רעשים, 
בעלות סף פולימר בחלק התחתון כדי למנוע התנפחות ונזק לדלת כתוצאה מחשיפה 

למים, משקוף עץ מפולח עמיד בטריקות ובלחות והלבשות רחבות WPC. כמו כן, 
בסידרה מבחר רב של עיצובים וגוונים.
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כללי
לקוח יקר אנו מברכים אותך על החלטתך לרכוש ממוצרי האיכות והביטחון של רב-בריח )08( תעשיות בע"מ )להלן: 
"רב-בריח" או "היצרן"(. המוצר יוצר תוך הקפדה מירבית על איכות החומרים ואיכות הייצור וההרכבה. ניתנת בזאת 

למוצר אחריות בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן )להלן: "האחריות"(.

א. מטרת האחריות
בכל מוצר עלולים לעיתים להתגלות פגמים שמקורם בכשל בייצור או בחומרים לקויים. לשם כך מוענקת למוצר 
האחריות המפורטת בתעודת האחריות, לפיה בתנאים המפורטים להלן, היצרן יתקן או יחליף, לפי שיקול דעתו 

הבלעדי, חלקים מקוריים שיתגלו בהם פגמים שמקורם בכשל בייצור או בחומרים לקויים. 

ב. מהות האחריות
1. בתקופות האחריות )כמפורט בסעיף ה' להלן( היצרן יתקן או יחליף, ללא תשלום ולפי שיקול דעתו הבלעדי, כל 

חלק מקורי במוצר שסופק על ידי העוסק או מי מטעמו ואשר יש בו פגם שמקורו בכשל בייצור או בחומרים לקויים 
וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתעודת האחריות. האחריות אינה חלה על פריטים ומקרים המפורטים בסעיף ד' 

"האחריות אינה חלה". 
2. אין אחריות זו מהווה הסכם ביטוח או התחייבות אחרת מכל מין וסוג שהוא. 

ג. הוראות ותנאי אחריות 
 1. עם קרות פגם בתקופת האחריות, עליה מבקש הלקוח להחיל את האחריות, על הלקוח לעדכן את 

רב-בריח  מיד עם גילוי הפגם ולאפשר לרב-בריח בעצמה או באמצעות מי מטעמה לתקן את הפגם. אי קיום חובת 
הלקוח כאמור תגרום לפקיעת האחריות בכפוף לכל דין.

 2. אחריות זו הינה לתקן או להחליף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רב-בריח, חלק במוצר אשר לדעת 
רב-בריח נפגם כתוצאה מלקוי בחומר או בייצור ואשר הפגם נגרם תוך כדי שימוש ופעולה סבירים ונכונים על פי 

הוראות רב-בריח וזאת במשך "תקופות האחריות“ למוצר בלבד.
3. למוצר או אביזר נלווה המותקן או הנמצא בשימוש בתנאי סביבה קשים של לחות גבוהה, מליחות, סביבה 

תעשייתית, שמש ישירה ו/או אזור מדברי וכדומה תהא תקופת האחריות מחצית מהתקופה הנקובה בתעודה זו. 

ד. האחריות אינה חלה 
האחריות למוצר אינה חלה על פגם במוצר שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:

1. המוצר הותקן, טופל, שונה או תוקן על ידי מי שלא הוסמך ו/או אושר לעשות כן על ידי רב-בריח. מובהר 
בזאת, שרב-בריח אינה אחראית על פגם ו/או קלקול )כהגדרתו בתקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר 

מכירה(, תשס"ו-2006( במוצר שנוצרו בעת התקנת המוצר שלא על ידי רב-בריח או מי מטעמה.
 2. במוצר הותקנו חלקים, לרבות צילינדר, מנעול ואביזרים נלווים אחרים, שאינם חלקים מקורים של 

רב-בריח ו/או שאושרו על ידה בכתב מראש.
3. במקרה שהקלקול כהגדרתו לעיל נגרם כתוצאה מתאונה, בלאי טבעי, כוח עליון ו/או שימוש בלתי סביר – שלאחר 

בדיקה שבוצעה על ידי רב-בריח או מי מטעמה נמצא כי הקלקול אינו קשור בטיב המוצר או התקנתו.
4. נעשה במוצר ו/או בכל מוצר נלווה והקשור אליו שימוש בלתי סביר או שלא על פי הוראות ההפעלה והאחזקה 

    של רב-בריח.
5. הקלקול נוצר בזדון או ברשלנות של הלקוח או מי מטעמו.

