
מפרטים טכניים

SLIDE By TAVOR
INVISIBLE By TAVOR

SLIDING POCKET DOOR SYSTEMS

תנו להשראה להכנס, דלתות תבור
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הידעת?
בחירה בדלת הזזה לכיס חוסכת 

המון מקום!

 בהשוואה לשימוש בדלתות ציר 
)קונבנציונאליות( מערכות הזזה 

לכיס מאפשרות פתרונות טכניים 
מגוונים לכל חלל מגורים. 

ההערכה היא כי ניתן להשיג עוד 
כ-8%  שטח רצפה על ידי שימוש 

במערכות כיס.

המדובר בכ- 8 מ“ר נוספים לכל 
חלל של 100 מ“ר!

־דלתות תבור מציעה מגוון פת
רנות ודגמים של מערכות כיס 
מותאמות לצרכי הלקוח מהפן 

העיצובי והפנקציונאלי.

+
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Slide by TAVOR - מערכות כיס עם משקוף והלבשות

Slide by TAVOR SYNTESIS - מערכות כיס ללא משקוף והלבשות

Invisible by TAVOR SYNTESIS - דלתות במישור הקיר

TAVOR
UNICO DOUBLE

TAVOR
TELESCOPIC DOUBLE

TAVOR
NOVANTA

TAVOR
SYNTESIS® LINE DOUBLE

TAVOR
SYNTESIS® BATTENTE GLASS

TAVOR
SYNTESIS® LINE BATTENTE DOUBLE

TAVOR
SYNTESIS® LINE BATTENTE

TAVOR
UNICO SINGLE

TAVOR
TELESCOPIC SINGLE

TAVOR
UNILATERAL

TAVOR
SYNTESIS® LINE SINGLE
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Slide by TAVOR 
UNICO מערכת כיס למחיצת גבס

מסילה בעלת מיסב כדורימסילה פריקהתמיד ממורכזמבנה ייחודי לקיר גבס

מבנה מתכתי ייחודי לחיזוק 
המחיצה

מוביל ייחודי המוודא מרכוז 
הכנף בעת הפעולה

פירוק והתקנת המסילה 
בקלות לאחר ההתקנה 

מבלי לפגוע בקיר

מסילה בעלת מיסבי פלדה 
המספקת עמידות ופעולה 

 שקטה לאורך זמן.
המסילה מתאימה לכנף 

דלת במשקל של עד  
100ק“ג !
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Slide by TAVOR 
UNICO מערכת כיס לקיר בלוק

חיבור מושלם לבלוקעיצוב ייחודי לקיר בלוקפרופיל תחתון ייחודי פרופיל עזר להתקנה

פרופיל ייחודי מוגן פטנט 
המייצב את הכיס במהלך 

ההתקנה במקביל לקיר 
ומבטיח פעולה חלקה של 
המערכת לאחר ההתקנה

פרופיל פטנטי המאפשר 
תיקון טעויות והפרשים בין 

הרצפה למחיצה

מערכת במשקל של כ-41 
ק“ג המבטיחה מבנה יציב 

וחזק

מערכת כיס עם רשת טיח 
המשתלבת באופן מושלם 

בקיר הבלוק המסייעת 
במניעת סדקים בטיח
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PLASTERBOARD LAYER

DOOR PANEL

LATERAL
PRESSURE

MORE SPACE BETWEEN 
DOOR PANEL AND
FRAME

STUDWORK

OPEN
STRUCTURE FRAME

+ 20%  
RESISTANCE

אריזות קומפקטיות ונוחות לנשיאה

היתרון במערכת כיס פתוחה

מעצורי דלת מתכווננים לקיבוע 
הדלת בסוף מהלך פתיחה או 

סגירה.

משקוף נגדי מחוזק המונע עיוות 
מבני

קיט למערכת גבס במידות 
140x2310x110 ס"מ.

מותאם למחיצות גבס 
בעובי קיר 10 \ 12.5 

ס"מ ללא צורך באביזרים 
נוספים.

