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21.5.19 

 

  ותבחירת דלת

 

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

 

 כללים : 

 .לא ניתן לשנות כיווני פתיחה •

הספק לאחר מסירת במידה ותשדרגו, ייתכן ונתקין דלת זמנית עד למסירה. התקנה סופית תבוצע ע"י  •

 המפתח. 

, 12בכתובת: ילדי טהרן תוכלו להתרשם מהדלתות באתר האינטרנט ובאולם התצוגה, "רב בריח"  •

 10:00-18:00ראשל"צ, בין השעות 
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 תאריך:_________________

 

 כניסה לביתטופס בחירת דלת 

 "רב בריח" 

 דלת כניסה ראשית לבית 

  דגם

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

 סטנדרט / שדרוג קבלן  דגם  

 סטנדרט  בייסיק 1

 כולל מע"מ₪  2,700שדרוג בעלות  קליאופטרה 2

 כולל מע"מ₪  2,700שדרוג בעלות  טריפל 3

 כולל מע"מ₪  2,700שדרוג בעלות  פרובנס  4

 כולל מע"מ ₪  2,700שדרוג בעלות  דואיי  5

 כולל מע"מ ₪  5,000שדרוג בעלות  פירנצה 6

 כולל מע"מ₪  5,000שדרוג בעלות  נווה צדק 7

 כולל מע"מ₪  5,000שדרוג בעלות  גאיה 8

 

 גוון 

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

 סטנדרט/שדרוג מק"ט גוון  

 סטנדרט  7037 טקסטורה אפור 1

 סטנדרט  7032  אקיטקסטורה ח 2

 סטנדרט 7126 כהה חולימגורען מתכתי אפור  3

 סטנדרט  7240RB מגורען מתכתי חאקי חולי 4

 סטנדרט 9001D  מגורען לבן פנינה מט חולי 5

  רק במקרה של שדרוג הדלת  3104 דו מט חולימגורען בור 6

 רק במקרה של שדרוג הדלת   5103 כחול חולימגורען מתכתי  7

 רק במקרה של שדרוג 7322 מגורען אפור 8

 

 ידית

 ידית ניקל "נועה" 
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  לחצר שירות  –אחורית דלת כניסה 

 

 לא ניתן לבחירה או שינוי דגם בייסיק 

 

 גוון 

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

 סטנדרט/שדרוג מק"ט גוון  

 סטנדרט  7037 טקסטורה אפור 1

 סטנדרט  7032  אקיטקסטורה ח 2

 סטנדרט 7126 כהה חולימגורען מתכתי אפור  3

 סטנדרט  7240RB מגורען מתכתי חאקי חולי 4

 סטנדרט 9001D  מגורען לבן פנינה מט חולי 5

 

 

 ידית

 ידית ניקל "נועה" 

 

 

 

 

 

  חתימת הדיירים :

 

__________________________                  __________________________ 

 חתימת הדיירחתימת הדייר                                         


