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Dream Color

Nature
פורניר טבעי

EXCLUSIVE
wpc

בית של יוקרה.

קשת של אפשרויות.

מפעל דלתות חמדיה
מעניק עדיפות לחומרי
גלם ניתנים למחזור
ומצמצם את השימוש
בחומרים שפוגעים
באיכות הסביבה.

דלת בציפוי פורניר עץ טבעי ,שמעניקה מגע של איכות ויוקרה לכל חדר.
משקוף עשוי עץ רב שכבתי בציפוי פורניר טבעי עם אטם גומי לאיטום
מרבי והלבשות ברצלונה או טלסקופיות סקלה.
בגימור מספר שכבות לכה.

דלת ססגונית לבחירה מתוך ספקטרום רחב של צבעים מרהיבים.
משקוף עשוי עץ רב שכבתי עם אטם גומי לאיטום מרבי והלבשות  wpcצבועות.
צבוע בצבע שלייפלק מיוחד במספר שכבות בברק משי.
•  4עונות

• טנגניק דארק

• טנגניק מדיה

• אלון ברייט
• אלגנט 2

דלת לבודה בעלת נראות ומגע שמעצימים את העיצוב .משקוף עשוי עץ
רב שכבתי עם אטם גומי לאיטום מרבי והלבשות פולימריות.
דוגמת העץ לרוחב הדלת .עם טקסטורה דמויית עץ וציפוי למינטו איכותי.

Laminato

perfect

Millenium

wpc

HORIZONTAL

• שמנת

חדשנות פורצת דרך.
• מרבלה

NOVELLO

פשוט נקי.

• אלון מולבן

• טקסטורה

בחירה משתלמת.

classic

דלת עם מראה יקר במחיר בסיסי.
בעלת ציפוי אימפרגנציה בגוון דמוי עץ.
פתרון מושלם לשימוש מגוון.

יצירה קלאסית.

• אגוז

• דובדבן

• לבן

• אגס

• אגוז

• גריי ווד

• ונגה

דלת לבודה שקולעת ישר ולענין ,עם ציפוי למינטו
איכותי להשלמת המראה היוקרתי הטבעי.
משקוף עשוי עץ רב שכבתי עם אטם גומי לאיטום מרבי
והלבשות פולימריות  wpcמצופות בדוגמת המשקוף.

• שרי

Eurocassonetto

משקוף ישר
Barcelona

משקוף עגול
Piazza
משקוף מדורג
Scala
דו
כנפית

דלתות הזזה
לכל כיס.

חמדיה מזיזה את השוק קדימה עם דלתות
הזזה שנעלמות לתוך הקיר ומנצלות באופן
מושלם את החלל  -לראשונה במחיר
שווה לכל נפש וללא פשרות על האיכות.
הכיסים ,מתוצרת יורוקסנטו ,כוללים
מנגנוני גלילה שקטים במיוחד וכיסי מתכת
נסתרים עמידים לאורך זמן ,המחופים על
ידי קיר בעובי כולל של  95מ״מ.
דלתות ההזזה לכיס הן פתרון מושלם
לחדרים בעלי מרחב מצומצם.
ניתן להזמין את הדלתות במידות שונות
(רוחב של  90/80/70ס״מ) ,בהתאמה
לסדרות המובחרות של דלתות חמדיה.

האפשרויות האיכותיות של דלתות חמדיה

משקוף

המשקופים שמשתלבים בעיצוב שלך ,בגימור עגול ,ישר או
מדורג  -עם הלבשה צבעונית או בגוון טבעי.

נגררת לקיר

עיטור

נגררת לכיס

wpc

הלבשת WPC

טקסטורה
בדוגמת עץ
טיפול
להפחתת
נזקי לחות
ידידותי
לסביבה

צוהר
הולנדי

M1

הולנדי

M3

Long
Stripes 6

Quatro 4

Duo 2

Trinity 3

Central 1

פסי אלומיניום דקורטיביים -
הנגיעה שעושה את ההבדל.

מילוי כוורת
מילוי
פלקסובורד

הלבשות פולימריות

scala

WPC

Barcelona

Piazza

להאיר את העיצוב המוקפד
עם צוהרים בקומפוזיציה שמתאימה לך.

מעויין 6

 4בריבוע 10

קרן 5

קרן ארוכה 2

פס 11

פס רחב 9

מחצית 3

יפני 12

צרפתי 13

מפעל דלתות חמדיה מעניק עדיפות לחומרי
גלם ניתנים למחזור ומצמצם את השימוש
בחומרים שפוגעים באיכות הסביבה.

www.hamadia-doors.co.il
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