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האחריות הכפולה

קליל אופיס 9200
מערכות הזזה יוקרתיות לבניין

דלתות וחלונות הזזה



חלונות מעוצבים

קליל אופיס 9200 - מערכות הזזה יוקרתיות לבניין

קליל תעשיות
החברה המובילה בישראל לפיתוח, יצור ושיווק של מערכות אלומיניום 
לענפי הבנייה והתעשייה לשוק המקומי וליצוא. החברה נוסדה בשנת 
1950 והיא מעסיקה כיום כ-250 עובדים במתחם החברה החדש, 
ליד העיר כרמיאל. מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב מאז 

שנת 1981 ומרביתן מוחזקות ע“י דבוש השקעות.

לקליל שתי חברות בנות:
משלימים  ומוצרים  תריסים  מערכות  המייצרת  פרופיל“  “רול 

במתחם כרמיאל.

שיווק  מערך  וכוללת  באנגליה  הפועלת   klil u.k. חברת 
ולוגיסטיקה.

קליל מעניקה פתרונות כוללים לענף הבנייה:

ניהול  חברות  בנייה,  חברות  ומתכננים,  לאדריכלים  שירות  מתן 
פרוייקטים, קבלנים לעבודות אלומיניום וקהל הבונים והמשפצים. 
מערך השיווק משרת את המתכננים והלקוחות באמצעות פיתוח 
סדרות של חלונות, דלתות, קירות מסך, תריסים, מעקים, מחיצות 
פנים, חלונות ראווה, חלונות ודלתות מבודדים תרמית ופרופילים 

שונים, המשמשים חברות תעשייתיות רבות.

קליל משקיעה מדי שנה במחקר ופיתוח ומעסיקה צוות מהנדסים 
הממוקד בתכנון מוצרים ופתרונות למעטפת הבית המודרני המעוצב. 
בהמשך לתהליך הפיתוח מתבצעת הדרכה טכנולוגית ליצרני חלונות 

ודלתות במרכז ההדרכה והפיתוח של קליל. 

מפעלי קליל תעשיות הם מהמתקדמים בעולם בטכנולוגיית ייצור 
ובמחשוב מערכתי, והם כוללים מכבשי טירוד לפרופילי אלומיניום, 
בית מלאכה מתקדם לייצור טבעים ומפעל צביעה. בתחום הלוגיסטי 
מציעה החברה שירות מהיר וממוחשב באמצעות מחסן אוטומטי 
לחלוקה ואיחסון של כ-3,000 סוגי פרופילים שונים, מחסן אביזרים 

ומחלקה לעיבוד פרופילים בהתאם לתכנון ולדרישת הלקוח.

קליל משתפת פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות. לחברה קניין 
רוחני הכולל יותר מ-300 פטנטים ומדגמים רשומים.

קליל מחוייבת לתקני האיכות הגבוהים ביותר, ומיישמת תהליכי 
ביקורת קפדניים, המבטיחים משלוח מוצרים איכותיים לשווקים 

השונים.

החברה מוסמכת לניהול איכות לפי ISO 2000) ISO 9001( ופועלת 
לפי התקנים המחמירים של מכון התקנים הישראלי לייצור פרופילים 
(אישור מס‘ 7423(, צבע (אישור מס‘ 22116( ומכון GSB מגרמניה 

(תעודה מס‘ 042(.

הרחבת הפעילות עם מבט לעתיד
קליל שוקדת על חידוש מגוון מוצריה ושירותיה ושואפת להגדלת 
נתח השוק והרווחיות. ב-2007 קיבלה קליל זיכיון ורישיון בלעדי 
לייצור ושיווק מוצרים ומערכות אלומיניום של                  מבית 
ALCOA יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם. במסגרת ההסכם, קליל 
היא היצרנית והמשווקת הבלעדית של מערכות ALCOA למגדלי 
היוקרה בישראל. בשנת 2007 החלה קליל בשיווק מערכת מיגון 
ייחודית בפני הוריקנים שפיתחה בפלורידה - ארה"ב. המערכת עמדה 
 בדרישות התקן של "פלורידה קוד" וקיבלה את אישור הרשויות 

האמריקאיות להפצה. 

