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 תומספק ה, מתקינתמייצר ומחסומים בע"מ אור שערים-פתחחברת 
אור -פתח"ב  מערכות בקרת כניסה.ו הגדרותכל סוגי השערים, ל שירות

על גלגלים,  שערים קונזולים, שערים נגרריםמומחים ל תמצאו "שערים
כמו ים נגררים תלויים, שערי כנף, פשפשים ודלתות להולכי רגל, שער
 כניסה לחניונים. בקרת , תריסי גלילה ומערכותקרוסלותגם ל

 
שערים מומחי עומד לרשותכם עם  "אור שערים-פתח"הצוות של 

מאות  שנצבר בזכות ביצועאדיר ניסיון  לרשותכםהמובילים בארץ. מ
אצלנו תמצאו רחבי הארץ. בכל מכל הסוגים שערים ומחסומים 

דרך שלב משלב התכנון,  לאיכות המוצרים וההתקנה אחריות אישית
תקבלו  ת כל שערהתקנבסיום  מתן שירות לאחר המכירה.עד ו הביצוע

 תעודת אחריות מחייבת.
       

על אתם מוזמנים להסתמך  –שלנו אתגרים הם ה כםהבעיות של
, על המקצועיות כבות.בפתרון בעיות הנדסיות מורניסיוננו הרב 

יעידו קבלנים,  "אור שערים-פתח"והיכולות של צוות היצירתיות 
, ארגונים, תעשיינים אדריכלים, רכזי ביטחון שוטף, מנהלי נכסים,

 רבים. מוסדות ואנשים פרטיים
 
נו מקפידים על איכות חומרי הגלם והעבודה, כמו גם על שימוש בכלי א

, הניסיון הרב יקים מסגרים מקצועיים.עבודה מדויקים ומודרניים, ומעס
הגישה האנושית והיכולת לפצח אתגרים באופן יצירתי, עומדים 

   באופן מושלם. כםאת הפרויקט שלבצע כדי לתכנן ול כםלרשות
 

שנים רבות של , יבטיח עבורכם תתקין "אור שערים-פתח"השער ש
ם את תואמישזק ובטיחות שכן אנחנו מקפידים לבנות שערים וח שקט,

 . לשערים דרישות התקן הישראלי
 

, במהירות האספקה, באיכות הביצוע, תנו לנו אתגר ונפתיע אתכם
 במחיר... באסתטיקה וגם , מוריםיבג, באיכות ההתקנה

 

יעוץ מקצועי ללא התחייבות או 
 תשלום

 לפתרון מפורטת ההצע

 מראש מחייבתמחיר הצעת 

 מגולוונים בלבד פרופיליםעבודה עם 

פרזול ומערכות הנעה אירופאים 
 איכותיים

 ביצוע מהיר מהזמנה עד למסירה

 שירות זמין ומקצועי לאורך זמן

 ודת אחריות לכל שערתע

 אור שערים ומחסומים בע"מ-פתח

 , אלעד43שמעון הצדיק 
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 "קלים" קונזולייםשערים 
 נקודהאף ב ,קרקעעם ה מגעלא ל"מרחפים"  שערים קונזוליים 

" הפוכה Uקורת "נע על , שער קונזולי קל. לאורך מסלול התנועה
 קונזוליות. מערכות גלגיליות 2שרוכבת על 

  
 פלדההקורת  .וחזק שער במבנה יציב קונזולי מאפשרהפרזול ה

שיצוקות  ,תות ואחוריוקדמיהגלגליות ה, מחליקה על הקונזולית
 כל ה משקולת נגד למשקל השער.ן. יסוד הבטון מהוובטויסוד ל

ומגורזים לכל ימי  גלגלים ממוסבים 8מערכת גלגיליות כוללת 
הקורה הקונזולית מקיפה את מערכת הגלגיליות באופן  חייהם.

