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הקדמה

חברת שי-שיק נוסדה ב 1983 כחברה המספקת מגוון פתרונות בייעוץ, בתכנון, ייבוא ואספקת פרזול וזכוכיות 
מחוסמות לפרויקטים וללקוחות פרטיים כאחד. 

מייסד ומנכ”ל החברה שייקה אייזנשטט הינו מומחה בתחום הזכוכית המייעץ ללקוחות החברה בארץ ובחו”ל. 
שי-שיק מתמחה בתכנון חזיתות ודלתות זכוכית מחוסמות למקלחונים, מעקות 

במגוון רחב של פרויקטים.

תכנון
מלווים אדריכלים משלבי התכנון בדבר טכנולוגיות חדישות, עמידות חומרים, 

בהתאמה לתקצוב המבוקש.
ייעוץ 

מייעצים ומדריכים חברות ואנשי מקצוע בכל אופני התקנה, תפעול והשימוש הנאות 
והאיכותי במוצרי החברה.                                

פיתוח 
במהלך השנים פיתחה החברה מוצרים יחודיים המיוצרים באירופה ומשווקים לפרויקטים בכל העולם.

חדשנות 
שי-שיק הינה החברה הראשונה שהביאה לארץ פתרונות בנייה בזכוכית ללא מסגרות
Frameless Glass  Doors & Facades, בחברה מצוי שפע פתרונות חדשים ויעילים.

ייבוא 
החברה מייבאת את מוצרים איכותיים בבלעדיות מגרמניה ואיטליה, העומדים בתקנים אירופאים, 

בפרזול מיובאים מוצרי נירוסטה באיכות 316 בלבד. 
איכות 

טיב המוצרים אותו מייבאת ומספקת החברה באופן בלעדי הינו הטוב מסוגו בעולם, 
נבדק ואושר ע”י מכונים בינ”ל.

אספקה 
 Tailor Made החברה מייבאת ומספקת מוצרים עבור לקוחותיה בשיטת

המותאמת ספציפית לצורכי פרויקטים. 

01אביזרים לדלתות ציריות  |

חברת שי שיק בע"מ מתחייבת
לספק את הפרזול 
הטוב מסוגו בעולם

מתחייבת על מתן שירות
האדיב והמקצועי ביותר

תוך שמירה על כללי האתיקה המסחריים
מתחייבים לנהוג עם לקוחותנו 

בשקיפות מלאה
לספק ללקוחותנו עזרה על בסיס 

נסיון החברה העשיר
מתחייבים למתן אחריות 

לכל מגוון הפרזול המסופק על ידנו
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אביזרי ציר

אביזר ציר עליון סטנדרטי
מיועד לכנפיים עד לרוחב 120ס"מ

מיועד לעוביי זכוכית 8/10/12מ"מ
כיסוי סטנדרטי של האביזר -

טבעי או נרוסטה.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

אביזר ציר תחתון סטנדרטי
מיועד לכנפיים עד לרוחב 120ס"מ

מיועד לעוביי זכוכית 8/10/12מ"מ
כיסוי סטנדרטי של האביזר -

טבעי או נרוסטה.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

Z-1820

Z-1810

אביזרים לדלתות  ציריות 01

אביזרי ציר

אביזר ציר עליון "מופנם"
מיועד לכנפיים רחבות מאוד 

עד לרוחב כנף 150ס"מ
מיועד לעוביי זכוכית 8/10/12מ"מ

כיסוי סטנדרטי של האביזר - טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

אביזר ציר תחתון "מופנם" 
מיועד לכנפיים רחבות מאוד 

עד לרוחב כנף 150ס"מ
מיועד לעוביי זכוכית 8/10/12מ"מ

כיסוי סטנדרטי של האביזר - טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

52900

51900
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אביזרי ציר

אביזר ציר עליון גדול
מיועד לכנפיים גדולות במיוחד
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

כיסוי סטנדרטי של האביזר - טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

אביזר ציר תחתון גדול
מיועד לכנפיים גדולות במיוחד
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

כיסוי סטנדרטי של האביזר - טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

42800

41800

Prestige

Prestige

אביזרי ציר

אביזר ציר עליון אקסצנטרי
מיועד לכנפיים לפתיחה מלאה של 180° -

לכיוון אחד.
כיסוי סטנדרטי של האביזר - טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים.

אביזר ציר תחתון אקסצנטרי
מיועד לכנפיים לפתיחה מלאה של 180° -

לכיוון אחד.
כיסוי סטנדרטי של האביזר - טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים.

42881/2

41881/2

OC series

OC series

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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אביזרי ציר

אביזר ציר עליון גדול
מיועד לכנפיים גדולות במיוחד
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

כיסוי סטנדרטי של האביזר - נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בגימור מבריק.

אביזר ציר תחתון גדול
מיועד לכנפיים גדולות במיוחד
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

כיסוי סטנדרטי של האביזר - נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בגימור מבריק.

PF009

PF007

PF series

PF series

אביזרי ציר

אביזר ציר עליון מעוצב
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

.CNC אלומיניום בעיבוד
גימור - אנודייז מט או מבריק משי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים.

אביזר ציר תחתון מעוצב
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

.CNC אלומיניום בעיבוד
גימור - אנודייז מט או מבריק משי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים.

OX-136

OX-135

Rotondo

Rotondo

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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אביזרי ציר

Pivot אביזר ציר עליון
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

מוט נירוסטה 316 
בגימור מוברש משי.

ניתן להזמין בגימור מבריק.

Pivot אביזר ציר תחתון
מיועד לעוביי זכוכית 10/12מ"מ

מוט נירוסטה 316 
בגימור מוברש משי.

ניתן להזמין בגימור מבריק.

4902D-2

4902D-3

Pivot G

Pivot G

אביזרי ציר

Pivot אביזר ציר עליון
מיועד לעוביי זכוכית 10/12/15מ"מ

מוט נירוסטה 316 
בגימור מוברש משי.