לאחרונה פתחה החברה במהלך צרכני מהפכני שמטרתו להסדיר 
את שוק החלונות והדלתות בענף הבנייה הפרטית, על מנת להבטיח 
וביטחון באיכות המוצרים,  ללקוחות שקט נפשי, אחריות כפולה 
בייצורם ובהתקנתם. מערכת פניות הציבור של קליל מקפידה להיות 
קשובה לפניות הלקוחות. אלפי הפניות אותן אנו מקבלים מדי חודש 
בחודשו מטופלות בתשומת לב מרבית ומשפיעות בכך על התנהלות 

החברה מול לקוחותיה בכל המישורים.

נשמח לקבל הערות, הצעות ופניות בכל דבר ועניין באמצעות אתר 
קליל באינטרנט                                 .

קליל מזמינה את הבונים ואת המשפצים לפנות למוקד השיווק 
לקבלת סיוע ו/או יעוץ ללא  בטלפון                                
מוסמכים  חלונות  ליצרני  להפניה  התצוגה,  באולמות  תשלום 
בביתם. שיותקנו  המוצרים  על  כפולה  אחריות  תעודת  ולקבלת 
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פרופיל חברה

קליל תעשיות בע”מ השקיעה בקטלוג זה מאמצים ומשאבים מרובים. אין להעתיק את תוכנו של קטלוג זה,
את סדר עריכתו או כל חלק מאלה. קליל תעשיות בע”מ תשמור בקפדנות על זכויותיה בקטלוג זה.
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אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן
קליל מגישה לך את קטלוג "קליל אופיס 9200" המכיל מידע חיוני לתכנון, ייצור והרכבת מוצר זה.

מידע כללי
. • לחישובי החוזק השונים מומלץ להסתייע בהנחיות התקן הישראלי המעודכן לחלונות ולדלתות – ת"י 1068	

•כל המידות במילימטרים, אלא אם כן צוין אחרת. 	
•הפרופילים והאביזרים של קליל מוגנים בפטנטים ו/או במדגמים רשומים. 	

• מלווים במידות כלליות ומידות עובי דופן. שרטוטי הפרופילים בקנ"מ 1:1	

• משקל הפרופיל מצוין בגרם למטר וההיקפים במילימטרים. 	
בפרופיל חלול ההיקף הכללי הוא סיכומם של ההיקף החיצוני והפנימי. משקל הפרופילים הינו תיאורטי 

ועשוי להשתנות בתחום הסיבולות המותרות לפי התקן.

. • 	DIN-1748-ו DIN-17615 הפרופילים מסופקים לפי התקנים הגרמניים

. • 	T5 הפרופילים מיוצרים מנתך 6063 בטיפול תרמי

•כל פרופילי קליל תעשיות מיוצרים בהשגחת מכון התקנים הישראלי. 	
• פסים המוטבעים בתהליך הייצור על גבי הפרופיל. סימן הזיהוי של פרופיל קליל הוא 3	

•כל פרופילי קליל עם ציפוי נושאים עליהם חותמת מזהה של החברה.  	
•הפרופילים, האביזרים, האטמים והמבלטים ניתנים לרכישה בבתי המסחר המורשים למכירת פרופילי קליל. 	

•לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת  	
הייעוץ לאדריכלים וליצרנים. קטלוגים וחומר טכני ימסרו ע"פ דרישות הלקוח. 

מגבלות השימוש במידע המופיע בקטלוג
•המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד. 	

•פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד. 	
•קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכונו. עם זאת, היא אינה ולא תהיה  	

אחראית לכל טעות או השמטה שעלולות להתגלות במידע.

•קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי, טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת. 	
•קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה,  	

ולפגמים ונזקים הנובעים מייצור ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.

