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פרגולת האלומיניום הפכה בשנים האחרונות לאחד 
מפתרונות ההצללה לגינה ולמרפסת המבוקשים והאהובים ביותר בישראל. החורף הישראלי הקל,
השמש הקיצית ותרבות האירוח המתפתחת, הופכת כל פרגולה לאזור הצללה פונקציונלי במיוחד.

פרגולה חשמלית מאלומיניום   

פרגולה זו בנויה מפרופילי אלומיניום משוך הסובבים על צירם באמצעות מנוע חשמלי, עם אופציה לשלט 
רחוק,  ומאפשרים שליטה על מינון חדירת האור והאוויר. ניתן לבחור צבע וצורת שלב, שלבים בעלי דופן בודדת או 

שלבים בעלי דופן כפולה למראה חלק )ראה תמונה(. ציר סיבוב השלבים מאפשר תנועה מ-0 עד 135 מעלות. 
מאפשר ניקוי חלקם העליון של השלבים.

בניית הפרגולה ע״י ברגים וצירי נירוסטה ללא חלקי פלסטיק. 
שלבי אלומיניום בעל דופן עבה 2 מ"מ ברוחב 16 ס"מ לצורך

החלשת רעש הגשם על גבי הפרגולה.

מרזבי אלומיניום סמויים לצדי הקורות.
ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

מנוע חשמלי אטום למים IP65 מתוצרת איטליה.
מערכת שלט רחוק להפעלה קלה ונוחה יותר.

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים או
תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר האחורי( 

בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

דגם נאפולי

דגם ונציה

אופצייה לתאורת לד

אופצייה למנוע נסתר אודותינוחדש!

                                    נחשבת לאחת החברות המובילות בארץ המייצרות ומספקות פתרונות של 

מערכות הצללה, תריסים ומנועים. המוצרים מיוצרים בישראל ובעלי תו כחול לבן.

מזה ארבעה עשורים, פתרונות ההצללה, התריסים והמנועים החשמליים של קבוצת ברק הם חלק בלתי נפרד 
מהנוף הישראלי ומוצריה מהווים פריט עיצובי בולט ושימושי באלפי בתים, מבני עסק, מסחר ותרבות.

החברה הוקמה בשנת 1978 ע"י אינג‘ מיכאל ברק ומנוהלת כיום ע"י בניו.
קבוצת ברק חרטה על דגלה שני ערכים, לאורם היא מתנהלת:

1. תרומה לקהילה.
2. שמירה על איכות הסביבה.

קבוצת ברק פועלת באמצעות ארבע חטיבות מקצועיות:

ברק תריסים מתקדמיםברק סוככים ופרגולות

ברק פיתוח טכנולוגיותברק מנועים חשמליים

         משנת 1978 חברת ג׳ולי מוטור מייצרת מנועים חשמליים בישראל  ונחשבת לאחת החברות    
המובילות בתחומה. ברק מנועים חשמליים מייצרת ומשווקת מערכות הקשורות לבקרות,    

שליטה מרחוק ומנועים מיוחדים.

מנועים לתריסים:

ג'ולי מוטור ישראל בע"מ מעמידה לרשותכם מגוון רב של מנועים חשמליים במשקלים 20 ק״ג עד 185 ק״ג.

מנועי גיר לשומרי שבת עם מנואלות מגנטיות סמויות.

מנועים לתריסים חשמליים עם שליטה ופיקוד רדיו מרחוק.

מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בעל תו תקן אירופאי וישראלי.

אחריות זהב ל-5 שנים.

Jolly Motor מנועים חשמליים מבית

מנוע סטנדרטימנוע עם הפעלה ידנית

פרגולת האלומיניום הפכה בשנים האחרונות לאחד 
מפתרונות ההצללה לגינה ולמרפסת המבוקשים והאהובים ביותר בישראל. החורף הישראלי הקל,
השמש הקיצית ותרבות האירוח המתפתחת, הופכת כל פרגולה לאזור הצללה פונקציונלי במיוחד.

    OPEN-SKY פרגולה נאספת חשמלית

פרגולה העשויה קורות אלומיניום ובניהן PVC אטום למים במגוון צבעים מתוצרת חברת

.Sattler Austria

הפרגולה מתקפלת בתנועת הרמוניקה לכיוון הקיר 
באמצעות מנוע חשמלי המותקן באופן סמוי ושלט רחוק, 

עד מצב בו רואים את כל השמיים. 

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים
או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר
האחורי(, בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

ניתן לשלב תאורת לדים על גבי קורות האלומיניום 
למראה נעים ומואר. 

מבחר צבעים לבחירה – RAL וצבעים מגורענים
)צבעי "איירון"(.

ליווי הנדסי מלא כולל אישור קונסטרוקטור בתום ההתקנה.

