
  ידיות אלומיניום 

  ידיות משיכה מושחרות 

 ידיות בניין

מנעול דלת דיגיטלי

• מאפשר•כניסה•ללא•מפתח,•בעזרת•טביעת•אצבע•או•קוד.•	

• מראה•נקי,•אלגנטי•ויוקרתי.	

• התקנה•קלה•ומהירה.	

• מתאים•לכל•סוגי•הדלתות.•עץ•ופלדה.	

• שימוש•בטכנולוגיה•מתקדמת•של•פתיחת•הדלת•ע"י•טביעת•אצבע.	

• ניתן•להזמיו•עד•99•טביעות•אצבע•שונות/50•קודי•פתיחה.	

• סוללות•גיבוי•במקרה•תקלה.	

• מפתח•גיבוי•במידת•הצורך.	

• 5•שנים•אחריות	

• מגוון•רחב•של•עיצובים•וגימורים.	

• מנעול•חזק•ומאובטח,•רב•לשוני.	

עינית דיגיטאלית לדלתות כניסה

עינית דיגיטאלית לדלת, תאפשר לכם וליקרים לכם לראות בקלות ובנוחות מי 

מקיש על דלת ביתכם. העינית הדיגיטאלית היא למעשה מצלמה המחוברת למסך 

LCD בגודל 3.2 אינץ’, אשר מוצמדת לדלת ביתכם, במקום העינית הפשוטה, 

ומקרינה תמונה ברורה ומוגדלת של הנעשה מחוץ לדלת.

AM1012•:מק"ט

תכונות•עיקריות:

התקנה פשוטה ללא חיווט וללא קידוחים נוספים בדלת

מתאים להתקנה בקדח העינית הסטנדרטית הקיים בדלת

מסך ה- LCD מאפשר זווית צפייה רחבה המתאימה במיוחד לילדים ולכאלה 

שלא מגיעים לעינית, כמו גם לכבדי ראיה, מרכיבי משקפיים ואוכלוסייה מבוגרת 

המתקשה להשתמש בעינית הרגילה.

תכונות•המוצר:

העינית מתאימה לדלתות בעובי 38-110 מ"מ

נדרש קדח הכנה בדלת בקוטר 14 מ"מ )מחליפה עינית קיימת סטנדרטית ללא 

הכנה נוספת(

רזולוציית מסך 0.3 מגה פיקסל

זווית צפייה כ- 105°

AA ללא חיווט, מקור מתח: 2 סוללות

מידות:  128מ"מ )ר’( * 68 מ"מ )ג’( * 15 מ"מ )ע’(

משקל: 160 גר’

גוון - שחור \ כסוף
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גימור:תאור:מק"ט:•

YB100011ניקלמילאנו צילינדר

YB100012ניקלמילאנו מפתח

YB100013ניקלמילאנו תפוס-פנוי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100031ניקל מוברשבולוניה צילינדר

YB100032ניקל מוברשבולוניה מפתח

YB100033ניקל מוברשבולוניה תפוס-פנוי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100021ניקל מוברשגרנדה צילינדר

YB100022ניקל מוברשגרנדה מפתח

YB100023 ניקל מוברשגרנדה תפוס-פנוי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100041ניקל מוברשרומא צילינדר

YB100042ניקל מוברשרומא מפתח

YB100043 ניקל מוברשרומא תפוס-פנוי

דגם מילאנו

דגם גרנדה

דגם בולוניה

דגם רומא

110110A

54.551.5B

10.59C

ידיות•עם•רוזטות:
זוג•ידיות•מורכבות•עם•רוזטות,•בתוספת•זוג•רוזטות•תואמות•עם•ניקוב•

מפתח•\•צילינדר•או•מנגנון•תפוס-פנוי.
ציר•מרובע•במידות••8x8x110•מ”מ,•ברגי•חיבור,•מפתח•אלן•להידוק.

ידיות כניסה וחדרים

ידיות כניסה וחדרים
אפשריות שילוב רוזטות לידית לכל סוגי המנעולים

A

B C

A

B C

A

B C

A

B C

110A

51.5B

9C

110A

51.5B

9C

110A

51.5B

9C
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גימור:תאור:מק"ט:•

YB100051ניקלקורדובה צילינדר

YB100052ניקלקורדובה מפתח

YB100053ניקלקורדובה תפוס-פנוי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100071ניקל מוברשטולדו  צילינדר

YB100072ניקל מוברשטולדו  מפתח

YB100073ניקל מוברשטולדו  תפוס-פנוי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100061 ניקל מוברשג'נבה צילינדר

YB100062 ניקל מוברשג'נבה מפתח

YB100063 ניקל מוברשג'נבה תפוס-פנוי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100081ניקל מוברשורונה צילינדר

YB100082ניקל מוברשורונה מפתח

YB100083 ניקל מוברשורונה תפוס-פנוי

דגם קורדובה

דגם ג'נבה

דגם טולדו

דגם ורונה

ידיות•עם•רוזטות:
זוג•ידיות•מורכבות•עם•רוזטות,•בתוספת•זוג•רוזטות•תואמות•עם•ניקוב•

מפתח•\•צילינדר•או•מנגנון•תפוס-פנוי.
ציר•מרובע•במידות••8x8x110•מ”מ,•ברגי•חיבור,•מפתח•אלן•להידוק.