בברכה,  
קליל תעשיות בע"מ  

אגף השיווק  
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מאפייני הסדרה:
•מערכת חלונות ודלתות לעומסי משקל ותנאי מזג אויר קשים 	

•התאמה מלאה לדירות יוקרה, וילות, בנייני ציבור ומשרדים 	
•שילוב אסתטי מושלם עם מערכות הצלון הפנימי ללא חריגה ממישור פני הכנף 	

•פרופילים מחוזקים למפתחים גדולים במיוחד 	
•פרופילים מיוחדים להתקנת זכוכית עם צלון פנימי בהפעלה ידנית וחשמלית 	

•איטום, אמינות ונוחות הפעלה ברמה גבוהה לאורך שנים 	
•אביזרים מקוריים, איכותיים ויוקרתיים לבחירה 	

•אפשרות נעילה רב נקודתית 	
•בלעדי לקליל - מסילות מיוחדות נגד שחיקת צבע 	

יישומים
אפשרויות פתיחה:

• כנפיים עם נושק חלון/דלת 2 נתיבים - 2 כנפיים או 4	
• כנפיים עם נושק חלון/דלת 3 נתיבים - 3 כנפיים או 6	

•ניתן לשלב קבועים: עליון, תחתון וצד 	
•ניתן לשלב תריס גלילה 	

•ניתן לשלב רשת 	
זיגוג

• מ"מ זיגוג רגיל או רב שכבתי - בעובי 6 עד 12	
• מ"מ מומלץ לבידוד תרמי וגם אקוסטי זיגוג בידודי - בעובי של 14, 24	

• מ"מ, מתאים לרוב המערכות בשוק זיגוג בידודי עם צלון מובנה - 37 עד 45	

פרזול
אביזרים ואטמים באיכות גבוהה

מתאים למפתחים
רוחב עד 200 ס"מ, גובה עד 300 ס"מ לכנף, משקל עד 240 ק"ג לכנף

חשוב לדעת: התאמת המוצר למפתחים מרביים מהווה המלצה בלבד. המפתח המקסימלי תלוי 
בגורמים רבים כגון לחצי רוחות, מהירות רוחות, אזורים גיאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד. 

לחישוב מדויק ראה טבלאות עומס בפרק א' בקטלוג זה, או פנה למחלקת הייעוץ של קליל. 

תקנים
 E עומד בדרישות התקן הישראלי לחלונות - ת"י 1068 רמה

תעודת בדיקה מס' 8413204746
המערכת מוגנת בפטנטים ובמדגמים רשומים. 

קליל אופיס 9200
מערכות הזזה יוקרתיות לבניין



חלונות מעוצבים

קליל אופיס 9200 - מערכות הזזה יוקרתיות לבניין
קליל אופיס 9200 - קליל תעשיות בע”מ � כל הזכויות שמורות

קליל אופיס 9200 הינה מערכת חלונות ודלתות ההזזה המתקדמת ביותר בישראל, אשר פותחה בעקבות 
עליית רמת הדרישות הטכנולוגיות והעיצוביות במיוחד לסגירת מרפסות ולפתחי יציאה רחבים בתחום מערכות 

ההזזה לבנייה הציבורית, הרוויה והפרטית - יוקרתית.

קליל אופיס 9200 הותאמה במיוחד לדרישות האדריכלים באמצעות שורה של פיתוחים אסתטיים מתקדמים, 
המעניקים למערכת מראה עיצובי יוקרתי. המערכת מאפשרת שילוב אסתטי מושלם עם הצלון הפנימי ללא 

חריגה ממישור פני הכנף.

קליל אופיס 9200 פותחה במיוחד ע"פ צרכי השוק הישראלי באמצעות מספר פיתוחים טכנולוגיים, כמו 
המסילה המיוחדת למניעת שחיקה, המשפרים משמעותית את רמת השימושיות והאמינות של המוצר 

לאורך שנים.

