


חברת STATO נוסדה בשנת 1992 ע“י הבעלים ומנכ“ל 
חזון  מתוך  הוקמה  החברה  יאיר,  צדוק  מר  החברה 
ייחודי להפוך את הדלתות המעוצבות לחלק בלתי נפרד 

מתרבות המגורים בישראל.

חברת STATO אחראית על מהפיכת העיצוב של דלתות 
בלבד  פונקציונאלי  בישראל כאשר הפכו מאלמנט  הפנים 
לאחד המרכיבים המכריעים ביותר בעיצוב אופיו של הבית.

של  לנישה  פנתה  כאשר  דרכה  את  החלה  החברה 
איטליה,   SCRIGNO המותג  את  ויבאה  הזזה  דלתות 
המותאם  מתכת  כיס  עם  הזזה  דלתות  פיתחה  אשר 
התרחבה  החברה   2000 בשנת  ובלוקים.  גבס  לקירות 
סדרת  עם  מעוצבות  פתיחה  דלתות  לשוק  ונכנסה 
ודלתות   FLATLINE הקיר  במישור  ניסתרות  דלתות 
כניסה. חברת STATO מייצגת בישראל את מותגי העל 

האיטלקיים:

הנהלת החברה והמרכז הלוגיסטי ממוקמים בפארק אפק 
ראש העין וכן אולם תצוגה בדיזיין סנטר בבני ברק.

היוקרה  דלתות  שוק  את  להוביל  היא  שאיפתנו 
ולהתאימו לצרכי הלקוח תוך הקפדה על עיצוב מתקדם 

ואיכותי.

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

אולם תצוגה: דיזיין סנטר, רח‘ הלח“י 2 בני ברק.
www.stato.co.il | 03-5784440 .‘טל





הדרישה היום, היא ניצול מיטבי של מרחבי הבית, עיצוב 
זורם, ייחודי שאינו מבזבז שטח יקר בבית לא פלא על כן 

שדלתות הזזה אל תוך הקיר, הן הפתרון הנכון.

STATO, היא המשווקת הבלעדית של מותג  חברת 
.SCRIGNO היוקרה האיטלקי

המותג המקורי לדלתות נסתרות, שכבר שנים מזוהה 
כשם נרדף, לאיכות בלתי מתפשרת, קדמה וחדשנות 

בדלתות היוקרה. 
 SCRIGNO כיום  טכנולוגית,  חדשנות  אותה  בזכות 

מובילת שוק עולמי בתחום דלתות ההזזה לקיר.

אודות סקריניו
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יתרונות טכניים

גוף מערכת פנימי – התומך בפתח הקיר עשוי פח ומצופה באלומיניום אבץ ALUZINC, בציפוי מטאלי 
ייחודי, המעניק חוזק מכני ועמידות גבוהה נגד קורוזיה לאורך כל חיי המוצר גם בתנאי סביבה קשים.

המאפשרות  רעפים(  )כמו  מודולאריות  אך  נפרדות  אנכיות  יחידות   – ייחודית  בטכנולוגיה  מיוצר  הגוף 
התפשטות אחידה של החומר ומבטיחה קיר שאינו מאבד את צורתו.

METAL-BOX

רשתות אלסטיות מחוברות בהיקף כיס. 
הרשת מיועדת למניעת סדקים על פני הקיר, בנקודת המפגש בין הקירות הבנויים ל-SCRIGNO מפני 

סדקים על פני הקיר ומבטיח מראה חלק ונקי מפגמים.

רשת טיח לגימור חלק

לתנועה חלקה ושקטה של הגלגלים לאורך זמן. המסילה מיוצרת מאלומיניום בגמר אנודייז כוללת שני סטים 
של גלגלים ומתלים לנשיאת משקל עד 120 ק“ג לדלת בודדת.

