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זה שלא רואים אותו לא אומר שהוא לא קיים, לחיצה קלה על הארגז 
הנסתר או פתח השירות והוא נפתח.  MAGIC DOOR  הפטנט המתקדם 
מבית פרס פלסט,  ללא ברגים וידיות ועם מרווח מישק מינימלי אחיד 

ומדויק של 1 מ"מ ללא "בטן"! במפתחים עד 6 מטרים וללא חלוקה! 
את הכיסוי עצמו ניתן לצבוע בכל צבע או בחומר שאתו מצופה הקיר, 

הן בצביעת תנור או צביעה ידנית בשטח.  

גישה חדשה
בעיצוב

קבוצת פרספלסט הבית של האלומיניום בישראל, גאה להשיק גישה 
חדשה לעולם המתקדם של  ארגזים נסתרים ופתחי שירות למזגנים, 

המיוצרים בסטנדרט גבוה ותקן מחמיר. 

ללא  וחדשני,  מתוחכם  מוצר  לייצר  הצלחנו  פיתוח,  שנות   5 אחרי 
מבלי  זאת,  הקיימים.  השירות  ובפתחי  בארגזים  הקיימים  החסרונות 
להתפשר על העיצוב הנקי, חומרי הגלם והפרזול ואיכות חומר גבוהה. 

MAGIC DOOR מתוכנן ומיוצר במיוחד לבונה הישראלי, תוך התחשבות 
מקסימלית בצרכי הקבלן והאדריכל, בעיצוב, בתכנון האקלימי ובחיבור 

לחומרי הבניה הקיימים ופשטות התכנון וההתקנה. 
והבטיחו  קשר  צרו  בבית,  הפתחים  את  מתכננים  שאתם  לפני  אז 

לעצמכם עיצוב מושלם עם פתחי השירות המתקדמים בעולם.

שירות ואחריות של קבוצת פרס פלסט- הבית של האלומיניום בישראל. 
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עד היום כל תזוזה קלה במבנה יצרה סדקים לא נעימים 
למראה, במישק בין הקיר או התקרה למוצר. אחד מיעדי 
הפיתוח של הפטנט שם לו למטרה לפתור את הבעיה הזו.

MAGIC DOOR מתחבר לקיר או לתקרה באמצעות פרופיל 
אלומיניום בעל שטח פנים מחורץ )ייצור מיוחד(, המעוגן 
מילוי  נמרח  המחורץ  הפרופיל  על  התקרה,  או  לקיר 
הקיר  עם  הומוגני  עיגון  שנוצר  כך  אמריקאי",  "שפכטל 
או התקרה אשר מנתבים את האנרגיה של התזוזה, אל 

מחוץ למוצר ובכך נמנע הסדק. )ראו שרטוט(  



האדריכלים,  שלכם  כדי  קשות  עמלה  שלנו  הפיתוח  מחלקת 
הקבלנים ואנשי מיזוג האוויר יהיה קל. 

ניתן לשלב את המפרט של הפטנט בקלות בתוכנית האדריכלית 
ובקלות עוד יותר ליישם את ההתקנה הפשוטה והקלה בשטח, 

הן על הקיר והן על התקרה. 
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בפשטות 

תכנון 
והתקנה

עם פתרון לכל מפתח ובכל גודל 
סוגי  לכל  נלווים  ואביזרים  מוצרים  של  רחב  מגוון  לרשותכם, 
או  סטנדרט  במידות  ומזגנים  גלילה  לתריסי  השירות,  פתחי 

הזמנה מיוחדת, עד 6 מטר! שירות ואחריות פרס פלסט. 
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בשירות

MAGIC DOOR מתוכנן בצורה כזו שאינו מאפשר חדירת 
בכל  המעוגן  מיוחד  אטם  באמצעות  הארגז,  לחלל  רוח 

היקפו העשוי מחומר מיוחד העמיד לפגעי מזג האוויר  
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באיטום 
לרוחות
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מוצרים:
  ארגז תריס נסתר 

 ארגזי תריס פינתיים
 פתח שירות למזגן 
 פתח שירות למזגן

עם חריצים לאוויר חוזר  
 פתח בהזמנה מיוחדת לכל צורך 
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