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פרויקטים בביצוע
פרויקטים ציבוריים, מגדלי יוקרה ווילות פרטיות.

STATO מובילה פרויקטים ציבוריים כגון:
בתי מלון, מגדלי משרדים, מגדלי יוקרה ווילות פרטיות.

במרחב. שילובם  תוך  פרקטיות  רק  ולא  ערך  המעוצבות  הפנים  בדלתות  רואה   STATO

ובתוכם:  איטלקיות  פרימיום  דלתות  מותגי  של  הבלעדית  הנציגה  הינה   STATO
 SCRIGNO, MOVI, FLAT LINE

 ומציגה מגוון רחב של דלתות פנים מעוצבות  בהתאמה אישית, דלתות פתיחה בקו אפס
 הנטמעות במישור אחד עם הקיר בקו עיצובי, נקי ומרשים

וכמו כן, דלתות הזזה ודלתות זכוכית במגוון חומרים ואפשרויות הרכבה.
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דלתות הזזה
במגוון דגמים וחומרים – אלומיניום | זכוכית | עץ

סקריניו ומשווקת  האיטלקי  היוקרה  דלתות  מותג  של  הבלעדית  היבואנית  הינה   STATO
בארץ מגוון רחב של דלתות הזזה ופתיחה תוך שימוש בטכנולוגיית הכיסים אשר פותחה 

ע"י SCRIGNO והיוותה מודל עבור שוק דלתות הפנים כולו.
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דלת הזזה לכיס - דלת הנפתחת לתוך כיס בקיר עם מסגרת 
עץ המעטרת את המיפתח.

תיאור:
מתאים לבניה בבלוק ובגבס l

מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות,  l
משרדים וכו'.

מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה. l
מפתח מקסימלי 120 ס״מ. l

גובה מקסימלי 300 ס״מ. l

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

BASE
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דלת הזזה לכיס - מפתח דלת בודדת הנפתחת אל תוך הכיס 
בקיר ללא משקוף גלוי

תיאור:
טכנולוגיה ייחודית – פתח חשוף ונקי ללא כל הלבשה או משקוף, מאפשר 

לדלת להיכנס בשלמות אל תוך הכיס שבקיר.

מתאים לבניה בבלוק ובגבס l
מתאים לחדרי הבית, אמבטיות, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי נוחיות,  l

משרדים וכו'.
מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה. l

מפתח מקסימלי 120 ס״מ. l
גובה מקסימלי 300 ס״מ. l

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

ESSENTIAL
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דלת הזזה עם מפתח כפול
במגוון דגמים וחומרים – אלומיניום | זכוכית | עץ
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דלת הזזה כפולה הנפתחת לתוך כיס בקיר ופותחת שני 
חללים למרחב אחד גדול ברגע.

תיאור:
מאפשר לשני חללים נפרדים להפוך לחלל אחד גדול

מתאים לבניה בבלוק ובגבס l
מתאים להפרדה בין חללים גדולים, מטבחים, חדרי ארונות, חדרי  l

נוחיות, משרדים וכו'
מנגנון נעילה תפוס/פנוי, מברשות וגומיות אטימה l

מפתח מקסימלי 240/300 ס״מ l

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

BASE DOPPIO



19

דלתות קו אפס
במגוון דגמים וחומרים – אלומיניום | זכוכית | עץ

ויוקרתי  דלתות קו אפס מתאימות לעיצוב מודרני נקי וחלק בכל חלק המחפש מראה נקי 

במיוחד.  דלת קו אפס מתאימה למבנים ציבוריים ופרטיים, לחברות,  לבנייני משרדים ולכל 

מי שעיצוב מודרני המשלב מראה נקי עם פרקטיות אפקטיבית הוא הקו המנחה אותו

בבחירת דלתות מעוצבות.
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דלת פתיחה במישור הקיר, המותקנת על משקוף אלומיניום 
וצירים נסתרים.

