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בעבר ,דלתות הפנים יוצרו בעיקר על ידי נגרים ושימשו כפריט פונקציונלי גרידא .מטרתן הייתה אחת  -לתחום
ולהפריד בין חללי הבית השונים.
כפריט פונקציונלי ,היו שני סוגים שכיחים של דלתות פנים בישראל  -דלתות פנים עשויות פח ודלתות פנים
עשויות עץ וצבועות צבע שמן .דלתות אלו שירתו את מטרתן היחידה נאמנה ,אולם ,בשנים האחרונות חלה
מהפכה עיצובית וטכנולוגית של ממש בתפיסת תפקידן של דלתות הפנים בבית וכיום הן נתפסות לא כפריט,
אלא כרהיט מרכזי אשר מתווה את עיצוב הפנים של הבית כולו .מדובר באלמנט גלוי ששיטחו כ 2 -מ"ר משני
צדיו ,בבית ממוצע קיימות כ 6-7-דלתות ,כך שמדובר בשטח כולל של כ 30 -מ"ר שלא ניתן להסתיר או לכסות.
מהפכה זו הובילה להכנסתם של חומרי גלם חדשים ומתוחכמים יותר לענף ולאינספור אפשרויות עיצוביות
חדשות.
הדלתות המעוצבות של היום הינן ברמת גימור של רהיטים ואינן דומות לדלתות ישנות הנצבעות מפעם לפעם
בעזרת מברשת .כמו כל רהיט איכותי רמת הגימור אמורה להיות ברמה גבוהה ואיכותית ,ללא כל פגם ,שכן כל
פגם יבלוט לעין .לצורך כך יש להשתמש בחומרים קשיחים יותר ,חזקים יותר ועמידים יותר.
דלתות פנדור הינה יצרנית הדלתות הגדולה בישראל .החברה מצטיינת במוניטין ,באיכות מוצרים גבוהה ,בעיצוב
מרהיב ובשירות לקוחות אמין ובלתי מתפשר לאורך כל שנות קיומה .בבעלות החברה שלושה מפעלים המייצרים
כ 200,000-דלתות בשנה ללקוחות פרטיים ולקבלנים .החברה מעסיקה כ 275-עובדים במפעלים ובמשרדי
החברה.
מיום היווסדה בשנת  ,1989חברת דלתות פנדור מובילה את מהפכת עיצוב דלתות הפנים בארץ .כל זאת
בשילוב ידע וניסיון רב שנים ,שימוש בחומרים מהשורה הראשונה ובאמצעים האיכותיים והמתקדמים ביותר.
חזון החברה מציב את הדלתות כחלק אינטגרלי מעיצוב הבית כולו ,וככזה ,שינה את תפישת הדלתות
מאלמנט פונקציונאלי בלבד ,לאחד המרכיבים החשובים והייחודים בעיצוב הפנים כולו.
לחברה שני מפעלים :מפעל אוטומטי חדש בקרית גת ,המתקדם מסוגו בעולם ומבוסס רובוטיקה .במפעל קו
צבע  UVאוטומטי לצביעת דלתות פנים היחידי בישראל ,המאפשר צביעת דלתות בצבע אקרילי  UVשעמיד
לאורך זמן וכמעט שאינו משנה צבעו בחשיפה לאור .מפעל לפינויי דלתות ממוקם בראשון לציון ,ומשמש גם
כמחסן תוצרת גמורה .בשנת  ,1996פנדור הייתה לחברה הראשונה בארץ שהכניסה לענף נגרות הבניין קווי יצור
ממוחשבים .קווים אלה מאפשרים יצור דלתות מחומרים איכותיים ,בדיוק מרבי בפרטים וברמת גימור גבוהה,
הנותנים מענה לצרכים האישיים ,הטכניים והעיצוביים של כל לקוח ולקוח .החברה מספקת דלתות ללמעלה
מ 35,000-יחידות דיור בשנה (כ 200,000-דלתות) ,ללקוחות פרטיים ולפרויקטים קבלניים מהמובילים בשוק
הנדל”ן ,ביניהם חברת אזורים ,חברת שיכון ובינוי ,י.ח .דמרי ורבים אחרים.
חברת פנדור ,שממשיכה להוביל את המהפכה העיצובית בענף הדלתות ,מציעה ללקוחותיה הפרטיים
והקבלניים דלתות פנים איכותיות ,מרהיבות ובהתאמה אישית .החברה ,שהייתה הראשונה בעיצוב דלתות פנים
בסגנון איטלקי ,החדירה לתודעת הציבור את חשיבות עיצוב הדלתות .כבר משנת  1995מייצרת ומשווקת
החברה דלתות איכותיות ומעוצבות ששינו לחלוטין את מעמדן של דלתות הפנים בישראל .בשנת  2002הייתה
פנדור לאחת החברות הראשונות בעולם ביצור ושיווק דגמי “למינטו” הייחודיים ,שהפכו במהרה לדלתות
הנמכרות ביותר בישראל .במרץ  2011החלה החברה בייצור ושיווק דלתות פנים מסדרת “יוניק”  -דלתות
ייחודיות מסוגן בעולם .דלתות יוניק הינן דלתות עמידות לנזקי מים ולמזיקי עץ ובעלות עמידות גבוהה במיוחד
בפני פגיעות מכניות ,אלו הן הדלתות היחידות המגיעות עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים עבור נזקי מים
ומזיקי עץ.
חברת פנדור זוכה כבר  18פעמים ברציפות בתואר "יצרנית דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר
בישראל" בסקרי מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור "המבחן של המדינה" (מעודכן לספטמבר .)2013
בנוסף דורגה פנדור במקום הראשון בפעם ה  4ברציפות בענף ייצור דלתות הפנים לשנת 2013
(מעודכן לאוקטובר  )2013עפ"י סקר שערכה חברת .BDI
כמו כן ,בשנת  2011זכתה פנדור בפרס הראשון בתחרות "לעיצוב ,התאמה וחדשנות" מטעם איגוד תעשיות
הריהוט בישראל עבור דלת פנים מסדרת "יוניק".
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סוגי דלתות
דלתות למינטו
ראוי להתייחס לעובדה כי ב"שוק הדלתות" קיימים מוצרים רבים הנקראים בשם "למינטו" – שם שפנדור
החדירה לשוק בשנת .2002
הגדרה זו בתחילתה הייתה למשפחת מוצרים של פנדור אך עם הזמן החלו גם שאר היצרנים להשתמש בשם
זה לכן כיום הגדרה זו מייצגת סוג עיטוף מסוים לדלת ולמשקוף אך לא מגדירה את איכותו.
משמעות הדבר היא ,כי מוצרים בעלי מפרטים טכניים שונים ורמות איכות שונות קיבלו שמות דומים ,וכי יוטב
לנו אם נשקיע זמן בבירור חומרי הגלם המרכיבים את הדלתות ,המשקופים וההלבשות ,נבחן כל יצרן לפי
המפרט הטכני שלו ולא נסתמך על המושג "למינטו" לבדו.

