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מהדורה רביעית

20
20 קטלוג סורגים
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מצב פתוח מצב חצי פתוח מצב סגור

חדש!
 סורגים ללא ריתוכים, 

עם חיבורים יבשים בלבד 

- עמידים לשנים רבות

כיווץ הסורג הינו 25% מהפתח
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הסורג הנפתחהסורג הנפתח
בעולם,  הטוב  הנפתח  הסורג  את  משווקת  טרלידור 
בעולם. והבטוחה  המתקדמת  הנעילה  מערכת  עם  היחיד 

מורכבת ממנגנון   T.L.S. Total lock System-מערכת ה
נעילה דו-בריח מוגן, יחודי לחברת טרלידור )פטנט רשום(. 
מחומרים  עשויים  הנפתחים  בסורגים  החיבור  אביזרי  כל 
חלקי  בין  חיכוך  ומינימום  בטחון  מקסימום  למתן  מיוחדים, 

המתכת להפעלה קלה ונוחה.

שטח  טיפולי  ועוברים  מגולוונת  מפלדה  עשויים  הסורגים 
כימיים להגנה מפני חלודה.

הצילינדר הוא ייחודי וייעודי לטרלידור בעל לשוניות פרפר ייחודיות.

מנגנון 
נעילה

מוט 
נעילה

משקוף 
נעילה

פטריות 
עגינה

מסילה נמוכה 
במיוחד

פתחי יציאה 
לניקוז נוזלים

ניקוי עצמי 
של המסילה

סורג מתקפל לחלון
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הסורג השקוף המהפכני מבית טרלידור עשוי מפסי 
פוליקרבונט שקוף, חומר חזק במיוחד שפותח במקור 
בעובי  בסורג,  הפוליקרבונט  לוחות  ירי.  בפני  למיגון 
10 מ״מ, אשר מעוגנים לקיר ע״י פרופיל אלומיניום 
במרווחים של 90 מ״מ ביניהם - אינו מאפשר כניסה 
לילדכם  להעניק  תוכלו  מהיום,  גופים.  של  יציאה  או 
ביטחון מוחלט ולראות את הנוף מהחלון בלי הפרעה!

הסורג השקוף העבה והחזק ביותר בישראל!

ASTM-F2006-00 עומד בדרישות התקן •

• עשוי לוחות פוליקרבונט עובי 10 מ״מ

• לוחות בעלי פינות מלוטשות )פאזה( לבטיחות מירבית

• חוזק מכני רב

• עמידות גבוהה לשבר - אנטי ונדאלי

• העברת אור אופטימלית

• עומד בכל תנאי מזג האוויר

• פשוט וקל לתחזוקה ולניקוי

• 5 שנות אחריות!

Clear דגם
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הסורג השקוףהסורג השקוף

מק”ט 133

מק”ט 333

הסורג השקוף בעובי 10 מ״מ אשר נבדק 
ואושר ע״י מכון התקנים הישראלי

חדש וייחודי לטרלידור!
סורג שקוף נפתח

שני יתרונות בסורג אחד:
גם סורג שקוף,

וגם פתח מילוט.
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C750C750 מק”ט מק”ט

סורגים ללא ריתוכים, חדש!
 

- עמידים לשנים רבותעם חיבורים יבשים בלבד 

6
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פרופיל  בעלי  פלדה  סורגי   - הקלאסיק  סורגי 
ריתוכים  ללא  מיוצר  הסורג  ייחודי.  אובלי 
במגוון  קיים  לחברתנו.  ויחודית  חדשנית  בשיטה 
 ,GS2 בעל  הסורג  וצבעים.  דוגמאות  של  רחב 
רובוטית  וצביעה  יסודי  גלוון  תהליך  שהינו 
הינו  הצביעה  תהליך  החלדה.  למניעת  ייחודית 
בלתי  צבע   ,Reach אירופאי  תקן  מותאם 
ילדים. בחדרי  לסורגים  במיוחד  חשוב  רעיל 

סורג קסורג קללאסיקאסיק

C760C760 מק”ט מק”ט

C860C860 מק”ט מק”ט

C780 מק”טC850 מק”ט

C870 מק”ט

פלדה
10 מ״מ

״מ
 מ

20

התקנת קיר לקיר

C870 מק”ט
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M520M520 מק”ט מק”ט

סורגים ללא ריתוכים, חדש!
 