צבעיםפרופיל ונציהפרופיל נפולי

עם תאורת לדים

מנוע נסתר



         משנת 1978 חברת ג׳ולי מוטור מייצרת מנועים חשמליים בישראל  ונחשבת לאחת החברות    
המובילות בתחומה. ברק מנועים חשמליים מייצרת ומשווקת מערכות הקשורות לבקרות,    

שליטה מרחוק ומנועים מיוחדים.

מנועים לתריסים:

ג'ולי מוטור ישראל בע"מ מעמידה לרשותכם מגוון רב של מנועים חשמליים במשקלים 20 ק״ג עד 185 ק״ג.

מנועי גיר לשומרי שבת עם מנואלות מגנטיות סמויות.

מנועים לתריסים חשמליים עם שליטה ופיקוד רדיו מרחוק.

מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בעל תו תקן אירופאי וישראלי.

אחריות זהב ל-5 שנים.

Jolly Motor מנועים חשמליים מבית

מנוע סטנדרטימנוע עם הפעלה ידנית

פרגולת האלומיניום הפכה בשנים האחרונות לאחד 
מפתרונות ההצללה לגינה ולמרפסת המבוקשים והאהובים ביותר בישראל. החורף הישראלי הקל,
השמש הקיצית ותרבות האירוח המתפתחת, הופכת כל פרגולה לאזור הצללה פונקציונלי במיוחד.

    OPEN-SKY פרגולה נאספת חשמלית

פרגולה העשויה קורות אלומיניום ובניהן PVC אטום למים במגוון צבעים מתוצרת חברת

.Sattler Austria

הפרגולה מתקפלת בתנועת הרמוניקה לכיוון הקיר 
באמצעות מנוע חשמלי המותקן באופן סמוי ושלט רחוק, 

עד מצב בו רואים את כל השמיים. 

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים
או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר
האחורי(, בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

ניתן לשלב תאורת לדים על גבי קורות האלומיניום 
למראה נעים ומואר. 

מבחר צבעים לבחירה – RAL וצבעים מגורענים
)צבעי "איירון"(.

ליווי הנדסי מלא כולל אישור קונסטרוקטור בתום ההתקנה.

צבעיםפרופיל ונציהפרופיל נפולי

עם תאורת לדים



פרגולה זו בנויה מפרופילי אלומיניום משוך קבועים אשר ביניהם רצועות אנכיות של פוליגל שקוף, 
כך שמתקבלת פרגולה מוארת ובעלת עמידות נגד חדירת מים. היתרון ברצועות הפוליגל האנכיות הוא בכך שבזמן ירידת גשם, 

המים פוגעים בלוח הפוליגל, הבולם את רוב הרעש.
מבנה קונסטרוקטיבי מפרופילי אלומיניום, אשר אוחזים בקפיצי אלומיניום מיוחדים המקשרים "בשיטת הקלקה" את פרופילי 

השלבים – פטנט ייחודי ללא שימוש בחלקי פלסטיק. 

מונע אפקט חממה, שקט ברוח ובגשם.

ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר האחורי( 
בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים. 

 פרגולת יהלום קבועה 

פרגולת יהלום

ובלעדי.   חדשני  פיתוח  הינו  תריסים  ג‘ולי  של  נוף  תריס 
בעל פתחי אור ואוויר רחבים, 23 מ"מ המאפשרים פתיחה 
של כשליש משטח התריס. תריס נוף מזמין רצועת אור 

ונוף לתוך הבית.

פתיחה מלאה ו/או סגירה מלאה ואטומה לכניסת    
מים וחדירת אור.

שלבי אלומיניום איכותי 45 מ”מ צבועים 
אלקטרוסטטי בצבע משובח.

בזכות  רבה  להצלחה  זכה  תריסים  ג’ולי  של  אור  תריס 
חוזקו, פעולתו השקטה, יופיו וקוטר הגלילה הקטן.

תריס העשוי מפרופילי אלומיניום משוך.

 45 או 61 מ"מ וספייסרים היוצרים את היתרונות הבאים:

אטימה לגשם ואור במצב סגור.

פתיחה למצב "אור" .

גובה ניקוב שלב האור 12 מ"מ.

גלגול התריס בשלמותו לפתיחה מלאה.

תריס נוף וארגזי תריסים

מוצר פרי פיתוחינו. ארגז אלומיניום מעוגל ומעוצב, המתוכנן כך שגם תריסים גבוהים יתגלגלו לתוך ארגז קטן 
ואסטטי יותר. ארגזים אלו מצויידים בפתחי שירות לתריס ולמנוע.

ארגזי תריסים 21/25/30 ס״מ
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      הגנה על פתחי הבית
מוצר ייחודי בעולם אשר הוצג לראשונה בתערוכת

R+T  STUTTGART  GERMANY 2015  סורג חשמלי "היברידי" ג׳וליגארד
הינו שילוב של שני מוצרים: סורג מתקפל באופן חשמלי ותריס נוף מאלומיניום.