ידיות כניסה וחדרים

ידיות כניסה וחדרים

אפשריות שילוב רוזטות לידית לכל סוגי המנעולים

A

B C

A

B C

A

B C

A

B C

110A

51.5B

9C

110A

51.5B

9C

110A

51.5B

9C

110A

51.5B

9C
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ידיות•עם•רוזטות:
זוג•ידיות•מורכבות•עם•רוזטות,•בתוספת•זוג•רוזטות•תואמות•עם•ניקוב•

מפתח•\•צילינדר•או•מנגנון•תפוס-פנוי.
ציר•מרובע•במידות••8x8x110•מ”מ,•ברגי•חיבור,•מפתח•אלן•להידוק.

ידיות כניסה וחדרים

ידיות כניסה וחדרים

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100091ניקל מוברשמיורקה  צילינדר

YB100092ניקל מוברשמיורקה מפתח

YB100093ניקל מוברשמיורקה תפוס-פנוי

A

B C

דגם מיורקה

דגם גל

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000101ניקל מוברשגל צילינדר

YB1000102ניקל מוברשגל מפתח

YB1000103 ניקל מוברשגל תפוס-פנוי

A

B C

A

B C

A

B C

110A

51.5B

9C

110A

51.5B

9C

דגם פירנצה

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000111ניקל מוברשפירנצה צילינדר

YB1000112ניקל מוברשפירנצה מפתח

YB1000113ניקל מוברשפירנצה תפוס-פנוי

110A

51.5B

9C

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000121ניקל מוברשונציה צילינדר

YB1000122ניקל מוברשונציה מפתח

YB1000123 ניקל מוברשונציה תפוס-פנוי

דגם ונציה
110A

51.5B

9C

ידיות כניסה וחדרים
אפשריות שילוב רוזטות לידית לכל סוגי המנעולים
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ידיות•עם•רוזטות:
זוג•ידיות•מורכבות•עם•רוזטות,•בתוספת•זוג•רוזטות•תואמות•עם•ניקוב•

מפתח•\•צילינדר•או•מנגנון•תפוס-פנוי.
ציר•מרובע•במידות••8x8x110•מ”מ,•ברגי•חיבור,•מפתח•אלן•להידוק.

ידיות כניסה וחדרים
אפשריות שילוב רוזטות לידית לכל סוגי המנעולים

ידיות כניסה וחדרים

דגם טוסקנה

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000131ניקלטוסקנה צילינדר

YB1000132ניקלטוסקנה מפתח

YB1000133ניקלטוסקנה תפוס-פנוי

A

B C

110A

51.5B

9C

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000141 ניקל מוברשמדריד צילינדר

YB1000142 ניקל מוברשמדריד מפתח

YB1000143 ניקל מוברשמדריד תפוס-פנוי

A

B C

A

B C

A

B C

דגם מדריד

110A

54.5B

10.5C

דגם מלגה
110A

54.5B

10.5C

110A

54.5B

10.5C

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000151ניקל מוברשמלגה  צילינדר

YB1000152ניקל מוברשמלגה  מפתח

YB1000153ניקל מוברשמלגה  תפוס-פנוי

דגם אפולו

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000161ניקל מוברשאפולו צילינדר

YB1000162ניקל מוברשאפולו מפתח

YB1000163 ניקל מוברשאפולו תפוס-פנוי
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ידיות כניסה וחדרים

ידיות•עם•רוזטות:
זוג•ידיות•מורכבות•עם•רוזטות,•בתוספת•זוג•רוזטות•תואמות•עם•ניקוב•

מפתח•\•צילינדר•או•מנגנון•תפוס-פנוי.
ציר•מרובע•במידות••8x8x110•מ”מ,•ברגי•חיבור,•מפתח•אלן•להידוק.

