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דלתות למינטו

P

P

P

P

-LRאלון מולבן

-LWוונגה

-LCבוק

-LAאגוז

₪ 1,070

₪ 1,070

₪ 1,070

₪ 1,070

BP00LR PV-VVVVL

BP00LW PV-VVVVL

BP00LC PV-VVVVL

BP00LA PV-VVVVL

מנעול נעילה שקטה
()AGB

-3צירי אנובה ()AGB

חתך משקוף מדורג +
הלבשה רחבה  9ס"מ
חמרה:

מפרט:

 3צירים (זוג) בקוטר  14מ"מ ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 1

דלתות למינטו

P

P

P

P

-LHלמינטו לבן

-LHלמינטו לבן

-LBלמינטו קרם

-LHלמינטו לבן

₪ 2,180

₪ 1,190

₪ 1,070

₪ 1,070

BP10LH_PV-VVXVL

BP10LH PV-VVVVL

BP00LB PV-VVVVL

BP00LH PV-VVVVL

מנעול נעילה שקטה
()AGB

-3צירי אנובה ()AGB

חתך משקוף מדורג +
הלבשה רחבה  9ס"מ
חמרה:

מפרט:

 3צירים (זוג) בקוטר  14מ"מ ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 2

דלתות למינטו עגול

כפולה A1

P

P

-LHלמינטו לבן

-LHלמינטו לבן

-LAאגוז

₪ 2,860

₪ 1,120

₪ 1,120

BP00LH A1V-8080VVM

BP00LH PV-VVVVM

BP00LA PV-VVVVM

מנעול נעילה שקטה
()AGB

-3צירי אנובה ()AGB

חתך משקוף עגול
(הלבשה  7ס"מ)
חמרה:

מפרט:

 3צירים (זוג) בקוטר  14מ"מ ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 3

דלתות צבע

מוגאלו SSB

מוגאלו SSBV

מוגאלו SSB

ברברינו CIP

-DHלבן

-DHלבן

-DHלבן

-DHלבן

₪ 2,760

₪ 2,250

₪ 1,770

₪ 1,770

BP10DH SSBV-VVXVL

BP10DH SSBVV-VVVVL

BP10DH SSBV-VVVVL

BP10DH CIPV-VVVVL

מנעול נעילה שקטה
()AGB

-3צירי אנובה ()AGB

חתך דלת פלקס +
משקוף והלבשות עץ
חמרה:

מפרט:

 3צירים (זוג) בקוטר  14מ"מ ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי פלקסבורד .100%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי בגמר למינטו לבן (לא צבע).

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 4

דלתות מיוחדות

-

מתקפלת P

סטרומבולי SSD

סטרומבולי SSDV

נסתרת P

-LHלמינטו לבן

-DHלבן

-DHלבן

-C0הכנה לצבע

₪ 2,820

₪ 2,095

₪ 2,570

₪ 3,470

BP04LH PV-VVVVR

BP00DH SSDV-VVVVL

BP00DH SSDVV-VVVVL

IP03CH PV-VVVVR

-3צירים כפולים  3Dניקל

מנעול נעילה שקטה
()AGB

 2-3צירים נסתרים
()AGB

חתך דלת מתקפלת

חמרה:

מפרט:

 2-3צירים נסתרים  /כפולים ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 5

דלתות ציר נסתר

דונטלו P

דונטלו P

לאונרדו P

לאונרדו P

-LHלמינטו לבן

-LHלמינטו לבן

-LHלמינטו לבן

-LHלמינטו לבן

₪ 1,170

₪ 2,280

₪ 1,490

₪ 2,590

IP00LH PV-VVVVO

IP10LH PV-VVXVO

IP01LH PV-VVVVO

IP11LH PV-VVXVO

חתך משקוף מדורג +
הלבשה רחבה  9ס"מ

-2צירי ספר

מנעול נעילה שקטה
()AGB

-2צירים נסתרים ()AGB

חמרה:

מפרט:

 3צירים (זוג) בקוטר  14מ"מ ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
קיט מנעול נעילה שקטה ניקל ,תוצרת  AGBאיטליה.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה וסף הגנה תחתון לכנף דלת.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 6

דלתות פולימר

P

P

SSB

CIP

-LHלמינטו לבן

-CHצבע לבן

-CHצבע לבן

-CHצבע לבן

₪ 1,090

₪ 2,330

₪ 1,190

₪ 1,190

IPN0CH PV-VVVVO

IPN1CH PV-VVXVO

IPN0CH SSBV-VVVVO

IPN0CH CIPV-VVVVO

 100%עמידות במים

חתך משקוף 100%
WPC

מנעול נעילה שקטה
()AGB

-2צירי ספר

חמרה:

מפרט:

 2צירי ספר ניקל.
קיט מנעול נעילה שקטה  Pניקל וסף הגנה תחתון לכנף דלת.
ידיות מעוצבות לבחירה ניקל/ברונזה.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
גוף כנף עשויה  WPCעמיד בפני מים ומזיקים.
משקוף והלבשות רחבות  WPCכולל גומי אטימה.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול  ,AGBידית ,סף פלסטיק ומעצור מגנטי.

קטלוג 2021

עמוד 7

דלת הזזה על-הקיר

כפולה S1

GL

P

-LRלמינטו אלון מולבן

-LCלמינטו בוק

-LHלמינטו לבן

₪ 3,610

₪ 2,090

₪ 1,770

IP00LR S1A-8080VVL

IP00LC GLA-VVVVL

IP00LH PA-VVVVL

מנעול נעילה שקטה

קיט מסילה איכותי

חתך משקוף עליון ,מכסה
ומסילה
חמרה:

מפרט:

דלתות :מסילה וקיט גלגלים איכותי.
קיט מנעול סיבולה  L/Oניקל.
ידיות שקועות ת/פ ניקל.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  65-75-85x204ס"מ (לפתחים ברוטו .)70-80-90/210
משקוף הדלת לחתך קיר עד  10-14ס"מ.

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול ופרזול  L/Oניקל.

קטלוג 2021

עמוד 8

דלת כיס

כפולה F1

SV4

P

-LWלמינטו וונגה

-LBלמינטו קרם

-LHלמינטו לבן

₪ 5,760

₪ 3,790

₪ 2,970

IP00LW F1B-8080VVC

IP00LB SV4B-VVVVC

IP00LH PB-VVVVC

מנעול נעילה שקטה

כיס מתכת איכותי לדלת
הזזה בתוך-הקיר

חתך משקוף כיס +
הלבשה ישרה ( 7ס"מ)

קיים גם בגוון בוק  /וונגה

חמרה:

מפרט:

דלתות :כיס מתכת איכותי לדלת הזזה בתוך-הקיר.
קיט מנעול סיבולה  L/Oניקל.
ידיות שקועות ת/פ ניקל.

עובי כנף הדלת  44מ"מ.
מילוי כוורת לאיזון מושלם בין בידוד לתפעול .80%
משקופים והלבשות מעץ מלא איכותי.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  65-75-85x202ס"מ (לפתחים ברוטו )133-153-173/210
משקוף הדלת לחתך קיר עד  10ס"מ

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
כולל מנעול ופרזול  L/Oניקל.

קטלוג 2021

עמוד 9

פסי ניקל

F1

A1

T1

J1

₪ 140

₪ 140

₪ 140

₪ 140

BA00AN F10-0000I

BA00AN T10-0000I

BA00AN A10-0000I

BA00AN J10-0000I

K1

H1

I1

E1

₪ 210

₪ 160

₪ 140

₪ 160

BA00AN K10-0000I

BA00AN H10-0000I

BA00AN I10-0000I

BA00AN E10-0000I

המחירים הם לתוספת מחיר לדלת ולא לפריט בנפרד! התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

המחירים כוללים מע"מ.

