דלתות ירושלים

בע"מ

יצרני דלתות פלדה עם נעילה רב כיוונית –דלתות מעוצבות-דלתות נפחות-דלתות עם חיפוי עץ
ארונות קודש –דלתות פריצה קרה-דלתות אש –דלתות אקוסטיות-וכל סוגי משקופי מתכת

דלתות חסינות אש מתוצרת דלתות ירושלים דגם 045
תיאור המוצר
דלת פלדה חסין אש ע"פ תקן מכון התקנים הישראלי  1212חלק  1וחלק 4
פיתוח בלעדי לחברת דלתות ירושלים ,בשיתוף פעולה עם חברת איטונג
מבנה הדלת
א .שתי לוחות פלדה פנימי וחיצוני בעובי  1.2מ"מ
ב .צלעות חיזוק פנימי לאורך ולרוחב הדלת בעובי  1.5מ"מ להקשחת הדלת
ג 3 .צירים מתכוננים בעלי תקן אירופאי.
ד .פנל תחתון מתכוונן ע"פ גובה הריצוף
ה .גומי אטימה חסין אש בהיקף הדלת
ו .פס תופח בהיקף הכנף המונע מעבר של אש בזמן שריפה.
ז .בידוד חסין אש בחלל הדלת  ,בלוקי איטונג.
ח .משקוף מותאם להתקנה על קיר בלוק /בטון/גבס בעובי  1.5מ"מ
יתרונות הדלת
א .בידוד חלל הדלת עשוי מבלוק איטונג בעל עמידות אש גבוהה במיוחד (רוב
היצרנים עובדים עם צמר סלעים) .עמידות של בידוד עד  90דק בלעדי למוצר זה
ב .חומר בידוד לא מתקלה אינו משנה את מבנהו וצורתו הסופית גם לאחר שריפה.
ג .חומר בידוד בעל תקן ירוק אינו מסרטן ופוגע בסביבה כמו חומרי בידוד אחרים .
ד .דלת במבנה מסיבי (למעשה קיר הבנוי בחלל הדלת)  .חזקה ועמידה במיוחד
ה .הדלת עברה  100000מחזורי תפעול בבדיקה של מכון התקנים
מערכת נעילה וגימור הדלת
א .מנעולי  PANIKמסדרת מולטילוק דגם מנעול NEMEF
ב .הדלת תמיד נפתחת מהצד הפנימי של הדלת ולא ניתנת לנעילה
ג .בחלק מהדלתות יש דרישה לידית בהלה פנימית שבזמן לחיצה הדלת נפתחת.
ד .כל דלת מגיעה עם מחזיר שמן לסגירת הדלת באופן תמידי מסדרת assa abloy DC140/DC110/DC300
ה .דלתות דו כנפיות מגיעות עם מתאם סגירת אגפים
ו .ניתן לקבל את הדלת בגימור צבע בתנור בצביעה אלקרוסטטי בגוון צבעים או גימור טפט
מידות
דלת חד כנפית – מידת כנף 1140מ"מ רוחב  2250מ"מ גובה  .מידת משקוף 1215/2290מ"מ
דלת דו כנפית – מידת כל כנף  1140מ"מ רוחב 2250מ"מ גובה  .מידת משקוף  2410/2290מ"מ
צוהרים בדלת אש
זכוכית חסינת אש מדגם  pyrobelבעלת
עמידות לאש
מידות חלון מרובע  400/400מ"מ
חלון מלבני 180/780מ"מ
חלון עגול בקוטר  400מ"מ
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