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חברת עמית מערכות בע”מ מתכבדת בגאווה רבה להציג תכנון כחול 
לבן של מערכת דלתות ציר וויטרינות INEO. מערכת ייחודיות, איכותיות, 

יוקרתיות ואלגנטיות הנותנות מענה לכל חלום, רצון וצורך. 

מערכת INEO מרחיבה את מגוון הפתרונות והמוצרים הגדולה והמושלמת 
ביותר בענף הזכוכית והאלומיניום. העלייה ברמת החיים, בסטנדרט 

הבנייה ובדרישות הטכנולוגיות הדגישו את הצורך בדלתות כניסה 
הנותנות מגוון פתרונות פונקציונליות ועיצוביות שלא היו עד כה בישראל.

פיתוח INEO- מערכת הדלתות והוויטרינות נעשה על ידי צוות מהנדסים 
ומפתחים בעלי ניסיון רב שנים בתחומם, תוך כדי שיתוף פעולה ותמיכה 
 .GEZE, SAVIO, WSS, SIEGENIA :של החברות המובילות בעולם בתחומן
התוצאה דלתות ללא בעיות ותקלות הקיימות במערכת הדלתות השונות 

הקיימות בשוק הישראלי.

מגוון דלתות והוויטרינות כולל כנף אחת או שתיים, שילוב עם קבועים 
וחלונות לשחרור עשן וכל זאת עם מגוון רחב של אביזרי פרזול 

המאפשרים להרכיב אין סוף של אפשרויות. ניתן לקבל את הדלתות 
והוויטרינות בהדבקה סטרוקטורלית לקבלת מראה נקי ומרשים ללא 

סרגלי זיגוג.  

החברה שמה לה למטרה להוביל את השוק הישראלי בתחום דלתות 
הכניסה למבנים ונערכה לייצור עצמי של מערכות וזו על מנת לספק דלת 
מושלמת המבטיחה כניסה ויציאה חלקה ובטוחה של העוברים והשבים 

עם אחריות כוללת לדלתות והאביזרים המורכבים בה.

דלת INEO נבדקה בהצלחה במעבדות באיטליה במליון פתיחות וסגירות 
ועומדת בדרישות התקינה האירופאית. בדיקה זו מעידה על אמינותה, 

איכותה וחוזקה של דלת INEO כמובילה בשוק הישראלי. 

INEO 
ALUMINUM 
SOLUTIONS 

הדלתות שלנו נותנות מענה לכל רצון, צורך וחלום! 
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דלתות INEO מתאימות לזיגוג 
בקיר מסך, למעטפת החיצונית 
והפנימית בבנייני ציבור, מוסדי 
ומגורים. שילוב אופטימלי של 
מערכות פרזול שונות בהתאם 
לתנאים הסביבתיים של הדלת. 

בדלתות INEO ניתן 
להרכיב אביזרי פרזול 

סמויים וגלויים בזיגוג רגיל 
וסטרוקטורלי.

דלת INEO בפרופיל יורו 
גרוב המאפשר חיבור של 

מרבית מטצרי הפרזול 
המכאניים והאלקטרו 

מכאניים” 

דלתות INEO מתאימות למפתחים 
ברוחב כנף מקסימלי של 1,700 

מ”מ וגובה 4,000 מ”מ.

דלתות INEO יכולות 
לשאת משקל של 

600 ק"ג ויותר.

זיגוג רגיל או הדבקה 
סטרוקטורלית.

זיגוג של 6-12 מ”מ זכוכית 
רגילה/טריפלקס.

זיגוג של 14-47 מ”מ 
בבידודית עם אפשרות 

לשילוב צלון פנימי.

דלתות INEO מתוכננות לעבודה מאומצת 
בתדירות גבוהה ובתנאים סביבתיים קשים 

לאורך זמן ועומדות בדרישות התקינה 
האירופאית בבדיקה של מליון פתיחות וסגירות.

דלתות INEO היחידות עם 
פינות לחוצות, מודבקות 
ומרותכות.

איטום כפול ומשולש 
עם גומיות, התוצאה 

דלתות INEO אטומות 
ברמה גבוהה ביותר 

לרוח,גשם ואקוסטיקה.  

פתיחה דו כיוונית 
 INEO של דלת

כנף אחת או 
שתיים. בלעדי 
ב INEO פתיחה 

פנימה בדלת 
סטרוקטורלית.

בדלתות INEO ניתן לשלב את 
כל סוגי מערכות ההתראה 

כגון: ביטחון, בטיחות וגילוי אש 
ועשן. ניהול מבנים והתרעה על 

שבר בזכוכית.

סף רצפה המונע 
כניסת מים ורוח 

וקבלת אקוסטיקה 
מקסימלית. 

INEO 
בטוחה יותר
 חזקה יותר
גבוהה יותר

ניתן להוסיף נקודות נעילה 
בלתי מוגבלות כדי למקסם 

את רמת הבטחון.

 INEO ניתן לצבוע את דלתות
בכל סוגי ה RAL לסוגיו.

עובי דופן של 2.5 
מ"מ באזור הצירים 

לעמידות איתנה 
וארוכת טווח 
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בפיתוח הדלתות שמנו דגש על המראה 
הכולל של הדלת בשילוב מוצרי הפרזול, 
התוצאה דלת מעוצבת  ומראה הרמוני 
של מוצרי הפרזול בדלת רגילה ובדלת 

סטרוקטורלי.

מראה נקי של הדלת בשילוב 	 
פרופיל תואם בוויטרינות רגילות 

ופינתיות וחלונות שחרור עשן.

שילוב סמוי ואופטימלי של אביזרי 	 
הפרזול השונים בדלת )ידית בהלה, 

מחזיר שמן, מנעולים וצירים( 
INEO  וקבלת מראה אלגנטי 

ויוקרתי הן בזיגוג רגיל והן בהדבקה 
סטרוקטורלית.

דלתות INEO מתאימות למפתחים 	 
ברוחב כנף מקסימלי של 1,700 מ”מ 

וגובה 4,000 מ”מ.

דלתות INEO יכולות לשאת משקל 	 
מקסימלי של 600 ק”ג. 

הדלת מתאימה לזיגוג בקיר מסך 	 
למעטפת החיצונית והפנימית. ניתן 

 לשלב מערכות פרזול שונות
heavy duty או בסיסיות בהתאם 

למיקום הדלת בבניין. 

זיגוג של 6-12 מ”מ זכוכית רגילה. 	 
14-47 מ”מ בזכוכית בידודית עם 

אפשרות לשילוב צלון פנימי.

ייצור הדלתות נעשה באמצעות הציוד 
הטכנולוגי המתקדם ביותר. השילוב 
של ההון האנושי והניסיון הרב עם 

הטכנולוגיה המתקדמת יצרו את 
הדלת החזקה והבטוחה ביותר בשוק 

הישראלי. 

 	 INEO תכנוננו המוקפד של דלת
מאפשר מומנט אינרציה גבוה, 

עמידות גבוהה בתנאים סביבתיים 
קשים ותדירות שימוש רבה.

איטום כפול בדלת INEO נותן 	 
לדלת רמת איטום אוויר אקוסטיקה 

גבוהה. 

שמנו דגש על חיבור הפינות 	 
בלחיצה עם אפשרויות ריתוך ודבק 

אפוקסי.

חיבור סף רצפה מונע כניסת מים 	 
וקבלת אקוסטיקה אופטימלית. 

 	 INEO פתיחת דו כיוונית של דלת
החוצה ופנימה כנף אחת או שתיים.

אפשרות להוספת נקודות נעילה 	 
בדלת INEO להעלאת רמת הביטחון 

שהדלת מעניקה.

בדלת INEO ניתן לשלב מערכות 	 
רבות: התרעה על שבר בזכוכית, 
חיבור למערכות של ניהול מבנים, 
בטיחות ובטחון וגילוי עשן ואש. 

כחברת הפרזול המובילה בישראל 
אנו מאמינים שמוצרינו הם הטובים 

והאיכותיים ביותר, יחד עם זאת בתכנון 
הדלתות בחרנו לאפשר חופש בחירה 

בקבוצות הפרזול השונות הקיימות 
בשוק הישראלי. 

לב ליבה של העשייה של חברת 	 
עמית מערכות הוא בהתאמת 

מוצרי הפרזול המתאימים למערכות 
השונות, הקפדנו על שילוב טבעי 

של מוצרי הפרזול השונים עם 
הדלת.

מערכת דלתות INEO והוויטרינות 	 
תוכננה בפרופיל יורו גרוב המאפשר 

עבודה עם מרבית ספקי וחברות 
הפרזול השונות במוצרים המכאניים 
והאלקטרו מכאניים. המערכת אינה 
מוגבלת לקבוצת פרזול זו או אחרת.

מבחר אין סופי של אפשרויות 	 
 INEO בחירה בפרזול דלתות

מאפשר מענה הולם ומלא לכל צורך 
ודרישה החל מהצירים, ידיות בהלה, 

מחזירי שמן, מנגנון חשמלי, מנעול 
 רב נקודתי וכו’ 

ייצור דלתות מעולות ומוצלחות לבד 
אינו מספק ובתכנון הדלת שמנו דגש 

על חיבור מכאני למבנה וכן על איטום 
הדלת והמשקוף למבנה. התוצאה חיבור 
אופטימלי של דלתות INEO והוויטרינות 

למבנה תוך הקפדה על פרטי החיבור 
לבניין.

איטום

שילוב של סילקון בצד החיצוני עם 	 
 ILLMOD עם TREMCO מוצרי חברת

TP 600, חומר אקרילי חסין אש 
ומים ובעל עמידות גבוהה לקרינת 

השמש, התוצאה :

איטום אקוסטי	 

איטום תרמי 	 

איטום נגד חדירת מים 	 

חיבור מכאני למבנה:

 HILTI בברגי INEO חיבור דלת
מאפשרים עמידה איתנה בכוחות 

האופקיים המופעלים על הדלת בחיבור 
למבנה. כדי לעמוד בכוחות האופקיים 
שמנו דגש על המרווחים המדויקים בין 

בורג ובורג. 

INEO DESIGNINEO
 TECHNOLOGY

INEO
FREEDOM
OF CHOICE

INEO
CONNECTION
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תרשים זה מראה את מגוון הפרזול שניתן להרכיב על דלתות INEO. מיקום הדלת במבנה 
והלחצים ותדירות השימוש בדלת קובעים את סוג הפרזול הנבחר.

 .INEO נא צור קשר עם יועץ הפרזול של עמית מערכות לבחירת הפרזול המתאים לדלת

 INEO תרשים מוצרי הפרזול בדלתות
בבחירת סוגי הפרזול אנו מקבלים את דגם הדלת, הכנס את המספר של סוג הפרזול לטבלה.

