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פותחת לך פתח לעולם מדהים של דלתות

2014 דגמים חדשים 
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D7097  D7096 D7092

 D7123 D7122  D7145

חריטת CNC בשילוב זכוכית
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דלתות כניסה מעוצבות 
מסדרת פלדיניום.

סדרת זו משלבת 
 CNC טכנולוגיה של חריטת
ממוחשבת במגוון דוגמאות 

ואפשרויות בשילוב 
יחידות זכוכית צבועות 
עם אפשרות לזכוכיות 

מעוצבות בשיטת הדפסה 
יחודית.

יחידות הזכוכית המבריקות 
מקנות לדלת מראה יוקרתי

 צד פנים מעוצב לפי 
בחירה מתוך הדגמים 

בעמוד 22 בקטלוג הקודם

 D7103

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �8,990   כנף וחצי: �15,500 כנף: �9,280   כנף וחצי: �15,795כנף: �8,760   כנף וחצי: �15,790

כנף: �8,990 כנף: �8,500כנף: �8,760כנף: �9,280
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כנף: �8,500   כנף וחצי: �15,535
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D7089 White D7089

 D7108  D7129

 D7127

פלדיניום בקו בלגי

דלתות כניסה מעוצבות בקו בלגי מסדרת 
פלדיניום.

 ACP סדרת זו כוללת חיפוי כפול של שני לוחות
צבועים.

הלוח התחתון חתוך בצורת חלון מרכזי גדול. 
הלוח העליון  חתוך בצורת רשת ריבועים ומלבנים 

המחלקת את החלון המרכזי לארבעה חלקים. 
כאשר מסביב לחלון נוצרת מסגרת של מלבנים 

וריבועים מסבחיב לחלון.
החיתוך נעשה במכונת CNC מחושבת.

הדלת ממוסגרת במסגרת אלומיניום מצופה 
אנודייז המהווה את הקונסטרוקציה המקיפה של 

הדלת. ומקנה לדלת מסגרת מעודנת.

 צד פנים מעוצב לפי דגם G בעמוד 22 
בקטלוג קודם

בשני דגמים אלו משולבות זכוכיות צבועות/מראות בתוך מסגרת בלוח ACP העליון.
את הזכוכיות/מראות ניתן לשדרג על ידי הוספת הדפס אומנותי לפי הטעם.

 צד פנים מעוצב לפי בחירה מתוך הדגמים בעמוד 22 בקטלוג הקודם

   DoorDesign  מים מקוריים

D   דג
oo

rD
es

ign
ם  

דגמים מקוריי

דלת

מקורית

רק עם סמל האיכות

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �9,860   כנף וחצי: �16,400

כנף: �9,980כנף: �9,860   כנף וחצי: �16,520

כנף: �9,860

כנף: �9,980
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כנף: �9,980   כנף וחצי: �17,350
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום
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 D7093 Brown D7151  D7107

 D7106  D7152

 D7093 White

פלדיניום בקו בלגי

דלתות כניסה מעוצבות בקו בלגי על בסיס דלת פלדיניום.

סדרת זו כוללת חיפוי כפול של שני לוחות ACP צבועים.
הלוח התחתון חתוך בצורת חלון מרכזי צר וקטן או ללא חלון בהתאם לדגם. 
הלוח העליון  חתוך בצורת רשת ריבועים/מלבנים היוצרים את דוגמת הדלת. 

בחלק מהדגמים הלוח העליון צבוע בגוון קונטרסטי ללוח הבסיס או בגוון 
משלים היוצרים הרמוניה. בחלק מהדגמים משולב חלון מרכזי עשוי זכוכית 

בידודית מחוסמת.
החיתוך נעשה במכונת CNC ממוחשבת ומדויקת.

הדלת ממוסגרת במסגרת אלומיניום מצופה אנודייז עדינה שהיא חלק  
מהקונסטרוקציה המקיפה של הדלת. 

