
חברת בליינד'ס זכוכית ואלומיניום בע"מ בשיתוף פעולה עם בלקוני אנגליה 



תעודות מבחני חיסום לזכוכיות של בליינד'ס ישרות 
ומכופפות על פי תקנים של חברת גארדיאן 

 . Guardian Luxguard I S.A
הבנלאומית - אשר מבצעת בדיקות איכות ובטיחות באירופה

באישור מכון התקנים הישראלי

חברת בליינד'ס אלומיניום וזכוכית הינה ותיקה בתחום האלומיניום 
זכוכית בארץ

 החברה פיתחה מספר מוצרים ייחודיים מבוססים על כיפופים של 
אלומיניום וזכוכית וחיסום זכוכית.

החברה משווקת את מוצריה בארץ ובחו"ל. בקטלוג זה נתמקד 
בעבודות שנעשו יחד עם חברת בלקוני באנגליה

זכוכית מכופפת ומחוסמת

זכוכית מבודדת ומחוסמת

www.balconette.co.uk


תריסים פנורמיים
תריסי גלילה הינם המצאה אדירה מאחר וכל התריס נגלל כשטיח 

על צינור גלילה  ונכנס לתוך ארגז איסוף

במצבים אשר המפתח הוא מעוקל או פנורמי  אין התריס 
הקלאסי מתאים 

בנקודה זאת בליינד'ס בע'מ פיתחה  תריס אשר הארגז אינו 
נמצא למעלה אלא בצד 

והתריס נוסע מימין לשמאל או ההפך פיתוח זה נותן פתרונות 
לסגירות כמו חנויות בקניונים פתחים בעלי גובה נמוך

דלפקים לסגירות אופקיו או אנכיות.

תריס פנורמי בגני טל החדשה 



אופציות שונות 
של תריס פנורמי

ארגז חיצוני

ארגז פנימי

שני תריסים בכיוונים מנוגדים כדי לסגור מפתח גדול עד 11 מטר



לנו בחברת בליינד'ס אלומיניום וזכוכית 
יש פטנט מדהים שעושה את החיים קלים.

למראה חלק וניקיון מושלם בקלות 
! ובמהירות

בשיטת טכנולוגיית ננו, המוצר מצפה את 
הזכוכית, נותן לה גימור חלק ונשאר עליה 

. לאורך שנים
הזכוכית נשארת שקופה, אין הבדל בצבעה 

ושקיפותה. החומר דוחה מים וחוסך את 
, הצורך בחומרי ניקוי

הלכלוך לא נדבק אל הזכוכית והמעט 
שנשאר מתנקה בקלות רבה.

החשוב ביותר הינו שיטת הציפוי היא 
תעשייתית - נעשית במתקן מיוחד בנוי 

לפי שיטה אמריקנית
בניגוד לציפוי ידני

ציפוי זכוכית בטכנולוגית הננו האמריקאית

www.balconano.com


.

מה זה ננומטרי? 
החלק המיליארד של מטר,

מיליונית המילימטר.
 בהשראת אפקט הלוטוס כך ציפוי הננו שלנו מגן על הזכוכית

אפקט 
הלוטוס
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צילום של AND  גודלו כשתיים וחצי ננמטר           צילום של ווירוס - גודלו כ03 עד 05 ננמטר

הטבע מראה לנו את הדרך
זה מדהים כיצד אנו מוצאים בטבע חלק מהטכנולוגיות המתקדמות ביותר שרק בשנים האחרונות 

לחקות אנו, בני אדם, הינו מסוגלים להעתיק באופן חלקי או 
צמחים ויצורים מסוימים יצרו דרך מבריקה להישאר נקי. לדוגמא, יש לנו עלה הלוטוס שבעל 

ארכיטקטורת משטח ייחודית מאוד; ארכיטקטורה זו הופכת את פני השטח של הסופר-הידרופובי 
 . העלה, מה שאומר שסופר-דוחה מים

המים שבאים במגע עם העלה, מתכרבל כמעט לכדור, והשאירו סכום מינימום מוחלט של מגע עם 
פני השטח של העלה. המים לא מסוגלים להיצמד אל פני השטח של העלים, טיפות המים לא יכלו 