בבחירת סוגי הפרזול אנו מקבלים מק"ט לדלת, הכנס את המספר 
של סוג הפרזול לטבלה 

ידית
מחזיר 

שמן
בקרת 
כניסה

מנעוליםצילינדרים
ידית 
בהלה

דלתצירים

צבע RAL של הדלת 

סוג הזיגוג : 
מונוליטית/טריפלקס 6-12 מ”מ

בידודית 14-47 מ”מ 
צלון פנימי

סוגי דלתותסוגי צירים  סוגי ידיות בהלה  סוגי מנעולים סוגי צילינדריםסוגי בקרות כניסה סוגי מחזירי שמןסוגי ידיות

ציר 2 חלקים דגם 1ללא ידית בהלה 0ללא מנעול ^00צילינדר משונן 1ללא בקרת כניסה 0ללא מחזיר שמן 0ללא ידית 0
SUMA

דלת כנף אחת זיגוג 1
רגיל 

ידית חצי קפיצית חד 1
צדדית

1TS 3000 12-24 1מחזירV DC נגדי חשמלי
GEZE

ציר 3 חלקים דגם 2ידית בהלה 1CIRCEOמנעול לשון 01̂צילינדר משונן אחיד2
SUMA

דלת שתי כנפיים זיגוג 2
רגיל 

ידית חצי קפיצית דו 2
צדדית 

2TS 4000 12-24 2מחזירV DC נגדי חשמלי
Normaly open GEZE

ציר 2 חלקים דגם 3ידית בהלה 2BERNINIמנעול רול ^02צילינדר משונן מאסטר3
"מכאניקה "

דלת כנף אחת זיגוג 3
סטרקטוראלי  

ידית מוסטת חד 3
צדדית 

3TS 5000 נגדי חשמלי לידית 3מחזיר
 BERNINI בהלה

CELLINI

4 HIGH - צילינדר 
 SECURTY

מנעול לשון רב נקודתי ^03
KFV

3CELLINI ציר 3 חלקים דגם 4ידית בהלה
"מכאניקה "

דלת שתי כנפיים זיגוג 4
סטרקטוראלי 

מחזיר TS 5000 עם 4ידית מוסטת דו צדדית 4
מתאם סגירה 

אלקטרומגנטר 350 4
ק"ג 

5 HIGH - צילינדר 
SECURTY אחיד

מנעול רול רב נקודתי ^04
KFV

4 WSS PANIC ידית בהלה
BAR

ציר 2 חלקים עד 110 5
STAC ק"ג

דלת כנף אחת 5
מחוזקת עד 4000 מ"מ 

גובה, זיגוג רגיל

ידית POWER חד 5
צדדית

5BOXER אלקטרומגנטר 500 5מחזיר
ק"ג 

6 HIGH - צילינדר 
SECURTY מאסטר

מנעול בהלה פונקציה ^05
E )נעילה אחת(

5 WSS PUSH ידית בהלה
BAR

ציר 2 חלקים עד 160 6
STAC ק"ג

דלת כנף אחת 6
מחוזקת עד 4000 

מ"מ גובה, זיגוג 
סטראקטוראלי 

מחזיר BOXER עם 6ידית POWER דו צדדית 6
מתאם סגירה 

מיקרוסביץ עם שרשור 6
להעברת מתח

7RIM מנעול בהלה פונקציה ^06צילינדר
B )נעילה אחת(

סט צירים לדלת עם 67
מחזיר תחתון 

ידית מתכוננת חד 7
צדדית

מנגנון חשמלי 7
TSA 160 הידראולי

בקרת כניסה ע"י 7
מנעול 

מנעול בהלה נטרק ^07
וננעל מכאני פונקציה 

WSS )נעילה אחת( E

ידית מתכוננת דו 8
צדדית

8POWER TURN נגדי מרכזי חשמלי 8מנגנון
עם חיבור למוט עליון 

WSS ותחתון

מנעול בהלה נטרק ^08
וננעל מכטני פונקציה 

WSS )נעילה אחת( B

ידית תפוח עם 9
צילינדר מובנה 

9TS 550 נגדי מרכזי חשמלי 7מחזיר רצפתי
עם חיבור למוט עליון 

ותחתון WSS + נגדי 
חשמלי נוסף לבריח 

עליון 

מנעול נטרק וננעל ^09
 EDS אלקטרומכאני

WSS )נעילה אחת(

ידית אינטגרלית עם 10
צילינדר מובנה 

מחזיר רצפתי לדלת 10
עד 600 ק"ג של חברת 

DICTATOR

 מנעול נטרק וננעל 10
ממונע WSS )נעילה 

אחת(

מנעול בהלה עם נעילה 11
KFV רב נקודתי

מנעול רב נקודתי נטרק 12
KFV וננעל מכאני

מנעול ממונע עם 13
  KFV פונקציה בהלה
)סגירה ופתיחה ע"י 

המנוע(

מנעול רב נקודתי נטרק 14
 ( KFV וננעל ממונע
פתיחה ע"י המנוע(

סט מנעולים ממונעים 15
לדלת שתי כנפיים דגם 
GEZE של IQ LOCK OUT

מנעול לשון עם הכנה 16
לנעילה רב נקודתית, 

הפעלה ע"י הידית 
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INEO SD250

דלתות אלומיניום
 חד כנפיות
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דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים עם ידית בהלה CIRCEO ליציאה מהירה ובטוחה. ידית חיצונית עם 
צילינדר מובנה לנעילת לילה. 

1124.330KHKH.CUTS 4000מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

CIRCEO ידית חיצונית )מנוף/תפוח( ידית בהלה דגם
עם צילינדר מובנה 

 TS מחזיר עליון דגם
4000 לדלתות עד 

1400 מ”מ 

SAVIOSAVIOSAVIOGEZEספק

3111כמות

0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות

13 12

oleg
מדבקה
לשנות במקום 5000 ל-4000

oleg
מדבקה
תמונה לא נכונה 

oleg
מדבקה
תמונה לא נכונה 

oleg
מדבקה
תמונה לא נכונה 
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דגם 122-00-103-10

פית
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הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה BERNINI ליציאה 
מהירה ובטוחה. ידית חיצונית עם צילינדר מובנה לנעילת לילה. 

1124.3306000.1/12006000.877TS 5000מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

BERNINI ידית חיצונית )מנוף/תפוח( ידית בהלה דגם
עם צילינדר מובנה 

 TS מחזיר עליון דגם
5000 לדלתות עד 

1400 מ”מ

SAVIOSAVIOSAVIOGEZEספק

3111כמות

0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות

15 14

oleg
מדבקה
תמונה לא נכונה 
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דל

דגם 122-00-105-10

פית
כנ

חד 
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הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה BERNINI ליציאה 
מהירה ובטוחה. ידית חיצונית עם צילינדר מובנה לנעילת לילה.

1124.3306000.1/12006000.87799735מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

BERNINI ידית חיצונית )מנוף/תפוח( ידית בהלה דגם
עם צילינדר מובנה 

גוף למחזיר סמוי 
BOXER EN 3-6

SAVIOSAVIOSAVIOGEZEספק

3111כמות

1292130570-0505-00מק״ט

מסילה למחזיר שמן תאור מוצר
BOXER

בולם דלת חצי כיפה

GEZEMODEAספק

11כמות

17 16

oleg
מדבקה
תמונה לא נכונה 



0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות

12
2-
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5 
ת

פי
כנ

ד-
ח

ת 
דל

דגם 122-00-7345

פית
כנ

חד 
ה 

הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה BERNINI ונגדי 
.POWER חשמלי תואם ליציאה מהירה ובטוחה גם בעת הפסקת חשמל. ידית משיכה חיצונית

1124.3306000.1/12006000.8206000.830מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

BERNINI מנטרל לידית בהלהנגדי חשמלי לידית בהלה ידית בהלה דגם

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

3111כמות

500RIM010716-7041-361432-2032-366000.820מק״ט

צילינדר RIM -צילינדר תאור מוצר
עליון 1.8 1” 

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 
מלוטש קוטר 32 מ”מ - 

ע.ד. 2 מ”מ

SAVIOGEZEMODEAMODEAספק

2.5 מטר אורך111כמות

19 18
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דגם 123-00-103-10

פית
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הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה CELLINI ליציאה 
מהירה ובטוחה. ידית חיצונית עם צילינדר מובנה לנעילת לילה. 

1124.3306100.1/10856000.877TS 5000מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

CELLINI ידית חיצונית )מנוף/תפוח( ידית בהלה דגם
עם צילינדר מובנה 

 TS מחזיר עליון דגם
5000 לדלתות עד 

1400 מ”מ

SAVIOSAVIOSAVIOGEZEספק

3111כמות

0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות

21 20
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דגם 123-00-105-10

פית
כנ

חד 
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הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה CELLINI ליציאה 
מהירה ובטוחה, מחזיר שמן סמוי ידית חיצונית עם צילינדר מובנה לנעילת לילה.

1124.3306100.1/10856000.87799735מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

CELLINI ידית חיצונית )מנוף/תפוח( ידית בהלה דגם
עם צילינדר מובנה 

גוף למחזיר סמוי 
BOXER EN 3-6

SAVIOSAVIOSAVIOGEZEספק

3111כמות

1292130570-0505-00מק״ט

מסילה למחזיר שמן תאור מוצר
BOXER

בולם דלת חצי כיפה

GEZEMODEAספק

11כמות

23 22



0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות
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פי
כנ
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ח

ת 
דל

דגם 123-00-7335

פית
כנ

חד 
ה 

הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה CELLINI ונגדי 
.POWER חשמלי תואם ליציאה מהירה ובטוחה גם בעת הפסקת חשמל. ידית משיכה חיצונית

1124.3306100.1/10856000.8206000.830מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

CELLINI מנטרל לידית בהלהנגדי חשמלי לידית בהלהידית בהלה דגם

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

3111כמות

500RIM01TS 50000716-7041-361432-2032-36מק״ט

צילינדר RIM - צילינדר תאור מוצר
עליון 1.8 1” 

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 
מלוטש קוטר 32 מ”מ - 

ע.ד. 2 מ”מ

SAVIOGEZEMODEAMODEAספק

2.51 מטר אורך11כמות

25 24
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דגם 123-00-7356

פית
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דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים עם ידית בהלה CIRCEO ליציאה מהירה ובטוחה. ידית חיצונית עם 
צילינדר מובנה לנעילת לילה. 

0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות

1124.3306100.1/10856000.8206000.830מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג 

CELLINI מנטרל לידית בהלהנגדי חשמלי לידית בהלהידית בהלה דגם

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

3111כמות

500RIM01997350716-7041-361432-2032-36מק״ט

צילינדר RIM - צילינדר תאור מוצר
עליון 1.8 1” 

 BOXER גוף למחזיר סמוי
EN 3-6

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 
מלוטש קוטר 32 מ”מ - 

ע.ד. 2 מ”מ

SAVIOGEZEMODEAMODEAספק

2.51 מטר אורך11כמות

27 26



1298560716-7041-361432-2032-360570-0505-00 + 128054מק״ט

וילון בטיחות דגם GS 335 תאור מוצר
להתקנה בצד חיצוני/פנימי 

של הדלת

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות( 

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

GEZEMODEAMODEAMODEAספק

חיצוני אורך 310 מ”מכמות
פנימי אורך 900 מ”מ

2.51 מטר אורך1
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ד-
ח

ת 
דל

דגם 123-00-7376

פית
כנ

חד 
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הל
 ב

דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט חמישה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 180 ק"ג עם ידית בהלה CELLINI ונגדי 
חשמלי תואם ליציאה מהירה ובטוחה גם בעת הפסקת חשמל. מחזיר דלת חשמלי הידראולי עם 

וילון לבטיחות מקסימלית .

1145.3/671145.7146100.1/10856000.820מק״ט

ציר דגם מכניקה 3 למשקל תאור מוצר
כנף עד 180 ק”ג

סט אביזרים לחיבור ציר 
מכניקה 3 חלקים עבור 

מק”ט

 CELLINI נגדי חשמלי לידית ידית בהלה דגם
בהלה 

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

3311כמות

6000.830500RIM01 TSA 160 NT124087מק״ט

צילינדר RIM - צילינדר מנטרל לידית בהלהתאור מוצר
עליון 1.8 1” 

מנגנון חשמלי הידראולי 
להתקנה לדלתות עד 1400 

מ”מ רוחב כנף

 GC 302 גלאי תנוע
להרכבה בצד פנימי 

של הדלת

SAVIOSAVIOGEZEGEZEספק

2.51 מטר אורך11כמות

29 28
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דגם 124-05-1035

פית
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הל
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דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט ארבעה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה PANIC BAR של 
.POWER ואפשרות נטרול ליציאה מהירה ובטוחה עם ידית E ומנעול עם פונקציית WSS

1124.33001.680.9200.114מק״ט
01.680.9200.426

01.114.3500.426
צירים צד ימין

01.115.3500.426
צירים צד שמאל

02.822.2100.010

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PANIC ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול חבוי חזית 
מנירוסטה עם פונקציה 

בהלה, כולל אפשרות 
נטרול במצב פתוח , מרכז 

צילינדר 35 מ”מ

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

0716-7041-361432-2032-36TS 50000570-0505-00מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

MODEAMODEAGEZEMODEAספק

2.511 מטר אורך1כמות

31 30
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דגם 124-05-1145

פית
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הל
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דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט חמישה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה PANIC BAR של 
WSS ומנעול עם פונקציית E ואפשרות נטרול ליציאה מהירה ובטוחה עם ידית מנגנון חשמלי 

הידראולי בשילוב וילון למקסימום בטיחות.