 .חול אבק ולכלוךאת החיכוך בשער ומגינה עליהן מ שמפחית מאוד
  

 יתרונות שער קונזולי
 

שלם למניעת כניסה פתרון מו
 למתחם

 אינו דורש תחזוקה או טיפול

תאים לדרכים לא מ
 סלולות/מפולסות

מתאים למקומות עם לכלוך, עפר, 
 אבנים

מתאים לאתרים בהם עומס 
 תנועה גבוה

מתאים לתנועת מלגזות ומשאיות 
 כבדות

 20מתאים לפתחים ברוחב עד 
 מטר

  terRolling Cen גלגלת קונזולית מתוצרת

 ומשולשי חיזוק , רשתסורגיםמטר נטו, עם מילוי  10שער קונזולי תיקני לפתח 

https://www.rollingcenter.com/product/ca-4-rms2/
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 כבדים שערים קונזוליים
שמחובר ליסוד בטון  ,”ח“צורת ב גשרתלוי על  כבדשער קונזולי 

 4לכודה בין עצמה כנף השער יצוק בקרקע באמצעות ברגים. 
. שמותקנות בתוך השער ,גלגלים מאסיביים ושתי מסילות פלדה

כנף השער הגשר ו. קדימה ואחורה השער תאמובילות המסילות 
תוכנית לגודל הפתח ולבמידות תואמות  RHS מפרופילי יםמיוצר
 . השער

, פח אטום, ערים אלו נעשה בסורגי פלדה עם רשת פלדהמילוי ש
במילוי השער ניתן לשלב שילוט . עודסכורית ויא, פח מחוררפח 

 . יזר על פחיבעיצוב הלקוח חרוט בל
נע בתנועה השער למרות חזותו הכבדה ונוכחותו המאסיבית 

ואינו נוגע בה  מעל פני הקרקעלו בקלילות מרחף , חלקה ובשקט
 .נקודה אףב

  

 כבד יתרונות שער קונזולי
 

שער כבד ומאסיבי למתחמים 
 שדורשים ביטחון מוגבר

נע בקלות ובשקט באמצעות מנוע 
 דנית תלת פאזי ואף י

 אינו תלוי בתנאי הדרך שמתחתיו

מתאים למקומות עם לכלוך, עפר, 
 אבנים

מתאים לאתרים בהם עומס 
 תנועה גבוה

מתאים לתנועת מלגזות ומשאיות 
 כבדות

כנף שער קונזולי ארוכה מגודל 
 50%הפתח ב 

 

 גלגלים נושאים ומנוע תלת פאזי 4מטר נטו, עם  7לפתח  כבד תקני שער קונזולי 
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 שערים נגררים
 

יצוקה  על מסילה מפולסת שמחוברת לחגורת בטון יםנעשגלגלים ממוסבים לשער נגרר יש שני 
ומחירו  חזקהמאסיבי והמבנה ה, ישומים בגלל נוחות הפעלתוירחב של שער נגרר נפוץ מגוון  .באדמה

עגולה או , יתיתווז הה בצורהפרזול כולל מסיל .פתרון מושלם למניעת כניסה למתחם .הנמוך יחסית
ר. טון שמהווה בסיס לנשיאת משקל השעליסוד ב תמחוברהמסילה  .זוג גלגלים בחתך תואםומלבנית 

גם השער בקלות  מאפשר הזזת, מעותית את חיכוך השערמפחית בצורה מש מסילות איכותייםבימוש בגלגלים וש
  .ושומר על אריכות חיי השער בזמן הפסקת חשמלבאופן ידני, 

מעט ארוך יותר מגודל הפתח רר מתאים לפתחים מפולסים לכל אורכם. שער נגרר צריך מקום שער נג 
כדי לנוע לאחור בזמן הפתיחה. 
חגורת הבטון צריכה להיות 
כפולה באורכה מאורך הפתח 

ל גם המסילה. כאשר אין "וכנ
מספיק מקום אפשר לתכנן 
 ,שער נגרר עם שתי כנפיים

  יה.ישגוררות אחת את השנ

 , עפרעם לכלוךבאתרים בפתח משופע וער לא מתאים להתקנה הש
לחסום את המסילה. במקומות שהתנועה  שכן אלו עלולים ,אבנים או

על המסילה אינטנסיבית יגרם לה בלאי מואץ. מתחמי עבודה עם 
  מלגזות ומשאיות כבדות לא מתאימים לשער מסוג זה.

