נגה נגרות החברה היצרנית לחלונות עץ הטובים
והמתקדמים ביותר בעולם .נגה מעצבת ,מייצרת,
משמרת ומשחזרת חלונות עץ ותריסי עץ
המותאמים לרצון הלקוח תוך שמירה על איכות
גבוהה מאד בייצור ,בהרכבה ובחומרי הגלם.
הקפדה על בידוד ,עמידות גבוהה של העץ ,טיפול
מכין ,צביעה והתאמת המוצר לתנאי האקלים
בארץ ותקנים בינלאומיים מחמירים ,הנם בבסיס
העבודה שלנו.
בנגה נגרות אנחנו שמים דגש על הפרטים הקטנים
כדי לספק ללקוח הסופי את המוצר לפי דרישתו.
אנחנו רואים בחלונות העץ והתריסים שלנו
אומנות ייחודית המתאימה ללקוחות עם דרישות
גבוהות לעיצוב ,לגימור ולהתקנה.

נגה נגרות מחזיקה בבעלותה מפעל באירופה
העומד בתקנים מחמירים של האיחוד האירופי
ובו מייצרים עבור הלקוחות את כל האלמנטים
הדרושים לשחזור משלב העיבוד ועד למוצר
הסופי.
המפעל מאפשר לנו לייצר חלונות ,תריסים,
דלתות ,תיבות דואר וכל קו עיצובי שקיים בתכנית
המקורית של הבניין כמו גם לייצר עבורכם כל
פנטזיה שנרקמת עבור מבנה חדש.
נגה נגרות מאמינה בשמירה על כדור הארץ ,כל
מערך הייצור ,ההפצה וההתקנה שלנו עומד בתנאי
היצור הירוקים המחמירים.
משלב גידול העץ דרך עיבוד הגזע הדבקתו וצביעתו
אנחנו מקפידים להשתמש בחומרים ידידותיים
לסביבה שאינם פולטים רעלים וכימיקלים
לאטמוספירה ועומדים בכל הסטנדרטים הירוקים
של האיחוד האירופי.

חלון פרופיל שימור
פרופיל שימור – חלון בפרופיל שימור הינו חלון המועתק עפ"י תיק תיעוד או מקור קיים על כל פרטיו .חלון השימור
של נגה עשוי מחומרים עמידים ואיכותיים המותאמים לתנאי האקלים בהתאם לסביבה .החלון מיוצר בטכנולוגיות
עכשוויות הכוללות מערכת נעילה היקפית העוטפת את כל צלעות החלון .בפרופיל השימור של נגה ישנה אפשרות
לזיגוג אקוסטי וטרמי ברמות גבוהות ואיכותיות ביותר .מתקבל חלון עץ בסגנון של פעם באיכויות הגבוהות ביותר.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון אטום ()RAL
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:

פרופיל שימור פרופיל עפ"י חלון קיים /תיק תיעוד – פרופיל מומלץ גם בבנייה חדשה (פרופיל "דק ועדין")
דאבל גלייז  4+8+5זכוכית לפרופיל שימור בעלת הפחתה של  - 32DBזכוכית טרמית ואקוסטית

זכוכית:

טריפלקס  / 4+1+4טריפלקס  - 5+1+5פויל אקוסטי .זכוכית אקוסטית הפחתה של )4.1.4( 34DB
והפחתה של ) 5.1.5( 35DBזכוכיות עמידות בפני פריצות
דאבל גלייז  +טריפלקס  4+6+3.1.3זכוכית עם הפחתה של  - 40DBאקוסטית וטרמית  -למקרים שצריך
הפחתת דציבלים גבוהה למשל בבתי מלון ,בבניינים השוכנים ליד כביש סוען וכו'..

צירים:

צירי קופסא דריי קיפ  -צירי דריי קיפ עם כיסוי בגוונים לפי בחירה  -מאפשרים לכנף הראשונה שנפתחת
פתיחת קיפ  /צירים ניסתרים-צירים נסתרים פתיחה דריי-קיפ ,מאפשרים הגבלה בפתיחת הכנף עד 90
מעלות  -אפשרי בפרופיל שימור ובפרופיל אירופאי

מנגנון:
גומיות:
צביעה:

נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי של חברת  Winkhausאו Maco
שתי גומיות אטימה אקוסטיות על המשקוף ,גומיות  EPDMבגוון הנגרות
צביעה בצבע אטום על בסיס מים  ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי .מערכת של  7שלבים
עד לגוון סופי של החלון ( .כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