1124.33001.680.9200.114מק״ט
01.680.9200.426

01.114.3500.426
צירים צד ימין

01.115.3500.426
צירים צד שמאל

02.822.2100.010

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PANIC ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול חבוי חזית 
מנירוסטה עם פונקציה 

בהלה, כולל אפשרות 
נטרול במצב פתוח , מרכז 

צילינדר 35 מ”מ

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

TSA 160 NT0570-0505-00 0716-7041-361432-2032-36מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

מנגנון חשמלי הידראולי 
להתקנה לדלתות עד רוחב 

כנף מקסימאלי של 1400 
מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

MODEAMODEAGEZEMODEAספק

2.511 מטר אורך1כמות

129856A 4010-B 0570-0505-00 + 128054מק״ט

וילון בטיחות דגם GS 335 תאור מוצר
להתקנה בצד חיצוני של 

הדלת

זוויתן חשמלי לבקרת 
כניסה באינטגרציה עם 

TSA 160 מנגנון

בולם דלת חצי כיפה

GEZEGEZEMODEAספק

אורך 310 מ”מ+אורך 910 כמות
מ”מ

2.5133 מטר אורך 32
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פית
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דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט שלושה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה PANIC BAR של 
WSS ומנעול עם פונקציית B ליציאה מהירה ובטוחה עם ידית חיצונית מרהיבה.

1124.33001.680.9200.114מק״ט
01.680.9200.426

01.114.3500.426
צירים צד ימין

01.115.3500.426
צירים צד שמאל

02.822.2100.010

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PANIC ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול חבוי חזית 
מנירוסטה עם פונקציה 

בהלה, כולל אפשרות 
נטרול במצב פתוח, מרכז 

צילינדר 35 מ”מ

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

50012341TS 50000570-0505-00מק״ט

ידית חיצונית חצי קפיצית תאור מוצר
דגם “L” עם רוזטה אווולית 

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

WSSGEZEMODEAספק

111כמות

35 34
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דגם 125-05-1175

פית
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דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט ארבעה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה PUSH BAR של 
 .POWER ליציאה מהירה ובטוחה עם ידית E ומנעול עם פונקציית WSS

112.---.1124.33001.690מק״ט
01.690.---.198

01.114.3500.426
צירים צד ימין

01.115.3500.426
צירים צד שמאל

02.822.2100.010

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול חבוי חזית 
מנירוסטה עם פונקציה 

בהלה, כולל אפשרות 
נטרול במצב פתוח , מרכז 

צילינדר 35 מ”מ

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

0716-7041-361432-2032-36TS 50000570-0505-00מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

MODEAMODEAGEZEMODEAספק

2.511 מטר אורך1כמות

37 36
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דלת

דלת חד כנפית 

דלת מילוט ארבעה כוכבים במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם ידית בהלה PUSH BAR של 
WSS ומנעול עם פונקציית B ליציאה מהירה ובטוחה עם ידית חיצונית. 

112.---.1124.33001.690מק״ט
01.690.---.198

01.114.3500.426
צירים צד ימין

01.115.3500.426
צירים צד שמאל

02.822.2100.010

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול חבוי חזית 
מנירוסטה עם פונקציה 

בהלה, כולל אפשרות 
נטרול במצב פתוח , מרכז 

צילינדר 35 מ”מ

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

50012341TS 50000570-0505-00מק״ט

ידית חיצונית חצי קפיצית תאור מוצר
דגם “L” עם רוזטה 

אווולית.

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

WSSGEZEMODEAספק

111כמות

39 38
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דגם 325-05-1185

דלת מילוט סטרוקטורלית ואקוסטית בעלת חמישה כוכבים, דלת במשקל כנף מקסימלי של 120 
ק"ג עם ידית בהלה PUSH BAR של WSS ומנעול עם פונקציית E ליציאה מהירה. מנגנון הידראולי 

עם וילון לביטחון מקסימאלי. סף אקוסטי לקבלת אקוסטיקה מיטבית. 

112.---.1124.33001.690מק״ט
01.690.---.198

01.114.3500.426
צירים צד ימין

01.115.3500.426
צירים צד שמאל

02.822.2100.010

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול חבוי חזית 
מנירוסטה עם פונקציה 

בהלה, כולל אפשרות 
נטרול במצב פתוח , מרכז 

צילינדר 35 מ”מ

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

0716-7041-361432-2032-36POWER TURN124087מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות(

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

מנגנון חשמלי הידראולי 
להתקנה לדלתות עד 1400 

מ”מ רוחב כנף

 GC 302 גלאי תנועה
להרכבה בצד פנימי 

של הדלת

MODEAMODEAGEZEGEZEספק

2.511 מטר אורך1כמות

129856A 4010-BPS/143 0570-0505-00 + 128054מק״ט

וילון בטיחות דגם GS 335 תאור מוצר
להתקנה בצד חיצוני של 

הדלת

זוויתן חשמלי לבקרת 
כניסה באינטגרציה עם 

TSA 160 מנגנון

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

GEZEGEZESAVIOMODEAספק

אורך 310 מ”מ+אורך 900 כמות
מ”מ

111

דלת מילוט סטרוקטורלית 
פית

כנ
חד 

ה 
הל

 ב
דלת
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דגם 325-09-1731

פית
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דלת

דלת מילוט סטרוקטורלית ואקוסטית בעלת חמישה כוכבים, דלת במשקל כנף מקסימלי של 120 
ק"ג עם ידית בהלה PUSH BAR של WSS ומנעול ננעל נטרק עם פונקציית בהלה ליציאה בטוחה 

ומהירה. סף אקוסטי לקבלת אקוסטיקה מיטבית. 

112.---.1124.33001.690מק״ט
01.690.---.198

14.270.3500.42614.340.2400.426

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול נטרק וננעל 
אלקטרומכאני עם פונקציה 

בהלה

נגדי למנעול 
14.270.3500

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

14.600.0000.00014.610.0000.00001.198.0100.00002.822.2100.010מק״ט

שרשור להעברת כבל בין תאור מוצר
משקוף לכנף

כבל 14 גידים, 10 מטר 
אורך, 6 מ”מ קוטר

ספק כוח עם כניסת זרם 
 12V DC 230 , יציאת זרםV

פין מרובע 9 מ”מ 
באורך 100 מ”מ

WSSWSSWSSWSSספק

1111כמות

50012341TS 5000PS/143 0570-0505-00מק״ט

ידית חיצונית חצי קפיצית תאור מוצר
דגם “L” עם רוזטה אווולית

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

WSSGEZESAVIOMODEAספק

1+1111כמות

דלת מילוט סטרוקטורלית 

43 42
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פית
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דלת

דלת מילוט סטרוקטורלית ואקוסטית בעלת חמישה כוכבים, דלת במשקל כנף מקסימלי של 120 
ק"ג עם ידית בהלה PUSH BAR של WSS ומנעול ננעל נטרק עם פונקציית בהלה ליציאה בטוחה 

ומהירה. סף אקוסטי לקבלת אקוסטיקה מיטבית. 

112.---.1124.33001.690מק״ט
01.690.---.198

01.150.3500.426
01.151.3500.426

14.340.2400.426

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

מנעול נטרק וננעל ממונע 
חבוי חזית נירוסטה עם 

פונקציה בהלה מרכז 
צילינדר 35 מ”מ , צירים צד 

ימין/שמאל

נגדי למנעול 
14.270.3500

SAVIOWSSWSSWSSספק

3111כמות

14.600.0000.00014.610.0000.00001.198.0100.00001.195.0000.000מק״ט

שרשור להעברת כבל בין תאור מוצר
משקוף לכנף

כבל 14 גידים, 10 מטר 
אורך, 6 מ”מ קוטר

ספק כוח עם כניסת זרם 
 12V DC 230 , יציאת זרםV

יחידת בקרה 
אינטגרלית להרכבה 

על משקוף

WSSWSSWSSWSSספק

1111כמות

0716-7041-361432-2032-36POWER TURN 124087מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות( 

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

מנגנון חשמלי הידראולי 
להתקנה לדלתות עד 1400 

מ”מ רוחב כנף

 GC 302 גלאי תנועה
להרכבה בצד פנימי 

של הדלת

MODEAMODEAGEZEGEZEספק

1+1111כמות

דלת מילוט סטרוקטורלית 

45 44
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דלת

דלת מילוט סטרוקטורלית 

דלת מילוט סטרוקטורלית בעלת חמישה כוכבים, דלת במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם 
ידית בהלה PUSH BAR של WSS. מנעול GENIUS רב נקודתי ממונע לאבטחה מקסימלית. סף 

אקוסטי לקבלת אקוסטיקה מיטבית. 

1124.330349530031194373478606מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

GENIUS מנעול בהלה 
ממונע עם נעילה רב 

נקודתית

נגדי מרכזי למנעול רב 
נקודתי

נגדי עליון / תחתון 
למנעול רב נקודתי

SAVIOKFVKFVKFVספק

3111כמות

112.---.3384792+31108953470513+348433301.690מק״ט
01.690.---.198

0716-7041-36

מגנט לאינדקציה, תאור מוצר
גדי למגנט

ספק כוח,
מעביר מתח

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

 POWER קיט ידית
ישרה )שתי בוקסות( 

KFVKFVWSSMODEAספק

1111כמות

1432-2032-36TS 5000PS/1430570-0505-00מק״ט

צינור נירוסטה 316 מלוטש תאור מוצר
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

 TS 5000 מחזיר עליון דגם
לדלתות עד 1400 מ”מ

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

MODEAGEZESAVIOMODEAספק

2.5111 מטר אורךכמות

47 46



32
5-

13
-1

78
5 

ת
לי

ור
ט

ק
רו

ט
ס

ט 
לו

מי
ת 

דל

דגם 325-13-1785

פית
כנ

חד 
ה 

הל
 ב

דלת

דלת מילוט סטרוקטורלית 

דלת מילוט סטרוקטורלית בעלת חמישה כוכבים, דלת במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם 
מנגנון פתיחה חשמלי הידרואלי . מנעול GENIUS רב נקודתי ממונע לאבטחה מקסימלית. סף 

אקוסטי לקבלת אקוסטיקה מיטבית. 

1124.330349530031194373478606מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

GENIUS מנעול בהלה 
ממונע עם נעילה רב 

נקודתית

נגדי מרכזי למנעול רב 
נקודתי

נגדי עליון / תחתון 
למנעול רב נקודתי

SAVIOKFVKFVKFVספק

3111כמות

112.---.3384792+31108953470513+348433301.690מק״ט
01.690.---.198

0716-7041-36

מגנט לאינדקציה, תאור מוצר
גדי למגנט

ספק כוח,
מעביר מתח

 PUSH ידית בהלה מסוג
BAR

 POWER קיט ידית
ישרה )שתי בוקסות( 

KFVKFVWSSMODEAספק

1111כמות

1432-2032-36POWER TURN1240870570-0505-00מק״ט

צינור נירוסטה 316 מלוטש תאור מוצר
קוטר 32 מ”מ - ע.ד. 2 מ”מ

מנגנון חשמלי הידראולי 
להתקנה לדלתות עד 

1400 מ”מ רוחב כנף

 GC 302 גלאי תנועה
להרכבה בצד פנימי של 

הדלת

בולם דלת חצי כיפה

MODEAGEZEGEZEMODEAספק

2.5111 מטר אורךכמות

49 48
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דגם 222-00-104-10

פית
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דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלה BERNINI בנעילת צד ובריח עליון תחתון, זוג מחזירי שמן עם 
מתאם סגירה ואטם אקוסטי.