Pivot אביזר ציר תחתון
מיועד לעוביי זכוכית 10/12/15מ"מ

מוט נירוסטה 316 
בגימור מוברש משי.

PIVUP

PIVBO

אביזרים לדלתות  ציריות 01

25
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פינים עליונים

פין עליון סטנדרטי
12Ø פין במידה

מורכב על משקוף הדלת. 
גימור נירוסטה מוברשת.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

פין עליון 'רחב'
15Ø פין במידה

מורכב על משקוף הדלת. 
גימור אנודייז טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

Z-1900-1

10160

אביזר פין עליון לדלת אקסטנטרית
 15Ø פין במידה

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

PF series אביזר פין עליון לסדרת
 15Ø פין במידה

גימור נירוסטה מוברש.
ניתן להזמין בגימור מבריק.

10481/2

OX-300

OC series

Rotondo

פינים עליונים

אביזרים לדלתות  ציריות 01

פין זכרי
ROTONDO 12 מסדרתØ פין במידה

מורכב על המשקוף מעל הדלת. 
גימור נירוסטה.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-300
Rotondo
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אביזרים עליונים עם פין

אביזר ר' זכרי סטנדרטי
12Ø פין במידה

מורכב על קבוע צד והקבוע 
מעל הדלת. 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

PF series אביזר פין עליון לסדרת
 15Ø פין במידה

גימור נירוסטה מוברש.
ניתן להזמין בגימור מבריק.

Z-1840

PF-011
PF series

אביזר ר' זכרי עם פין לסנפיר
12Ø פין במידה

מורכב על קבוע מעל הדלת 
וסנפיר הממוקם ב90° לחזית. 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

אביזר T' זכרי סטנדרטי
12Ø פין במידה

מורכב על הקבוע מעל הדלת. 
גימור אנודייז טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

Z-1841

Z-1830

אביזרים עליונים עם פין

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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אביזרים עליונים עם פין

אביזר פין זכרי
12Ø פין במידה

מורכב על הקבוע מעל הדלת. 
גימור אנודייז טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

אביזר ר' זכרי לדלתות גדולות
15Ø פין במידה

מורכב על קבוע צד והקבוע 
מעל הדלת. 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-130

44800
Prestige

Rotondo

אביזר ר' זכרי לדלתות 
ROTONDO מסדרת

12Ø פין במידה
מורכב על קבוע צד והקבוע 

מעל הדלת. 
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

אביזר עליון זכרי לדלתות 
ROTONDO מסדרת

12Ø פין במידה
מורכב על קבוע צד והקבוע 

מעל הדלת. 
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-132

53900

Rotondo

אביזרים עליונים עם פין

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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אביזר ר' זכרי אקסצנטרי
15Ø פין במידה

מורכב על קבוע צד והקבוע 
מעל הדלת. 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

44801/2
OC series

אביזרים לחזיתות זכוכיתאביזרים עליונים עם פין

אביזר ר' נקבי לדלתות גדולות
15Ø פין במידה

מורכב על קבוע צד והקבוע 
מעל הדלת. 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

44220
Prestige

אביזר ר' נקבי סטנדרטי
12Ø פין במידה

מורכב על קבוע צד והקבוע 
מעל הדלת. 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

Z-1845

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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אביזרים לחזיתות זכוכית

אביזר T' נקבי סטנדרטי
מורכב על הזכוכית הקבועה 

מעל הדלת. 
גימור אנודייז טבעי או נירוסטה מוברש.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

אביזר ריבוע לקבוע זכוכית
או ל'סנפיר'

מורכב על אביזר ר' או על קיר. 
גימור אנודייז טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

Z-1832

Z-56000

אביזרים לחזיתות זכוכית

אביזר רבוע לקבועים
מחבר מפגש בין ארבע זכוכיות

גימור אנודייז טבעי 
או נירוסטה מוברשת.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

אביזר רבוע עם פין
מחבר מפגש בין ארבע זכוכיות

וסנפיר ניצב.
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

Z-1838

Z-1838-1

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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צירי צד לדלתות

צירי צד
מורכב בצד הדלת

מאפשר פתיחה 180° לצד אחד
לדלתות עד 1000מ"מ 

גימור אנודייז טבעי/שחור/לבן/ברונזה/זהב.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

ציר עליון/תחתון 
מאפשר פתיחה 180° לצד אחד

מיועד גם לדלתות עם משקוף
לדלתות עד לרוחב 1000מ"מ

גימור אנודייז טבעי/שחור/לבן/ברונזה/זהב.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

13100

12790

צירי צד לדלתות

צירי צד
מורכב בצד הדלת

מאפשר פתיחה 180° לצד אחד
לדלתות עד 1000מ"מ 

גימור אנודייז
ניתן להזמין בצבעים נוספים

צירי צד
מורכב בצד הדלת

מאפשר פתיחה 180° לצד אחד
לדלתות עד 1000מ"מ 

גימור אנודייז טבעי
ניתן להזמין בצבעים נוספים

13200

OX-138

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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צירי צד לדלתות

צירי צד כפול
מורכב בין שתי כנפיים 

או בין דלת לקבוע זכוכית.
מאפשר פתיחה 180° לצד אחד

לדלתות עד 800מ"מ 
גימור אנודייז טבעי.

ניתן להזמין בגימור נירוסטה

צירי צד
מורכב בצד על משקוף הדלת

מאפשר פתיחה 180° לצד אחד
לדלתות עד 900מ"מ 

גימור אנודייז טבעי.
ניתן להזמין בגימור נירוסטה

Z-3971-20

Z-3971

צירי צד לדלתות

ציר צד עליון למשאבת רצפה
מורכב בצד הדלת

מרכז הציר מורחק 
ומותאם למרכז ציר משאבת הרצפה. 

