
קטלוג זכוכיות ומראות 2020
מהדורה ראשונה



מעקה קבלני תקני
דגם ״אודי״



תיאור פריטמק״טכמותמס׳ פריט
מכסה עמוד17211
עמוד25038
3Glassזכוכית
4F4074מעקה
מתאם מעקה57369
פרופיל לסרגל65039
7TR-60023פקק מעקה

 *זכוכית 5+5 
לא מחוסמת
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SECTION Q-Q
SCALE 1 : 50

SECTION R-R
SCALE 1 : 50

זכוכית כפולה
6+6 /5+5

עמודחיפוי עמוד מעקהפרופיל סרגלמתאם מעקהמכסה מעקה
TR-6002373695039404772115038

מספרתיאור מק"ט  

1 7211  מכסה עמוד
2 5038  עמוד
3 Glass   זכוכית
4 F4047   מעקה
5 7369  מתאם מעקה
6 5039  פרופיל סרגל
7 TR-60023 מכסה מעקה 

4 632 71 85

85 764321
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מעקה קבלני
1-700-505-200

www.trellidor.co.il

פקק מעקה
TR-6002373695039404772115038

חיפוי עמוד עמודמעקהמתאם מעקה פרופיל סרגל

דגם ״אודי״ מתאים לבניה רוויה ואף לבתים פרטיים.
דגם תקני שעומד בכל הסטנדרטים הנדרשים.

*בכפוף לאישור קונסטרוקטור
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זכוכית כפולה
6+6 / 5+5

עד 2 מטר

עד 95 ס״מ

 6
ס״מ

 3.4
ס״מ

 2.7
ס״מ



מעקה קבלני תקני
דגם סנטסיס



75 75 75

790 790 790

95 95 95

1050 1050 1050

דגם 2דגם 1
דגם מרובע דגם מעוגל 

תיאור פריטמק״טכמותמס׳ פריט
12FSN-100עמודי עיגון אנכיים
21FSN-303פרופיל זיגוג זכוכית
31FSN-303פרופיל זיגוג זכוכית
בסיס4702 )זוג(42
54DIN7982-6.3X50ברגים
62E4912גומי למסילה
72US530-2/3/4 PRMגומי לזכוכית
88DIN7504P-4.8X38ברגים
94DIN7504N-6.3X25ברגים

FSN-222FSN-201FSN-221

בסיס מאחז עליון מאחז עליון מעוגל
)דגם 1(

מאחז עליון מרובע
)דגם 2(

עמודי עיגון אנכיים

FSN-100FSN-306FSN-303

פרופיל זיגוג זכוכית
)דגם 1(

פרופיל זיגוג זכוכית
)דגם 2(

 דגם " סנטסיס" הינו דגם קבלני מעוצב המתאים לבניה רוויה, 
למקומות ציבוריים ולבתים פרטיים.

 *זכוכית 5+5 
לא מחוסמת

*בכפוף לאישור קונסטרוקטור



מגוון דגמי מעקות הזכוכית נותנים פתרון נקי ואסתטי, המותאם לדרישת הלקוח. מעקות הזכוכית שלנו מאפשרים 
פתרונות יצירתיים לצרכים השונים של הלקוח, בתוך הבית ובגינה.

מעקות זכוכית. למדרגות

דגם מעקה זכוכית בין מסילות



דגם מעקה זכוכית מסילה תחתונה דגם מעקה זכוכית משקפיים

דגם מעקה זכוכית מנטים



דגם מעקה זכוכית חבקים

דגם מעקה זכוכית מסגרת וחבקים



מעקות זכוכית. למרפסת
דגם מעקה מרפסת מסילה תחתונה

West מעקה זכוכית למרפסת - מלון



דגם מעקה מרפסת מנטים

דגם מעקה זכוכית בין מסילות



FHחבקים+מאחז יד

דגם מעקה מרפסת חבקים

דגם מעקה מרפסת עם מסגרת חבקים



הגבהת מעקה זכוכית



מעקות לבריכה



חיפוי קיר זכוכית
בעיצוב  האחרונה  המילה  הוא  צבעונית  בזכוכית  קירות  חיפוי 

מטבחים , חדרי אמבט ושאר חדרי הבית ו/או העסק. 
מראה הזכוכית המבריק מעניק מראה חדשני ויוקרתי !

לחיפוי קירות בזכוכית ישנם יתרונות רבים ובהם:

הזכוכית קלה מאוד לניקוי !    -
גם כשמתקינים זכוכית ליד מקומות מועדים כגון כיריים וכדומה –   

די בהעברת מטלית לחה לקבלת ניקיון מושלם.

אין הצטברות ליכלוך ובקטריות בשונה  מחיפויים אחרים כגון:   -
טיח וקרמיקה.

ניתן לבחור חיפויים במגוון צבעים והדפסים - לפי דרישה!  -

חיפוי זכוכית שחורה במטבח, אולם תצוגה טיוטה, נשרחיפוי זכוכית שחורה במטבח, אולם תצוגה טיוטה, נשר-  המראה תמיד ישאר – יוקרתי !

חיפוי זכוכית שחורה במטבח לקוח פרטי, מושב מאיר

חיפוי זכוכית אדומה, אולם תצוגה טיוטה, נשר

אנו נוהגים לומר כי חיפוי זכוכית הינו "מכפיל עיצוב" – הזכוכית מבליטה את שאר חלקי החלל ומעניקה מראה יוקרתי , נקי , חלק ומעוצב .
התקנת חיפוי זכוכית הינה קלה ופשוטה , לרוב ההתקנה תתבצע ללא קידוחים אלא עם עיגוני סיליקון.



מראות

 במפעלי טרלידור בכרמיאל – קיים המכשור המתקדם ביותר לחיתוך וליטוש מראות וזכוכיות  
ולכן ניתן לעצב את המראות - כמעט בכל צורה ומידה  - לפי דרישת הלקוח.

מראות בחדר השירותים, אולם תצוגה טיוטה, נשר

מראת גוף, בית פרטי בצפון

מראת אורך, בית פרטי במאור

מראה מראה שעל הקיר...

 מראות מרובעות , עגולות  , אובליות – 
בחרו את הסגנון המתאים לכם !

שימו לב ! 
אנו מייצרים את המראות 6 מ״מ מלוטשות וללא מסגרת. 



 לצפייה במוצרים נוספים מבית טרלידור, 
הכנסו לאתר שלנו או התקשרו לפרטים נוספים:

www.trellidor.co.il1-700-505-200
סניפים בפריסה ארצית:

סניף צפון
077-5555620

סניף דרום
077-5555650

סניף מרכז
077-5555670

סניף ראשי
1-700-505-200

סניף שפלה
077-5555660