6. קורוזיה שנוצרה בפרזול במקרה בו הלקוח לא רכש את הפרזול עם ציפוי מונע קורוזיה.
7. האחריות למוצר אינה חלה על קלקולים שאירעו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת היצרן, כגון:

    7.1. נזק ישיר ו/או נלווה שהוא תוצאה של תאונה או של שריפה.
    7.2. פגם כתוצאה משינוי במבנה המוצר או במפרטי המוצר או בחלקים מקוריים שלא לפי הוראות היצרן ו/או  

          שינויים בניגוד להוראות הדין.
    7.3 פגם כתוצאה מגורם חיצוני ו/או שבר ו/או שימוש שאינו רגיל ו/או אינו נכון במוצר.

לדלתות  אחריות   תעודת 
רב-בריח )08( תעשיות בע״מ

)ח.פ. 51-416053-0(

 שירות לקוחות 
טלפון: 0732-294949

תעודה מס׳: 001

שם לקוח:
תאריך התקנה:
חותמת חברה:

נספח א
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ה. תקופות האחריות 

סייגיםתקופת האחריותהמוצר

5 שנים לשלמות מבנית של הדלתדלתות פלדה בציפוי וינוריט
6 חודשים לציפוי הוינוריט, גומי ופרזול

5 שנים לשלמות מבנית של הדלתדלתות כניסה מעוצבות
1 שנה לחלקי העץ/הפולימר/הצבע/הפורניר

6 חודשים לגומי ופרזול

 האחריות לחלקי העץ, הפורניר 
 ופולימר- כפוף לכך שאין חשיפה לשמש 

ו/או גשם ו/או מגע עם מים

שנה לשלמות מבנית של הדלתדלתות פנים
6 חודשים לציפוי, גומי, צבע ופרזול

 האחריות כפופה לכך שאין חשיפה לשמש 
ו/או מגע עם מים

TOP 5 שנים על נזקי מים ונזקי עץדלתות פנים מסדרת
6 חודשים לגומי, צבע ופרזול

 האחריות לנזקי מים ל- 7 ס"מ 
תחתונים בלבד

 צילינדר, מנגנון חשמלי, פיקוד 
אלקטרוני או חשמלי, מנעול

בהתאם להוראות אחזקה1 שנה

בהתאם להוראות הרכבה1 שנהשירות לא כולל חלפים

שנה או 16,000 פעולות לצילינדר ולמנגנוןLOCKAPP הצילינדר החכם
3 חודשים לסוללות

בהתאם להוראות השימוש וההתקנה

ו. הוראות אחזקה
1. יש לנקות את הדלת והמשקוף על ידי סמרטוט לח. אין לנקות בחומרים חזקים כגון: אקונומיקה או חומרים 

לניקוי כלים סניטריים.
2. יש לשמן צירים אחת לחצי שנה. אין לשמן ו/או לגרז את הצילינדר.

3. יש להרחיק דלתות בחיפוי עץ ו/או פורניר ו/או פולימר ו/או וינוריט ממגע עם מים או מחשיפה לשמש. 
4. למוצר או אביזר נלווה המותקן או הנמצא בשימוש בתנאי סביבה קשים של לחות גבוהה, מליחות, סביבה 

תעשייתית, שמש ישירה ו/או אזור מדברי וכדומה יש לנקות את המליחות במטלית יבשה אחת לשבוע. אי קיום חובת 
הלקוח כאמור תגרום לפקיעת האחריות בכפוף לכל דין.

5. דלתות ליד הים: יש לדאוג לניקוי מליחות הנדבקת לצבע/ ציפוי הדלת בכדי שלא ייגרם נזק של קורוזיה אשר לא 
ניתן לנקות.

באזורים חמים/ מדבריים: יש לדאוג לנקות את הדלת ואביזריה מאבק/ חול בכדי למנוע היווצרות קורוזיה שלא ניתן לנקותה.
• רב-בריח לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, 

בין היתר, כתוצאה מהפסד זמן, הפסד כסף והפסד רווח שמקורו במוצר ו/או בשירות ההתקנה ו/או בשימוש במוצר, 
אביזר או מתקן הקשור במוצר, לרבות אך לא רק, ובמקרה של LOCKAPP, אם יגרם נזק שמקורו באבדן ו/או גניבה של 

מכשיר הטלפון שמוגדר כ"מנהל" או כ"משתמש" על פי המדריך למשתמש והוראות ההפעלה של המוצר הנ"ל".
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כל זכויות היוצרים בקטלוג זה הינם של רב בריח )08( תעשיות בע"מ. הקטלוג מיועד לצפייה בלבד. העתקה, הפצה, שיכפול, פרסום, הצגה, שידור, 

שינוי, ביצוע יצירות נגזרות בתוכן המופיע בקטלוג אסור בהחלט.