להתרפק עם כל דבר אחר על פני השטח, כלומר כל לכלוך או אבק. עפר זה ואבק על פני השטח של 
העלים מקבל שטיפה בטיפין אלה שעזבו את העלה נקי

http://www.wthielicke.gmxhome.de
http://www.wthielicke.gmxhome.de
http://www.wthielicke.gmxhome.de
http://www.wthielicke.gmxhome.de


בכדי להבין את בעיית העכירות יש להסתכל במיקרוסקופ 

שכבת זכוכית לא מצופה בציפוי ננו מלאה בחורים וגבעות שכבת זכוכית מצופה ממלאת את החורים ויוצרת משטח דוחה מים חלקלק

האם ניתן לשמור על 
?

לצפייה בסרטון הסבר לחצו כאן
https://youtu.be/RyH_fCSNKtg

חוסר האחידות במשטח  של הזכוכית עם פסגות ועמקים 
ברמה המיקרוסקופית היא למעשה הסיבה הנסתרת 

מאחורי בעיות הקשורות לזכוכית רבות. 
לכן הציפוי נעשה ברמה הננמטרית

זכוכית כחדשה
הזכוכית עם ציפוי הננו עושה לנו חיים קלים . היא עדיין 

בטיחותית ומאפשרת אור להיכנס
 לבניינים שלנו, גם מגנה עלינו מפני פגעי הטבע. 

(

היא מוגנת מקורזיה ) קלציום ואבק שנדבק לחלקים 
הקטנים של הזכוכית לאורך זמן וגורם לעכירות וחוסר 

צלילות  
וזיהום לאורך זמן רב והכי חשוב: נשארת נקיה, צלולה 

ללא צורך בכימיקלים לניקוי. 

https://youtu.be/RyH_fCSNKtg
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בליינד'ס מפעל הזכוכית באשדוד

לחץ לראות סרט על תהליך 
יצור הזכוכית בבליינד'ס

http://youtu.be/-eTqgi1M9MY
http://youtu.be/-eTqgi1M9MY


שילוב של ניסיון, מאז שנת 1984 אנו 
עוסקים בתחום ענף האלומינים 

.

חידושים טכניים, המוצרים שלנו 
יאפשרו לך לשלב אסתטיקה גבוהה 

ויופי עם מעשיות במונחים של 
איכות התקנה, תחזוקה, 

מוצר, וכמובן, מחיר סביר

כל פרויקט הוא ייחודי באם מדובר

,
בשיפוצים, הרחבות, חצרות פנימיות

או מרפסות, או מעקות אנו יכולים לספק
מגוון גמיש של אפשרויות כדי להתאים

.
לדרישות הספציפיות שלך, השמיים הם הגבול

מוצרינו ייחודיים בנתינת פתרונות יצירתיים לבנייה יצירתית 
בעמודים הבאים תראו מגוון של פתרונות  שהעניקנו למגוון 

פרויקטים
באנגליה בשיתוף עם חברת בליינד'ס אשר לה הידע הנרחב והתקנים 

המחמירים ביותר לבטיחות

 במגזין המלצות של לקוחות, מבחני 

בטיחות, ותעודות יצואן מצטיין ועוד

מה אנו יכולים להציע לך כבונה
או אם אתה משפץ, מחדש 

עושה פרויקט חדש, אנו יכולים לספק
מגוון פתרונות שיאפשר לך לשלב לזה

משהו נוסף", קצת גורם "וואו", ללא

"

י פגיעה גדולה מדי בתקציב שלך בצורה מהירה למד



דלת מרפסת מעוגלת 
מרשימה

דלת מרפסת מעוגלת של כמעט 10 מטר רוחב, של דוד ולין 
אנגליה וולטון בבית פרטי נוטינגהאמשייר 

דלת מרפסת מעוגלת עם ארבעה מסגרות קבועים וארבע 
מסגרות הזזה.