דלתות "פנדור למינטו"
דלתות פנדור למינטו עשויות מחומרים איכותיים בעלי עמידות גבוהה יותר לשריטות ,שחיקה ומים.
חלקה התחתון של הדלת הוא בעל מסגרת עץ וכמות משולשת של עץ אורן על מנת לאפשר את קיצור הדלת
במידת הצורך ללא פגיעה בשלדת הדלת הבסיסית .הדלת מגיעה במילוי כוורת או פלקסבורד וכן ניתן להתאים
לה הלבשות בעיצובים שונים .סדרת דלתות זו מגיעה עם משקופי עץ או עם משקופים פולימריים .הלבשות
תמיד פולימריות עמידות לנזקי מים ולמזיקי עץ .עם זאת ,חשוב לציין כי למרות שבתחתית הדלת מותקן
ציפוי  PVCהמקנה לה עמידות גבוהה יותר לרטיבות ,הכנף ומסגרתה עדיין עשויות עץ ולכן יש להימנע ככל
האפשר ממגע של הכנף עם מים.

דלתות צבע
דלתות אלה נקראות בלשון הלקוחות כדלתות שלייפלק ,דלתות אפוקסי ,דלתות צבועות בתנור וכן הלאה.
הן בדרך כלל מגיעות במפרט טכני איכותי והן נחשבות לבעלות רמת הגימור הגבוהה ביותר .נוסיף לכך את
עבודת צביעת הדלת והמשקוף (תהליך המייקר את הדלת) ומה שמתקבל הינה דלת יקרה יותר ,בעלת גימור
מושקע המאפשר חריטות עיצוביות.

דלתות "פנדור יוניק"
בבית ישראלי נעשה שימוש בכמות רבה מאוד של מים לשטיפת הרצפות .מתוך כך ,נולד הפיתוח הייחודי של
חברת פנדור – דלתות יוניק .דלתות יוניק הינן דלתות מעוצבות ,אשר  7הס"מ התחתונים במבנה הפנימי
שלהן עשויים  WPCוהן מגיעות יחד עם משקופים והלבשות פולימריים עמידים למים ולמזיקי עץ.
דלתות "פנדור יוניק" מגיעות בשני סוגי גימור :גימור צבע אקרילי בתנור (למעשה ,כל דלתות הצבע של פנדור
הינן דלתות יוניק) או במספר ציפויי פורמייקה בעלי טקסטורה מיוחדת.
תכונות אלה הופכות את דלתות יוניק לדלתות היחידות העמידות באמת בפני מים– והיחידות המגיעות עם
תעודת אחריות לנזקי מים ומזיקי עץ לתקופה של  5שנים.