אדריכל דני בסנוסוף | מתקין אמץ אלומיניום בע"מ | צילום חיים דירליק
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קליל אופיס 9200
של  גבוה  רף  המציבה  היוקרתית  ההזזה  מערכת 
פונקציונלים  יתרונות  מספר  ומציעה  ועיצוב  טכנולוגיה 

חסרי תקדים בענף האלומיניום בישראל.

עם  מושלם  ואסתטי  טכנולוגי  שילוב  מציגה   9200 אופיס  קליל 
מערכות חדישות כגון צלון פנימי בזכוכית כפולה, המופעל באמצעות 

מנוע חשמלי ושלט רחוק.

ואיכותיים  יוקרתיים  ואביזרים  פרזול  אופיס 9200 משלבת  קליל 
המאפשרים תפעול נוח ואמין לאורך שנים, ברמת גימור גבוהה יותר 
או סגר שטוח. סיבובית  ידית  נקודתית בעזרת  רב  נעילה  וכוללת 

לראשונה בישראל - מסילות מיוחדות המצופות 
הניתנות  שחיקה,  כנגד  ("אנודייז"(  באילגון 

לפרוק והחלפה בעת הצורך.

קליל אופיס 9200
מערכות הזזה יוקרתיות לבניין
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האלומיניום, או בשמו העברי חמרן, הוא מחצב טהור המזוקק מתוך 
האדמה בדומה לפלדה. חברת קליל רוכשת את החומר בקרב הספקים 
המובילים בקנדה, רוסיה ומספר מדינות במזרח ומערב אירופה. חומר 
הגלם מתקבל בגלילים ("בולים"( בקוטר של 200 מ"מ, באורך של 6 
מטר, ובסגסוגות האיכותיות מסוג 6061, 6063, 6082, 6005 ואחרות, 

על כל מרכיביהן.

תכונות האלומיניום:
סמ"ק • האלומיניום הוא מתכת קלה במשקל סגולי 2.7 גרם / 	

הבניה,  ולכן מתאימה לתעשיות  לקורוזיה  גדולה  •בעל התנגדות  	
הכימיה, האלקטרוניקה, הטקסטיל והמזון.

•מוליכות חשמלית ותרמית טובה. 	

•רפלקטיביות טובה של אור וחום. 	
•ניתן לעיבוד פלסטי לכל צורה. 	

ובלתי  • כאשר האלומיניום גלוי לאטמוספירה נוצרת עליו שכבה דקה 	
נראית של תחמוצת אלומיניום (AL2O3( המונעת את המשך החמצון 

ומגינה על הפרופיל מפני קורוזיה.
• כושר התנגדות לחומצות לעומת רגישות לבסיסים ולאקלים.	

סגסוג האלומיניום
את חומר הגלם הטהור ניתן לסגסג עם מתכות כגון מגנזיום, נחושת 
וצורן בשילובים שונים בהתאם לצרכים של התעשייה. למשל, אלומיניום 
בסגסוג עם מגנזיום הוא בעל חוזק מכני רב, וכושר התנגדות לקורוזיה 

בסביבה ימית.

תהליך ייצור פרופילים
גלילי האלומיניום ("הבולים"( מחוממים לטמפרטורה של 5500c בה 
שומר החומר על צורת הגליל אך הופך ל"בצקי". בשלב זה הבול מוכן 
לטרוד במכבש. המכבש דוחף את הבול באמצעות בוכנה כנגד "טבע" 

(דיזה( שצורתו כצורת הפרופיל הסופי בכח של 2,100 טון.

האלומיניום הבצקי מוזרק דרך ה"טבע" ויוצא בצורה של פרופיל בצדו 
השני. לאחר שהפרופיל מתקרר במקצת הוא נמשך ע"י המשכן במהירות 
קבועה, המבטיחה שהפרופיל ייצא במידות הנכונות. לאחר מכן מקורר 
הפרופיל הארוך לטמפרטורת החדר, עובר מתיחה כדי ליישרו ונחתך 

ליחידות באורך 6 מטר כדי שיוכל להיכנס לתנור הזיקון. 