"זה בהחלט משיג את מה שרצינו;
כדי להפיק את מירב הנוף 

לתוך הבית.

לגינה שלנו הבאתי את הגן
לבית שלנו, "אמר דוד. "הדלת

היא המוקד בסלון. זה כל כך
מדהים וכולם אוהבים את זה!

"עכשיו יש לנו 
דלת מרפסת מעוגלת עם

ההנאה של הנוף הפנוראמי של
הגן לא יכול להיות טוב מזה. "

המחיר היה נכון - ותחרותי למדי - 
על עבודה מותאמת אישית לחלוטין", 

הוסיף דוד. "הדלת היא כל כך דרמטית 
באמת אין שום דבר כזה בשוק 

בבריטניה"

"לאחר שהתגברנו על כמה אתגרים
בפרויקט זה, המוצר הסופי הוא

מושלם ונראה נהדר."

The door is so”
dramatic

and there really is

nothing quite like it on

“.the UK market

להלן ציטוטים :



לאחר שהתגברנו על כמה אתגרים

"
בפרויקט זה, המוצר הסופי הוא

מושלם ונראה נהדר."

פרופיל הדלת, גומר עם ציפוי אבקה 
אפורה RAL 7038, הותקנה כחלק משיפוצים 

נרחבים בנכס בן 300 שנה, אשר איחדו 
שלושה קוטג'ים  חקלאיים  לאחד.

מדידת 9.81m ידי 2m, הדלת יוצרת 
"קיר" מעגלי זכוכית מציפה את הרחבה 

הסלון עם אור. ישירות מעל חדר שינה ומעל 
גג מחודד, הבית-משופע בסקייליט 

זכוכית שמטיל אור לחדר מתחת.

 . , הוסיף דוד עבודה מותאמת אישית לחלוטין"
"הדלת היא כל כך דרמטית ובאמת אין 

דבר כזה בשוק הבריטי

המחיר היה נכון והוגן מאוד



מעקה הגינה המושלם
בני זוג באמצע ויילס, אנגלייה 

מעקה זכוכית שסופקה על  ידינו  
יצר פתרון האידיאלי לבטיחות הגבוהה 

באזור פטיו תוך שמירת נוף פתוח.
29 מטר מעקה של מעקה זכוכית מעקה

בעל בטיחות גבוהה ע"י זכוכית מחוסמת 
ותחזוקה נמוכה בזכות ציפוי ננו.

"הפטיו שלנו גדול מאוד וזה יצר אתגר 
היינו  צריכים לבנות מעל קיר האבן מבלי 

להרוס את הנוף אך עדיין לשמור על בטיחות 
"

 " כי קיר האבן הוא בגובה "1.5 אמרה ג'יין.
. . . . "מרפסת הזכוכית היא הגבול המושלם
, זה צריך להיות בטוח כמובן זה והכי חשוב

וגם לא לקלקל את הנוף המרהיב - אנחנו
" מאמין שהצלחנו במשימה שלנו! 

לאחר שחיפשו פיתרון לסגירת הקיר 
באינטרנט החליטו בני הזוג לבקר

באולם התצוגה של בלקוני בלינגפילד סאסקס 
ולראות את המוצרים

בעצמם. "במקור היה רעיון אחר לסגור את הקיר 
אך כשנתקלנו בבלקני והמערכות שלה 

שינינו את דעתנו והחלטנו על המעקות השקופים 
. "הסביר איאן

" רציתי לבחון את הבטיחות של
מעקה מהמקור ראשון ולראות איך זה היה

כשהוא קבוע. כולם היה מאוד מועילים ו
ענו על כל השאלות שלנו. העצות שלהם

היו מדוייקות ויש להם תמיכה טכנית
נפלאה  גם כן. "

ביקורם של בני הזוג גם הוכיח מועיל
לצוות ההתקנה שלהם ככל שיכלו

" להעביר את המידע המשותף להם.