דלתות "פנדור פרימיום יוניק"
סדרת דלתות הפרימיום יוניק של פנדור הינה סדרת דלתות פנים איכותית ומעוצבת מן המעלה הראשונה.
מדובר בדלתות מלאות ,בעלות קנט לא מגורע (שטומפקנט)  ,עם צירים נסתרים מתכווננים ,אשר מגיעות עם
תעודת אחריות לתקופה של  5שנים לנזקי מים ונזקים הנגרמים כתוצאה ממזיקי עץ .גם דלתות אלה מגיעות
בשני סוגי גימור :גימור צבע אקרילי בתנור או מבחר של ציפויי פורמייקה בעלי טקסטורה מיוחדת לבחירה.
בדלתות אלה ניתן לשלב מגוון של צהרים ,פסי עיטור וחריטות דקורטיביות וכן קיימת אפשרות להתאימן
לגבהים לא סטנדרטיים.
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מרכיבי הדלת
מילוי כוורת
תפקידה של הכוורת הדחוסה למלא את החלל שבמרכז הדלת מה שהופך אותה לדלת קלה ועמידה.
אנו בפנדור משתמשים בתהליך הייצור בכוורת תעשייתית דחוסה מאוד ,אך אינינו נוטים להמליץ על מילוי זה
היות ויכולת הבידוד האקוסטי והתרמי שלו פחותה מאוד .כמו כן ,שינויי טמפרטורה חום קור עשויים לגרום
לכוורת להשתחרר עם הזמן.

מילוי פלקסבורד
הפלקסבורד הינו לוח שבבי עץ וסיבי פשתן דחוסים ,התואם לגודל המרחב הפנימי של הדלת ותפקידו העיקרי
הינו בידוד אקוסטי ותרמי משופר .לוח זה אינו מתעוות בתנאי חום וקור וידוע כמעכב בעירה.
הפלקסבורד הממלא את החלל שבמרכז הדלת הופך אותה לעמידה בפני שינויי טמפרטורה .מילוי
הפלקסבורד ידידותי יותר לסביבה מאחר ואורך החיים של דלת במילוי פלקסבורד ארוך יותר מאורך החיים
של דלת במילוי כוורת .מילוי הדלת בפלקסבורד הופך אותה לכבדה יותר משמעותית (כ 13-ק"ג) ונותן
תחושה של דלת מסיבית ומלאה.

כנף יוניק
דלת דגם יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם ,הדלת זכתה בפרס תעשיות הריהוט  2011לעיצוב התאמה
וחדשנות .הדלת עמידה במים (עד  7ס"מ מפני הריצוף) ובפני מזיקי עץ ,על הדלת ישנה אחריות של
עד  5שנים לנזקים אלה.
כנף יוניק הינה כנף מלאה המצופה שני לוחות פורמייקה  HPLאקריליים צבועים צבע אקרילי בתנור או שני
לוחות פורמייקה בעלי טקסטורה מיוחדת.

משקוף יוניק
משקוף יוניק הינו משקוף עמיד לנזקי מים ולמזיקי עץ העשוי  .WPCעל משקופי יוניק קיימת אחריות של
עד  5שנים לנזקים אלה .כמו כן ,הוא גם עמיד הרבה יותר בפני פגיעות מכאניות לעומת משקוף העשוי עץ.

הלבשת יוניק
הלבשות יוניק הינן הלבשות פולימריות העשויות .WPC
ההלבשות עמידות למים ולמזיקי עץ ,ומגיעות עם אחריות של עד  5שנים לנזקים אלה.

הלבשות פירנצה
הלבשות פירנצה הן הלבשות יוניק ועיצובן מודרני ונקי .רוחבן כ 10 -ס"מ בחזית ,וכ 7 -ס"מ בצד הצירים.

הלבשות מעוגלות
הלבשות מעוגלות הן הלבשות יוניק בעיצוב קלאסי .רוחבן כ 7 -ס"מ.