מערכת נעילה אוטומאטית ג'ולי לוק.

שלב נעילה עם מפתח.

פרופילים מפלדה המחזקים את השלבים.

מנגנון נגד ניסור הסורג.

Jolly Guard תריס ביטחון

תריס סורג ג׳ולי למניעת פריצה
אפשר לישון בשקט...

פרופיל פלדהסגר אוטומטינעילה

פרגולה סטטית מאלומיניום

פרגולות אלומיניום עשויות פרופילי אלומיניום איכותי בעובי 1.6-2.5 מ"מ וברגי נירוסטה, 

ללא חלקי פלסטיק העלולים להתעוות בשמש וללא חלקי ברזל העלולים להחליד במשך הזמן.

מבנה קונסטרוקטיבי מפרופילי אלומיניום, אשר אוחזים בקפיצי אלומיניום מיוחדים המקשרים
"בשיטת הקלקה" את פרופילי השלבים–פטנט ייחודי ללא שימוש בחלקי פלסטיק.

ניתן לבחור את דרגת הצפיפות של השלבים, מ- 50% )שלב כן, שלב לא( ועד 100% 
)במבט ישר למעלה לא רואים שמיים כלל אך במבט משופע רואים כ- 40% שמיים(.

ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

ניתן לכסות את הפרגולה ב- SUNTUF שקוף.

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר האחורי( 
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פרגולה סטטית מאלומיניום

פרגולה צפה ללא עמודים



סגירת אקווריום עם מנגנון נירוסטה ייחודי מוגן פטנט

פתרון יוקרתי ומודרני לסגירות צד מתקפלות ללא מסילה 
תחתונה.

הזכוכיות ״נוסעות״ במסילה עליונה המותקנת על התקרה 
ובמצב מקופל ניתן לאסוף את הזכוכיות לשני כיוונים. 

מסגרת מאלומיניום.

זכוכיות 10 מ"מ מחוסמות עד גובה 3.5 מטר 
ורוחב 95 ס"מ.

ניתן לבחור את צבע האלומיניום.

אופציה לשלב מערכת נעילה.

זכוכית אקורדיון

OUT DOOR Water Proof -TV Compartment טלוויזיה בחוץ

מתקן חשמלי נפתח ונסגר לתליית טלוויזיה במרפסת, אטום למים ולכלוך.
פתרון יפה ופרקטי.

ההגנה המושלמת לטלוויזיה במרפסת. בלחיצת כפתור מסך גלילה עולה
או יורד באופן חשמלי.

מתקן חשמלי עשוי אלומיניום יוקרתי במבחר צבעים: לבן, שמנת, אפור בהיר, אפור כהה.
מגיע בגדלים שונים המתאימים לטלוויזיות עד 42 אינצ', 55 אינצ', 65 אינצ'.

בעל מנוע חשמלי jolly motor ומסך ZIP נגלל אטום למים.
הפעלה ע"י שלט רחוק.

מתקן עזר לממיר.
תלייה על הקיר בהתקנה פשוטה ונוחה.

אופציה לזרוע צידוד.
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פתרון יוקרתי ומודרני לסגירות צד מתקפלות ללא מסילה 
תחתונה.

הזכוכיות ״נוסעות״ במסילה עליונה המותקנת על התקרה 
ובמצב מקופל ניתן לאסוף את הזכוכיות לשני כיוונים. 

מסגרת מאלומיניום.

זכוכיות 10 מ"מ מחוסמות עד גובה 3.5 מטר 
ורוחב 95 ס"מ.

ניתן לבחור את צבע האלומיניום.

אופציה לשלב מערכת נעילה.

זכוכית אקורדיון

OUT DOOR Water Proof -TV Compartment טלוויזיה בחוץ

מתקן חשמלי נפתח ונסגר לתליית טלוויזיה במרפסת, אטום למים ולכלוך.
פתרון יפה ופרקטי.

ההגנה המושלמת לטלוויזיה במרפסת. בלחיצת כפתור מסך גלילה עולה
או יורד באופן חשמלי.

מתקן חשמלי עשוי אלומיניום יוקרתי במבחר צבעים: לבן, שמנת, אפור בהיר, אפור כהה.
מגיע בגדלים שונים המתאימים לטלוויזיות עד 42 אינצ', 55 אינצ', 65 אינצ'.

בעל מנוע חשמלי jolly motor ומסך ZIP נגלל אטום למים.
הפעלה ע"י שלט רחוק.

מתקן עזר לממיר.
תלייה על הקיר בהתקנה פשוטה ונוחה.

אופציה לזרוע צידוד.