לדלתות עד 1000מ"מ 
גימור אנודייז

ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-150S

אביזרים לדלתות  ציריות 01

צירי צד כפול
מורכב בין שתי כנפיים 

או בין דלת לקבוע זכוכית.
מאפשר פתיחה 180° לצד אחד

לדלתות עד 950מ"מ 
גימור אנודייז טבעי.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-152
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צירי צד לדלתות

צירי צד
מורכב בין כנף לקיר או משקוף. 
מאפשר פתיחה 180° לצד אחד

לדלתות עד 950מ"מ 
מיוצר מנירוסטה 316

Folding G מתאים גם לסדרת המתקפלות
ראה ציר זכוכית/זכוכית SHDH-01 בעמוד 101

WHSH-09

02מנעולים וידיות  |

אביזרים לדלתות  ציריות 01
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אביזרים לדלתות  
אביזרי נעילה

01

Z-1880
אביזר מנעול פינתי סטנדרטי 

מתוקן בפינת הדלת
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

אביזר מנעול תחתון/עליון
 Pivot G מסדרת

גימור נירוסטה מוברשת או מבריקה.

PF-010
Pivot G

  מנעולים וידיות02
אביזרים לדלתות  

אביזרי נעילה

Z-1888
אביזר מנעול מרכזי מאורך 

מתוקן באיזור מרכז קצה הדלת
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

ZB-1888
נגדי לאביזר מנעול מרכזי סטנדרטי 

מותקן על הזכוכית ממול המנעול
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

33 32

אביזרים לדלתות  
אביזרי נעילה

01

48700
 Prestige אביזר מנעול פינתי מסדרת

מתוקן בפינת הדלת
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

מגוון צלינדרים המיועדים לאביזרי נעילה לדלתות זכוכית :
צלינדר סטנדרט למנעולי דלתות זכוכית

צלינדר כפתור
צלינדר כפתור ומפתח

צלינדר קצר
צלינדר "חצי" )מנגנון חד צדדי(

צלינדרים

  מנעולים וידיות02
אביזרים לדלתות  

אביזרי נעילה

OX-232A
אביזר מנעול לשונית נשר

לדלתות הזזה
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-233
נגדי לאביזר מנעול ידית 

לשונית נשר
לדלתות הזזה

מותקן על הזכוכית ממול המנעול
גימור אנודייז טבעי 

ניתן להזמין בצבעים נוספים

Prestige
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אביזרי נעילה ונגדיים לזכוכית

ZB-1885
נגדי לאביזר מנעול מרכזי סטנדרטי 

מותקן על הזכוכית ממול המנעול
גימור אנודייז טבעי 

או נירוסטה מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים

Z-1885
אביזר מנעול מרכזי סטנדרטי 
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי 
או נירוסטה מוברשת.

ניתן להזמין בצבעים נוספים

  מנעולים וידיות02

אביזרי נעילה ונגדיים חובקים

16090
אביזר מנעול חובק

ללא פינוי בזכוכית
מיועד לזכוכית בעובי 10מ"מ

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

16190
אביזר נגדי למנעול חובק

ללא פינוי בזכוכית
מיועד לזכוכית בעובי 10מ"מ

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים
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אביזרי נעילה ונגדיים חובקים

  מנעולים וידיות02

אביזר נגדי למנעול חובק
ללא פינוי בזכוכית

מיועד לזכוכית בעובי 12/10/8מ"מ
גימור נירוסטה מוברשת

DL-42

DL-41

אביזר מנעול חובק
ללא פינוי בזכוכית

מיועד לזכוכית בעובי 12/10/8מ"מ
גימור נירוסטה מוברשת

אביזר נגדי לזכוכית למנעול חשמלי.
האביזר כולל זמזם

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-280A

OX-281A

מנעול להפעלה חשמלית 
מופעל באמצעות זמזם

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

מנעול חשמלי ונגדי לזכוכית

OX-283

O
X-280A
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מנעול חשמלית ונגדי לזכוכית

  מנעולים וידיות02

אביזר אלקטרו מגנט
כוח התנגדות 270ק"ג

גימור טבעי )כסוף(

אביזר נגדי חובק לאלקטרו מגנט
ללא פינוי בזכוכית

מיועד לזכוכית בעובי 12/10מ"מ
גימור טבעי )כסוף(

150L - נגדי לדלת שאינה זכוכית
150U - נגדי חובק לדלת זכוכית

מיועד לזכוכית בעובי 12/10מ"מ
גימור טבעי )כסוף(

MC300-150L

MC270L

PUMC270-300

150U/150L

אביזר אלקטרו מגנט
כוח התנגדות 270ק"ג

גימור טבעי )כסוף(

38

אביזר נגדי לזכוכית למנעול חשמלי.
האביזר כולל זמזם

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

16050

16150

מנעול להפעלה חשמלית 
מופעל באמצעות זמזם

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

מנעול חשמלית ונגדי לזכוכית
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מנעול רתק

  מנעולים וידיות02

נגדי לזכוכית למנעול רתק
מיועד לדלתות ו'שערים' 

שיש צורך שינעלו בעת טריקתם.
גימור נירוסטה מוברש

ניתן להזמין בבגימור מבריק.

AP-304

AP-303

מנעול רתק
מיועד לדלתות ו'שערים' 

שיש צורך שינעלו בעת טריקתם.
גימור נירוסטה מוברש

ניתן להזמין בבגימור מבריק.