מערכות כיס לדלתות הזזה בעלות מבנה פתוח חזקות בכ- 20% 
יותר בעומס צידי בהשוואה למערכות כיס אחרות. מאפיין זה הכרחי 

להבטחת פעולה חלקה של הדלת לאחר התקנת הכיס. החוזק 
המבני מתקבל תודות לשילוב בין הפרופילים המחוזקים - אופקיים 
ואנכיים היוצרים שלד מחוזק ועמיד לעומסי הבניה למול מערכות 

כיס סגורות המחופות בלוח מתכתי אחיד.
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מסילה נשלפת המאפשרת בכל רגע נתון 
טיפול ללא צורך בפירוק המחיצה

בסיס מסילה מתכתי תורם לחוזק מבני 
ומאפשר תליית עומסים כבדים

גלגלי פלדה ומיסבים כדוריים מצופים 
כרום לתנועה שקטה וחלקה, מורכבים 

בתוך מסילה סגורה )לל צורך בטיפול 
תקופתי(. המערכת מתאימה להתקנת 

דלתות במשקל של עד 100 ק"ג.

12 מוטות חיזוק אופקיים מחוזקים 
מפלדה מגולבנת לעמידות גבוהה בפני 

עומס וקורוזיה. חיזוקים אילו חשובים 
במיוחד בהתחשב בעובדה שהכיס מהווה 

חלק בלתי נפרד מהמחיצה. 

 חיזוקים אנכיים מפלדה מגולבנת בעובי 
של 1.2 מ"מ.

מוביל דלת ממורכז, קל ונוח להרכבה 
במערכת הכיס ללא צורך בקידוח חורים, 

מבטיח תנועת דלת ממורכזת באופן 
מושלם. 

ECLISSE

UNICO

מפרט טכני מחיצת גבס
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מעצורי דלת מתכווננים לקיבוע הדלת 
בסוף מהלך פתיחה או סגירה.

גלגלי פלדה ומיסבים כדוריים מצופים 
כרום לתנועה שקטה וחלקה, מורכבים 

בתוך מסילה סגורה )לל צורך בטיפול 
תקופתי(. המערכת מתאימה להתקנת 

דלתות במשקל של עד 100 ק"ג.

פרופיל בסיס מתכתי למניעת עיוות 
מבני

מוט חיזוק זמני לאיזון ופילוס הכיס 
בעת ההרכבה )פטנט רשום( המשמש 

לתהליך ההרכבה

מוביל דלת ממורכז, קל ונוח להרכבה 
במערכת הכיס ללא צורך בקידוח 

חורים, מבטיח תנועת דלת ממורכזת 
באופן מושלם. 

רשת טיח משולבת המאפשרת 
יישום הטיח בצורה קלה ומהירה 
וללא איבוד )נפילת( חומר בשלב 

היישום 

יישום טיח קל ומהיר
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מסילה נשלפת המאפשרת בכל רגע 
נתון טיפול ללא צורך בפירוק המחיצה

רשת טיח מובלטת לשיפור קיבוע 
המערכת ויצירת שכבת טיח הומוגנית 

בין מערכת הכיס לקיר

חיזוקים אנכיים מפלדה מגולבנת בעובי 
של 1.2 מ"מ.

דופן בעלת מיקרו-מצולעים ליצירת 
דופן קשיחה

16 מוטות היוצרים עמידות וקשיחות 
בהתאמה לקיר הבלוק הסמוך, חיזוקים 

אילו הכרחיים ומהווים בסיס לממשק 
בין מערכת הכיס לקיר הבלוק.

רשת טיח בחיבור למערכת הכיס ללא 
ריתוכים )פטנט רשום(.