1124.3306100.1/12006000.2/12006000.877מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 BERNINI ידית בהלה
נעילת צד

 BERNINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון 

ידית חיצונית עם 
צילינדר מובנה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

2735149185115594PS/143מק״ט

מחזיר שמן עליון TS תאור מוצר
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
5000

מתאם סגירה בצד הנגדי 
 TS5000 \ של הצירים

 TS3000

סף איטום קפיצי 
לדלת אלומיניום באורך 

1430 מ”מ

GEZEGEZEGEZESAVIOספק

2212כמות

0570-0505-00מק״ט

בולם דלת חצי כיפהתאור מוצר

MODEAספק

1כמות

53 52
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הל
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דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלה BERNINI בנעילת צד ובריח עליון תחתון ונגדי חשמלי לבקרת 
כניסה, זוג מחזירי שמן עם מתאם סגירה ואטם אקוסטי.

1124.3306100.1/12006000.2/12006000.820מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 BERNINI ידית בהלה
נעילת צד

 BERNINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון 

נגדי חשמלי לידית 
בהלה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

6000.8302735149185115594מק״ט

מחזיר שמן עליון TS מנטרל לידית בהלהתאור מוצר
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
5000

מתאם סגירה בצד 
הנגדי של הצירים 

 TS5000 \ TS3000

SAVIOGEZEGEZEGEZEספק

1221כמות

500RIM010716-7041-361432-2032-36PS/143מק״ט

קיט ידית POWER ישרה צילינדר RIMתאור מוצר
)שתי בוקסות( - נירוסטה 

316

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי 
לדלת אלומיניום באורך 

1430 מ”מ

SAVIOMODEAMODEASAVIOספק

111כמות

55 54
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דגם 222-00-7365
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דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלה BERNINI בנעילת צד ובריח עליון תחתון ונגדי חשמלי לבקרת 
כניסה, זוג מחזירי שמן סמוי עם מתאם סגירה ואטם אקוסטי.

1124.3306100.1/12006000.2/12006000.820מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 BERNINI ידית בהלה
נעילת צד

 BERNINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון 

נגדי חשמלי לידית 
בהלה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

6000.83099735114141500RIM01מק״ט

 גוף למחזירמנטרל לידית בהלהתאור מוצר
BOXER EN 3-6 סמוי

 מתאם סגירה
 ISM למחזיר עליון -
מחזירי סמוי בוקסר

RIM צילינדר

SAVIOGEZEGEZESAVIOספק

1221כמות

0716-7041-361432-2032-36PS/143מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות( - נירוסטה 

316

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ - עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי 
לדלת אלומיניום באורך 

1430 מ”מ

MODEAMODEASAVIOספק

11כמות

57 56
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דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלה CELLINI בנעילת צד ובריח עליון תחתון וידית חיצונית לנעילה, זוג 
מחזירי שמן סמוי עם מתאם סגירה ואטם אקוסטי.

1124.3306100.1/12006000.2/12006000.877מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 Cellini ידית בהלה דגם
נעילת צד

 BERNINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון 

ידית חיצונית עם 
צילינדר מובנה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

99735114141PS/1430570-0505-00מק״ט

 גוף למחזירתאור מוצר
BOXER EN 3-6 סמוי

 מתאם סגירה
 ISM למחזיר עליון -
מחזירי סמוי בוקסר

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430 

מ”מ

מעצור קיר / רצפה

GEZEGEZESAVIOMODEAספק

2221כמות

59 58
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דגם 225-05-19-11-5

פית
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דו 
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הל
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דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלהWSS בנעילת צד ובריח עליון תחתון, נגדי מרכזי עם פונקציה בהלה 
כולל נגדי חשמלי לבקרת כניסה למקסימום בטיחות, מנגנון פתיחה חשמלי הידרואלי בשילוב 

גלאי ווילונות בטיחות ליציאה וכניסה בטוחה.

1124.33001.120.3500.426מק״ט
01.121.3500.426

xx.----.01.690xx.----.01.693

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול חבוי עם פונקציית 
בהלה כולל אפשרות נטרול 
במצב פתוח, מרכז צילינדר 

35 מ”מ, צירים צד ימין/
שמאל

 PUSH BARידית בהלה
לכנף אקטיבית

 PUSH ידית בהלה
BAR לכנף פסיבית

SAVIOWSSWSSWSSספק

6111כמות

01.146.6500.426מק״ט
01.147.6500.427

14.306.5400.426
14.307.5400.426

49185TSA 160 NT

נגדי חשמלי עם פונקציית תאור מוצר
בהלה כולל נגדי חשמלי 

לבקרת כניסה כולל חיבור 
לבריח עליון תחתון, צירים 

צד ימין/שמאל

נגדי לנקודת נעילה עליונה 
עם חיבור לזוויתן חשמלי - 

צד ימין/שמאל

זוויתן חשמלי לבקרת 
כניסה באינטגרציה עם 

 TSA 160 מנגנון

מנגנון חשמלי 
הידראולי להתקנה 

לדלתות עד 1600 מ”מ 
רוחב כנף 

WSSWSSGEZEGEZEספק

1112כמות

1240871674390716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/143

גלאי תנועה GC 302 תאור מוצר
להרכבה בצד פנימי של 

הדלת 

סט וילונות בטיחות 
להרכבה בשני צדדים של 

 GC 342 הדלת דגם

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

GEZEGEZEMODEASAVIOספק

1212כמות

61 60
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דגם 225-09-1741
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הל
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דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלהWSS בנעילת צד ובריח עליון תחתון, מנעול ננעל נטרק לבקרת 
כניסה ולמקסימום בטיחות, זוג מחזירי שמן עם מתאם סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית 

ומסודרת של הדלת הפאסיבית והאקטיבית.

1124.33014.274.3500.426xx.----.01.690xx.----.01.693מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול בהלה נטרק וננעל 
עם הפעלה אלקטרומכנית 
EDS, מרכז צילינדר 35 מ”מ

 PUSH BARידית בהלה
לכנף אקטיבית

 PUSH ידית בהלה
BAR לכנף פסיבית

SAVIOWSSWSSWSSספק

6111כמות

14.284.6500.426מק״ט
14.285.6500.426

01.198.0100.00014.306.5400.426
14.307.5400.426

27351

נגדי מרכזי לאינדקציה עם תאור מוצר
צירים בצד ימין/שמאל

ספק כוח אינטגרלי 
 V ,להרכבה על המשקוף

DC12

נגדי לנקודת נעילה עליונה 
עם חיבור לזוויתן חשמלי 

- צד ימין/שמאל

גוף למחזיר שמן עליון 
TS 5000L

WSSWSSWSSGEZEספק

1112כמות

124087167439PS/143מק״ט

גלאי תנועה GC 302 תאור מוצר
להרכבה בצד פנימי של 

הדלת 

סט וילונות בטיחות 
להרכבה בשני צדדים של 

 GC 342 הדלת דגם

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

GEZEGEZESAVIOספק

212כמות

63 62
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דגם 225-15-17-11-5

פית
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הל
 ב

דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט עם ידית בהלהWSS עם מנעול ננעל נטרק עם פונקציה בהלה לבקרת כניסה 
ולמקסימום בטיחות, מנגנון פתיחה חשמלי הידרואלי בשילוב גלאי ווילונות בטיחות ליציאה 

וכניסה בטוחה.

1124.330157399xx.----.01.690xx.----.01.693מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

סט - מנעול נטרק וננעל 
ממונע כולל נגדי לכנף 

פסיבית ממונע, בריחים, 
נקודות נעילה, נגדים 

לנקודות נעילה, שרשור 
להעברת מתח, יחידת 

 GEZE IQ LOCK בקרה דגם
OUT. כול אביזרים עם 

פונקציה בהלה 

 PUSH BARידית בהלה
לכנף אקטיבית

 PUSH ידית בהלה
BAR לכנף פסיבית

SAVIOGEZEWSSWSSספק

6111כמות

TSA 160 NT1240871674390716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

מנגנון חשמלי הידראולי תאור מוצר
להתקנה לדלתות עד 1600 

מ”מ רוחב כנף

 GC 302 גלאי תנועה
להרכבה בצד פנימי של 

הדלת

סט וילונות בטיחות 
להרכבה בשני צדדים של 

GC 342 הדלת דגם

 POWER קיט ידית
ישרה )שתי בוקסות( 

ניר 316 עבור צינור 42 
מ”מ.

צינור נירוסטה 316 
מלוטש קוטר 42.4 

מ”מ עד 2.5 מ’

GEZEGEZEGEZEMODEAספק

2111כמות

PS/143מק״ט

סף איטום קפיצי לדלת תאור מוצר
אלומיניום באורך 1430מ”מ

SAVIOספק

2כמות

65 64
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פית
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דלת דו כנפית 

דלתות מילוט סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. עם ידית בהלה BERNINI בנעילת 
צד ובריח עליון תחתון, נגדי חשמלי לבקרת כניסה. זוג מחזירי שמן עליונים סמויים עם מתאם 

סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית ומסודרת של הדלת הפאסיבית והאקטיבית.

1124.3306000.1/12006000.2/12006000.820מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 BERNINI ידית בהלה דגם
נעילת צד 

 BERNINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון 

נגדי חשמלי לידית 
בהלה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

6100.83099735114141500RIM01מק״ט

 גוף למחזירמנטרל לידית בהלהתאור מוצר
BOXER EN 3-6 סמוי

 מתאם סגירה
 ISM למחזיר עליון -
מחזיר סמוי בוקסר

צילינדר RIM -צילינדר 
עליון 1.8 

SAVIOGEZEGEZESAVIOספק

1211כמות

0716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/1430570-0505-00

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

מעצור קיר / רצפה

MODEASAVIOMODEAספק

122כמות

67 66
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פית
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הל
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דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. עם ידית בהלה CELLINI בנעילת 
צד ובריח עליון תחתון, נגדי חשמלי לבקרת כניסה. מנגנון פתיחה חשמלי הידרואלי בשילוב גלאי 

תנועה ווילונות בטיחות.

1124.3306100.1/10856100.2/10856000.820מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 CELLINI ידית בהלה דגם
נעילת צד 

 CELLINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון

נגדי חשמלי לידית 
בהלה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

6100.830TSA 160 NT124087128054 + 129856מק״ט

מנגנון חשמלי הידראולי מנטרל לידית בהלהתאור מוצר
להתקנה בדלתות עד רוחב 

כנף של 1600 מ”מ

 GC 302 גלאי תנועה
להרכבה בצד פנימי של 

הדלת

 GS וילון בטיחות דגם
335 להתקנה בצד 

חיצוני/פנימי של הדלת 

SAVIOGEZEGEZEGEZEספק

1111+1כמות

500RIM010716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/1430570-0505-00

צילינדר RIM -צילינדר תאור מוצר
עליון 1.8

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

מעצור קיר / רצפה

SAVIOMODEASAVIOMODEAספק

1122כמות

69 68
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דגם 423-00-7345
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דלת

דלת דו כנפית 

דלתות מילוט סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. עם ידית בהלהWSS בנעילת צד 
ובריח עליון תחתון, מנעול בהלה עם פונקציה בהלה עם אפשרות נטרול ונגדי חשמלי לבקרת 
כניסה. זוג מחזירי שמן עליונים עם מתאם סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית ומסודרת של 

הדלת הפאסיבית והאקטיבית.

1124.3306100.1/10856100.2/10856000.820מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 CELLINI ידית בהלה דגם
נעילת צד 

 CELLINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון

נגדי חשמלי לידית 
בהלה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

6100.8302735149185115594מק״ט

גוף למחזיר עליון TS מנטרל לידית בהלהתאור מוצר
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
5000

מתאם סגירה בצד 
הנגדי של הצירים 

 TS5000 \ TS3000 BG

SAVIOGEZEGEZEGEZEספק

1221כמות

500RIM010716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/1430570-0505-00

צילינדר RIM -צילינדר תאור מוצר
עליון 1.8

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

מעצור קיר / רצפה

SAVIOMODEASAVIOMODEAספק

1122כמות

71 70
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דלת דו כנפית 

דלתות מילוט סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. עם ידית בהלה CELLINI בנעילת 
צד ובריח עליון תחתון. זוג מחזירי שמן עליונים עם מתאם סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית 

ומסודרת של הדלת הפאסיבית והאקטיבית.

