
License No. 42586 to mark a commodity
with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by
article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

PALRAZ ENGINEERING LTD.
Ind. Zone ,Nof hagalil ,Israel

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:
Fire Door And Smoke Door Assemblies: Swinging Fire Doors

(list of types attached)

These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 1212 Part 1 Edition May 2003 Amendment 1, 2, 3, 4, 5, 6

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the
License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order,
imposed by law on the abovementioned commodities
This certificate remains the property of SII.  Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2021

Date of License : 01/01/2021

R.N 511653081
Dr. Gilad Golub

CEO
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Models:
1. DOUBLE WING FIRE DOOR, GLAZED MODEL FRAME

DIMENSIONS: HEIGHT 2240 MM, WIDTH 2280 MM
DIMENSIONS OF ACTIVE WING: HEIGHT 2195 MM, WIDTH
1115 MM, GLAZING THICKNESS: 16 MM
DESIGNATION: FIRE DOOR ¼ HOUR (½ / ¼ / ¼ )

2. SINGLE/DOUBLE WING FIRE DOOR, WITH/WITHOUT M0DEL:
A WINDOW,DESIGNATION: FIRE DOOR 1 HOUR (½ / 1 / 1)
F4.0.0.00 MAXIMUM DIMENSIONS:1 MM, HEIGH  2225
ACTIVE WING: WIDTH 1213 MM,HEIGHT 2225 MM FRAME
DIM:WIDTH 2400,HEIGHT 2300 MM WINDOW 16 300 800 MM

3. DOUBLE WING FIRE DOOR (WITHOUT WINDOWS) MODEL
"DOUBLE EXIT" DESIGNATION: FIRE DOOR ¼ HOUR
(½ / 1¼ / ¾), MAXIMUM FRAME DIMENSIONS: : HEIGHT
2300 MM, WIDTH 2400 MM MAXIMUM DIMENSIONS OF
EACH WING: HEIGHT 2172 MM, WIDTH 1128 MM

4. Fire door single/double-winged with/without window
Controlled fire door type: 2207-02 Fire door
designation 1 hour (½/ 1¼ / 1) maximum rectangle
dimensions: W' 2185 mm, H' 2370 mm maximum
dimensions of active sash: W' 2135 mm, H' 1145 mm

Annex A: License No. 42586
Factory: PALRAZ ENGINEERING LTD.
Commodities: Fire Door And Smoke Door Assemblies: Swinging Fire Doors

This license is valid until 31/12/2021

Date of License : 01/01/2021

R.N 511653081
Dr. Gilad Golub
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5. Fire door single/double-winged type frosted type
Controlled frosted Fire door designation 1 hour
(½/ 1 / 1) Maximum dimensions of rectangle: Width
2320 mm, Height 2260 mm Maximum dimensions of
active sash: Width 2216, Height 1136 mm

6. Fire door single/double-winged with/without
aperture type F10,designation ½ hour(½,¾,½),max
rectangular dimensions:2,300mmX2,400mm, max size
of active sash:2,240mmX1,219mm,with or without
aperture measuring 600X400mm thickness 15mm

Annex A: License No. 42586
Factory: PALRAZ ENGINEERING LTD.
Commodities: Fire Door And Smoke Door Assemblies: Swinging Fire Doors

This license is valid until 31/12/2021

Date of License : 01/01/2021

R.N 511653081
Dr. Gilad Golub

CEO

Page 3 of 3

https://www.sii.org.il/eng/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=42586


42586מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פלרז הנדסה בע"מ
ישראל,נוף הגליל,אזור תעשיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

4מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=42586


:דגמים

דלת אש חד/דו כנפית מדגם מזוגגת1.
מידות המלבן: גובה 2240 מ"מ, רוחב 2280 מ"מ

מידות הכנף הפעילה: גובה 2195 מ"מ, רוחב 1115 מ"מ
עובי זיגוג 16 מ"מ ,

כינויה דלת אש ¾ שעה (¾ / ¾ / ½)
דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהר,2.

F4.0.0.00 :שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/1/½) מדגם
כנף פעילה- מידות מרביות:רוחב 1213 מ"מ,גובה:2225 ממ

מלבן-מידות מרביות:רוחב:2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ
צוהר:16X300X800 מ"מ

דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהר מדגם "כפולת מוצא"3.
שכינוייה: דלת אש ¾ שעה (¾/¾1/½),מידות מלבן מירבית:

גובה 2300 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ, מידות מירביות לכל
אחד מהאגפים גובה 2172 מ"מ רוחב 1128 מ"מ

מידה מירבית של צוהר 200X300 מ"מ עובי 16 מ"מ
דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהרים4.