MBK סוככי זרועות

הסוככים האיכותיים של ברק סוככים, על דגמיהם השונים, מהווים פריטי עיצוב
שימושיים, המתאימים להתקנה במרבית פתחי הבית או העסק. הסוככים של ברק 
תורמים למראה האסתטי של כל חלון, מרפסת או דלת כניסה ומקנים למבנה כולו, 

אופי ביתי, מזמין ונעים. כיצרנית סוככים ופרגולות, ברק סוככים מספקת לכם את מוצרי ההצללה ישירות מהמפעל, 
במחירי המפעל וללא כל פערי תיווך.

 MBK מנגנון  עם  זרועות  סוכך  הוא  מידי  קסטה  סוכך 
גרמניה המתקפל לתוך צילינדר )"קסטה"(.

וולן קדמי בדומה  עשוי אלומיניום הפתוח בחזית, בעל 
לסוככי זרועות סופר.

בחודשי  לכלוך  מצבירת  הבד  על  מגנה  מידי  קסטה 
אסתטי  מראה  ומקנה  מקופל(  הסוכך  )כאשר  החורף 

ונקי.

סוכך זרועות הוא סוכך המכסה שטחים גדולים באופן 
בהכנת  צורך  ללא  עמודים,  תמיכת  ללא  דקורטיבי 
תשתית מיוחדת וללא צורך ברישוי מהרשות המקומית.

כשסוכך הזרועות מקופל הוא אינו תופס נפח.

סוכך זרועות ״סופר״ MBK גרמניהסוכך קסטה ״מידי״ MBK גרמניה

צלונים ידניים להסתרה והצללה מותקנים על כל יחידת זכוכית

 PANORAMIC GLASS  זכוכית הזזה מתקפלת

סגירת מרפסות או פרגולות ע"י מערכת זכוכיות הניתנות לקיפול מלא עד למראה פתוח ונקי.

זכוכית ביטחון / מחוסמת 8 או 10 מ"מ.

עמידות גבוהה ברוחות וגשמים.

הזכוכיות ניתנות לניקוי בקלות גם בחלקן האחורי.

מנגנון נעילה מנירוסטה.

אין צורך בעמודים בפינות המרפסת / פרגולה.

ניתן לשלב מגוון רחב של זכוכיות: אנטי סאן, חלביות, שקופות.

תכנון ואישור ע"י קנסטרוקטור.

 אנו לא נשענים או סומכים על חוזק המעקה,

 זכוכיות עד גובה מעקה מורכבות על גבי מעקה

 מקביל הנבנה על ידינו.



ZIP מסך גלילה

מרפסות רבות בישראל חשופות לקרינת שמש חזקה בייחוד אם הן פונות לכיוון מערב או מזרח.
קרני שמש בזווית נמוכה מקשות על השהות במרפסות או בסלון. לעיתים, במבנים רבי קומות או בבניה צפופה
נפגעת הפרטיות  והישיבה במרפסת הופכת לאירוע שכונתי... מסך גלילה ZIP הוא הפתרון, בד איכותי העמיד 

בכל תנאי מזג האוויר, נגלל אנכית באמצעות מנואלה או מנוע. גליל הבד מוגן ע״י קסטה מאלומיניום משובח,
ומשלים מראה מוקפד ונקי. ניתן להזמין בדים במבחר גוונים. בדים אטומים או חצי אטומים תוצרת SOLTIS צרפת 

המאפשרים כניסת אוויר וראות החוצה ומונעים את חדירת השמש ומבטים פנימה.

מסך ZIP הינו מסך אנכי המופעל ע״י מנוע חשמלי או מנואלה ידנית.
מוצר זה נפוץ בדירות ובתים הפונים לכיוון מערב ומזרח, בהם נדרשת הצללה והגנה מפני שמש חזקה.

בנוסף מוצר זה מספק פרטיות רבה יותר למרפסת ולגינה.
הייחודיות של מסך זה באה לידי ביטוי בפטנט המחבר בין הבד למסילה.

על הבד מולחם סרט ZIP )דומה לפס ריץ׳ רץ׳( אשר נכנס לתוך פרופיל פולימרי הנמצא בתוך המסילות.
ברוחות חזקות סרט ה-ZIP אשר עוביו גדול מעובי הבד, לא יכול לצאת מהמסילה.

ניתן לקבל את מסכי ה-ZIP במגוון בדים אטומים או חצי אטומים מתוצרת SOLTIS צרפת. 
בדים אלו מאפשרים כניסת אוויר וראות החוצה אך מונעים חדירת שמש או

מבטים פנימה. צינור הגלילה ויחידת ההינע נמצאים בתוך קסטה אסתטית מאלומיניום.
המסך נע בין שתי מסילות.

ZIP מסך גלילהZIP מסך גלילה

       נתונים:

  • עמידות לרוחות עד 100 קמ״ש - נבדק במעבדה.                                 •  קסטה מאלומיניום בגודל 10.5X10.5 ס״מ

  •  רוחב מקסימאלי 4 מטר )ניתן להזמין גם 5 מטר בייצור מיוחד(                •  גובה מקסימאלי 3.5 מטר

  •  מסילות אלומיניום בחתך 4.5X4.5 ס״מ                                      •  צבע האלומיניום RAL 1013 שמנת או RAL 9006 אפור
            )ניתן לבחור צבע אחר בהזמנה מיוחדת(

Cristal ZIP חדש!