מסגרת ומסילה עליונה

ייחודית,  בטכנולוגיה  וקשיחות  נוקשות  מבטיחה  קפלים  בתצורת  המערכת  של  הקונסטרוקטיבי  המבנה 
דפנות הצד מונעות התרחבות והתכווצות בין חומרי המלט והלבנים עד למצב סטטי קבוע  הנשמר לאורך 

שנים – ללא עיוותים ונסיגה.

אלומיניום וקפלי האלומיניום
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SCRIGNO BASE

 מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס״מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס״מ
 מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'

 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
 מפתח מקסימלי 140 ס״מ

 גובה מקסימלי 300 ס״מ
ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ

מפתח דלת בודדת הנפתחת אל תוך הכיס בקיר עם 
משקוף עץ בהיקף המפתח

BASE

6



7



 מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס״מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס״מ
 מתאים להפרדה בין חללים גדולים, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'

 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
 מפתח מקסימלי 280/300 ס״מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ

מפתח דלת כפולה הנפתחת אל תוך שני כיסים בקיר 
עם משקוף עץ בהיקף המפתח

BASE DOPPIO
מאפשר לשני חללים נפרדים להפוך לחלל אחד גדול
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SCRIGNO DOPPIA
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מפתח דלת כפולה הנפתחת אל תוך הכיס בקיר עם
משקוף עץ בהיקף המפתח

GRANLUCE

 מתאים לבניה בבלוק 15 ס״מ ובניה בגבס ניצב 14/19 ס״מ
 מתאים להפרדה בין חללים גדולים, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'

 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה
 מפתח מקסימלי 280/300 ס״מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ
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 טכנולוגיה ייחודית- פתח חשוף ונקי ללא כל הלבשה או משקוף, מאפשר לדלת להכנס בשלמות אל תוך הכיס שבקיר
 מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס״מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס״מ

 מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה

 מפתח מקסימלי 140/300 ס״מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ

בקיר  הכיס  תוך  אל  הנפתחת  בודדת  דלת  מפתח 
ללא משקוף גלוי

ESSENTIAL

SCRIGNO ESSENTIAL
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ESSENTIAL
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ESSENTIAL
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 טכנולוגיה ייחודית- פתח חשוף ונקי ללא כל הלבשה או משקוף, מאפשר לדלת להכנס בשלמות אל תוך הכיס שבקיר
 מתאים לבניה בבלוק 7/10 ס״מ ובניה בגבס ניצב 7/10 ס״מ

 מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות, משרדים וכו'
 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה

 מפתח מקסימלי 240/300 ס״מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ

מפתח דלתות כפולות הנפתחת אל תוך הכיס בקיר
ללא משקוף גלוי

ESSENTIAL DOPPIO
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תרבות עיצוב הבית, מעבירה מסר אישי המתאים לדיירי 
הבית ואופיים. 

לכל עיצוב יש מסר, שפה וגישה הנובעת מזרימה עיצובית 
בכל חללי הבית.

במישור  פתיחה  דלתות   -  FLAT LINE הדלתות  מותג 
בדלת  לבחור  האפשרות  את  לקוח  לכל  מאפשר  הקיר, 

המשלימה את השפה העיצובית של הבית.
הקיר  עם  המשתלב  חלק  במראה  הקיר,  במישור  הדלת 
וללא משקופים, רווחים או הלבשות, עמידה לאורך שנים 

וניתנת להתאמה אישית.
הדלת  לציפוי  ועד  מידה  או  גודל  כל  של  אישית  בחירה 

במגוון רחב של חומרים באינספור גוונים לבחירה.
פותחו  ומנגנוניה  הדלת  מרשימה,  דלת  להיותה  מעבר 
נסתרים,  אלומיניום  משקופי  עם  ייחודית,  בטכנולוגיה 

המונעים תזוזה וסדקים של הקיר והמפתח.
איכות שנשמרת לאורך שנים.

FLAT LINE - לבעלי חוש עיצוב מפותח המחפשים את 

החדשנות העכשווית בעיצוב הכולל של חלל הבית.