משקוף קלאסי (ישר)
משקוף עץ מפולח רב שכבתי (פנל) ,מצופה למינטו פורמייקה כולל הדבקה בדבק  . PURההלבשות
התואמות לו הן הלבשות פולימריות ברוחב  7ס"מ .
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תכנון פתחים
בתחום הדלתות ,קיימים מספר מונחים מקצועיים המתארים את מידותיו של הפתח.
כאשר אנחנו מדברים על "רוחב הקומפלט" ,אנו מתייחסים למרחק שבין שני הקצוות החיצוניים של
שני צדי המשקוף.
בפנדור ,רוב המוצרים מגיעים ברחבים סטנדרטיים:
 60ס"מ |  65ס"מ |  68ס"מ |  70ס"מ |  75ס"מ |  78ס"מ |  80ס"מ |  90ס"מ |  100ס"מ
כאשר אנחנו מדברים על רחבים של פתחי בנייה ,אנו מתייחסים למרחק שבין שני צדי הפתח  -מקצה הקיר
הימני לקצה הקיר השמאלי.
בשיפוץ של דירה או מבנה קיים ניתן להשתמש בכל מידה .לגבי בניה חדשה שחל עלייה חוק מכר המידות
המינימאליות קיים תקן המתייחס לרוחב הפתחים:
חדר שירות  70ס"מ ,חדר שירות אחד לפחות שקיימת בו אסלה  80ס"מ וחדר מגורים  80ס"מ.
בהכנת פתח בקירות גבס ,פתח הבנייה תמיד יהיה רחב בס"מ אחד מרוחב הקומפלט:
לדלת  70ס"מ פתח  71ס"מ לדלת  80פתח  81ס"מ לדלת  90פתח  91ס"מ וכו'.
כאשר מדובר בקירות העשויים בלוקים ,פתח הבנייה תמיד יהיה רחב ב 6 -ס"מ מרוחב הקומפלט:
לדלת  70ס"מ פתח  76ס"מ ,לדלת  80פתח  86ס"מ ,לדלת  90פתח  96ס"מ וכו'.
זאת בשל העובדה שעלינו להתקין משקופים עיוורים טרם להתקנת הקומפלט.
את גובה הדלת אנו מודדים מפני הריצוף ועד תחתית המשקוף.
התקן הישראלי (אשר תקף לגבי בנייה חדשה) מחייב לבנות פתחים שלא יהיו נמוכים מ 1.98 -מ' .עם זאת,
דלתות הן מוצר שניתן לספק במגוון מידות ,בהתאם לפתח.
פתחי הבנייה נבנים היום בגובה סטנדרטי של  210ס"מ כאשר מתקינים משקוף עיוור ,ובגובה  207ס"מ
כאשר אין בו צורך.
המונח "חתך משקוף" מתאר את עובי הקיר.
בפנדור מיוצרים משקופים בחתכים סטנדרטיים:
 10ס"מ |  12ס"מ |  14ס"מ |  16ס"מ
עם זאת ,עבור מידות מיוחדות קיימת אפשרות לייצר משקוף כפול.
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א .יתרונותיו של המשקוף העיוור
למשקוף העיוור כמה יתרונות ,אלה העיקריים שבהם:
 .1הוא מגדיר את הפתח הסופי.
 .2הוא מגדיר את קו הטיח.
 .3הוא מגדיר את קווי הריצוף עבור הרצף.
 .4ובעיקר ,המשקוף העיוור מהווה תשתית אידאלית להתקנת המשקוף הסופי.

ב .תכנון קווי ריצוף
חשוב לתכנן את קווי הריצוף של הבית לפי סוג הדלת שבחרנו ,זאת על מנת שלא נראה הבדלי ריצוף בין
החדרים למסדרון.
 .1דלת מגורעת (פלץ) :יש למקם את קו הריצוף בקו הקיר ,בצד שאליו נפתחת הדלת.
כלומר ,אם הדלת נפתחת פנימה אל תוך החדר  -נמקם את קו הריצוף בקצה הקיר הפנימי.
במידה ובחרנו לחפות את הקיר (לדוגמה :בקרמיקה)  -נמקם את קו הריצוף בקו החיפוי.

 .2דלת שטומפקנט :יש למקם את קו הריצוף בקו הקיר ,בצד שאליו נפתחת הדלת .במידה ובחרנו
לחפות את הקיר (לדוגמה:בקרמיקה) – נמקם את קו הריצוף בקו החיפוי.
 .3דלת הזזה :יש למקם את קו הריצוף  3.5-4ס"מ אחרי קו הקיר ,בצד שבו הדלת תותקן.
 .4דלת כיס :יש למקם את קו הריצוף באמצע הכיס.
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טיפים ליצירת תשתית נכונה להתקנת דלתות
הגענו לפרק שבו ניתן לכם רשימת טיפים ,שבמבט ראשון עשויים להיראות טריוויאליים  -אבל אלה הדברים
הקטנים שעושים הבדל גדול ,אולי אפילו גדול מאוד!

טיפ ראשון :לא לשכוח לצחצח שיניים...
על מנת לייצר עבור הלקוח פתח אידאלי ,עדיף להימנע ככל האפשר מהעמדת הפתח בניצב לקיר.

העמדת הפתח בצורה זו לא תאפשר
לנו פתיחה של  90מעלות כנדרש בתקן
ותפגע באסתטיקה של התקנת
ההלבשות!

במקום ,נעדיף לבנות שן ברוחב של  10ס"מ לפחות:

בצורה זו נותר לנו די מקום הן לפתיחה
של  90מעלות והן להתקנה אסתטית של
ההלבשות!

טיפ שני :שתי דלתות ,קיר אחד
במצבים בהם קיימים בבית שני פתחים הצמודים זה לזה בזווית של  90מעלות או על אותו הקיר ,עלינו ליצור
רווח מספיק על מנת להימנע מחיתוך ההלבשות:
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טיפ שלישי :מי שעומד מלפניי ומצדדיי -הוא העומד!
כדי להימנע מחיתוך ההלבשות ופגיעה באסתטיקה שלהן נקפיד על מיקום האלמנטים הנמצאים על הקיר
(כגון שקעי חשמל ,מתגים וכו') במרחק של  8ס"מ לפחות מקצה פתח הבנייה:

טיפ רביעי :אל תסגור לי את הדלת!
ארונות ומגירות הניצבים לפתח ,נרחיק מהקיר ב 5 -ס"מ לפחות .זאת ,כדי שנוכל לפתוח אותם בנוחות גם
כאשר הדלת סגורה!

