מהדורה 3

חדש בקטלוג!

 :מבחר מנועים חדש ורחב למפתחים גדולים במיוחד!
 :פתרונות זיגוג מתקדמים

אחריות משולבת

חלונות מעוצבים

יצרן נכבד,
קטלוג מפורט זה בא להקל על עבודתך בהתאמת אביזרים מקוריים לסדרות המוצרים של קליל.
הקטלוג יאפשר לך לבחור באביזרים המקוריים והנכונים ,בעזרתם תוכל ליצור עבור לקוחותיך
חלונות ,דלתות וקירות מסך באיכות גבוהה ואמינות לאורך שנים.
בשלב התכנון ,בהתאם ליעדים ולצרכים שעל כל מוצר לעמוד בהם ,מוגדרים הפרופילים ,האביזרים
והאטמים  -המהווים יחידה אחת .על מנת להבטיח שהמוצר שאתה מייצר ומתקין יתפקד כנדרש
לאורך שנים ,עליך להשתמש באביזרים ובאטמים המקוריים והמתאימים .לכל סדרת חלונות

ודלתות פותחה סדרת אביזרים ייעודית ,המבטיחה פעולה חלקה ומדויקת של החלונות והדלתות,
בהתאמה לעומסים ולצרכים הספציפיים שלהם.
זכור! הצרכן ואנחנו רואים בך סמכות מקצועית ומאמינים בך .על מנת לשמור על המוניטין שלך
יש לייצר את המוצר שהלקוח הזמין אצלך בדיוק על פי המפרטים הטכניים ,כולל הפרופילים,
הצבע והאביזרים המקוריים  -כפי שמופיעים בקטלוג של קליל.

כל הפרזולים של קליל עומדים בתקנים מחמירים של מיטב מכוני התקנים בעולם בכלל ובפרט בישראל.
אטמים מגומי EPDM

אטמי הגומי  EPDMהם בעלי איכות גבוהה ומתאימים ביותר לתנאי האקלים הקשים של ישראל .אטמי  EPDMאוטמים היטב נגד חדירות רוח וגשם ,מונעים
בריחת חום בחורף ובריחת מיזוג אוויר בקיץ ולכן חוסכים אנרגיה .אטמי ה EPDM-עמידים לקרינת שמש ושומרים על גמישות לאורך זמן.

צירים

הצירים מתאימים לגודל הפתח ,למשקל הכנף ,לשיטות הפתיחה של החלונות השונים ולהבטחת פתיחה וסגירה חלקה .ציר חלש מדי ביחס למשקל החלון
או הדלת יגרום במשך הזמן לתקלות.

גלגלים

הגלגלים מותאמים לגודל הפתח ,למשקל הכנף ומבטיחים תנועה חלקה .גלגל חלש מחומר לא מתאים או שאינו מותאם לשאת את משקל הכנף ,יגרום
במשך הזמן לתקלות ,קשיים ורעשים בהזזה.
כל ידית וכל מנגנון מעוצבים בהתאמה למוצרי קליל ונבחנו לעמידות בחוזק מכני ותנועה של  10,000מחזורי פעולה.

ידיות ומנגנוני פתיחה ונעילה

כיצד תשתמש בקטלוג
לנוחות עבודתך ערכנו את הקטלוג לפי הפירוט הבא:
1.1חלוקה לפי סדרות המוצרים שעבורן קליל משווקת אביזרים מקוריים.
לדוגמא :קליל בלגי  ,4300קליל אופיס .2200
2.2בכל סדרה מופיעים:
a.aהמספר הקטלוגי הראשי של כל אביזר (הבנוי מ 4-ספרות),
b.bתמונת המוצר
c.cשם ותיאור האביזר.

