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גימור
על  ושמירה  מחיר  עמידות,  מבחינת  האולטימטיבי  הפתרון  הינה  באבקה  אלומיניום  צביעת 

איכות הסביבה. העמידות הינה הן לחבלות והן לפגעי מזג אוויר.

 RAL, NCS, VSR, מניפות  פי  על  אלומיניום  צבעי  של  ענק  מגוון  מספקת   GRIESSER חברת 
Pantone, גוונים מטאליים ואף דמויי עץ.

גימור הפרופילים מסופק ב-3 קטגוריות:

Fine structure-matte - FSM - מט - גרעון עדין

Semi-gloss - SGL - ברק עדין

High weather-resistant-matte - HWF - לתנאי מזג אוויר קיצוניים )עמידות במליחות גבוהה(

חברת GRIESSER מתמחה בפתרונות הצללה מתקדמים וביניהם:

 תריסי כנף תריסי כנף ציר
ציר-הזזה

תריסי מספריים תריסי הזזה
נאספים )חשמלי(

חברת GRIESSER חרטה על דגלה איכות ואמינות ללא פשרות תוך אספקת מוצרים במחירים ברי תחרות ובלו"ז קצר. 
כתוצאה מעשרות שנים של ניסיון ופיתוח מוצר התקבלו מוצרים מעוצבים בקפידה, בעלי פונקציונליות מושלמת תוך 

שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

האלומיניום ברמת גימור גבוהה, בעל אורך חיים ארוך השומר על חזות יפה של הבניין לאורך שנים.

בזכות אלמנטי כיוונון ומערכות התקנה מתוחכמות, תהליך ההתקנה מבוצע בצורה קלה ומהירה.

לחברת ח.ג. סחר צוות בעל ניסיון בתחום האדריכלות, ההתקנה וניהול הפרויקטים ויכולה ללוות פרויקט משלב עזרה 
בכתיבת המפרט ועד גמר ביצוע הפרויקט.

EN ISO 9001:2008

ח.ג הינה חברה מובילה בתעשיית העץ וענף הבנייה. אנו מייבאים ומפיצים חומרי גלם, 
פרזול ומוצרים מוגמרים לתעשיות העץ השונות. ח.ג. סחר הינה היבואנית הבלעדית 
של חברת GRIESSER אוסטריה, יצרנית תריסי אלומיניום משולבים אלומיניום או עץ. 



ח.ג. סחר נותנים לך חומר למחשבה

להלן מפורטים 4 דגמים עקרוניים של תפעול אלמנט ההצללה ודגמי הכנפיים התואמים לדגם התפעול:

תריסי כנף ציר-הזזה

תריסים בעלי מנגנון התקנה מהירה. 
הקיפול וההזזה הינו פתרון יעיל החוסך מקום בעת פתיחת התריס.

תריסי כנף ציר

תריסים בעלי מנגנון התקנה מהירה. ניתנים להזמנה עם מסגרת חלקית/מלאה 
או ללא מסגרת וחיזוק ישיר לגליפים.

מבחר אדיר של עיצובי כנף מודרני או כפרי, כולל חירור דוגמא ייחודית על פי 
בחירת הלקוח. ניתן לשלב שלבים מתכווננים או שלבים קבועים.

מעצורי כנף במגוון עיצובים

פתרונות הצללה מתקדמים תוצרת Griesser אוסטריה ח.ג. סחר נותנים לך חומר למחשבה

תריסי מספריים נאספים

הסיבוב הורטיקלי של הכנפיים מאפשר שליטה מלאה על כמות האור. ניתן 
לעצור את סיבוב הכנפיים בכל זווית. פתיחה מלאה של הכנפיים מבוצעת 

בצורת איסוף לצד אחד או לשני צדדים.

תריסי הזזה חיצוניים

תריסי ההזזה ניתנים להתקנה במיקומים שונים בחתך הגליף. מיקום ע"ג 
החזית או בתוך הגליף. ניתן לשלב שלבים מתכווננים או שלבים קבועים. 

במקרה של ריבוי כנפי הזזה ניתן לבחור בשיניים אינטגרליות המאפשרות 
משיכה רציפה של כל הכנפיים.

חברת GRIESSER פיתחה מגוון רחב של עיצובים וגימורים שנועדו 
להתאים לחזון שלכם ולהבליט את ייחודיות הארכיטקטורה של 
הבניין. בין אם בעיצוב מודרני ובין אם בעיצוב כפרי, המוצרים 

מיוצרים בפתרונות חדשניים ועמידים.