איטום:
התקנה:
הגבהה בטיחותית:
אזעקות:
רשת יתושים:
סורג:

איטום ב  3שלבים ע"י סיכה  Sika-Hyfexמרכז וחוץ  ,איטום פנימי אקרילי נטראלי
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי  ,שימוש בברגי  SPAXאורך  130מ"מ! חובה!
אופציה להוספת פרט הגבהה לבטיחות מזכוכית או מוטות ברזל
אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף
אופציה לרשת יתושים גלילה ידנית ,מסילה שקועה במשקוף העץ של החלון (מגיעה מובנית בחלון).
אופציה לסורג מנפחות  ,צבוע בתנור.העתק לפ מקור  /כל דגם של סורג .הסורג מותקן במשקוף החלון
(מגיע מובנה בחלון).

חלון פרופיל שימור

חלון פרופיל שימור

חלון פרופיל שימור

חלון פרופיל אירופאי
פרופיל אירופאי הינו פרופיל אשר מגיע עם זיגוג בעל רמת טרמיות גבוהה מאוד .בפרופיל מותקנת מערכת
נעילה היקפית העוטפת את כל צלעות החלון .פרופיל חזק שיכול לעמוד בתנאי מזג אוויר קיצוני ,כגון רוח
חזקה וטמפרטורות קיצוניות.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון אטום ()RAL
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:
זכוכית:

פרופיל אירופאי ,לפי קיים או לחילופין בנייה חדשה ( פרופיל גדול ועבה יותר מפרופיל שימור )
טריפלקס  / 4+1+4טריפלקס  - 5+1+5פויל אקוסטי .זכוכית אקוסטית הפחתה של )4.1.4( 34DB
והפחתה של  -)5.1.5( 35DBזכוכיות עמידות בפני פריצות ( .אפשרית גם בפרופיל שימור).
בידודית  - 6+16+4 / 4+16+4רמת טרמיות גבוהה.

צירים:

זכוכית בידודית לפרופיל אירופאי -הפחתה של  )4.16.4( 32DBוהפחתה של )6.16.4( 35DB
צירי קופסא דריי קיפ  -צירי דריי קיפ עם כיסוי בגוונים לפי בחירה  -מאפשרים לכנף הראשונה שנפתחת
פתיחת קיפ  /צירים ניסתרים-צירים נסתרים פתיחה דריי-קיפ ,מאפשרים הגבלה בפתיחת הכנף עד
 90מעלות  ,אפשרי בפרופיל שימור ובפרופיל אירופאי

מנגנון:
גומיות:
צביעה:

נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי של חברת  Winkhausאו Maco
שתי גומיות אטימה אקוסטיות על המשקוף  ,גומיות  EPDMבגוון הנגרות
צביעה בצבע אטום על בסיס מים  ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי .מערכת של 7
שלבים עד לגוון סופי של החלון  ( .כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)
איטום ב  3שלבים ע"י סיכה  Sika-Hyfexמרכז וחוץ  ,איטום פנימי אקרילי נטראלי

איטום:
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי  ,שימוש בברגי  SPAXאורך  130מ"מ! חובה!
התקנה:
הגבהה בטיחותית :אופציה להוספת פרט הגבהה לבטיחות מזכוכית או מוטות ברזל
אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף
אזעקות:
אופציה לרשת יתושים גלילה ידנית ,מסילה שקועה במשקוף העץ של החלון (מגיעה מובנית בחלון).
רשת יתושים:
אופציה לסורג מנפחות  ,צבוע בתנור.העתק לפ מקור  /כל דגם של סורג .הסורג מותקן במשקוף החלון
סורג:
(מגיע מובנה בחלון).

חלון פרופיל אירופאי

חלון פרופיל אירופאי

חלון פרופיל אירופאי

חלונות הזזה
חלון ההזזה של נגה עשוי בטכנולוגיות
חדישות ,עם גומיות אטימה אקוסטיות
ומערכת נעילה היקפית.
בחלון ניתן לבצע זיגוג בעל יכולות אקוסטיות
וטרמיות גבוהות.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון אטום ()RAL
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:
זכוכית:
מנגנון:
גומיות:
צביעה:

פרופיל הזזה
דאבל גלייז  , 4+16+4או כל זכוכית שתבחר.
מנגנון הזזה עם נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי
שתי גומיות אטימה אקוסטיות על המשקוף  ,גומיות  EPDMבגוון הנגרות
צביעה בצבע אטום על בסיס מים  ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי .מערכת של 7
שלבים עד לגוון סופי של החלון  ( .כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