ידיות כניסה וחדריםידיות כניסה וחדרים
אפשריות שילוב רוזטות לידית לכל סוגי המנעולים

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000171ניקל מוברשפלרמו  צילינדר

YB1000172ניקל מוברשפלרמו מפתח

YB1000173ניקל מוברשפלרמו תפוס-פנוי

דגם פלרמו

A

B C

110A

54.5B

10.5C

110A

54.5B

10.5C1-N דגם

2-N דגם

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000181צילנדר N-1נירוסטה

YB1000182מפתח  N-1נירוסטה

YB1000183 תפוס-פנוי N-1נירוסטה

A

B C

A

B C

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000191צילנדר N-2נירוסטה

YB1000192מפתח  N-2נירוסטה

YB1000193 תפוס-פנוי N-2נירוסטה

3-N דגם

110A

54.5B

10.5C

A

B C

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000201צילינדר N-3נירוסטה

YB1000202מפתח N-3נירוסטה

YB1000203 תפוס-פנוי N-3נירוסטה

110A

54.5B

10.5C
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ידיות כניסה וחדרים

ידיות•עם•רוזטות:
זוג•ידיות•מורכבות•עם•רוזטות,•בתוספת•זוג•רוזטות•תואמות•עם•ניקוב•

מפתח•\•צילינדר•או•מנגנון•תפוס-פנוי.
ציר•מרובע•במידות••8x8x110•מ”מ,•ברגי•חיבור,•מפתח•אלן•להידוק.

ידיות כניסה וחדרים
אפשריות שילוב רוזטות לידית לכל סוגי המנעולים

דגם ניו יורק

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000211ניקל מוברשניו יורק צילינדר

YB1000212ניקל מוברשניו יורק מפתח

YB1000213ניקל מוברשניו יורק תפוס-פנוי

A

B C

A

B C

A

B C

A

B C

110A

52B

9C

110A

52B

9C

110A

52B

9C

דגם נייס

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000221 ניקל מוברשנייס צילינדר

YB1000222 ניקל מוברשנייס מפתח

YB1000223 ניקל מוברשנייס תפוס-פנוי

דגם לונדון

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000231ניקל מוברשלונדון  צילינדר

YB1000232ניקל מוברשלונדון  מפתח

YB1000233ניקל מוברשלונדון  תפוס-פנוי

דגם מונאקו

גימור:תאור:מק"ט:•

YB1000241ניקל מוברשמונאקו צילינדר

YB1000242ניקל מוברשמונאקו מפתח

YB1000243 ניקל מוברשמונאקו תפוס-פנוי

110A

52B

9C
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ידיות יוקרתיות לכניסה וחדרים

גימור:תאור:מק"ט:•

YB04P49760ניקל מוברש ידית מרובע מפתח

YB04SP49762ניקל מוברש ידית מרובע צלינדר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB04P49992ניקל מוברש ידית מרובע צילנדר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05AP254 זוג ידיות + בוקסות
מפתח

ניקל 

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05AP459  זוג ידיות + בוקסות
מפתח

ניקל 

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05AP456ניקל זוג ידיות + רוזטות

Primum
ADR
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ידיות יוקרתיות לכניסה וחדרים

גימור:תאור:מק"ט:•

YB04M00304 כסף עתיק+פורצלן שנהבידית דלת מפתח

YB04M00306כסף עתיק+פורצלן שנהבידית דלת צלינדר

YB04M00308פליז עתיק+פורצלן שנהבידית דלת מפתח 

YB04M0030Aפליז עתיק+פורצלן שנהבידית דלת צלינדר 

גימור:תאור:מק"ט:•

YB04M00320 כסף עתיק+פורצלן לבן ידית דלת מפתח

YB04 M00322כסף עתיק+פורצלן לבן ידית דלת צלינדר

YB04M00324פליז עתיק+פורצלןידית דלת צלינדר 

גימור:תאור:מק"ט:•

YB04D11310ניקל מוברש ידית מרובע מפתח

YB04D11312ניקל מוברש ידית מרובע צלינדר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB04P49990ניקל מוברשידית מרובע מפתח

YB04P49992ניקל מוברש ידית מרובע צילנדר

Primum
ADR
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ידיות כפתור

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB05DM412          ניקל מוברשזוג כפתורים + בוקסות מפתח/צילנדר

YB05DMA411           אוקסידזוג כפתורים + בוקסות מפתח/צילנדר

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB10100251ניקל מוברשידית קבועה טורינו
ברונזה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB107004מושחרכפתור לדלת גלגל אתני

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D7מושחרכפתור לדלת גלגל חלק

גימור:תיאור:מק"ט:•

AM3050טבעיידית כפתור אלום

AM30500שמפניהידית כפתור אלום

AM30501ברונזהידית כפתור אלום

AM30502לבןידית כפתור אלום

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB107002שחור עתיקידית כפתור קבועה נרקיס

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB107003שחור עתיקידית כפתור קבועה נרקיס
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רוזטות ותפוס פנוי

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB105009ניקל מוברש רוזטות פתח-אור
ברונזה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB105011 ניקל מוברש רוזטות מרובעות פתח-אור
ברונזה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100261ברונזהרוזטות צילינדר

