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18.12.18 

 

 בחירת דלת חוץ   - 3מס'  עדכון

 

 אספקת דלתות הכניסה בפרויקט נבחרה חברת "רב בריח".ל

עד לתאריך במייל עביר אותו חתום אל דניאלה יאת הטופס הרצו"ב וימלא דייר שמבצע הזמנה סטנדרטית 

25/11/2018 . 

, 12: ילדי טהרן באולם התצוגה של "רב בריח" בכתובתאת הדלתות המוצעות במפרט הסטנדרטי ניתן לראות 

 . , ללא צורך בתיאום מראש 10:00-18:00ראשל"צ, בין השעות 

דגם ועלות מפורטים בדף  –במסגרת שדרוגי הקבלן  וגוון נוסףדלת נוספת הוספנו לאור פניות דיירים, 

 . הבחירה

 .  שהגדלנו את חתך המשקוףמאידך, לא נתקין חיפוי למשקופים בשל העבודה 

יבצע את ההזמנה מול אולם התצוגה  , מעבר לשדרוגי הקבלן המוצעים, שמעוניין בשדרוג דלת הכניסהדייר 

במידה ותשדרגו מעבר למוצע על ידנו, . 25/11/2018של "רב בריח" ויעביר לדניאלה הזמנה סגורה עד לתאריך 

 נתקין דלת זמנית. התקנה סופית תבוצע ע"י הספק לאחר מסירת המפתח. 

 

 כללים : 

  9001לבן חאקי  –דלת יציאה לחצר תהיה בגוון אחיד לכלל הפרויקט  •

 לא ניתן לשנות כיווני פתיחה  •

 בשדרוג דלת כניסה, אלא רק מה שתסכמו מול הספק. אין זיכוי מול הקבלן  •

 תשלום על שדרוג דלת דרך הקבלן יתווסף לתקציב הבית  •
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 תאריך:_________________

 

 כניסה לביתטופס בחירת דלת 

 "רב בריח" 

  דגם

 להקיף בחירה אחת בלבד(יש לסמן את הדגם הנבחר בעיגול )יש 

 סטנדרט / שדרוג קבלן  דגם  

 סטנדרט  פרובנס  1

 סטנדרט  קליאופטרה  2

 סטנדרט דואיי  3

 סטנדרט  טריפל  4

 מע"מ ₪ +  500שדרוג בעלות  ונציה  5

 מע"מ₪ +  500שדרוג בעלות  רנסנס  6

 מע"מ+  ₪ 1850שדרוג בעלות  בולוניה )עם חלון( 7

 

 גוון 

 בלבד(יש לסמן את הגוון הנבחר בעיגול )יש להקיף בחירה אחת 

 סטנדרט/שדרוג מק"ט גוון  

 סטנדרט  7110 אפור  1

 סטנדרט  7240 חאקי חולי  2

 סטנדרט 9016 לבן  3

 סטנדרט  7126 אפור כהה 4

 מע"מ₪ +  1,500שדרוג בעלות  9005 שחור  5

 

 ידית

 ידית ניקל "נועה" 

  חתימת הדיירים :

 

__________________________                  __________________________ 

 חתימת הדיירחתימת הדייר                                         