תהליך הזיקון הינו טיפול תרמי בתנור, המוענק לפרופיל לאחר הייצור, 
במטרה לחזק פי 3 את תכונותיו המכניות כגון: חוזק למתיחה, חוזק 

לכניעה, התנגדות להתארכות, קושי ועוד.

תהליך ייצור   
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כל המוצרים של קליל מתוכננים בהתאם לדרישות התקן הישראלי המעודכן.
תקן למוצר הוא מסמך, שמפורטות בו הדרישות הטכניות החלות על מוצר כדי שיתאים לייעודו. התקן דן בתכונות השונות של 

המוצר כגון: הרכב כימי של החומר, מבנה, תהליך יצור, תפעול המוצר, בטיחות ועוד.

כיוון שקליל עומדת בדרישות התקן, הותר לה לסמן את מוצריה ב“תו תקן“. חלון שהובא למעבדה לבדיקת חלונות, עובר סדרת 
בדיקות ומבחנים, שמטרתם לדמות מצבים ושימושים, שהוא צפוי לעבור בשימוש היומיומי.

לאחר שחלון מסוים עומד בבדיקות התקן, הדגם מאושר לשימוש בבניה. בנוסף לכך עומדים הפרופילים של קליל במספר 
.EN755-7, EN775-1,2, EN755-9, EN573-1,2,3, ISO6362, ISO6062, DIN1748, DIN17615 :תקנים בינ"ל

ביקורת איכות ותקנים
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קליל במענק מטעם המשרד לאיכות הסביבה ונחסכו כמויות אדירות 
של מים. בנוסף לכך בוצע תהליך דומה בחברת הבת. הופחתה מאוד 
רמת הפסולת המסוכנת שיש לפנות מהמפעל והוקטנה משמעותית 

כמות צריכת המים.
“מגן הסביבה“ הוענק לחברת קליל בשנת 2003 ע“י אגודת “העפרונים“, 
מהארגונים המובילים והמוכרים בישראל בתחום השמירה על איכות 
הסביבה. “מגן הסביבה“ הוענק לקליל בהוקרה על פועלה הרב ובשל 
תרומה לשיפור איכות הסביבה, במיוחד לאחר התקנת מתקנים מונעי 

זיהום במפעל קליל בכרמיאל.
קליל נמנית בין החברות התעשייתיות הספורות אשר קבלו את “מגן 
הסביבה“ בישראל. בעולם המערבי מוכר “מגן הסביבה“ כאות המוביל 

והיוקרתי בתחום זה.

למען איכות הסביבה
קליל חרטה על דגלה את הטיפול וההשקעה בנושא איכות הסביבה, 
דבר הדורש השקעות כספיות משמעותיות ועמידה בתקנים המחמירים 
ביותר. בין הפעולות שנוקטת קליל ליישום מדיניות החברה: העסקת 
עובד במשרה מלאה לשמירה על איכות הסביבה והבטיחות. חיפוש 
מתמיד אחר טכנולוגיות חדשות וירוקות, כולל השתתפות בפורומים 
מקצועיים באירופה ובארה“ב. קיום דיאלוג מתמיד עם עמותות לשמירה 

על איכות הסביבה.

הנהלת המפעל פועלת בשיתוף עם הרשויות השונות הקשורות 
לנושא:

•המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית כרמיאל 	
•המשרד לאיכות הסביבה, ירושלים  	

•המשרד לאיכות הסביבה, מחוז הצפון 	
•איגוד ערים - גליל מערבי 	

•משרד הבריאות  	
•פיקוד העורף 	

•אגף הים והחופים 	
•מנהל הגז 	

•החברה לשירותי איכות הסביבה 	
בשמירה על איכות האוויר, עומדת קליל בדרישות הבאות:

•חוק העזר של עיריית כרמיאל, שהוא מהמחמירים ביותר הקיימים  	
במדינת ישראל

•האמנה ליישום תקנים בדבר פליטת מזהמים לאוויר, שנחתמה בין   	
המשרד לאיכות הסביבה והתאחדות התעשיינים. קליל הייתה בין 