 נות שער נגרריתרו

שער חזק, אמין ונוח 
 לתפעול ותחזוקה 

ניתן לבנות במגוון 
 עיצובים וחיפויים

 עובד בשקט

זקוק לטיפול רב ולא לא 
 יקר יחסית

יכול לפעול באמצעות 
לחצן שומר, שלטים 

 ,רחוקים

בקרי חיוג טלפוני, 
 LPRאו  RFIDמערכות 

 יםמטר נטו, עם מילוי סורג 7.5לפתח נגרר על מסילה שער 
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 שערי כנף
נוגעים בקרקע ואינם עה סיבובית שערים שנעים על גבי משקוף וציר בתנו

שער מעלות אולם  180נקודה. שערי כנף ידניים יכולים לנוע בזווית של  אףב
 מעלות לכל היותר.  120המנועים ל אוטומטי מוגבל בתנועה על ידי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הביא או ליסוד בטון כבד באדמה. כמו כן חשוב ל שערי כנף דורשים עיגון של המשקוף לקיר בטון סמוך
ון מעלה הדרך. שער כנף רגיש לרוחות וככל ובחשבון את שיפוע הדרך שכן לא ניתן לפתוח שער כנף לכי

מנעול המנועים לעבוד. מומלץ להתקין  שהמילוי שלו צפוף יותר הוא הופך למפרש רוח שמקשה על
 חשמלי כבד שנועל את הכנפיים זו לזו ומונע פריצה של השער על ידי דחיפתו.

 

 יתרונות שער כנף

 

ניתן ליצר במגוון עיצובים 
 צבעים וסגנונות

 מקוםשאין כמתאים 
לגרור את כנף השער 

 הצידה

מתאים למקומות בהם 
 לא ניתן להתקין מסילה 

מתאים למקומות 
שהתנועה על המסילה 
 תגרום לה בלאי מואץ 

 ומנועי בוכנה סורגים עם מילוימטר  7רוחב , סגירת כניסה לחניון תת קרקעילדו כנפי שער 



6 

 ם בע"מ אור שערים ומחסומי-פתח
   sales@gates.co.il  |www.gates.co.il|  3388-783-050  |, אלעד94רבן יוחנן בן זכאי 

 סום זרועחמ
 

 

  

 מטר. לעבודה מאומצת 8 עד 6מחסום זרוע באורך 
מטר,   6מוט אלומיניום בחתך אובלי באורך של עד 

לפתיחת המחסום במקרה  ,חיישן הגנה אלקטרוני
תנועת המוט, פיקוד חשמלי עם פגיעה בגוף שמפריע ל

טיימר לסגירה אוטומטית, מקלט רדיו, עינית פוטו 
להגנה מפני סגירת המחסום כשהמעבר אינו פנוי, 
אפשרות נטרול מהיר בעת הפסקת חשמל, עמוד 

 .תמיכה נגדי )במידת הצורך( וזוג שלטים

 GENIUSספין מתוצרת חברת דגם זרוע  מחסום
 –ל  4אורכי זרוע בין  .עגולהמלבנית או זרוע אלומיניום 

שניות. מתח חשמל  8 -ל 4מטר. מהירות הפתיחה בין  8
טיימר לסגירה  :פיקוד ובקרה משוכלללוח  .וולט  230

אוטומטית, קביעת קצב האטה של המחסום לקראת 
סגירה או פתיחה, אפשרות נטרול בעת הפסקת חשמל. 

 .מכשולבעת פגיעה ב הגנה לפתיחהלמחסום חיישן 
 .ום עם תו תקן ישראלימחס

 BFTמתוצרת חברת   Giotto BT דגם זרועמחסום 
 שניות 3.5עד  3.2 מהירות• 
 מטר 6 עד זרועאורך • 
 תאורת לד לכל אורך הזרוע מוגנת בשרוול פלסטי• 
 אינטנסיביתלפעילות  24Vמחסום אלקטרו מכני • 
  תנורצבוע בוגוף המחסום מגולוון • 
  ,בנה בגוף המחסוםמנגנון שחרור ידני מו• 
 לוח פיקוד מובנה בגוף המחסום • 
 האטות ורגש לחץ גם בפתיחה וגם בסגירה• 
 

 מופעל על ידי שלט רחוק, שימוש אינטנסיבי  מטר בכניסה ליישוב 8מחסום זרוע חשמלי באורך 
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 קונזולית הורקמחסום 
 

קורה מחסום " מעל לקרקע. ףה קדימה ואחורה על גלגלות ו"מרחבנוי מקורת פלדה שנעמחסום 
 ונועד למנוע התפרצות וונדליזם. ,יותרב ומסיבי א מחסום זרוע חזקוקונזולית ה

 
צורה משמעותית את חיכוך הפרזול המיוחד מפחית ב המחסום מבוסס על פרזול איכותי במבנה יציב.