YB100262ברונזהרוזטות מפתח

YB100263ברונזהרוזטות תפוס \ פנוי

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100271ניקל מוברשרוזטות מרובעות צילינדר

YB100272ניקל מוברשרוזטות מרובעות מפתח

YB100273ניקל מוברשרוזטות מרובעות תפוס \ פנוי

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100281שחור עתיקרוזטה ידית אובלית

YB100282שחור עתיקרוזטה צילינדר אובלית

YB100283שחור עתיקרוזטה ידית עגולה

YB100284שחור עתיקרוזטה צילינדר עגולה

YB100285שחור עתיקרוזטה מפתח עגולה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100251ניקל מוברשרוזטות צילינדר

YB100252ניקל מוברשרוזטות מפתח

YB100253ניקל מוברשרוזטות תפוס \ פנוי
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות נפחות

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D3מושחר ידית דלת מכופפת

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D5מושחרידית דלת מרובעת

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D2מושחרידית דלת עגולה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D4מושחרידית דלת עלה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D8 מושחרידית דלת ראש שטוח עם רוזטה צרה

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07D1BW פליזידית שבלול

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB07R83מושחרפלטה מלבנית לידית בניין ולמנעול צילינדר

שלט תואם לכל הידיות בעמוד זה

Primum
ADR
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות נפחות

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB107013שחור עתיקידית נעה נרקיס רוזטה אובלית

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB099044 שחור עתיקידית מסוגננת נפחות

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB099046שחור עתיקידית מסוגננת נפחות

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB099050שחור עתיקידית מסוגננת נפחות

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB107012 שחור עתיקידית נעה נרקיס רוזטה עגולה

Economy
ADR
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות עם שלט

גימור:תאור:מק"ט:•

YB107017שחור עתיקידית נעה נרקיס

YB1070171 שלט צילינדר 90 מ”מ
מסוגנן

שחור עתיק

גימור:תאור:מק"ט:•

YB107018שחור עתיקידית כפתור קבועה נרקיס

YB1070181שחור עתיקשלט צילינדר 90 מ”מ מסוגנן

גימור:תאור:מק"ט:•

YB107019שחור עתיקידית נעה נרקיס

YB1070191שחור עתיקשלט צילינדר 85 מ”מ צר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB107020שחור עתיקידית כפתור קבועה נרקיס

YB1070201שחור עתיקשלט צילינדר 85 מ”מ צר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB107021 מושחרידית דלת שבלול עם פלטה עגולה
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות עם שלט

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05DMA130 85 זוג ידיות פלטה צילנדר
זוג ידיות פלטה צילנדר 90

ניקל מוברש/אוקסיד

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05DMA10 85 זוג ידיות פלטה צילנדר
זוג ידיות פלטה צילנדר 90

ניקל מוברש/אוקסיד

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05DMA40 85 זוג ידיות פלטה צילנדר
זוג ידיות פלטה צילנדר 90

ניקל מוברש/אוקסיד

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05DMA70 85 זוג ידיות פלטה צילנדר
זוג ידיות פלטה צילנדר 90

ניקל מוברש/אוקסיד

גימור:תאור:מק"ט:•

YB05DM80ניקל מוברש/אוקסידזוג ידיות פלטה
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות פלסטיק

ידיות•פלסטיק:
זוג•ידיות•פלסטיק•)זכר\נקבה(•מורכבות•עם•ציר•8x8x110,•סט•רוזטות•

צילינדר•\•מפתח•לבחירה,•ברגי•הידוק,•פין•לחיבור•ידית•נקבה.

דגם אלון

דגם ארז

דגם פאר

דגם ביג

גימור:תאור:מק"ט:•

YR100351לבןידית אלון

YR100352חוםידית אלון

גימור:תאור:מק"ט:•

YR100361לבןידית ארז

YR100362חוםידית ארז

גימור:תאור:מק"ט:•

YR100371לבןידית פאר

YR100372חוםידית פאר

YR100373שחורידית פאר

גימור:תאור:מק"ט:•

YR100381לבןידית ביג

YR100382חוםידית ביג
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות אלומיניום

גימור:תאור:מק"ט:•

AM291טבעיידית אלום+רוזטה 

AM293שמפניהידית אלום+רוזטה

AM2931ברונזהידית אלום+רוזטה

AM2932זהבידית אלום+רוזטה

AM294טבעיידית אלום+שלט 

AM2941שמפניהידית אלום+שלט

AM2942ברונזהידית אלום+שלט

AM2943זהבידית אלום+שלט

AM29401טבעיידית אלום+שלט תפוס פנוי

AM29502טבעי/שמפניהרוזטה אלום

AM29504ברונזהרוזטה אלום

AM29501טבעירוזטה תפוס פנוי

AM2951טבעישלט תפוס פנוי

AM29511שמפניה שלט תפוס פנוי

AM295111אוקסידשלט תפוס פנוי

קומפקט לידית

גימורתיאורמק"ט

KR7112'8 מחורץ מכורסם 2 צדx8x100 מגולבןמידה

KR71145 מ"מx5 קומפקט למנעול ת.פ

KR71156 מ"מx6 קומפקט למנעול ת.פ

KR712/1 קומפקט לידית+שיבה

KR7112/1 קומפקט לידית ארוך+בורג

KR71112/1 קומפקט לידית קצר+בורג
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות כניסה לדלתות זכוכית/עץ/אלומיניום