בני הזוג צוינו שהציפוי ננו על הזכוכית 
מפחיתה באופן דרמטי

את הצורך בניקוי. זה עמיד ומגן על
פני השטח של זכוכית, מה שהופך אותו חלק ו

דוחה מים. עפר ולכלוך אחר
לא יכול להיאחז במשטח הזכוכית 

ופשוט לנקות עם מים ומטלית ללא חומרי 
. ניקוי מזיקים ויקרים

"יש  מרחב גדול של זכוכית
וכיף להיות מוקף בשדות והרבה

פעילות חקלאית, אנחנו גם התרשמנו מהמעקה 
שהיא באיכות ממש טובה והכי חשוב ישרה 
: וחלקה כל כך. " לסיכום, ג'יין ואיאן הוסיפו

"אנחנו מאוד מרוצים מהמרפסת והמעקה שלנו 
אנחנו אוהבים את זה "!

"אנחנו מאוד מרוצים מהמרפסת והמעקה שלנו אנחנו אוהבים את זה "!

"יש  מרחב גדול של זכוכית
וכיף להיות מוקף בשדות והרבה

פעילות חקלאית



In this case, the glass Juliet balcony 
takes centre stage as the preferred 
balustrading solution for French Doors 
in converted roof spaces. Easy to install,
with no obstructions to natural light or the

between a conventional plain window and
French Doors with an attractive glass
balcony that allow light to flood the
“.interior
Located in ‘the heart of loft
conversion land’, Spencer estimates
around three-quarters - or 16 out of 20
loft conversion projects - involve French
Doors rising to around 9 out of 10 in parts
.of South West London

מעקות ג'וליטים ופתרונות חדרי סטודיו
מה זה מעקה ג'וליט? מעקה ג'וליט הוא מעקה לסגירה של מפתח ללא מרפסת, שמו 

נלקח מ"רומאו ויוליה" של שייקספיר כאשר יוליה או ג'וליט באנגלית נשענה על 
המעקה לשמוע את רומאו...מעקה ג'וליט נמצא בשימוש נרחב מאות שנים בעיקר 

באיטליה וצרפת, בדרך כלל המעקה עשוי סוג של סורג או בטון.
פתרון יצירתי של אפי וולף מבלקוני למעקות ג'וליטים שכבש את אנגליה,  מעקה 

שקוף חזק ובטיחותי שהפך ללהיט בבריטניה בגלל חוזקו בטיחותו ויופיו, שלא לדבר 
על המחיר התחרותי

להנות מהנוף ומבלי להיות כלוא בסורג  זוהי מהות המעקה הג'וליט פרי יצירתו של אפי

זה נראה מהודר כל כך ושומר על יופי הלופט במלאו הדרו" כך העידו הדיירים

“
ג'וליט בסגנון מיושן 

ג'וליט בעיצוב מודרני תוך שמירה על בטיחות 
ונוף מרהיב



המעקות שלנו מחמיאות במיוחד ליופיה של איילס אוף מאן באנגליה
כן כן, זו לא אשלייה יש כאן מעקה זכוכית ללא פרופיל אלומיניום, זכוכית סטרקטורלית 

ובכך ניתנת תחושת מרחב ללא הפרעה של מעקה, *זכוכית מחוסמת בטיחותית בתו תקן 



"זה בדיוק מה שרוצינו להשיג. אין מוצר כמו זה 
באנגליה, זה באמת מביא את החוץ פנימה"

חדש בבלינד'ס פנורמות ודלתות הזזה טרמיו ת פרופילים בלגיים 
מחברה בינלאומית

ג נעילות מולטי לו ק איבזור עשיר כולל גלגלים עד400  ק 
ידיות יוקרתיות תוצרת אנגלי ת

מ" מ מרווח זכוכית עד37 
בידוד ק ר Low E-זכוכית

חלון פנורמה באיילס און מאן אנגליה - בליינד'ס - בלקוני



מעקה מושלם לבית חוף בווילס 

הבית יושב על מדרון תלול
Fishguard משקיףל

והים האירי,

זהו "בית החוף" שמור
אשר תופס נוף רחב ידיים 

המעקה זכוכית שסופקה על ידי
בלקוני בריטניה וזכוכיות שסופקו ע"י   בליינד'ס

פותחת נוף הנוף הפנורמי מהממם



שלושה נופים שונים ממרפסת יפה אחת
מעקה זכוכית מדהים זה סופק על ידי בלקוני עם זכוכית מחוסמת של חברת  בליינד'ס

חלונות הזזה גם כן מתוצרת בליינד'ס במזרח 
איירשייר, אנגליה



מעקות ישרים, ומעוגלים וחלון פנורמי באנגליה - בליינד'ס - בלקוני



מעקות בהרטפורד וג'רזי אנגליה 

בלקוני בליינד'ס

Tova
Stamp



.