המספר הקטלוגי

קוד עיבוד

המספר הקטלוגי אותו עליך לציין בעת הזמנת האביזר מורכב מ 6-ספרות.
ארבע ספרות ראשונות  -מספר קטלוגי ראשי
שתי ספרות אחרונות  -מציינות את קוד העיבוד

 - 00ללא עיבוד
 - 30אלגון טבעי
 - 31אלגון ברונזה
 - 36שחור
 - 37פלסטיק שחור
 - 39פלסטיק לבן
 - 43פליז עתיק

לציון מספר קטלוגי שלם בן  6ספרות  -חשיבות רבה ביותר למתן שירות מהיר ,ולמניעת אי
הבנות ועיכובים.
לדוגמא :אם ברצונך להזמין ידית  1032בצבע לבן ,נא ציין .103260

 - 45פליז עתיק על
אלומיניום
 - 46פליז חלוד
 - 47כסף עתיק
 - 48כסף עתיק על
אלומיניום
 - 49כסף מט

 - 50שחור וכסף  -חדש!
 - 60לבן
 - 72קרם 1013
 - 86כסף 9006
 - 95קרם לבן 9001

צבעי ידיות מתכתיים

פליז עתיק

פליז חלוד

כסף עתיק

כסף

* בשל מגבלות ההדפסה ,ההתאמה בין הגוונים המוצגים בקטלוג זה ובין הגוונים האמיתיים אינה מלאה.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד התמיכה הטכנית בטלפון *8555

אחריות משולבת
 2קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ
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כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

מערכות הנעה ,בקרה ושליטה של קליל לבית חכם

טבלת מק"טים למנועי קלילקונטרול כולל סט אביזרים לפי קוטר צינור נדרש
מק"ט סטים

תיאור
מנוע גליליאו 8/17
מנוע גליליאו 15/17
מנוע גליליאו 30/17
מנוע גליליאו 40/12
מנוע גליליאו 50/12
מנוע גליליאו הפעלה ידנית 15/17
מנוע גליליאו הפעלה ידנית 30/17
מנוע גליליאו הפעלה ידנית 40/12
מנוע גליליאו הפעלה ידנית 50/12
מנוע גליליאו 55/17
מנוע גליליאו 65/17
מנוע גליליאו 80/12
מנוע גליליאו 100/12
מנוע גליליאו 120/12
מנוע גליליאו גיבוי ידני 100/12
מנוע גליליאו  150/12עם גיבוי ידני
מנוע גליליאו  230/12עם גיבוי ידני
מנוע  8/17מרקוני
מנוע  15/17מרקוני
מנוע  30/17מרקוני
מנוע  40/12מרקוני
מנוע  50/12מרקוני
מנוע מרקוני 80/12
מנוע מרקוני 100/12
מנוע מרקוני 120/12
מנוע מרקוני  100/12עם גיבוי ידני

גלילאו

מרקוני

ואל 60

ואל 70

EM0860

EM0870

EM1560

EM1570

ואל 89

ואל 110

EM3060

EM3070

EM3089

EM4060

EM4070

EM4089

EM40110

EM5089

EM50110

EM5060

EM5070

EMH1560

EMH1570

EMH3060

EMH3070

EMH4060

EMH4070

EMH5060

EMH5070

חדש!

NL08070000

NL08089000

NL08011000

NL09070000

NL09089000

NL09011000

NL11070000

NL11089000

NL11011000

NL14070000

NL14089000

NL14011000

NL16070000

NL16089000

NL16011000

NL1407001H

NL1408901H

NL1401101H

חדש!

NXL2101101H

חדש!

NXL2701101H
EM08603A

EM08703A

EM15603A

EM15703A

EM30603A

EM30703A

EM30893A

EM40603A

EM40703A

EM40893A

EM401103A

EM50603A

EM50703A

EM50893A

EM501103A

חדש!

NL110700MA

NL110890MA

NL110110MA

חדש!

NL140700MA

NL140890MA

NL140110MA

חדש!

