
 דלתות נגללות לחניות ולעסקים, דלתות אוטומטיות, 
דלתות מהירות, דלתות מתקפלות, מחסומים,  שערים וגדרות

1 מהדורה 



מפעל החברה, רחוב הברקת 18, קיסריה

מחלקת השירות לעסקים, מוסדות ופרטיים הטובה ביותר בארץ!

טכנאים מקצועייםטכנאים מקצועיים

ניהול מקצועי וממוקדניהול מקצועי וממוקד

מענה ושירות מהירמענה ושירות מהיר

צי רכבים חדיש ומאובזרצי רכבים חדיש ומאובזר
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sales@eltron.co.ilאו כתבו לנו04-7700000

מהירות,  דלתות  של  והתקנה  שיווק  ליצור   – בישראל  והותיקה  הראשונה  החברה   –  1974 בשנת  הוקמה  בע"מ  אלטרון  חברת 
דלתות מוסך, דלתות אוטומטיות  ועוד מגוון רחב של מוצרים מתקדמים לעסקים , מוסדות ופרטיים.

התעשייה  בפארק  ממוקמת  אלטרון  בענף.  למובילה  נחשבת  והיא  רב  מוניטין  אלטרון  רכשה  הרבות,  פעילותה  שנות  במשך 
קיסריה, שם היא מייצרת ומרכיבה את מוצריה. אלטרון גאה באיכות מוצריה, בניקיון הביצוע וביופי הטמון בכל מוצר. ברשותנו 
, אולם האולם העיקרי נמצא – אצל עשרות אלפי לקוחותינו המרוצים  אולם תצוגה מרשים הנמצא במפעל החברה בקיסריה 

בכל רחבי הארץ .

מוצרי-איכות לכל דרישה
אוטומטיות,  דלתות  פרטיים,  לבתים  דלתות-מוסך  פתחים:  לסגירת  פתרונות  של  רחבה  קשת  מציע  אלטרון  של  המוצרים  קו 
דלתות מהירות, דלתות מתרוממות ונגללות למבני תעשייה, מבני ציבור ומשק, דלתות תפעוליות, משווי-גובה, אביזרים למרכזים 
ומתן פתרונות מיוחדים לפי  ובקניונים, דלתות להאנגרים, מחסומי חניה  קניות  חנויות במרכזי  לוגיסטיים, סגירת חזיתות של 

דרישה. 

ניסיון רב בתחום
 ISO איכות  בקרת  תחת  פועלת  החברה  התעשיינים.  התאחדות  של  המתכת  תעשיות  באיגוד  המניין  מן  חברה  הינה  אלטרון 
9000/2001, ולמוצריה תו-תקן של מכון התקנים הישראלי. לאלטרון ניסיון מצטבר של שנים במתן פתרונות לסגירה ולתפעול 
לוגיסטיים,  ומתקנים  ומשק, למבנים תפעוליים  ציבור  ניסיון רב בהתקנת שערים למוסדות, למבני  גם  של שערי-חניונים, כמו 
למפעלים ועוד. חברתנו מציעה מערכות בקרת כניסה משולבות עם מחסומים מהירים איכותיים, לשימוש תכוף ורציף באמינות 
גבוהה - בתעשייה, ביישובים, בבתי דירות, בחניונים ובבתים פרטיים. כמו כן ניתן לרכוש דלתות נגללות מהירות מאלומיניום, 
לבנייני דירות ולמבני משרדים. אנו מזמינים אתכם להגיע לאולם התצוגה בכדי שתוכלו להתרשם ממגוון מוצרנו ולהתייעץ עם 

יועצי העיצוב שלנו, אשר ישמחו לסייע לכם לבחור את העיצוב המתאים לטעמכם וסגנונכם.

מחלקת שירות מקצועית וחזקה 
 חברת אלטרון הנה בין החברות הבודדות בארץ המחזיקה מערך שירות מקצועית ומאובזרת. 

טכנאי החברה נבחרים בקפידה והינם בעלי ניסיון רב.
לאחרונה שודרג צי הרכבים – ברשותנו רכבים גדולים חדישים ומאובזרים . 

בראש המחלקה עומדת מנהל שירות מקצועית ואנו נותנים מענה טלפוני 24 שעות ביממה ע"י צוות טלפנים/יות מקצועי ואדיב.
אלטרון מחויבת למתן שירות צמוד ללקוחותיה, מדן ועד אילת.

אצלנו שירות הלקוחות הוא מעל הכל !

