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שירות
התקנות

בחברתנו צוות התקנות מיומן ומקצועי המבצע את 
ההתקנות בתחומים הבאים:

 התקנות מוצרי בטיחות בגנים ובתי ספר בהתאם לנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 התקנת מוצרי נגישות במקצועיות רבה לפי תקן הנגישות 1918.

מבצעים התקנות בכל רחבי הארץ.

עובדים במסירות ושולטים במקצועיות רבה בתקנים.

מתקינים את מוצרינו ברמת גימור גבוהה ובנראות מושלמת.

עובדינו מקצועיים ונותני שירות נהדרים. יש לכם על מי לסמוך!

בבטיחותי יש לכם פתרון כולל של ייעוץ, מכירה, והתקנה!
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פרופיל
חברה

'בטיחותי - מובילים לסביבה בטוחה' הוקמה בשנת 
2005 במטרה לתרום לצמצום מספר הילדים הנפגעים 

בגני הילדים ובבתי הספר.
במהלך השנים ביססה את מעמדה כמובילת שוק בתחום 

מוצרי הבטיחות למוסדות חינוך, מוצרי נגישות ופסים 
למניעת החלקה לשוק המוסדי, וצברה ניסיון בפיתוח, ייצור, 

יבוא, שיווק, מכירה והתקנה של מוצרים בתחומים אלו.

הלקוחות
'בטיחותי - מובילים לסביבה בטוחה' עובדת עם קבלנים, 
אדריכלים, עיריות ומועצות, גנים, בתי ספר ומוסדות חינוך 

שונים, קיבוצים, מוזאונים, היכלי תרבות, חברות בניה 
ואחזקה, בתי מלון ועוד רבים ואחרים.

הצוות
לחברה צוות אמין, מיומן, מקצועי ובעל ידע וניסיון רב, 
הנותן שרות ואחריות מא' ועד ת'. צוות המתקינים מכיר 

את התקנים בכל הקשור לבטיחות מוסדות חינוך, הנגשה 
ומניעת החלקה. 

המוצרים
בחברת 'בטיחותי - מובילים לסביבה בטוחה' סל 

המוצרים זמינים במלאי ומערך משלוחים המכסה את 
כל אזורי הארץ. אנו משתדלים להעניק ללקוחותינו את 

השירות המהיר, היעיל והאיכותי ביותר.

סל המוצרים של חברת 'בטיחותי - מובילים לסביבה 
בטוחה' כולל:

מוצרי בטיחות למוסדות חינוך: 
מגני אצבעות לדלת, בלמי ומאטי טריקה לדלת, מעצורים 

לדלת, מגבילי פתיחת חלון ועוד.

מוצרי הנגשה: 
כפתורי נירוסטה ,פסים מובילים, משטחי אזהרה, פסים 

להנגשת שלחי מדרגה, אביזרים לשירותי נכים ועוד.

פסים למניעת החלקה:
מגוון גדול של פסים למניעת החלקה המשמשים גם 

להנגשת שלחי מדרגות. מתאימים לכל תשתית ריצוף, 
בעלי עוצמות שונות ומתאימים לפנים וחוץ

ספק מורשה של משרד הביטחון 40225929
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מוצרי בטיחות01
למוסדות
חינוך
מעל 15 שנים החברה המובילה
למוצרי בטיחות במוסדות חינוך



PVC מגן אצבעות
לבן / אפור / בז' - 'בטיחותי'

מגן האצבעות חזק מאוד ומונע את פגיעת אצבעות 
הידיים בצד צירי הדלת. גובהו 180 ס"מ, ניתן 

להתקינו בהדבקה מובנית עם דבק חזק מאוד או 
בקדיחה עם 5 חורים מובנים לקידוח בכל צד.

להלן הגדלים:

מגן אצבעות PVC שקוף - 'בטיחותי'
מגן אצבעות ייחודי ל'בטיחותי - מובילים לסביבה 
בטוחה'. מורכב מיריעת PVC שקוף, הנלחץ בתוך 
הלייסט 'לייסט אלומיניום בטיחותי'. המגן מחובר 

לדלת ולמשקוף בקדיחה. 
מתאים לדלתות הנפתחות עד 180 מעלות.

מגן קולבי מעילים / תיקים - 'בטיחותי'
המגן מורכב מ PVC שקוף, המחובר ללייסט מתכת 

ע"י לחיצה. מגן הקולבים של 'בטיחותי' מתחבר 
בקדיחה אל הקיר או אל קרש הקולבים.

אורך 180 ס"מ.

פס האלומיניום - 'לייסט אלומיניום בטיחותי' שפותח ע"י חברת בטיחותי מכיל חריצים בצדדיו הפנימיים. בשלב 
ייצור מגן האצבעות, יריעת ה PVC מוכנסת אל תוך לייסט האלומיניום שצורתו כמשולש פתוח )ללא הצלע 

השלישית(. מכבש רב עוצמה לוחץ על הלייסט, שתופס את יריעת ה PVC בעוצמה רבה. החריצים הפנימיים 
 .PVC משפרים את אחיזת הלייסט ביריעת ה

מגן האצבעות )צד פנימי וחיצוני( נבדק במכון התקנים ונמצא עמיד ל 75,000 חזרות של פתיחת דלת.

המיוחד במגן האצבעות של 
'בטיחותי מובילים - לסביבה בטוחה'

מגן לתקןלמקלט180 מעלותPVC שקוף110 מעלותצרסוג
6185

)2 מטר(

מידה
מיוחדת

מינימום)
)הזמנה

45 ס"מ23 ס"מ34 ס"מ23 ס"מ20 ס"מ17 ס"מ15 ס"מרוחב
הדבקה/קדיחהקדיחההדבקההדבקה/קדיחהקדיחה בלבדהדבקה/קדיחההדבקה/קדיחהאופן התקנה

לבן/אפור/בז'לבן/אפורלבן/אפור/בז'לבן/אפור/בז'שקוףלבן/אפור/בז'לבן/אפור/בז'צבע

מגיני
אצבעות

מוצרי בטיחות למוסדות החינוך
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בולם טריקה עילי מחזיר שמן

תפס דלת מגן אצבעות

גלגלת האטה

מעצור קדמי

חפשו את המדבקה הצהובה

התמונה להמחשה בלבד

כל מוצרי הבטיחות בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
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מגן אצבעות 'בטיחותי'
בגובה 2.0 מ'

חדש ב'בטיחותי מובילים לסביבה בטוחה' - מגן אצבעות בגובה 2.0 מטר.
מגן האצבעות מתאים לדלתות שגובהן עד 210 ס"מ, ומשמש כפתרון 

להגנה על אצבעות הידיים של ילדים מפני פגיעות בצד צירי הדלת.
ניתן לייצר את המגן לפי דרישה – לדלתות הנפתחות עד 110 מעלות, ול- 

180 מעלות.
'בטיחותי - מובלים לסביבה בטוחה' משתפת פעולה עם יצרני הדלתות 
המובילים בארץ לשוק המוסדי, ומספקת להם את מגן האצבעות בגובה 

2.0 לדלתות המיוצרות על ידן לפי תקן 6185.

חדש
וייחודי לבטיחותי!

מוצרי בטיחות למוסדות החינוך

 מתאים לדלת 6185
 מאושר מכון התקנים
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התמונה להמחשה בלבד

כל מוצרי הבטיחות בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
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מגיני אצבעות
מעוצבים

־מגן אצבעות חדש, מעוצב וייחודי ל'בטיחותי- מובי
לים לסביבה בטוחה' המורכב מיריעת PVC משולבת 

בהדפסה איכותית של צורות ואיורים מדהימים. 
האיורים עמידים למים ושמש, ותורמים לאווירה 

המיוחדת במרחב החינוכי.

המגן מונע את פגיעת אצבעות הילדים בצירי הדלת. 
גובהו 180 ס"מ וניתן להתקינו בהדבקה מובנית עם 

דבק חזק מאוד או בקדיחה.

ניתן להזמין בגדלים שונים עבור דלתות הנפתחות 
עד 110 מעלות או דלתות הנפתחות עד 180מעלות.

מיתולוגיה יוונית

רשת ים

שושנת קהיר

שמש נצחית

כוכב זהב

חוטי זהב

חדש, בלעדי, פורץ דרך
מגני אצבעות בעיצוב מדהים!

עיצוב 
קלאסי
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עיצוב 
איורים

חברים טובים

חד קרן קסום

אופטימיות פילונית

עולם היורה

חתול תעלול

דב טוב

ארנבונים מתוקים

כדורים פורחים

שפת הג'ירףיער הפיות

כל מוצרי הבטיחות בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
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כיף לאהוב

פסים של אופטימיות

גלים של אושר

זיגזוג קיצי

חלומות בהקיץ

כוכבי משאלות

דגלונים משמחים

עיגולים שובבים

מוצרי בטיחות למוסדות החינוך

עיצוב 
גיאומטרי
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התמונה להמחשה בלבד

כל מוצרי הבטיחות בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
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גלגלת האטה גדולה 'בטיחותי'
גלגלת איכותית להאטת הדלת ולמניעת טריקתה. 

גלגלת ההאטה מתחברת אל הדלת בחלקה התחתון 
ומאטה את קצב סגירת הדלת באמצעות גלגל 

המתגלגל על הרצפה. בכך תורמת הגלגלת לסגירה 
מבוקרת של הדלת. רוחב הגלגל 3 ס"מ. הגלגלת 

קלה להתקנה ומתאימה לכל דלת.

בולם טריקת דלת מתכת 'בטיחותי' 
חגורת בטיחות לאצבעות הידיים -'בטיחותי'. 

בולם את טריקת הדלת כאשר היא נסגרת במהירות. 
בסגירה מבוקרת וזהירה המנגנון מאפשר סגירת 
הדלת. הבולם עשוי מתכת חזקה וקל להתקנה. 

מאושר ע"י משרד החינוך.

מחזיר דלת פנאומטי )אויר( 
'בטיחותי' לדלתות טרספה & תומך

הפתרון מורכב משני אלמנטים - בוכנה פנאומטית 
ותומך חדש - פרופיל אלומיניום במבנה ייחודי 

ושטוח הבטוח ביותר שקיים בשוק. הפתרון חזק 
במיוחד ועמיד לבתי ספר. לבוכנה יכולת כיוון 

של מהירות סגירת הדלת לקבלת רמת בטיחות 
מקסימלית לאצבעות הידיים ומאפשר לילדים לסגור 

את הדלת בקלות.

 922A מחזיר שמן הידראולי
'בטיחותי'

מחזיר שמן לדלת תוצרת 'בטיחותי', מותקן על הדלת 
והמשקוף ומבקר את מהירות סגירת הדלת. התקנת 
מחזיר דלת הכוללת מערכת המאפשרת בקרה על 

מהירות סגירת הדלת, לאחר התקנת המערכת ניתן 
לשלוט על מהירות סגירת הדלת.

מתאים לדלת במשקל 60-80 ק"ג 
ורוחב 90-130 ס"מ. 

מתאים גם לדלתות קטנות וקלות יותר.

מאטי דלתות

מוצרי בטיחות למוסדות החינוך
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שרשרת בטחון 'בטיחותי'
שרשרת מתכת חזקה המורכבת בבטיחותי 

ומאפשרת לתפוס דלתות אל הקיר במצב 'פתוח'. 
מתאים לדלתות כניסה בבתי ספר, ולדלתות שלא 

ניתן לחבר מעצור אל הקיר )למשל בגלל גודל 
הידית, מרחק רב של הדלת מהקיר וכדומה(. נועד 

לקיבוע דלתות בינוניות וכבדות, חלונות ודלתות 
ממ"ד.

תפס דלת 'בטיחותי' מתכת חזק במיוחד 
תפסי דלת מנירוסטה מתאימים למוסדות, מפעלים 

ומשרדים. לתפסים שני חלקים המתחברים 
באמצעות מגנט חזק.

הדגמים הקיימים:
דגם 902 חזק מאוד לדלתות ברזל ופלדלת.

דגם 905 חזק במיוחד לדלתות כבדות.

תפס דלת מאסיבית
מורכב משני חלקים, אחד מוברג אל הדלת והשני, 

המסיבי אל הרצפה. כאשר הדלת מגיעה עד לתפס 
המסיבי, הוו שנראה בחלקו העליון של התפס, תופס 

את היחידה המורכבת על הדלת, ולא נותן  לדלת 
להסגר. בעזרת הנצרה האדומה ניתן לכוון את התפס 

המסיבי כך שיהיה במצב ניטרלי, ובכך יאפשר 
תנועה חופשית של הדלת. 

ייעודי לתפיסת דלתות מסיביות.

מעצור לדלת 'בטיחותי' 
מעצור לדלת המותקן על הצד הקדמי של הדלת 

בחלקה התחתון, כך שכאשר רגלית המעצור 'למטה', 
הגומי נתפס על הרצפה ולא מאפשר לדלת להסגר. 

למעצור מנגנון מכני פשוט המאפשר להרים את 
הרגל )היא תישאר במצב מורם(, ובכך לאפשר לדלת 

להסגר ולהיפתח באופן חופשי. 
יתרונותיו של מעצור הדלת:

1. מאפשר לעצור את הדלת בכל זווית רצויה.
2. אינו תלוי בסוג הקיר ואיכותו, מאחר  

ומתחבר ישירות אל הדלת.
3. .בעל גומייה חזקה במיוחד.

מעצורי דלתות

כל מוצרי הבטיחות בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
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מגביל פתיחת חלון כבל עם מנגנון 
'בטיחותי'

בעל מנגנון בטיחותי ייחודי המאפשר את פתיחת 
החלון ע"י מפתח וגם לחיצה על מנגנון פתיחה 

להגברת הבטיחות. מתאים לחלון הזזה ולחלונות 
כנף. מונע אפשרות של מעידה ונפילה מחלונות 

גבוהים. מגביל את פתיחת החלון לפתיחה של עד 
10 ס"מ. פשוט להתקנה ע"י 4 ברגים.

מגביל פתיחת חלון מובנה 'בטיחותי'
פותח ומיוצר ע"י חברת "בטיחותי". חזק במיוחד. 

לבולם החלון מוכנס פקק חזק, שפותח ומיוצר ע"י 
בטיחותי, המונע את הישחקות הבולם, ובכך שומר 

על עמידותו. משמש כסמן לאומדן פתיחת חלון 
)עד 9 ס"מ(. מותקן בתוך מסילת חלון וכך מגביל 

את פתיחת החלון. מותקן ע"י 3 ברגים בתוך מסגרת 
החלון.

אורך: 9 ס"מ, רוחב: 1 ס"מ, גובה: 3 ס"מ.

מגבילי פתיחת חלונות

מוצרי בטיחות למוסדות החינוך
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מוצרי הנגשה02
להכוונה 
ואזהרה
עמידה בתקנים | איכות ללא פשרות
התקנה מקצועית | שירותיות ללא תחרות



מוצרי הנגשה להכוונה ואזהרה
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כפתורי נגישות 
'בטיחותי' - 

בקדיחה דרך שטיחים
כפתורי נגישות שטוחים בצדם 

התחתון וחור עם קונוס לקדיחה 
דרך שטיח. בורג הנירוסטה 
מותאם לכל מקום בהתאם 

לגובה השטיח. הכפתור מתחבר 
באמצעות הבורג לתשתית 

הריצוף שנמצאת מתחת לשטיח 
)בטון, ריצוף, דק עץ וכדומה(.

316L נירוסטה *

כפתורי נגישות 
'בטיחותי' - בהדבקה

כפתורי נגישות 'בטיחותי' 
 .316L עשויים מנירוסטה

משמשים כ"סימן אזהרה" לפני 
מכשולים. התוצאה המתקבלת 
היא ברמת איכות גבוהה מאוד 
והמראה המתקבל הוא איכותי 

ויפה. ניתן לצבוע את הכפתורים 
לכל גוון וצבע נדרשים לקבלת 

מראה התואם באופן מושלם 
את צבעי הרצפה. בעלי חריצים 

מובנים בחלקם התחתון שפותחו 
ע"י 'בטיחותי' למתן הדבקה 

חזקה יותר.

316L נירוסטה *

כפתורי נגישות 
'בטיחותי' - בקדיחה 

כפתורי נגישות 'בטיחותי' עשויים 
מנירוסטה 316L. משמשים 

כ"סימן אזהרה" לפני מכשולים. 
התוצאה המתקבלת היא ברמת 

איכות גבוהה מאוד והמראה 
המתקבל הוא איכותי ויפה.

ניתן לצבוע את הכפתורים לכל 
גוון וצבע נדרשים לקבלת מראה 
התואם באופן מושלם את צבעי 

הרצפה.

316L נירוסטה *

כפתורי נירוסטה/מסמרות

כפתור נירוסטה
עם ספירל שחור
במרכז - קדיחה

כפתור נירוסטה המשלב 
פלסטיק איכותי המשמש 

להנגשת מדרגות. הכפתור מיוצר 
מנירוסטה 316L, והוא בעל תקן 

לשימוש פנים וחוץ. לכפתור רגל 
באורך 10 מ"מ או 15 מ"מ.

316L נירוסטה *

כפתור נירוסטה
עם ספירל שחור 
במרכז - הדבקה 
כפתור נירוסטה המשלב 

פלסטיק איכותי המשמש
להנגשת מדרגות. הכפתור 

מיוצר מנירוסטה 316L, והוא 
בעל תקן לשימוש פנים וחוץ. 

הכפתור מיועד ליישום בהדבקה 
והוא בעל חירוץ ייחודי בחלקו 

התחתון לחיזוק ההדבקה.

316L נירוסטה *

כפתורי נגישות 
'בטיחותי' - 

ניילון 6 מפלסטיק 
כפתורי ניילון 6 מפלסטיק 

לקדיחה או הדבקה. 
ניתן לקבל בצבעים שונים.

כל מוצרי הנגישות בהתאם לתקן הנגישות 1918
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פסים מובילים 
מטיפוס 1 'בטיחותי' - 

אלומיניום 
הפסים המובילים מטיפוס 1

של 'בטיחותי' עשויים אלומיניום,
ובאים עם דבק חזק להדבקה 

מהירה וקלה. הדבק ממוקם 
בתוך מגרעת לשפר את עוצמת 

ההדבקה. ניתן גם להיעזר בברגים 
במקומות בהם תשתית הרצפה 
מאתגרת כמו אבנים משתלבות.
מגיע בצבעים צהוב/שחור/כסוף.

פסים מובילים
מטיפוס 1 'בטיחותי' - 

PVC 30 ס"מ
הפסים המובילים מטיפוס 1

מ- PVC, באורך 30 ס"מ עם דבק 
3M להדבקה מהירה וקלה. 

מגיע בצבעים צהוב/שחור/כסוף.

פס מוביל נירוסטה 
המשולב בפלסטיק 
איכותי שחור - 30 

ס"מ
פס מוביל מנירוסטה 316 איכותי

תקני ויפה במיוחד המשלב 
פלסטיק איכותי שחור לצורכי 

הנגשה באורך 30 ס"מ.
מתאים למקומות בעלי נראות 

יוקרתית.

פס מוביל נירוסטה 
'בטיחותי' - 

30 ס"מ
פס מוביל מנירוסטה 316 
איכותי תקני ויפה במיוחד 

באורך 30 ס"מ.
מתאים למקומות בעלי נראות 

יוקרתית.

פס מוביל אלומיניום 
בטיחותי איכותי ותקני 

כסוף 30 ס"מ
פס מוביל איכותי ותקני בצבע 
טבעי מצופה אנודייז באורך 

30 ס"מ המשמש להכוונת כבדי 
ראיה ועיוורים.

פס מוביל אלומיניום 
בטיחותי איכותי ותקני 

שחור 30 ס"מ
פס מוביל איכותי ותקני בצבע 
שחור באורך 30 ס"מ המשמש 

להכוונת כבדי ראיה ועיוורים.

פסים מובילים

מוצרי הנגשה להכוונה ואזהרה
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משטח פס מוביל איכותי
מטיפוס 1

משטח פס מוביל איכותי מ EPDM ברוחב 30 ס"מ. 
רוחב המשטח 30 ס"מ ואורכו 100 ס"מ.

למשטח דבק רב עוצמה המתאים לכל תשתית 
ריצוף, כולל אבנים משתלבות וגרנולית. מתאים 

לתנאי פנים וחוץ.
ניתן להתקין שני משטחי פסים מובילים זה לצד זה, 

ולקבל משטח פס מוביל ברוחב 60 ס"מ.

צבעים - שחור, צהוב ואפור.

משטח פס מוביל 
מטיפוס 2

משטח פס מוביל מטיפוס 2, מבוסס על פס יהלום 
ברוחב 30 ס"מ, ובאורך 10 מטר )גלילים(.

המשטח מגיע עם דבק חזק במיוחד, ומתאים לתנאי 
פנים וחוץ.

ניתן להתקין שני פסים זה לצד זה, ולקבל משטח 
פס מוביל מטיפוס 2 ברוחב 60 ס"מ.

צבעים – שחור וצהוב.

משטחי פסים מובילים

מוצרי הנגשה להכוונה ואזהרה
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משטחי 
אזהרה

משטחי אזהרה
מגומי איכותי 'בטיחותי'

משטחי האזהרה של 'בטיחותי' עשויים 
EPDM ומותקנים לפני מדרגות ומכשולים 

בעלי דבק חזק במיוחד. המשטחים מתאימים 
לכל תשתית, גם הקשות ביותר כגון אבנים 

משתלבות וגרנוליט. 

צבעים – שחור, צהוב ואפור.
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שילוט, מערכת שמע 
ומערכת הולכה

שלטי נגישות
שלטי נגישות רגילים ומובלטים 

מכל סוג ולכל מטרה.

שילוט ברייל 
למעליות 

מדבקות נגישות להנגשת 
כפתורי מעליות הכוללים כתב 

ברייל לכל מעלית: מספרי 
קומות, הכוונה ועוד.ייצור לפי 

מידות מיוחדות.

מדבקות אזהרה
מדבקות אזהרה לחלונות 

ודלתות. קוטר מדבקת הנגישות 
15 ס"מ לפי תקן 1918.

 RightHear מערכת
להכוונת כבדי ראייה / עיוורים

מוצר חדש המכוון את כבד הראייה / עיוור במרחב 
הציבורי אל ייעדו - קופות, שירותים, מעלית וכדומה, 

באמצעות הכוונה קולית.
השירות מורכב מאפליקציה ייחודית המתאימה 

לטלפון חכם, ויחידת בסיס/חיישן המאפשרת את 
השמעת המידע הקולי.

כאשר כבד הראייה / עיוור נמצא בטווח השידור של 
החיישן, הטלפון רוטט & הודעה קולית מהאפליקציה, 

על המצאות המשתמש במרחב המונגש.

לולאת השראה
לולאות השראה לעמדות מכירה ומתן שירות.

מוצרי הנגשה להכוונה ואזהרה
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פסים למניעת 03
החלקה
והנגשת 
מדרגות
תמהיל עוצמתי של
פסים למניעת החלקה והנגשה
במחירי ייבוא ללא תחרות



פס למניעת החלקה 'בטיחותי' 
)R10( איכותי

פס למניעת החלקה 'בטיחותי' איכותי מגיע ברמת 
חיספוס גבוהה מזו המקובלת בשוק )#40(. הדבק 

חזק ומתאים לתנאי פנים וריצוף חלק. שימוש 
סטנדרטי כדוגמת משרדים.

צבעים – שחור / צהוב
רוחב 5 ס"מ, אורך 18 מ'

פס למניעת החלקה 'בטיחותי' 
)R13( בלחיצה

פס למניעת החלקה 'בטיחותי' בלחיצה
הוא פס בעל נראות סטנדרטית אך עם דבק רב 

עוצמה. מתאים לשימוש פנים, לריצופים חלקים 
או בעלי חספוס קל, ובמקומות בהם השימוש בגרם 

המדרגות הוא בעצימות גבוהה כמו בתי ספר, בתי
חולים, וכדומה.

צבעים – שחור / צהוב
רוחב 5 ס"מ, אורך 18 מ'.

פסים למניעת החלקה 
סטנדרטים

פסים למניעת החלקה והנגשת מדרגות
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פס למניעת החלקה 'בטיחותי' 
(R11( חזק במיוחד

 )HD( פס למניעת החלקה 'בטיחותי' חזק במיוחד
הינו פס בעל חוזק רב ועמידות לתנאי חוץ ופנים.

ניתן להתקין את הפס על תשתית ריצוף קשה 
כמו ברזל מגלוון, אבנים משתלבות, אבן פראית,   

גרנוליט ועוד.
לפס דבק חזק במיוחד.

צבעים – שחור / צהוב
רוחב 5 ס"מ, אורך 10 מ'

(R11(  'פס סימון יהלום 'בטיחותי
פס סימון יהלום 'בטיחותי' הינו פס בעל טקסטורת 

גבשושיות. הפס חזק מאוד ובעל עמידות לתנאי חוץ 
ופנים.

ניתן להתקין את הפס על תשתית ריצוף קשה כמו 
ברזל מגלוון, אבנים משתלבות, אבן פראית, 

גרנוליט ועוד.
לפס דבק חזק במיוחד.

צבעים – שחור / צהוב
רוחב 4 ס"מ, אורך 10 מ'.

תעשייתיים

כל מוצרי הנגישות בהתאם לתקן הנגישות 1918
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סף מדרגה אלומיניום 'בטיחותי' 
להנגשה

פסי אלומיניום איכותיים ותקניים להנגשת שלחי 
מדרגות ברוחב 3.2 ס"מ בהתאם לתקן נגישות 

1918, תוכנן ע"י 'בטיחותי' ומיוצר רק לה. מלבד 
היות פס ההנגשה יוקרתי, עמידותו רבת שנים.

זווית הנגשה אלומיניום 'בטיחותי' 
עם קורבורנדום שחור/צהוב

פסי אלומיניום זוויתיים יוקרתיים איכותיים 
ותקניים להנגשת שלחי מדרגות, המשלבים 

קורבורנדום עוצמתי. לסף המדרגה הזוויתי ניראות 
יוקרתית ועמידות מקסימלית לכל תנאי מזג האויר. 
מיועד לתנאי חוץ ופנים. עומד בתקן נגישות 1918 

ובתקן מניעת החלקה.
תוכנן ע"י בטיחותי ומיוצר רק לה. בעלי עמידות 

גבוהה לאורך שנים.

פסי הנגשה
פרימיום

פסים למניעת החלקה והנגשת מדרגות
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מוצרים 04
לשירותים 
מונגשים
יבואנים | משווקים | מתקינים
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ידית אחיזה מתרוממת - 
חיבור לקיר - אלומיניום בציפוי 

פלסטי ABS 'בטיחותי'
 ABS מעקה אלומיניום חזק, בציפוי פלסטיק יוקרתי

למניעת חלודה. אידאלי במיוחד לחדרי שירותים. 
מעקה חזק ויציב בעיצוב קלאסי, בעל חספוס נגד 
החלקה. ניתן להרמה כאשר אינו בשימוש לצורך 

חסכון במקום.

ידית אחיזה מתרוממת - 
חיבור לרצפה - אלומיניום בציפוי 

פלסטי ABS 'בטיחותי'
מאחז מתרומם על עמוד עשוי מאלומיניום בציפוי 

ABS פלסטיק. המוט עשוי נירוסטה או פלדה בציפוי 
אפוקסי לבן.

ידית אחיזה אלומיניום בציפוי 
פלסטי ABS 'בטיחותי' - 

לדלתות שירותים 
ידיות אלומיניום בציפוי ABS פלסטי

המתאימות להנגשת שירותי נכים
גדלים: 40 ס"מ / 60 ס"מ

ידית אחיזה L אלומיניום בציפוי 
פלסטי ABS 'בטיחותי' - 

לשירותים מונגשים
מאחז בצורת L המתקבע לקיר בשלוש נקודות 

ליציבות מרבית. מאחז L הוא הפתרון המושלם 
לאחיזה נוחה גם במאונך וגם במאוזן.

המאחז עשוי מאלומיניום בציפוי ABS פלסטי 
אנטיבקטריאלי בגימור יוקרתי.

מוצרים לשירותים לאנשים עם מוגבלויות

ידיות אחיזה 
ABS אלומיניום בציפוי פלסטי
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מאחז יד מפואר 'בטיחותי' - אלומיניום
מאחז יד מפואר ותקני העומד בתקן הנגישות.

מאחז היד ניתן ליישום בחיבור לקיר לאורך גרם מדרגות או על עמודים מחובר 
לרצפה. יתרונו של מאחז היד מאלומיניום מלבד איכותו היא בעובדה שהוא 

עמיד לאורך זמן והתחזוקה הנדרשת עבורו מינימלית.

 
נירוסטה ומאחז יד

 L ידית אחיזה
נירוסטה 'בטיחותי' - 
לשירותים מונגשים

ידיות נירוסטה המתאימות 
להנגשת שירותי נכים.

ידיות אחיזה נירוסטה 
'בטיחותי' - 

לדלתות שירותים
ידיות נירוסטה המתאימות 

להנגשת שירותי נכים.
מגיע בגדלים שונים - 

40 ס"מ / 60 ס"מ.

ידית אחיזה מתרוממת - 
חיבור לקיר - נירוסטה 

'בטיחותי'
ידיות נירוסטה המתאימות 

להנגשת שירותי נכים. דגם זה 
נועד לחיבור על קיר בטון בלבד.

* ניתן לרכוש אביזרים נוספים לשירותי נכים כגון: מראה, סבוניה, מדף, מתקן נייר צץ-רץ, וו תליה כפול וכו'.

כל מוצרי הנגישות בהתאם לתקן הנגישות 1918

ידית אחיזה מתרוממת - 
חיבור לרצפה - 

נירוסטה 'בטיחותי' 
ידיות נירוסטה המתאימות 

להנגשת שירותי נכים. דגם זה 
נועד לקיבוע ברצפה )כאשר אין 

קיר בטון בגב האסלה(.
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מדף נירוסטה תקני 
ואיכותי לשירותי נכים

סבוניה לשירותי נכים מדף זכוכית תקני 
ואיכותי לשירותי נכים

סבוניה מנירוסטה לשירותי נכים - 
מאונכת

סבוניה מנירוסטה לשירותי נכים - 
אופקית

אביזרים לשירותי נכים

מוצרים לשירותים לאנשים עם מוגבלויות
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מתקן צץ רץ 
לשירותי נכים - מרובע

קולב כפול מנירוסטה 
לשירותי נכים

מתקן צץ רץ 
לשירותי נכים - עגול

מושב מתקפל 
מנירוסטה 

תקני למקלחת נכים

מגביה אסלה
10 מ"מ

לשירותי נכים

מראה תקנית לשירותי 
נכים במידות

50X90 ס"מ + מסגרת

כל מוצרי הנגישות בהתאם לתקן הנגישות 1918
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הלקוח הוא המבקר החשוב ביותר בחצר שלנו. 
הוא לא תלוי בנו, אנחנו תלויים בו. 

הוא לא הפרעה בעבודה שלנו, הוא המטרה שלה. 
הוא לא זר בינינו, הוא חלק מאתנו. 

אנחנו לא "עושים לו טובה" בהיותנו נותנים לו שירות, 
הוא עושה לנו טובה בכך שהוא נותן לנו הזדמנות 

לעשות זאת. 

מהטמה גנדי.
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