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נכון לעכשיו חברת 

 חוץ מזה חברת 
 עבודות כקבלן ראשי. כיום חברת קים מעסיקה

איש העובדים בכל סניפיה

 תיק המוצרים והשירותים של חברת
ייצור חלונות ודלתות

 רהיטים לפי מידה אישית בעיקר למטבח. שני ענפי
 פעילות אלה משלימים את הצעת הבנייה של

 ואלומיניום וכן ייצור
כולל גם

 בהצעה של חברת 
לשיפוץ, הכל לבניה" כלומר

 כ-200
KIM (קים)

KIM

KIM

PVC

KIM

 גם מבצעת הרבה

KIM (קים)

KIMהלקוח ימצא "הכל 

 אחת  היום היא
 החברות הגדולות

של חומרי בניין וריהוט פנים
גלובלים ומקומיים  המפיצות של יצרנים 

 .KIM מוכרת הן בסיטואנות הן בקמעונאות, האפשרותחברת בשנת 1985 זיגמונט יעקב קרוסנובסקי הקים  את חברת 
 לאספקה מלאה במקום אחד זכתה להערכה גדולה מצד הרבה

משקיעים ולקוחות פרטיים

 החומרים המוצעים יש להם אישורי
על עמידתם  בתקן הפולני והאיחוד האירופי

החברה
EUR 1.ותיעוד מסמכיכולל שחרור ממכס

שלנו מספקת גם שירות לוגיסטי מלא למשלוחים

מתאימים והצהרות CE

אנו מזמינים אתכם לשיתוף פעולה איתנו!

אריחי קרמיקה ואריחי פורצילן (חרסינה)
פרקטים

דלתות פנים  וחוץ
כלי פלדה וכלי חשמל לבניין

מוצרי חשמל
מוצרי אינסטלציה וחימום

כלים סניטריים וציוד שלם למקלחות
כלים לצביעה ומגוון רחב של צבעים

חומרי בניין

•
•
•
• 
• 
• 
• 
•
•

 חברת KIMבע"מ 

חברה אחת
הרבה פתרונות

הכל התחיל בשנת 1985

  בתחילת הפעילות התמקדה החברה כקבלן  ראשי בעיקר 
  רק בביצוע חוזי בנייה, אך עם

גם למכירת חומרי בניין את הפעילות שלה 
KIMהזמן הגדילה חברת
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ַהָצָעה

תהליך שיתוף הפעולה:

: שירותים בתחום 

•  בקשה להצעת מחיר

    • 

 •  הזמנת הלקוח 

 •  תשלום מראש 

•  יישום הזמנות 

•  שירותי מכס  

 •  מסמכי  

 •  תיאום לוגיסטי 

 •  משלוחים 

KIM קים   הצעת  

ודלתות  חלונות  והתקנת   ייצור 
PCV ואלומיניום

מכירת דלתות בתים חוץ ופנים

מכירת מוצרים סניטריים

מכירה אריחי קרמיקה
ופורצלן (חרסינה) 

מכירת פרקטים לרצפה

 ייצור ריהוטי מטבח עם ציוד
מכשירי חשמל

אנחנו עוד מארגנים:

מה המאפיין שלנו:

איש קשר:

•  משלוחים  דרך הים, היבשה ודרך האוויר

•  שירותי מכס לכל הזמנה

EUR 1•  תעודות משלוח

•  מחירים מעולים

•  ביצוע מקיף ובזמן של ההזמנות

•  ניסיון לוגיסטי

•  טיפול בהזמנות סיטונאיות ואינדיבידואליות 

•  גישה גמישה לדרישות הלקוחות

•  צוות מומחים ברמה גבוה 

•  מוצרים  עם מסמכים העומדים תקני הבטיחות 

מנהל מחלקת שירותי השקעות חוץ
רישארד וודובסקי

פולין  006 716 602 48+  
r.wadowski@kim24.pl
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חלונות ודלתות

חלונות ודלתות

מערכות דלתות וחלונות באיכות גבוה:

הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ביצוע הזמנות: 

יתרונות:

חברת
-OKNOWSCY

באיכות גבוהה מאלומיניום ו
 המפעל שלנו ממוקם  בפולין, המפעל מייצר חלונות ודלתות הן