יתרונות טכניים

הודות למשקוף הנסתר ניתן לבצע פתח נקי ומדויק ללא הלבשות ומשקופים וללא חשש לסדקים בעתיד, המשקוף 
עשוי מיציקת אלומיניום עם תוספות להשתלבות מרבית בקירות גבס ובלוקים.

משקוף אלומיניום נסתר

מערכת צירים KOBLENZ ITALY לפתיחה שקטה וחלקה הציר כולל רצועת סיליקון מובנית ואחריות ל 5 שנים.
צירים נסתרים

ניתן להזמין במידות רוחב כאשר הפתח המקס' בדלת בודדת הוא 140 ס"מ ובדלת כפולה 240 ס"מ
ניתן להזמין מידות גובה עד 350 ס"מ

מידות

דלת בעובי 5 ס"מ בעלת מסגרת עץ גושני ומילוי 100% פלקסבורד, גומיות אטימה בחלל הפתח ומנעול מגנטי
ניתן לצביעה שלייף לק או בצביעה ידנית באתר.

הדלת
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 מתאים לבניה בבלוק ובניה בגבס ניצב 
 גומיות לאיטום, מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה

 מפתח מקסימלי 140/300 סמ בדלת בודדת ו 240/300 בדלת כפולה
 גובה מקסימלי 350 ס"מ

RAL-ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ לפי קטלוג טמבור, נירלט ו

פתיחה  כנף  דלת  נסתר  משקוף  הקיר.  במישור  פתיחה  דלת 
המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים

FILOMURO
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FILOMURO
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FILOMURO
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FILOMURO
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 דלת כנף פתיחה המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים
 מידות רוחב 150 ס"מ לכנף

 ניתן להזמין מידות גובה עד 350 ס"מ
 מסגרת עץ גושני, מילוי FLEXBOARD 100% לאקוסטיקה מירבית המבטיחה הפחתת מעבר רעשים בין חללי הבית,  

  בהיקף הדלת מותקנות גומיות לאיטום
 מנגנון  מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה

RAL-ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ לפי קטלוג טמבור, נירלט ו

דלת פתיחה עם ציר מרכזי במישור הקיר
PIVOT
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 דלת כנף פתיחה המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים
 מסגרת עץ גושני, מילוי FLEXBOARD 100% לאקוסטיקה מירבית המבטיחה הפחתת מעבר רעשים בין חללי הבית,  

  בהיקף הדלת מותקנות גומיות לאיטום
 מנגנון  מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה

 מידות בהתאם לדרישה
RAL-ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ לפי קטלוג טמבור, נירלט ו

מערכת דלתות שירות במישור הקיר
SERVICE
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מבית  חדשות  דלתות  סטאטו  חברת  השיקה  לאחרונה 
Alias איטליה מסדרת WING. היתרון החשוב ביותר של 

הבטיחות המקסימלית  הוא   WING ה-  הקו החדש של 
שמעניקות הדלתות.

הדלתות אטומות באופן מוחלט ומזכירות איכות של דלת 
המיוחדים שלהן,  הטכניים  לביצועים  מעבר  כספת. 
בולטות הדלתות החדשות גם בקו העיצובי שמבדיל אותן 
מדלתות אחרות בשוק. הן נטמעות בקו אפס עם הקיר, 
בזכות המשקוף הסמוי שלהן, ומספקות לדיירים השוהים 
בתוך הבית ובטיחות מקסימלית. ידית הדלת החדשה היא 
פטנט בפני עצמו, המאפשר סגירה הרמטית ובטיחותית 

מעתה, אין צורך במפתח פנים.