פרופיל פטנטי המאפשר תיקון טעויות 
והפרשים בין הרצפה למחיצה

ECLISSE

UNICO

מפרט טכני קיר בלוק
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C
A B 525

C
BA 525

H1

L25 25

12,5

IP

FWS

LP

HPHH1

FW
S

ECLISSE

UNICO
מפרט טכני מחיצת גבס

טבלת מידות למערכת כיס 
פתח אור

LxH
מידות פתח כלליות

CxH1AB
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

600 x 2000/2100/24001297 x 2090/2190/24906506176302010/2110/2410
650 x 2000/2100/24001447 x 2090/2190/24907007176802010/2110/2410
700 x 2000/2100/24001497 x 2090/2190/24907507177302010/2110/2410
750 x 2000/2100/24001647 x 2090/2190/24908008177802010/2110/2410
800 x 2000/2100/24001697 x 2090/2190/24908508178302010/2110/2410
850 x 2000/2100/24001847 x 2090/2190/24909009178802010/2110/2410
900 x 2000/2100/24001897 x 2090/2190/24909509179302010/2110/2410
950 x 2000/2100/24002047 x 2090/2190/2490100010179802010/2110/2410

1000 x 2000/2100/24002097 x 2090/2190/24901050101710302010/2110/2410

FW - עובי קיר סופיS - רוחב ניצבIP - מעבר פנימי
1007058
12510083

* כל המידות ב- מ"מ

קו ריצוף סופי

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

קו הפרדת ריצוף



זה פשוט לחסוך מקום ...

הבחירה החכמה
Slide by TAVOR

11

  C   
A B 1525

H1

C
A B 1525

L25 25

HH1

LP

HP

FWBr

FW
Br

IP

ECLISSE

UNICO
מפרט טכני קיר בלוק

טבלת מידות למערכת כיס 
פתח אור

LxH
מידות פתח כלליות

CxH1AB
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

600 x 2000/2100/24001315 x 2090/2190/24906506256302010/2110/2410
650 x 2000/2100/24001465 x 2090/2190/24907007256802010/2110/2410
700 x 2000/2100/24001515 x 2090/2190/24907507257302010/2110/2410
750 x 2000/2100/24001665 x 2090/2190/24908008257802010/2110/2410
800 x 2000/2100/24001715 x 2090/2190/24908508258302010/2110/2410
850 x 2000/2100/24001865 x 2090/2190/24909009258802010/2110/2410
900 x 2000/2100/24001915 x 2090/2190/24909509259302010/2110/2410
950 x 2000/2100/24002065 x 2090/2190/2490100010259802010/2110/2410

1000 x 2000/2100/24002115 x 2090/2190/24901050102510302010/2110/2410

FW - עובי קיר סופיBr - עובי בלוקIP - מעבר פנימי
12510089

* כל המידות ב- מ"מ

קו ריצוף סופי

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

קו הפרדת ריצוף
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max

4700
mm

מערכת כיס טלסקופית כפולה ל-2 דלתות מקבילות 

קיר בלוק מחיצת גבס

מידות פתח:
L=2300  ÷ 4700
H=1000 ÷ 2600

* כל המידות ב- מ"מ
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max

4700
mm

ECLISSE

TELESCOPIC
מפרט טכני

המערכת הטלסקופית מורכבת 
מ- 2 דלתות מקבילות המשתלבות 

לתוך כיס אחד ומאפשרות פתח-
אור רחב תוך ניצול מקסימאלי של 

הפתח.

פתרון זה מאפשר סגירת פתח 
ברוחב של עד- 4.70 מטר על ידי 

הרכבת 2 מערכות כיס טלסקופיות 
מקבילות )אחת מול השניה( על 

אותו מישור.