מסך זיפ שקוף נגלל חשמלי או ידני. 
מונע חדירת גשם ורוחות ומשאיר את הנוף פתוח לרווחה. 
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MBK סוככי זרועות

הסוככים האיכותיים של ברק סוככים, על דגמיהם השונים, מהווים פריטי עיצוב
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וולן קדמי בדומה  עשוי אלומיניום הפתוח בחזית, בעל 
לסוככי זרועות סופר.

בחודשי  לכלוך  מצבירת  הבד  על  מגנה  מידי  קסטה 
אסתטי  מראה  ומקנה  מקופל(  הסוכך  )כאשר  החורף 

ונקי.

סוכך זרועות הוא סוכך המכסה שטחים גדולים באופן 
בהכנת  צורך  ללא  עמודים,  תמיכת  ללא  דקורטיבי 
תשתית מיוחדת וללא צורך ברישוי מהרשות המקומית.

כשסוכך הזרועות מקופל הוא אינו תופס נפח.

סוכך זרועות ״סופר״ MBK גרמניהסוכך קסטה ״מידי״ MBK גרמניה

צלונים ידניים להסתרה והצללה מותקנים על כל יחידת זכוכית

 PANORAMIC GLASS  זכוכית הזזה מתקפלת

סגירת מרפסות או פרגולות ע"י מערכת זכוכיות הניתנות לקיפול מלא עד למראה פתוח ונקי.

זכוכית ביטחון / מחוסמת 8 או 10 מ"מ.

עמידות גבוהה ברוחות וגשמים.

הזכוכיות ניתנות לניקוי בקלות גם בחלקן האחורי.

מנגנון נעילה מנירוסטה.

אין צורך בעמודים בפינות המרפסת / פרגולה.

ניתן לשלב מגוון רחב של זכוכיות: אנטי סאן, חלביות, שקופות.

תכנון ואישור ע"י קנסטרוקטור.

 אנו לא נשענים או סומכים על חוזק המעקה,

 זכוכיות עד גובה מעקה מורכבות על גבי מעקה

 מקביל הנבנה על ידינו.



סגירת אקווריום עם מנגנון נירוסטה ייחודי מוגן פטנט

פתרון יוקרתי ומודרני לסגירות צד מתקפלות ללא מסילה 
תחתונה.

הזכוכיות ״נוסעות״ במסילה עליונה המותקנת על התקרה 
ובמצב מקופל ניתן לאסוף את הזכוכיות לשני כיוונים. 

מסגרת מאלומיניום.

זכוכיות 10 מ"מ מחוסמות עד גובה 3.5 מטר 
ורוחב 95 ס"מ.

ניתן לבחור את צבע האלומיניום.

אופציה לשלב מערכת נעילה.

זכוכית אקורדיון

OUT DOOR Water Proof -TV Compartment טלוויזיה בחוץ

מתקן חשמלי נפתח ונסגר לתליית טלוויזיה במרפסת, אטום למים ולכלוך.
פתרון יפה ופרקטי.

ההגנה המושלמת לטלוויזיה במרפסת. בלחיצת כפתור מסך גלילה עולה
או יורד באופן חשמלי.

מתקן חשמלי עשוי אלומיניום יוקרתי במבחר צבעים: לבן, שמנת, אפור בהיר, אפור כהה.
מגיע בגדלים שונים המתאימים לטלוויזיות עד 42 אינצ', 55 אינצ', 65 אינצ'.

בעל מנוע חשמלי jolly motor ומסך ZIP נגלל אטום למים.
הפעלה ע"י שלט רחוק.

מתקן עזר לממיר.
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אופי ביתי, מזמין ונעים. כיצרנית סוככים ופרגולות, ברק סוככים מספקת לכם את מוצרי ההצללה ישירות מהמפעל, 
במחירי המפעל וללא כל פערי תיווך.

 MBK מנגנון  עם  זרועות  סוכך  הוא  מידי  קסטה  סוכך 
גרמניה המתקפל לתוך צילינדר )"קסטה"(.

וולן קדמי בדומה  עשוי אלומיניום הפתוח בחזית, בעל 
לסוככי זרועות סופר.

בחודשי  לכלוך  מצבירת  הבד  על  מגנה  מידי  קסטה 
אסתטי  מראה  ומקנה  מקופל(  הסוכך  )כאשר  החורף 

ונקי.

סוכך זרועות הוא סוכך המכסה שטחים גדולים באופן 
בהכנת  צורך  ללא  עמודים,  תמיכת  ללא  דקורטיבי 
תשתית מיוחדת וללא צורך ברישוי מהרשות המקומית.

