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מי אנחנו?
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אודות אמבר דלתות 
יצרנים, יבואנים ומשווקים של דלתות פנים.

אמבר doors הוקמה בהמשך להצלחתה של ח. א ייבוא ושיווק המאגדת בתוכה מחלקות ייבוא שונות 
עבור מוצרים עם מגוון רחב של קטגוריות.

אנו מתמחים בייבוא ושיווק מוצרים מהמזרח ומאירופה ובעלת וותק של 20 שנות ניסיון המשקפות את 
מקצועיות החברה בליווי ומתן פתרונות.

אנו מייבאים ומשווקים את מוצרינו לארץ ולעולם.

איכות ונראות המוצר מובילים להצלחה בקרב לקוחותינו, דבר המאפשר לנו לתת ערך מוסף מקסימאלי.
אנו שמים דגש בראש ובראשונה על רמת השרות, יחס אישי ואיכות הביצוע אנו "תופרים" את החליפה 

הנכונה ללקוחותינו וכך מעניקים את השקט 
הנדרש מתחילת התהליך ועד סופו.

הערכים שלנו: אמינות, שרות ומקצועיות ללא פשרות אנו נדאג להציע לכם פתרון כולל ממוקד 
ומדויק בשאיפה להגיע לתוצאה הטובה ביותר.

עבודה מול מפעלים העומדים בסטנדרטים גבוהים ובעלי ניסיון רב בייצוא למדינות רבות בעולם.
מעקב מלא וצמוד אחר תהליך הייצור.

בקרת איכות שלב מאוד חשוב לפני הוצאת הסחורה מהמפעל.
אנו מוודאים ובודקים שהכל עומד בתקנים הנדרשים ושאין תקלות על מנת לקבל תוצאה 

שתשביע אותנו ואת רצון לקוחותינו בעולם הדלתות הפנים שלנו אנו מביאים לכם חדשנות 
ורעננות בעיצובים עכשווים מהעולם. אנו בולטים בייחודיות המוצר, בחוזק, עמידות למים ונגד 

טרמיטים, ביופי וגימור מדויק. 
ברשותנו מגוון רחב של סוגי דלתות בעיצובים שונים ומגוונים, הדלתות WPC של אמבר עומדות 

בבדיקות של מכון התקנים הישראלי. 
הדלתות שלנו עשויים מחומרים ירוקים וניתנים למחזור ועומדות בתקן איכות הסביבה העולמי 

והכל בכדי לתת לך הלקוח את הביטחון לדלתות איכותיות יותר וחזקות.

אנו מקפידים על:
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אריזה ומשלוח
פרטי אריזה

עיטוף הדלת בשרינק צמוד + משטח לבד לבן + 
הגנת כל פינות הדלת בפלסטיק קשיח

כנף הדלת
כנף הדלת שלנו עשוי ממסגרת ברוחב 5 ס"מ של עץ מוצק
דפנות הדלת עשויות מחומר WPC בעובי 3 מ"מ מכל צד

פנים הדלת: כוורת קרטון דחוסה / משטח PU מוקצף \ משטח פלקסבורד 
WPC מסגרת הדלת עשוייה מ-100% חומר

מידות אפשריות למשקופים בהזמנה: 10 ס"מ \ 11.3 ס"מ \ 14 ס"מ
כל רוחב משקוף ניתן להגדלה בעוד 0.5 ס"מ לכל צד

דלת שטופקנט: 
דלת בגימור ישר ללא מדרגה | דלת  חזקה מאוד מראה נקי וחלק

מגיע במילוי: 
כוורת קרטון / פלקסבורד / פוליארתן מוקצף | עיצובים שונים וצבעים לפי בחירה

סדרת אמבר קלאסיק WPC מפרט לדלת עם דפנות
(פלסטיק וסגסוגת עץ):

סוג דלת: כנף נפתח
ייעוד: דלתות פנים

גימור: עיטוף PVC \ צבע
WPC חומר הדלת: דפנות

צבע: לפי דרישה
סוגי גימור: חלקה / שני פאנלים מרובעים

מחורץ עם 3-5 קווים לרוחב / מחורץ במילויי פסי ניקל
תעודות: ISO9001 ואישור מכון התקנים הישראלי

גודל: 2000X800X40mm או לפי בקשה
דלתות זכוכית: אפשרות לשלב זכוכית חלבית בתוך הדלת

מק"ט 099129

נגד טרמיטים וג'וקים

עמידה למים

ציר נסתר

ידידותית לסביבה

אחריות

ידית יציבה

ציר ספר

אקוסטיקה

צביעה בתנור
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090991912020מק"ט 099120סדרת אמבר קלאסיק טט מקמק

מק"ט 099122מק"ט 099123 (עם פסי  ניקל)

מק"ט 099119
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מק"ט 099125מק"ט 099126

סדרת אמבר קלאסיק
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סדרת אמבר קלאסיק



נגד טרמיטים וג'וקים

עמידה למים

ציר נסתר

ידידותית לסביבה

אחריות

ידית יציבה

ציר ספר

אקוסטיקה

צביעה בתנור
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דלתות WPC מלא מוגנות מים ונגד טרמיטים ומזיקים
חומר הדלת עומד בתקן שמירה על איכות סביבה

יתרונות: ללא פורמלדהיד, מוגנת  מים מלאה  ומעכבת בעירה
אנטי פטריות עץ, אנטי טרמיטים, עמיד לכל סוגי החרקים