השער, מאפשר הזזה השער ידנית בקלות גם בזמן הפסקת חשמל ושומר על אריכות חיי 
 בקרקע בשום נקודה. לא נוגעת הקורה השער.

 
מערכות  2מקורה קונזולית שעליה מרותכת קורת פלדה נוספת. הקורה נעה ע"י המחסום הקונזולי עשוי 

גלגלים ממוסבים ומגורזים לכל ימי חייהם. הקורה  8ליות כוללת כל מערכת גלגי גלגלים קונזולים.
הקונזולית חובקת את הגלגיליות ומגינה עליהן מכאנית 

 במבנה שמונע חדירת אבק ומים.
 

קורה קונזולית דורשת יסוד בטון כבד שמהווה משקולת 
בשער קונזולי חשוב כמו  נגד למשקל כנף השער.

ח לגרירת השער לתכנן מקום גדול יותר מרוחב הפת
 רנית. ואח

  
לטיפול כלשהו  זקוקה בשקט, לא עובדת קורה קונזולית

. ניתן להפעיל אותה גם באמצעות מערכת וזולה יחסית
 טעינה סולארית במקומות רחוקים מתשתיות חשמל.

 

 יתרונות קורה קונזולית

 

 אינה תלויה בתנאי הדרך שמתחת

 לדרכים חקלאיות במיוחד מתאימה

 נועת כלי רכב אך לא הולכי רגלמגבילה ת

 מטר 8מטר ועד  3מ  ךאור

ידנית או  גם ללא תשתית חשמל:  ניתן להפעיל
 ריתאסולבטעינה 

 מחליפה מחסום זרוע  

 יםחזק מאוד ומאימראה 

 מותקן על בטונדות עם פנסים מהבהבים סולרייםמטר נטו,  5קונזולי לפתח מחסום קורה 
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 קרוסלות 
מאפשרות בקרת כניסת הולכי 

שומרים רגל ללא פיקוח של 
  לחסכון בעלויות אנושיים

 

הולכי של תנועת  כאמצעי בקרת כניסה עצמאי לות משמשותקרוס
אתרי , מוסדות ביטחוניים, מוסדות ציבור. מתאימה לברמה גבוהה רגל

קרוסלה יכולה לשמש . בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוההבניה, 
יציאה בלבד או כניסה \כניסה בלבד)למעבר חד כיווני או דו כיווני 

  (ויציאה

אפשרת כניסת הולכי רגל מבוקרת, מ - קרוסלה חד כיוונית
 הולכי רגל חופשית ויציאת

 .המאפשרת מעבר מבוקר לשני הכיוונים -קרוסלה דו כיוונית 
הקרוסלות המודרניות מאפשרות עבודה נוחה רצופה בקצב גבוהה 

 וללא תקלות.

 
 :מטרים חשובים לתכנון קרוסלותפר

 מעקב אנושיגם מחייב שך נמו "טריפודאו "הרמטית לסגירה גובה: קרוסלה גבוהה 
קטן תאפשר מעבר אדם אחד ורחבה יותר תאפשר להעביר  קוטר: קרוסלה בקוטר

 גם משאות
 מנגנון ההפעלהומערכות הבקרה  צב מעבר בדקה: קובע את סוגק

 צריכה להיות עמידה בקרה אנושית שאמורה לעבוד ללאקרוסלה  ונדליזם:
 לחצן שומר וכדומהיפים, ביומטרי, שלט רחוק, 'אמצעי פתיחה: צ

 עבודה בתנאי פנים \עבודה בתנאי חוץ: טמפרטורת עבודה
 כנפיים 3,4 :מספר הכנפיים

  לסביבה לחה 316נירוסטה , לסביבה יבשה 304נירוסטה  ,סוג החומר: ברזל
ומעבר לרוכבי נכים  מעבר לעגלות דלת ביטחון למצבי חירום , סוגים נוספים:

 אופניים.