פריסה ארצית 
אזרחיים  במתקנים  אילת   ועד  מדן  מותקנים  מוצרינו  הארץ.  חלקי  בכל  הפרוס  ושרות  התקנות   , שיווק  צוות  אלטרון  לחברת 

וצבאיים, במפעלים, במרכזי לוגיסטיקה וחניונים, בבנייני דירות ובמגדלי משרדים ובאלפי בתים פרטיים.
בימים אלה אלטרון חוגגת השתתפות בהקמת כ 130 מרכזים לוגיסטיים בכל רחבי הארץ .

משק,  מבני  לחניונים,  כניסה  כשערי  המשמשים  שונים,  בדגמים  איכותיים,  נגללים  סורגים  של  רב  מגוון  למצוא  ניתן  באלטרון 
ונגללות למבני  ואלומיניום. דלתות מתרוממות  פוליקרבונט, פלדה  מיוצרים מפלדת אל-חלד,  קניות. הסורגים  ומרכזי  חנויות 

משק, מפעלים, מרכזים לוגיסטיים, בנייני משרדים, בתי דירות וחניונים. 
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דלתות מהירות - הדור החדש!

2 מטר לשניה מתרוממות במהירות 

אלטרון גאה להציג את הדור החדש של דלתות החניה המהירות. דלתות אלו בנויות לעבודה אינטנסיבית, הן בעלות טכנולוגיה 
חדשנית המאפשרת פתיחה מהירה של עד 2 מ׳ בשניה. הדלתות מעוצבות בעיצוב נקי ואלגנטי המשדר יוקרה טכנולוגית.

מעוצבות יותר

בטוחות יותר

מהירות יותר

חזקות יותר

פתיחה נמוכה פתיחה בינונית פתיחה גבוהה

חכמות יותר
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דלתות אוטומטיות מתקפלות

דלתות אוטומטיות מתקפלות לצדדים לפתיחה מקסימלית

דלתות אלו מתקפלות חשמלית. פתיחה עילית או צידית.
שיטה זו מאפשרת פתח כניסה מקסימלי לרכבים והולכי רגל.

.Compact אלטרון נבחרה לשדרג את מערך תחנות כיבוי האש  בישראל על ידי דלתות מתקפלות מדגם

בטוחות יותר

פרקטיות יותר

חזקות יותר מנוע 
חשמלי

בטיחותפונקציות

 מנגנון בטיחות
למתיחת כבל 

הרמה

מנגנון למניעת 
צניחת דלת

מסך פוטו אלקטרי 
בגובה 2 מטר פתיחה עם 

מפתח

נעילה אוטומטית 
למניעת הרמה

שלט 
אלחוטי

קופסת 
פיקוד עם 

כפתור 
הפעלה
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דלתות אוטומטיות מתקפלות כלפי מעלה
תחנת כיבוי אש - אילת

תחנת כיבוי אש - יבנה
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לצורתה  להעניק  שיש  הרבה  החשיבות  מכאן  הבית,  בחזית  ביותר  והגדול  הבולט  הפרט  ספק  ללא  הינה  מוסך  דלת 
ברחוב.  היפה  הבית  להיות  הוא  הופך  אלטרון,  של  מתרוממת  דלת  ביתך  במוסך  מותקנת  כאשר  ולאיכותה.  החיצונית 

בטיחות ויופי כאן יחדיו.

ישראלי. אנו מקפידים על בטיחות המשתמשים,  בין החברות הבודדות בישראל המאושרת לסמן תו תקן  אלטרון הינה 
מבנה דלת המוסך כולל התקן בטיחות )Durasafe( שמונע תפיסת אצבעות בין הפאנלים.

מערכות ההנעה לשערי חברת אלטרון  מאושרים לשימוש על פי ת״י 900.03.21, תעודת תו תקן מס׳ 29131

 דלתות המוסך של אלטרון הן היפות והבטוחות ביותר בישראל!
בטיחותכם ובטיחות ילדיכם מעל הכל!

פאנל מבודד בטקסטורה חלקה מתוצרת איטליה בגוון 7016

דלתות מוסך מתרוממות - פאנלים!

דלת תקנית ומאושרת ע״י מכון התקנים
מנגנון למניעת תפיסת אצבעות בין השלבים
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שער פאנלים בסגנון איטלקי

 במהלך השנים, אלטרון מעניקה שירות לטובי האדריכלים בישראל 
ונענית לכל אתגר מקצועי.

שער פאנלים בשילוב עץ

פאנל מבודד בטקסטורה חלקה
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אלטרון גאה להיות החברה הראשונה בישראל ששיווקה, ייצרה והתקינה תריסים וסורגים נגללים לעסקים, מוסדות וחניות 
בכל רחבי הארץ.

ואזרחיים, מחסנים, מוסכי  ציבור, מתקנים צבאיים  לוגיסטיים, מבני  החברה מעניקה את שירותיה למפעלים, מרכזים 
אוטובוסים ומשאיות, האנגרים לשדות תעופה, מוסכי רכבת, מבני תעשייה ומשק ומרכזים מסחריים.

אלטרון הינה בין החברות הבודדות בישראל המאושרת לסמן תו תקן ישראלי.

 התריס הנגלל של אלטרון הינו היפה והבטוח ביותר בישראל!
תריסים וסורגים נגללים לעסקים, מוסדות ופרטיים

תריסים וסורגים נגללים

תריס גלילה יווני
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תריס גלילה 128AL מאלומיניום מבודד 

תריס גלילה דגם clear roll עשוי מלוחות פוליקרבונט 
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  GRA סורג גלילה מאלומיניום דגם

המחירים אינם כוללים מע״מ.

 תלת פאזי. מנוע צד. יש לבצע תוספת קונסטרוקציה 
בצד על מנת להתקין מנוע ומיסב
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תריס גלילה 128AL מאלומיניום מבודד בגוון טבעי בשילוב קטע קבוע

GTOA סורג גלילה מפלדה מגולוונת
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הדלת האוטומטית הטובה בעולם!דלתות כניסה אוטומטיות

טרמינל 3, נמל התעופה בן גוריון
 הדלתות הפעילות ביותר בארץ! 

אלפי פתיחות וסגירות ביממה - ללא תקלות וללא הפרעות

בניין מגורים, מרכז הארץ

בניין משרדים, מרכז הארץ

צ׳מפיין מוטורס, ישראל
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רשת רהיטים במרכז הארץ

החברה המובילה בישראל לייצור והתקנת דלתות כניסה אוטומטיות ודלתות סובבות 

הדלתות הטובות ביותר בעולם -
מוכיחות את עצמן 365 ימים בשנה!

מלון הילטון, תל אביב

ריבוע הכחול, ישראל
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מחסומים מתוצרת CAME איטליה
אלו הן מערכות מחסום אלקטרו מכאניות הטובות ביותר בעולם!

מנגנון מתוחכם ביותר הכולל מנוע V 24 זרם ישיר )הזנה V220(. זרוע צנור בקוטר  
משתנה  ובאורך של עד 12 מטר. מהירות הפתיחה ניתנת לכיוון 5-1.5 שניות.

:Gard-תוספות אפשריות לדגמי ה

• פיקוד אוטומטי.
• טיימר לסגירה.

• מקלט לפיקוד  מרחוק.
• שחרור מהיר להפעלה ידנית.

• רגל נגדית קבועה.
• עין פוטו חשמלית דו צדדית – לבטיחות.

• הפעלה סלולרית.

GARD

מחסומים

בלעדי באלטרון:
המחסומים הטובים בעולם מתוצרת חברת CAME איטליה. 

עיניות פוטו אלקטריות לבטיחות מקסימלית.

קו פתיחה נקי עד 12 מטר!
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GARD 12

GARD 12

GARD 3 מערכת מחסום לזרוע עד 3 מטר בנויה להפעלה מהירה ומתאימה לכניסה ויציאה מחניונים, 
חניות ושטחים תפעוליים.

דגמים לבחירה:

GARD 4 מערכת מחסום לזרוע עד 4 מטר ומתאימה 
לכניסה ויציאה מחניונים, חניות ושטחים תפעוליים.

GARD 4 מערכת מחסום לזרוע עד 6 מטר ומתאימה לכניסה 
ויציאה מחניונים רחבים, למפעלים ושטחים תפעוליים.

GARD 8 מערכת מחסום לזרוע עד 8 מטר ומתאימה 
לכניסה ויציאה ממפעלים.

GARD 12 מערכת מחסום לזרוע של עד 12 מטר 
ומתאימה לכניסה ויציאה מחניוני ענק, שדות תעופה, 

מפעלים ושטחים תפעוליים. ייחודי לחברת אלטרון.

 מחסומי אלטרון מותקנים במקומות החשובים והפעילים ביותר בישראל ובהן: 
 נמל אשדוד, בסיסי צבא, משרדי ממשלה, מרכזי קניות, 

כניסות ויציאות מחניונים, בתי מגורים

מפעל פלקס,מודיעין,  ישראל



קטלוג 182020

שער כניסה וגדר מפרופילי 20x40 צף

שער כניסה וגדר מפרופילי 20x40 צף

מגוון שערים וגדרות בעיצוב נקי וחדשני לבחירתכםשערים וגדרות
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גדרות ושער פרופילים במידות משתנות

גדר ושער כניסה מפרופילים במידות משתנות



קנית
.בחרת . . נכון