 צד פנים מעוצב לפי דגם G בעמוד 22 בקטלוג קודם
 צד פנים מעוצב לפי בחירה מתוך הדגמים בעמוד 22 בקטלוג הקודם

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �9,390   כנף וחצי: �15,930

כנף: �8,790   כנף וחצי: �15,330

כנף: �9,390כנף: �9,390כנף: �9,390

כנף: �8,790
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כנף: �9,390   כנף וחצי: �16,490
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D-7094

 D-7119  D-7088 D-7126

 D-7125

עיצוב בחריטה ממוחשבת

כנף: �8,950כנף: �8,300 כנף: �8,300   כנף וחצי: �14,500

דלתות כניסה מעוצבות בחריטה ממוחשבת בנויות על בסיס דלת הפלדיניום.

דגמים מעוצבים בחריטה ממוחשבת של לוחות ACP המחפים את דלת 
הפלדיניום ויוצרים שילוב צורות וצבעים אומנותי עשיר שלא משאיר אף אחד 

אדיש לדלת הכניסה שלך.
החיתוך נעשה במכונת CNC ממוחשבת ומדויקת.

קיימת גמישות רבה להזמנת דלתות בדוגמאות נוספות בהתאם לרצון הלקוח.

הדלת כוללת מסגרת אלומיניום בציפוי אנודייז. המסגרת היא חלק 
מהקונסטרוקציה המקיפה של הדלת. 

 צד פנים מעוצב לפי בחירה מתוך הדגמים בעמוד 22 בקטלוג הקודם

בדגמים אלו משולב חלון בידודית מעוצב.
החלון מעוצב בעזרת לוח ACP המחפה את 
כל הדלת ובשטח החלון הלוח חתוך בצורות 

גיאומטריות היוצרות את עיצוב החלון.
 CNC חיתוך הלוחות נעשה בעזרת מכונת

ממוחשבת ומדויקת.

הדלת כוללת מסגרת אלומיניום בציפוי אנודייז. 
המדגישה את העיצוב הדלת ומקנה לה מראה 

יוקרתי. 

 עיצוב דו צדדי
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המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �9,560כנף: �9,560   כנף וחצי: �16,460
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 D-7141
כנף: �8,950   כנף וחצי: �15,440
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D-7148

 D-7143  D-7084

 D-7142 D-7087

 D-7086
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עיצוב בחריטה ממוחשבת

דגמים מעוצבים בחריטה 
 ACP ממוחשבת של לוחות

המחפים את דלת הפלדיניום 
ויוצרים שילוב צורות וצבעים 

אומנותי עשיר שלא משאיר אף 
אחד אדיש לדלת הכניסה שלך.

החיתוך והחריטה נעשה במכונת 
CNC ממוחשבת ומדויקת.

קיימת גמישות רבה להזמנת דלתות 
בדוגמאות נוספות בהתאם לרצון 

הלקוח.

כל דלת פדיניום כוללת מסגרת 
אלומיניום בציפוי אנודייז המהווה 

גם חלק מהקונסטרוקציה המקיפה 
של הדלת. 

 צד פנים מעוצב לפי בחירה 
מתוך הדגמים בעמוד 22 בקטלוג 

הקודם

בדגמים אלו משולב חלון בידודית מעוצב.
החלון מעוצב בעזרת חיפוי לוחות ACP חופפים 

חתוכים בצורות  היוצרות את פתח החלון בצורות 
לא שגרתיות המקנות לדלת יחודיות. בלוח העליון 
משולבת גם חריטה שחורה המדגישה את דוגמת 

הדלת.

 עיצוב דו צדדי

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �7,980   כנף וחצי: �14,480 כנף: �7,710   כנף וחצי: �13,940

כנף: �8,900   כנף וחצי: �16,260

כנף: �7,710

כנף: �8,380 כנף: �8,380
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 D-7153
כנף: �8,380   כנף וחצי: �15,330
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום
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D-7105 רק עם סמל האיכות

 D-7121

 D-7155

 D-7104 D-7118 Red

הייטק

כנף: �7,940   כנף וחצי: �14,120

דלתות כניסה מעוצבות בקו הייטק על בסיס דלת פלדיניום.

