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מקורית ,מהפכנית ומובילה
הינה היבואנית הבלעדית של מותג דלתות היוקרה האיטלקי
סקריניו ומשווקת בארץ מגוון רחב של דלתות הזזה ופתיחה תוך שימוש
בטכנולוגיית הכיסים אשר פותחה ע"י  SCRIGNOוהיוותה מודל עבור
שוק דלתות הפנים כולו.
מובילה מגמה הרואה בדלתות הפנים המעוצבות ערך ולא רק
פרקטיות תוך שילובם במרחב.
הינה הנציגה הבלעדית של מותגי דלתות פרמיום איטלקיות
ומציגה מגוון רחב של דלתות
,
,
ובתוכם:
פנים מעוצבות ,החל מדלתות הזזה ועבור לדלתות פתיחה הנטמעות
במישור הקיר בקו עיצובי נקי ומרשים.
הדלתות האיטלקיות ידועות באיכותן הבלתי מתפשרת תוך שימת דגש
על עיצוב והיטמעות במרחב המגורים המודרני.
רואה לה למטרה להמשיך ולהוביל את תחום דלתות הפנים
המעוצבות ,תוך שמירה על איכות קפדנית ושירות בלתי מתפשר.
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BASE

BASE

 - SCRIGNO Baseדלת הזזה
הנפתחת לתוך כיס בקיר עם
מסגרת עץ המעטרת את המפתח.

 – Base Doppioדלת הזזה
כפולה הנפתחת לתוך כיס בקיר
ופותחת שני חללים למרחב אחד
גדול ברגע.
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 SCRIGNOהינו המותג האיטלקי המקורי לדלתות נסתרות וככזה הוא משתמש
בטכנולוגיה החדשה והמתקדמת ביותר על מנת לייצר דלתות באיכות פרימיום
המעניקים לחברה אינספור יתרונות:
– Metal Boxגוף מערכת פנימי התומך בפתח הקיר (עשוי פח מצופה אלומיניום
במעטפת מטאלית ייחודית) .הגוף מחזק ושומר על אורח חיי הדלת ,גם בתנאים
הקשים ביותר ומונע קורוזיה.
רשת טיח לגימור חלק – רשתות אלסטיות בהיקף הדלת השומרות על מראה חלק,

ללא סדקים ,ומונע מפגעים לאורך הזמן.
אלומיניום וקפלי אלומיניום – קונסטרוקציה המבטיחה נוקשות וקשיחות בין
המלט והלבנים שתפקידה לשמור על מראה יציב ללא עיוותים או נסיגה.
מסגרת ומסילה עליונה – המאפשרים תנועה חלקה של הדלת ולאורך זמן.
 SCRIGNOמובילה מזה שנים ,את תחום דלתות ההזזה המעוצבות ,תוך עמידה
בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות וחדשנות.
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מציג דלתות פתיחה הנסגרות במישור הקיר ,אלמנט
המותג
המעניק מראה נקי המשתלב בשלמות עם הקיר ,נטול משקופים ,רווחים או
הלבשות שונות .הדלתות עמידות לאורך שנים ומיוצרות בהתאמה אישית
למרחב המתבקש – גודל ,מידה וציפויים במגוון רחב של אפשרויות.
דלתות
נהנות מחזות מרשימה ובעלות מנגנון פתיחה ייחודי
שפותח במעבדות החברה ומציג משקופי אלומיניום נסתרים המונעים תזוזה
וסדקים של הקיר .ל-
מערכת צירים נסתרת לפתיחה שקטה
וחלקה הכוללת רצועות סיליקון מובנות ואחריות ל 5-שנים .הדלת מיוצרת

בעובי של  5ס"מ ,בעלת מסגרת עץ גושני ובמילוי פלקסבורד .בדלת משתלבות
גומיות אוטמות ומנעול מגנטי .הדלת מתאימה לפתחים בגובה של עד  350ס"מ
וברוחב של עד  140ס"מ לדלת בודדת ועד  240ס"מ לדלתות כפולות.
ל
מגוון אפשרויות עיצוב ובתוכן:
 – FILOMUROדלת פתיחה במישור הקיר ,משקוף נסתר ,משקופי אלומיניום
נסתרים וצירים נסתרים.
 – PIVOTדלת פתיחה בעלת ציר מרכזי במישור הקיר.
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דלתות  – FLAT Dדלת עם זכוכית כפולה על מסגרת אלומיניום.