 דלתות כניסה/בטחון בעיצוב חדשני להתקנה במישור הקיר וללא משקוף גלוי
 אטימות ואיכות אקוסטית

 גמר דלת בצבעי RAL, פורניר או לפי בחירה
 מתאים למפתחים עד גובה 240 ס“מ

 כל סדרת WING מאושרת על פי התקן האירופאי. התקן EN1627 Class 3 הינו תקן בטיחות מחמיר במיוחד

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/עץ

דלת כניסה המותקנת במישור הקיר או בולטת 1-2 ס"מ. החידוש הוא 
ביחידות האחסון ממתכת או יחידות אחסון כנישות בקירות הבנויים

WING WALL
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 דלתות כניסה/בטחון בעיצוב חדשני להתקנה במישור הקיר וללא משקוף גלוי
 אטימות ואיכות אקוסטית

 גמר דלת בצבעי RAL, פורניר או לפי בחירה
 מתאים למפתחים עד גובה 240 ס“מ

 תאי אחסון לחפצים אישיים )מטריות, מעילים וכו‘( או ביתיים כגון לוחות חשמל ותקשורת
 כל סדרת WING מאושרת על פי התקן האירופאי. התקן EN1627 Class 3 הינו תקן בטיחות מחמיר במיוחד

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/עץ

דלת כניסה המותקנת במישור הקיר או בולטת 1-2 ס"מ. החידוש הוא 
ביחידות האחסון ממתכת או יחידות אחסון כנישות בקירות הבנויים

WING ALI
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בשנות  עוד  שהוקם  המותג   ,MOVI הדלתות  מותג 
החמישים ע“י משפ‘ ויגאנו במילאנו, הפך מאז לשם נרדף 
מציעה   MOVI חברת  הבית.  בדלתות  ייחודית  לאיכות 
הבלתי  האיכות  את  העולם,  ברחבי  לקוחותיו  למגוון 

מתפשרת לצד עיצובים מרהיבים בהתאמה אישית.
חומרים  במגוון  ועיצוב  פונקציונאליות  שמשלבת  הדלת 

ייחודיים ומגוונים.
כל הדלתות מיוצרות לפי מידה מדויקת במפעלי החברה 
במילאנו תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר, החברה 
להוביל  בכדי  באירופה  המובילים  במעצבים  משתמשת 

ולעדכן את קו המוצרים שלה באופן  מתמיד.
דלתות יוקרה ייחודיות במגוון רחב של חומרים: זכוכית, 
מתכת, עץ, ציפויי צבע – הכל לבחירה בהתאמה אישית 

בהתאם לאופי העיצוב ובחירת הלקוח.





 מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה
 מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה

 מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית

דלת מסגרת אלומיניום 2.5 ס"מ עם שילוב זכוכית
LESS
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 מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה
 מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה

 מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית

דלת מסגרת אלומיניום 2.5 ס"מ עם שילוב זכוכית
LESS

42



4343



 מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה
 מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה

 מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית

דלת מסגרת אלומיניום 1.8 ס"מ עם שילוב זכוכית
MODO
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FILOMURO מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה 
 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה

 מפתח מקסימלי לדלת הזזה 140/300 ס"מ
 מפתח מקסימלי לדלת פתיחה 100/300 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית

דלת עם מסגרת אלומיניום בהיקף הפתח עם מילואה זכוכית או עץ
SEGNO
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 מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית וכדלת לכיס
 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, ידיות לבחירה

 מפתח מקסימלי לדלת הזזה 120 ס"מ
 גובה מקסימלי 280 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית

דלת הזזה זכוכית חלקה
THIRA
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לבחירה אישית – זכוכית חלקה או מגורענת בצביעת מט או 
מבריק בכל גוון נבחר על ידי הלקוח

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ

דלת הזזה עשויה זכוכית תלויה במסגרת אלומיניום. 
להפרדה בין החללים ללא מסלול מותקן ברצפה

5151



 קו הדלת מתיישר עם החלל הציבורי
 מנגנון נעילה תפוס/פנוי, גומיות אטימה

 מפתח מקסימלי לדלת פתיחה 100/300 ס"מ
 גובה מקסימלי 280 ס"מ

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית

דלת פתיחה עם משקוף והלבשות אלומיניום
THESI
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BASE ANTA UNICA per pareti in cartongesso