איטום:
התקנה:
הגבהה בטיחותית:
אזעקות:
רשת יתושים:
חלונות הזזה

איטום ב  3שלבים ע"י סיכה  Sika-Hyfexמרכז וחוץ  ,איטום פנימי אקרילי נטראלי
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי  ,שימוש בברגי  SPAXאורך  130מ"מ! חובה!
אופציה להוספת פרט הגבהה לבטיחות מזכוכית או מוטות ברזל
אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף
אופציה לרשת יתושים גלילה ידנית ,מסילה שקועה במשקוף העץ של החלון (מגיעה מובנית בחלון).

חלונות הזזה

חלונות גיליוטינה

חלונות גיליוטינה
חלון שמייחד את הקלאסיקה באנגליה ,חלון
המיוצר בטכנולוגיות חדישות ,אטום אקוסטי
וטרמי.
חלון המאפשר פתיחה מטה ומעלה של הכנפיים
ללא הפרעה לחלל בו נימצא.

חלונות גיליוטינה

דלתות פנים
דלתות פנים בעלות איכויות גבוהות לאקוסטיקה .גומיות אטימה אקוסטיות כפולות .גיליוטינה אקוסטית בתחתית
הדלתות .דלתות עם מערכת נעילה בעלת תקן אירופאי .אפשרות להכנה למערכות מלונאיות ומערכות חשמליות
אחרות.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל  9%במקרה של גוון אטום ()RAL
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל  9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
גיליוטינה אקוסטית בתחתית הדלתות .דלתות עם מערכת נעילה בעלת תקן אירופאי.
אפשרות להכנה למערכות מלונאיות ומערכות חשמליות אחרות

פרופיל:
זכוכית:
צירים:
מנגנון:
סף תחתון:
צביעה:
איטום:
התקנה:

דלתות פנים

פרופיל שימור /לפי שרטוט
אופציה לשילוב זכוכית טריפלקס ,זכוכית דקורטיבית או זכוכית מראה
צירים ניסתרים ,צירי ספר ,צירי פייפ
מנגנון נעילה צילינדר  /תפוס/פנוי
גיליוטינה לרמה אקוסטית גבוהה
צביעה במגוון טקסטורות ,אטום ,שקוף ,מבריק ,ומראה וינטז'
איטום בחומרים נייטראלים
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי  ,שימוש בברגי  SPAXאורך  130מ"מ! חובה!

דלתות פנים

דלתות יציאה למרפסת
דלתות יציאה למרפסת מיוצרות בהעתק מדויק למקור או לפי כל שרטוט מתקבל .הדלתות מגיעות עם מערכת
נעילה היקפית העוטפת את כל צלעות הדלת ,גומיות אטימה אקוסטיות ,זיגוג ברמה אקוסטית גבוהה וסף
אלומיניום בתחתית הדלת .הדלתות יכולות להגיע עם אפשרות פתיחת קיפ לאוורור.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל  9%במקרה של גוון אטום ()RAL
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל  9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:

פרופיל שימור פרופיל עפ"י הקיים /תיק תיעוד – פרופיל מומלץ גם בבנייה חדשה (פרופיל "דק ועדין")
 /פרופיל אירופאי לפי קיים או לחילופין בנייה חדשה (פרופיל גדול ועבה יותר מפרופיל שימור)

זכוכית:

דאבל גלייז  4+8+5זכוכית לפרופיל שימור בעלת הפחתה של  - 32DBזכוכית טרמית ואקוסטית
פלקס  / 4+1+4טריפלקס  - 5+1+5פויל אקוסטי זכוכית אקוסטית הפחתה של  )4.1.4( 34DBוהפחתה
של  ) 5.1.5( 35DBזכוכיות עמידות בפני פריצות( .אפשרית גם בפרופיל שימור)
דאבל גלייז  +טריפלקס  4+6+3.1.3זכוכית עם הפחתה של  - 40DBאקוסטית וטרמית  -למקרים שצריך
הפחתת  DBגבוהה כמו בתי מלון  ,בניינים השוכנים ליד כביש סוען וכו'..
בידודית  - 6+16+4 / 4+16+4רמת טרמיות גבוהה זכוכית בידודית לפרופיל אירופאי -הפחתה של
 )4.16.4( 32DBוהפחתה של )6.16.4( 35DB

צירים:

צירי קופסא דריי קיפ  -צירי דריי קיפ עם כיסוי בגוונים לפי בחירה  -מאפשרים לכנף הראשונה
שנפתחת פתיחת קיפ  /צירים ניסתרים-צירים נסתרים פתיחה דריי-קיפ ,מאפשרים הגבלה בפתיחת
הכנף עד  90מעלות  -אפשרי בפרופיל שימור ובפרופיל אירופאי
צירי פייפ  -צירים ללא אפשרות פתיחת דריי קיפ  -במקרה שלא מעוניינים בדלתות עם פתיחת קיפ.