טיפ חמישי :עצור!
אנחנו בפנדור משתמשים אך ורק במעצורים נדבקים ,וזאת משתי סיבות עיקריות:
• רוב חיפויי הרצפה המותקנים היום בישראל עשויים גרניט פורצלן .לכן ,כדי למנוע נזקים בריצוף נעדיף
להשתמש במעצורי דלתות נדבקים שאינם מצריכים קדיחה.
• בפרקטים ,אשר במקרים רבים מונחים על ריצוף קיים ,כלל אין לקדוח ולהחדיר ברגים .זאת בשל העובדה
שהפרקט והריצוף מגיבים באופן שונה לשינויי טמפרטורה .בורג המחזיק את השניים יחד  -יגרום לפיצוצים בפרקט.
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הנחיות להתקנת דלתות בבנייה חדשה
פתחי מינימום  -בהתקנת עיוורים בדלתות בגובה סטנדרטי
  •
  •
  •
  •
  •

פתח בניה 86/208ס"מ בחדרים ,כלומר שטיחמוסט  108ס"מ.
חדר רטוב אחד בדירה שיש בו אסלה  86/208ס"מ (תקן נגישות).
שאר החדרים הרטובים  76/208ס"מ.
הרכבת העיוורים תתבצע בשלב שלאחר הכנת החשמל והאינסטלציה.
חתכי משקוף העיוור 9.3 :ס"מ ו  11.8 -ס"מ ( אין חתך משקוף עיוור  14ס"מ ).

פתחי מינימום  -ללא משקופים עיוורים בדלתות בגובה סטנדרטי
  •
  •
  •

פתח בניה  81/206ס"מ בחדרים ,כלומר שטיחמוסט  106ס"מ.
חדר רטוב אחד בדירה שיש בו אסלה  81/206ס"מ (תקן נגישות).
שאר החדרים הרטובים  71/206ס"מ.

במכלולים בגובה  214ס"מ יש להוסיף לגובה הפתח עוד  9ס"מ מדידה
• מדידה תתבצע לאחר חיפוי קרמיקות בחדרים הרטובים וריצוף סופי.
• יש לתאם את המדידה  10ימים לפני התאריך המבוקש ,זאת כדי שלא לאבד זמן יקר בין
   מוכנות הבית למדידה עד לביצוע המדידה בפועל.

אספקה והתקנה
• אספקת והתקנת הדלתות מתבצעת לאחר סיום עבודות האלומיניום ,התקנת דלת הכניסה,
   הנחת הריצוף כולל רובא והתקנה של הכלים הסניטריים ,צביעת הדירה יד שנייה לפחות
והנמכות תקרה  /גבס.
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קולקציית דלתות פנדור

מפרטים טכניים

11

סדרת

פנדור למינטו
דלתות דקורטיביות ואיכותיות ללא עמידות למים.
במגוון דגמים ועיצובים.
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למינטו בגוון לבחירה
משקוף ישר (מדורג) תואם

כנף :דלת למינטו ,כנף מגורעת פלץ ,ניתן לקבל במילוי כוורת או פלקסבורד ,צירי פייפ
כפולים מתכווננים ,מנעול מגנטי ,היקף הדלת (קנט) מצופה בצדיו.
משקוף עץ ישר :מצופה למינטו כולל הדבקה ב  ,PURעם פס אטימה ,תוצרת שלגל ,גרמניה.
המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולמיריות ישרות :ברוחב כ 7 -ס"מ ,מצופות למינטו בגוון
זהה למשקוף ולדלת.

ניתן להזמין בגוונים:

אלון מולבן אורך
ניו ונגה אורך
אגוז אורך

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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למינטו בגוון לבחירה
משקוף עגול תואם

כנף:דלת למינטו ,כנף מגורעת פלץ ,ניתן לקבל במילוי כוורת או פלקסבורד ,צירי פייפ כפולים
מתכווננים .מנעול מגנטי ,היקף הדלת (קנט) מצופה בצדיו.
משקוף מעוגל פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים  ,מצופה למינטו כולל הדבקה
ב  ,PURעם פס אטימה ,תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות עגולות :ברוחב כ 7 -ס"מ ,מצופות למינטו בגוון זהה
למשקוף ולדלת.

ניתן להזמין בגוונים:
אלון מולבן אורך
ניו ונגה אורך
אגוז אורך

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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למינטו בגוון לבחירה

משקוף תואם דגם פירנצה  /אקסקלוסיב
כנף :דלת למינטו ,כנף מגורעת פלץ ,ניתן לקבל במילוי כוורת או פלקסבורד,
צירי פייפ כפולים מתכווננים ,מנעול מגנטי ,היקף הדלת (קנט) מצופה בצדיו.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה למינטו כולל הדבקה ב ,PUR
עם פס אטימה ,תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב* :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים
ברוחב כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכניים.