1124.3306100.1/10856100.2/10856000.877מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 CELLINI ידית בהלה דגם
נעילת צד 

 CELLINI ידית בהלה דגם
נעילה עם בריח עליון 

ותחתון

ידית חיצונית עם 
צילינדר מובנה

SAVIOSAVIOSAVIOSAVIOספק

6111כמות

2735149185115594PS/143מק״ט

גוף למחזיר עליון TS תאור מוצר
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
5000

מתאם סגירה בצד הנגדי 
 TS5000 \ של הצירים

 TS3000 BG

סף איטום קפיצי 
לדלת אלומיניום באורך 

1430 מ”מ

GEZEGEZEGEZESAVIOספק

2212כמות

0570-0505-00מק״ט

מעצור קיר / רצפהתאור מוצר

MODEAספק

2כמות

73 72
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דלת דו כנפית 

דלתות מילוט סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. עם ידית בהלה WSS בכנף 
האקטיבית בנעילת צד. מנעול GENIUS לנעילה רב נקודתית ומקסימום ביטחון. זוג מחזירי 

שמן עליונים עם מתאם סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית ומסודרת של הדלת הפאסיבית 
והאקטיבית.

סט למנעול 1124.330xx.----.01.6803495300GENIUSמק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

 PANIC ידית בהלה מסוג
BAR של חברת WSS לכנף 

אקטיבית 

GENIUS מנעול בהלה 
ממונע עם נעילה רב 

נקודתית

נגדי עליון מרכזי 
תחתון. ספק כוח, מגנט 
לאינדיקציה ונגדי למגנט

SAVIOWSSKFVKFVספק

6111כמות

07.341.0000.4262735149185115594מק״ט

בריח דו כיווני עם חזית תאור מוצר
נירוסטה מרכז 20 מ”מ

 TS  גוף למחזיר עליון
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
5000

מתאם סגירה  בצד 
הנגדי של הצירים 

TS5000 \ TS3000 BG

GEZEGEZEGEZEספק

1221כמות

0716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/1430570-0505-00

קיט ידית POWER  ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות(  ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

מעצור קיר / רצפה

MODEASAVIOMODEAספק

112כמות

75 74
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ת 
פי
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דל

דגם 425-05-1845

פית
כנ

דו 
ה 

הל
 ב

דלת

דלת דו כנפית 

 WSS PUSH BARדלתות מילוט סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. עם ידית בהלה
בנעילת צד ובריח עליון תחתון, מנעול בהלה עם פונקציה בהלה עם אפשרות נטרול ונגדי חשמלי 
לבקרת כניסה. זוג מחזירי שמן עליונים עם מתאם סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית ומסודרת 

של הדלת הפאסיבית והאקטיבית.

1124.33001.120.3500.426מק״ט
01.121.3500.426

xx.----.01.690xx.----.01.693

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול חבוי עם פונקציית 
בהלה כולל אפשרות נטרול 
במצב פתוח, מרכז צילינדר 

35 מ”מ, צירים צד ימין/
שמאל

 PUSH BARידית בהלה
לכנף אקטיבית

 PUSH ידית בהלה
BAR לכנף פסיבית

SAVIOWSSWSSWSSספק

6111כמות

01.146.6500.426מק״ט
01.147.6500.427

2735149185115594

נגדי חשמלי עם פונקציית תאור מוצר
בהלה כולל נגדי חשמלי 

לבקרת כניסה כולל חיבור 
לבריח עליון תחתון, צירים 

צד ימין/שמאל

 TS גוף למחזיר עליון
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
5000

מתאם סגירה בצד 
הנגדי של הצירים 

 TS5000 \ TS3000
BG

WSSGEZEGEZEGEZEספק

1212כמות

0716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/1430570-0505-00

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

מעצור קיר / רצפה

MODEASAVIOMODEAספק

122כמות

77 76



 דלתות 
אלומיניום

79 78
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דגם 120-02-1014
דלת חד כנפית 

דלת שלושה כוכבים עם מנעול רול. מחזיר שמן עם מגביל פתיחה וידית מוסטת דו צדדית.

1124.330102.35.10.0860.02.10.0TS 5000מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול רול נעילה אחת 
חזית נירוסטה

מחזיר עליון דגם TS נגדי מרכזי למנעול רול
5000 לדלתות עד 

1400 מ”מ

SAVIOWELKAWELKAGEZEספק

311+11כמות

1343.8/600712-2100-16PS/1430570-0505-00מק״ט

מגביל פתיחה עם מעצור תאור מוצר
במצב פתוח

ידית מוסטת דו צדדית 
1000 מ”מ, מרכז בין ברגים 

700 מ”מ

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

SAVIOMODEASAVIOMODEAספק

1111כמות

81 80
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דל

דגם 120-03-1032
דלת חד כנפית 

דלת שלושה כוכבים עם מנעול רול עם שלוש נקודות נעילה המאריכות את אורך חיי הדלת. 
מחזיר שמן עליון וידית חצי קפיצית. 

1124.33034941613478831מק״ט
3478812

TS 5000

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול לשון 35 מ”מ עם 
נעילה רב נקודתית 

נגדי מרכזי/עליון ותחתון 
למנעול רב נקודתי

 TS מחזיר עליון דגם
5000 לדלתות עד 

1400 מ”מ

SAVIOKFVKFVGEZEספק

311+11כמות

730846PS/1430570-0505-00מק״ט

זוג ידיות חצי קפיציות תאור מוצר
לדלת אלומיניום דגם 

SIRIUS

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

STACSAVIOMODEAספק

111כמות

83 82
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דגם 120-04-1036
דלת חד כנפית 

דלת שלושה כוכבים עם מנעול רול עם שלוש נקודות נעילה המאריכות את אורך חיי הדלת. 
ידית חיצונית עם צילינדר מובנה לנעילת לילה. 

1124.33034639543478831מק״ט
3478812

TS 5000

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול רול 35 מ”מ עם 
נעילה רב נקודתית

נגדי מרכזי/עליון ותחתון 
למנעול רב נקודתי

 TS מחזיר עליון דגם
5000 לדלתות עד 

1400 מ”מ

SAVIOKFVKFVGEZEספק

311+11כמות

0716-7041-361432-2032-36PS/1430570-0505-00מק״ט

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות( - נירוסטה 

316

צינור נירוסטה 316 מלוטש 
קוטר 32 מ”מ

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

MODEAMODEASAVIOMODEAספק

1111כמות

85 84
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דגם 120-12-1032
דלת חד כנפית 

דלת ארבעה כוכבים עם מנעול נטרק ננעל בשלוש נקודות נעילה המאריכות את אורך חיי הדלת. 
מחזיר שמן וידית חיצונית חצי קפיצית. 

1124.33034639543478831מק״ט
3478812

TS 5000

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול נטרק וננעל עם 
AS 3600 נעילה רב נקודתי

נגדי מרכזי/עליון ותחתון 
למנעול רב נקודתי

 TS מחזיר עליון דגם
5000 לדלתות עד 

1400 מ”מ

SAVIOKFVKFVGEZEספק

311+11כמות

50012341PS/1430570-0505-00מק״ט

ידית חיצונית חצי קפיצית תאור מוצר
דגם “L” עם רוזטה אובלית

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

MODEASAVIOMODEAספק

111כמות

87 86
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דגם 120-16-1212
דלת חד כנפית 

דלת שלושה כוכבים עם מנעול רול. מחזיר שמן עם מגביל פתיחה וידית מוסטת דו צדדית. 

1124.3303I2/33/6L3100.821מק״ט
1243.721

TS 3000 V

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול לשון עם הכנה 
לנעילה רב נקודתית חזית 
נירוסטה כולל נגדי מרכזי

נקודת נעילה נוספת 
נגדי לנקודת נעילה 

 TS מחזיר שמן עליון
3000 לדלתות עד רוחב 

כנף של 1100 מ”מ

SAVIOCVLSAVIOGEZEספק

3131כמות

1343.8/60730846PS/1430570-0505-00מק״ט

מגביל פתיחה עם מעצור תאור מוצר
במצב פתוח

זוג ידיות חצי קפיציות 
לדלת אלומיניום דגם 

SIRIUS

סף איטום קפיצי לדלת 
אלומיניום באורך 1430מ”מ

בולם דלת חצי כיפה

SAVIOSTACSAVIOMODEAספק

1111כמות

89 88
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דגם 320-01-115-1-5
דלת חד כנפית 

דלת שלושה כוכבים עם מנעול רול עם שלוש נקודות נעילה המאריכות את אורך חיי הדלת. 
מחזיר שמן עליון וידית חצי קפיצית. 

1124.330101.35.10.0A 4010-B99735מק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול רול לשון אחת חזית 
נירוסטה

גוף למחזיר סמוי נגדי חשמלי לבקרת כניסה
BOXER EN 3-6

SAVIOWELKAGEZEGEZEספק

3111כמות

1292137308460716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

PS/143

מסילה למחזיר שמן תאור מוצר
BOXER

זוג ידיות חצי קפיציות 
לדלת אלומיניום דגם 

 SIRIUS

קיט ידית POWER ישרה 
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

סף איטום קפיצי 
לדלת אלומיניום באורך 

1430מ”מ

GEZESTACMODEASAVIOספק

1111כמות

91 90
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דגם 320-01-117-1-5

דלת מילוט סטרוקטורלית בעלת חמישה כוכבים, דלת במשקל כנף מקסימלי של 120 ק"ג עם 
ידית בהלה PUSH BAR של WSS. מנעול GENIUS רב נקודתי ממונע לאבטחה מקסימלית. סף 

אקוסטי לקבלת אקוסטיקה מיטבית. 

1124.330101.35.10.0A 4010-BTSA 160 NTמק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

מנעול רול לשון אחת חזית 
נירוסטה

מנגנון חשמלי הידראולי נגדי חשמלי לבקרת כניסה 
להתקנה לדלתות עד 

1600 מ”מ רוחב כנף

SAVIOWELKAGEZEGEZEספק

3111כמות

124087167439730846PS/143מק״ט

גלאי תנועה GC 302 תאור מוצר
להרכבה בצד פנימי של 

הדלת

סט וילונות בטיחות 
להרכבה בשני צדדים של 

GC 342 הדלת דגם

זוג ידיות חצי קפיציות 
לדלת אלומיניום דגם 

 SIRIUS

סף איטום קפיצי 
לדלת אלומיניום באורך 

1430מ”מ

GEZEGEZESTACSAVIOספק

1111כמות

0716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

קיט ידית POWER ישרה תאור מוצר
)שתי בוקסות( ניר 316 

עבור צינור 42 מ”מ.
צינור נירוסטה 316 מלוטש 

קוטר 42.4 מ”מ עד 2.5 מ’

MODEAספק

1כמות

דלת מילוט סטרוקטורלית 

93 92
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דגם 420-04-1046
דלת דו כנפית 

דלתות סטרוקטורליות למראה מרשים ללא סרגלי זיגוג. מנעול GENIUS לנעילה רב נקודתית 
ומקסימום ביטחון. זוג מחזירי שמן עליונים עם מתאם סגירה למעבר בטוח וסגירה מיטבית 

ומסודרת של הדלת הפאסיבית והאקטיבית.

07.341.0000.426סט למנעול 1124.3303495300GENIUSמק״ט

ציר 3 חלקים דגם SUMA תאור מוצר
לכנף עד 120 ק”ג

GENIUS מנעול בהלה 
ממונע עם נעילה רב 

נקודתית

נגדי עליון מרכזי 
תחתון. ספק כוח, מגנט 
לאינדיקציה ונגדי למגנט

בריח דו כיווני עם 
חזית נירוסטה מרכז 

20 מ”מ 

SAVIOKFVKFVספק

6111כמות

27351491851155940716-6041-36מק״ט
1432-2042-36

גוף למחזיר עליון TS תאור מוצר
5000L

 TS פלטת התקנה למחזיר
 5000

מתאם סגירה בצד הנגדי 
 TS5000 \ של הצירים

TS3000 BG

 POWER קיט ידית
ישרה )שתי בוקסות( 

ניר 316 עבור צינור 42 
מ”מ.