כשסוכך הזרועות מקופל הוא אינו תופס נפח.

סוכך זרועות ״סופר״ MBK גרמניהסוכך קסטה ״מידי״ MBK גרמניה

צלונים ידניים להסתרה והצללה מותקנים על כל יחידת זכוכית

 PANORAMIC GLASS  זכוכית הזזה מתקפלת

סגירת מרפסות או פרגולות ע"י מערכת זכוכיות הניתנות לקיפול מלא עד למראה פתוח ונקי.

זכוכית ביטחון / מחוסמת 8 או 10 מ"מ.

עמידות גבוהה ברוחות וגשמים.

הזכוכיות ניתנות לניקוי בקלות גם בחלקן האחורי.

מנגנון נעילה מנירוסטה.

אין צורך בעמודים בפינות המרפסת / פרגולה.

ניתן לשלב מגוון רחב של זכוכיות: אנטי סאן, חלביות, שקופות.

תכנון ואישור ע"י קנסטרוקטור.

 אנו לא נשענים או סומכים על חוזק המעקה,

 זכוכיות עד גובה מעקה מורכבות על גבי מעקה

 מקביל הנבנה על ידינו.

50 אינצ׳ ו 60 אינצ׳.

:Inch 50 מידות פנים המתקן – לטלוויזיות עד
רוחב- 130 ס"מ, גובה- 73 ס"מ, עומק 15.5 ס"מ

:Inch 50 מידות חוץ המתקן – לטלוויזיות עד
רוחב 145 ס"מ, גובה- 95 ס"מ

:Inch 60 מידות פנים המתקן- לטלוויזיות עד
רוחב- 145 ס"מ, גובה 88 ס"מ, עומק 15.5 ס"מ 

:Inch 60 מידות חוץ המתקן – לטלוויזיות עד
רוחב 165 ס"מ, גובה- 106 ס"מ



      הגנה על פתחי הבית
מוצר ייחודי בעולם אשר הוצג לראשונה בתערוכת

R+T  STUTTGART  GERMANY 2015  סורג חשמלי "היברידי" ג׳וליגארד
הינו שילוב של שני מוצרים: סורג מתקפל באופן חשמלי ותריס נוף מאלומיניום.

מערכת נעילה אוטומאטית ג'ולי לוק.

שלב נעילה עם מפתח.

פרופילים מפלדה המחזקים את השלבים.

מנגנון נגד ניסור הסורג.

Jolly Guard תריס ביטחון

תריס סורג ג׳ולי למניעת פריצה
אפשר לישון בשקט...

פרופיל פלדהסגר אוטומטינעילה

פרגולה סטטית מאלומיניום

פרגולות אלומיניום עשויות פרופילי אלומיניום איכותי בעובי 1.6-2.5 מ"מ וברגי נירוסטה, 

ללא חלקי פלסטיק העלולים להתעוות בשמש וללא חלקי ברזל העלולים להחליד במשך הזמן.

מבנה קונסטרוקטיבי מפרופילי אלומיניום, אשר אוחזים בקפיצי אלומיניום מיוחדים המקשרים
"בשיטת הקלקה" את פרופילי השלבים–פטנט ייחודי ללא שימוש בחלקי פלסטיק.

ניתן לבחור את דרגת הצפיפות של השלבים, מ- 50% )שלב כן, שלב לא( ועד 100% 
)במבט ישר למעלה לא רואים שמיים כלל אך במבט משופע רואים כ- 40% שמיים(.

ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

ניתן לכסות את הפרגולה ב- SUNTUF שקוף.

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר האחורי( 
בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

פרגולה סטטית מאלומיניום

פרגולה צפה ללא עמודים



פרגולה זו בנויה מפרופילי אלומיניום משוך קבועים אשר ביניהם רצועות אנכיות של פוליגל שקוף, 
כך שמתקבלת פרגולה מוארת ובעלת עמידות נגד חדירת מים. היתרון ברצועות הפוליגל האנכיות הוא בכך שבזמן ירידת גשם, 

המים פוגעים בלוח הפוליגל, הבולם את רוב הרעש.
מבנה קונסטרוקטיבי מפרופילי אלומיניום, אשר אוחזים בקפיצי אלומיניום מיוחדים המקשרים "בשיטת הקלקה" את פרופילי 

השלבים – פטנט ייחודי ללא שימוש בחלקי פלסטיק. 

מונע אפקט חממה, שקט ברוח ובגשם.

ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר האחורי( 
בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים. 

 פרגולת יהלום קבועה 

פרגולת יהלום

ובלעדי.   חדשני  פיתוח  הינו  תריסים  ג‘ולי  של  נוף  תריס 
בעל פתחי אור ואוויר רחבים, 23 מ"מ המאפשרים פתיחה 
של כשליש משטח התריס. תריס נוף מזמין רצועת אור 

ונוף לתוך הבית.