אברדין
בגלן Farm, Dyce באברדין, בלקוני בנתה 

מעקות כדי 
להפיק את המירב מהנופים הציוריים על 

נבנתה פני נהר הדון. דירת היוקרה 
על ידי אראט בניית בע"מ לפרוייקטים 

איכותיים 

בפרויקט  שילוב של מעקות ג'וליט ומעקות 
רוחב מרפסות עד 5.5 מטר 

אדריכל הפרויקט: דאגלס ג'ק בחר את 
הזכוכית השקופה כדי לשמור על הנוף וכדי 

להשלים את המראה החיצוני העכשווי.

"השימוש במעקות של בלקוני 
ממקסם את הנוף של הנהר והאדמות 

החקלאיים, אחת התכונות העיקריות של 
האתר", הוא מסביר. "שלא כמו מעקות 

בטון, זכוכית אינה מסתירה את הנוף 
ומאפשרת לתושבים לנצל את מלוא 

יתרונות של הסביבה הכפרית 
'המרפסות שלהם."



בלקוני מספקת מצוינות ל
377 מרפסות בלונדון

חברת בלקוני בנתה 377 מעקות בקומפלקס דירות הזה בלונדון, עם זכוכית מחוסמת של חברת 
בליינד'ס  



עוד תמונות מפרוייקט המעקות של בלקוני בליינד'ס בלונדון



"

יותר ויותר, אדריכלים 
מחפשים פתרון מעקות 

אטרקטיבי המשלב 
בטיחות עם מיקסם אור 

ומרחב, אבל במחיר סביר. 
בלקוני עושה בדיוק את 

זה. 

מעקות בקינגס איילנד בדנם אנגליה 
בלקוני ובליינד'ס

מעקות בלסמנגהיו סקטלנד - בלקוני ובליינד'ס



חלון פנורמי במסעדת מלון מפואר
יוצר עניין רב בדרום דוון 



במסעדת גארה רוק שהינה חלק מקומפלקס נופש 
בדרום דוון באנגליה הותקן חלון פנורמה מדהים של 

בליינד'ס אשר יוצר עניין רב אצל המקומיים, ושומר על 
שלמות נוף הים עוצר הנשימה 

Gara Rock Salcombe in South Devon



פנורמה של בליינד'ס בחדר בריכה בבית פרטי בנורפק אנגליה



פרוייקט בוגנור מול הים-אנגלייה
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פרטי מעקה 

80mm

פרטי מסילה תחתונה

40mm

דייזד
רוייאל כרום אנו

d

פוי כסוף מבריק
צי

פוי לבן
צי

אופצית צבעים

מבט פנים

מבט חוץ

1100
1070

81

128

92

67

3D מבט תלת מימד Section

גדלים סטנדרטיים 
1280mmרוחב מעקה יד 

1500mm רוחב מעקה יד 

1680mm רוחב מעקה יד 

1860mm רוחב מעקה יד 

2180mm רוחב מעקה יד 

2450mm רוחב מעקה יד 

2840mm רוחב מעקה יד

אפשרות להתאמה אישית
Min 800mm רוחב מעקה יד 

Max 3260mm רוחב מעקה יד

אופציית זכוכית
מודלים סטנדרטיים

10mm מחוסמת שקופה

אופציות זכוכית בהתאמה אישית
10mm זכוכית מחוסמת שקופה
10mm זכוכית מחוסמת ירוקה
10mmזכוכית מחוסמת אפורה