צינור נירוסטה 316 
מלוטש קוטר 42.4 

מ”מ עד 2.5 מ

GEZEGEZEGEZEMODEAספק

2211כמות

1155940570-0505-00מק״ט

סף איטום קפיצי לדלת תאור מוצר
אלומיניום באורך 1430מ”מ

מעצור קיר / רצפה

SAVIOMODEAספק

22כמות
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אביזרים
שער זמני

97 96



צירים לדלתותצירים לדלתות

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

1124.30SAVIO SUMA ציר שני חלקים דגם
 SD 250 לדלתות אלומיניום

 N12 קליל 550 אקסטל

silver M.F 9010 9005

1124.330SAVIO ציר שלושה חלקים דגם
SUMA לדלתות אלומיניום 
SD 250 קליל 550 אקסטל 

N12

silver M.F 9010 9005

720506STAC   ציר שני חלקים דגם
ACRUS לדלתות אלומיניום 
SD 250 קליל 550 אקסטל 

N12

silver M.F 9010 9005

720536STAC   ציר שלושה חלקים דגם
ACRUS לדלתות אלומיניום 
SD 250 קליל 550 אקסטל 

N12

silver M.F 9010 9005

720606STAC   ציר שלושה חלקים דגם
TAURUS לדלתות אלומיניום 

SD 250 קליל 550 אקסטל 
N12   דלתות עד 160 ק”ג 

משקל כנף

silver M.F 9010 9005

720690STAC אביזר לתמיכה וכיון אנכי
לצירי צד  

-

611240SIEGENIA ציר סמוי לדלתות אלומיניום
 AXXENT דגם

S/S

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

1124.8SAVIO SUMA ציר שני חלקים דגם
לדלתות אלומיניום קליל 

4900

silver M.F 9010 9005

1124.800SAVIO ציר שלושה חלקים דגם
SUMA לדלתות אלומיניום 

קליל 4900

silver M.F 9010 9005

1145/60SAVIO ציר שני חלקים דגם
MECHANICA מרכז בין 

ברגים 60 מ”מ 

silver M.F 9010 9005

1145/67SAVIO ציר שני חלקים דגם
MECHANICA מרכז בין 

ברגים 67 מ”מ 

silver M.F 9010 9005

1145/93SAVIO ציר שני חלקים דגם
MECHANICA מרכז בין 

ברגים 93 מ”מ 

silver M.F 9010 9005

1145.3/60SAVIO ציר שלושה חלקים דגם
MECHANICA מרכז בין 

ברגים 60 מ”מ 

silver M.F 9010 9005

1145.3/67SAVIO ציר שלושה חלקים דגם
MECHANICA מרכז בין 

ברגים 67 מ”מ 

silver M.F 9010 9005

1145.3/93SAVIO ציר שלושה חלקים דגם
MECHANICA מרכז בין 

ברגים 93 מ”מ 

silver M.F 9010 9005

אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום
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גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

1145.704SAVIO סט אביזרים להרכבה ציריי
MECHANICA שני חלקים 

-

1145.714SAVIO סט אביזרים להרכבה ציריי
MECHANICA שלושה 

חלקים 

-

1145.805SAVIO מתאם פנימי לצירים
MECHANICA

-

1147SAVIO ציר אקסצנטרי תחתון
לפתיחה ע"י מחזיר רצפתי 

GEZE דגם

silver M.F 9010 9005

1129.802SAVIO מתאם תחתון מותאם
GEZE למחזירים דגם

1146.1/62.5SAVIO ציר אקסצנטרי עליון שני
MECHANICA חלקים דגם

silver M.F 9010 9005

1146.13/62.5SAVIO ציר אקסצנטרי עליון
שלושה חלקים דגם 

MECHANICA

silver M.F 9010 9005

1122.201SAVIO ציר שלושה חלקים )לא
מתכוונן ( לדלתות אלומיניום 

קליל 4300 קליל 4400 
N12 B12 אקסטל

silver M.F 9010 9005

512830ALUTECH ציר שני חלקים לא מתכוונן
לדלתות אלומיניום קליל 

2000

silver M.F 9010 9005

1145.908SAVIO שבלונה מתכוננת להרכבה
MECHANICA צירים דגם

-

צירים לדלתותצירים לדלתות

אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום
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מנעולים עם נעילה אחת )המשך(מנעולים עם נעילה אחת

אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

102.25/30/35.10WELKA מנעול רול חזית נירוסטה מרכז
צילינדר 25/30/35 מ”מ 

S/S

101.25/30/35.10WELKA מנעול לשון חזית נירוסטה מרכז
צילינדר 25/30/35 מ”מ 

S/S

0./185.25/30/35CVL מנעול רול חזית נירוסטה מרכז
צילינדר 25/30/35 מ”מ 

S/S

0./184.25/30/35CVL מנעול לשון חזית נירוסטה מרכז
25/30/35 מ”מ עם לשוו  צילינדר

נית מתכווננת

S/S

312330CVL מנעול לשון עם הכנה לנעילה רב
נקודתית מרכז צילינדר 30 מ”מ 

הפעלה ע”י ידית 

S/S

155.30.10WELKAומנעול עם לשון נופלת חזית נירו
סטה מרכז צילינדר 30 מ”מ 

S/S

198306CVL מנעול עם לשון נופלת לדלתות
והזזה חזית נירוסטה מרכז צילינ

דר 30 מ”מ

S/S

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

0541-6053-01ICSA מנעול עם לשון יוצאת מרכז
צילינדר 70 מ"מ לדלתות קליל 

.B12 4300

מגולוון 

מנעולים עם נעילה רב נקודתי

3440829KFV
מנעול לשון רב נקודתי )6 

נקודות נעילה( מרכז צילינדר 
30 מ”מ. 

מגולוון 

3467920KFV
מנעול לשון רב נקודתי )6 

נקודות נעילה( מרכז צילינדר 
35 מ”מ.

נירוסטה 

3461791KFV
מנעול לשון רב נקודתי )6 

נקודות נעילה( מרכז צילינדר 
35 מ”מ.

מגולוון

3494161KFV
מנעול לשון רב נקודתי )6 

נקודות נעילה( מרכז צילינדר 
35 מ”מ.

נירוסטה 

3463454KFV
מנעול רול רב נקודתי )6 

נקודות נעילה( מרכז צילינדר 
35 מ”מ.

מגולוון

3505946KFV מנעול נטרק וננעל מכאני עם
AS 3600 נעילה רב נקודתיS/S
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ישנם 3 סוגים מנעולי PANIC עם פונקציות הפעלה שונות, להלן הסבר קצר בנושא. 

פונקציה E. בחלק הפנימי של הדלת – מאפשר פתיחה של המנעול בכול נקודת זמן.

בחלק החיצוני של הדלת – מאפשר פתיחה עם ידית קבוע )צינור / כפתור( לאחר פתיחה עם 
הצילינדר. המנעולים של חברת WSS מסופקים עם אפשרות לנטרול )Dogging mechanism( של 

המנעול. המנעול מאפשר חיבור לכול הסוגים של זוויתנים חשמליים . 

פונקציה B. בחלק הפנימי של הדלת – מאפשר פתיחה של מנעול בכול נקודת זמן. 

ידית חצי קפיצית לאחר פתיחה ע"י                  בחלק החיצוני של הדלת – מאפשר פתיחה עם 
הצילינדר . הדלת נשארת סגורה לאחר פתיחת המנעול מהחלק הפנימי של הדלת עד לסיבוב 

נוסף של הצילינדר .

פונקציה D. בחלק הפנימי של הדלת – מאפשר פתיחה של מנעול בכול נקודת זמן. 

ידית חצי קפיצית לאחר פתיחה ע"י                  - מאפשר פתיחה עם  בחלק החיצוני של הדלת 
הצילינדר. הדלת נשארת פתוחה לאחר פתיחה מנעול מהחלק הפנימי של הדלת. 

אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

מנעולי PANIC נעילה אחת, רב נקודתי )המשך(מנעולי PANIC נעילה אחת, רב נקודתי

3459014KFV לדלת E פונקציה PANIC מנעול
כנף אחת צירים צד ימין מרכז 

35 מ”מ

S/S

01.112.3500.426WSS לדלת B פונקציה PANIC מנעול
כנף אחת צירים צד ימין מרכז 

35 מ”מ

S/S

01.113.3500.426WSS לדלת B פונקציה PANIC מנעול
כנף אחת צירים צד שמאל 

מרכז 35 מ”מ

S/S

01.114.3500.426WSS לדלת E פונקציה PANIC מנעול
כנף אחת צירים צד ימין מרכז 

35 מ”מ

S/S

01.115.3500.426WSS לדלת E פונקציה PANIC מנעול
כנף אחת צירים צד שמאל 

מרכז 35 מ”מ

S/S

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

01.118.3500.426WSS לדלת B פונקציה PANIC מנעול
שתי כנפיים צירים צד ימין 

מרכז 35 מ”מ

S/S

01.119.3500.426WSS לדלת B פונקציה PANIC מנעול
שתי כנפיים צירים צד שמאל 

מרכז 35 מ”מ

S/S

01.120.3500.426WSS לדלת E פונקציה PANIC מנעול
שתי כנפיים צירים צד ימין 

מרכז 35 מ”מ

S/S

01.121.3500.426WSS לדלת E פונקציה PANIC מנעול
שתי כנפיים צירים צד שמאל 

מרכז 35 מ”מ

S/S

01.132.3500.426WSS שתי נק' נעילה PANIC מנעול
פונקציה E לדלת כנף אחת  
צירים צד ימין מרכז 35 מ”מ

S/S

01.133.3500.426WSS שתי E פונקציה PANIC מנעול
נק' נעילה לדלת כנף אחת 

צירים צד שמאל מרכז 35 מ”מ

S/S

01.134.3500.426WSS שתי B פונקציה PANIC מנעול
נק' נעילה לדלת כנף אחת 

צירים צד ימין מרכז 35 מ”מ

S/S

01.135.3500.426WSS שתי B פונקציה PANIC מנעול
נק' נעילה לדלת כנף אחת 

צירים צד שמאל מרכז 35 מ”מ

S/S

01.136.3500.426WSS שתי נק' נעילה PANIC מנעול
פונקציה E לדלת שתי כנפיים  

צירים צד ימין מרכז 35 מ”מ

S/S

01.137.3500.426WSS שתי E פונקציה PANIC מנעול
נק' נעילה לדלת שתי כנפיים 

צירים צד שמאל מרכז 35 מ”מ

S/S

01.138.3500.426WSS שתי B פונקציה PANIC מנעול
נק' נעילה לדלת שתי כנפיים 

צירים צד ימין מרכז 35 מ”מ

S/S

01.139.3500.426WSS שתי B פונקציה PANIC מנעול
נק' נעילה לדלת שתי כנפיים 

צירים צד שמאל מרכז 35 מ”מ

S/S
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

מנעולים ממונעים נעילה אחת 

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

מנעולי בהלה מכאניים נטרק וננעל )SELF LOCKING( לדלתות כנף אחת 
ושתיים // מנעולים עם לשונית מתהפכת.