מערכות כיס טלסקופיות ל-2 דלתות מקבילות 

קיר בלוק מחיצת גבס

מידות פתח:
L=1140  ÷ 2340
H=1000 ÷ 2600

* כל המידות ב- מ"מ
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H1

  C   
A B 2216

L25 25

12,5

IP

C
BA 2216

HH1

LP

HP

58
 

FWS

FW
S

ECLISSE

TELESCOPIC
מפרט טכני מחיצת גבס

טבלת מידות למערכת כיס טלסקופית ל-2 כנפיים 
פתח אור

LxH
מידות פתח כלליות

CxH1AB
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

1140 x 2000/2100/24001855 x 2090/2190/249011906256302010/2110/2410
1340 x 2000/2100/24002155 x 2090/2190/249013907257302010/2110/2410
1540 x 2000/2100/24002455 x 2090/2190/249015908258302010/2110/2410
1740 x 2000/2100/24002755 x 2090/2190/249017909259302010/2110/2410
1940 x 2000/2100/24003055 x 2090/2190/24901990102510302010/2110/2410
2140 x 2000/2100/24003355 x 2090/2190/24902190112511302010/2110/2410

FW - עובי קיר סופיS - רוחב ניצבIP - מעבר פנימי
18070+70134

* כל המידות ב- מ"מ

קו ריצוף
 סופי

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

קו הפרדת ריצוף
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ECLISSE

TELESCOPIC
מפרט טכני קיר בלוק

טבלת מידות למערכת כיס טלסקופית ל-2 כנפיים 
פתח אור

LxH
מידות פתח כלליות

CxH1AB
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

1140 x 2000/2100/24001855 x 2090/2190/249011906256302010/2110/2410
1340 x 2000/2100/24002155 x 2090/2190/249013907257302010/2110/2410
1540 x 2000/2100/24002455 x 2090/2190/249015908258302010/2110/2410
1740 x 2000/2100/24002755 x 2090/2190/249017909259302010/2110/2410
1940 x 2000/2100/24003055 x 2090/2190/24901990102510302010/2110/2410
2140 x 2000/2100/24003355 x 2090/2190/24902190112511302010/2110/2410

FW - עובי קיר סופיBr - עובי בלוקIP - מעבר פנימי
18070+70144

* כל המידות ב- מ"מ

H1

  C   
A B 1525

L25 25

C
BA 1525

IP

LP

HPHH1

58
 

FWBr

FW
Br

קו ריצוף
 סופי

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

קו הפרדת ריצוף
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A B

חיבור מחוזק לשמירת 
איזון ופילוס המסגרת 

והמסילה כיחידה אחת

פרופילי מתכת מעוצבים 
התורמים לחוזק המבני 

בכ- 40% בהשוואה 
למערכות אחרות

משקוף מחוזק הכולל 
פרופיל קצה חדשני , 
מאפשר יישום טיח \ 
שפכטל ישירות עליו 

לקבלת מראה נקי 
ומינימליסטי

קיר בלוק מחיצת גבס

מידות פתח:
L=600+600  ÷ 1300+1300

H=1000 ÷ 2700
* כל המידות ב- מ"מ

מערכות כיס SYSNTESIS כפולה
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A B

ECLISSE

SYNTESIS LINE
מפרט טכני

פסי איטום הניתנים 
לצביעה, סוגרים את 

המרווח בין הדלת לבין 
המסילה

פרופילי אלומיניום 
המאפשרים גימור קל 

ואיכותי להתאמה לגמר 
הקיר הנדרש

אביזרי תליה ייחודיים 
המאפשרים הרכבה 
ופירוק הדלת בקלות 

ובמהירות )פטנט רשום(

קיר בלוק מחיצת גבס

מידות פתח:
L=600  ÷ 1300

H=1000 ÷ 2700
* כל המידות ב- מ"מ

 SYSNTESIS מערכות כיס
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  C   
A B50

H1

C
BA50

LP

12,5

H H1HP

IP

LP

HP

FW
S

FWS

2020

2040

ECLISSE

SYNTESIS LINE
מפרט טכני מחיצת גבס

מערכת ללא משקוף והלבשות

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

קו ריצוף
 סופי

טבלת מידות למערכת כיס SYNTESIS למחיצת גבס
פתח אור

AxH
מידות פתח כלליות

CxH1B
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

600 x 2100/24001378 x 2160/24607356302092/2392
700 x 2100/24001578 x 2160/24608357302092/2392
800 x 2100/24001778 x 2160/24609358302092/2392
900 x 2100/24001978 x 2160/246010359302092/2392