פתיחה מלאה ו/או סגירה מלאה ואטומה לכניסת    
מים וחדירת אור.

שלבי אלומיניום איכותי 45 מ”מ צבועים 
אלקטרוסטטי בצבע משובח.

בזכות  רבה  להצלחה  זכה  תריסים  ג’ולי  של  אור  תריס 
חוזקו, פעולתו השקטה, יופיו וקוטר הגלילה הקטן.

תריס העשוי מפרופילי אלומיניום משוך.

 45 או 61 מ"מ וספייסרים היוצרים את היתרונות הבאים:

אטימה לגשם ואור במצב סגור.

פתיחה למצב "אור" .

גובה ניקוב שלב האור 12 מ"מ.

גלגול התריס בשלמותו לפתיחה מלאה.

תריס נוף וארגזי תריסים

מוצר פרי פיתוחינו. ארגז אלומיניום מעוגל ומעוצב, המתוכנן כך שגם תריסים גבוהים יתגלגלו לתוך ארגז קטן 
ואסטטי יותר. ארגזים אלו מצויידים בפתחי שירות לתריס ולמנוע.

ארגזי תריסים 21/25/30 ס״מ

תריס אור
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      הגנה על פתחי הבית
מוצר ייחודי בעולם אשר הוצג לראשונה בתערוכת

R+T  STUTTGART  GERMANY 2015  סורג חשמלי "היברידי" ג׳וליגארד
הינו שילוב של שני מוצרים: סורג מתקפל באופן חשמלי ותריס נוף מאלומיניום.

מערכת נעילה אוטומאטית ג'ולי לוק.

שלב נעילה עם מפתח.

פרופילים מפלדה המחזקים את השלבים.

מנגנון נגד ניסור הסורג.

Jolly Guard תריס ביטחון

תריס סורג ג׳ולי למניעת פריצה
אפשר לישון בשקט...

פרופיל פלדהסגר אוטומטינעילה

פרגולה סטטית מאלומיניום

פרגולות אלומיניום עשויות פרופילי אלומיניום איכותי בעובי 1.6-2.5 מ"מ וברגי נירוסטה, 

ללא חלקי פלסטיק העלולים להתעוות בשמש וללא חלקי ברזל העלולים להחליד במשך הזמן.

מבנה קונסטרוקטיבי מפרופילי אלומיניום, אשר אוחזים בקפיצי אלומיניום מיוחדים המקשרים
"בשיטת הקלקה" את פרופילי השלבים–פטנט ייחודי ללא שימוש בחלקי פלסטיק.

ניתן לבחור את דרגת הצפיפות של השלבים, מ- 50% )שלב כן, שלב לא( ועד 100% 
)במבט ישר למעלה לא רואים שמיים כלל אך במבט משופע רואים כ- 40% שמיים(.

ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

ניתן לכסות את הפרגולה ב- SUNTUF שקוף.
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         משנת 1978 חברת ג׳ולי מוטור מייצרת מנועים חשמליים בישראל  ונחשבת לאחת החברות    
המובילות בתחומה. ברק מנועים חשמליים מייצרת ומשווקת מערכות הקשורות לבקרות,    

שליטה מרחוק ומנועים מיוחדים.

מנועים לתריסים:

ג'ולי מוטור ישראל בע"מ מעמידה לרשותכם מגוון רב של מנועים חשמליים במשקלים 20 ק״ג עד 185 ק״ג.

מנועי גיר לשומרי שבת עם מנואלות מגנטיות סמויות.

מנועים לתריסים חשמליים עם שליטה ופיקוד רדיו מרחוק.

מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בעל תו תקן אירופאי וישראלי.

אחריות זהב ל-5 שנים.

Jolly Motor מנועים חשמליים מבית

מנוע סטנדרטימנוע עם הפעלה ידנית

פרגולת האלומיניום הפכה בשנים האחרונות לאחד 
מפתרונות ההצללה לגינה ולמרפסת המבוקשים והאהובים ביותר בישראל. החורף הישראלי הקל,
השמש הקיצית ותרבות האירוח המתפתחת, הופכת כל פרגולה לאזור הצללה פונקציונלי במיוחד.

    OPEN-SKY פרגולה נאספת חשמלית

פרגולה העשויה קורות אלומיניום ובניהן PVC אטום למים במגוון צבעים מתוצרת חברת

.Sattler Austria

הפרגולה מתקפלת בתנועת הרמוניקה לכיוון הקיר 
באמצעות מנוע חשמלי המותקן באופן סמוי ושלט רחוק, 

עד מצב בו רואים את כל השמיים. 

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים
או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר
האחורי(, בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

ניתן לשלב תאורת לדים על גבי קורות האלומיניום 
למראה נעים ומואר. 

מבחר צבעים לבחירה – RAL וצבעים מגורענים
)צבעי "איירון"(.