גימור:תאור:מק"ט:•

YBK901 ידית יחיד בסיס עגול מוטות
נירוסטה בנפרד ועד 2 מטר

נירוסטה

YBK902 ידית כפול בסיס עגול מוטות
נירוסטה בנפרד ועד 2 מטר

נירוסטה

YBK911נירוסטה מוברשמוט 500 מ"מ

YBK912נירוסטה מוברשמוט 700 מ"מ

YBK913נירוסטה מוברשמוט 1000מ"מ

YBK914נירוסטה מוברשמוט 1500מ"מ

YBK915נירוסטה מוברשמוט 2000 מ"מ

גימור:תאור:מק"ט:•

YBK208נירוסטהידית יחיד 450 מ"מ

YBK209נירוסטהידית כפול 450 מ"מ

גימור:תאור:מק"ט:•

YBK222 ידית משולש כפול, מרכז 350 מ"מ
בין החורים

נירוסטה

גימור:תאור:מק"ט:•

YDK20432 נירוסטהידית ונוס 350 מלבן קוטר

YDK20225 נירוסטהידית ונוס 350 מלבן קוטר
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בניין
ת 

דיו
י

גימור:תאור:מק"ט:•

YB8KBK25X30 נירוסטהידית אחיזה קוטר

25X60 נירוסטהידית אחיזה קוטר

ידיות כניסה לדלתות זכוכית/עץ/אלומיניום

גימור:תאור:מק"ט:•

YB11001300 נירוסטהידית קורל כפול אורך 500 קוטר 25 מרכז

YB11002300 נירוסטהידית קורל כפול אורך 500 קוטר 32 מרכז

YB11003250 נירוסטהידית קורל כפול אורך 500 קוטר 32 מרכז

YB11004250 נירוסטה ידית קורל כפול אורך 500 קוטר 32 מרכז
מבריק

YB11005350 נירוסטהידית קורל כפול אורך 500 קוטר 25 מרכז

YB11006400 נירוסטהידית קורל כפול אורך 600 קוטר 25 מרכז

YB11007500 נירוסטהידית קורל כפול אורך 700 קוטר 25 מרכז

YB11008500 נירוסטהידית קורל כפול אורך 700 קוטר 32 מרכז

YB11009600 נירוסטהידית קורל כפול אורך 800 קוטר 25 מרכז

YB11010600 נירוסטהידית קורל יחיד אורך 800 קוטר 32 מרכז

YB11011600 נירוסטהידית קורל כפול אורך 800 קוטר 32 מרכז

YB11012800 נירוסטהידית קורל יחיד 1000 קוטר 25 מרכז

YB11013800 נירוסטהידית קורל יחיד 1000 קוטר 25 מרכז

YB11014800 נירוסטהידית קורל יחיד 1000 קוטר 32 מרכז

YB11015800 נירוסטהידית קורל יחיד 1000 קוטר 32 מרכז

YB110161000 נירוסטהידית קורל יחיד 1000 קוטר 32 מרכז

גימור:תאור:מק"ט:•

YB11020800X1000 נירוסטהידית ספיר יחיד

YB11021800X1000 נירוסטהידית ספיר כפול

YB11022300X500 נירוסטהידית ספיר יחיד

YB11023300X500 נירוסטהידית ספיר כפול

YB11024600X800 נירוסטהידית ספיר יחיד

YB11025600X800 נירוסטהידית ספיר כפול
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות כניסה לדלתות זכוכית/עץ/אלומיניום