בריח חביקה
ללא פינוי בזכוכית

גימור נירוסטה מוברשת

DL-045

ידית מנעול ונגדי לזכוכית

נגדי לאביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור נירוסטה מוברשת 

DL-021

DL-022

אביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור נירוסטה מוברשת 
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ידית מנעול ונגדי לזכוכית

OX-511
נגדי לאביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור אנודייז טבעי 
או בכרום

ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-510
אביזר מנעול ידית מרכזי 

מותקן באיזור מרכז קצה הדלת
גימור אנודייז טבעי 

או בכרום
ניתן להזמין בצבעים נוספים

  מנעולים וידיות02

ידית מנעול ונגדי לזכוכית

נגדי לאביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור אנודייז טבעי 
או בכרום

ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-512

OX-513

אביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי 
או בכרום

ניתן להזמין בצבעים נוספים
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ידית מנעול ונגדי לזכוכית

OX-21
נגדי לאביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-20
אביזר מנעול ידית מרכזי 

מותקן באיזור מרכז קצה הדלת
גימור אנודייז טבעי 

ניתן להזמין בצבעים נוספים

  מנעולים וידיות02

ידית מנעול ונגדי לזכוכית

נגדי לאביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-213

OX-214

אביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

Premi ApriPremi Forma

Premi ApriPremi Forma
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ידית מנעול ונגדי לזכוכית

OX-237
נגדי לאביזר מנעול ידית 

לשונית 'נופלת'
לדלתות הזזה

מותקן על הזכוכית ממול המנעול
גימור אנודייז טבעי 

ניתן להזמין בצבעים נוספים

OX-234
אביזר מנעול ידית לשונית 'נופלת'

לדלתות הזזה
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

  מנעולים וידיות02

ידית מנעול ונגדי לזכוכית

נגדי לאביזר מנעול ידית 
לשונית 'נופלת'

לדלתות הזזה
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור נירוסטה מוברשת

GHL-001A

GHL-001B

אביזר מנעול ידית לשונית 'נופלת'
לדלתות הזזה

מותקן באיזור מרכז קצה הדלת
גימור נירוסטה מוברשת
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ידית מנעול ונגדי לזכוכית

DL-009
נגדי לאביזר מנעול ידית מרכזי 
מותקן על הזכוכית ממול המנעול

גימור נירוסטה מוברשת

DL-010
אביזר מנעול ידית מרכזי

מותקן באיזור מרכז קצה הדלת
גימור נירוסטה מוברשת

  מנעולים וידיות02

ידית מנעול ונגדי לזכוכית

ידית/מנעול צינור
ידית צינור משיכה

עם מנעול אינטגראלי )סמוי(
המנעול מוברח לרצפה עם פין.

תפעול המנעול :
חזית חיצונית - מפתח

חזית פנימית - 'כפתור'

Z-911

PH-1001

אביזר מנעול ידית מרכזי
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי

65
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ידית מנעול ונגדי לזכוכית

נגדי לידית עם לשונית קפיצית 
מותקן על הזכוכית ממול הידית

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

16051

16151

ידית לשונית קפיצית 
מותקן באיזור מרכז קצה הדלת

גימור אנודייז טבעי 
ניתן להזמין בצבעים נוספים

  מנעולים וידיות02

ידיות נירוסטה

PH-211PH-267PH-206PH-205PH-208PH-270

ידיות צינור מנירוסטה
הידיות בעלות ריתוך פנימי כפול.

גימור - נירוסטה מוברש.

PH-209

55
0

35
0
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  מנעולים וידיות02

OX-800 Series

ידיות בהלה

מנגנון בהלה אופקי ואנכי
אבטחת הדלת עם לשוניות

לצד, למעלה ולמטה.
גימור טבעי )כסוף(

OX-801

OX-800
מנגנון בהלה אופקי

אבטחת הדלת עם 
לשונית לצד.

גימור טבעי )כסוף(

ידיות בהלה ידיות בהלה

ידית מנעול חיצונית
מותקנת בחזיתה החיצונית של הדלת

לתפעול פתיחת הדלת מהצד הנגדי
למנגנון הבהלה.

גימור טבעי )כסוף(

OX-802

OX-804
נגדי כפול 
לקבוע עליון

OX-806
נגדי לקבוע צד

OX-803
נגדי לחשמלי

OX-816
נגדי לקבוע 
עליון בודד
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ידיות בהלה

  מנעולים וידיות02

PA100F Series

סדרת מנגנוני בהלה סמויים
מנגנון זה מוזמן מהיצרן 

לפי רוחב הדלת המסוים.
מנגגנון בהלה אופקי ואנכי

ניתן להזמין בצבעים הבאים :

נירוסטה

שנהבזהבחום זית

לבן

03מחזירים הדראולים  |
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משאבות רצפה

   

KS-3000
משאבה "צרה" 

לרוב משמשת דלתות אקסצנטריות

M-25
משאבת רצפה

מותקנת בתוך קופסת הביטון.
מגוון תתי דגם :

   "צהובה" - לדלתות קטנות
   "אדומה" - לדלתות בינוניות
   "שחורה"  - לדלתות גדולות

   מנגנון Back Check - נגד רוחות
   עם עצירה ב °90/°105/ללא עצירה

  מחזירים הידראולים03 

משאבות רצפה

משאבת רצפה סטנדרטית
שני תתי דגם :

    FS-003 - לדלתות בגודל ממוצע
    FS-004 - לדלתות גדולות

M-60

FS-003/004

משאבה אונברסלית 
עם נקודות עיגון יחודיות

בקופסת הביטון.

100 105

125120

FS-003

FS-004

42
11

2

Max 100Kg

Max 130Kg
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צירים הדראולים

   

TJ-021-180°
ציר זכוכית/זכוכית הדראולי

לדלתות פנימיות
   עצירה ב90° או ללא עצירה

   טריקה שקטה
   כיוון מהירות חזרת הדלת למיקום 0
   נירוסטה בגימור מוברש או מבריק

לזכוכית 12-8מ"מ

TJ-012-90°
ציר קיר/זכוכית הדראולי

לדלתות פנימיות
   עצירה ב90° או ללא עצירה

   טריקה שקטה
   כיוון מהירות חזרת הדלת למיקום 0
   נירוסטה בגימור מוברש או מבריק

לזכוכית 12-8מ"מ

  מחזירים הידראולים03 

צירים הדראולים

TJ-203
ציר זכוכית/זכוכית הדראולי 

לדלתות ראשיות
   עצירה ב90° או ללא עצירה

   טריקה שקטה
   כיוון מהירות חזרת הדלת למיקום 15°

   כיוון מהירות טריקה
   נירוסטה בגימור מוברש או מבריק

לזכוכית 14-10מ"מ

TJ-202
ציר קיר/זכוכית הדראולי 

לדלתות ראשיות
   עצירה ב90° או ללא עצירה

   טריקה שקטה
   כיוון מהירות חזרת הדלת למיקום 15°

   כיוון מהירות טריקה
   נירוסטה בגימור מוברש או מבריק

לזכוכית 14-10מ"מ
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צירים הדראולים
מיסב תחתון

   

Z-1900-1
מיסב תחתון

מותקן ברצפה 
במקום משאבת רצפה

עם כיסוי פריק.
נירוסטה בגימור מוברש.