NL160700MA

NL160890MA

NL160110MA

NL1407001HPP

NL1408901HPP

NL1401101HPP

טבלת אביזרים נלווים למנועי קלילקונטרול
מק"ט

תיאור

צורה

תושבת שני חלקים

מק"ט

תיאור

צורה

מק"ט

צורה

תיאור

577.14190

קרדן 90

575.11057

מחבר מעקב פריצה 3
חוליות

535.10012

תושבת מרותחת לפלטה
 100X100למנוע ERA

578.18048

קרדן נסתר

575.11070

מתאם למחבר מעקב
פריצה לוואל 70

525.10062

תושבת פין ריבועי 30
למנוע ERA

578.18047

מוט לקרדן נסתר  1.5מטר

575.11060

מתאם למחבר מעקב
פריצה לוואל 60

535.10092

תושבת יצוקה למנוע מקס

575.11059

מחבר קשיח שלוש חוליות

TTX4

משדר נייח לקיר TTX4

535.10023

תושבת פלטה אלומיניום
למנוע גיבוי ידני ERA

575.11058

מחבר קשיח שני חוליות

TT1V

מקלט לתריסים ונציאנים
חיצוניים

525.10067

תושבת קומפקטית 80
למנוע NEO

575.11055

מחבר מעקב פריצה 2
חוליות

525.10091

עם שחרור למנוע ERA

אחריות משולבת
 3קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ
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כל הזכויות שמורות

WMS01ST

חיישן אור טמפרטורה

חלונות מעוצבים

משפחת מנועי קליל קונטרול
הופכים כל בית רגיל לבית חכם
מרקוני

מנוע המשלב טכנולוגיה חדשנית להפעלה באמצעות שלטים ,בשילוב
חיישני בטיחות המפקחים על תנועות התריס .המנוע מעניק את מרב
הבטיחות באמצעות מנגנוני בקרה ,המפסיקים את פעולת התריס במקרה
של מכשול בנתיב התנועה.
בנוסף ,שילוב חיישני אקלים המעניקים נוחות בכל מזג אוויר ואידיאליים
להגברת היעילות התרמית של הבית ,באמצעות הפחתת השפעות אור
השמש באקלים חם וניצול מרבי שלה באקלים קר ,כדי להבטיח חיסכון
באנרגיה וידידותיות לסביבה.

גלילאו

מנועים טובולרים בעלי מתגי הגבלה מכאניים ואפשרות
להפעלה ידנית (גלילאו .)H

קליל  - FUNמערכות בקרה
מודולים לבקרת מערכות אוטומציה פתח – עצור – סגור
מודול

מק"ט

תיאור

WM001G

מודול לבקרת מערכת אוטומציה
פתח – עצור – סגור פרטנית או במצב קבוצות מרובות

WM002G

מודול לבקרת  2מערכות אוטומציה
פתח – עצור – סגור פרטנית או במצב קבוצות מרובות

WM006g

מודול לבקרת  6מערכות אוטומציה
פתח – עצור – סגור פרטנית או במצב קבוצות מרובות

מודולים לבקרה שלב אחרי שלב במערכות האוטומציה
מודול

מק"ט

תיאור

WM009C

מודול תשעה ערוצים לבקרת  9מערכות אוטומציה
צעד-אחר-צעד
(שמירה לזיכרון של בקרת רדיו במצב  :IIהפעל  /כבה – החזק כדי להריץ)

מודול היברידי לבקרה של מערכות אוטומציה שלב-אחרי-שלב ופתח-עצור-סגור
מודול

מק"ט

תיאור

WM003C1G

מודול לבקרת  3מערכות אוטומציה צעד-אחר-צעד
ומערכת אחת פתח-עצור-סגור

מודול תצוגת ערוצים מרובים
מודול

מק"ט
WM080G

תיאור
מודול לבקרת  80מערכות אוטומציה
פתח – עצור – סגור פרטנית או במצב קבוצות מרובות
ופקודת הפעלת חיישן שמש

קליל  - FUNשלטים
Next

Petra
תיאור
מחזיק נוגד זעזועים לשולחן ,לבן
מחזיק נוגד זעזועים לשולחן ,שקוף
מחזיק נוגד זעזועים לשולחן ,כתום

מק"ט
WEW
WET
WEO

Plaza
מק"ט
WSW / WRW

WSB / WRB

תיאור
לוחית קיר ריבועית ומלבנית ,חלבי
לוחית קיר ריבועית ומלבנית ,לבן
לוחית קיר ריבועית ומלבנית ,אלומיניום
לוחית קיר ריבועית ומלבנית ,שחור

Smart Control
מק"ט
Planotime

תיאור
טיימר אלחוטי לתכנות שבועי ולניהול עד  6קבוצות הפעלה ,עם
אפשרות של עד  100אירועים בשבוע

אחריות משולבת
 4קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ
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WAX
WWW

Gogo

WST / WRT

WSA / WRA

מק"ט

תיאור
מחזיק מעוצב נוגד זעזועים ,לבן
חיבור מגנטי לקיר ,לבן

כל הזכויות שמורות

מק"ט
WCF
WCI
WCO
WCG

תיאור
מארז מודול נייד ,ירוק
מארז מודול נייד ,כחול קרחון
מארז מודול נייד ,כתום
מארז מודול נייד ,גרפיט

חדש!