ניתן להזמין בגוונים:
אלון מולבן אורך
ניו ונגה אורך
אגוז אורך

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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למינטו גוונים (לבן  /שמנת)

משקוף תואם דגם פירנצה  /אקסקלוסיב
כנף :דלת למינטו ,כנף מגורעת פלץ ,מילוי פלקסבורד ,צירי פייפ כפולים מתכווננים ,מנעול
מגנטי ,היקף הדלת (קנט) מצופה בצדיו.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה למינטו כולל הדבקה ב ,PUR
עם פס אטימה ,תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב* :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים
ברוחב כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכניים.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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סדרת

פנדור יוניק
דלתות יוניק הינן דלתות יחידות מסוגן בעולם.
הדלתות עמידות בפני מים (עד  7ס"מ מפני הריצוף)
ובפני מזיקי עץ ומגיעות עם תעודת אחריות לתקופה
של  5שנים עבור נזקים אלו.
דלת מסדרה ייחודית זו אף זכתה בפרס תעשיות הריהוט
לשנת  2011לעיצוב התאמה וחדשנות.
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יוניק

מטריקס לבן

כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא ,)MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ3 -
צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי
פלקסבורד ,לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה בגוון זהה ,עם אטם
ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולמריות מדגם פירנצה  /אקסקלוסיב* :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד
הצירים ברוחב כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכניים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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יוניק

לינו פינו לבן  /שמנת (בז')

כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא ,)MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ3 -
צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי
פלקסבורד .לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה בגוון זהה ,עם אטם
ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
ההלבשות  WPCפולימריות דגם אקסקלוסיב* :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב
כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכניים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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יוניק

טופ טאצ' צבע לבן  /שמנת (בז')

כנף :מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקהׂבעובי  1.5מ"מ (ללא  ,)MDFצבועה בצבע
 UVאקרילי עמיד למים ,בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד
 7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד  ,לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים
ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה בגוון זהה ,עם אטם
ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
ההלבשות  WPCפולימריות דגם אקסקלוסיב*  :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב
כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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יוניק אגוז  3 -דיפ
כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא )MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון אגוז ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית
הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי פלקסבורד,
לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף ישר מצופה למינטו על  WPCב  PURבשיטת למינציה,
משקוף עמיד למים ולמזיקים ,עם פס אטימה ,תוצרת שלגל גרמניה .המשקוף מחורץ משני
צידיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב*  :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים
ברוחב כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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יוניק אלון מולבן  3 -דיפ
כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא ,)MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון אלון מולבן ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית
הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי פלקסבורד ,לכל דלת  2צירי
פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף :משקוף ישר מצופה למינטו על  WPCב  PURבשיטת למינציה ,משקוף עמיד למים
ולמזיקים ,עם פס אטימה ,תוצרת שלגל גרמניה .המשקוף מחורץ משני צידיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב*  :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים
ברוחב כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף ולדלת.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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סדרת

פנדור פרימיום
יוניק
הדלת האולטימטיבית לדירת יוקרה.
 3צירים נסתרים ,עמידות לנזקי מים ומזיקי עץ
ו 5-שנות אחריות.

23

פרימיום

יוניק מטריקס לבן

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי 1.5
מ"מ (ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט
תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת
במילוי פלקסבורד .הדלת מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ,
בגוון זהה למשקוף ולדלת.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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פרימיום יוניק

לינו פינו לבן  /שמנת (בז')
כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי 1.5
מ"מ (ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת,
קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים.
דלת במילוי פלקסבורד .הדלת מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף ולדלת.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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פרימיום

יוניק קנטו כסף

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ
(ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון כסף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף,
בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת
מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף ולדלת.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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פרימיום

יוניק קנטו לבן

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ
(ללא  ,)MDFציפוי הפורמייקה בגוון כסף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף,
בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת
מגיעה עם מנעול מגנטי ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף ולדלת.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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פרימיום יוניק

טופ טאצ' צבע לבן  /שמנת (בז')
כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף עשויה מ 2-לוחות פורמייקהׂבעובי כ 1.5 -מ"מ (ללא
 )MDFוצבועה בצבע  UVאקרילי עמיד למים ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט
פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת מגיעה עם מנעול מגנטי
ועם צירים נסתרים מתכווננים.
משקוף פולימרי  WPCפרימיום :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב כ 8 -ס"מ ,בגוון
זהה למשקוף ולדלת.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  5שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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דלתות הזזה
הפתרון המושלם לחדרים קטנים.
דלתות הזזה נגררות ודלתות כיס הנכנסות
לתוך נישה בקיר.
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דלת הזזה למינטו
נגררת על גבי קיר