ניתן להזמין בצבעים נוספים.

TJ-109E.100
ציר רצפתי הדראולי

לדלתות ראשיות
   עצירה ב90° או ללא עצירה

   טריקה שקטה
   כיוון מהירות חזרת הדלת למיקום 15°

   כיוון מהירות טריקה
   נירוסטה בגימור מוברש או מבריק

  מחזירים הידראולים03 

04צירי מקלחון  |
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צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

   

NSH-211.90HP
ציר קיר/זכוכית

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי - 40מיק' כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב/שחור.

צירי מקלחון

NSH-212.180
ציר זכוכית/זכוכית

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי - 40מיק' כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב/שחור.

NSH-212.90
ציר זכוכית/זכוכית 90°

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי - 40מיק' כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב/שחור.

* ניתן להזמין גם בתצורת 
זכוכית/זכוכית ב 135° 

איכות
תו ה
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צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

SDH-102.135
ציר זכוכית/זכוכית 135°

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי - 40מיק' כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

SDH-101.90
ציר קיר/זכוכית 90° פלטה מלאה

עצירה ב90°
מיוצר מפליז

ציפוי - 40מיק' כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

צירי מקלחון

   

SDH-102.180
ציר זכוכית/זכוכית

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

   

SDH-101.90HP
ציר קיר/זכוכית 90°

עצירה ב90°
מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק/מט/זהב.

30

34



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

67 66

צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

SDH-202.135
ציר זכוכית/זכוכית 135°

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

* ניתן להזמין גם בתצורת קיר/זכוכית
וזכוכית/זכוכית ב 180° 

SSDH-101.90HP
ציר קיר/זכוכית קטן

עצירה ב90°
מיוצר מפליז 

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

SS series

צירי מקלחון

SSDH-102.90
ציר זכוכית/זכוכית 90°

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

   

SSDH-102.180
ציר זכוכית/זכוכית קטן

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

* ניתן להזמין גם בתצורת 
זכוכית/זכוכית ב 135° 

SS series
SS series

30

34
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Z-3832
ציר עליון  זכוכית/זכוכית

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

Z-3830
ציר 'צפנבנד' עליון/תחתון

עצירה ב90°
מיוצר מפליז 

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

Z-8620
ציר זכוכית/זכוכית

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב.

עם אפשרות כוונון של 5° לסגירה.

Z-8613
ציר קיר /זכוכית

עצירה ב90°
מיוצר מפליז מלא

ציפוי - 40מיק' כרום 
בגימור מבריק/מט/זהב/שחור.

עם אפשרות כוונון של 5° לסגירה.

צירי מקלחון
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Z-3915-20 
ציר ספר זכוכית/זכוכית 

למקלחון הרמוניקה
מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק.

Z-3915-13
ציר ספר קיר/זכוכית 
למקלחון הרמוניקה

מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק.

צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

צירי מקלחון

      

SDH-302.180
ציר זכוכית/זכוכית 

לדלתות גדולות
מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק.

SDH-301.90
ציר קיר/זכוכית 
לדלתות גדולות

מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מ                                                               בריק.
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Z-3915-20 
ציר קיר/זכוכית 

מיוצר מנירוסטה 316 
בגימור מוברש.

Z-3915-13
ציר קיר/זכוכית 

מיוצר מנירוסטה 316 
בגימור מוברש.

צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

צירי מקלחון

      
OXB-772/773

ציר זכוכית/זכוכית 
לדלתות גדולות

מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק.

OXB-774
ציר קיר/זכוכית 
לדלתות גדולות

מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק.

750
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-    VISIOSTAR צירים מסדרת
מיוצרים במפעל בוטיק בצרפת

צירים מנימליסטים שטוחים בהתקנה מיוחדת, 
בולטים מקו הזכוכית ב 1.5 מ”מ בלבד.

עם ברגים נסתרים כך שלאחר ההתקנה פני השטח חלקים מכל הכיוונים.

צירי מקלחון

צירי מקלחון04 

05אביזרים למקלחון  |

74
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זויות חיבור

אביזרי מקלחון05 

GC-101

GC-102

GC-103

GC-104

GC-105

GC-106
מחבר זכוכית/זכוכית 180° מיוצר מפליז

גימור כרום או זהב

מחבר זכוכית/זכוכית 135° מיוצר מפליז
גימור כרום או זהב

מחבר קיר/זכוכית 90° מיוצר מפליז
גימור כרום או זהב

מחברקיר/זכוכית 180° מיוצר מפליז
גימור כרום או זהב

מחבר זכוכית/זכוכית 90° מיוצר מפליז
גימור כרום או זהב

מחבר קיר/זכוכית מיוצר מפליז
גימור כרום או זהב

מקלחוני הזזה

A001A005

G-4960A

מקלחון דלתות הזזה עם מסילה חתך מלבני
חומר - נירוסטה בגימור מבריק

מקלחון דלתות הזזה עם מסילה חתך עגול
חומר - נירוסטה בגימור מבריק

מקלחון דלתות הזזה עם מסילה חתך עגול
חומר - נירוסטה בגימור מוברש

מקלחוני דלתות הזזה עם מסילה
חומר - נירוסטה 316.