1000 x 2100/24002178 x 2160/2460113510302092/2392

FW - עובי קיר סופיS - רוחב ניצבIP - מעבר פנימי
7054 )מחיצה חד קרומית(100
7054 )מחיצה דו קרומית(125

* כל המידות ב- מ"מ

קו הפרדת ריצוף
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  C   
A B50

H1

C
BA50

LP

FWBr

IP

H H1HP

LP

HP

FW
Br

2020

2040

ECLISSE

SYNTESIS LINE 
מפרט טכני קיר בלוק

* עובי הדלת 40 ÷ 42 מ"מ

מערכת ללא משקוף והלבשות

קו ריצוף
 סופי

טבלת מידות למערכת כיס SYNTESIS לקיר בלוק
פתח אור

AxH
מידות פתח כלליות

CxH1B
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

600 x 2100/24001378 x 2160/24607356302092/2392
700 x 2100/24001578 x 2160/24608357302092/2392
800 x 2100/24001778 x 2160/24609358302092/2392
900 x 2100/24001978 x 2160/246010359302092/2392

1000 x 2100/24002178 x 2160/2460113510302092/2392

FW - עובי קיר סופיBr - עובי בלוקIP - מעבר פנימי
12510054

* כל המידות ב- מ"מ

קו הפרדת ריצוף
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closing.
Note:

key.

size.
Note:

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE
מפרט טכני

* דלת במילוי פלקסבורד לבידוד טרמי ואקוסטי 
ובגמר צבע ע"פ בחירת הלקוח

שילוב 3 צירים 
סמויים מתכווננים 

3D בשלושה 
מימדים

אפשרות לשילוב 
ציר סמוי משולב 
בוכנה להחזרת 

הדלת לנעילה

מנעול מגנטי דגם: 
מפתח, צילינדר או  

תפוס-פנוי

DORMA - מחזיר שמן סמוי

אביזרי פרזול



זה פשוט לחסוך מקום ...

הבחירה החכמה
INVISIBLE by TAVOR

21

  

 

 

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE
מפרט טכני

עוגני מתכת 
מתכווננים לעיגון 

המשקוף באופן 
מושלם לבלוק

אביזר סימון גובה 
100 ס"מ ממלס 

הריצוף

המשקוף עובר 
תהליך אנודיזציה 

למניעת 
התחמצנות 

ונצבע בצבע יסוד 
כתשתית לצבע 

סופי )אדהזיה(

* לוח OSB בעובי 25 מ"מ מסופק להרכבה לאחר 
התקנת המשקוף לאבטחת המשך פילוס המשקוף 

בתהליך יישום הטיח \ שפכטל

* המשקוף מסופק עם כיסוי פלסטיק קשיח 
למניעת שריטות ונזקי בניה עד להרכבת הדלת 

)להסרה ע"י המתקין בלבד(

* אטמי ספוג להרכבה על גבי המשקוף

משקוף אחד לבלוק ולניצבי גבס

מידות פתח:
L=1200  ÷ 2000
H=1650 ÷ 2700

מידות פתח:
L=600 ÷ 1000

H=1650 ÷ 2700

* כל המידות ב- מ"מ
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Left

Left

Right

Right

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE
מפרט טכני

כיווני פתיחה

משקוף דחיפה

משקוף משיכה

קו הפרדה מומלץ בין ריצוף 
פנים לריצוף חוץ - כ: 2 

ס"מ ממישור הקיר החיצוני
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H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
LP