מדגם:"דלת אש מבוקרת" (2207-02)
שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/ ¼1/ ½)

מ.מלבן מירביות: גובה 2185 מ"מ, רוחב 2370 מ"מ
מ.מירביות כנף פעילה: גובה 2135 מ"מ, רוחב 1145 מ"מ

42586נספח א' להיתר:
פלרז הנדסה בע"ממפעל:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות:מצרכים

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

4מתוך2עמוד
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דלת אש חד/דו כנפית  מדגם "מבוקרת-מזוגגת"5.
שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/1/½)

מידות מלבן מירביות: גובה 2320 מ"מ, רוחב 2260 מ"מ
מידות מירביות לאגף פעיל: גובה 2216, רוחב 1136 מ"מ

.6F30 דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צהרים, מדגם
שכינוייה: דלת אש ½ שעה ( ½, ¾, ½ )

מידות מלבן מרביות : 2,300 מ"מX 2,400 מ"מ
מידות מירביות כנף פעילה: 2,240 מ"מ, 1,219 מ"מ

בלי צוהר/עם צוהר במידות X 600 400 מ"מ עובי 15 מ"מ
.7F90 דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם

שכינוייה: דלת אש ½1 שעה (½1, ½1, ½ )
מידות המלבן מרביות: רוחב 2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ

מידות מירביות אגף פעיל:רוחב 1218 מ"מ,גובה 2219 מ"מ
מידות צוהר 600X400 מ"מ  עובי 30 מ"מ

דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהר,8.
FS30 :שכינוייה: דלת אש ½ שעה (½/½/½) מדגם

מידות מלבן מרביות רוחב:2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ
מידות מירביות כנף פעיל רוחב 1218 מ"מ,גובה 2219 מ"מ

מידות צוהר 400X600 מ"מ עובי 16 מ"מ

42586נספח א' להיתר:
פלרז הנדסה בע"ממפעל:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות:מצרכים

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל
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.9FE-45 דלת אש חד-אגפית (בלי צוהר) מדגם
שכינויה: דלת אש 3/4 שעה (3/4 /3/4 /3/4)

מידות מלבן מירביות : גובה 2220 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה 2110 מ"מ, רוחב 1090 מ"מ

דלת אש חד/דו אגפית עם/בלי צוהר10.
FS 60A שכינוייה : דלת אש 1 שעה (1/ ¾1/ ½) מדגם

מידות מלבן מירביות: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ
מידות אגף פעיל : גובה 2220 מ"מ, רוחב 1215 מ"מ

מידות צוהר: 600X400 מ"מ, עובי 30 מ"מ
דלת אש חד אגפית "מזוגגת" שכינוייה דלת אש 1 שעה11.

FG 30 (1/1/½) מדגם
מידות מלבן מירביות: רוחב 1200 מ"מ, גובה 2400 מ"מ
מידות אגף מירביות:  רוחב 1062 מ"מ, גובה 2326 מ"מ

42586נספח א' להיתר:
פלרז הנדסה בע"ממפעל:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות:מצרכים

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

4מתוך4עמוד

https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=42586


License No. 43318 to mark a commodity
with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by
article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

PALRAZ ENGINEERING LTD.
Ind. Zone ,Nof hagalil ,Israel

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:
Security Doors Assemblies: Main Entrance Doors For Dwellings, Offices And
Businesses- Production

These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 5044 Part 1 Edition October 2013 Amendment 1

Models:
1. Single sided protective door for main entrance, of

model: Palraz Dimensions: width 1160 mm, Height
2200 mm Having a burglar proof classification of
- 3 stars.

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the
License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order,
imposed by law on the abovementioned commodities
This certificate remains the property of SII.  Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2021

Date of License : 01/01/2021

R.N 511653081
Dr. Gilad Golub

CEO
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43318מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פלרז הנדסה בע"מ
ישראל,נוף הגליל,אזור תעשיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
למשרדים ולעסקים-ייצורמכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים,

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 מהדורה אוקטובר 2013 ג"ת 1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

2מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
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:דגמים

דלת מגן כניסה ראשית חד אגפית מדגם: פלרז1.
מידות: רוחב 1160 מ"מ, גובה 2200 מ"מ
בעלת דרגת עמידות בפריצה - 3 כוכביות

דלת כניסה חד אגפית מדגם פלרז 22.
מידות אגף מרביות: רוחב 921 מ"מ, גובה 1972 מ"מ

סיווג בפריצה : שני כוכבים(**)
.3FE-45 מכלל דלת מגן חד אגפית מדגם

מידות אגף מירביות : גובה 2110 מ"מ, רוחב 1090 מ"מ
סיווג בפריצה : שלשה כוכבים (***)

