
פאנל גישה

פתחי שירות לתקרות וקירות גבס



פתח שירות סטנדרטי-אלומיניום בשילוב גבס
פתח שירות סטנדרטי אחיד חומר בכל מידה לפתיחה מהירה בלחיצה.

נועד לאפשר גישה קלה ולהסתרה של מערכות גז, מים, חשמל צנרת, מיזוג וכו'.
הדלת נשארת קבועה ותלויה והתוצאה הסופית היא שהפתח מתקבל במישור 

אחיד עם הגבס.

הרכבה קלה ופשוטה ללא צורך בכיול, המוצרים פותחו ומיוצרים בארץ ועשויים מחומרים 
ידידותיים לסביבה.

מסגרת אלומיניום בשילוב גבס 
  זמין בתחזוקת תקרה או קיר גבס

  פרופיל אלומיניום 4.5 מ"מ חזק ועמיד בפני זעזועים.
  גימור מצופה אבקה לבנה

  גומי אטימה מובנה למניעת אבק ורוחות.
  פתיחה בלחיצה

  12.5 לוח גבס מעכב לחות
  עמידות גבוהה והגנה מפני חלודה

  אפשרות להסרת הדלת.
  אבזם בטיחות בפתיחת הדלת

  התקנה מהירה ללא קושי של המסגרת עם ברגים ללוח גבס.
  חריץ ההפרדה בין הכנף למשקוף אחיד ומדויק ברוחב של 1 מ"מ

  מידות סטנדרטיות )זמין במלאי(:  20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 
120/60 ,40/60 ,60/60

אפשרות לקבלת הפתחים:
  בכל מידה

  נגד מים
  מעכב בעירה

  עם דלת אקוסטית

2

משקוף)מידת פתיחה פתח אור חוץ-חוץ
בקיר/תקרה(

34.8/34.829.5/29.5 30/30

44.8/44.839.5/59.540/40

54.8/54.849.5/49.550/50

64.8/64.859.5/59.560/60



פתח שירות פרמיום
פתח שירות פרמיום-פתח הדגל של פאנל גישה המשלב את כל היתרונות.

בכל מידה כולל ציר הניעה לפתיחה מהירה בלחיצה. נועד לאפשר גישה קלה ולהסתרה של מערכות גז, מים, 
חשמל ,צנרת, מיזוג וכו'. הדלת נשארת קבועה ותלויה והתוצאה הסופית היא שהפתח מתקבל במישור אחיד 

עם הגבס.

הרכבה קלה ופשוטה ללא צורך בכיול, המוצרים פותחו ומיוצרים בארץ ועשויים מחומרים ידידותיים לסביבה.

מסגרת אלומיניום בשילוב גבס 
  זמין בתחזוקת תקרה או קיר גבס

  מותקן על ידי ברגים בלוח ובניצב אלומיניום וכך בעזרת שיטת הרכבה זו נמנעים סדקים בעקבות 
זעזועים בלוח הגבס

  יכולת גבוהה של אקוסטיקה 
  הפתח אטום לאבק ורוחות בעזרת אטימה מלאה של הפתח עם גומי מסביב למסגרת

  פרופיל אלומיניום חזק ועמיד בפני זעזועים
  צירי דלת 170 מעלות לפתיחה מקסימלית

  12.5 לוח גבס מעכב לחות
  אבזם בטיחות בפתיחת הדלת

  עמידות גבוהה והגנה מפני חלודה
  חריץ ההפרדה בין הכנף למשקוף אחיד ומדויק ברוחב של 1 מ"מ
  התקנה מהירה ללא קושי וללא צורך בכיוון נוסף לאחר ההתקנה

  פתיחה פשוטה בלחיצה
  מידות סטנדרטיות )זמין במלאי(  20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 60/60, 40/60, 120/60

אפשרות לקבלת הפתחים:
  בכל מידה

  נגד מים
  מעכב בעירה

  עם דלת אקוסטית

2

משקוף)מידת פתיחה פתח אור חוץ-חוץ
בקיר/תקרה(

34.6/34.629.3/29.3 30/30

44.8/44.839.3/39.340/40

54.8/54.849.3/49.350/50

64.8/64.859.3/59.360/60



פתח שירות מעץ
פטנט מהפכני של פאנל גישה בשיטת ההרכבה הייחודית המונעת סודקים ושומרת 

על לוח הגבס לאורך זמן. פתח שירות אחיד חומר בכל מידה כולל ציר הניעה 
לפתיחה מהירה בלחיצה. נועד לאפשר גישה קלה ולהסתרה של מערכות גז, מים, 

חשמל צנרת, מיזוג וכו'. הדלת נשארת קבועה ותלויה והתוצאה הסופית היא 
שהפתח מתקבל במישור אחיד עם הגבס. הרכבה קלה ופשוטה ללא צורך בכיול, 

המוצרים פותחו ומיוצרים בארץ ועשויים מחומרים ידידותיים לסביבה.