Free Control Air
מק"ט

תיאור

Era P1

מפעילה קבוצה בודדת
מפעילה עד  6קבוצות ,כל קבוצה בנפרד או כמה קבוצות במקביל

Era P6

חלונות מעוצבים

מקלטים חיצוניים
מקלטים חיצוניים TAG SYSTEM
מק"ט

מקלטים חיצוניים TAG SYSTEM

תיאור

מק"ט

 TT1Nיחידת מקלט קומפקטית מוגנת מים עבור מנוע
 230Vעד 500W

TT1N

תיאור

TT2N

 - TT2Nיחידות מקלט ממוזערת עבור מנוע  230vעד 500w

TTx4

 - TTX4משדר שקוע עם אספקת זרם חשמלי ראשי מאפשר
הפיכת מתג לאלחוטי תוך שמירת המראה האסתטי*

*יש לבדוק מלאי

חיישני אקלים
100%
אלחוטי

Klil Feel

Klil Feel
מק"ט

תיאור

מק"ט*

תיאור

NEMO WSCT

חיישן רוח  -שמש אלחוטי ,הפועל באמצעות
תאים פוטו-וולטאיים מובנים

NEMO WSRT

חיישן רוח  -שמש  -גשם אלחוטי ,הפועל באמצעות חיבור לחשמל
הראשי

NEMO SCT

חיישן שמש אלחוטי ,הפועל באמצעות
תאים פוטו-וולטאיים מובנים

NEMO SRT

חיישן שמש  -גשם אלחוטי ,הפועל באמצעות חיבור לחשמל
הראשי

*יש לבדוק מלאי

אביזרים
Mindy
מק"ט*

TTP
תיאור
לשם שליטה במנועים ללא סגירה אוטומאטית .מקלט משולב
מתאים למשדרים מסדרות  Ergo ,Planoוקליל דינאמיק
לשם שליטה במנועים בעלי סגירה חצי אוטומאטית ואוטומאטית.
פנס מהבהב ומקלט משולב מתאימים למשדרים מסדרות Ergo
 ,Planoוקליל דינאמיק
לשם בקרת מנוע ( 1מקס'  .)600Wדרגת הגנה  .IP55מקלט בעל תדר
קוד מתגלגל  .433.92MHzנדרש משדר להוספת חיישני אקלים
לשם בקרת  2מנועים מסונכרנים (מקס'  .)600Wדרגת הגנה  .IP55מקלט
בעל תדר קוד מתגלגל  .433.92MHzנדרש משדר להוספת חיישני אקלים
לשם בקרת מנוע ( 1מקס'  .)1000Wדרגת הגנה  .IP55מקלט בעל תדר
קוד מתגלגל  .433.92MHzנדרש משדר להוספת חיישני אקלים
לשם בקרת מנוע ( 1מקס'  .)1000Wדרגת הגנה IP55

A01

A02

TT0

TT5

TT4
TT3

מק"ט

תיאור

TTP

מסוף תכנות כף יד עבור מנועי מרקוני ונירון פלוס ,יחידות בקרה
מסוג  Mindy TT0 ,TT3 ,TT4 ,TT5באמצעות TTBus

Klil Safe
מק"ט

תיאור

F210S

תאים פוטו אלקטריים המיועדים למנועים טובולריים מסוג קליל
מרקוני וקליל נירון פלוס MH/LH

*יש לבדוק מלאי

לקבלת קטלוג מקצועי של קלילקונטרול פנה ל-

מנגנון בחירת מנועי קלילקונטרול.
סרוק את הברקוד לפתיחת המנגנון

אחריות משולבת
 5קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ
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כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל מגישה לכם פתרון שלם ואיכותי לכלל פתחי הבית ומובילה את הבשורה בתחום
הזיגוג באמצעות משפחת קליל .Glassקליל מעניקה לבונים ולמשפצים ייעוץ מקצועי
בנושא זכוכית באולמות התצוגה .המתייעצים יופנו למתקינים מורשים ,אשר ייצרו ויתקינו
את החלונות אותם בחרו בשילוב ה-קליל Glassשהותאם להם .בסופו של התהליך יקבלו
את תעודת האחריות המשולבת החדשה של קליל.