 למדינת פולין והן לכל מדינות אירופה ואסיה. אנחנו לא מוגבלים
במרחקים

.PVC
 מתמקצעת ביצור ועיצוב חלונות ודלתות

KIMבע’מ . היא הבעלים  הבלעדים של המותג   

 אלומיניום עם שימוש בפרופילים ואביזרים איכותיים של חברת
Aliplast

זכוכיות
מחזיקים מעמד בפני נזק

מגוון רחב של קונסטרוקציות

עומדים בדרישות הבטיחות ובעלות רמת איטום גבוהה

מגוון רחב של צבעים

Glass Solution מחזיקים מעמד לשנים וגם

ייעוץ טכני בעניני חלונות ודלתות
ייצור רק על פי הזמנה

מוצרים המותאמים לצרכיו האישיים של כל לקוח
שירות מקיף להזמנות

יש לנו יכולת לביצוע הזמנות גדולות  במדיות שונות
שירותי מכס ותיעוד מסמכים

מדידות וסריקה טכנית של פרויקטים
ביצוע הזמנות

  EUR1 שירותי לוגיסטיקה ומכס עם קבלת תיעוד מסמכים של    
ארגון משלוחים והתקנה

שיתוף פעולה, מחירים אטרקטיביים (טובים , ייצור, תמיכה לוגיסטית
תיעוד מסמכי             , משלוחים, התקנה 

אנו מזמינים אתכם לשיתוף פעולה!

,
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חלונות ודלתות

דוגמא לבצוע אחת העבודות שלנו 2020  
 ייצור והתקנת חלונות למתחם

CENTAURUS
 זהו בניין מודרני רב-פונקציונלי מיועד למיגורים ,משרדים ושטח

מסחרי , בעיר אולשטיין  בפולין

  המציע למוטבים שלו איכות עבודה, חיים ומנוחה  חדשים.

KIMחברת

והרכבתם

 שיתפה פעולה בהשקעה על ידי יצור חלונות

פרטים:   

לייצור החלונות השתמשנו: 

כתובת: פולין, העיר אולשטיין
שטח הבניין: מעל 29,000 מ"ר

    סוג  הבניין: מגורים-משרדים ושטח מסחרי
  טווח העבודה: ייצור והתקנת חלונות

 תיאור: חלק  ממנו מלון - 105 חדרים ,חלק מגורים - 184
  דירות ו 50- פנט האוסים, וחלק מסחרי

 מעל 30,000 מטרים רצים של פרופילים

ומעל 2,500 מטר מורבע זכוכית, 
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מערכת 

חלונות ודלתות

 SLIDE PLUS

מערכות דלתות וחלונות - הזזה

 ULTRAGLIDE  מערכת    

האוניברסלי והפופולרי ביותר 

לבנייני מגורים(דירות) ובתים פרטים 

לעיצוב דלתות הזזה 

ללא מברשת לחיזוק זכוכית 

לקונסטרוקציות  הזזה או הרמה עם הזזה 

שומר על יציבות, פונקציונליות וקלילות של המבנה 

אפשרות ליצור חלונות ודלתות הזזה גדולים ויציבים 

גודל עלים מרבי:

 זמינים גם אופציות עם סף נמוך 

רוחב 3200 מ"מ מ"מ x 3300 גובה

VISOGLIDE PLUS מערכת
מערכת בת שלושה תאים לעיצוב דלתות הזזה 

אפשרות לעיצוב מודרני של שטחי משרדים ומגורים 

שתי אופציות הזזה, והרמה עם הזזה 

עמוד צר מאוד, ברוחב של 34 מ"מ 
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חלונות ודלתות

  IMPERIAL מערכת 
 מערכת בת שלושה תאים לסוגים רבים ושונים של חלונות 

ודלתות

מגוון רחב של קונסטרוקציות  לחלונות 

 טווח רחב של אפשרויות לעיצוב פרופילי 

משקופים וכנפיים בחלונות

אופציה לבנית חלונות עם כנף בלתי נראת מבחוץ 

 המראה העדיין לפרופיל עם קו דק המבטיח גישה 

מקסימלית לאור

אפשרות לייצור חלונות קבועים וחלונות פתוחים 

מיועד לפרויקטים מודרניים 

עיצוב מיוחד 

 פרופיל חלק  עם קו צר המבטיח  גם הוא גישה 

מקסימלית לאור

מבנה עם מראה פרופילי מתכת 

אופי תעשייתי ומודרני 

עיצוב מיוחד 

מערכות חלונות ודלתות – פתיחת ציר

MAX LIGHT מערכת           

   STEEL LOOK מערכת             
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 אמבטיות,כיורים ואגניות למקלחון (גם עם מערכת 
ניקוז קליק קלאק

