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סדרת TOP
סדרת  TOPשל רב-בריח היא הסדרה המתקדמת והטכנולוגית ביותר בשוק דלתות הפנים בישראל .דלתות הפנים היוקרתיות בסדרת
 TOPהינן דלתות בעלות עמידות גבוהה לנזקי מים ומזיקים ומתאימות במיוחד לקהל הישראלי .כל הדלתות בסדרה מיוצרות עם מילוי
פלקסבורד לבידוד אקוסטי ,מנעול מגנטי לנעילה שקטה ,אטם היקפי והלבשות רחבות מתכווננות או טלסקופיות.
מידע כללי

כנף במילוי פלקסבורד בגימורי פורמייקה איכותיים במבחר גוונים וטקסטורות לבחירה ● החלק התחתון של הדלת פולימרי להגנה מפני נזקי מים
● נעילה מגנטית שקטה ● משקוף עץ גושני מפולח עמיד למים או  WPCמצופה למינטו עמיד למים ● הלבשות רחבות  WPCעמידות במים ● אטם
היקפי להפחתת רעשים ●  5שנות אחריות לנזקי מים (בהתאם לתעודת האחריות)
 TOPצבע – כנף פורמייקה בגמר צבע עם משקוף והלבשות תואמות.
 TOPפורמייקה – דלתות עמידות מים בחיפוי פורמייקה איכותית במבחר גוונים.

פרזול ועזרים

צירי פייפ או צירים נסתרים בתוספת תשלום

תוספות
לבחירה

זיגוגים ,חירוצים דקורטיבים ופסי אלומיניום לבחירה

מידות

גובה  2.05מטר (כולל משקוף) ,ניתן להזמין בגובה  200ס"מ (טופ פורמייקה) ו  220/240 -ס״מ (טופ צבע) ● רוחב פתח ( 70/80/90ניתן
להזמין בייצור מיוחד פתח  .)60/100חתך משקוף במידות  9.5/12/14ס"מ (ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל  14בייצור מיוחד)

ידיות לבחירה
בולוניה

גרנדה

שרטוט טכני

מילאנו

מונקו

נאפולי

ניתן להשיג בגוונים:

משקוף והלבשות
עמידים למים
חיפוי פורמייקה
איכותית ,בגוונים
שונים בעובי כ1.8-
מ״מ ,עמידה למים
מילוי פלקסבורד
לבידוד אקוסטי

החלק התחתון של
הדלת פולימרי להגנה
מפני נזקי מים

לבן

עיצובים נבחרים:

 TOPצבע
חירוץ דגם רומא

 TOPצבע
חירוץ דגם

One Panel

 TOPפורמייקה
זיגוג יפני
חלוקה ל5-

 TOPפורמייקה
ברצלונה פסי
אלומיניום

 TOPצבע
חירוץ דגם מדריד

 TOPצבע

חירוץ דגם 2 Panel

התמונות והגוונים להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים בגוונים הסופיים

עיצובים נבחרים:

שמנת

סדרת MIXCOLOR
רב-בריח מציגה דלתות פנים בגימור צבע במראה עדכני ומתוחכם עם משקוף והלבשות מצופות  C.P.Lתואמות .בסדרה מבחר רב
של עיצובים ,זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום שונים .ללא ספק ,סדרת דלתות הפנים החביבה על האדריכלים והמעצבים בישראל.
הדלתות מיוצרות במפעל רב-בריח בישראל בגימורים שונים ועומדות בסטנדרטים הגבוהים לאיכות ומצויינות של החברה.
מידע כללי

כנף במילוי פלקסבורד בגימור צבע איכותי ● נעילה מגנטית שקטה ● משקוף עץ גושני מפולח עמיד למים מצופה למינטו ( )C.P.Lעמיד
במים ותואם לגוון הדלת ● הלבשות רחבות  WPCעמידות במים ● אטם היקפי להפחתת רעשים

פרזול ועזרים

צירי פייפ או צירים נסתרים בתוספת תשלום

תוספות לבחירה מבחר עיצובים ,זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירה
גובה  2.05מטר (כולל משקוף) ניתן להזמין בגובה  220/240ס"מ ● רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
חתך משקוף במידות  9.5/12/14ס"מ (ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל  14בייצור מיוחד)

