
ופנים כניסה  דלתות 
ברכה שערי 

דלתות כניסה מסדרת 
WELCOME

.WELCOME שערי ברכה מברכים את תושבי הפרוייקט על בחירתם בדלתות הכניסה מסדרת
דלתות הכניסה שלכם מעוצבות ומזמינות לכניסה אלגנטית ומרשימה ומעל הכל בטוחה. 

במהלך 18 שנותיה, שערי ברכה מתמחה ביצור ושיווק דלתות כניסה ופנים מכל סוג שהוא כשהדגש הוא על מקצועיות ואיכות מוצר ברמות הגבוהות ביותר 
אנו מאמינים כי שני אלה בשילוב שירות לקוחות ברמה גבוהה מעניקים ללקוחות שלנו חווית קניה שונה מהמקובל - כזו שמותירה חיוך בסוף התהליך. 



ופנים כניסה  דלתות 
ברכה שערי 

כנף הדלת מיוצרת מליבות פלדה בעובי 1.25 מ"מ, המחוברות בצלעות חיזוק )אורכנים( . לוחות הפלדה עוברים 
תהליך ליטוש מיוחד ולאחריו צביעה באבקה - בתהליך אלקטרו סטטי - הכולל יבוש בתנור בחום של 210 מעלות. 

גוף הדלת במילוי צמר סלעים המסייע לבידוד תרמו אקוסטי. 

1.5 מ"מ כולל אטם גומי הקפי המסייע לאיטום הדלת  דלת הכניסה מורכבת ע"ג משקוף פלדה  מגלוון בעובי 
ולטריקה עדינה ושקטה יותר. 

לבחירתכם מספר גוונים לבחירה .
 

דלתות כניסה-אביזרים נוספים
 

דלת הכניסה מסופקת עם אביזרים נוספים:
1. מעצור.

2. עינית טלסקופית )שתורכב על פי דרישות הלקוח(
3. סגר בטחון המאפשר פתיחה חלקית.

4. מערכת נעילה גיאומטרית בעלת 7 בריחי נעילה הננעצים במשקוף.
5. המנעול והצילינדר מתוצרת מולטי לוק )קישור למע' נעילה( מהטובות בעולם.

דלתות כניסה מסדרת 
WELCOME

אולם התצוגה הקרוב אליכם: המרכבה 40 )בסמוך לסניף ACE(, חולון 03-550-0596 

 www.sb-doors.co.il | ohad@sb-doors.co.il |   שערי ברכה - דלתות כניסה ופנים 



ופנים כניסה  דלתות 
ברכה שערי 

.CHIC שערי ברכה מברכים את תושבי הפרוייקט על בחירתם בדלתות פנים מסדרת למינטו
דלתות הפנים שלכם מיוצרות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומעוצבות בהתאם לטרנדים העכשוויים 

במהלך 18 שנותיה, שערי ברכה מתמחה ביצור ושיווק דלתות כניסה ופנים מכל סוג שהוא כשהדגש הוא על מקצועיות ואיכות מוצר ברמות הגבוהות ביותר 
אנו מאמינים כי שני אלה בשילוב שירות לקוחות ברמה גבוהה מעניקים ללקוחות שלנו חווית קניה שונה מהמקובל - כזו שמותירה חיוך בסוף התהליך. 

דלתות פנים CHICלמינטו
משקוף שטוח הלבשות רחבות

משקוף עץ

משקוף ישר

ציר פייפ

תחתית כנף 

P.V.C

P.V.C

מילוי כוורת



ופנים כניסה  דלתות 
ברכה שערי 
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כנף: דלת למינטו, כנף מגורעת פלץ, ניתן לקבל במילוי כוורת קרטון עפ״י תו תקן ישראלי 23 חלק 3, צירי פייפ 
P.V.C 1.5 מ"מ להגנה  איטלקיים, מנעול מגנטי, היקף הדלת )קנט( מצופה בצדיו. תחתית הדלת מצופה בקנט 

מפני רטיבות
משקוף עץ ישר: מצופה למינטו, עם פס אטימה תוצרת איטליה.

הלבשת עץ )סנדוויץ( ישרות/שטוחות: ברוחב כ- 7/9 ס"מ )בהתאמה(, מצופות למינטו בגוון זהה למשקוף ולדלת. 
הדלתות מיוצרות בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ת.י. 23 חלק 3

ניתן להזמין בגוונים:

אלון ונגה
מולבן

טנגניקהלבןשמנת אגוז

דלתות פנים CHICלמינטו
משקוף שטוח הלבשות רחבות