ניתן להזמין למקלחון פינתי וחזיתי.
פרזולי המערכות בעלי עמידות גבוהה

לסוג המים בארץ. 
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ידיות כפתור

OX-11
ידית אלומיניום

ציפוי :
כרום

או
טבעי

ניתן להזמין מגוון

GDK-10
ידית אלומיניום

ציפוי :
כרום, נירוסטה

ניתן להזמין מגוון

GDK-12
ידית אלומיניום

ציפוי :
כרום

ניתן להזמין מגוון

DK-201
ידית פליז

ציפוי :
כרום

ניתן להזמין מגוון

OX-10
ידית אלומיניום

ציפוי :
כרום

או
טבעי

ניתן להזמין מגוון

GDK-07
ידית אלומיניום

ציפוי :
כרום

ניתן להזמין מגוון

GDK-01
ידית זכוכית

DK-202
ידית פליז

ציפוי :
כרום

ניתן להזמין מגוון

Z-5102
ידית פליז

ציפוי :
כרום

ניתן להזמין מגוון

אביזרי מקלחון05 

ידיות כפתור
מגוון ידיות כפתור מפליז מצופה בכרום ומאלומיניום 

בגימור אנודייז טבעי או כרום.
ניתן להזמין את היהידות מגוונות בצבעים אחרים.

MC-001
ידית נירוסטה

Ø64

פינוי חור בזכוכית :
Ø52

  SPS
ידית נירוסטה

152מ”מ למרכזי 
Ø12 חורים

ניתן להזמין מגוון

  SPR
ידית נירוסטה

152מ”מ למרכזי 
Ø12 חורים

ניתן להזמין מגוון

GDK-46
ידית נירוסטה
Ø12 שני חורים

מרחק בינם 30מ”מ

ניתן להזמין מגוון

 ATBS-10
ידית נירוסטה

ניתן להזמין מגוון

KF-005
ידית נירוסטה

Ø57

פינוי חור בזכוכית :
Ø48

ידיות מקלחון
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KF-033
מוט תומך לקבוע ב45°

600מ"מ Z-5401A
מוט תומך טלסקופי לקבוע ב45°

240-400מ"מ

Z-5403A
מוט תומך טלסקופי לקבוע ב90°

820-1000מ"מ
Z-5403B

מוט תומך טלסקופי לקבוע ב90°
970-1150מ"מ

אביזרי מקלחון05 

מתלי מגבת מתלי מגבת / מוטות תמיכה

ATBR
מתלה מגבות מתכוונן

ATBS
מתלה מגבות מתכוונן בחתך ריבועי
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מגבי איטום

אביזרי מקלחון05 

PTS-01

PTS-25

PTS-33

PTS-12

PTS-24

PTS-27

PTS-08 PTS-04

PTS-07

PTS-21

מגבי איטום

מגבי איטום בהדבקה
PVC-מיוצרים מ

דוחים עובש ואבנית
המגבים מודבקים לצידה של הזכוכית

משאירים מראה נקי ושקוף לזכוכית.
3M® הדבק מתוצרת

בעל מקדמי הידבקות ועמידות גבוהים.
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צירי מקלחון05 

      

DL-036/037
)DL-036( מנעול תפוס/פנוי ונגדי לקבוע זכוכית

מתאים לזכוכיות בעובי 12-8מ’מ
בגימור כרום 

EWF-021/022
)EWF-022( מנעול תפוס/פנוי ונגדי לקבוע זכוכית

מתאים לזכוכיות בעובי 12-8מ’מ
מיוצר מפליז מצופה כרום 

מנעולי תפוס/פנוי

06חזיתות הזזה נאספות  |
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Junior & Rotondo 700/750
מערכת הזזה נאספת 

המערכת מיוצרת בגרמניה.
מאפשרת פתיחה מלאה באיסוף לתוך מפרץ איסוף מקביל או ניצב.

Junior & Rotondo 700/750

חזיתות הזזה נאספות06 

Junior & Rotondo 700/750

Rotondo 700Junior 700

Rails 750 Rotondo 750

 85Kg - משקל כנף מקסימלית
1000X3000mm  - מידות כנף מקסימליות

 85Kg - משקל כנף מקסימלית
1000X3000mm  - מידות כנף מקסימליות

עם סנדל תחתון ועליון, בעל איטום לרוח 
עם אפשרות לכנף סובבת במרכז מערכת הכנפיים הנאספות.

 130Kg - משקל כנף מקסימלית
1350X4000mm  - מידות כנף מקסימליות

 130Kg - משקל כנף מקסימלית
1350X4000mm  - מידות כנף מקסימליות
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OX 8-444

ציר ספר זכוכית/זכוכית 
למקלחון הרמוניקה

מיוצר מפליז
ציפוי כרום 

בגימור מבריק.

8-730

Junoir & Rotondo 700/750

חזיתות הזזה נאספות06

8-731

      8-732

אביזר עליון סטנדרטי

אביזר תחתון זכרי

 Rotondo אביזר עליון מסדרת
מאלומיניום.

*בהזמנה מיוחדת

אביזר תחתון נקבי

Junoir & Rotondo 700/750

8-458

8-733
אביזר תחתון בריח

גלגלת למסילה כבדה

גלגלת למסילה סטנדרטית

8-759



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

91 90

      

ROTBO.40
אביזר תחתון נקבי 

עם בריח לרצפה ותוחם תנועה
מיוצר מנירוסטה 316 

בגימור מוברש.

ROTUP
אביזר תליה עליונה

עם גלגלת הסעה ומעצורי תיחום 
מיוצר מנירוסטה 316 

בגימור מוברש.

ROTONDO HSW

חזיתות הזזה נאספות06

ROTONDO HSW

      
ROTBO.10

אביזר תחתון לדלת אחרונה
מיוצר מנירוסטה 316

בגימור מוברש

ROTBO.20
אביזר תחתון עם פין
מיוצר מנירוסטה 316

בגימור מוברש
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Pivot אביזר ציר עליון
מיועד לעוביי זכוכית 10/12/15מ"מ

מוט נירוסטה 316 
בגימור מוברש משי.

Pivot אביזר ציר תחתון
מיועד לעוביי זכוכית 10/12/15מ"מ

מוט נירוסטה 316 
בגימור מוברש משי.