כנף :דלת למינטו ,שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,ניתן לקבל במילוי כוורת ,מנעול חד-לשוני ת/פ,
היקף הדלת (קנט) מצופה בצידיו .הכנף תלויה על מסילה ובתחתית הדלת קיימת מגרעת.
משקוף עץ ישר :מצופה למינטו כולל הדבקה ב  ,PURהמשקוף מחורץ משני צידיו לנעיצת
ההלבשות .למשקוף מחובר קולט מצד אחד לצורך עצירת הכנף וכמו כן מחוברות מברשות בראש
המשקוף ובצידו הפנימי למניעת חדירת אור.
הלבשות  WPCפולמריות מדגם ישר  /ורונה :חזית ברוחב כ 7-10 -ס"מ ,הצד הפנימי ברוחב כ7 -
ס"מ בגוון זהה למשקוף ולדלת.
מסילה וקרניז :מסילה מאלומיניום כוללת סט גלגלים וקרניז ברוחב כ 8.5 -ס"מ ,מצופה למינטו בגוון
זהה למשקוף ולדלת (לצורך הסתרת המסילה).

ניתן להזמין בגוונים:
אלון מולבן אורך
ניו ונגה אורך
אגוז אורך
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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דלת הזזה יוניק
נגררת על גבי קיר

כנף :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי כ1.5-
מ"מ (ללא  ,)MDFקנט תואם מ 2 -צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ)
לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת מגיעה עם מנעול חד-לשוני ת/פ .הכנף תלויה על
מסילה ובתחתית הדלת קיימת מגרעת.
משקוף עץ ישר :מצופה פורמייקה זהה כולל הדבקה ב  ,PURהמשקוף מחורץ משני צידיו לנעיצת
ההלבשות .למשקוף מחובר קולט מצד אחד לצורך עצירת הכנף וכמו כן מחוברות מברשות בראש
המשקוף ובצידו הפנימי למניעת חדירת אור.
הלבשות  WPCפולמריות מדגם ורונה :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,הצד הפנימי ברוחב כ 7 -ס"מ
בגוון זהה למשקוף ולדלת.
מסילה וקרניז :מסילה מאלומיניום כוללת סט גלגלים וקרניז ברוחב  8.5ס"מ  ,מצופה פורמייקה בגוון
זהה למשקוף ולדלת (לצורך הסתרת המסילה).

ניתן להזמין בגוונים:
אלון מולבן אורך
ניו ונגה אורך
אגוז אורך
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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חתך דלת הזזה נגררת:

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ
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דלת הזזה בכיס
יוניק צבע  /למינטו

כנף יוניק :שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,הכנף מצופה ב 2 -לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי כ1.5-
מ"מ (ללא  )MDFוצבועה בצבע  UVאקרילי עמיד למים ,קנט תואם מ 2 -צדי הכנף,
בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,הדלת
מגיעה עם מנעול חד-לשוני ת/פ .הכנף תלויה על מסילה ובתחתית הדלת קיימת מגרעת.
כנף למינטו :דלת למינטו ,שטומפקנט (קנט ישר לא מגורע) ,ניתן לקבל במילוי כוורת ,מנעול חד-לשוני
ת/פ ,היקף הדלת (קנט) מצופה בצידיו .הכנף תלויה על מסילה ובתחתית הדלת קיימת מגרעת.
משקוף פולימרי  WPCלדלת כיס :משקוף פולימרי  WPCעמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה
זהה ,עם אטם  .pvcהמשקוף מחורץ משני צידיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולמיריות ישרות :ברוחב כ 7 -ס"מ ,מצופות פורמייקה בגוון זהה למשקוף ולדלת.
מערכת כיס :מערכת מאלומיניום הכוללת מסילה וסט גלגלים.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.
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מידת פתח

פתח בנייה בגבס

פתח מנימלי

גובה

בדלת  70/206ס"מ

 129.7/208.5ס"מ

 60ס"מ

 200ס"מ

בדלת  80/206ס"מ

 149.7/208.5ס"מ

 70ס"מ

 200ס"מ

בדלת  90/206ס"מ

 169.7/208.5ס"מ

 80ס"מ

 200ס"מ

עובי קיר בין  10עד  12.5ס"מ

ההתקנה מתבצעת בשני שלבים:
 .1התקנת מכלול הכיס תעשה לאחר שלב הריצוף.
יש לעשות עבודת גבס לאחר מכן.
 .2התקנת המשקוף ודלת הכיס תעשה רק לאחר
סיום עבודת הגבס והצבע.
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צירים
צירי פייפ
כפולים מתכווננים

צירים נסתרים
לדלתות פרימיום
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חתכי משקופים
חתך משקוף ישר (מדורג):

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ
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חתך משקוף עגול:

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ
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חתך משקוף פירנצה:

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ
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חתך משקוף פירנצה  /אקסלוסיב :WPC