תאים  וקירות מקלחון

אסלות תלויות  ואסלות מונובלוק

 ברזים , תרמוסטטים, מערכות רחצה למקלחת או 
מזלפי מקלחות כולל צינורות ומתלים

אביזרי מקלחת

מגוון רחב של מוצרים המתאימים לצורכו האישי של כל לקוח

מגוון רחב של מוצרים המפחיתים את כמות השימוש במים

טיפול מקיף בהזמנות

   EUR 1 שירות לוגיסטי ומכס - תעודות ומסמכים

ארגון הובלה

מוצרים

יתרונות

מוצרים סניטריים

 הצעה עשירה במוצרים
מחירים טובים

מגוון רחב של כלים סניטריים מהמותגים המובילים
איכות ביצוע גבוהה ביותר

מחזיקים מעמד לשנים , מסוגנן ועמיד בפני נזק
מוצרים נבחרים עם מערכות לחיסכון מים
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מוצרים סניטריים

מוצרים סניטריים נבחרים

 Riho - Still Square אמבטיה  

אפציות לרכישה

עיצוב ופונקציונליות 
      סגנון חדש של אמבטיה אקרילית 

מידות
חומר גולמי: אקריל לבן 

קצה אמבטיה נמוך - רק 2 ס"מ 
פתח למניעת הצפה בסטייל מינימליסטי עם קצה כרום 

 כיסוי ניקוז מרובע  ושטוח 
כלול סיפון ניקוז קליק קלאק 

משענות ראש מוחזקים  בעזרת מגנט (לבן ואפור 
                    מדף במבוק 

הנשלטת במגע LED תאורת

   Riho Basel אגנית מקלחון מלבנית

רמה גבוה ואלגנטית 
 צבע לבחירה: לבן מבריק, 
שחור מט או שחור מבריק

חומר גלם: אקרילי 
משטח ללא קצוות 

גובה נמוך 
מגוון רחב של מידות  וצורות 
 אידילי לחללים בלי הגבלות 

אדריכליות
כיסוי ניקוז מרובע ושטוח 
  קל, מחזיק מעמד לשנים 

וגם עמיד בפני טמפרטורות
קל בשמירה על הנקיון 

ס"מx 180 80  ס"מ  או
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מוצרים סניטריים

מוצרים סניטריים נבחרים

Riho LUCID מקלחונים   

מקלחון מקלחון
GD 400 GD 201

Lucid Lucidדגם דגם 

תא מקלחון מודרני עם מסגרת ודלת פתיחת ציר 
פרופילי אלומיניום הצבועים באבקה עם צבע לבן או שחור מט 

יציבות גבוהה עם התקנה קלה 
דלת אוניברסלית עם מנגנון הרמה בעת פתיחה 

Riho Shield זכוכית מחוסמת בעובי של 6 מ"מ עם מגן  
כסטנדרט

 ידית מקלחון אנכית מיוחדית    
ומתלה מגבות אופקי

מתלה מגבות אופקי יעיל מאוד 
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מוצרים סניטריים

שלתלויהאסלה Tesi Aquablade
Ideal Standard

AquaBlade סטייל חדש של שטיפה בטכנולוגית  
מערכת התקנה מיוחדת , ללא חורי חיבור גלויים 

קרמיקה בצבע לבן 

אנו ממליצים עוד

 בצבע לבן, תלוי, או אופציה
מונח על שיש או ארון
צורה מלבנית קלאסית:

     

 אפשארות קניה עם ניקוז סוג 
קליק-קלאק
בכיסוי כרום

כולל כיסוי ניקוז בצבע לבן
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מוצרים סניטריים