גימור:מרחק•חורים:תאור:מק"ט:•

YBKM15 ידית כניסה מוסטת מינור
500 מ"מ  קוטר 32 מ"מ

נירוסטה350 מ"מ

גימור:מרחק•חורים:תאור:מק"ט:•

YBKM01נירוסטה350 מ"מידית כניסה יחיד  קוטר 32 מ"מ

YBKM03נירוסטה500 מ"מידית כניסה יחיד קוטר 32 מ"מ

YBKM05נירוסטה700 מ"מידית כניסה יחיד קוטר 32 מ"מ

YBKM07נירוסטה800 מ"מידית כניסה יחיד  קוטר 32 מ"מ

YBKM02נירוסטה350 מ"מידית כניסה כפול  קוטר 32 מ"מ

YBKM04נירוסטה500 מ"מידית כניסה כפול  קוטר 32 מ"מ

YBKM06נירוסטה700 מ"מידית כניסה כפול  קוטר 32 מ"מ

YBKM08נירוסטה800 מ"מידית כניסה כפול  קוטר 32 מ"מ

YBKM09נירוסטה 1600 מ"מידית כניסה כפול  קוטר 32 מ"מ

גימור:מרחק•חורים:תאור:מק"ט:•

YBKM33    ידית כניסה יחיד 800 מ"מ
קוטר 32 מ"מ

נירוסטה600  מ"מ

YBKM34    ידית כניסה יחיד 1000 מ"מ
קוטר 32 מ"מ

נירוסטה800 מ"מ

YBKM22   ידית כניסה כפול 500 מ"מ
קוטר 32 מ"מ

נירוסטה300 מ"מ

YBKM23   ידית כניסה כפול 800 מ"מ
קוטר 32 מ"מ

נירוסטה600 מ"מ

YB'KM24   ידית כניסה כפול 1000 מ"מ
קוטר 32 מ"מ

נירוסטה800 מ"מ
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות משיכה מושחרות

גימור:תאור:מק"ט:•

YB07P200ידית משיכה עגולה
מידה: אורך: 305,עומק: 67 ממ

מושחר

YB07P200Lידית משיכה עגולה גדולה
מידה: אורך: 425,עומק: 69 ממ

מושחר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB07P202ידית אחיזה מרובעת
עשויה מברזל מלא בעובי 20 מ"מ 

מידה: אורך: 300,עומק: 67 ממ

מושחר

YB07P202Lידית אחיזה מרובעת
עשויה מברזל מלא בעובי 20 מ"מ 

מידה: אורך: 425,עומק: 69 ממ

מושחר

גימור:תאור:מק"ט:•

AM2965טיבעיידית כניסה 2000 ימין/שמאל

AM2966 לבן/שחור/טבעי/קרםידית כניסה פאר

AM2965 AM2966
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות לחלון 

גימור:תאור:מק"ט:•

AM2056ימין שמאל AA218 שחור/לבן/טבעיידית קיפ

גימור:תאור:מק"ט:•

AM7641 נירוסטה ידית חלון נירוסטה

גימור:תאור:מק"ט:•

SL86IBFM שחורבובת מתכת

גימור:תאור:מק"ט:•

SL5 אבץ צהובקרמון יחיד פנימי

SL511אבץ צהובקרמון כפול פנימי

SL52ניקל/ברונזהקרמון ידית

SL520 קרמון טבעת חיצוני
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בניין
ת 

דיו
י

ידיות לחלון 

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100394500, מסופפ  מתאימה לחלונות מסדרת
קת עם זוג מובילי פלסטיק

מתאימה להתקנה שמאל \ ימין

לבן,שחור, משי

גימור:תאור:מק"ט:•

YB10040:ידית חצי-קפיצית
מתאימה להתקנה ע"ג דלתות כניסה 

בשילוב עם מנעול חבוי צר.
הידית מסופקת עם מתאם לפרופיל עגול 

+ ציר מרובע

לבן,שחור, משי

גימור:תאור:מק"ט:•

זהב עתיקידית חלון בלגי צילינדר 

כסף עתיקידית חלון בלגי צילינדר 

לבןידית חלון בלגי צילינדר

שחורידית חלון בלגי צילינדר

טבעיידית חלון בלגי צילינדר

ידית חלון בלגי צילינדר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100411 זהב עתיקידית חלון בלגי צילינדר

YB100412 כסף עתיקידית חלון בלגי צילינדר

YB100413לבןידית חלון בלגי צילינדר

YB100414שחורידית חלון בלגי צילינדר

YB100415טבעיידית חלון בלגי צילינדר

YB100416ידית חלון בלגי צילינדר

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100421זהב עתיקידית חלון

YB100422 כסף עתיקידית חלון

YB100423 לבןידית חלון

YB100424 שחורידית חלון

YB100425 טבעיידית חלון

גימור:תאור:מק"ט:•

YB10043ניקל מוברשידית חלון מיורקה



376

בניין
ת 

דיו
י

ידיות  בטחון

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100441:)ידית דגם מתכתית מאורכת )אלומיניום
כולל ציר מרובע 8x8x120, מכסה פלסטיק, 

טבעות וברגי הידוק

ניקל   

YB100442"חום

YB100443"לבן

YB100444"שחור

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100451ניקל כרוםזוג ידיות נעות