סדרת זו כוללת חיפוי לוחות ACP בגוונים משלימים ובצורות גיאומטריות 
היוצרות את עיצוב הדלת. החיבור בין הלוחות נעשה בעזרת פס אלומיניום 

עדין מצופה אנודייז.
בחלק מהדגמים משולב חלון בידודית צר וארוך המעשיר את עיצוב הדלת 

ויוצר פס אור מרשים.
הדלת ממוסגרת במסגרת אלומיניום מצופה אנודייז עדינה שהיא חלק  

מהקונסטרוקציה המקיפה של הדלת. 

 צד פנים מעוצב לפי דגם G בעמוד 22 בקטלוג קודם
 צד פנים מעוצב לפי בחירה מתוך הדגמים בעמוד 22 בקטלוג הקודם

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �8,040   כנף וחצי: �14,480

כנף: �7,940

כנף: �8,040 כנף: �7,110
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 D-7120
כנף: �7,940   כנף וחצי: �13,340
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D-7102  D-7101

 D7099

 D7154

 D7100 Green  D7100 Blue  D7098

הייטק בשילוב הדפס אומנותי

כנף: �9,160 כנף: �7,440

סדרת זו כוללת חלוקה של 
הדלת בעזרת חיפוי לוחות 

ACP בגוון אחיד עם פס 
הפרדה מאלומיניום עדין 

מצופה אנודייז.
היחידה המרכזית כוללת 

הדפס אומנותי מובלט וצבוע 
בגוון הדלת המקנה לדלת 

עושר עיצובי מרשים. בדגם 
D7101 הדלת מחופה בלוח 

שלם והיא כוללת חריטת 
מסגרת גדולה בנוסף להדפס 

האומנותי.

 צד פנים מעוצב לפי 
בחירה מתוך הדגמים בעמוד 

22 בקטלוג הקודם

דגם D7131+ D7102 כוללות 
חלון בידודית בצורת מסגרת. 

מרכז החלון מחופה בלוח 
ACP המהווה המשך של 

דוגמת הדלת.
צד פנים של הדלת בעיצוב 

זהה לא כולל הדפסה

 עיצוב דו צדדי ללא 
הדפסה בצד שני
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המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6

כנף: �7,440   כנף וחצי: �13,640

כנף: �7,440כנף: �7,440כנף: �7,440כנף: �7,400
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כנף: �9,160   כנף וחצי: �15,360
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום
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רק עם סמל האיכות

 D-7109  D-7149  D-7090  D-7109 Bordo

 D-7132  D-7150

רטרו

כנף: �8,590   כנף וחצי: �15,470 כנף: �8,590   כנף וחצי: �15,470

כנף: �8,590כנף: �8,590כנף: �8,590 כנף: �8,590

סדרת דלתות מעוצבות בסגנון "רטרו"
עיצוב הדלתות כולל חיפוי לוח ACP מעוצב בסגנון "רטרו" בחריטה 

ממוחשבת המחפה את דלת הפלדיניום ויוצר שילוב צורות וצבעים המזכיר 
סגנון דלת ישן. 

החיתוך נעשה במכונת CNC ממוחשבת ומדויקת.

כל דלתות הפלדיניום כוללות מסגרת אלומיניום בציפוי אנודייז המהווה גם 
חלק מהקונסטרוקציה המקיפה של הדלת ומדגישה את יופי הדלת.

 צד פנים מעוצב לפי בחירה מתוך הדגמים בעמוד 22 בקטלוג הקודם

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6
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 D-7130
כנף: �8,590   כנף וחצי: �15,470
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D7079  D7081 D7082

 D7091 Green D7091 White D7095 White D7095 Gray

 D7080

קלאסיק

כנף: �7,110

כנף: �7,110

כנף: �7,110

כנף: �7,110

כנף: �7,110

כנף: �7,110

כנף: �7,110

כנף: �7,110

סדרת דלתות מעוצבות 
בסגנון "קלאסיק"

עיצוב הדלתות כולל חיפוי 
לוח ACP מעוצב בעזרת 

 CNC חריטה במכונת
ממוחשבת ומדויקת במגוון 
סגנונות קלאסיים וצבועים 

בגוון לפי בחירת הלקוח 
מתוך קטלוג צבעים "דור 

דיזיין" 

כל דלתות כוללות 
מסגרת אלומיניום בציפוי 
אנודייז המהווה גם חלק 

מהקונסטרוקציה המקיפה 
את הדלת ומדגישה את יופי 

הדלת.