מפרט דלת WPC מלאה ויצוקה:
מידות לדלת WPC מלאה

60\65\70\75\80\85\90 ס"מ
מידות למשקופים: רוחב 10\11.5\14 ס"מ ומתרחב ב 2 ס"מ

סגנון פתוח: סווינג
ייעוד: דלתות פנים

חומר הדלת: WPC הרכב של פלסטיק 90% וסגסוגת עץ 10%
משקל הדלת: כ-27 ק"ג 

אפשרויות לגימור: חלקה / שני פאנלים מרובעים 
3-5 קווים מחורצים / פס ניקל בתוך חריצי הדלת
גימור הדלת: עיטוף בPVC איכותי בשלל צבעים 

או צביעת הדלת בשיטת שלייף לייק 5 שכבות
ISO9001 \ SGS :תעודות

גדלים אפשריים לרוחב דלת: 600/650/700/750/800/850/900 מ"מ
עובי אפשריים: 40 מ"מ, 45 מ"מ

גובה הדלת: עד 210 מ"מ לפי דרישה 

פרטי אריזה
עיטוף שרינק לכל הדלת + עיטוף לבד רך + הגנת כל פינות הדלת 

כנף הדלת
כנף הדלת שלנו עשויה מהזרקת WPC 100% בתבניות יציקה

איטום צידי הדלת עם קצף PU ובנוסף עץ מלא במיקום המנעול
משקופי דלת 

המשקופים עשויים 100% מ-WPC מלא.
ומגיעים עם פסי סילקון לאיטום מלא עם הכנף

מתאימים לעובי הקיר: 100-150 מ"מ, קל להתקנה,
עמידות בפני לחות, מוגן מים לחלוטין, 

הגנה מלאה בפני טרמיטים ומעכב בעירה 
דלתות ידידותית לסביבה: ללא פורמלדהיד, 

בנזן, אמוניה וכימיקלים מזיקים אחרים
חומר ה-WPC  ניתן למיחזור.

דלת ה-WPC דוחה קורוזיה ולא נסדקת או מתעוותת בקלות
גימור הדלת ברמה גבוהה

דלתות WPC מלא ויצוק
 WPC-דלתות אמבר פרימיום עשויה מ

מלא ויצוק | עמידה לנזקי מים ונגד 
טרמיטים | מעכב בערה ומבודד רעשים 
| משקופים והלבשות פולימרים בקו 0 | 

.WPC ניתן למיחזור

סדרת אמבר פרימיום

מק"ט 099221
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סדרת אמבר פרימיום

מק"ט 099224

מק"ט 099226מק"ט 099225
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 WPC דלת
מלא ויצוק | מוגנת מים | נגד טרמיטים

מראה אלגנטי ויוקרתי

מק"ט 099219

סדרת אמבר פרימיום

מק"ט 099220
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מק"ט 088105מק"ט 088103

סדרת אמבר סטאר דלתות פלץ
דלתות פלץ הינם דלתות עם כנף בעל מדרגה מגיעה עם צירי פייפ להרכבה נוחה 

דפנות הדלת עשויות מ – MDF מגיע במגוון ציפויים שונים.
הדלתות מגיעות:

1. מילוי כוורת - הינו מילוי העשוי מקרטון דחוס בצפיפות גבוהה ממלא את
    חלל מרכז הדלת מה שהופך אותה לדלת קלה ועמידה.

 .MDF 2. דלתות יפניות משולבות זכוכית תגיע בגוון חלבי עם עץ

מפרט הדלתות פלץ (תוצרת אירופה)
 MDF גוף הדלת: עשוי

מילוי הדלת: קרטון כוורת בצפיפות גבוהה
ציפוי הדלת MDF:  עם ציפוי למינטו / CPL / טפט דקור ייחודי
משקוף: משקוף MDF עם גומי אטימה ייחודי לטריקה שקטה

WPC-אפשרות למשקוף 100% מ
צירים: ציריי פייפ

מנעול: מנעול מגנטי
ידיות: מעוצבות ומגוונות

מידות פתחים: 60 ,70 ,80 ,90 ס"מ 
משקופים מ: 8-58 ס"מ
גובה סטנדרט: 207 ס"מ
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מק"ט 088104מק"ט 088102

מק"ט 088101מק"ט 088100

סדרת אמבר סטאר
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מק"ט 088106
סדרת אמבר סטאר
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דלתות בעיצוב ייחודי וחדשני. דלת מיוחדת מעוצבת עם דמויות מגיעה עם זכוכית שקופה. 
יתרון להורים לצפות בילדיהם מבעד לזכוכית בכל רגע נתון. 

הרכב הדלת:
MDF :דפנות הדלת

ציפוי הדלת: מלמין איכותי
מגיע במילוי: 

כוורת קרטון / פלקסבורד | חלק מחומרי הגלם מיובאים מגרמניה | דלת חזקה  איכותית 
גם לי ישובטיחותית בגימור יוצא דופן במיוחד לחדרי ילדים | דמויות לפי בחירה מגוון צבעים לפי בחירה.

דלת אמבר שווה
אבא ואמא קנו
לי דלת אמבר

"מיקי מאוס" 
דלתות אמבר

זו הבחירה הנכונה

סדרת אמבר קידס
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מק"ט 077201מק"ט 077202

סדרת אמבר קידס



29 28

מק"ט 077201מק"ט 077203

סדרת אמבר קידס
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מנעול מגנטי
מפתח רגיל / תפוס פנוי

A113 מק"ט

B121 מק"ט

B123 מק"ט

B130 מק"ט

B120 מק"ט

B122 מק"ט

B124 מק"ט

פרזול

מנעול

B131 צו-אור מק"ט

מגוון נוסף באולם תצוגה!

(הרכב הידיות סגסוגת אבץ)



מצדה 7, בני ברק
ב.ס.ר 4 (קומה 18)
טל. 03-9237337

פקס. 03-7162103
חגית אלמלן: 050-3439999

Hagit@ambergroup.co.il
ambergroup.co.il :אתר האינטרנט