YB100452ניקל  סטןזוג ידיות נעות

YB100453לבןזוג ידיות נעות

YB100454חוםזוג ידיות נעות

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100461)לבןזוג ידיות דגם בטחון אלבא )אלומיניום

YB100462)חוםזוג ידיות דגם בטחון אלבא )אלומיניום

YB100463)שחורזוג ידיות דגם בטחון אלבא )אלומיניום

YB100464)ניקלזוג ידיות דגם בטחון אלבא )אלומיניום

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB100471ניקל כרוםזוג ידיות נעות דגם עופר

YB100472חוםזוג ידיות נעות דגם עופר

YB100473לבןזוג ידיות נעות דגם עופר

YB100474שחורזוג ידיות נעות דגם עופר

גימור:תיאור:מק"ט:•

YB1004781שחורזוג ידיות לדלת אש שחור נע סתום

YB1004782שחורזוג ידיות לדלת אש שחור נע צילינדר

ידיות•פלסטיק•לדלת•אש:
 זוג ידיות מורכבות על-גבי שלטי פלדה בניקוב צילינדר או סתום	 
 מרחק בין מרכז קדח ידית למרכז קדח צילינדר הינו 72 מ”מ	 
 	 9x9x110 ציר מרובע במידה 
 כולל ברגי הידוק ואביזרי חיבור 	 
 ניתן להזמין חיפויי פלסטיק לשלטים - עם ובלי קדח צילינדר	 
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מיועד עבור ממ"ד

ידיות  בטחון

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100491  לבןידית ממ"ד טרפזית ארוכה

YB100492  חום ידית ממ"ד טרפזית ארוכה

YB100493  שחורידית ממ"ד טרפזית ארוכה

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100501 לבןידית ממ"ד

YB100502 ידית ממ"דRAL 1013

YB100503 לבן טקסטורהידית ממ"ד

YB100504 חום טקסטורהידית ממ"ד

YB100505 טבעיידית ממ"ד

YB100506 שמפניהידית ממ"ד

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100494  לבןידית ממ"ד טרפזית קצרה

YB100495 חום ידית ממ"ד טרפזית קצרה

גימור:תאור:מק"ט:•

YB100511 לבןידית ממ"ד מיגון

YB100512 חום ידית ממ"ד מיגון

         ידית אלומיניום לדלת ממ"ד דגם - טרפז ארוך וקצר:
הידיות מורכבת עם ציר מרובע במידה 9x9x110 בתוספת סיליקון אטימה	 
 ידית זכר בעלת צוואר ארוך להתאמה עבור אטם 	 

           ידית אלומיניום לדלת ממ"ד 
 הידיות מורכבת עם ציר מרובע במידה 9x9x110 בתוספת סיליקון אטימה	 
 ידית זכר בעלת צוואר ארוך להתאמה עבור אטם 	 
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ידיות  בטחון

ידית•בהלה•לדלתות•אש•בעלות•מנעול•חבוי
אפשריות התקנה:

מנגנון•לדלת•בודדת

מנגנון•לדלת•כפולה

ידית•בהלה•לדלתות•אש•בעלות•מנעול•חבוי•
תכונות•עיקריות:

מנגנון הפיך להתקנה בכיוון ימין \ שמאל	 
 	RAL 3000 מוט אלומיניום בצבע אדום
חיפוי אלומיניום	 
ציר מרובע )קומפקט( 9x9 מ"מ	 

גרסאות:•
ידית בהלה סטנדרטית 

ידית בהלה כוללת מיקרוסוויט'ץ
להזמנה בנפרד:

מנעול 
נגדי למנעול

נגיד למשקוף 
צילינדר

מוטות מקשרים מתכווננים, מנגנון שילוב ומוטות חיבור
להספקה•ע"פ•דרישה:

מוטות בצבע ירוק RAL 6001 \ שחור RAL 9011 \ לבן RAL 9002 \ כסוף
זמין באורכים שונים ע"פ דרישה

תאור:מק"ט:•

YL45011אורך: 309 מ"מ Push 449 ידית בהלה

YL45012אורך: 683 מ"מ Push 449 ידית בהלה

YL45013אורך: 773 מ"מ Push 449 ידית בהלה

YL45014אורך: 893 מ"מ Push 449 ידית בהלה

YL45015אורך: 1123 מ"מ Push 449 ידית בהלה

PUSH 449
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ידית•בהלה•לדלתות•אש•ללא•מנעול•חבוי-

תכונות•עיקריות:
מנגנון הפיך להתקנה חיצונית בכיוון ימין \ שמאל

אפשרות ל- 1, 2 או 3 נקודות נעילה
להספקה•ע"פ•דרישה:

כיסוי מתכתי בצבע שחור מוט רוחבי בבגוון כסוף
נקודות נעילה ומוטות מסופקים בנפרד

מאושר CE בהתאמה לתקן 1125 

 נקודת נעילה בודדת 2 נקודות נעילה 3 נקודות נעילה

YL501מק"ט:

Minister 419Y

תכונות•עיקריות:
מנגנון הפיך להתקנה בכיוון ימין \ שמאל	 
מוטות מקשרים מצופים פלסטיק, מוט הידית במגוון גימורים	 
מתאים לדלת בודדת או כפולה, להתקנה ע"ג דלתות בהלה ואש	 
מתאים למנעולים בעלי פינוי 72 או 92 מ"מ	 
 	PAM21 לשילוב עם ידית חיצונית
מנגנון פלדה	 
 	CE בעל תקן

גרסאות: 
חיפוי פלסטיק או נירוסטה

להזמנה•בנפרד:
מנעול 

נגדי למנעול
אביזרים חיצוניים

צילינדר
מוטות מקשרים מתכווננים, מנגנון שילוב ומוטות חיבור

ע"פ•דרישה:
מוטות בצבע ירוק RAL 6001 \ שחור RAL 9011 \ אנודייז כסוף

ידית•בהלה•לדלתות•אש•בעלות•מנעול•חבוי

YL5מק"ט:

EORO SMART

ידיות  בטחון
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גימור:תאור:מק"ט:•

YL51חיצונית למנגנון בהלה Joly שחורידית

YL5101חיצונית למנגנון בהלה Joly אפורידית

ידית•בהלה•לדלתות•אש•ללא•מנעול•חבוי-ידית•ג'ולי

ידית דגם JOLY: להתקנה חיצונית כולל צילינדר, מאפשרת הפעלת ידית 
בהלה מצידה החיצוני של הדלת, הצילינדר משחרר או נועל את הידית.

מתאים להתקנה עם ידית בהלה:
PUSH 445Y
STAR 464Y

Ministar 419Y 

תכונות•עיקריות:
מנגנון הפיך להתקנה חיצונית בכיוון ימין \ שמאל	 
לדתלתו ברוחב 400 עד 1310 חיפוי	 
אפשרות ל- 1 \ 2 או 3 נקודות נעילה	 

להספקה•ע"פ•דרישה:
כיסוי מתכתי בצבע שחור מוט רוחבי בצבע אדום

נקודות נעילה ומוטות מסופקים בנפרד
מאושר CE בהתאמה לתקן 1125 

ידית•בהלה•לדלתות•ללא•מנעול•)מושך•לשון(

ידית•בהלה•לדלתות•ללא•מנעול•)מושך•לשון(

YL45מק"ט:

PUSH 445

ידיות  בטחון

 2 נקודת נעילה בודדת 2 נקודות נעילה  3 נקודות נעילה 
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פבלוק וידיות פבלוק

גימור:תיאור:מק"ט:•

FO5932 אנטיק ברונזהסט ידיות כניסה

FO5732זהבסט ידיות כניסה

גימור:תיאור:מק"ט:•

FO70011 ברונזה/זהב/נירוסטהלשונית ארוכה לפבלוק 127 מ"מ

FO70012ברונזה/זהב/נירוסטהלשונית לפבלוק 60-70 מ"מ

FO70013 אלומניום טבעיצינורית הארכה לפבלוק 90 מ"מ

גימור:תיאור:מק"ט:•

HG8TE3B0360LAברונזה"ברצלונה" - ידית שרותים

HG8TE3B0360LPמוזהב"ברצלונה" - ידית שרותים

HG8TE3B0360CMכרומט"ברצלונה" - ידית שרותים

HG8TE3B1060LAברונזה"ברצלונה" - ידית כניסה

HG8TE3B1060LPמוזהב"ברצלונה" - ידית כניסה

HG83B1060CMMKכרומט"ברצלונה" - ידית כניסה  עם מסטר

HG8TE3B10MK3B כרומטמפתח מסטר ל

גימור:תיאור/ סוג המנעול:מק"ט:•

YR10611902 נירוסטהשרותים

YR10611802נירוסטהמפתח

YR10611942זהבשרותים

YR10611842זהבמפתח

YR10611962ברונזהשרותים

YR10611862ברונזהמפתח

AL12300אוקסידידית פבלוק לפתיחה בלבד

AL10300נירוסטהידית פבלוק לפתיחה בלבד

גימור:תיאור:מק"ט:•

HG8TE3T0360CMכרומט טולדו " ידית שרותים

HG8TE3B1060CMכרומט טולדו " ידית כניסה

HG8TE3B10MK3B כרומטמפתח מסטר ל

A280 כניסה "TRUST " ידית פאבלוק דגם
ושרותים. ניתן להזמין מפתח מסטר

ניקל                       
סטן                      

ברונזה

FO70011

ידית פאבלוק טולדו " ידית שרותים/כניסה

FO70013FO70012