הם השותפים המקצועיים של קליל לעיבוד זכוכית קליל .Glassהם מחוייבים לעמוד
בתקנים מחמירים ובאמנת שירות במטרה לספק ללקוחות קליל ערך מוסף ייחודי.
זכוכיות קליל Glassמסופקות כחלק ממערכות קליל ,בצירוף חותמת ייחודית ומדבקה עם
המידע הרלוונטי ללקוח .כך ,שתוכלו להיות בטוחים שקיבלתם את מה שהזמנתם .ניתן לבחור
את מוצר קליל Glassהנכון בהתאם לתנאי הסביבה ,העיצוב והתקציב.

בכדי לספק פתרונות מגוונים ,קליל התקשרה עם מספר מעבדי זכוכית שהוסמכו
על ידנו ועומדים בסטנדרטים גבוהים של שירות ,אמינות ואיכות .המעבדים המוסמכים

דוגמא למדבקה

דוגמא לחותמת

בית ישראל ישראלי
הלקוח אלום ישראל
__________הפרויקט
_________מקום האספקה רח' ישראל  ,1ירושלים
מס' הזמנה 1234567
תאור הפריט קליר )6-12-6( ,52
	
עיבודים חיסום דו צדדי

מס' קטלוגי

5200300000

מידות  1000מ'מ  1500 /מ'מ

סימון/פתח

א'1-

לוגו מעבד הזכוכית

פתרונות
קליל Glassקליר – טבעי שזה שקוף!

כל זכוכית ממשפחת קליל Glassנמדדת על פי מספר פרמטרים מתחומים שונים ומקבלת ציון:

זכוכית שקופה ללא גוון .הבחירה בקליל Glassקליר ,תאפשר להגדיל למקסימום את
היכולת לראות את הנוף בצורה נקייה ,חדה וטבעית .בקבוצת הפרימיום ניתן לקבל יתרון
נוסף ,שיפור ברמת סינון אנרגיית השמש והבידוד התרמי.

מעבר אור  -רמת שקיפות הזכוכית נמדדת בכמות האור החודרת דרכה .ככל שהזכוכית שקופה
יותר ,כך מעבר האור גבוה יותר .ציון גבוה יותר משמעו רמת שקיפות גבוהה יותר.

קליל Glassאנרג'י – לנוחות וחיסכון באנרגיה
חיסכון באנרגיה הופך לערך מהותי בחיינו .עלויות החשמל הולכות וגדלות ובל נשכח את
הצורך הבסיסי לשמור על משאבי כדור הארץ .בבחירה בקליל Glassאנרג'י ניתן לחסוך
עשרות אחוזים בעלויות הקירור והחימום בחודשי הקיץ והחורף.
לידיעה :הבידוד האנרגטי המיטבי מתקבל על ידי שימוש בזכוכית מגוונת ,המקטינה את
כניסת האור.

קליל Glassאקוסטיק – בראש שקט
הזכוכית מהווה שטח גדול מהפתח ,לכן יש לה השפעה על הבידוד האקוסטי .בחירה
בקליל Glassאקוסטיק תאפשר לצמצם את מפגעי הרעש .במקומות "מוכי רעש" (בסמוך
לשדה תעופה ,לכביש ראשי ,לאיזור תעשייתי ולבתי ספר ,וכד') הבחירה בזיגוג מסוג זה
חשובה שבעתיים.