החברות הראשונות שחתמו על אמנה זו בפברואר 1988.
• 	TA LUFT - 1986 התקן הגרמני

בשמירה על איכות המים, עומדת קליל בדרישות הבאות:
הקיימים  ביותר  מהמחמירים  כרמיאל,  עיריית  של  העזר  • חוק  	

במדינת ישראל
•הוראות איגוד ערים גליל מערבי 	

•הוראות המשרד לאיכות הסביבה מחוז צפון 	
•הוראות פיקוד העורף 	

נציגי הרשויות השונות עורכים מספר ביקורות פתע במפעל מדי שנה. 
תוצאות הביקורות היו לשביעות רצונם המלאה. בשנת 2006 יושמה 
הטכנולוגיה הירוקה הידידותית לסביבה ע“י שינוי תהליך הכנת פני 
שטח הפרופילים לצביעה, לשימוש לא כרומטי - התהליך זיכה את 

איכות הסביבה והקהילה
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סוגי הצבעים שניתן להזמין בקליל
METAL צבעי

צבעים דו שכבתיים. שכבת הבסיס כוללת חלקיקים מטאליים כסופים או זהובים שמקנים מראה מטאלי לפרופיל, 
 ושכבה עליונה שהיא לכה מיוחדת, המכסה ומחזקת את שכבת הבסיס. הפרופיל מקבל גוון מט מיוחד עם ברק 

וגימור יוקרתי.

IRON צבעי
קטלוג ה-IRON הינו קטלוג ייחודי לקליל, המגדיר צבעים בעלי מרקם מגורען המזכיר גימור של ברזל. ניתן להתאים 

לרוב צבעי ה-IRON גוון RAL. צבעי ה-IRON משמשים בעיקר לפרופילים של הסדרות הבלגיות של קליל.

RAL צבעי
 צבע בעל מרקם חלק. קטלוג ה-IRON הינו סטנדרט בינלאומי המגדיר קשת שלמה של גוונים ע"י מספרים ושמות.
הקטלוג משמש ספקי צבע לקירות, ריהוט, בדים, אריחים וכמובן פרופילי אלומיניום. ניתן להזמין כל צבע מקטלוג 

ה-RAL. גוונים שאינם נמצאים בצביעה שוטפת יחויבו בעלות נוספת.

גימור אילגון )אנודייז(
לקליל קשת רחבה ביותר של גווני אילגון ייחודיים. הגימור באילגון מבוסס על צריבה כימית ויתרונותיו בכך שהוא מעניק 

מראה טבעי לפרופיל. האילגון עמיד בפני נגיעות מכאניות ובפני פגיעות הנוצרות בסביבה עם זיהום.

עולם הצבע
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רק קליק לקליל
לקוח נכבד,

קליל מתקוונת אליך...

אדריכל, מתכנן, יצרן, בונה, משפץ, סיטונאי ותעשיין, באתר האינטרנט של קליל תוכלו למצוא:

קטלוג מוצרים, שרטוטים מעודכנים להורדה ולצפייה, תמונות, מילון מונחים, מאמרים, גלריה מקיפה של חלונות, 
דלתות ועיצובים מרהיבים במערכות אלומיניום, מידע על תוכנית מורשה קליל ועל האחריות הכפולה.

מוקד שירות הלקוחות ערוך להעניק לכם תמיכה מקצועית ועזרה. צרו קשר באתר או בטלפון:

ונסייע לכם בכל המידע הנדרש. נתראה באתר. 
* 8555()
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אולמות תצוגה: דיזיין סנטר - בני ברק | בילדינג - געש | כרמיאל (מפעל(
ind@klil.co.il קליל תעשיות בע"מ ת.ד 659 א.ת. כרמיאל 20100 טל: 8555* פקס:04-9953126 

()8555 *האחריות הכפולה
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