ליווי הנדסי מלא כולל אישור קונסטרוקטור בתום ההתקנה.

צבעיםפרופיל ונציהפרופיל נפולי

עם תאורת לדים



פרגולת האלומיניום הפכה בשנים האחרונות לאחד 
מפתרונות ההצללה לגינה ולמרפסת המבוקשים והאהובים ביותר בישראל. החורף הישראלי הקל,
השמש הקיצית ותרבות האירוח המתפתחת, הופכת כל פרגולה לאזור הצללה פונקציונלי במיוחד.

פרגולה חשמלית מאלומיניום   

פרגולה זו בנויה מפרופילי אלומיניום משוך הסובבים על צירם באמצעות מנוע חשמלי, עם אופציה לשלט 
רחוק,  ומאפשרים שליטה על מינון חדירת האור והאוויר. ניתן לבחור צבע וצורת שלב, שלבים בעלי דופן בודדת או 

שלבים בעלי דופן כפולה למראה חלק )ראה תמונה(. ציר סיבוב השלבים מאפשר תנועה מ-0 עד 135 מעלות. 
מאפשר ניקוי חלקם העליון של השלבים.

בניית הפרגולה ע״י ברגים וצירי נירוסטה ללא חלקי פלסטיק. 
שלבי אלומיניום בעל דופן עבה 2 מ"מ ברוחב 16 ס"מ לצורך

החלשת רעש הגשם על גבי הפרגולה.

מרזבי אלומיניום סמויים לצדי הקורות.
ניתן לשלב פסי תאורת לד לאורך הקורות הניצבות לשלבים.

מנוע חשמלי אטום למים IP65 מתוצרת איטליה.
מערכת שלט רחוק להפעלה קלה ונוחה יותר.

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים או
תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר האחורי( 

בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

דגם נאפולי

דגם ונציה

אופצייה לתאורת לד

אופצייה למנוע נסתר אודותינוחדש!

                                    נחשבת לאחת החברות המובילות בארץ המייצרות ומספקות פתרונות של 

מערכות הצללה, תריסים ומנועים. המוצרים מיוצרים בישראל ובעלי תו כחול לבן.

מזה ארבעה עשורים, פתרונות ההצללה, התריסים והמנועים החשמליים של קבוצת ברק הם חלק בלתי נפרד 
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החברה הוקמה בשנת 1978 ע"י אינג‘ מיכאל ברק ומנוהלת כיום ע"י בניו.
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קבוצת ברק פועלת באמצעות ארבע חטיבות מקצועיות:

ברק תריסים מתקדמיםברק סוככים ופרגולות

ברק פיתוח טכנולוגיותברק מנועים חשמליים

         משנת 1978 חברת ג׳ולי מוטור מייצרת מנועים חשמליים בישראל  ונחשבת לאחת החברות    
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מנועים לתריסים:

ג'ולי מוטור ישראל בע"מ מעמידה לרשותכם מגוון רב של מנועים חשמליים במשקלים 20 ק״ג עד 185 ק״ג.

מנועי גיר לשומרי שבת עם מנואלות מגנטיות סמויות.

מנועים לתריסים חשמליים עם שליטה ופיקוד רדיו מרחוק.

מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בעל תו תקן אירופאי וישראלי.

אחריות זהב ל-5 שנים.

Jolly Motor מנועים חשמליים מבית

מנוע סטנדרטימנוע עם הפעלה ידנית

פרגולת האלומיניום הפכה בשנים האחרונות לאחד 
מפתרונות ההצללה לגינה ולמרפסת המבוקשים והאהובים ביותר בישראל. החורף הישראלי הקל,
השמש הקיצית ותרבות האירוח המתפתחת, הופכת כל פרגולה לאזור הצללה פונקציונלי במיוחד.

    OPEN-SKY פרגולה נאספת חשמלית

פרגולה העשויה קורות אלומיניום ובניהן PVC אטום למים במגוון צבעים מתוצרת חברת

.Sattler Austria

הפרגולה מתקפלת בתנועת הרמוניקה לכיוון הקיר 
באמצעות מנוע חשמלי המותקן באופן סמוי ושלט רחוק, 

עד מצב בו רואים את כל השמיים. 

התקנת הפרגולה יכולה להתבצע עם עמודים קדמיים
או תלויה ע"י דיאגונלים )קורות פלדה אלכסוניות לקיר
האחורי(, בהתאם לדרישות הלקוח ושיקולים הנדסיים.

ניתן לשלב תאורת לדים על גבי קורות האלומיניום 
למראה נעים ומואר. 

מבחר צבעים לבחירה – RAL וצבעים מגורענים
)צבעי "איירון"(.

ליווי הנדסי מלא כולל אישור קונסטרוקטור בתום ההתקנה.

צבעיםפרופיל ונציהפרופיל נפולי

עם תאורת לדים
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