
דלתות מתרוממות בבסיס חיל האויר - מבט פנים 

דלתות מתרוממות ומשווי גובה - Swiss-Port נתב"ג 2000

דלתות מתרוממות ומשווי גובה, מבט פנים - Swiss-Port נתב"ג 2000

דלתות אורון שערים, חברת Swiss-Port, נתב"ג 2000

דלת מהירה

דלתות מתרוממות מתוצרתו מאוזנות 
באמצעות קפיצי פיתול. 

דלתות רגילות או מבודדות במגוון אפשרויות 
כגון: רבים  לשימושים  ומתאימות   הפעלה 
הטענה,  רציפי  לתעשייה,  שירות  פתחי 

חדרי קירור, חדרי אשפה, מוסכים ועוד...

מי אנחנו?
חברת אורון שערים היא מהחברות המובילות כיום בישראל, המתמחה בתכנון וייצור דלתות מתרוממות, 

בהקמת מרכזים לוגיסטיים ובאספקת ציוד קצה לרציפים.

החברה הוקמה בשנת 1999 ומאז ועד היום השתתפה בהקמות פרוייקטים גדולים, תוך שיתוף פעולה עם 

גופים וחברות כמו: משרד הביטחון, חברת חשמל, שופרסל, סוויספורט, רשות הנמלים, מפעלי ים-המלח, 

אסם, מוסכים ועוד...

ומהיר  יסודי  יוצרים שירות קפדן,  אנו  יחד  בכל המחלקות.  ואיכותי  עובדים מסור, מקצועי  צוות  בחברה 

לשביעות רצונות לקוחותינו.

לרשותכם עומדת מחלקת ההנדסה, אשר תסייע לכם בהתאמת סוגי השערים ומשווי הגובה לפי ייעודם 

משלב תכנון המבנה, תוך כדי ליווי בזמן הביצוע ועד סיום הפרוייקט.

אנו בחברת אורון שערים שמנו לעצמנו כדגל להעניק ללקוחותינו שירות איכותי, מהיר ואדיב, ללא תקלות, 

עם דגש על חומרי גלם איכותיים, טכניקות ביצוע והפעלה מתקדמות, בפיקוח ואבטחת איכות אינטנסיביים 

בטיחותי  ביותר,  הגבוהה  באיכות  יהיה  המוגמר  כדי שהמוצר  וההרכבה,  הייצור  תהליכי  כל  על  וקפדניים 

לסביבה וידידותי למשתמש.

 המוצרים ניתנים להפעלה במגוון שיטות:
?• הפעלה ידנית • הפעלת שרשרת • שלט רחוק • רגש קרבה

• הפעלה סלולארית • מתג הפעלה • ועוד...

דלת מהירה מותאמת לעבודה במפעלים, מחסנים 
ופסי יצור, הדורשים שמירה על סביבה סטרילית 

ככל הניתן תוך כדי תהליכי שינוע מטענים.

במהירות ועובדת  חשמלית  מופעלת   הדלת 
של 2-1.2 מטר בשניה. 

בדלת מותקנות מערכות הגנה מתקדמות כגון: 
פוטואלקטרית, ן  עי רגיש,  ן  תחתו  פס 

בהתאם  תוספות  ועוד   BRAKE-AWAY מערכת 
לצרכי הלקוח.

דלתות מתרוממות

דלתות מהירות
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ביצוע פרוייקט דלתות הרמה באחד מבסיסי חיל אוויר, 2008

הדלת הגדולה בישראל!

• דלתות מתרוממות
• תריסי גלילה

• משווי גובה

• שערים קונזוליים
• דלתות מהירות

• מחסומי זרוע
• אוטמי שערים

שער קונזולי ומחסום זרוע - מפעל HP, פארק התעשיה קיסריה

אוטמי שערים, משווי גובה ודלתות מתרוממות

תריסים חסיני אש - מכון רישוי מר"מ הוד השרון

סורג נגלל - מעודד צבעים, ראשל"צ

מודרנית  הנעה  במערכת  מצטיין  ידנו  על  המיוצר  הקונזולי  השער 
במיוחד. כנף השער בנויה על גבי מסילה תחתונה מיוחדת. המסילה 
הבטון  יסוד  אל  וקבועים  המעוגנים  גלגלים  מערכת  גבי  על  נעה 

ומחזיקים את כנף השער באוויר.

• השער מאוזן בצורה מושלמת וניתן להפעלה ידנית קלה.
• ניתן לשלוט בהפעלת המערכת במגוון דרכים.

אורון שערים,  404 של  תריס חסין אש דגם 
.N.F.P.A האמריקאי  התקן  בתנאי   עומד 

.U.L-F.M נבדק ואושר ע"י
ופתחים  מעברים  לסגירת  מיועד  התריס 
בזמן שריפה. מנגנון התריס מאוזן ע"י קפיצי 
דריכת  משתחררת  שריפה  בזמן  פיתול. 
של  בטמפ'  שנמס  תרמי  נתיך  ע"י  המנגנון 
60oc-70oc והתריס נסגר באופן מבוקר. ניתן 
התריס  את  המפעיל  פעמי  רב  נתיך  להוסיף 
לקבל  ניתן  מרכזית.  אש  גילוי  מערכת  דרך 

בהפעלה ידנית ו/או חשמלית.

ישירה  גישה  מאפשר  הידראולי  גובה  משווה 
ובכך  למשאית  הישר  ההעמסה  מרציף  למלגזה, 
וההעמסה  הפריקה  תהליך  את  ומשפר  מקצר 

ושומר על בטיחות העובדים והסחורה.

החברה מספקת דלתות נגללות במגוון דגמים:
• שלב אטום.

• שלב מבודד )לבידוד תרמי ואקוסטי(.
• שלב מנוקב )מהווה פתרון אידאלי לאוורור(.

• שלב כפול.
• שלב סורג )המתאים לחניונים(.

תריס חסין אש

משווי גובה

שער קונזולי

דלתות נגללות

 תריס חסין אש -
מעודד צבעים, ראשל"צ

דלת נגללת באחד מבסיסי צה"ל