10mm זכוכית מחוסמת ברונזה 
10mmזכוכית מחוסמת כחולה 
10mm זכוכית מחוסמת כהה 

ואטומה אופציית תוספת

ציפוי ננו לזכוכית

פוי ברונזה גימור מאט
צי

מפרט מעקה מסוג ג'וליט

www.balconette.co.uk
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מפרט מעקה מסוג בלקוני 1
מבט חוץ 3D מבט חוץ

קיבוע לקיר
מפרט

Section

  פינה עם הגנה מיוחדת

דייזד
רוייאל כרום אנו

פוי ברונזה גימור מאט
צי

d

פוי כסוף מבריק
צי

פוי לבן
צי

אופצית צבעים

פרמטרים
 4000mm גודל מקסימלי ללא עמודים

2100mm מרווח
אופצית זכוכית

10mm מחוסמת שקופה
10mm מחוסמת ירוקה

10mm מחוסמת אפורה
מחוסמת ברונזה  10mm
 10mm מחוסמת כחולה

10mm מחוסמת כהה אטומה
אופצייה לתוספת בזכוכית

זכוכית בלמינציה
ציפוי ננו

טלסקופי

פנים                 חוץ

www.balconette.co.uk
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חתף פרופיל בלקוני 2

מבט חוץ 3D מבט חוץ

פרמטרים
 4000mm גודל מקסימלי ללא עמודים

2100mm מרווח
אופצית זכוכית

10mm מחוסמת שקופה
10mm מחוסמת ירוקה

10mm מחוסמת אפורה
מחוסמת ברונזה  10mm
 10mm מחוסמת כחולה

10mm מחוסמת כהה אטומה
אופצייה לתוספת בזכוכית

זכוכית בלמינציה
ציפוי ננו

קיבוע לקיר  
מפרט

דייזד
רוייאל כרום אנו

פוי ברונזה גימור מאט
צי

d

פוי כסוף מבריק
צי

פוי לבן
צי

אופצית צבעים

מפרט מעקה מסוג בלקוני 2

  פינה עם הגנה מיוחדת

www.balconette.co.uk
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 W2Fמפרט טכני  חלון\דלת פנורמית 2 כנפיים מסילה אחת, אחת קבועה ואחת נעה

W2F חתך פרופיל

חתך מבנה הפרופיל
זוג פרופילי אלומיניום  מחולקים תרמית 6063T5 עם פוליאמיד, עם מסילת 

נירוסטה.

צבע / ציפוי: 60-100 מיקרון
ציפוי אבקת פוליאסטר בצבע RAL סטנדרטי, אפשרות לציפוי  מכל צד של הזכוכית

זכוכית
Low emissivity ( מעבר חום איטי  מחוסמתת בידודית) Low-E זכוכית

EPDM (גומי אתילן-פרופילן) בשחור

גובה מקסימלי ממולץ  2600 מ"מ

אורך מקסימלי ממולץ  (1750 מ"מ לכנף)  3500 מ"מ

 מנגנון מסילה
n

חוץ

פנים

אטמים

28U-Value- 1.7 W/m2K, 1.5 W/m2K or 1.0 מ"מ עם 3 אופציות בידוד

מסילה רגילה, רולרים תחתונים

כנף קבוע כנף הזזה

www.balconette.co.uk


A-A  חתך פרופיל W3F 
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ls מפרט טכני  -חלון\דלת פנורמית W3F שלוש כנפיים 2 זזות ואחת קבועה

חתך מבנה הפרופיל

צבע / ציפוי 60-100 :מיקרון

זכוכית

אטמים

פנים

 B-B חתך פרופיל W3F

ם
ני

פ

וץ
ח

ם
ני

פ

וץ
ח

חוץ

כנף הזזה                            כנף הזזה                           כנף קבוע

( Low emissivity מעבר חום איטי  מחוסמתת בידודית(  Low-Eזכוכית
U-Value- 1.7 W/m2K, 1.5 W/m2K or 1.0 82 מ"מ עם 3 אופציות בידוד

זוג פרופילי אלומיניום  מחולקים תרמית 6063T5 עם פוליאמיד, עם מסילת 
נירוסטה.

ציפוי אבקת פוליאסטר בצבע RAL סטנדרטי, אפשרות לציפוי  מכל צד של הזכוכית

 1750 מ"מ לכנף   -  5250  מ"מ         אורך מקסימלי ממולץ

מסילה רגילה, רולרים תחתונים מנגנון מסילה

גובה מקסימלי ממולץ  2600 מ"מ

EPDM (גומי אתילן-פרופילן) בשחור

www.balconette.co.uk
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C-C       חתך פרופיל W4Fחוץ

פנים

חתך מבנה הפרופיל

צבע / ציפוי 60-100 :מיקרון

זכוכית

אטמים

( Low emissivity מעבר חום איטי  מחוסמתת בידודית(  Low-Eזכוכית
U-Value- 1.7 W/m2K, 1.5 W/m2K or 1.0 82 מ"מ עם 3 אופציות בידוד

זוג פרופילי אלומיניום  מחולקים תרמית 6063T5 עם פוליאמיד, עם מסילת 
נירוסטה.

ציפוי אבקת פוליאסטר בצבע RAL סטנדרטי, אפשרות לציפוי  מכל צד של הזכוכית

 1750 מ"מ לכנף    7000    מ"מ         אורך מקסימלי ממולץ-

מסילה רגילה, רולרים תחתונים מנגנון מסילה

גובה מקסימלי ממולץ  2600 מ"מ

EPDM (גומי אתילן-פרופילן) בשחור

מפרט טכני  חלון\דלת פנורמית W4F ארבע כנפיים 2 זזות ושתיים קבועות

ם
ני

פ

וץ
ח

כנף קבוע         כנף הזזה  כנף הזזה            כנף קבוע

www.balconette.co.uk
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A-A חתך פרופיל W6F חוץ

פנים

חתך מבנה הפרופיל

צבע / ציפוי 60-100 :מיקרון

זכוכית

אטמים

( Low emissivity מעבר חום איטי  מחוסמתת בידודית(  Low-Eזכוכית
U-Value- 1.7 W/m2K, 1.5 W/m2K or 1.0 82 מ"מ עם 3 אופציות בידוד

זוג פרופילי אלומיניום  מחולקים תרמית 6063T5 עם פוליאמיד, עם מסילת 
נירוסטה.

ציפוי אבקת פוליאסטר בצבע RAL סטנדרטי, אפשרות לציפוי  מכל צד של הזכוכית

 1750 מ"מ לכנף    10500   מ"מ         אורך מקסימלי -
מסילה רגילה, רולרים תחתונים מנגנון מסילהממולץ

גובה מקסימלי ממולץ  2600 מ"מ

EPDM (גומי אתילן-פרופילן) בשחור

 B-B חתך פרופיל W6F

מפרט טכני  חלון\דלת פנורמית W6F שש כנפיים 4 זזות ושתיים קבועות

ם
ני

פ

וץ
ח

וץ
ח

ם
ני

פ
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בלקוני ובליינד'ס

התשוקה למצויינות
מספקים בארץ ובאירופה מעקות דלתות ומוצרים זכוכית ואלומינים 

איכותיים בטיחותיים בתו תקן ישראלי ומגוון תקנים אמריקנים 
וארופיים של בטיחות.  נסיון של מעל 31 שנה

מבחני בטיחות שנעשו במעבדות בצרפת למעקות בלקוני



לפרטים נוספים

בקשה  נשמח לענות על כל שאלה או 

בטלפון: 
08-8526481

מפעלנו ממוקם באזור התעשייה 
הצפוני באשדוד,
רחוב היציקה 26

marketing@blinds-ltd.co.il
webmaster@blinds-ltd.co.il

טלפון: 08-8526481
פקס: 08-8526482

https://he-il.facebook.com/keren.blinds
mailto:webmaster@blinds-ltd.co.il
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93'%D7%A1+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%A2%22%D7%9E%E2%80%AD/@31.836022,34.687987,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb2c36eab80ebb2ae
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