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חיפוש

כניסה עם נוכחות

רוצים להחליף את השער או את הגדר שמסביב לבית? בחברת פרופיל תוכלו לבחור מבין  4סגנונות שונים –מודרני ,וינטג',
בשילוב עץ או זכוכית .אז מה הבחירה שלכם?
עופרי גונן  -תוכן שיווקי | צילום :יח"צ
חלק ניכר וחשוב באדריכלות הוא בחירה של הסגנון העיצובי ,על פיו תוכלו לקבל את כל ההחלטות בנוגע לאלמנטים השונים בעיצוב הפנים והחוץ של
הבית .לכל סגנון אפיון שונה שיכול לבוא לידי ביטוי בכל אלמנט בבית החל מהתכנון הכללי של המבנה ועד לפרטים הקטנים ביותר בעיצוב הפנים .כך גם
עבור האלמנטים אלומיניום וברזל בבית – שער הכניסה והחנייה ,הגדר והמעקות ,שמהווים גם אלמנט בטיחותי חשוב בבית וגם צריכים להשתלב עם
עיצוב החוץ של המבנה.
כדי להבין איך אפשר להתאים את האלמנטים הללו לסגנון העיצובי של הבית ,פנינו אל חברת פרופיל ,שמתמחה בעיצוב וייצור של שערים ,גדרות ומעקות.
המפעל של פרופיל הינו מפעל בוטיק ,אשר מותאם לספק מוצרים מעוצבים וייחודיים בהזמנה אישית ,מתוך הבנה שמדובר במוצרים שצריכים להשתלב עם
האסתטיקה של הבית ולהוות אלמנטים עיצוביים בפני עצמם ,בנוסף לתפקידם הברור והחשוב בשמירה על בטיחות דיירי הבית.

בפרופיל מחלקים את המוצרים לארבעה סגנונות עיצוביים עיקריים – מודרני ,וינטג' ,שילוב עץ ושילוב זכוכית ,כאשר כל אחד מהם מאפשר לכם לבחור מתוך
מגוון רחב של אפשרויות עיצוביות כדי שתוכלו להתאים את המוצר לקונספט העיצובי של ביתכם:
סגנון מודרני  -סגנון המאופיין בקווים נקיים שיוצר מראה אלגנטי ונקי למבנה .מוצרים בסגנון זה כמו שערי אלומיניום בגימור מבריק ,בצבע ניטראלי ועם חלוקה
גיאומטרית פשוטה ומינימליסטית ,משדרים אלגנטיות מחד ,ויוקרה מאידך .הסגנון המודרני הוא סגנון קלאסי המשתלב עם הסביבה ועם הבית בקלות .בסגנון זה
ניתן גם לקבל מראה הייטקיסטי מרחף .

מראה הייטק מרחף
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סגנון וינטג'  -מושג הוינטג' מגיע מעולם היין והוא מתאר את מידת ההתיישנות של היין ,על פיה ניתן להגדיר את הרמה והאיכות של המשקה .כמו היין שרק
משתבח עם השנים ,גם עיצוב נכון יכול לעבור את מבחן הזמן ולקבל משמעויות נוספות רבות שמשפרות אותו עם השנים .עיצוב בסגנון וינטג' מקנה לשערים
ולגדרות נופח יוצא דופן ייחודי ויוקרתי.

סגנון בשילוב עץ – השערים של פרופיל מיוצרים מאלומיניום ,שהוא חומר אידיאלי לאקלים הארץ ישראלי ,הוא קל משקל ,חזק ועמיד מאוד .שילוב האלומיניום
עם העץ ,טומן בחובו ניגודיות משלימה של חום וקור .העץ מוסיף אלמנט אותנטי וחמים לעיצוב השער ,משדרג את המראה לקלאסי ורומנטי .סגנון המקנה
מראה כפרי וביתי השומר על קלילות ומשתלב היטב הן עם הסביבה החיצונית של הבית והן עם הגינה.

סגנון בשילוב זכוכית – הזכוכית משתלבת עם האלומיניום באופן מושלם ליצירת סגנון ייחודי עם מראה עדכני ויוקרתי .שילוב הזכוכית הוא פונקציונאלי מאוד
ומאפשר מעבר אור ,יצירת איטום ובידוד וחיבור אולטימטיבי בין שטח הבית לסביבתו והנוף שמחוץ לו.
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בבחירת הסגנון ממליצים בפרופיל לקחת בחשבון את עיצוב הבית כולו
ולהתאים את השער והגדר לקונספט הכללי ליצירת מראה אחיד והרמוני.
כמו כן יש לקחת בחשבון את חומרי הגמר של הבית ,הצבעים והחיפויים
כדי להתאים את האלמנטים השונים אליהם ואף לשלבם בעיצוב השער.
נוסף על כך חשוב שתבחרו בסגנון שאהוב עליכם ושמתאים לתחושות
שאתם רוצים לשדר כלפי חוץ ,האם אוויריה חמימה ורומנטית? או עדכנית
ומינימליסטית?

התאמת עיצוב השער לאלמנטים וחיפויים של הבית

בכל סגנון שתבחרו תוכלו לבחור עיצובים קיימים מהקטלוג שעוצב ע"י אנשי המקצוע בפרופיל ,או שתוכלו להציע ולבקש עיצובים ייחודיים על פי שרטוטים
ורעיונות שלכם .בפרופיל יוודאו כי המוצר ישתלב עם העצוב הכללי של הסביבה תוך התחשבות בצרכים ובתנאי השטח וילוו אתכם לכל אורך התהליך עם
יחס אישי ומקצועי ללא פשרות .פרופיל מעניקה פגישת ייעוץ ללא תשלום וכן מתחייבת לחמש שנות אחריות.
עוד על חברת פרופיל<<
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