BASE ANTA UNICA per pareti intonacabili

Molla d'aggancio

Molla d'aggancio

Montante

Zanche per muratura

Chiodi premontati

Traverso

Mascherina di copertura 

Chiodi premonta
Pre-fitted nails

Pre-fitted nails

Space bars

Space bars

Door installation accessories

Door installation accessories

Door-post sub frame

Wall fixings

Wire mesh

Door-post sub frame
Wire mesh

ti

Montante

Distanziali

Mascherina di copertura 

Traverso

Rinforzi orizzontali

Rete metallica

Kit carrello

H Hi

Pf

Si Pf
L

Li

H Hi

Pf

PfSi
L

Li

Distanziali

Kit carrello

Distanziali

Distanziali

R

R

RR

R

Space bars

Space bars

Cover trim

Cover trim

Crosspiece

Crosspiece

Retainer spring

Retainer spring

BASE ANTA UNICA per pareti in cartongesso

BASE ANTA UNICA per pareti intonacabili

Molla d'aggancio

Molla d'aggancio

Montante

Zanche per muratura

Chiodi premontati

Traverso

Mascherina di copertura 

Chiodi premonta
Pre-fitted nails

Pre-fitted nails

Space bars

Space bars

Door installation accessories

Door installation accessories

Door-post sub frame

Wall fixings

Wire mesh

Door-post sub frame
Wire mesh

ti

Montante

Distanziali

Mascherina di copertura 

Traverso

Rinforzi orizzontali

Rete metallica

Kit carrello

H Hi

Pf

Si Pf
L

Li

H Hi

Pf

PfSi
L

Li

Distanziali

Kit carrello

Distanziali

Distanziali

R

R

RR

R

Space bars

Space bars

Cover trim

Cover trim

Crosspiece

Crosspiece

Retainer spring

Retainer spring

Lרוחב פתח מעבר600 מ“מ-1200 מ“מ

L+L+רוחב פתח בניה110 מ“מLi

Hגובה פתח מעבר2000 מ“מ-3000 מ“מ

H+גובה פתח בניה100 מ“מHi

Siעובי קיר גבסמותאם לניצב 7/10

Siעובי קיר בלוקמותאם לבלוק 7/10

Pfעובי הקיר הסופי-גבס100 מ“מ / 125 מ“מ

Pfעובי הקיר הסופי-בלוק105 מ“מ / 125 מ“מ

פתח מעבר נטופתח הכנה בבניה

1310x2100600x2000

1310x2200600x2100

1510x2100700x2000

1510x2200700x2100

1710x2100800x2000

1710x2200800x2100

1910x2100900x2000

1910x2200900x2100

2110x21001000x2000

2110x22001000x2100

2310x21001100x2000

2310x22001100x2100

2510x21001200x2000

2510x22001200x2100

BASE
מידות כלליות

BASE מידות

BASE
לקירות גבס/בלוקים

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ
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Lרוחב פתח מעבר1200 מ“מ-2400 מ“מ