מערכת הגנה בכניסה ראשית לדירות מגורים למשרדים4.
ולעסקים מדגם בר

מידות אגף מירביות: רוחב 1160 מ"מ, גובה 2200 מ"מ
סיווג בפריצה : 3 כוכביות

43318נספח א' להיתר:
פלרז הנדסה בע"ממפעל:

למשרדים ולעסקים-ייצורמכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים,:מצרכים

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

2מתוך2עמוד

https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=43318


85747מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פלרז הנדסה בע"מ
ישראל,נוף הגליל,אזור תעשיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
חלונות:חלונות אלומיניום

התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 2 מהדורה אוקטובר 1994 ג"ת 5 ,4 ,3 ,2 ,1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

חלון אלומיניום הזזה אגף על אגף מדגם 1.1700.
מידות החלון: רוחב: 1045 מ"מ, גובה: 1015 מ"מ,

.3300H כינוי
חלון אלומיניום הזזה אגף על אגף מדגם 2.1700.

מידות החלון: רוחב: 1045 מ"מ ,גובה: 1015 מ"מ
. F  כינוי

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

1מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=85747


80582מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פלרז הנדסה בע"מ
ישראל,נוף הגליל,אזור תעשיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
התקנהפריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים -

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 3 מהדורה אפריל 2019מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2021תוקף ההיתר עד יום

01/01/2021:היתרתחילת תוקף

511653081ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

2מתוך1עמוד

http://www.sii.org.il
https://www.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=80582


:דגמים

חלון דו תכליתי,דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב1.
מוגן עורפי דירתי ומוסדי,מידות פתח אור 1000X1000מ"מ
שרטוט הרכבה ראשי מס' SMWH-2.18 המשולב עם חלון

אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700
המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2

חלון הדף דו תכליתי,חד אגפי הזזה המיועד להתקנה2.
במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי,מידות פתח אור

SMWH-1.24.00.00.00-1    1000 מ"מ,שרטוטי הרכבהX1000
SMWH-1-18.00.00.00, משולב עם חלון פנימי מאלומיניום
מין הזזה אגף על אגף 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068.2

חלון הדף דו תכליתי דו אגפי צירי, המיועד להתקנה3.
במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, במידות פתח אור 1000

LMWH 2.18-00.00 '1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה ראשיים מסX
ו-LMWH-2.24-00.00 משולב עם חלון פנימי ממין הזזה
אגף על אגף מדגם 1700. המתאים לדרישות ת"י 1068.
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80435מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פלרז הנדסה בע"מ
ישראל,נוף הגליל,אזור תעשיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
דרישות ובדיקותפריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים -

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר
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:דגמים

חלון דו תכליתי,דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב1.
מוגן עורפי דירתי ומוסדי,מידות פתח אור 1000X1000מ"מ
שרטוט הרכבה ראשי מס' SMWH-2.18 המשולב עם חלון

אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700
המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2

חלון הדף דו תכליתי,חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במר2.
במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, במידות פתח אור

SMWH-1.18-00.00.001000מ"מ,שרטוטי הרכבה ראשייםX1000
SMWH-1.24-00.00.00-1,המשולב עם חלון פנימי מאלומיני
מין הזזה אגף על אגף 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068.2

חלון הדף דו תכליתי דו אגפי צירי, המיועד להתקנה3.
במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, במידות פתח אור 1000

LMWH 2.18-00.00 '1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה ראשיים מסX
ו-LMWH-2.24-00.00 משולב עם חלון פנימי ממין הזזה
אגף על אגף מדגם 1700. המתאים לדרישות ת"י 1068.
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44446מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

פלרז הנדסה בע"מ
ישראל,נוף הגליל,אזור תעשיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
דרישות ובדיקותפריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים -

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר
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:דגמים

צינור אוורור ישר "8 למרחב מוגן - קיר פנימי1.
(מהדורה 1 מ-08-98)

צינור אוורור ישר "8 למרחב מוגן - קיר חיצוני2.
(מהדורה 1 מ-08-98)

צינור אוורור ישר "8 למרחב מוגן - עבור תבניות3.
מתועשות

(מהדורה 2 מ- 01-98)
חלון הדף חד כנפי ניגרר לממ"ד ולמוסדי4.

מידות: 1000X1000 מ"מ
5 T3.0.0.00/M-שרטוט

חלון הדף דו כנפי ניגרר לממ"ד5.
מידות 1000X1000 מ"מ

DB 0.0.00-שרטוט
חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי נפתח סטנדרטי6.