מידות
ידיות לבחירה

בולוניה

גרנדה

מילאנו

מונקו

נאפולי

ניתן להשיג בגוונים:

לבן

שמנת

עיצובים נבחרים:
התמונות והגוונים להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים בגוונים הסופיים

חירוץ דגם ברצלונה

זיגוג חלוקה ל3-

דגם טריו
פסי אלומיניום

חירוץ דגם 2 Panel

דגם ברצלונה
פסי אלומיניום

דגם פטריסיה
( 2פנלים שקועים)

סדרת

PALAZZO

רב-בריח מציגה דלתות פנים בחיפוי למינטו איכותי בשלל גווני עץ אופנתיים ובגווני לבן ושמנת .ניתן לשדרג את הדלת
במבחר רב של אפשרויות זיגוג ושילוב פסי אלומיניום .הדלתות מיוצרות במפעל רב-בריח בישראל בגימורים שונים ועומדות
בסטנדרטים הגבוהים לאיכות ומצויינות של החברה.
מידע כללי

כנף במילוי כוורת/פלקסבורד בגימור ( C.P.Lלמינטו) איכותי ● נעילה מגנטית שקטה ● משקוף עץ מצופה למינטו ● הלבשות  WPCעמידות
במים מדורגות או רחבות ● אטם היקפי להפחתת רעשים

פרזול ועזרים

צירי פייפ

תוספות לבחירה מבחר עיצובים ,זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירה
מידות

גובה  2.05מטר (כולל משקוף) ניתן להזמין בגובה  214ס"מ ● רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
חתך משקוף במידות  9.5/12/14ס"מ (ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל  14בייצור מיוחד)

ידיות לבחירה
בולוניה

גרנדה

מונקו

מילאנו

נאפולי

ניתן להשיג בגוונים:
גוונים נוספים לבחירה:

לבן
(ביאנקו)

שמנת
(איזבלה)

וונגה

אלון מולבן רוחבי

אלון מולבן אורכי

אגוז

דובדבן*

עיצובים נבחרים:
* לשוק הקבלני בלבד
התמונות והגוונים להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים בגוונים הסופיים

זיגוג יפני חלוקה
ל5-

דגם ברצלונה פסי
אלומיניום

זיגוג זכוכית
״סבתא״

זיגוג ארבעה
מעוינים

זיגוג חלוקה ל3-

דגם טריו פסי
אלומיניום

סדרת

MILLENNIUM

דלתות פנים איכותיות במבחר גוונים וטקסטורות.
מידע כללי

כנף במילוי כוורת/פלקסבורד בגימור מלמין ● מנעול חבוי מפתח ,תפוס פנוי או צילינדר לבחירה ● משקוף עץ מצופה מלמין
הלבשות  WPCמחופות ומדורגות ● אטם היקפי להפחתת רעשים

פרזול ועזרים

צירי פייפ

●

תוספות לבחירה מבחר עיצובים ,זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירה
גובה  2.05מטר (כולל משקוף) ● רוחב פתח ( 70/80/90ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח )60/100
חתך משקוף  9.5/12/14ס"מ (ניתן להזמין משקוף ברוחב מעל  14בייצור מיוחד)

מידות
ידיות לבחירה

גרנדה

בולוניה

מונקו

מילאנו

נאפולי

ניתן להשיג במבחר גוונים ועיצובים:

פקאן

התמונות והגוונים להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים בגוונים הסופיים

זיגוג יפני חלוקה ל5-

דובדבן

אגוז

אלון

סדרת SUNDOOR
קולקציית דלתות הפנים הוותיקה "סאנדור" של רב-בריח ,המשלבות קווים נקיים ,פשטות לצד אסתטיקה ועיצוב ,עוברת
שדרוג נוסף עם מאפייני סדרת  TOPהחדשה .הדלתות אסטתיות ,עמידות ויפות מתמיד אשר מאפשרות התקנה על בטון או
גבס ללא צורך בביטון.
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 (ב TOP-סאנדור)

פרזול ועזרים

פרזול מעוצב בגמר ניקל ● מנעול  ● 101צירי ספר

תוספות לבחירה מבחר עיצובים לבחירה ● מחזיר שמן
רוחב כנף 632/710/810/861/910 :מ"מ • גובה כנף 2,007 :מ"מ