 יתרונות הקרוסלה

 

התקנת קרוסלה חוסכת העסקת 
 עובדים בשכר

ת כניסה קרוסלה מאפשרת בקר
הדוקה בהתאם למדיניות המקום 
 ללא משוא פנים או עיגולי פינות

כיוונית  ניתן לשלוט על תנועה דו
 כיוונית או חד

ניתן להפעיל באמצעות מגוון 
 מערכות בקרת כניסה

גם בתוך  קרוסלותניתן להתקין 
  מבנה וגם בתנאי חוץ

 הולכי רגל תלבקרת כניסכנף זכוכית 

 מטר 2קרוסלה בגובה 
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 ריסי גלילהת
 

תריסי פלדה,  ים במגוון סוגי חומר:גלילה חשמליים מוצע תריסי
לחנויות במרכזי ), תריסים שקופים אלומיניום, תריסים מבודדים

 צד. \התריסים יופעלו חשמלית עם מנוע אמצע וסורגי גלילה. (קניות
לכן תריסי גלילה  ,בהתאמה מושלמתתריס צריך להתאים לפתח   כל

 .השטח מיוצרים לפי מידה בהתאמה לתנאי
את התריסים ניתן להשאיר מגולוונים או לצבוע אותם לפי בחירת 

 .RALהלקוח באחד מגווני 
 
 
 
 

יס גלילה מותאמת פונקציונלית הפעלת של תר
הפעלה ידנית, הנעה  –לבחירת הלקוח 

באמצעות לחצן, או  חשמלית עם פיקוד
 בקר סלולארי ועוד. ,שלט רחוק סוויץ,

ן נטרול ידני בתריסי גלילה מותקן מנגנו
לפתיחה או סגירה במקרה של הפסקת חשמל 

ובתריסים עם מנוע צד חובה להתקין  .או תקלה
 גם מיסב ביטחון 

  
 

  דלת פנלים לחזית מוסך
 

לתעשייה ובתים  דלתות מוסך עשויות פנלים ומתרוממות מעלה במקביל לתקרה. דלתות כאלו משמשות
 פרטיים.

ולתנאי השטח, מסך הדלת בנוי מקטעים רחבים העשויים פח ייצור הדלתות נעשה בהתאמה לפתח 
  מ וצבועים בתנור בגוון לבחירת המזמין.”מ 0.75פלדה מגולוון בעובי 

הדלת יכולה לכלול בידוד טרמי וכוללת מנוע הרמה ובקר הפעלה מתוחכם שמאפשר הפעלה ידנית, 
 ולארי ועוד.שלט רחוק בקר סל הנעה חשמלית עם פיקוד, באמצעות לחצן, סוויץ,

 .דלתות פנל למוסך מוצעות בדוגמאות שונות: פנל חלק , פסים אופקיים ועוד
 

יתרונות תריסים ודלתות 
 מתרוממות

 

 מהיר ואמין ולא יקר

 יעיל וחסכוני במקום, אחסון 
 קרהשה בתהשער נע

 ניתן להתאים למגוון פתחים

אוטם הרמטית את המתחם 
 גם לגובה

 קל להפעלה ולשימוש

 

 מטר  4וגובה  7וחב רבנגללים משלבי פח מגולוון  יםתריס
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 שירות לשערים
לעבוד שנים רבות ללא תקלות. אולם גם השערים הטובים  עשוישער חשמלי שנבנה באופן מקצועי 

 ביותר נפגעים ומתקלקלים מדי פעם וזקוקים לשירות של טכנאי שערים מקצועי.
 

 ת בשערים:תקלוסוגי 
תקלות אחזקה לקויה: התרוקנות סוללת השלט רחוק או של העין האלקטרונית. צורך בשימון או  .1

  גירוז גלגלים וצירים.
תקלות בלאי טבעי: תקלות במנוע, בבקרים, במכלולים אלקטרוניים, במערכות הבטיחות או  .2

 .כתוצאה מפעולה רגילה ושגרתית - ההפעלה
 .ער או במערכותיו כתוצאה מתאונה או וונדליזםתקלות נזק: פגיעה מכאנית בש .3

 

 אחזקה מונעת לשער:
 גירוז חלקים נעים בשער\שימון 
  בדיקת תקינות עיניים אלקטרוניות על ידי שבירת קרן עם  

 כף היד ובדיקה שהשער עוצר            
  בדיקת ספי בטיחות על ידי מעיכת הגומי בכף היד 

 ובדיקה שהשער נעצר            
 בדיקה שהפנס המהבהב עובד בעת תנועת השער 
  בדיקה ויזואלית של שלמות מכלולי השער. בדיקה שאין 

 כבלים חשופים או קרועים בקרבת השער            
  נדנוד עדין של הגשר בדיקת יציבות השער ע"י 

 למנוע קריסה על אדם או חפץ )"ח"( הנושא            
  בשער ברזל ןקבוירנקודות איתור 

 
 
 
 

  מתי צריך להזמין שירות תיקון לשער חשמלי
 במקרים הבאים פנו אלינו ונגיע במהירות כדי לאבחן את התקלה ולהציע פתרונות לתיקון השער:

 והשער עדין לא עובדקלות שברשימה בדקתם את כל הת  
  או רכיבים שלואה פגיעה פיסית בשער נמצ –נזק חיצוני 
 מנוע מרעיש או חורק\שער  
 ליקצר חשמ  
 שער מתנדנד או לא יציב 
 כבלי חשמל חשופים או קרועים 

השירות של  יתרונות
 פתח אור שערים

 

מחיר הוגן לקריאת 
 שירות

 מחירון חלקי חילוף

שירות של טכנאי 
 שערים מקצועי

שעות )לא  48הגעה תוך 
 כולל שבתות וחגים(

אחריות לכל טיפול 
 ותיקון בשער
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   תקן ישראלי

 30.92חלק  099ת"י 

 
תח אור שערים מחויבת להתקנת שערים על פי דרישות התקן הישראלי לשערים חשמליים פ

  .ולמחסומים
ין שער התקן לשערים הוא תקן מחייב וכל יצרן או מתקין שערים מחויב להתק ,לפי חוקי מדינת ישראל
התקן הישראלי מבוסס על התקן האירופאי ועוסק בצמצום סיכויי הפגיעה . שעומד בדרישות התקן

באדם. התקן מתייחס לאמצעי הבטיחות הנדרשים בשער כדי לצמצם את האפשרות לפגיעה 
 התקן עוסק אך ורק בבטיחות השער ושמירה על חיי אדם ורכוש. פיסית.

  
 :30.92חלק  099דרישות התקן ישראלי 

 מניעת אפשרות להעברת חלקי גוף בין חלקי השער 
  עיניים אלקטרוניות שמונעות פגיעה כל עוד אזור תנועת השער

 לא פנוי
 נורה מהבהבת להתרעה בזמן שהשער בפעולה 
 לפגיעה במכשול ותרגיש מנוע עם 
  בקצות השער רגישים למגע ספי בטיחות 
 זור מהלך הסרק של השערגידור א 
 שאושרו על ידי מכון התקנים הישראלי שימוש ברכיבים 
 לטי אזהרהשילוט בש 
 ונטרול השער בעת תקלה או הפסקת  ההצמדת הוראות הפעל

 חשמל
 

רק חברות בעבר, למרות החקיקה המחייבת והתאונות שכבר התרחשו 
בודדות בתחום אמצו את דרישות התקן. הוספת אמצעי הבטיחות 

ת ניכרות, עלויות גוררת עלויו ,הנדרשים להפיכת שער לתקני
חלק  הלקוחות והמתקינים מעדיפים לחסוך. מסיבה מצערת זו ש
פתח אור שערים מקפידה על  השערים הנבנים בארץ אינם תקניים.מ

 בנית שערים בטיחותיים על פי דרישות התקן.
 