סינון קרינה  -יכולת הזכוכית לבלום את מעבר קרני השמש דרך הזכוכית לתוך הבית .שיפור
ברמת הסינון של הזיגוג יגדיל את החיסכון בצריכת החשמל .ציון גבוה יותר משמעו רמת בלימה
גבוהה יותר (חיסכון רב יותר באנרגיה).
כדי לקבל ביצועים גבוהים בתחום האנרגיה ,עושים שימוש בגוונים שונים של זכוכית.
בידוד תרמי  -יכולת הזכוכית לבלום את מעבר החום והקור לתוך הבית ומתוך הבית החוצה.
תכונה זו משמעותית באזורים בהם קיימים הפרשי טמפרטורה גדולים בין הפנים והחוץ (למעלה
מ ,)10°C-שיפור ברמת הבידוד יגדיל את החיסכון בצריכת החשמל .ציון גבוה יותר משמעו
רמת בידוד גבוהה יותר (חיסכון רב יותר באנרגיה).
בידוד אקוסטי  -יכולת הזכוכית להפחית מעברי רעש דרך הזכוכית לתוך הבית .ציון גבוה יותר
משמעו הפחתה טובה יותר של הרעש.

קליל Glassמולטי – ליהנות מכל העולמות
קבוצת קליל Glassמולטי מעניקה פתרונות משולבים המסייעים לפתור מספר אתגרים
במקביל .לכן אנו מציעים מגוון פתרונות קליל Glassהמשלבים יחד דרישות שונות :אנרגטי
ואקוסטי ,אנרגטי ובטחוני ,אנרגטי ושקוף.
דוגמא :דירה עם חזית דרום מערבית ,הממוקמת בקרבת בית ספר ואין בה הצללות טבעיות
(עצים) או מלאכותיות (בניינים או פרגולות) .במקרה זה פתרון משולב (תרמי אנרגטי
ואקוסטי) ,יהפוך את החיים באותה דירה לנוחים ונעימים הרבה יותר.

אחריות משולבת
 6קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל בלגי 1300
חדש!

חדש!

אטמים

קליל בלגי 1700

חדש!

אטמים ומברשות

אטמי זיגוג למסגרות קבועות
ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 7קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

קליל בלגי
1700 ,1300

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל אופיס 2200
חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

אטמים ומברשות

אטמי זיגוג נוספים ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 8קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

קליל אופיס
2200

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל בלגי 4300

ידיות

חדש!

חדש!

חדש!

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות
אטמים

אטמי זיגוג נוספים ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 9קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

קליל בלגי
4300

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל קלאסי  - 4400 - 4500אביזרים משותפים

חדש!

חדש!

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות
אטמים

אטמי זיגוג ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 10קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

קליל קלאסי
4400-4500

חלונות מעוצבים

קליל קלאסי 4400

חדש!

קליל קלאסי 4500

חדש!

אחריות משולבת
 11קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל אופיס  - 4700 - 4750אביזרים משותפים

ידיות

חדש!

חדש!

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות
אטמים

פתיחה

אחריות משולבת
 12קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

אטמי זיגוג ראה בעמוד אחרון

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל אופיס
4700-4750

קליל אופיס 4700

04866

קליל אופיס 4750

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות

GAYA

design by F.A. Porsche

ראה בעמוד25 :

FLOW

ראה בעמוד25 :

design by Eric Chan

ראה בעמוד25 :

CINDERELLA

design by F.A. Porsche

ראה בעמוד25 :

אחריות משולבת
 13קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

PROTON

design by Andrew Mauricides

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל אופיס 4900

חדש!

אחריות משולבת
 14קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל אופיס
4900

קליל אופיס 4900

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות
אטמים ומברשות

אטמי זיגוג ראה בעמוד אחרון

MIRIAM

TRIS

ראה בעמוד18 ,17 ,13 :

ראה בעמוד21 ,18 ,17 ,15 ,13 :

CLAUDIA

LASER

ראה בעמוד25 , 23 ,18 ,17 ,12 ,10 :

ראה בעמוד21 ,18 ,17 ,15 ,13 ,8 :

אחריות משולבת
 15קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל קלאסי 5000

אטמים ומברשות

פשוש

זמיר

ראה בעמוד21 ,9 :

ראה בעמוד21 ,9 :

עפרוני

סנונית

ראה בעמוד21 ,9 :

ראה בעמוד21 ,9 :

אחריות משולבת
 16קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל קלאסי
5000

קליל אופיס 5500
ידיות
חדש!

חדש!

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות

אטמים

אטמי זיגוג ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 17קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל אופיס
5500-5500D

קליל אופיס  - 5500קליל אופיס  - 5500Dאביזרים משותפים

חדש!

ידיות

חדש!

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות

קליל אופיס 5500D

אטמים

אטמי זיגוג ראה בעמוד אחרון

BAUHAUS

ROMBO

ראה בעמוד21 ,18 ,15 ,13 :

ראה בעמוד21 ,18 ,15 ,13 :

אחריות משולבת
 18קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל קלאסי 7000

מכלול פריטים בסט אביזרים עבור כנף פתיחה
לניקוי  -מג'יקליל
מק"ט 7045

קליל קלאסי 9000

חדש!

אטמים

למג'יקליל  7000מתאימים
אטמי זיגוג של קליל 1700

קליל קלאסי  - 7000 - 9000אביזרים משותפים
אטמים ומברשות

אטמי זיגוג למסגרות קבועות
ראה בעמוד אחרון
חדש!

אחריות משולבת
 19קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל קלאסי
7000-9000

קליל בלגי  - 7300קליל אופיס  - 7500אביזרים משותפים

מכלול פריטים בסט אביזרים
עבור כנף פתיחה לניקוי  -מק"ט 7320

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

אטמים ומברשות

חדש!

חדש!

חדש!

אטמי זיגוג נוספים ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 20קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל בלגי 7300
קליל אופיס 7500

קליל בלגי 7300

קליל אופיס 7500

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות

נחליאלי

חוחית

ראה בעמוד21 ,9 :

ראה בעמוד21 ,9 :

בלגי

צופית
ראה בעמוד21 ,9 :

אחריות משולבת
 21קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

דוכיפת
ראה בעמוד21 ,9 :

חלונות מעוצבים

קליל מנהטן 8100

אטמים

אטמי זיגוג נוספים
ראה בעמוד אחרון

קליל קלאסי 3500

אטמים ומברשות

אטמי זיגוג ראה בעמוד אחרון

אחריות משולבת
 22קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

חלונות מעוצבים

כל הזכויות שמורות

קליל מנהטן 8100
קליל קלאסי 3500

קליל מנהטן 8300
חדש!

חדש!

חדש!
חדש!

חדש!

חדש!

אחריות משולבת
 23קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים
קליל מנהטן
8300

קליל מנהטן 8300

מכשור (מבלטים ושבלונות)

חדש!

חדש!

אטמים

אטמי זיגוג נוספים ראה בעמוד אחרון

ASTRA

LAPIA

ראה בעמוד21 ,17 ,15 :

ראה בעמוד21 ,18 ,17 ,15 :

ALMA

SASHA

ראה בעמוד21 ,18 ,17 :

ראה בעמוד21 ,18 ,17 ,15 :

אחריות משולבת
 24קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים

קליל אופיס 9200

חדש!

חדש!

חדש!

אטמי זיגוג למסגרות קבועות
ראה בעמוד אחרון
ידיות וסגרים

ˮGayaˮ

ידיות נוספות ראה בקטלוג ידיות

אחריות משולבת
 25קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים
קליל אופיס 9200
קליל נוף 9400
קליל פירנצה

קליל אופיס  - 9200קליל נוף  - 9400אביזרים משותפים

אטמים ומברשות

קליל נוף 9400

אטמי זיגוג נוספים ראה בעמוד האחרון
חדש!

מברשות

קליל פירנצה  -מערכת ארגז תריס סמוי

אחריות משולבת
 26קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חדש!

חלונות מעוצבים

קליל תריסים

קליל רשתות

קלילרף

קליל מסתור כביסה

אטמי זיגוג לכנף ציר ולמסגרת קבועה

* קיים גם בצבע לבן

אחריות משולבת
 27קטלוג אביזרים  -קליל תעשיות בע”מ

©

כל הזכויות שמורות

חלונות מעוצבים
שונות,
אטמי זיגוג
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