14.250.3500.426WSS נטרק וננעל PANIC מנעול
נעילה אחת לדלת כנף אחת 

E פונקציה

S/S

14.260.3500.426WSS נטרק וננעל PANIC מנעול
נעילה אחת לדלת כנף אחת 

B פונקציה

S/S

14.252.3500.426WSS נטרק וננעל PANIC מנעול
שתי נעילות לדלת כנף אחת 

E פונקציה

S/S

14.262.3500.426WSS נטרק וננעל PANIC מנעול
שתי נעילות לדלת כנף אחת 

B פונקציה

S/S

14.254.3500.426WSS נטרק וננעל PANIC מנעול
נעילה אחת לדלת שתי כנפיים 

E פונקציה

S/S

14.264.3500.426WSS נטרק וננעל PANIC מנעול
נעילה אחת לדלת שתי כנפיים 

B פונקציה

S/S

14.256.3500.426WSS נטרק וננעל שתי PANIC מנעול
נעילות לדלת שתי כנפיים 

E פונקציה

S/S

14.266.3500.426WSS נטרק וננעל שתי PANIC מנעול
נעילות לדלת שתי כנפיים 

B פונקציה

S/S

14.270.3500.426WSS אלקטרומכני PANIC מנעול
EDS נעילה אחת לדלת כנף 

אחת מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

14.274.3500.426WSS אלקטרומכני PANIC מנעול
EDS נעילה אחת לדלת שתי 

כנפיים מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.154.3500.426WSS ממונע נעילה PANIC מנעול
אחת לדלת כנף אחת צירים 
ימין מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.155.3500.426WSS ממונע נעילה PANIC מנעול
אחת לדלת כנף אחת צירים 

שמאל מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.156.3500.426WSS ממונע נעילה PANIC מנעול
אחת לדלת שתי כנפיים צירים 

ימין מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.157.3500.426WSS ממונע נעילה PANIC מנעול
אחת לדלת שתי כנפיים צירים 
שמאל מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S
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860.02.10.0WELKA4900 נגדי מרכזי מתכוונן לדלתS/S

860.04.10.1WELKA.U12H נגדי מרכזי מתכוונן לדלתS/S

3478831KFV נגדי מרכזי כולל פקקים עליונים
ותחתונים למעול רב נקודתי 

S/S

3488812KFV נגדי עליון / תחתון כולל פקקים
למנעול רב נקודתי  

S/S

3401944KFV נגדי מרכזי כולל הכנה לנגדי
חשמלי – צד ימין 

S/S

3998681KFV נגדי מרכזי כולל הכנה לנגדי
חשמלי – צד שמאל

S/S

אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

מנעולים ממונעים נעילה אחת 

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

פלטות נעילה וסרט נגדי למנעולים 

14.270.3500.426WSS EDS אלקטרומכני PANIC מנעול
נעילה אחת לדלת כנף אחת 

מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

14.274.3500.426WSS EDS אלקטרומכני PANIC מנעול
נעילה אחת לדלת שתי כנפיים 

מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.154.3500.426WSS ממונע נעילה אחת PANIC מנעול
לדלת כנף אחת צירים ימין מרכז 

צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.155.3500.426WSS ממונע נעילה אחת PANIC מנעול
לדלת כנף אחת צירים שמאל 

מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.156.3500.426WSS ממונע נעילה אחת PANIC מנעול
לדלת שתי כנפיים צירים ימין 

מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S

01.157.3500.426WSS ממונע נעילה אחת PANIC מנעול
לדלת שתי כנפיים צירים שמאל 

מרכז צילינדר 35 מ”מ.   

S/S
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

CIRCEO ידית בהלה // ITALY SAVIO ידיות בהלה

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

 GERMANY WSS ידיות בהלה

xxx.01.680.9200WSS PANIC BAR ידית בהלה מסוג
לכנף פעילה 

 Silver;
S/S

xxx.01.682.9200WSS PANIC BAR ידית בהלה מסוג
לכנף פסיבית

 Silver;
S/S

xxxx.112.01.690WSS PUSH BAR ידית בהלה מסוג
לכנף פעילה 

 Silver;
S/S

xxxx.112.01.692WSS PUSH BAR ידית בהלה מסוג
לכנף פסיבית

 Silver;
S/S

xx.01.400.0000WSS PANIC BAR ידית בהלה מסוג
DESIGNE LINE  לכנף פעילה 
לעבודה עם מנעול נטרק ננעל

 Silver;
S/S

xx.01.440.0000WSS PANIC BAR ידית בהלה מסוג
DESIGNE LINE  לכנף פסיבית 

לעבודה עם מנעול נטרק ננעל

 Silver;
S/S

xxxx.112.14.484WSS  PUSH BAR ידית בהלה מסוג
לכנף פעילה לעבודה עם מנעול 

נטרק ננעל

 Silver;
S/S

xxxx.112.14.492WSS  PUSH BAR ידית בהלה מסוג
לכנף פסיבית לעבודה עם 

מנעול נטרק ננעל

 Silver;
S/S

KHSAVIO 9005 ידית בהלה עם נעילה אחת
SILVER

KH.2SAVIO ידית בהלה עם שתי נקודות
נעילה 

 9005
SILVER

KH.CUSAVIO ידית חיצונית עם צילינדר
מובנה 

 9005
SILVER

KH.GSAVIO 9005 נגדי חשמלי לבקרת כניסה
SILVER

KH.RSAVIO 1200 מוט אופקי לכנף מעל
מ”מ רוחב 

 9005
SILVER

KH.USAVIO מוט אנכי לכנף מעל 2400 מ”מ
גובה 

 9005
SILVER
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

ידית בהלה דגם BERNINI )המשך(

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

BERNINI ידית בהלה דגם

6000.1/1200SAVIO 9005 ידית בהלה עם נעילה אחת
SILVER

6000.2/1200SAVIO ידית בהלה עם שתי נקודות
נעילה 

 9005
SILVER

6000.877SAVIO ידית חיצונית עם צילינדר
מובנה 

 9005
SILVER

6000.880SAVIO ”ידית חיצונית בצורה “תפוח
עם צילינדר מובנה 

 9005
SILVER

500RIM01לפתיחה ידית מולטילוק RIM צילינדר
בהלה 

ניקל 

6000.820SAVIO9005 נגדי חשמלי לבקרת כניסה
SILVER

6000.830SAVIO 9005 מנטרל לידית בבלה
SILVER

6000.842SAVIO מיקרוסביץ-

B/1500.6000SAVIO 1200 מוט אופקי לכנף מעל
מ”מ רוחב 

 9005
SILVER

6000.721SAVIO 2400 מוט אנכי לכנף מעל
מ”מ גובה 

 9005
SILVER
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

ידית בהלה דגם BERNINI )המשך(

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

CELLINI ידית בהלה דגם

6100.1/1200SAVIO 9005 ידית בהלה עם נעילה אחת
SILVER

6100.2/1200SAVIO ידית בהלה עם שתי נקודות
נעילה 

 9005
SILVER

6000.877SAVIO ידית חיצונית עם צילינדר
מובנה 

 9005
SILVER

6000.880SAVIO ”ידית חיצונית בצורה “תפוח
עם צילינדר מובנה 

 9005
SILVER

500RIM01לפתיחה ידית מולטילוק RIM צילינדר
בהלה 

ניקל 

6000.820SAVIO9005 נגדי חשמלי לבקרת כניסה
SILVER

6100.830SAVIO 9005 מנטרל לידית בבלה
SILVER

6000.842SAVIO מיקרוסביץ-

B/1500.6100SAVIO 1200 מוט אופקי לכנף מעל
מ”מ רוחב 

 9005
SILVER

6100.721SAVIO 2400 מוט אנכי לכנף מעל
מ”מ גובה 

 9005
SILVER
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

צילינדרים )המשך(

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

צילינדרים 

0571-6122-00ICSA צילינדר אירופאי אורך 60 מ”מ
סימטרי עם מפתח שונה 

ניקל 
מבריק 

0571-6111-00ICSA צילינדר אירופאי אורך 60 מ”מ
סימטרי עם מפתח אחיד

ניקל 
מבריק

0571-8022-00ICSA צילינדר אירופאי אורך 80 מ”מ
סימטרי עם מפתח שונה 

ניקל 
מבריק

0571-8222-00ICSA צילינדר אירופאי אורך 80 מ”מ
סימטרי עם מפתח אחיד

ניקל 
מבריק

0571-6181-01ICSA צילינדר אירופאי אורך 80 מ”מ
)50+30( עם מפתח שונה 

ניקל סטן

0571-6188-01ICSA צילינדר אירופאי אורך 80 מ”מ
)50+30( עם מפתח אחיד

ניקל סטן

0571-1022-00ICSA 100 צילינדר אירופאי אורך
מ”מ סימטרי עם מפתח שונה 

ניקל סטן

0571-1222-00ICSA 100 צילינדר אירופאי אורך
מ”מ סימטרי עם מפתח אחיד

ניקל סטן

500RIM01 לפתיחה ידית מולטילוק RIM צילינדר
בהלה 

ניקל סטן

0571-6131-01ICSA צילינדר 60 מ”מ עם כפתור
בצד אחת מפתח שונה

ניקל סטן

0571-6141-01ICSA צילינדר 80 מ”מ עם כפתור
בצד אחת מפתח אחיד

ניקל סטן

528129ICSA צילינדר 100 מ”מ עם כפתור
בצד אחת 

ניקל סטן

0571-6151-01ICSAניקל סטןחצי צילינדר מפתח שונה

0571-6161-01ICSAניקל סטןחצי צילינדר מפתח אחיד

0571-6171-01ICSA ניקל סטןחצי צילינדר עם כפתור

117 116



אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

אביזרים לבקרות כניסה )המשך( אביזרים לבקרות כניסה

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

542702SPAINE זוויתן חשמלי כולל ביטול
12V נעילה

-

164887GEZE זוויתן חשמלי כולל ביטול
 A4010-B 24V DC נעילה מכני

GEZE

-

164886GEZE זויתן חשמלי כולל ביטול נעילה
 A4300-B 24V DC GEZE מכני

- Fail unlocked

-

6000.820SAVIO נגדי חשמלי עבור ידית בהלה
CELLINI BERNINI דגם

 9005
 SILVER

S/S

KH.GSAVIO נגדי חשמלי לבקרת כניסה
  CIRCEO לידית בהלה

 9005
SILVER

6000.842SAVIO מיקרוסביץ לידיות בהלה
CELLINI BERNINI

-

01.146.6500.426WSS נגדי חשמלי עבור ידיות בהלה
WSS לדלת שתי כנפיים עם 

חיבור לבריח עליון ותחתון 
SD- צירים צד ימין - דלתות -

250 INEO

S/S

01.147.6500.426WSS נגדי חשמלי עבור ידיות בהלה
WSS לדלת שתי כנפיים עם 

חיבור לבריח עליון ותחתון 
- צירים צד שמאל – דלתות         

INEO SD-250

S/S

01.146.3500.426WSS נגדי חשמלי עבור ידיות בהלה
WSS לדלת שתי כנפיים עם 
חיבור לבריח עליון ותחתון - 
צירים צד ימין - דלתות קליל 

U12 4900 , אקסטל

S/S

01.147.3500.427WSS נגדי חשמלי עבור ידיות בהלה
WSS לדלת שתי כנפיים עם 
חיבור לבריח עליון ותחתון - 

צירים צד שמאל - דלתות קליל 
U12 4900 , אקסטל

S/S

912.05.263HAFELEניקלאלקטרומגנט 500 ק”ג

1601EMG02SPAINE ניקלאלקטרומגנט 300 ק”ג

1605EMG01SPAINEלאלקטרומגנט  ”L"  זווית
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

מחזירי שמן עליונים הרכבה חיצונית GEZE GERMANY )המשך(אביזרים לבקרות כניסה )המשך(

GEZE GERMANY מחזירי שמן עליונים הרכבה חיצונית

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

1604EMG02SPAINEלאלקטרומגנט   ”ZL"  זווית

05.800.0000.026WSS שרשור ממתכת להעברת מתח
בין משקוף לכנף כולל תושבת 

פנימית

S/S

027351GEZE TS גוף למחזיר שמן עליון
.  5000 L

שחור 
אפור לבן

102366GEZE TS מסילה מחוזקת למחזיר
L 5000  כולל מגביל פתיחה 

שחור 
אפור לבן

049185GEZE TS פלטה להתקנה מחזיר
5000

שחור 
אפור לבן

027333GEZE TS גוף למחזיר שמן עליון
.5000

שחור 
אפור לבן

102363GEZE TS מסילה מחוזקת למחזיר
5000  כולל מגביל פתיחה

שחור 
אפור לבן

049185GEZE TS פלטה להתקנה מחזיר
5000

שחור 
אפור לבן

028348GEZETS 3000 V  שחור גוף למחזיר עליון
אפור לבן

068221GEZETS 3000 שחור מסילה ל
אפור לבן

011230GEZE TS פלטה להתקנה מחזיר
3000

שחור 
אפור לבן

109326GEZE TS 3000 V  גוף למחזיר עליון
BACK CHEK עם פונקציה BC

שחור 
אפור לבן

068221GEZETS 3000 שחור מסילה ל
אפור לבן

011230GEZE TS פלטה להתקנה מחזיר
3000

שחור 
אפור לבן

102789GEZETS 4000 -  שחור גוף למחזיר עליון
אפור לבן

102421GEZE TS 2000 / - זרוע מספריים ל
 TS 4000

שחור 
אפור לבן

049185GEZE TS פלטה להתקנה מחזיר
4000

שחור 
אפור לבן

103386GEZETS 2000 V שחור גוף למחזיר עליון
אפור לבן

102421GEZE TS 2000 / - זרוע מספריים ל
 TS 4000

שחור 
אפור לבן

101765GEZETS 1000 שחור מחזיר עליון
אפור לבן
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