עמוד 10

פסי ניקל

D1

S1

B1

R1

₪ 140

₪ 210

₪ 210

₪ 210

BA00AN D10-0000I

BA00AN B10-0000I

BA00AN S10-0000I

BA00AN R10-0000I

C1

G1

₪ 140

₪ 210

BA00AN C10-0000I

BA00AN G10-0000I

המחירים הם לתוספת מחיר לדלת ולא לפריט בנפרד! התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

המחירים כוללים מע"מ.

עמוד 11

חלונות

OR

GL

GM

GS

₪ 70

₪ 170

₪ 320

₪ 170

BG00LH OR0-0000I

BG00LH GM0-0000I

BG00LH GL0-0000I

BG00LH GS0-0000I

SV4

SV3

SV

SSFV

₪ 820

₪ 820

₪ 590

₪ 470

BG00LH SV40-0000I

BG00LH SV30-0000I

BG00LH SV0-0000I

BG00LH SSFV0-0000I

המחירים הם לתוספת מחיר לדלת ולא לפריט בנפרד! התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

המחירים כוללים מע"מ.

עמוד 12

חלונות

SI

SSFI

SGL3

SGL

₪ 970

₪ 820

₪ 480

₪ 170

BG00LH SI0-0000I

BG00LH SSFI0-0000I

BG00LH SGL30-0000I

BG00LH SGL0-0000I

GR

SVI

SVG

SV5

₪ 290

₪ 590

₪ 970

₪ 820

BG00LH GR0-0000I

BG00LH SVI0-0000I

BG00LH SVG0-0000I

BG00LH SV50-0000I

המחירים הם לתוספת מחיר לדלת ולא לפריט בנפרד! התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

המחירים כוללים מע"מ.

עמוד 13

קיט ידיות
גוון

ניקל
)מאלגה( Q

דגם

דגם

דגם

₪ 52

₪ 52

BH0006 Q0

BH0006 A0

)ונציה( C

דגם

דגם

דגם

דגם

)ולנסיה( B

₪ 52

₪ 52

BH0006 C0

BH0006 B0

)ויגו( D

דגם

)ויטוריה( N

₪ 52

₪ 52

BH0006 D0

BH0006 N0

)פלמה( M

דגם

)סטנלי( Z

₪ 52

₪ 52

BH0006 M0

BH0006 Z0

דגם )אנדורה( E

דגם

דגם

)A (4025

דגם

)מדריד( PM

₪ 76

₪ 76

BH0006 E0

BH0006 P0

)A (4025

דגם

)סביליה( K

₪ 107

₪ 76

BH0083 A0

BH0006 K0

L/O

דגם

L/O

₪ 53

₪ 67

AH0006 A1

AH0006 B1

P/Y

דגם

P/Y

₪ 17

₪ 31

AH0006 A0

AH0006 B0

צו-אור

מעצור דלת

₪ 70

₪ 13

DH0006 B

DH0006 A

המחירים כוללים מע"מ.

* התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

עמוד 14

צירים AGB

ציר פייפ

ציר  180מעלות

ציר כפול מתכוונן

ציר נסתר

₪9

₪ 56

₪ 33

₪ 79

E001181415

E001261404

E011501415

E302000206

כיסוי לציר פייפ

ציר ספר

כיסוי לציר כפול

כיסוי לציר נסתר

₪5

₪ 21

#N/A

₪ 11

E001231406

IZ0006 S0

E211511416

E302001244

נגדי למנעול מגנט

נגדי למנעול לשונית

כיסוי איזי-מאטיק

פחית איזי-מאטיק

₪ 17

₪ 10

₪ 15

₪8

B024020506

B014020606

B024021778

B014029006
המחירים כוללים מע"מ.

* התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

עמוד 15

מנעולים מדיאנה AGB

מגנט P

לשונית P

מגנט  Pשטופקנט

לשונית  Pשטופקנט

₪ 64

₪ 64

₪ 64

₪ 64

B061015006577

B011015006577

B061015006594

B011015006594

מגנט LO

לשונית LO

מגנט  LOשטופקנט

לשונית  LOשטופקנט

₪ 114

₪ 114

₪ 114

₪ 114

B061025006577

B011025006577

B061025006594

B011025006594

מגנט Y

לשונית Y

מגנט  Yשטופקנט

לשונית  Yשטופקנט

₪ 189

₪ 189

₪ 189

₪ 189

B061035006577

B011035006577

B061035006594

B011035006594
המחירים כוללים מע"מ.

* התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

עמוד 16

אביזרים דלתות כניסה

צילינדר אינטראקטיב

פרזול WAVE

ידית פאר פלטה

ידית פאר פלטה

₪ 217

₪ 540

₪ 272

₪ 220

SLI013

B300020093

SLH093

SLH090

מחזיר דלת 916

מחזיר דלת 816

מחזיר דלת 64

מחזיר דלת 632

₪ 340

₪ 299

₪ 159

₪ 135

DC0015 A9

DC0015 A8

DC0015 A5

DC0015 A2

ידית בהלה 1700B

ידית בהלה 1300A

ידית בהלה 1700C

נגדי לידית בהלה

₪ 461

₪ 471

₪ 537

₪ 302

DE0015 A1

DE0015 B0

DE0015 A2

DE0009 H0
המחירים כוללים מע"מ.

* התמונות להמחשה בלבד!

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

קטלוג 2021

עמוד 17

מערכת לבתי מלון

-

-

גרסת ספרינט

גרסה מלאה

תוכנה ולימוד

לאונרדו P

עד  50חדרים

עד  65000חדרים

בגרסה מלאה

צבע בתנור

₪ 4,974

₪ 4,798

₪ 16,100

₪ 2,226

B699DC0100

B699DC0000

BP00DH SSDVV-VVVVL

IP01CH PV-VVVVO

לא צריך תוכנה או
מחשבים במלון עד 50
חדרים ,רק כרטיס חכם.

המלון גדל? ניתן לשדרג
תמיד לגרסה המלאה.

מראה נקי ללא צורך בחיווט
חשמל מתוך החדר למנעול
הדלת ,תודות לסוללות.

כרטיס עמיד בשריטות וחבלות.
הכרטיס פועל בכל כיוון ומבטיח
חווית משתמש מרבית.

חמרה:

מפרט:

עיצוב מינימליסטי תודות להתקן קורא כרטיסים קטן ביותר.
קיט מנעול אופרה מגנטי ,כבל והתקן לסוללות ,חצי-צילינדר  +מוט ידית.
קיט אלקטרוניקה ,קורא קיר ,חסכן חשמל ,קורא כרטיסים ,ידית מעוצבת לבחירהמנעול המגנטי האיכותי מבטיח פעילות פתיחה/נעילה שקטה ביותר.
שליטה ובקרה מוחלטת תודות למנעול חכם המקושר עם המערכת.
כרטיסי חדרים ( RFIDאין צורך לכוון את הכרטיס לצד מסוים).

מידות סטנדרט:
כנף דלת  60-70-80x202ס"מ (לפתחים ברוטו )70-80-90/206
משקוף הדלת לחתך קיר עד  14ס"מ

המחירים עבור הובלה והתקנה מתומחרים בנפרד.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים אינם כוללים מע"מ.

קטלוג 2021

עמוד 18

דלתות כניסה סטנדרט

2020

2020

3018

3016

וינוריט-חום

-0096אפור

-9001קרם

-9016לבן

₪ 2,207

₪ 2,890

₪ 3,700

₪ 3,794

SL2020 PK

SL2020 0096

SL3018 9001

SL3016 9016

ידיות פאר פלטה
ניקל  /ברונזה

מנעול  125עם 7-10
בריחים

תקן ישראלי ואירופאי
ISO-9002

מנגנון השמדה עצמית

חמרה:

מפרט:

משקוף בניה סימטרי מגולוון פח .1.2
סגר ביטחון טיבלוק ניקל  /ברונזה ,ציל' .SL-BLUE
מגוון ידיות אחיזה בתוספת תשלום (קטלוג מלא באתר גאש).