מידות
ידיות לבחירה

ידית סאנדור

ידית  TOPסאנדור

ניתן להשיג במבחר גוונים ועיצובים:

דגם B

ורונה

פיזה

טורינו

טוסקנה

התמונות והגוונים להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים בגוונים הסופיים

דגם A
(גוון לבן)

דגם B
(גוון מורן עם חלונות )04

(גוון פקאן)

דגם B
(גוון וונגה)

סדרת דלתות מוסדיות

(פורמייקה)

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.
מידע כללי

כנף שטופקנט במילוי פלקסבורד בחיפוי פורמייקה משני צידי הכנף ומסגרת עץ בוק גושני פנימי או חיצוני • משקוף פלדה  1.50מ"מ /
 / WPCנירוסטה

פרזול ועזרים

 3צירי ספר  • Heavy Dutyמנעול  101לצילינדר של רב-בריח

תוספות לבחירה ידית אחיזה לנכים מנירוסטה • מחזיר שמן • מנעול תפוס פנוי • צוהרים לבחירה ממגוון חלונות רב-בריח • דלתות עם צירי פיווט עליון תחתון
ובורר פתיחת חירום
מידות

רוחב מקסימאלי  1.20מ' • גובה מקסימאלי  2.30מ'

גווני פורמייקה

לבחירה מכל גווני הפורמייקה הקיימים לפי הזמנה (חברת אברבוך/פורמייקה סנטר)

ידיות לבחירה

 TOPסאנדור

בולוניה

גרנדה
דגם  Cמרותך

מילאנו
(מק״ט )0184

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

חובק גבס

חובק גבס/בנייה

משקוף ללא חריץ

(מק״ט )0208

משקוף עם הכנה לאטם היקפי

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

חובק גבס/בנייה

חובק גבס/בנייה

(מק״ט )0208

התמונות והגוונים להמחשה בלבד .ייתכנו הבדלים בגוונים הסופיים

קנט פנימי

דגם

( Cמק״ט )0160

פח פלדה מגולוונת  1.25מ״מ

ללא אטם היקפי

קנט חיצוני

שירי

דלת חלקה

חירוץ דגם

ONE PANEL

חירוץ דגם רומא

מפרט עיצובים לדלתות פנים

דלתות עץ

חירוץ  /פסי אלומיניום

דגם פטריסיה

חירוץ  /פסי אלומיניום

דגם מדריד

פסי אלומיניום דגם ורונה

חירוץ דגם טורינו

חירוץ דגם פיזה

דגם B

דגם C

דגם טריו

SUNDOOR
דלתות סאנדור וטופ סאנדור

חלונות דגם 04

SUNDOOR

חירוץ  /פסי אלומיניום

חירוץ דגם

2 PANEL

3 PANEL

חירוץ דגם

4 PANEL

דגם ברצלונה

חירוץ דגם

*בדלת  240ס״מ בלבד

*בדלת  240ס״מ בלבד

פסי אלומיניום דגם
טוסקנה

דגם A

דגם 1

מעויין צד ידית

מפרט זיגוגים לדלתות פנים

דגם 5

מלבני צד ידית

דגם 2

דגם 3

דגם 4A

דגם 4

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

ארבעה מעוינים

ארבעה מעוינים

מילאנו

250

70

דגם 9

זיגוג מלא ללא חלוקה

דגם 10

זיגוג מלא חלוקה ל3-

דגם  - 11יפני
זיגוג מלא חלוקה ל5-

דגם  - 12זיגוג חלון
עליון

1058

1058

458

458

כל הזיגוגים הינם זכוכית חלבית

דגם  - 13זיגוג חלון
עליון ותחתון

צו אור

בדגמים  9/12/13ניתן לשלב זכוכית ״סבתא״
השרטוטים להמחשה בלבד .ייתכנו שינויים במפרט בהתאם לגודל הדלת .רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים.

דלתות פּנים

בטוח רב-בריח
דלתות פנים מסדרת  .TOPצילום :אייל טואג

| rav-bariach.co.il | 1-800-800-100

רב-בריח

כל התמונות ,הגוונים ,השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים ללא הודעה מוקדמת.
© Copyright, 2018 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved
עיצוב הקטלוג :עירית שניידר .אפריל 2018