L+L+L+L+ רוחב פתח בניה120 מ“מLi

Hגובה פתח מעבר2000 מ“מ-3000 מ“מ

H+גובה פתח בניה100 מ“מHi

Siעובי קיר גבסמותאם לניצב 7/10

Siעובי קיר בלוקמותאם לבלוק 7/10

Pfעובי הקיר הסופי-גבס100 מ“מ / 125 מ“מ

Pfעובי הקיר הסופי-בלוק105 מ“מ / 125 מ“מ

פתח מעבר נטופתח הכנה בבניה

2520x21001200x2000

2520x22001200x2100

2920x21001400x2000

2920x22001400x2100

3320x21001600x2000

3320x22001600x2100

3720x21001800x2000

3720x22001800x2100

4120x21002000x2000

4120x22002000x2100

4520x21002200x2000

4520x22002200x2100

4920x21002400x2000

4920x22002400x2100

BASE DOPPIO
מידות כלליות

BASE DOPPIO מידות

BASE DOPPIO
לקירות גבס/בלוקים

Molla d'aggancio

BASE ANTA DOPPIA per pareti in cartongesso

Mascherina di copertura 

Traverso

Rinforzi orizzontali

Distanziali

Kit carrello

Mascherina di copertura 

Traverso

Rete metallica

BASE ANTA DOPPIA per pareti intonacabili

HiH

H Hi

Si PfL

Li

Pf

Pf

Staffa di giunzione

Staffa di giunzione

Li

L
Si Pf

R

R

Moll  d'aggancio
Retainer spring

a

Space bars

Door installation accessories

Cover trim

Crosspiece

Wire mesh

Double door coupling
Retainer spring

Cover trim

Crosspiece

Horizontal reinforcements

Double door coupling

Distanziali
Space bars

Kit carrello
Door installation accessories

Distanziali
Space bars

Distanziali
Space bars

R

R

Molla d'aggancio

BASE ANTA DOPPIA per pareti in cartongesso

Mascherina di copertura 

Traverso

Rinforzi orizzontali

Distanziali

Kit carrello

Mascherina di copertura 

Traverso

Rete metallica

BASE ANTA DOPPIA per pareti intonacabili

HiH

H Hi

Si PfL

Li

Pf

Pf

Staffa di giunzione

Staffa di giunzione

Li

L
Si Pf

R

R

Moll  d'aggancio
Retainer spring

a

Space bars

Door installation accessories

Cover trim

Crosspiece

Wire mesh

Double door coupling
Retainer spring

Cover trim

Crosspiece

Horizontal reinforcements

Double door coupling

Distanziali
Space bars

Kit carrello
Door installation accessories

Distanziali
Space bars

Distanziali
Space bars

R

R

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ
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Lרוחב פתח מעבר600 מ“מ-1200 מ“מ

L+L+רוחב פתח בניה120 מ“מLi

Hגובה פתח מעבר2000 מ“מ-3000 מ“מ

H+גובה פתח בניה60 מ“מHi

Siעובי קיר גבסמותאם לניצב 7/10

Siעובי קיר בלוקמותאם לבלוק 7/10

Pfעובי הקיר הסופי-גבס100 מ“מ / 125 מ“מ

Pfעובי הקיר הסופי-בלוק105 מ“מ / 125 מ“מ

ESSENIAL דגם
מידות כלליות

ESSENIAL מידות

ESSENIAL דגם
לקירות גבס/בלוקים

פתח מעבר נטופתח הכנה בבניה

1320x2160600x2100

1320x2460600x2400

1520x2160700x2100

1520x2460700x2400

1720x2160800x2100

1720x2460800x2400

1920x2160900x2100

1920x2460900x2400

2120x21601000x2100

2120x24601000x2400

2320x21601100x2100

2320x24601100x2400

2520x21601200x2100

2520x24601200x2400

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ
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Lרוחב פתח מעבר1200 מ“מ-2400 מ“מ

L+L+L+L+ רוחב פתח בניה120 מ“מLi

Hגובה פתח מעבר2000 מ“מ-3000 מ“מ

H+גובה פתח בניה60 מ“מHi

Siעובי קיר גבסמותאם לניצב 7/10

Siעובי קיר בלוקמותאם לבלוק 7/10

Pfעובי הקיר הסופי-גבס100 מ“מ / 125 מ“מ

Pfעובי הקיר הסופי-בלוק105 מ“מ / 125 מ“מ

ESSENIAL DOPPIO דגם
מידות כלליות

ESSENIAL DOPPIO מידות

ESSENIAL DOPPIO דגם
לקירות גבס/בלוקים

פתח מעבר נטופתח הכנה בבניה

2520x21601200x2100

2520x24601200x2400

2920x21601400x2100

2920x24601400x2400

3320x21601600x2100

3320x24601600x2400

3720x21601800x2100

3720x24601800x2400

4120x21602000x2100

4120x24602000x2400

4520x21602200x2100

4520x24602200x2400

4920x21602400x2100

4920x24602400x2400

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ
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Lרוחב פתח מעבר600 מ“מ-1200 מ“מ