בטיחות גבוהה – מנעול רב בריחי ,בריחים בעובי  14ס"מ ,אורך  25ס"מ.
תקן ישראלי ואירופאי – עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.
בידוד תרמי אקוסטי – דלת מבודדת בפער של עד  25מעלות.

מידות סטנדרט (:)2020

מידות סטנדרט (:)3000

כנף דלת  98x203ס"מ.
משקוף בניה  130-200ס"מ.

כנף דלת  98x210ס"מ.
משקוף בניה  130-200ס"מ.

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
לא כולל ידית משיכה.

קטלוג 2021

עמוד 20

דלתות כניסה מעוצבות

7001-2

7062

7071

7020-51B

-9001קרם

-235כחול

-9005שחור

-1002חרדל

₪ 6,164

₪ 4,382

₪ 6,145

₪ 5,368

SL7001-2 9001

SL7062 235

SL7071 9005

SL7020-51B 1002

ידיות פאר פלטה
ניקל  /ברונזה

מנעול  125עם 10
בריחים

תקן ישראלי ואירופאי
ISO-9002

מנגנון השמדה עצמית

חמרה:

מפרט:

משקוף בניה אסימטרי  /קנט  30/50פח .1.2
סגר ביטחון טיבלוק ניקל  /ברונזה ,ציל' .SL-BLUE
מגוון ידיות אחיזה בתוספת תשלום (קטלוג מלא באתר גאש).

בטיחות גבוהה – מנעול רב בריחי ,בריחים בעובי  14ס"מ ,אורך  25ס"מ.
תקן ישראלי ואירופאי – עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.
בידוד תרמי אקוסטי – דלת מבודדת בפער של עד  25מעלות.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  98x210ס"מ.
משקוף בניה  130-200ס"מ.

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
לא כולל ידית משיכה.

קטלוג 2021

עמוד 21

דלתות כניסה מעוצבות

7050-57

7008-7

SL7014-2

-0097אפור

-481תכלת

-5018טורקיז

₪ 5,678

₪ 5,368

₪ 6,164

SL7050-57D 0097

SL7008-7 481

SL7014-2 5018

תקן ישראלי ואירופאי
ISO-9002

מנגנון השמדה עצמית

ידיות פאר פלטה
ניקל  /ברונזה

מנעול  125עם 10
בריחים

חמרה:

מפרט:

משקוף בניה אסימטרי  /קנט  30/50פח .1.2
סגר ביטחון טיבלוק ניקל  /ברונזה ,ציל' .SL-BLUE
מגוון ידיות אחיזה בתוספת תשלום (קטלוג מלא באתר גאש).

בטיחות גבוהה – מנעול רב בריחי ,בריחים בעובי  14ס"מ ,אורך  25ס"מ.
תקן ישראלי ואירופאי – עמידה בתקנים בינלאומיים וישראליים מחמירים.
בידוד תרמי אקוסטי – דלת מבודדת בפער של עד  25מעלות.

מידות סטנדרט:
כנף דלת  98x210ס"מ.
משקוף בניה  130-200ס"מ.

לא כולל הובלה והתקנה.
התמונות להמחשה בלבד

קטלוג מלא באתר דלתות גאש

המחירים כוללים מע"מ.
לא כולל ידית משיכה.

קטלוג 2021

עמוד 22

P

GM

GS

OR

GL

SGL

SGL3

SSFV

SVI

SSFI

SV

SV3

SV4

SV5

SI

SVG

J1

F1

A1

T1

E1

D1

B1

C1

G1

I1

H1

K1

R1

S1

CIP

SSB

SSBV

SSD

SSDV

SSC