במידות: 1000X1000 מ"מ
1051/2/3

חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי נפתח סטנדרטי7.
עם צירים שקועים במידות: 1000X1000 מ"מ

1061/2/3
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חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח8.
במידות: 1000X1000 מ"מ

WK.24.1.0.00
חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח עם צירים שקועים9.

במידות: 1000X1000 מ"מ
WK.24.2.0.00

חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד10.
במידות: 1000X1000 מ"מ

WK.18.0.0.00
חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד11.

צירים שקועים במידות: 1000X1000 מ"מ
WK.18.2.0.00

דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים דו כנפית12.
במידות: 2100X2400 מ"מ

מס' שרטוט ראשי-3011
דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים חד כנפית13.

במידות: 2100X1200 מ"מ
שרטוט ראשי-3021

דלת הדף גז מוסדית חד כנפית,14.
מידות 850-1000X2000 מ"מ סטנדרטית

שרטוטים: 2011-2015
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דלת הדף לממ"ד וממ"ק15.
מידות: 600/700/800X2000 מ"מ

LI-4.00.0.00 :שרטוט ראשי
דלת הדף גז למוסדות רפואיים חד אגפית16.

מידות: 1200X2100 מ"מ, סטנדרטית.
שרטוטים מס' :2025, 2024, 2023, 2022, 2021

מהדורה 8
צינור איוורור ישר "8 לקיר פנימי לממ"ד17.

ZR-06.00.00-שרטוט ראשי
צינור איוורור ישר "8 לקיר חיצוני לממ"ד18.

ZR-07.00.00-שרטוט ראשי
צינור איוורור ישר "8 לממ"ד בנייה מתועשת19.

ZR-05.00.00-שרטוט ראשי
צינור איוורור ישר "4 לקיר פנימי לממ"ד20.

ZR-4.01.00-שרטוט ראשי
צינור איוורור ישר "4 לקיר חיצוני לממ"ד21.

ZR-4.03.00-שרטוט ראשי
צינור איוורור ישר "4 לממ"ד לבניה מתועשת22.

ZR-4.02.00-שרטוט ראשי
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.23600/700/800X2000 דלת הדף ניגררת לממ"ד וממ"ק במידות
במידות 600/700/800X2000 מ"מ
SMD-1.00.00.00.00 'שרטוט מס

פתח חילוץ קומתי 700X700 מ"מ24.
PM1.01.00.00.00 - שרטוט הרכבה ראשי

דלת הדף גז רסיסים חד אגפית לממ"ד ולממ"ק - מוסדי25.

דלת הדף חד-אגפית צירית מוסדית.26.
במידות 850/900/1000X2000 מ"מ

LMMD - 2.00.00 - שרטוט הרכבה ראשי
צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי27.

במרחבים מוגנים (אורך 200 מ"מ)
PP-8.01.00.00 'שרטוט ס

צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי28.
עם הארכה מפוליפרופילן עד 330 מ"מ במרחבים מוגנים

PP-8.02.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי29.

עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ במרחבים מוגנים
PP-8.03.00.00 :'שרטוט מס

צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני30.
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 350 מ"מ

PP-8.04.00.00 :'שרטוט מס
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צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני31.
לבנייה מתועשת עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ

למרחבים מוגנים
PP-8.05.00.00 :'שרטוט מס

צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי32.
ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ

PP-8.06.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי33.

ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני
לבנייה רגילה במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ

PP-8.07.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי34.

במרחבים מוגנים (אורך 200 מ"מ)
PP-4.01.00.00 :'שרטוט מס

צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי35.
עם הארכה מפוליפרופילן עד 330 מ"מ במרחבים מוגנים

PP-4.02.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי36.

עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ במרחבים מוגנים.
PP-4.03.00.00 :'שרטוט מס
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צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני37.
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 350 מ"מ

PP-4.04.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני38.

לבנייה מתועשת עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ
למרחבים מוגנים

PP-4.05.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי39.

ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני לקיר חיצוני
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ

PP-4.06.00.00 :'שרטוט מס
צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי40.

ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני לקיר חיצוני
לבנייה רגילה במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ

PP-4.07.00.00 :'שרטוט מס
דלת הדף הזזה (נגררת) מוסדית41.

850/900/1000X2000 במידות
SMMD - 1.00.00.00S - שרטוט הרכבה ראשי

דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים חד-אגפית42.
מידות פתח אור: רוחב 1400 מ"מ, גובה 2100 מ"מ

מספר שרטוטי פקע"ר : 3021, 3022, 3041
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