L
C

C
LP

L

H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
LP

L
C

C
LP

L

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE
מפרט טכני

PUSH - משקוף דחיפה

PULL - משקוף משיכה

 SYSNTESIS מערכות כיס

ZERO LINE טבלת מידות למערכת
פתח אור

L                 H
מידות פתח כלליות

C              H1
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

600 x 2100/2400692 x 2146/24466202104/2404
650 x 2100/2400742 x 2146/24466702104/2404
700 x 2100/2400792 x 2146/24467202104/2404
750 x 2100/2400842 x 2146/24467702104/2404
800 x 2100/2400892 x 2146/24468202104/2404
850 x 2100/2400942 x 2146/24468702104/2404
900 x 2100/2400992 x 2146/24469202104/2404
950 x 2100/24001042 x 2146/24469702104/2404

1000 x 2100/24001092 x 2146/244670202104/2404
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HP H1H
LP

L
C

H1HHP

C
LP

L

FINISHED 
CEILING

FINISHED 
CEILING

FINISHED
FLOOR

FINISHED
FLOOR

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE - זכוכית
מפרט טכני

PUSH - דחיפה

PULL - משיכה

PULL - משיכה

ZERO LINE טבלת מידות למערכת
פתח אור

L                 H
מידות פתח כלליות

C              H1
רוחב כנף

LP
גובה כנף

HP

600 x 2100/2400692 x 2146/24466162098/2398
650 x 2100/2400742 x 2146/24466662098/2398
700 x 2100/2400792 x 2146/24467162098/2398
750 x 2100/2400842 x 2146/24467662098/2398
800 x 2100/2400892 x 2146/24468162098/2398
850 x 2100/2400942 x 2146/24468662098/2398
900 x 2100/2400992 x 2146/24469162098/2398
950 x 2100/24001042 x 2146/24469662098/2398

1000 x 2100/24001092 x 2146/244610162098/2398
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Left

Left

Right

Right

120

70 23
9

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE - זכוכית
מפרט טכני

כיווני פתיחה

PUSH דחיפה

PULL משיכה

מאפיינים מידות הידית

הדלת מיוצרת מזכוכית מחוסמת בעובי של כ- 8 
מ"מ, מורכבת על גבי פרופיל אלומיניום אנכי באופן 
המסתיר את הצירים ומבטיח יציבות וכושר נשיאה 

למשקל הדלת

מומלץ למקם את קו הריצוף כ- 5 מ"מ ממישור הקיר 
החיצוני. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את עובי 

הזכוכית )8 מ"מ( ולתת על כך את הדעת בעת תכנון 
חלוקת הריצוף.
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Anchor clamp Anchor clamp

PUSH דחיפה PULL משיכה

יישום משקוף על קיר בלוק

יישום משקוף על ניצב 70 מ"מ - חד קרומי )עובי קיר סופי 10 ס"מ(

יישום משקוף על ניצב 50 מ"מ - דו קרומי )עובי קיר סופי 10 ס"מ(

יישום משקוף על ניצב 100 / 70 מ"מ - דו קרומי )עובי קיר סופי 12.5 / 15 ס"מ(

ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE
מפרט טכני
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ECLISSE

SYNTESIS ZERO LINE - זכוכית
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Anchor clamp Anchor clamp

מפרט טכני

PUSH דחיפה PULL משיכה

יישום משקוף על קיר בלוק

יישום משקוף על ניצב 70 מ"מ - חד קרומי )עובי קיר סופי 10 ס"מ(

יישום משקוף על ניצב 50 מ"מ - דו קרומי )עובי קיר סופי 10 ס"מ(

יישום משקוף על ניצב 100 / 70 מ"מ - דו קרומי )עובי קיר סופי 12.5 / 15 ס"מ(



www.tavordoors.com

מפעל ותצוגה:
sales@tavordoors.com | 04-6769290 .רחוב תמר א.ת. אלון תבור טל

תצוגה חיפה:
hfa@tavordoors.com | 04-8588828 .מתחם רדיזיין קרית אתא טל

תצוגה תל-אביב:
tlv@tavordoors.com | 04-8588828 .הנחושת 6 רמת החייל תל אביב טל

דלתות תבור - עם כזו איכות שווה לעבור