 לשערים" תו תקן"תקן לשערים ו
שהוא אמצעי קידום  ,ו התקןחברות מסוימות מנצלות את חוסר הבקיאות של הלקוחות ומשתמשות בת

 כדי לזרוע פחד... אולם:בכסף ממכון התקנים הישראלי,  מכירות ונרכש
 אין כל חובה לסמן שערים ב"תו תקן"

 חובה לבנות שערים תקניים, אך אין חובת סימון בתו תקן לפי החוק בישראל חלה
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 הצוות שלנו 
מומחים לרשותך  המעמיד" ומחסומים בע"מ אור שערים-"פתח

ניסיון רב בניהול בעל צוות לרשותך מהמובילים בארץ בתחום השערים. 
אלפי והובלת פרויקטי שערים מכל הסוגים. ניסיון שנצבר בזכות ביצוע 

 שערים ומחסומים בכל רחבי הארץ.
 
 מציעה   " אור שערים-פתח"

הצעה לפתרון מפורטת עם | יעוץ מקצועי ללא התחייבות או תשלום 
פרזול  | ודה עם חומרי גלם מגולוונים בלבדעב| ראש מחיר קבוע וידוע מ

ביצוע מהיר מהזמנה עד  |ומערכות הנעה מיצרנים אירופאים מובילים 
התמחות בשערים וגדרות  |שירות זמין ומקצועי לאורך זמן  |למסירה 

 מכל הסוגים
 

 משותף ל"מנכ, אבי כריסי

בעל ניסיון רב שנים בניהול והובלת 
ערים. חתום אישית פרויקטים בתחום הש

שערים מכל הסוגים בכל אלפי  על ביצוע
  רחבי הארץ.

סיון בתפקידים בכירים ישנות נ 20עם 
הניסיון  בחברות השערים הגדולות בארץ,

והיכולת לפצח  ,הגישה האנושית ,הרב
אתגרים באופן יצירתי, עומדים גם 

 באופן מושלם. כדי לתכנן ולהתקין גם את הפרויקט שלך לרשותך
 
 
 
 

 , (Bsc. , MBA)שלמה שמי 
 מנכ"ל משותף

בעל ניסיון רב שנים בפיתוח עסקי 
מהנדס תעשיה וניהול בינלאומי 

שנים . עבד ומוסמך במנהל עסקים
כיועץ לחברות גם בחברות הייטק ורבות 

במסגרת תפקידיו רכש ניסיון רב בתעשיות המתכת בכלל  תעשייתיות.
את ספק ללקוחות אחראי ל  .ם ישן ולהפוך מיועץ לייצרןובענף השערים בפרט. החליט להגשים חלו

 הפתרון הטוב, המתאים והמשתלם ביותר האפשרי.
  

 

 

 פרטי קשר

 

אור שערים -פתח
 ומחסומים בע"מ

 

050-783-3388 

050-909-1855 

sales@gates.co.il 

www.gates.co.il 

 

 

, 94רחוב רבן יוחנן בן זכאי 
 אלעד

 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר וקבלו הצעת מחיר 
 ללא התחייבותהוגנת 

mailto:sales@gates.co.il
mailto:sales@gates.co.il
http://www.gates.co.il/
http://www.gates.co.il/
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 בקרת כניסה
         פתיחה בחיוג/אפליקציה           לחצן שומר            שלט רחוק           

                 

 LPRזיהוי מספרי רכב                     ביומטרי \קודן                 בקר סלולארי          

                 

 RFIDמערכת                   שעון שבועי    גלאי מגנטי ליציאה חופשית 

                 

 כרטיסים  \לופ מגנטי לפתיחה מותנית             תגי קרבה      בקר בלוטוס לטלפון חכם   
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 עריםשל םאביזריויה איטל VDS מנועי
 

PH/PH1                           Under                         
         מנוע נסתר לשער כנף           מנוע הידראולי לשער כנף         לשער      שלט רחוק           

                 

Carrera       Future                -AG                       Plus-AT                         
 ג"ק 2500משקל                    ג "ק 800-1800משקל         ג"ק 400-0000משקל      

 טבול שמן לעבודה אינטנסיבית         תלת פאזי/חד פאזי        230V/24Vמנוע חשמלי    

                 
 מטר 40עין אלקטרונית לשער               עין אלקטרונית ל           סף בטיחות לשער       

                 
  רד חשמלי אוטומטיבול                 פס שיניים פלדה             שיניים אוקולון פס       

              