תיאור:
מתאים לבניה בבלוק ובגבס l

גומיות לאיטום, מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה. l
מפתח מקסימלי 140/300 ס"מ בדלת בודדת ו 240/300 בדלת כפולה l

גובה מקסימלי 350 ס"מ l
אפשרות למזוזה בק אפס עם המשקוף. l

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ 
RAL -לפי קטלוג טמבור, נירלט ו
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דלת הזזה אקוסטית
פתרון אקוסטיקה ברמת ביצועים גבוהה

דלתות ההזזה של סקריניו מציעות פתרון חדשני של אקוסטיקה ברמת ביצועים גבוהים של 

בידוד הרעש באופן יוצא דופן וכך למעשה בעל הבית יכול לנהל את שתי אורחות חייו גם 

יחד – חיי משפחה וחיי העבודה באותה הסביבה.

הפתרון כולל משקוף ודלת המאופיינים ביכולת שלהם לבודד את הרעש מיתר חללי 

הבית והמשרד ומבלי לוותר על העיצוב.



32



33

PIVOT
דלת פתיחה עם ציר מרכזי במישור הקיר - 

דלתות קו אפס
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 PIVOT
דלת פתיחה עם ציר מרכזי במישור הקיר - דלתות קו אפס

תיאור:

דלת כנף פתיחה המותקנת עם משקופי אלומיניום וצירים נסתרים

מידות רוחב 150 ס"מ לכנף l
ניתן להזמין מידות גובה עד 350 ס"מ l

מסגרת עץ גושני, מילוי FLEXBOARD 100%  לאקוסטיקה מרבית  l
המבטיחה הפחתת מעבר רעשים בין חללי הבית, בהיקף הדלת מותקנות 

גומיות לאיטום
מנגנון מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה l

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית/עץ 
RAL -לפי קטלוג טמבור, נירלט ו
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דלתות זכוכית
דלתות הזזה זכוכית במגוון מותגים ועיצובים

דלת זכוכית היא דרך אלגנטית במיוחד לחלק את החלל בבית
בצורה חכמה ואינטליגנטית. 

דלתות זכוכית עם מנגנון הזזה מאפשרות לחלק את החלל בצורה זורמת. 

דלתות הזכוכית תוחמות את החללים השונים אבל באותה מידה
מאפשרות לאור מבחוץ להאיר פנימה ולהעניק תחושת חמימות. 
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דלת הזזה זכוכית - דלת מסגרת אלומיניום 1.8 ס"מ
עם שילוב זכוכית

תיאור:

מתאים ליישום כדלת הזזה חיצונית, כדלת לכיס וכדלת פתיחה l
מנגנון נעילה, מברשות וגומיות אטימה l
מפתח מקסימלי לדלת 140/300 ס"מ l

מנגנון מנעול מגנטי לטריקה שקטה ורכה l

ניתן להתאים דלת בהתאם לבחירה אישית- צבע/זכוכית
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דלת הזזה עשויה זכוכית, תלויה במסגרת אלומיניום

תיאור:

מנגנון נעילה תפוס/פנוי  l
מגוון ידיות לבחירה. l

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

זכוכית וידיות בהתאמה אישית 
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אביזרים משלמים
איכות ומצויינות בעיצוב ובפונקציונליות

עד 20 שנות אחריות
על מנגנוני המותג
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מוצר:

מנעול עם מנגנון תפוס/פנוי  l
L10001 :מק״ט l

גמר: ניקל מט l

מוצר:

מושלות שקועות עגולות  l
L10005 :מק״ט l

גמר: ניקל מט l

מוצר:
מושלות לחיצה עגולות  l 

     במישור הדלת
L10022 :מק״ט l

גמר: ניקל מט, זהב l

מוצר:
 LAMP ידית נשלפת l 

     במישור הדלת
L10027 :מק״ט l

מוצר:

ידית לחיצה תפוס/פנוי מוארכת  l
L10030 :מק״ט l

גמר: ניקל מט, זהב l

מוצר:

ידית לחיצה תפוס/פנוי מרובעת  l
L10031 :מק״ט l

גמר: ניקל מט, זהב l
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