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ
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חתך משקוף פרימיום:
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אפשרויות עיצוב פופולאריות
לדגמי למינטו ויוניק בציפוי פורמייקה – מגוון אפשרויות לשילוב חלונות
ועיטור באמצעות פסי ניקל:

צוהר צד מאורך

קוואטרו בגוון מתכתי

טוקיו

טריו בגוון מתכתי

 6צוהרים

 10חלונות

לדגמי יוניק בגימור צבע – מגוון אפשרויות עיצוב באמצעות חריטות:

קשת

קוואטרו מחורץ

טריו מחורץ

 2פנאלים

41

שיתופי הפעולה של דלתות פנדור עם אדריכלים
ומעצבי פנים
אנחנו בפנדור דואגים לשיתוף פעולה פורה בינינו לבין אדריכלים ומעצבי פנים .כחלק משיתוף פעולה זה ,אנו
מציעים לכם כמה אפשרויות פרסום ,ללא עלות ,באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק שלנו.
 .1אדריכלים ומעצבים העובדים באזור המרכז ,פנדור מעמידה לרשותכם צלם עבור צילומים של פרויקטים
בהם משולבות דלתות פנדור .לצילומים אלה שתי מטרות; הן להראות את עבודתכם והן להדגים כיצד הדל־
תות משתלבות בעיצוב הסופי של הבית.
התמונות יפורסמו באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק שלנו עם קרדיט לאדריכל  /מעצב ובצירוף פרטי ההת־
קשרות עמו.
 .2פנדור מפרסמת ,אחת לשבוע ,טיפים קצרים מאדריכלים ומעצבים בעמוד הפייסבוק שלנו .הטיפים מגיעים
לכ 25,000 -גולשי פייסבוק אשר עשו "לייק" לפנדור ולעיתים אף מגובים במסעות פרסום (וכך מגיעים לאלפי
גולשים נוספים).
כל המעוניין יכול לשלוח אלינו בין  3ל 5 -טיפים ואנו נפרסם אותם יחד עם קרדיט למחבר וכן קישור לאתר
האינטרנט או לעמוד הפייסבוק שלו.
 .3אדריכלים ומעצבים אשר ברשותם אלבומי תמונות קיימים של פרויקטים בעיצובם ,מוזמנים לשלוח אותם
לפנדור ,ואנו נפרסם גם אותם בעמוד הפייסבוק של החברה יחד עם קרדיט ,פרטי התקשרות ,קרדיט לצלם
ופרטי מידע רלוונטיים נוספים לפי בחירתכם.
 .4באתר האינטרנט של פנדור קיים אינדקס אדריכלים ומעצבים .ניתן לשלוח אלינו את פרטיכם לטובת
פתיחת כרטיס שכזה.
ניתן להוסיף לכרטיס גם תמונת לוגו וכן מספר תמונות של עבודותיכם.

לפרטים נוספים:
מור אהרוני
אחראית קשרי אדריכלים
03-9555018
mora@pandoor.co.il
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76.2%

בדק ומצא:

דלתות פנדור
הן דלתות הפנים
הטובות
והדקורטיביות
ביותר בישראל
בפעם ה 19-ברציפות!
ע"פ סקר מכון גיאוקרטוגרפיה ,ינואר .2014

14.3%
6.3%
פנדור

חמדיה

אופן גלרי

2.6%

0.4%

שהרבני

גלאסווד
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2 0 13
“הבו לי
נקודת משען
ואזיז את
“העולם

דלתות פנדור

ארכימדס

1-דורגה במקום ה
) ברציפות4-(בפעם ה
בענף ייצור דלתות פנים
2013 לשנת

איל ינאי

תהילה ינאי

אמנון אלטמן

RANK 2013

Industrial Rankings
Dun & Bradstreet (Israel) and Globes publish a yearly listing of Israel’s largest industrial companies.
The companies are classiﬁed in the listing according to sales (NIS), calculated according to speciﬁc guidelines for the
year ending December 31, 2012.
Sales ﬁgures include subsidiary companies.

Building Products & Infrastructure
Sales
Company

Change
(%)

NIS
Millions

Change
(%)

Net Profit

% of Total
Sales

NIS
Millions

Equity

Profitability
(%)

NIS
Millions

Employees
Sales per
Employee
NIS (000)

No.

Parent Company

MAIN
RANK
2013
INDUSTRY

11

Merhav 

258.9

-3.6

40.8

36.3

15.8

30.5

11.8

130.6

348

744.1 –

206

12

Wolfman Industries

208.0

34.2

–

–

–

–

–

–

270

770.4 –

235

13

Pandoor

200.6

16.7

–

–

–

–

–

150.0

250

802.4 Garlam

236

14

Kfar Giladi Quarries

170.2

0.6

2.2

-84.3

1.3

–

–

82.1

120

1,418.2 –

262

15

Beth El Zikhron Ya’aqov
Industries

136.0

–

–

–

–

–

–

–

–

– –

287

 Company shares are traded in Israel
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NIS
Millions

Exports/Overseas Sales