- עמידים לשנים רבותעם חיבורים יבשים בלבד 

8
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פלדה SafetySafety  סורגסורג
טרלידור.  בחברת  האחרון  הפיתוח   -  Safety סורגי 
ריתוכים.  וללא  ייחודי  מרובע  פרופיל  בעל  הסורג 
הסורג  וצבעים.  דוגמאות  של  רחב  במגוון  לבצע  ניתן 
בעל GS2, שהינו תהליך גלוון יסודי וצביעה רובוטית 
ייחודית למניעת החלדה. תהליך הצביעה הינו מותאם 
תקן אירופאי Reach, צבע בלתי רעיל חשוב במיוחד 

לסורגים בחדרי ילדים. 

15 מ״מ

״מ
 מ

15

M520M520

MB620MB620

MB620MB620

MB610 מק”ט
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B282B282 מק”ט מק”ט

סורגים ללא ריתוכים, חדש!
 

- עמידים לשנים רבותעם חיבורים יבשים בלבד 
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אלומיניוםסורג בסורג בללוקרוקר

היותם  בשל  ייחודיים  הם  הבלוקר  סורגי 
מאלומיניום. לסורג מס’ דוגמאות מעוצבות. מוצר 
זה מתאים במיוחד להתקנות בסביבה קורוזיבית, 
מותאם תקן  הינו  בקרבת הים. תהליך הצביעה 
אירופאי Reach, צבע בלתי רעיל חשוב במיוחד 

לסורגים בחדרי ילדים.

 ניתן לרכוש את סורגי בלוקר 
 עם דוגמת הפרח או 
עם דוגמת האיקס.

B484B484 מק”ט מק”ט

B400 מק”ט

B484 מק”ט

B282+281B282+281 מק”ט מק”ט B400B400 מק”ט מק”ט

סורג האלומיניום היחיד בישראל!

18 מ״מ

״מ
 מ

14
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טרטרללידור לעסקיםידור לעסקים

סורג נייד על גלגליםסורג קבוע ונפתח על מסילה
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סורג טרסורג טרללידור טרוג׳ןידור טרוג׳ן

בין לקוחותינו:

- הפתרון המיטבי לעסקים ומוסדות.
- מוטות הסורג ברוחב 35 מ״מ.
- מוטות קישור עבים ומחוזקים.

- עבר בדיקות פריצה מחמירות. 
- נעילה רב בריחית.

משרד ראש הממשלה

סופר פארם

מקדונלדס

רשות שדות התעופה

משטרת ישראל

ארומה ישראל

פיצה האט

שרות בתי הסוהר

שירות הבטחון הכללי

דיוטי פרי ג׳ימס ריצ׳רדסון

אולפני הרצליה

עיריות ומועצות מקומיות

משרד החוץ

ניו פארם

ג׳וסלנד

גני התערוכה ת״א

הסורג המתקפל החזק בעולם!
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FCFC מק”ט הגבהת מעקה קלאסיק מק”ט הגבהת מעקה קלאסיק

מק”ט הגבהת מעקה בלוקרמק”ט הגבהת מעקה בלוקר

הגבהות מעקה לבטחון נוסףהגבהות מעקה לבטחון נוסף
קיימים ברשותנו מבחר מוצרים להגבהת מעקה:

של  במגוון  קיים  מעקה  על  הגבהה  להתקין  ניתן 
עיצובים מזכוכית, פלדה או אלומיניום לפי בחירה.

HZ300HZ300 מק”ט מק”ט

HZ300HZ300 מק”ט מק”ט

הגבהות מעקה זכוכית 10 מ״מ שקופה
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מותקן כחלק אינטגרלי בסורג, מתחבר למערכת האזעקה הביתית. נותן 
התרעה מיידית בעת הזזה/נגיעה אגרסיבית בסורגי הבית.

החיישנים  חיבור   - אזעקה  מערכות  מתקינה  אינה  טרלידור  חברת 
למערכת האזעקה הינו באחריות הלקוח ע״י מתקין מערכות מתח נמוך.

אביזרים נוספיםאביזרים נוספים

חיישני תנודה לסורגים

קישוטים לסורגים

340 ש״ח ליחידה )כולל מע״מ(

 79 ש״ח 
 ליחידה 

)כולל מע״מ(

מתאים לסורגים מדגם קלאסיק בלבד

505

513

508

506504

507

514 מחיר 95 ש״ח

515מחיר 95 ש״ח517

510509

512

516

511

502 503
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סניפים בפריסה ארצית:

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

www.trellidor.co.il1-700-505-200

סניף צפון
077-5555620

סניף דרום
077-5555650

סניף מרכז
077-5555670

סניף ראשי
1-700-505-200

סניף שפלה
077-5555660