Pure & Styleמקלחתאמבטיהסוללת
Kludiשל

ברז

Kludi
-של Style & Pure

קבועכיור

 עיצוב ופונקציונליות  ברמה
גבוהה

התקנה דרך חור יחיד
זרימת מים 7 ליטר לדקה

זרבובית עם אוורור 
 ראש קרמיקה עם הגבלה 

בזרימת מים חמים
התקנה מהירה 

בלי סיפון 

התקנה לקיר, ידית פשוטה 
זרבובית עם אוורור 

ראש קרמיקה עם הגבלה לזרימת מים חמים 
 החלפה אוטומטית רחיצה או אמבטיה 

גימור: כרום 
ידית יחידה וקלה לשימוש 

כולל זוג למד גדול עם רוזטות בצבע כרום 
 סוללת בלי מזלף מקלחת , צינור ומתלה 
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Pure & Style 
סוללה למקלחון

Kludiשל
התקנה לקיר, ידית יחידה פשוטה

ראש קרמיקה עם הגבלת זרימת מים חמים 
גימור: כרום 

כולל זוג למד גדול עם רוזטות בצבע כרום 
  סוללת בלי מזלף מקלחת  צינור, ומתלה 

KludiשלBozzקבועכיורברז
אידילית מבנים מודרניים ומפוארים 

ידית יחידה בלי פקק אוטומטי 
התקנה דרך חור יחיד 

 פרלטור לברז של
ראש קרמיקה עם הגבלת זרימת מים חמים 

ללא ערכת ניקוז - פקק אוטומטי 
מערכת התקנה מהירה 

גוף ברז - כרום 
זרימת מים 5 ליטר לדקה 

1 x 16,5 M Cache

 klasa A 

KludiשלBozz   סוללת אמבטיה-מקלחון
ידית יחידה לסוללת המותקנת על הקיר 
סוללת בלי מזלף מקלחת  צינור ומתלה 

ראש קרמיקה עם הגבלת זרימת מים חמים 
גימור סוללת - כרום 

החלפה  אמבטיה / מקלחון 
זרימת מים 22 ליטר לדקה בלחץ של 3 בר 

זרבובית עם פרלטור 

מוצרים סניטריים
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   סוללת אמבטיה-מקלחון
ידית יחידה לסוללת המותקנת על הקיר 
סוללת בלי מזלף מקלחת  צינור ומתלה 

ראש קרמיקה עם הגבלת זרימת מים חמים 
גימור סוללת - כרום 

זרימת מים 28 ליטר לדקה בלחץ של 3 בר 

  Freshline Dual Shower   מערכת מקלחת
Kludiדגם

שליטה אנכית או אופקית 
 זרימת מים 10 ליטר לדקה (עיסוי), 9 ליטר לדקה (רך) 

12 ליטר לדקה (גשם), בלחץ של 3 בר
החלפה בשני כיוונים 

עם מפרק כדור, זרם גשם 
   מזלף מקלחת 

עם שליטה ריץ רצ אופקית ואנכית 
 צינור מקלחת

גימור מערכת - כרום 

Freshline Kludi 250   ראש מקלחת

 S3 Freshline Kludi

Suparaflex Kludiמ"מ  בצבע סילבר 1600 

מ"מ

מוצרים סניטריים

BozzKludi של
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מוצרים סניטריים

סט ניאגרה סמויה 

   Geberit 30 Sigma לחצן הדחה לניגארה   

Duofix- לאסלה תלוייהGeberit
סט ניאגרה סמויה לקיר גבס 

לאסלות תלויות באורך של 62 ס"מ 
  גם לחיבור אסלת שטיפה 

שטיפה בנפח כפול או יחיד עם כפתור הפעלה 
התקנת ושירות מיכל ההדחה בלי שימוש בכלים 

סט ניאגרה סמויה עם רגליים מתכוונים ובלימה עצמית 
חיסכון בזרימת מים

אפשרות קביעת כמות מי השטיפה 4 ליטר או 2 ליטר 

2
עשוי מפלסטיק 

צבע: פס דקורטיבי לבן וכרום מבריק 
או פסים שחורים דקורטיבים וכרום מבריק   

כולל מסגרת הרכבה, 2 ברגי מרווח ו 2- דוחפים 

טווחי שטיפה
ס "מx 24,6 16,4מידות

AquaClean
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 אריחי קרמיקה ופורצלן (חרסינה) של היצרנים
 המובלים בפולין כמו