L+130 רוחב פתח בניהמ“מLi

Hגובה פתח מעבר2000 מ“מ-3000 מ“מ

H+60 גובה פתח בניהמ“מHi

פתח מעבר נטופתח הכנה בבניה

73/216600x2100

83/216700x2100

93x216800x2100

103x216900x2100

113/2161000x2100

123/2161100x2100

133/2161200x2100

FILOMURO מידות

FILOMURO דגם
לקירות בלוקים

FILOMURO דגם
לקירות בלוקים

* ניתן לקבל מידות גובה לפי דרישה עד 3000 מ"מ

Li

Hi

PROFILE NEW FILOMURO FOR PLASTER WALLS  PROFILE NEW FILOMURO FOR PLASTEBOARDS WALLS
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PROFILE T 
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PROFILE T 
(PULL)

plaster line
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plaster line

plaster line
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Lרוחב פתח מעבר600 מ“מ-1200 מ“מ

L + 150 רוחב פתח בניהמ“מLi

Hגובה פתח מעבר2000 מ“מ-3000 מ“מ

H + 80 גובה פתח בניהמ“מHi

Siעובי קיר גבסמותאם לניצב 7/10

Siעובי קיר בלוקמותאם לבלוק 7/10

Pfעובי הקיר הסופי-גבס100 מ“מ / 125 מ“מ

Pfעובי הקיר הסופי-בלוק105 מ“מ / 125 מ“מ

פתח מעבר נטופתח הכנה בבניה

750/218600x2100

850/218700x2100

95/218800x2100

105/218900x2100

115/2181000x2100

125/2181100x2100

132/2181200x2100

FILOMURO מידות

FILOMURO דגם
לקירות גבס

FILOMURO דגם
לקירות גבס/בלוקים

* ניתן לקבל מידות גובה עד 3000 מ"מ

Li

Hi

PROFILE NEW FILOMURO FOR PLASTER WALLS  PROFILE NEW FILOMURO FOR PLASTEBOARDS WALLS

eb"n 1:1
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PROFILE S 
(PUSH) PROFILE S 

(PUSH)

PROFILE T 
(PULL)

PROFILE T 
(PULL)

plaster line













eb"n 1:1

eb"n 1:1

plaster line

plaster line

plaster line
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MOVI מידות
less/modo/segno /מסילה דגם

גובה מסילה

משתנה בהתאם 
למספר מסילות
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MOVI מידות
less/modo/segno /מסילה דגם
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מוצר:
מנעול עם מנגנון תפוס פנוי

L10001 :מק”ט
גמר: ניקל מט

מוצר:
מושלות שקועות עגולות.

L10005 :מק”ט
גמר: ניקל מט

מוצר:
מושלות לחיצה עגולות.

במישור הדלת
L10022 :מק”ט

גמר: ניקל מט, זהב

מוצר:
 LAMP ידית נישלפת

במישור הדלת
L100027 :מק”ט

מוצר:
ידית לחיצה תפוס פנוי מוארכת

L10030 :מק”ט
גמר: ניקל מט,זהב

מוצר:
ידית לחיצה תפוס פנוי מרובעת

L10031 :מק”ט
גמר:ניקל מט, זהב
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מוצר:
ידית ALFA - תפוס/פנוי

L20006 :מק”ט
גמר: ניקל מט

מוצר:
ידית TUKE - תפוס/פנוי

L20020 :מק”ט
גמר: ניקל מט

מוצר:
ידית LUCIA - תפוס/פנוי

L20029 :מק”ט
גמר: ניקל מט

מוצר:
ידית PLANET Q - תפוס/פנוי

L31005 :מק”ט
גמר:ניקל מט

מוצר:
ידית TOTAL - תפוס/פנוי

L31025 :מק”ט
גמר:ניקל מט
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