הפתח עשוי עץ  וכך מתאפשר לאחר ההרכבה קבלת מרקם אחיד ואסטטי במישור לוח 
הגבס.
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משקוף)מידת פתיחה פתח אור 
בקיר/תקרה(

25/25 30/30

35/3540/40

45/4550/50

55/5560/60

  זמין בתחזוקת תקרה או קיר גבס
  מותקן על גבי ניצב הגבס וכך בעזרת שיטת הרכבה זו נמנעים סדקים 

בעקבות זעזועים בלוח הגבס
  צירי מתהפך המאפשר פתיחה מקסימלית של 180 מעלות

  יכולת גבוהה של אקוסטיקה 
  הפתח אטום לאבק ורוחות בעזרת אטימה של הפתח עם גומי מסביב 

למסגרת
  עמידות גבוהה והגנה מפני לחות

  פתיחה פשוטה בלחיצה
  אבזם בטיחות בפתיחת הדלת

  התקנה מהירה ללא קושי וללא צורך בכיוון נוסף לאחר ההתקנה
  מידות סטנדרטיות)זמין במלאי(  30/30, 40/40, 50/50, 60/60, 

120/60 ,40/60

אפשרות לקבלת הפתחים:
  בכל מידה

  מעכב בעירה
  עם דלת אקוסטית



פתחי שירות ומפזרי אוויר בעיצובים דקורטיבים
עיצובים חדשניים לפתחי שירות בעזרת טכנולוגיית פאנל גישה ניתן לאפשר עיצוב 

דקורטיבי לפי שרטוט או מהעיצובים הקיימים.

דוגמאות מספריית פאנל גישה:

  פתח אוויר חוזר בעיטורים גרפיים לפי ספריית "פאנל גישה" או תכן 
של הלקוח

  ביצוע פתח והלבשת פס דקורטיבי לפי דרישה
  מפזר אוויר לפי דרישה או שרטוט

  מתחבר לפרופיל הגבס ויוצר מרקם אחיד עם קיר החיפוי
  ניתן לשילוב בכל דגמי האלומיניום/עץ/גבס

  מידה לפי דרישה
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פתח שירות נגד אש
אם אתם מתמודדים עם סביבה הדורשת עמידות לאש פתחים אלו יספקו עמידות 

של מעל 2 שעתיים ללא פגיעה באיכות הגימור של לוח הגבס. להתקנה בלוחות 
גבס עמידים לאש.

  זמין בתחזוקת תקרה או קיר גבס
  מותקן על ידי ברגים בלוח ובניצב אלומיניום וכך בעזרת שיטת הרכבה 

זו נמנעים סדקים בעקבות זעזועים בלוח הגבס
  יכולת גבוהה של אקוסטיקה 

  הפתח אטום לאבק ורוחות בעזרת אטימה מלאה של הפתח עם גומי 
מסביב למסגרת

  פרופיל אלומיניום חזק ועמיד בפני זעזועים
  צירי דלת 170 מעלות לפתיחה מקסימלית

  אבזם בטיחות בפתיחת הדלת 
  עמידות גבוהה והגנה מפני חלודה

  חריץ ההפרדה בין הכנף למשקוף אחיד ומדויק ברוחב של 1 מ"מ
  התקנה מהירה ללא קושי וללא צורך בכיוון נוסף לאחר ההתקנה

  פתיחה פשוטה בלחיצה
  מידות סטנדרטיות )זמין במלאי( 40/40, 60/60
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הרקע לפיתוח המוצרים
פאנל גישה פותח מתוך המטרה לתת מענה מערכתי 

לדרישות שוק המגיעים ממגזרים שונים כגון:

אדריכלים ומעצבים המאתגרים את הדמיון ודורשים רמת גימור, 
חדשנות ואסתטיקה גבוהים ע"מ לשדרג רמת התכנון והיצירתיות 

שלהם
  מתקינים מקצועיים וחובבנים המתקינים פתחי גישה ומעוניינים 
בשימור עלות קיימת, או הוזלה תוך יכולת התקנה גמישת צורה, 

קלה, מהירה ויעילה. ללא התמודדות עם כיול ויכולת צביעה מידית 
לקבלת משטח אחיד ואסטטי

  איכות ושימור הסביבה שואפים לייצר מוצרים מחומרים 
ממוחזרים תוך שימוש מזערי במשאבי הטבע ועמידה 

בסטנדרטים של בטיחות ואיכות הנדרשים

תוך רצון לתת מענה לקשת דרישות וצרכים פיתחנו מוצרים 
ישראלים. אחראי על פיתוח המוצר עובד בתחום כ-40 שנה והוא 

הטמיע את הרעיון למוצר מוגמר תוך מציאת פתרון אופטימלי 
לכל צורך או בעיה. אנו שוקדים על פיתוח מוצרים חדשים הנגזרים 

מהמודל הראשוני במטרה לתת מענה לצורכי השוק המגוונים.
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פטנט* חדשני 
ופשוט להתקנה שהוא 

"פתח גישה, אחיד משטח, 
גמיש גודל וצורה לקיר/

תקרת גבס"

פאנל גישה



פתחי שירות 
לתקרות וקירות גבס

מכירות: איתי: 052-4732490 | יוסי: 050-5310035 
משרד ראשי: 08-8585609

panel-g.co.il :אתר | info@panel-g.com :מייל

פאנל גישה

צרו איתנו קשר:


