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התאמה אישית לכל פרויקט
      תכנון             ביצוע             התקנה

חברת יורוליין ישראל הינה אחת מחברות הבת בקבוצת מרשנסקי המתמחה בבנייה מעל 25 שנה. 
לאורך השנים אנו מייבאים חלונות לפרויקטים שחברתנו מבצעת וגם עבור פרויקטים לחברות אחרות – חברות לבניה 

פרטית, מלונות ועוד. כיום אנו מציעים את המערכות שלנו גם לשוק הפרטי שבו זיהינו דרישה הולכת וגדלה.

אנחנו מייבאים את המערכות שאנחנו בוחרים לעבוד איתם מאירופה ומארה"ב. 
אנחנו המתכננים, המייבאים והמתקינים של המערכות בפועל וכל מערכת מתוכננת בהתאמה אישית לצרכיו ואישיותו של 

הלקוח והפרויקט.

אנחנו מזוהים ומתמחים בייבוא והטמעת מערכות מסוג מינימל בעלות אלומיניום דק, מערכות שמתאימות למפתחים 
גדולים וגבוהים. יורוליין יודעת לתת מענה במגוון מערכות ודרישות טכניות מאתגרות בהן פינות פתוחות, מסילות נסתרות, 

קירות מסך גדולים וכל סוגי המפתחים.

אנו מייבאים מערכות וויטרינות ממגוון חברות מובילות בעולם:
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ימל נ מערכות מי
Minimal Systems

מערכות מינימל הן ההתמחות שלנו!
אנחנו מייבאים לארץ 4 סוגים שונים של מערכות מינימל, ארבעת המערכות נבדלות זו מזו במאפיינים עיצוב ונראות ובמאפיינים 
הטכניים. מבחר מערכות המינימל שלנו מאפשר התאמה אידיאלית לסגנון הפרויקט של הלקוח. כל המערכות מיוצרות בהזמנה 

אישית ובלעדית עבור הלקוח מיובאת לארץ ומותקנת בבית הלקוח.

המערכות שלנו הן מה שאנחנו מכנים "מינימל אמיתי":
מסילה נסתרת או גלגלים על מסילה. 	

מערכות בעלות חזית ופרופילים מינימליסטית ודקים של פחות מ-2 ס"מ עובי. 	

מערכות שמסוגלות להיפתח במספר מינימלי של כנפיים וליצור מינימום חלוקה. 	

מערכות שיודעות להחזיק משקלי כנפיים גדולים ועדין ולהיפתח ולנוע בקלות נוצה. 	

כל מערכות המינימל שלנו מגיעות עם מסילה נסתרת, זכוכית בידודית ונתקים טרמיים בפרופיל ברמת הבסיס ללא תוספת תשלום. 	
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The top evolution of the minimal frame system. 
The system meets global design, thermal and 
acoustic requirements with the help of exceptional 
binding polyamides and high energy performance 
glasses. 

Max. Sash Height: 
5.5 m

Max. Sash Width: 
3 m

Invisible Rail: 
Stripe system has invisible rail 
possibility

Opening Possibilities
Sliding doors and windows

Glass thickness: 
26-42 mm

Sections
The extruded aluminum sections are made from 
6060 and 6063 alloy composition with polyamide 
strip, in order to fulfill system requirements 
and suitable for high thermal insulation and 
compatibility for anodizing or painting.

Gasket
Both static and dynamic gaskets are realized in 
EPDM (ethylene propylene diene monomer). The 
retention brushes are in high-density propylene 
with central water stripping.

Accessories
Patented accessories, made with the best 
materials, have been studied for an easy, rational 
use. The ball bearings are made from Stainless 
Steel to take maximum load.

מערכת המינימל הדקה ביותר שלנו
המערכת בידודית,בעלת יכולת נשיאת משקלים 

גבוהים והיא מותאמת למסילה נסתרת

Candor 137 View/ Stripe
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Sliding Doors
Thermally Broken
Air/Water isolation with EPDM gaskets 
and brushes

Usage
Sliding Doors
Thermally Broken
Air/Water isolation with EPDM gaskets and 
brushes

Polyamide
Technoform Bautec 34mm (frame)-
18mm(sash) (Germany)

Maximun Load per Sliding Sash
300Kg

Maximum Sash Dimensions
3000x3000mm

Dimensions
Frame+Sash=75mm
Middle Section= 35mm

Thermal transmittance
Uw=1.8 W/(m2.K) (Dimensions: 
2300X2300mm, Glazing Ug=1.1 W/m2.K - 
Solar Control- Argon)

6900 Minimal look
מערכת אלומיניום בנראות מינימלית

המערכת בידודית ומתאימה למפתחים גדולים 
מגיעה עם מסילה נסתרת ורשת מובנית 
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Minimalist sliding system specially suit-
able for large dimensions until 4.000 
mm/sash of width or height.

Maximum glazing thickness 
54mm

Opening possibilities
Sliding of 2, 4 or 6 sashes
Possibility of 1 rail and 3 rails
sash + 1 fixed / 2 sashes + 1 fixed 1
 Possibility of corner sash encounters at 90º
without mullions
Possibility of galanage 1,2,3, and 4 sashes

Sections 
Frame – 180 mm - 278 mm 3 rails
Sash – 69 mm

Profile thickness 
Door 2,0 mm

Polyamide strip length 
from 18 to 40 mm

Maximum dimensions/sash
Width  (L) = 4000 mm
Height (H) = 4000 mm
Glass surface ≤ 14 m2

 

Maximum weight/sash
  400Kg Manual 
700Kg Motorized

 Please consult regarding maximum
 weight and dimensions for other
opening types

Finishes
Possibility of bicolor systems

 Color powder coating (RAL, mottled
 and rough)
Wood effect powder coating
Anti-bacterial powder coating
Anodized

מערכת מינימל מודרנית בעלת מראה עוצמתי
מגיעה עם מסילה נסתרת או גלגלים במסילה

Cor Vision Plus sliding



8

ת ו י ט ס ו ק א ו ת  ו י מ ר ט ת  ו כ ר ע מ
Aluminum Thermo Break

יורוליין מייבאת מאירופה מגוון רחב של דגמים וחלונות טרמיים ואקוסטיים שעמידים במיוחד לשריקות, מים ורוחות. החלונות 
שלנו מגיעים בשלל סגנונות הפתיחה ואנחנו מאפשרים ללקוח לא להתפשר על רמת העיצוב.

החלונות עומדים בתקנים מחמירים גבוהים מהסטנדרט המקומי המקובל בישראל, בזכות התקנים ועמידות החלונות שלנו 
מותקנים כיום בבתי מלון באתרי סקי באלפים ועד לבתים פרטיים בדובאי.

כיום, הבחירה בחלון טרמי ואקוסטי היא גם בחירה ירוקה ויעילה אנרגטית שעוזרת לחסוך בחשמל בבית ותורמת לסביבה. 
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Albio 256  is a unique minimal lift and slide system that provides ideal water tightness through 
EPDM sealing gaskets.
It has minimal look with integration of the frame into the wall at the perimeter of the system, 
visible profile 45.1 mm and a narrow hook with visible surface just 42mm. It presentsexcellent 
thermal-insulation properties

Usage
Sliding Doors   
Thermally Broken  
Air/Water isolation with EPDM gaskets  
and  brushes

Polyamide
Technoform Bautec 24mm(frame), 
24-34mm(sash) (Germany) 

Maximun Load per Sliding Sash
250Kg 

Dimensions
Frame+Sash=122mm 
Middle Section= 89mm

Thermal transmittance
Uw=2.40 W/(m2.K)  
(Dimensions: 1800X2300mm,  Glazing Ug=1.1 
W/m2.K - Solar Control- Argon)

מערכת אלומיניום  הרם הזז דקה, 
תרמית ואקוסטית.

Albio 256



Sliding, Lift and Slide Doors - Thermally 
Broken.
Air/Water isolation with EPDM gaskets (for 
Lift and Slide) / Brushes for Sliding Doors.

Usage
Sliding, Lift and Slide Doors - Thermally 
Broken 
Air/Water isolation with EPDM gaskets (for Lift 
and Slide) / Brushes for Sliding Doors

Polyamide
Technoform Bautec 24mm(frame)-
22mm(sash) (Germany)

Mechanism Lift and Slide
HAUTAU (Germany)

Maximun Load per Sliding Sash
200Kg or 250 Kg (with extra rollers)

Handles
Hoppe (Swiss - German)

Dimensions
Frame+Sash=122mm, Middle Section= 
89mm

Thermal transmittance
Uw=2.22 W/(m2.K) (Dimensions: 
1800X2300mm,
Glazing Ug=1.1 W/m2.K - Solar Control- 
Argon)

מערכת אלומיניום הרם הזז, תרמית ואקוסטית.

1 1

6700 Lift & Slide
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FD4600 is a brand new Bi-Folding door system, offering 
extremely high. performance and impressive, out of 
competition, technical characteristics.

Min. face height 
(high threshold): 127.1 mm

Min. frame height 
(low threshold): 24 mm

Min. rail width:
73 mm

Sash weight: 
120 Kgr

Glass thickness: 
28-57 mm

Polyamides 
20-30 mm

• High level of thermal insulation (Uf values down to 
2.1 W/m2K) due to 30 mm polyamides.

• Exceptional water tightness, functionality, 
reliability and comfort.

• Suitable for large openings, every conceivable 
configuration achievable up to 14 leafs (7 Left – 7 
Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 
m for each leaf.

• Ultra-smooth bottom running by using specially 
designed rolling hinges carrying maximum weight 
of 120 Kgr per leaf.

• Possibility of open corners without any post.
• Able to open inward or outward door with locking 

system.
• Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
• Multiple threshold options.
• Special hinge with integrated built-in handle for 

easy locking.
• In and outward opening using the same profiles.
• Perfect choice for private homes, offices, 

restaurants and recreational areas.

FD 4600
ויטרינת אלומיניום מתקפלת  )הרמוניקה(
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 Opening Doors and Windows -
Thermally Broken

Usage 
Opening Doors and Windows - Thermally 
Broken

Polyamide
Tehnoform Bautec 24mm (Germany)
Air/Water isolation with EPDM gaskets

Mechanism, Hardware
Roto Frank AG

Handles
Hoppe (Swiss - German)

Dimensions
Frame+Sash=98mm

Thermal transmittance
Uw=2.15 W/(m2.K) (Dimensions: 
750X1000mm with Glazing Ug=1.1 W/m2.K - 
Solar Control- Argon)

D80 PLUS
חלון אלומיניום מבודד- פתיחת ציר 3 מצבים 

מתאים למפתחים קטנים
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Sliding Doors and Windows
Thermally Broken
Air/Water isolation with Brushes

Usage
Sliding Doors and Windows
Thermally Broken
Air/Water isolation with Brushes

Polyamide
Technoform Bautec 18mm(frame)-
22mm(sash) (Germany)

Handles 
Hoppe (Swiss - German)

Dimensions
Frame+Sash=116mm, Middle Section= 95mm

Thermal transmittance
Uw=2.45 W/(m2.K) (Dimensions: 
2895X930mm, Glazing Ug=1.1 W/m2.K - Solar 
Control- Argon)

חלון הזזה מבודד מאלומיניום 
מתאים למפתחים קטנים

D100 SL
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ץ ע ת  ו כ ר ע מ
Wooden Systems

חברת יורוליין מייבאת חלונות עץ מחברת FAS האיטלקית.

מדובר בחלונות העץ המובילים בעולם, חלונות בעיצובים וסגנונות מרהיבים שמיוצרים במפעל ייחודי שאחראי לכל תהליך 
הייצור מגדיעת העץ ועד נטיעתו המחודשת. הם גם אחראים לצביעה של העץ  לייבוש שלו וכמובן לתכנון המערכות עצמן.

הייחודיות של FAS היא שהיא מייצרת חלונות עץ בכל סגנונות הפתיחה בהן הגליוטינה המסורתית הזזה, ציר ודרי קיפ. בנוסף, 
כל המערכות הן במערכות טרמיות ואקוסטיות ברמה יוצאת דופן שנשלחות לשרת בתי מלון באתרי סקי ומלונות בוטיק באמצע 

שווקים רועשים והם נותנים פתרון מוחלט לרעש, חום וקור.

המערכות מגיעות בשלל צבעים ומ-3 סוגי עץ לבחירה וכמו כן יכולות להיות משולבות באלומיניום.
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 Dimensions (in mm(
Wing Section
Frame Section
Glass space

Size limits
Width
Height

68X67
80X92
32-42

 min. 500 mm max 1400 mm
min 500 mm max 2600 mm

A minimalist profile that allows to benefit of a clean design 
from the outside view and to take enjoy f the beauty and the 
comfort of the wooden frame inside.

It is available also in solutions with double glass, Gas Argon 
and W.E

Further, the low threshold in a composite material 
guarantees the strength, the abrasion resistance and 
the very high thermal insulation which make Only Glass 
Design a profile with high level of performances and an 
unprecedented design.

Only glass
פרופיל עץ בפתיחת 3 מצבים בעל 

מסגרת דקה לעיצוב כפרי- נקי ואלגנטי
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Elegance 84, wood and aluminium windows, combines 
design and technology: structural gluing of the glass to the 
wing and the external aluminum profile with classic lines 
make it ideal for any architectural style.

The use of double-chamber glass allows it to achieve 
excellent performances, making Elegance 84 suitable for 
installation also in Passive House

 Dimensions (in mm(
Wing Section
Frame Section
Glass space

Gaskets
Thermal ascostic seal

Hardware
Anuba hinges
Maico hinges
Burglar- proof hardware

Typologies available
Squared
Arched
Inclined

84X81
84X80
32-42

2

Fixed
Swing opening
Tilt&Turn
Lift & Slide door
Coplanar Sliding door
Pivot
Entrance door

Performances
Air permeabillity
Watertightness
Resistance to wind load
Thermal insulation

External Aluminum
Junction
Covering of the frame

4
9A
C3
(*( W/m2K 0,80

Welded or Jointed
Total

Wood Aluminum Elegance 84
פרופיל עץ- אלומיניום מבודד במראה קלאסי. 

פתיחת ציר  או הרם הזז.
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Within Fas Only Wood Collection, profile 68x78, linear and elegant, 
is the most thin profile despite it offers optimal performances and 
is suitable to all types of environments: from the most classic to 
the most contemporary trends.
It is flexible to be customized from a shape of the profile soft to the 
so called design including history, époque. Further, a wide range of
types of opening makes this profile suitable to all circumstances: 
from renovation to new constructions.

(Dimensions (in mm 
Wing Section
Frame Section
Glass space

Gaskets
Thermal ascostic seal

Hardware
Anuba hinges
Maico hinges
Burglar- proof hardware

Typologies available
Squared
Arched
Inclined

68X78
68X69
32

2

Fixed
Swing opening
Tilt&Turn
Lift & Slide door
Coplanar Sliding door
View
Pivot
Safty
smart
Entrance door

Performances
Air permeabillity
Watertightness
Resistance to wind load
Thermal insulation
Acustic insulation

4
E900
C4
(*( W/m2K 1,38
(*( up to 43 dB

פרופיל עץ קלאסי, תרמי ואקוסטי.
פתיחת ציר או הרם הזז.

68X78
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ם י נ ו ר ח א ם  י ט ק י ו ר פ
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ם י נ ו ר ח א ם  י ט ק י ו ר פ
ת י נ ר ו א
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ם י נ ו ר ח א ם  י ט ק י ו ר פ
ה ל ו פ ע
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ם י נ ו ר ח א ם  י ט ק י ו ר פ
ו ה י ר מ ש ר  פ כ



יורוליין ישראל
ת ו ת ל ד ו ת  ו נ ו ל ח

צרו איתנו קשר:

03-3751220

www.Euroline.co.ilwww.Euroline.co.il

info@euroline.co.ilinfo@euroline.co.il

http://euroline.co.il
mailto:info@euroline.co.il

