
תביט פנימה
עולם חדש של דלתות נגלה לפניך

לידור
דלתות DOORS
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01עניינים

דלתות כניסה
עמ’ 11-4

03
תוספות ופרזולים

עמ’ 26-20

02
דלתות פנים

עמ’ 19-12

חברת לידור דלתות עוסקת בייצור, ייבוא ושיווק דלתות פנים וחוץ, לחברה שנים רבות של נסיון 
ומקצועיות בהתקנת דלתות פנים וחוץ בפרויקטים חדשים ובהחלפת דלתות בבתים ישנים.

לידור דלתות עוסקת אך ורק בדלתות ומרכזת תחת קורת גג אחת את כל סוגי הדלתות לרבות 
דלתות פנים, דלתות כניסה מפלדה ודלתות כניסה מעץ גושני מלא ובכך מבטיחה התמחות 

ומקצועיות בתחום.

משפחת דלתות הפנים כוללת דלתות למינטו-הידרו/פורמייקה בייבוא איטלקי, דלתות פורניר 
ממבחר סוגים ודלתות צבע שלייפלק.

במשפחת דלתות הכניסה מפלדה יכול הלקוח לעצב בעצמו את דלת הכניסה על פי טעמו 
האישי כאשר הדלתות עשויות מפלדה עם מנגנון נעילה של 7 בריחים המבטיח הגנה מירבית.

בתחום דלתות הכניסה מעץ ניתן לבחור את כל סוגי העץ, לתכנן את עיצוב הדלת ולקבל את 
הדלת עם מנגנון נעילה מתקדם וצביעה ייחודית המבטיחה הגנה מרבית לדלת עץ.

בנוסף לדלתות סטנדרטיות אנו מייצרים דלתות מיוחדות במידות מיוחדות, דלתות כיס, 
דלתות משופעות ועוד. התקנת הדלתות מתבצעת על-ידי צוות מתקיני בית להבטחת שביעות 

רצון הלקוח גם לאחר ההתקנה.

לחברה אולמות תצוגה מפוארים העומדים לרשותכם באור יהודה, ירושלים, כפר סבא ובית 
שמש ובהם ניתן לבקר ולראות דלתות מסוגים שונים.
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01
דלתות כניסה

כניסה פלדה | כניסה עץ 
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פנורמי 5005 יווני 6011מודרני 1030 נפחות 8009הייטק יהלום 1091 מרקורי 7010יהלום ויטראז’ 1054 יהלום 1052

דלתות כניסה

פלדה - דגם מודרני

דלתות כניסה

פלדה - דגם חלונות

נפחות 8010הייטק 1070
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ויטראז’ 5503עדן 2017קלאסי 2002 יהלום ויטראז’ 1054ויטראז’ 5501קלאסי 2511 כפיר 9010

קלאסי 2503

ויטראז’ 5504

דלתות כניסה 

פלדה - דגם קלאסי

דלתות כניסה

פלדה - דגם ויטראז’

ויטראז’ 5505
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דלתות כניסה 

עץ גושני

אגוז אפריקאיאלון מגוון אלון טבעיאגוז אפריקאימייפל מגוון

אלון מגוון
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02
פנים למינטו | פנים צבע שלייפלק 

פנים תוספות צוהרים | פנים פורניר
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דלתות פנים



הידרו שמנת למינטו מוקהלמינטו אגוזהידרו אלון הידרו לבן למינטו דובדבן למינטו וונגה יפני

למינטו טנגניקה

למינטו וונגה

למינטו זברה

דלתות פנים

דגם למינטו/הידרו
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דלת סבתאחריצים פנל שני פנלשני פנל עתיקחריצים רוחב חלון פנלחריצים מעוצבת

דלתות פנים

דגם צבע שלייפלק
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דלתות פנים

דגם פורניר

חלון שרותחלון מעלית פורניר וונגהפורניר סולםפורניר אלוןפורניק ספלי חלון 4 מעוייניםחלון יפני

דלתות פנים

תוספות צוהרים | פסי אלומיניום

פסים קואטרופורניר טנגניקה
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03
תוספות ופרזולים

פרזול חוץ | פרזול פנים | גוונים | סורגים | אריחים
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תוספות ופרזולים

פרזול חוץ

תוספות ופרזולים

פרזול פנים

ענתיק640

124180 115181

תריס אוורור155

גרנדה618

מלגה225

צו אור330

קורדובה612

לונדון475

מעצור מגנטי180

מגנום619

בלם דלת201

ג’נבה613

445N3 ידית

תפוס-פנוימחזיר שמן

611

מילאנו476 קורטינה 

380
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גוונים )למעט דגמי הייטק(

0096 מתכתי משי

חום מט

2030 מגורען מתכתי 

אדום מט/מבריק

7240 מגורען מתכתי 

זהב מט

1213 מגורען

כחול מט/מבריק

5223 מגורען מתכתי 

שחור מט/מבריק

8019 מגורען מתכתי 

דמוי עץ

9001 מגורען

7126 מגורען מתכתי 

1110 מגורען מתכתי 

9016 לבן מט מגורען

ירוק מט

5103 מגורען מתכתי 

קרם מט

8016 מגורען מתכתי 

כסף מוברש

5114 מגורען

צהוב מט/מבריק

7110 מגורען מתכתי 

ברונזה

1100 מגורען מתכתי 

3104 מגורען

כתום מט/מבריק

6109 מגורען מתכתי 

לבן מט/מבריק

9005 מגורען מתכתי 

כסף

1116 מגורען מתכתי 

1230 מגורען מתכתי 

1120 מגורען מתכתי 

גוונים )לדגמי הייטק(

תוספות ופרזולים

גוונים

תוספות ופרזולים

סורגים

5002

5019

5004

5025

 5047
פרח אחד

5005

5026

 5047
פרח כפול

3008-B

50185040

50105015 5006

5020

5035

5013 50246002 5029
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אריחי מתכת

שילוט

אריחי זכוכית בשילוב ויטראז’

תוספות ופרזולים

אריחים

264

055

502

266

053

269

052

210

058

265

059

544

272

060

522

267

056

566

270

057

 224

051

עולם חדש של דלתות נגלה לפניך.

התמונות להמחשה בלבד. 
דלתות פנים אינן כוללות תוספות צוהרים / פסי אלומיניום / חריצים אלא אם צוין אחרת בטופס ההזמנה. 

דלתות כניסה אינן כוללות ידיות משיכה אלא אם כן צוין אחרת בטופס ההזמנה. 

כל הזכויות לרבות שימוש בשם המותג “לידור דלתות” ולרבות התמונות והתכנים בקטלוג זה 
שייכים לחברת “מ-א’ ועד ת’ דלתות בע”מ“.
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www.leedoor.co.il | info@leedoor.co.il :דוא”ל
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1-599-588-388

לידור
דלתות DOORS

סניף אור יהודה 
המלאכה 11

03-7267711

סניף ירושלים
גבעת שאול, כנפי נשרים 68

02-3730100

סניף בית שמש
אזור התעשייה שורק

02-9952242

סניף כפר סבא
עתיר ידע 21
09-9550577


