סדרת

פנדור יוניק
דלתות יוניק הינן דלתות יחידות מסוגן בעולם .הדלתות
עמידות בפני מים )עד  7ס"מ מפני הריצוף (ובפני מזיקי
עץ ומגיעות עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.
דלת מסדרה ייחודית זו אף זכתה בפרס תעשיות הריהוט
לשנת  1102לעיצוב התאמה וחדשנות.

יוניק אגוז  3 -דיפ
כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא )MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון אגוז ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית
הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי פלקסבורד,
לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף ישר מצופה למינטו על  WPCב  PURבשיטת למינציה,
משקוף עמיד למים ולמזיקים ,עם פס אטימה ,תוצרת שלגל גרמניה .המשקוף מחורץ משני
צידיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב*  :ברוחב כ  - 10ס"מ ,בחזית ,מאחור
הלבשות ברוחב כ  7 -ס"מ ומצופות למינטו זהה למשקוף.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

יוניק אלון מולבן  3 -דיפ
כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא ,)MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון אלון מולבן ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית
הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי פלקסבורד ,לכל דלת  2צירי
פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף :משקוף ישר מצופה למינטו על  WPCב  PURבשיטת למינציה ,משקוף עמיד למים
ולמזיקים ,עם פס אטימה ,תוצרת שלגל גרמניה .המשקוף מחורץ משני צידיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב*  :ברוחב כ  - 10ס"מ ,בחזית ,מאחור
הלבשות ברוחב כ  7 -ס"מ ומצופות למינטו זהה למשקוף.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

יוניק ניו ונגה  3 -דיפ
כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא , )MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון ניו ונגה ובעל טקסטורה ,קנט תואם מ 3 -צדי הכנף ,בתחתית
הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי פלקסבורד,
לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף ישר מצופה למינטו על  WPCב  PURבשיטת למינציה,
משקוף עמיד למים ולמזיקים ,עם פס אטימה ,תוצרת שלגל גרמניה .המשקוף מחורץ משני
צידיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולימריות דגם פירנצה  /אקסקלוסיב*  :ברוחב כ  - 10ס"מ ,בחזית ,מאחור
הלבשות ברוחב כ  7 -ס"מ ומצופות למינטו זהה למשקוף.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

יוניק

מטריקס לבן

כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא ,)MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ3 -
צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי
פלקסבורד ,לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה בגוון זהה ,עם אטם
ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
הלבשות  WPCפולמריות מדגם פירנצה  /אקסקלוסיב* :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד
הצירים ברוחב כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכניים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

יוניק

לינו פינו לבן  /שמנת (בז')

כנף :כנף מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקה ( )HPLבעובי  1.5מ"מ (ללא ,)MDF
ציפוי הפורמייקה בגוון זהה להלבשות ולמשקוף ובעל טקסטורה מובלטת ,קנט תואם מ3 -
צדי הכנף ,בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים .דלת במילוי
פלקסבורד .לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה בגוון זהה ,עם אטם
ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
ההלבשות  WPCפולימריות דגם אקסקלוסיב* :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב
כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכניים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

יוניק

טופ טאצ' צבע לבן  /שמנת (בז')

כנף :מגורעת (פלץ) ,עשויה מ 2-לוחות פורמייקהׂבעובי  1.5מ"מ (ללא  ,)MDFצבועה בצבע
בתנור  UVאקרילי שלא משנה צבעו לאורך זמן ,עמיד למים ,בגוון זהה להלבשות ולמשקוף,
בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה (עד  7ס"מ) לעמידות נגד מים ,דלת במילוי פלקסבורד ,
לכל דלת  2צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי.
משקוף פולימרי  :WPCמשקוף עמיד למים ולמזיקים ,מצופה פורמייקה בגוון זהה ,עם אטם
ספוג מצופה תוצרת שלגל ,גרמניה .המשקוף מחורץ משני צדיו לנעיצת ההלבשות.
ההלבשות  WPCפולימריות דגם אקסקלוסיב*  :חזית ברוחב כ 10 -ס"מ ,צד הצירים ברוחב
כ 7 -ס"מ ,בגוון זהה למשקוף.
*פנדור שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין משקוף 'פירנצה' למשקוף 'אקסקלוסיב' – דגמי משקוף
בעלי מפרטים דומים  -בהתאם לשיקולים טכנים.

דלת יוניק הינה יחידה מסוגה בעולם,
עמידה לנזקי מים ובפני מזיקים ,ומגיעה
עם תעודת אחריות לתקופה של  8שנים
עבור נזקים אלו.

ניתן להזמין בגוונים:
שמנת
לבן

התמונות הינן להמחשה בלבד.
המפרטים אינם קבועים ועלולים
להשתנות מפעם לפעם.

חתך משקוף פירנצה:

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ

חתך משקוף פירנצה  /אקסלוסיב :WPC

מידת פתח

A

B

C

בדלת  70ס"מ

 60.6ס"מ

 69ס"מ

 81.6ס"מ

בדלת  80ס"מ

 70.6ס"מ

 79ס"מ

 91.6ס"מ

בדלת  90ס"מ

 80.6ס"מ

 89ס"מ

 101.6ס"מ