PIVUP

PIVBO

ROTONDO HSW

חזיתות הזזה נאספות06

07חזיתות הזזה נגררות  |
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Pico miniMO

חזיתות הזזה נגררות07

94

מערכת דלתות נגררות סמויות 
גלגלות המערכת מוסתרות 

בתוך המסילה.
למערכת שלושה סוגי גלגלות :

לדלת עד 50ק"ג
לדלת עד 75ק"ג

לדלת עד 150ק"ג
תוספים אופציונאלים :

מעצורים פניאומטים - לוויסות 
מהירות הטריקה בדלתות 

כבדות.
מסילה תחתונה - לאיטום 
חלקה התחתון של הדלת.

כיסויי צד - לסגירה דקורטיבית 
של קצוות המסילה.

המערכת מיוצרת בגרמניה.

Pico miniMO

Pico miniMO

Pico.50
משקל מקסימלי לכנף 50ק"ג

מידות כנף מקסימליות: 2000x1000מ"מ
מיועד לזכוכית 8/10מ"מ

Pico.75
משקל מקסימלי לכנף 75ק"ג

מידות כנף מקסימליות: 2500x1200מ"מ
מיועד לזכוכית 8/10מ"מ

Pico.150
משקל מקסימלי לכנף 150ק"ג

מידות כנף מקסימליות: 3000x1500מ"מ
מיועד לזכוכית 8/10מ"מ

הערה חשובה!
אם המערכת תכלול מעצור 

פניאומטי מרחק מרכז החור הראשון 
מקצה הזכוכית יהיה 100מ"מ
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Variant

חזיתות הזזה נגררות07

96

מערכת דלתות נגררות עם 
אביזרי חביקה.

שתי מערכות אופציונליות :
מערכת של דלת אחת או של 

כמה הנגרות לצד אחד או לשני 
הצדדים.

מערכת של דלתות 'שולבות' 
כשכל דלת גוררת את הבאה 

אחריה.
תוספים אופציונאלים :

מעצורים פניאומטים - לוויסות 
מהירות הטריקה בדלתות 

כבדות.
מסילה תחתונה - לאיטום 
חלקה התחתון של הדלת.

המערכת מיוצרת בגרמניה.

Variant

פינוי בזכוכית 
למוביל תחתון

4-320

Variant COUPLERVariant TROLLY

G-4960A

גלגלת למערכת דלתות נגררות 
על מוט עגול.

האביזר מיוצר מנירוסטה 316 בגימור משי.
בעל מגביל תנועה מתכוונן למניעת הרמתה 

של הדלת.
ערכת הגלגלות מגיעה עם שני זוגות ראשי 

חיבור שונים לזכוכית :
ראש 'כיפה' וראש 'שקוע'.

G-4960A

97

לראש 'כיפתי'לראש שקוע
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OX-400

חזיתות הזזה נגררות07

98

מערכת דלתות נגררות 
מסילת המערכת בעלת חתך 

קטן ממדים - מאפשר התקנת 
מספר דלתות במקביל עם 

מרווח קטן מאוד בינם.
ניתן להזמין חיפוי דקורטיבי 

לחזית המסילה.
משקל לדלת מקסימאלי 

100ק"ג

המערכת מיוצרת באיטליה.

OX-400

98

08דלתות מתקפלות  |
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Folding G

דלתות מתקפלות08

מערכת מתקפלות Folding-G - מערכת יחודית לדלתות מתקפלות.
האביזרים תוכננו במיוחד לדרישות המערכת.

מיוצרים מנירוסטה 316 ומעובדים ידנית. בכדי להבטיח גימור מושלם 
עובר כל אביזר עשרות פעמים ליטוש והברקה.

אין במערכת אביזרי ציר המותקנים במרכז הכנפיים.
כל אביזרי המערכת, אחידים בצורתם ומורכבים בחלקם העליון והתחתון בלבד של הכנפיים.

אביזרי המערכת הינם צירים הכוללים בתוכם את המכלולים השונים.
לכן, למערכת מראה נקי נטולה אביזרים במרכזה.

בנוסף, כשהכנפיים מקופלות - מקבילות לחלוטין אחת לשניה.
זאת תודות לתכנון המיוחד של הצירים.

רוחב מקסימלי מומלץ לכנף - 700מ”מ
גובה מקסימלי מומלץ לכנף - 2,400מ”מ

Folding G

DHSH-01

SHSH-02

DHSH-02
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DHSH-03

SHSH-04

DPSH-01

Folding G

דלתות מתקפלות08

09מחברים למעקות  |



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

105 104

מחברי נקודה

מחברים למעקות09

PFF

מחבר נקודה מנירוסטה 316 בליטוש ידני
המחבר מורכב משלושה חלקים - בסיס, גוף האביזר ותבריג החיבור לזכוכית.

בסיסו של המחבר בעל הברגה לתוך גוף האביזר. באמצעותו ניתן לכוון את מרחק 
הזכוכית מהקיר ולאפשר התאמה מרבית לפני השטח.

מחבר נקודה במידות הרחקה 
של 30,40,50מ”מ.

עיגון האביזר באמצעות 2 
ברגים למשטח החיבור.

מיוצר מנירוסטה 316

PCH-40L

SOB-38

מחבר נקודה מנירוסטה 316 בליטוש ידני
המחבר מורכב משלושה חלקים - בסיס, גוף האביזר ותבריג החיבור לזכוכית.

בסיסו של המחבר בעל הברגה לתוך גוף האביזר. באמצעותו ניתן לכוון את מרחק 
הזכוכית מהקיר ולאפשר התאמה מרבית לפני השטח.

PFF/PFC

PFC

מחברים פרקיים

      
2933SR

2932

29322931A

2933S

2931

2934A2933A

  Universal מחברים
מחברים מנירוסטה 316

מתאים לזכוכיות בעובי 8-12מ’מ
הסדרה כוללת 

מחברים דו פרקיים וחד פרקיים במידות שונות
תושבות לצינור ולקיר

ראשים שקועים או כיפתיים

2934
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זויות חיבור

זויות מנירוסטה 316 בליטוש ידני.
לסדרה שלושה דגמים:

קיר/זכוכית 90°
זכוכית/זכוכית 90°

זכוכית/זכוכית 180°
החור בפלטה אובלי - מאפשר כיוון 

הזכוכית.

