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עוצמתה את מסתיר ■ופיה
 אל; היום פנה מדי מאוחר שיהיה עד תמתין אל

אניג  חילוו• ,45 סוקולוב רח׳ - חל-
ים>.1ק 5( .03-844145 טל:

חיים. ק. ,46 האיצטדיח רח׳ — חיפה
ים).1ק4,(04 725111 טל:

.0*7-92969,20024 טל: החדש, העירוני השוק - טבריה
•053-34688.נתניה התעשיה, אזור הנדר, ,רח י השרון

סיו רח' ר״גגבעתיים  03-733284 טל: ,123 כצננ
 .03-919383 טל: .17 ההגנה רח׳ - פתח-תקוה

 .02-422767,423769 טל: וגן. בית ,28 עוזיאל רח׳ י- ירושלים
 051-24515 טל: קולל־נונה) (בנין ,5 צה״ל רח׳ ־״ אשקלון

 .057-76840 טל: ,22 הפלמ״ח רח׳ - שבע באר
.059 2750 טל: ,4 צופית רח׳ - אילת

שה למפיץ או ב המור תך. הקרו לבי
סל־ארויו

 שלהם במקצוע כי
מהר. לפשל צריך
מד הנסיון  קרבן לו מחפש פורץ שבל מל

 שיקול מהווה הביצוע מהירות יחסית. קל
 הפורץ, של היעד בבחירת ביותר חשוב
 יותר להקדיש מוכן יהיה לא נבון פורץ
 על 1א מנעול על להתגבר כדי דקה מחצי
 שפורץ הדבר, טבעי אך לכן, — דלת

 בטחון, מנעול או בטחון דלת בדרכו הרואה
 אחר. קרבן לו ויחפש הלאה ימשיך

 פריצות ססו על מצביעה הסטטיסטיקה
כך. על חשוב יום. מדי בממוצע

ת ת: הפלז־ל לל כנ
 על המותקן מ״ני 1.5 בעובי פלדה משקוף ו.

הקיים. המשקוף
הדלת. כל לאורך חיזוק צלעות ב.
טלסקופית. עינית ג.
בטחון. שרשרת .4
 טלטקופיים, פינים עם גמא מתוחכם צילינדר .5

מחשב. קוד ע״י המיוצר מפתח ע״י מופעל
 המשקוף לחיזוק מ״מ 9.5 כקוטר פלדה מוטות .6

לקיר.
 מתוחכם צילינדר עם רב־בריח בטחון מנעול ד.

 אל פלדה בריחי 6 גיאומטרית בנעילה הנועל
הפלדה. משקוף תוך

 בהשגחת היחיד בריח, רב של הבטחון מנעול
התקנים. מכון

 נפח את הממלא טרמי־אקוסטי בידוד חומר .8
הדלת.

בחירה. לפי בגווני־עץ וינוריט ציפוי .9
 אחד. בל מ״מ 1.25 בעובי פלדה לוחות 2 .10

מ״מ. 13 בקוטר מחוסמת פלדה כיפת יו.
הרצפה. אל מעצור .12
הפלדלת. בתחתית לאטימה שיער מברשת .13

מלדלת חתר
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•פרדה ־־פלדה1 טרחי לאגרזזה

 שפורצים דלתות יש
.1נה נולגטת נמנעים