מנגנון:
סף תחתון:
גומיות:
צביעה:

נעילה היקפית בעלת תקן אירופאי של חברת  Winkhausאו Maco
סף אלומיניום בשילוב גומיות בתחתית הדלת לחסימה מפני מים ,רוח ומעבר רעש
שתי גומיות אקוסטיות על המשקוף  ,גומיות  EPDMבגוון הנגרות
צביעה בצבע אטום על בסיס מים  ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי .מערכת של 7
שלבים עד לגוון סופי של החלון( .כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

איטום:
התקנה:
אזעקות:
דלתות יציאה למרפסת

איטום ב  3שלבים ע"י סיכה  Sika-Hyfexמרכז וחוץ  ,איטום פנימי אקרילי נטראלי
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי  ,שימוש בברגי  SPAXאורך  130מ"מ! חובה!
אופציה להתקנת גלאים או מגנטים נסתרים למערכות אזעקה והגנה בתוך המשקוף

דלתות יציאה למרפסת

דלתות יציאה למרפסת

דלתות כניסה
דלתות כניסה לבניין או לדירה  ,מיוצרות בהעתק מדויק למקור או לפי כל שרטוט מתקבל .הדלתות בעלות גומיות
אקוסטיות וסף גיליוטינה אקוסטי בתחתית הדלת .את הדלתות ניתן לבצע עם מערכות וטכנולוגיות חדישות
כגון מנגנוני נעילה או פתיחה חשמליים ומנגנוני בהלה.

סוגי עץ:

עץ אורן קליר מתועש מיובש ומטופל  9%במקרה של גוון אטום ()RAL
עץ מירנטי קליר מתועש מיובש ומטופל  9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)
עץ אלון קליר מתועש מיובש ומטופל  ,9%במקרה של גוון שקוף (גוון עץ)

פרופיל:

פרופיל שימור פרופיל לפי הקיים /תיק תיעוד – פרופיל מומלץ גם בבנייה חדשה (פרופיל "דק
ועדין") פרופיל אירופאי לפי קיים או לחילופין בנייה חדשה (פרופיל גדול ועבה יותר מפרופיל
שימור)

זכוכית:

טריפלקס  / 4+1+4טריפלקס  – 5+1+5פויל אקוסטי זכוכית אקוסטית הפחתה של )4.1.4( 34DB

צירים:

והפחתה של  –) 5.1.5( 35DBזכוכיות עמידות בפני פריצות.
צירי "ספר" במקרה של פרופיל ללא "פאלץ'" (ללא מדרגה בין משקוף לכנף)
צירים ניסתרים ללא ניראות הצירים
צירי פייפ במקרה של פרופיל עם "פאלץ'" (מדרגה בין משקוף לכנף).

מנגנון:
סף תחתון:
צביעה:

מנגנון נעילה צילינדר  +מנגנון נגדי חשמלי  /מגנטי לאינטרקום (במידה ויש אינטרקום)
גיליוטינה
צביעה בצבע אטום על בסיס מים ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי .מערכת של 7
שלבים עד לגוון סופי של החלון( .כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

איטום:
התקנה:
פס פליז:
עינית הצצה:
מחזיר שמן

דלתות כניסה

איטום ב  3שלבים ע"י סיכה  Sika-Hyfexמרכז וחוץ  ,איטום פנימי אקרילי נטראלי
התקנה וביצוע לפי תקן אירופאי מחמיר  ,שימוש בברגי  SPAXאורך  130מ"מ  -חובה!
אפשרות לפס פליז ,אבץ וברזל בתחתית הדלת
אופציה לעינית הצצה בגובה  150ס"מ מהריצפה  -בגוון לבחירה
אופציה למחזיר שמן ,גלוי או ניסתר

דלתות כניסה

דלתות כניסה

תריסי כנף
תריסי כנף עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל  .עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל .צירים מנפחות מגולוונת,
צבועה בתנור או לחילופין צירים מודרניים של חברת  .AGBתריסים בעלי עמידות גבוהה לשנים  .צביעה בצבע המתאים
לאקלים הישראלי .אפשרויות פתיחה צירית או הרמוניקה .אפשרות לפתיחה חשמלית .ניתן לייצר תריס בכול צורה
לפי דרישה.

סוגי עץ:
פרופיל:

עץ מירנטי מיובש ומטופל  ,9%גוון עץ אטום או שקוף לבחירה
פרופיל שימור  -על פי הקיים /תיק תיעוד  -יש לשים לב לפתיחת תריסים (פתיחת שלבים  ,ופתיחות
קיפ תחתון  -לפי הקיים )

צירים:

צירי שימור ,צירים מנפחות מגולוונת צבועה בתנור ,מנצ'לך לפי מקור
או צירים מודרניים במערכות חדשות

צביעה:

צביעה בצבע אטום או שקוף על בסיס מים  ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים הישראלי
מערכת של  7שלבים עד לגוון סופי של התריס
(כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע בצבע לסביבה ימית)

תריסי כנף

תריסי כנף

תריסי גלילה
תריסי גלילה עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל  .עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל .עץ מירנטי הוא העץ
היחידי שמסוגל לעמוד בתנאי מזג האוויר הקשים בישראל ( לחות  ,פיח ושמש) .העץ שומר על מראה חדש לאורך
זמן ,ללא דהייה וקילופי צבע .מנוע חשמלי של חברת  SOMFYהמותאם למשקל התריס  .ארגז תריס עם גומיות
ובידוד אקוסטי גבוה .תריסים בעלי עמידות גבוהה לשנים  .צביעה בצבע המתאים לאקלים הישראלי.

סוגי עץ:
פרופיל:
ארגז תריס:

עץ מירנטי מיובש ומטופל  ,9%גוון עץ אטום או שקוף לבחירה
פרופיל תריסי גלילה ,פרופיל לפי הקיים /תיק תיעוד
ארגז תריס גלילה לפי הקיים/תיק תיעוד .בארגז התריס ישנו מזרן בידוד אקוסטי וגומיה
אטומה לדלת הארגז 34DB ,הפחתת רעש ,כולל בוכנות שמן לנעילה ומנוע חשמלי
לתריסי גלילה מסוג "סומפי" אשר מותאם למשקל התריס .במידה של חלון מילוט יש לציין
פתיחת מנואלה ידנית

מסילות:

מסילת תריס  +מסילת מספריים ( במקרה ויש מספריים)  ,מסילות תריס ומספריים לפי
המקור מברזל נפחות מגולוון צבוע בתנור ,אפשרי לצביעה בגוון  / RALמגלוון טבעי (לא פח
מכופף עם חיבורי ברגים!)

צביעה:

צביעה בצבע אטום או שקוף על בסיס מים  ,צבע בעל תקן ירוק המתאים לאקלים
הישראלי.
מערכת של  7שלבים עד לגוון סופי של התריס ( .כל מבנה פחות מ 500-מ' מהים יש לצבוע
בצבע לסביבה ימית)

תריסי גלילה

תריסי גלילה

תריסי גלילה

תריסי הזזה חשמליים
תריסי הזזה עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל ,עץ חזק ועמיד לתנאי
האקלים בישראל.

תריסי הזזה

תריסי הרמוניקה

תריסי הזזה

תריסי הזזה

תריסי הרמוניקה
תריסי הרמוניקה עשויים מעץ מירנטי מיובש ומטופל ,עץ חזק ועמיד לתנאי האקלים בישראל.
צירים ומערכות פתיחה בעלות תקן אירופאי .מערכת ללא מסילה תחתונה .תריסים בעלי עמידות גבוהה
לשנים .צביעה בצבע המתאים לאקלים ישראלי.

תריסי הרמוניקה

תריסי הרמוניקה

תריסי הרמוניקה

מערכת תריסי הרמה חשמליים
 The Fusion Systemהחשמלית בעלת אופציות רבות לשילוב חומרים בהתאמה אישית ,כולל את לב המערכת.
ניתן להתקינה באופן מוסתר או חיצוני.
יעילות ,בטיחות וחוסן מובטחים.
המערכת מתרוממת בצורה אנכית ,נפתחת כמו ספר ומאפשרת לנעול את החלון בגובה הרצוי בזכות כך היא מצילה
על החלון ומבטיחה תחושת חלונות פתוחים גם בתנאים קשים.

תריסי הרמה חשמליים
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