WFH01

GGSH02

GGSH03

מחברים למעקות09

אביזרים שונים

      

2650A
אביזר לחיבור מוט למסעד יד 

למעקה זכוכית.

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 10-18מ"מ

U35300400

U35300401 U35300402

U35300403

U חובק עליון למעקות
האביזר מותקן בחביקה בחלקה העליון של הזכוכית 

במפגש בין שתי זכוכיות.
לסדרה שלושה דגמים

U35300401 למפגש 180°
U35300402 למפגש 90°

T למפגש U35300403

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 10-21מ"מ



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

109 108

אביזרי חביקה

מחברים למעקות09

      
1172

1171

1191

אביזר חביקה למעקה
עם תושבת לצינור

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ

אביזר חביקה למעקה
עם תושבת ישרה

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ

אביזר חביקה למעקה

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 8-12מ"מ

1192
אביזר חביקה למעקה

חובק במפגש שתי זכוכיות

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ

אביזרי חביקה

      

1182

1181

Z-6012

אביזר חביקה למעקה
עם תושבת לצינור

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ

אביזר חביקה למעקה
עם תושבת ישרה

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ

אביזר חביקה למעקה
עם תושבת ישרה

ציפוי כרום
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ

Z-6011
אביזר חביקה למעקה

עם תושבת לצינור

ציפוי כרום
מיועד לזכוכית 12-8מ"מ



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

111 110

אביזרי חביקה
אביזרי עכביש למעקות

מחברים למעקות09

      
1271.6/9

1271.91271.6

1181
אביזר חביקה גדול למעקה

עם תושבת ישרה

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 18-10מ"מ

עכביש צלע קטן
מיוצר מנירוסטה 316

ניתן להשתמש במגוון רחב 
של ראשי עכביש.

מיוצר מנירוסטה 316

      

אביזרי עכביש למעקות

FSF122A

FSF124A



info@shai-shick.co.il, www.shai-shick.co.il, 1599-500-949
רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר ירושלים, 71089 מיקוד 91710

113 112

הפרופיל עבר מבחני עומס ולחץ בתקן 
 ITC_CNR - הריסוק הבין לאומי

הבדיקה נעשתה בהפעלת לחץ של 
2.5KN/m במישור האפקי בהתאם לסוג 

הזכוכית.

SIRIO F

פרופיל למעקה זכוכית בהתקנה יבשה
הרכבה מהירה ופשוטה שאינה מצריכה 

הכנות מיוחדות וללא פינויים 
בזכוכית המותקנת.

החלפת זכוכית, במקרה הצורך - קלה 
ומהירה.

ניתן לכוון כל פלטת זכוכית בנפרד ליצירת 
מישור אחיד.

פרופיל המערכת מאלומיניום בגימור 
אנודייז טבעי או נירוסטה מוברשת.

ניתן להזמין בצבעים נוספים.

מתאים לזכוכית 8+8 ול- 10+10

מיוצר באיטליה.

פרופיל  מעקה

מחברים למעקות09

אפשרויות התקנה

כיסויי פרופיל
בהתאם לאופי ההתקנה

חיבור אל קירמעל הרצפהסמוי ברצפה

פרופיל מעקה
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עמודוני נירוסטה

מחברים למעקות09

SPIGOT-SH
עמוד נירוסטה למעקות

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 21-10מ"מ

      

SHPL.500/800
עמוד נירוסטה למעקות

מיוצר מנירוסטה 316
מיועד לזכוכית 12-10מ"מ

114

10אביזרי עכביש  |
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סדרה 1204

1204 series
עכבישים קטנים

עם בורג חיבור מרכזי
ניתן להשתמש במגוון רחב של ראשי עכביש.

מיוצר מנירוסטה 316

אביזרי עכביש10

סדרה 2007

2007 series
עכבישים עם בורג חיבור מרכזי

ניתן להשתמש במגוון רחב של ראשי עכביש.

מיוצר מנירוסטה 316
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סדרה 2001

2001 series
עכבישים עם צלע חיבור

ניתן להשתמש במגוון רחב של ראשי עכביש.
מיוצר מנירוסטה 316

אביזרי עכביש10

ראשי חיבור לזכוכית

ראשי עכבישים
כל ראשי העכבישים מיוצרים מנירוסטה 316 על כל חלקם.

לזכוכיות בעובי 8~21
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גגון זכוכית

גגון זכוכית 2935 
אביזרים לגגון כול זכוכית

מידות גגון הזכוכית יכולות להשתנות לפי הצורך 
ולפי מיקום העוגנים.

מיוצר מנירוסטה 316

אביזרי עכביש10

2956-2

2946

2701-12

גגון זכוכית

2956-1

2956-3
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פרופיל לגגון תלוי
Mira היא מערכת גגון עם 

תמיכה לקיר באמצעות פרופיל 
המאפשר להביא לידי ביטוי את 

היופי והמינימליזם שבזכוכית 
ללא מסגרת.

המערכת מספקת טכנולוגיות 
הכוללות ניקוז מי הגשם לאיזור 
LED שממ  חחד והתקנת תאורת

ציפה את פנים הזכוכית באור. 
אותה תיאורה יכולה לשמש בין 

היתר להאיר כניסה עם גרם 
מדרגות בחשכה.

MIRA

122

גגון זכוכית

אביזרי עכביש10

המערכת קלה להתקנה ואינה 
מצריכה כל פינוי ו/או חורים 

בזכוכית.

פרופיל המערכת מאלומיניום 
בגימור אנודייז טבעי או נירוסטה 

מוברשת.
ניתן להזמין בצבעים נוספים.

מתאים לזכוכית 8+8 ול- 10+10
רוחב סטנדרטי 2500מ”מ
עומק מקסימלי 1200מ”מ

מיוצר באיטליה.

גגון זכוכית