מגוון רחב של

יתרונות

 Tubądzin (טובנגין)
Cerrad (קיראד)          

 Paradyż Ceramika (באראדיג סירמיקה)                         

אריחי רצפה ואריחי קירות  
אלמנטים דקורטיביים 

פספסי אמבטיה, מטבח  וסלונים 
קולקציות בהשראת דמוי אבן טבעית 

מחירים טובים
 מגוון רחב של מוצרים המאתימים לצרכו האישיים של כל

לקוח
הצעה רחבה של אריחי חוץ, למשל חצרים, מרפסות

טיפול שלם בהזמנות
שירות לוגיסטי ומכס - תעודות ומסמכים

ארגון הובלה
EUR 1

         קרמיקה ו פורצלן

שיתוף פעולה
 מחירים אטרקטיביים

תמיכה לוגיסטית
תיעוד מסמכי         

משלוחים
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קולקציית אריחי פורצלן  
       אצילות השיש , עם הרבה ורידים מוזהבים מפוזרים בצפיפות.

  זאת הצעה לחובבי חללי פנים אלגנטיים לנצח, בעיצוב עדין
משולב עם הטרנדים הכי מודרנים

         קרמיקה ו פורצלן

קולקציות נבחרות של

MARQUINA GOLD      קולקציה          
אריחים סוג

פנלים

פסיפסים

סטייל

 המאפיין שלהם הוא

שילוב קלאסיקה עם מודרנית

יעוד

 אריחי קיר 
אריחי רצפה 

שיש

280 x 120
120 x 120

120 x 60
60 x 60

60 x 8

30 x 30

בפנים
גם בחוץ 

מידות זהות וקצוות רגילים
 צביעה המונית כלומר מורחים את הצבע לא רק על החלק
 העליון של האריח,אלא מתווספים אותו לכל מסת האריח

עמידות בפני קור 
פורצלן (חרסינה)

 משטח מט 
משטח מלוטש

בהשראת   Marquina Gold  (חרסינה)
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         קרמיקה ו פורצלן

קולקציות נבחרות של

SOFTCEMENT    קולקציה          
אריחים סוג

 דקור פרח

סטייל
צבעים

דקור
פסיפסים

פנלים

 geo

אריחי מטלאים

 המאפיין שלהם הוא

יישום

יעוד

 אריחי קיר 
אריחי רצפה 

280 x 120
120 x 120

120 x 60
120 x 30

60 x 60

60 x 60
120 x 30
120 x 30

30 x 30
60 x 8

קרמיקה דמוי בטון

שלושה גוונים בצבע
גָרִפיט, לבן, כסףאפור

 חדר אמבטיה, מטבח, סלון,
חצר, מרפסת

בפנים
גם בחוץ

מידות זהות וקצוות רגילים
 צביעה המונית כלומר מורחים את הצבע לא רק על

החלק העליון של האריח, אלא מתווספים אותו לכל מסת האריח
עמידות בפני קור 
פורצלן (חרסינה)

 משטח מט 
משטח מלוטש

 המבנה המעניין היוצר קומפוזיציה מעניינת וקוהרנטית. חיקוי של 
 בטון בשלושה גוונים אפורים, בשילוב דקורים יעילים

במיוחד ומרצפות מודפסות המחקות מבנה תלת ממדי
יעניקו לכל פנים אופי שונה. 

,3D
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         קרמיקה ו פורצלן

GRAND CAVE קולקציה 

 זאת בחירה מצוינת לכל חובבי הסגנון
התעשייתי המינימליסטי

 אפשר לשלב אריחים דמוי אבן טבעית עם משטחי עץ, שמחמים
את המקום ונותנים לו הרבה עדינות