 צד פנים מעוצב לפי 
בחירה מתוך הדגמים 

בעמוד 22 בקטלוג הקודם

  D7079, D7082 :ארבעת הדגמים
 D7081 , D7080

עיצוב הדלתות כולל חיפוי לוח 
ACP בגוון מתוך מלאי קיים )ללא 

צביעה(.
העיצוב נעשה בעזרת פסי ניקל/

 CNC חריטה שחורה במכונת
ממוחשבת ומדויקת במגוון סגנונות 

קלאסיים.
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המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6
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כנף: �7,110   כנף וחצי: �12,510
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D7115 D7111 D7112

 D7138  D7139  D7140

  D7114

דלתות פלדיניום מעוצבות 
בסגנון כפרי בשילוב חלון 
 ACP בידודית וחיפוי לוח

מעוצב בסגנון כפרי. העיצוב 
נעשה בעזרת חריטה ו/או

 CNC חיתוך במכונת
ממוחשבת.

בחלק מהדגמים משולב 
סורג לייזר בתוך חלון 

הבידודית ובחלק מהדגמים 
החלון מעוצב על ידי חיתוך 

לוח ה-ACP בצורת חלון 
מעוצב.

הדלת ממוסגרת במסגרת 
אלומיניום מצופה אנודייז 

עדינה שהיא חלק  אינטגרלי 
מהקונסטרוקציה המקיפה 

את הדלת. 

 צד פנים מעוצב לפי דגם 
G בעמוד 22 בקטלוג קודם 

)פי צורת הפתח בחזית(

כפרי

כנף: �9,970   כנף וחצי: �17,730 כנף: �9,970   כנף וחצי: �16,720 כנף: �9,340   כנף וחצי: �16,590

כנף: �9,470 כנף: �9,970כנף: �9,340כנף: �8,960
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המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6
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 D7113
כנף: �9,970   כנף וחצי: �19,590
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DoorDesign ניתן לקבל את הדלתות בצבעים נוספים - ראה קטלוג צבעים  .1

ניתן להחליף ו/או לשלב פרזולים ואלמנטים נוספים המופיעים בקטלוג “גלטל”  .2
DoorDesign הצבעים בקטלוג להמחשה בלבד. בחירת צבע הדלת תעשה אך ורק לפי קטלוג צבעים  .3

כל הדלתות הינן דלתות מקוריות של ���������� ומסופקות עם תווית איכות ממתכת עם מספר סידורי  .4

חוזק של פלדה ויופי של אלומיניום

 D7133  D7051

 D7136  D7135

 D7110  D7134
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ויטראז'

כנף: �8,530   כנף וחצי: �14,720כנף: �8,530   כנף וחצי: �15,350

כנף: �8,530כנף: �8,940כנף: �8,940 כנף: �8,940

דלתות פלדיניום מעוצבות מסדרת ויטראז' כוללות חלון מרכזי מעוצב 
בויטראז' אומנותי. הדלתות מחופות בלוח ACP צבוע והוא כולל הדפס 

אומנותי מובלט בגוון כסף המשתלב בדוגמת הויטראז' בחלון המרכזי 
ויוצר הרמוניה מושלמת.

הדלת ממוסגרת במסגרת אלומיניום מצופה אנודייז עדינה שהיא חלק  
אינטגרלי מהקונסטרוקציה המקיפה את הדלת. 

 צד פנים מעוצב לפי דגם G בעמוד 22 בקטלוג קודם

המחירים כוללים מע”מ. המחירים לכנף ברוחב סטנדרט והם כוללים פנל מעוצב סטנדרטי בלבד.  .5

המחירים אינם כוללים משקוף, ידיות הייטק, נוקשים ו/או תוספות ואינם כוללים הובלה והרכבה.  .6
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כנף: �8,530   כנף וחצי: �15,350



Opens amazing entrance  doors  for  you

New Models  2014