מחזירי שמן עליונים עם מתאמי סגירה מחזירי שמן סמויים   

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

099728GEZE Boxer EN גוף למחזיר סמוי
2-4

-

129213GEZEBoxer זרוע למחזיר סמוי-

099735GEZE Boxer EN גוף למחזיר סמוי
3-6

-

129213GEZEBoxer זרוע למחזיר סמוי-

גוף למחזיר שמן עליון GEZE TS 5000כמות 2 יחידות 027351
.L

שחור 
אפור לבן

מתאם סגירה להרכבה  בצד GEZEכמות 1 יחידה 115594
 TS5000 \ הנגדי של הצירים

TS3000 BG

שחור 
אפור לבן

שחור פלטה להתקנה מחזיר GEZETS 5000כמות 2 יחידות049185
אפור לבן

שחור גוף למחזיר שמן עליון GEZE. TS 5000כמות 2 יחידות 027333
אפור לבן

מתאם סגירה להרכבה בצד GEZEכמות 1 יחידה 115549
TS 3000/  TS 5000 -הצירים ל

שחור 
אפור לבן

שחור פלטה להתקנה מחזיר GEZETS 5000כמות 2 יחידות049185
אפור לבן

-גוף למחזיר סמוי GEZEBoxer EN 3-6כמות 2 יחידות 099735

מתאם סגירה  ISM למחזיר סמוי GEZEכמות 1 יחידה 114141
Boxer

-
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

מחזירי שמן תחתונים כולל אביזרים משלמים     אביזרים משלמים למחזרי שמן עליונים    

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

071924GEZE TS עצר למחזיר שמן עליון
5000 TS 3000

-

118437GEZE עצר לזוג מחזירי שמן עם
TS 5000 ISM מתאם סגירה

-

129145GEZEBoxer עצר למחזיר שמן סמוי-

109507GEZE TS מוביל פלסטי למחזיר
3000

-

115005GEZE מוביל פלסטי למתאם סגירה
ISM

-

129160GEZE מוביל פלסטי למחזיר סמוי
BOXER

-

1323-0550-00GEZE TS 550 משאבת ריצפה
לדלתות עד 1400 מ”מ רוחב 

כנף 

S/S

1323-5090-00GEZE עצר - TS 500 משאבת ריצפה
ב 90 מעלות

S/S

1323-5110-00GEZE עצר - TS 500 משאבת ריצפה
ב 110 מעלות

S/S

1323-5125-00GEZE עצר - TS 500 משאבת ריצפה
ב 125 מעלות

S/S

007432GEZE זרוע תחתונה דו כיוונית לדלת
אלומיניום 

ZAMAK

006666GEZE זרוע עליונה לדלת אלומיניוםS/S

044579GEZE זרוע תחתונה אקסצנטריתZAMAK

044676GEZE זרוע תחתונה אקסצנטריתZAMAK
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

ידיות פתיחה מאלומיניום מנגנון חשמליים, חשמליים הידראוליים לדלתות ציר צד

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

1309-6000-00GEZE -מנגנון פתיחה חשמלי
הידראולי לפתיחה אוטומטית 
 TSA כולל זרוע מספריים דגם

 160 NT

 9005
 9010
 silver

M.F

1309-7000-00GEZE מנגנון פתיחה חשמלי- מכאני
לפתיחה אוטומטית כולל זרוע 
  POWERTURN מספריים דגם

 9005
 9010
 silver

M.F

524141Aumuller מנגנון לפתיחת דלתות בזמן
חירום להכנסת אוויר דגם  

 FTA 600 R

 9005
 silver

524142AumullerFTA 600 9005 זווית התקנה למנגנון
 silver

730741STAC ידית פתיחה לדלת אלומיניום
POLARIS דגם

 9005
 9010
 silver

M.F

730841STAC זוג ידיות פתיחה לדלת
POLARIS אלומיניום דגם

 9005
 9010
 silver

M.F

708306STAC ידית פתיחה לדלת אלומיניום עם
MANILLA צוואר נמוך  דגם

 9005
 9010
 silver

M.F

874.31SAVIO זוג ידית פתיחה לדלת אלומיניום
MANON דגם

 9005
 9010
 silver

M.F

874.32SAVIO זוג ידיות פתיחה לדלת
אלומיניום עם צוואר נמוך דגם 

MANON

 9005
 9010
 silver

M.F

1699SAVIO זוג ידיות פתיחה לדלת
אלומיניום עם רוזטה לכול הגובה  

MANON

 9005
 9010
 silver

M.F

816301 TECHNO PRO ידית פתיחה לדלת אלומיניום
NOI דגם

 9005
 9010
 silver

M.F
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

S.S 304  ידיות משיכה  ידיות פתיחה מפלדה לא מחלידה

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

50012341WSS ידית פתיחה לדלת אלומיניום
דגם L  עשויה מנירוסטה 304

S/S

50012074WSS ידית חיצונית קבוע לדלת
אלומיניום עם ידית בהלה  

בצורה כפתור בגמר נירוסטה

S/S

814166TROPEX זוג ידיות פתיחה עם רוזטה
TOLEDO לצילינדר דגם

S/S

821166TROPEX זוג ידיות פתיחה עם רוזטה
ISTANBUL לצילינדר דגם

S/S

810166TROPEX זוג ידיות פתיחה עם רוזטה
EDIMBURGO לצילינדר דגם

S/S

819166TROPEX זוג ידיות פתיחה עם רוזטה
OTTAWA לצילינדר דגם

S/S

803166TROPEX זוג ידיות פתיחה עם רוזטה
GENEVA לצילינדר דגם

S/S

0714-1000-12MODEA סט בוקסות לידית מתכווננת
חד צדדי - נירוסטה 316 ללא 

צינור נירוסטה 

S/S

0714-2000-12MODEA סט בוקסות לידית מתכווננת
דו צדדי - נירוסטה 316 ללא 

צינור נירוסטה

S/S

1432-2032-36MODEA צינור נירוסטה 316 מלוטש
קוטר 32 מ”מ  -  עד 2 מ’

S/S

0716-7041-36MODEA ישרה  POWER קיט ידית
)שתי בוקסות( - נירוסטה 316 

– עבור ידית חד צדדית 

S/S

1432-2032-36MODEA צינור נירוסטה 316 מלוטש
קוטר 32 מ”מ  -  עד 2 מ’

S/S

0716-7042-36MODEA מוסטת  POWER קיט ידית
)שתי בוקסות( - נירוסטה -316 

עבור ידית חד צדדית 

S/S

1432-2032-36MODEA צינור נירוסטה 316 מלוטש
קוטר 32 מ”מ  -  עד 2 מ’

S/S

0716-5041-36MODEA ישרה  POWER קיט ידית
)שתי בוקסות( עבור הרכבה 

 SG חיצונית בדלת עם הדבקה
- ניר 316 עבור צינור 42 מ”מ

S/S

1432-2042-36MODEA צינור נירוסטה 316 מלוטש
קוטר 42.4 מ”מ  -  עד 2 מ’

S/S
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

ידיות משיכה )המשך(ידיות משיכה )המשך(

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

0716-6041-36MODEA ישרה  POWER קיט ידית
)שתי בוקסות( עבור הרכבה 

 SG פנימית בדלת עם הדבקה
- ניר 316 עבור צינור 42 מ”מ

S/S

1432-2042-36MODEA צינור נירוסטה 316 מלוטש
קוטר 42.4 מ”מ  -  עד 2 מ’

S/S

0717-0070-36MODEA ידית צינור מוסטת מרותכת
חד צדדית אורך 70 ס”מ - 

נירוסטה 316

S/S

0717-2070-36MODEA ידית צינור מוסטת מרותכת
דו צדדית אורך 70 ס”מ - 

נירוסטה 316

S/S

0717-0100-36MODEA ידית צינור מוסטת מרותכת
חד צדדית אורך 100 ס”מ - 

נירוסטה 316

S/S

0717-2100-36MODEA ידית צינור מוסטת מרותכת
דו צדדית אורך 100 ס”מ - 

נירוסטה 316

S/S

0712-1050-16MODEA 50 - ידית מוסטת - חד צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-1070-16MODEA 70 - ידית מוסטת - חד צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-1100-16MODEA 100 - ידית מוסטת - חד צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-1120-16MODEA 120 - ידית מוסטת - חד צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-1150-16MODEA ידית מוסטת, 3 חיבורים, חד
צדדית, 150 ס”מ נירוסטה 304

S/S

0712-1800-16MODEA ידית מוסטת, 3 חיבורים, חד
צדדית, 180 ס”מ נירוסטה 304

S/S

0712-1200-16MODEA ידית מוסטת, 3 חיבורים, חד
צדדית, 200 ס”מ נירוסטה 304

S/S

0700-7002-02MODEA בורג לידית חד צדדית  - דלת
אלומיניום / עץ

S/S
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אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

 אביזרים משלימים לדלתות פתיחה. בריחים, נגדיים למנעולים,ידיות משיכה )המשך(
נקודות נעילה, מגבילי פתיחה.

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריטגמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט

0712-2050-16MODEA 50 - ידית מוסטת - דו צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-2070-16MODEA 70 - ידית מוסטת - דו צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-2100-16MODEA 100 - ידית מוסטת - דו צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-2120-16MODEA 120 - ידית מוסטת - דו צדדית
ס”מ – נירוסטה 304

S/S

0712-2150-16MODEA ידית מוסטת, 3 חיבורים, דו
צדדית, 150 ס”מ נירוסטה 304

S/S

0712-2800-16MODEA ידית מוסטת, 3 חיבורים, דו
צדדית, 180 ס”מ נירוסטה 304

S/S

0712-2200-16MODEA ידית מוסטת, 3 חיבורים, דו
צדדית, 200 ס”מ נירוסטה 

304

S/S

07.341.0000.426WSS בריח דו כיווני עם חזית נירוסטה
 SD-250 מרכז 20 מ"מ - לדלת

INEO

S/S

07.340.0000.426WSS בריח דו כיווני עם חזית נירוסטה
מרכז 35 מ"מ - לדלת קליל 

U12 4900, אקסטל

S/S

07.210.2000.114WSS זוג מוטות נעילה פנימיים כולל
נגדי עליון ותחתון לבריח דו 

כיווני

S/S

1557/13SAVIO 130 בריח לדלת אלומיניום אורך
מ”מ

שחור

1557/20SAVIO 200 בריח לדלת אלומיניום אורך
מ”מ

שחור

1557/65SAVIO 650 בריח לדלת אלומיניום אורך
מ”מ

שחור

1409/10SAVIO  ברונזה כוסית נעילה תחתונה

1411/1SAVIO  כוסית נעילה תחתונהZAMAK
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524021STAC 220 בריח לדלת אלומיניום אורך
מ”מ 

 Silver
9005

524031STAC 450 בריח לדלת אלומיניום אורך
מ”מ

 Silver
9005

1550.1SAVIO ”9005בריח לדלת ציר עם ידית “מנוף

1343.8/60SAVIO SD מגביל פתיחה עליון לדלתות
250 INEO

S/S

אביזרים לדלתות אלומיניוםאביזרים לדלתות אלומיניום

ידיות משיכה )המשך(

גמרתיאור פריטספקתמונהמספר פריט
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I  N  E  O

עמית מערכות
רחוב דרזנר 8 ת.ד 4586 פתח תקווה

טלפון: 03-9300055 פקס: 03-9390558
www.amitsystems.com

לפרטים והזמנות:

03-9300055