סוג

 המאפיין שלהם הוא

יועד

יישום

 אריחי קיר 
אריחי רצפה 

הרכבה בפנים ובחוץ

Grand Caveהייתה המרקם 

 חדר אמבטיה, מטבח, סלון,
חצר, מרפסת

מידות זהות וקצוות רגילים
עמידות בפני קור
קרמיקה מזוגגים

אריחים 

נכסים

צבעים

6 x 1190 x 2398
6 x 1198 x 1198
10 x 598 x 1198

10 x 798 x 798
10 x 598 x 598

משטח מט

גרפיט

אפור

לבן

 ההשראה ליצירת קולקציית
הגולמי והמוצק של האבן

20



6 x 1198 x 2398
6 x 1198 x 1198
10 x 598 x 1198

10 x 798 x 798
10 x 598 x 598

         קרמיקה ו פורצלן

סוג

 המאפיין שלהם הוא

יועד

סגנון

צבעים

יישום
 אריחי קיר 

אריחי רצפה 

משטח מט
משטח מלוטש

הרכבה בפנים ובחוץ

שיש

לבן

 חדר אמבטיה, מטבח, סלון,
חצר, מרפסת

מידות זהות וקצוות רגילים
עמידות בפני קור
קרמיקה מזוגגים

הדבר המיוחד 
 ההשראות - היופי

(קינצוגי)
 המורכבת משילוב אלמנטים של המוצר עם לכה בתוספת 

יקורתיים
למבנה השיש הלבן

האבן ומה שמביא יתרונות נוספים למבנהכמו זהב
והוורידים האפורים והזהובים חותכים את האריח

כמו זהב, כסף או פלטינה האריחים משקפים נאמנות
 אבקות מתכת

ושחזור מוצרי קרמיקה שבורים ביפן קינצוגי היא אומנות תיקון
 והאלגנטיות הקלאסיים של השיש והעדינות והמקוריות של

 הוא השילוב היוצא דופן של שתי Marmo d'Oro בקולקצית

MARMO D’ORO    קולקציה          

אריחים 

מאפיינים

21



   אפור כהה
גרפיט

         קרמיקה ו פורצלן

סוג

 המאפיין שלהם הוא

יועד

יישום

 אריחי קיר 
אריחי רצפה 

הרכבה  בפנים, ובחוץ

דמוי בטון

חדר אמבטיה
מטבח 

סלון 
חצר 

מרפסת 

מידות זהות וקצוות רגילים
עמידות בפני קור
קרמיקה מזוגגים

משטח  מט
משטח מלוטש

DESERTDUST    קולקציה          

119,8 x 59,8
59,8 x 59,8

אריחים 

אריחים 

אריחים 

קולקציה
תקועים בתוך בטון גולמי

סגנון מלא בדינמיקה הנגזרת ישר מהטבע
 צבעים מאופקים של חימר, גרפיט ואנתרסיט נשברים בגווני

 אינדיגו (צבע עם גוון בן כחול לסגול) ותכלילים של גרגרי סלע
מנצנצים

DESERTDUSTהיא שילוב של גוונים טבעיים 

ייחודיות בהשראת הטבע
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  מימד חדש של מרחב

