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חלון הראווה של הבית :איך בוחרים שער
איכותי ומעוצב ?

איך בוחרים את השער החשמלי הנכון ביותר עבורכם ,איך מתאימים אותו לאופי של הבית ,ואיך משלבים פונקציונאליות
ובטיחות עם אסתטיקה ,חדשנות ואיכות ללא פשרות .הכול על שערים.
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שער חשמלי הוא חזית הבית ,הנוף הראשון המקבל את פני הבאים .לכן ,מעבר לחשיבותו כמוצר בטיחותי ופונקציונאלי ,יש חשיבות גבוהה למראה ולסגנון
העיצובי שלו ,וכן לאיכות וסוג החומר שלו.
השימוש בשערים  ,גדרות ומעקות נולד בראש ובראשונה מתוך היבט בטיחותי ,בין אם מדובר בבית עם ילדים קטנים ,בעלי חיים או התמודדות עם גניבות ושכנים
לא רצויים .את השער יש להתאים ולבחור לפי התפקיד שהוא אמור לשמש :שערי כניסה ,שערי חנייה ,שערים חשמליים ,נגררים או שערי כנף ושערים לחנייה
מקורה .לבחירה שלכם יש השפעה רבה וחשוב לקחת בחשבון את תנאי השטח ,גודל או רוחב הכניסה ועל כן מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום השערים.

סגנון מודרני הייטקי .יש לקחת בחשבון את תנאי השטח ,גודל או רוחב הכניסה

השער משמש חיץ למרחב הפרטי שלכם ,ויכול להביא לידי ביטוי את ייחודיותכם ,העדפתכם וטעמכם האישי ,למעשה הוא מתפקד ככרטיס הכניסה שלכם .לכן,
אחרי שהשקעתם ,בניתם ,שיפצתם במשך חודשים רבים את הבית ,השער ,הממוקם בחזיתו ,חייב להיות גם הוא אסתטי ,יצירתי ,תואם את סגנון הבנייה ובעל
יכולת להחזיק מעמד ולהיראות יפה גם בעוד  5שנים.

עיצוב בשיתוף אדריכלים ומעצבים
אם בעבר שער חשמלי היה מלבן מתכת חסר יופי ואופי ,הרי שכיום השערים החשמליים מרהיבים ביופיים ,משתלבים בצורה מעניינת עם סגנון הבית ויש מהם
סוגים רבים ,באיכויות שונות .חברות המתמחות בייצור שערים חשמליים לוקחות בחשבון את החשיבות של השער ,הן בהיבט הבטיחותי ,והן בהיבט העיצובי,
ומתייחסות לזה בחשיבות שבה יתייחסו לכל החלטה גדולה הקשורה לבנייה או לשיפוץ של בית וסביבתו .
הגדילה לעשות חברת "פרופיל" העובדת בשיתוף פעולה עם אדריכלים ומעצבים ומעניקה ליווי מקצועי לכל התהליך ,מרגע החשיבה והעלאת הרעיונות ,דרך שלב
התכנון וכלה בשלבי היישום ,הבנייה וההתקנה .פרופיל מקפידה להתחדש ולעקוב אחר טרנדים שונים בעיצוב מוצריה ,מה שהופך את השערים לבעלי סגנון מקורי
ומעוצב ,והיא מציעה סגנונות שונים לשערים חשמליים ,ואף לגדרות ולמעקות .בין הסגנונות שמציעה החברה ניתן למצוא עיצובים קלאסיים ,השפעות של רטרו,
עיצובים מודרניים בקווים ישרים ונקיים וכמובן ,שילובים מנצחים עם חומרים משלימים כדוגמת עץ וזכוכית.
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סגנון רטרו בשילוב זכוכית .שילובים מנצחים עם חומרי גלם משלימים כגון עץ או זכוכית

מותאם לאקלים הארצישראלי

חשוב לדעת שהחומר הדומיננטי בשערים חשמליים של חברת פרופיל הוא האלומיניום ,והוא בעל יתרונות רבים :הוא קל משקל ,נוח לעיבוד ,אינו מגנטי ואינו
מחליד .חברת פרופיל נותנת לאלומיניום ערך מוסף ייחודי באופן הייצור הכולל תהליך של אילגון המונע התחמצנות וצביעה אלקטרו סטטית המהווה שכבת מגן
נוספת היוצרת אלומיניום עמיד יותר ,המותאם לאקלים הישראלי שכולל שמש חזקה רוב השנה ,וגשם חזק בעונות החורף .כל אלו מאפשרים ללקוח ליהנות ממוצר
שאינו דורש אחזקה שוטפת ונראה מצוין גם לאחר שנים רבות .חשוב לציין כי פרופיל מקפידה על ייצור "כחול לבן" ואינה מייבאת חומר גלם זול מחו"ל .החברה
מעניקה פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא כל התחייבות ,וגם חמש שנות אחריות לכל מוצריה.

אלומיניום בשילוב עץ . 5שנות אחריות לשערים המותאמים לאקלים הארצישראלי

איך בוחרים – טיפים לבחירת השער הנכון עבורכם
 1.היעזרו באנשי מקצוע מתחום העיצוב  -אל תאמרו "זה רק שער " -השער הוא חלון הראווה לביתכם .סיוע מאיש מקצוע יעזור לכם להתאים את השער לאופי
הבית ולסגנונו ,כך שישתלב בצורה הטובה ביותר.
2.אל תתפשרו בבחירת החברה – לא קשה במיוחד לקבל שער שנראה יפה ויחזיק מעמד עונה אחת ,אך קשה לקבל שער שנראה כך גם לאחר מספר שנים .בחרו
חברה שמספקת אחריות למוצריה ,פגמים בגימור ובאיכות לא תוכלו לראות בעין בשנה הראשונה ,אך אתם עלולים לסבול מהם לאחר עונה או שתיים.
 3.אל תתפתו למחיר הנמוך ביותר – פעמים רבות מחיר זול בא על חשבון איכות העבודה ורמת הגימור של המוצר .תיקונים לאחר שנה שנתיים יעלו הרבה יותר
בחישוב הכללי .השקיעו את הסכום הנדרש על מנת לקבל מלכתחילה עבודה יפה ,מעוצבת ,איכותית ועמידה לאורך זמן.
לכרטיס העסק של פרופיל בבניין ודיור
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