האיטלקית
יכולותיה של חברת
באות לידי ביטוי בייצור דלתות זכוכית .הזכוכית
היא חומר טבעי ,גמיש ,בעל אסטטיקה גבוהה
ופונקציונאליות החוברים יחדיו לכדי דלתות
המשתלבות בהרמוניה במרחב מסוגנן ומוקפד.
נהנית מידע וניסיון רב שצברה
במשך שנות קיומה .שתופי פעולה פוריים
עם אדריכלים ומעצבים בינלאומיים מינפו את
החברה והובילו לפיתוח וייצור דלתות בשילוב
אלומיניום ,המאפשרים התקנה מהירה וקלה
תוך שימוש בטכנולוגיה גבוהה ומתקדמת.
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פתוחה וקשובה לצרכי הלקוחות ונענית תמיד לאתגר במציאת
פיתרונות איכותיים ויצירתיים בכל פרויקט בו היא משתתפת .פיתוח מוצרים
חדשים ,בחירה חדשנית של צבעים וגימורים הם הדלק והמנוע של החברה.
ל
 מגוון רחב של דלתות זכוכית ואלומיניום למרחב הפרטי והציבורי:דלתות הזזה בגובה מלא ,דלתות צירים עם מסגרת מינימאלית ,דלתות צירים,

דלתות הזזה נסתרות ועוד .כל מערכות הדלתות נעות בחופשיות על גבי מסילה
אחת או יותר ,ליצירת מרחבי פתיחה מקסימאליים בהתאם לנוחות המתבקשת
במרחב .לדלתות מנגנון סגירה מכאני איטי ושקט בשילוב בולם זעזועים.
הדלתות זמינות במספר גימורי אלומיניום וזכוכית המאפשרים שימוש גמיש
להגדרת חללים אדריכליים שונים.

דלתות  – Panדלתות הזזה עם מסגרת אלומיניום דקה .הדלת מורכבת משני לוחות זכוכית שהוצמדו על שני צידי מסגרת האלומיניום ,התוצאה היא פאנל מונוליתי
בעל השפעה רגשית מורכבת .ידיות הדלת מותקנות או מוטבעות על הקורה האופקית או ישירות על הזכוכית.
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 ,שנולד עוד
מותג הדלתות
בשנות החמישים ,הפך עם השנים לשם
נרדף לאיכות ועיצוב בתחום דלתות
הפנים .הדלתות מיוצרות על פי מידה
מדויקת במפעלי החברה במילאנו
ומציגות איכויות של חומר וייצור בלתי
מתפשרות לצד פונקציונאליות ומראה
עדכני .הדלתות מיוצרות ממגוון
רחב של חומרים :זכוכית ,מתכת ,עץ
וציפויי צבע.
משלבת קידמה טכנולוגית
עם מלאכת יד מסורתית ,אשר
מאפשרים לה להעניק פתרונות
למגוון סוגי דלתות :דלתות הזזה,
דלתות ציר ודלתות במישור הקיר.
ל
מגוון רחב של פיתרונות
בגדלים וגימורים שונים המעניקים
ללקוחות מניפה רחבה של אפשרויות
לבחירה.
בכל דלת של
יש ניחוח
אומנותי עם חופש עיצובי מוחלט.
השימוש בזכוכית אלומיניום ועץ
(במגוון שילובים) מאפשר גמישות
והתאמה לכל תקציב.

 – Modoדלת עם מסגרת אלומיניום  1.8ס"מ בשילוב זכוכית.

 - Lessדלת עם מסגרת אלומיניום  2.5ס"מ בשילוב זכוכית .מופיעה במגוון אפשרויות :דלת הזזה חיצונית ,דלת הנפתחת לכיס בקיר ודלת פתיחה .כל הדלתות
בעלות איטום מקסימאלי וכולן מיוצרות בהתאמה אישית.

משרדי הנהלה :המלאכה  18פארק אפק ראש העין
טל' info@stato.co.il | 03-7176700
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