         קרמיקה ו פורצלן

סוג

 המאפיין שלהם הוא

יועד

יישום

 אריחי קיר 
אריחי רצפה 

הרכבה בפנים, ובחוץ

חדר אמבטיה
מטבח 

סלון 
חצר 

מרפסת 

מידות זהות וקצוות רגילים
עמידות בפני קור
קרמיקה מזוגגים

משטח  מט
משטח מלוטש

SPACE    קולקציה          

119,8 x 59,8
89,8 x 89,8
59,8 x 59,8

179,8 x 89,8

בטון גומלי

חצץ, גרפיט

אריחים 

סגנון

צבעים

פנטהאוסים
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דלתות פנים וחוץ

שיתוף פעולה
מחירים אטרקטיביים
 מגוון  רחב של דגמים

תמיכה לוגיסטית
 מסמכי תנועה           

הובלה

מגוון רחב של עיצובים, צבעים ומידות 
הצעה מלאה של גימור וציוד נוסף 

של ייצרנים פולנים מהמובלים בענף הדלתות 
 רמה גבוהה באיכות הביצוע והחומרים 

עמידות למשך זמן ארוך , מסוגנן וחומר עמיד בפני נזק 
הצעה נרחבת של דלתות מיוחדות 

דלתות פנים 
כניסה לדירות 

דלתות חוץ לבתים 
דלתות פלדה מיוחדות  חסיני אש, חלקות, עם חיזוק פרופילים 

בידוד אקוסטי(בעל יכולת בידוד רעשים 
לחדרים עם לחות וטמפרטורות גבוהות 

לחדרי צילומי רנטגן 

כנפיים שנותנים יופי לפנים של הבית שלך 
דגמים נבחרים - דקורים  ואביזרים 

עיצוב מסוגנן, דגמים מעולים  באיכות גבוהה 
מערכות תואמות - ציר / הזזה / קיפול 

עדינות וטכנולוגיית ייצור מודרנית 
מבנה יציב וחזק 

טיפול מקיף בהזמנות 
 שירות לוגיסטי ומכס 

ארגון הובלה 
 מסמכי תנועה של 

ַהָצָעה

סוגי דלתות

יתרונות
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דלתות פנים וחוץ

ARCO                    

ESPINA

עיצוב גיאומטרי של לוחות וזכוכית ברוחבים שונים 
זמינות במלאי גרסאות : מלאות או עם זכוכית 

איכות גבוהה בשימוש  ה
  גרסאות בצבעים של

 שילוב יוצא דופן של טבעות עצים שיטת הרינגבין (אדרת דג
  משטח פורניר מוגן בלכה אקולוגית

עמידות גבוהה בפני שריטות וחשיפה לאור 
זכוכית שחורה למינציה בעובי של 8.5 מ"מ 
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דלתות פנים וחוץ

ESTATO

FIORI

כנפיים צבועות באיכות גבוהה 
גרסאות מלאות או עם זכוכית, זכוכית בצבע לבן או שחור 

דקורטיבי בדוגמאות נבחרות 
זכוכית משוריינת בצבע "לבן מט" בעובי 6 מ"מ 

עיצוב גיאומטרי של לוחות וזכוכית ברוחבים שונים 
 זמינות במלאי גרסאות מלאות או עם  זכוכית 

איכות גבוהה בשימוש ה
LAMISTONE, SILKSTON גרסאות בצבעים של
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דלתות פנים וחוץ

LOFTY

SEMPRE

שילוב צבע שחור עם היופי של עץ אלון 
הפיתרון המושלם בחללים מודרניים ועליות גג 

מגוון רחב של דפוסים, סטרקטורת ואביזרים 
 ציפוי דלתות עם לוחות חלקים של

אפשרות להשתמש בזכוכית, לוח מגנטי או מראה 
טבעות עצים אנכית או אופקית תלוי בגרסה 

מגוון רחב של אביזרים נוספים 
  גרסאות בצבעים של
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דלתות פנים וחוץ

DUO

MEDIOLAN

ללא זיגוג 
סגנון שחור או אחיד עם ציפוי כנף 

חמישה לוחות רחבים מחוברים זה לזה 
דקורים תואמים לחללי פנים מודרניים 

עיצוב נצחי 
זיגוג מיוחד אנכי בצבע שחור (או חלבית 

אביזרים שחורים: משקוף ואבזירים 
 זמינה במלאי גרסה מלאה ללא זיגוג 
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דלתות פנים וחוץ

MODEL Q

MOBI

כנף עם מסגרת מקולקציית פלטיניום 
מסגרת אנכית מחוזקת בעץ מחטניים 

 דקורים נבחרים של
צירים עם כיונון כנפיים בשני מישורים 

דלת פלץ 
זמין במלאי בחמש גרסאות 

דקורים המדגישים את הפנים 
עם ארבעה זכוכיות עדינות 

 פלטיניום
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דלתות פנים וחוץ

LOFT
דלת שטוף קנט 

חמש דוגמאות בשתי גרסאות צבע 
זיגוג: שקופות, חלביות, גרפיט או גרפיט שקוף 

  אפשרות להשתמש במערכת הזזה של 

VINCI
דלת פלץ 

צורה פשוטה ועדינה 
זיגוג עדין 

מבחר רחב של ציפויים 
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פרקטי רצפה

ַהָצָעה 

יתרונות

 פרקטי רצפה למינציה – עמידות בפני לחות, ניתנים לשימוש 
במטבח ובחדרי רחיצה

 פרקטי רצפה - תלת שכבתי מעץ אמיתי המסודרים בצורת צלב 
מודרני

הרכבה קלה, מהירה ונקייה 
עמידות בפני מים וכתמים 
בעל רמת שחיקה גבוהה 

נגד החלקה ואנטי בקטריאלי 
אקולוגי ומתכלה 

ניתן להשתמש בו עם חימום תת רצפתי 
טיפול מקיף בהזמנות 
שירות לוגיסטי ומכס 

  מסמכי תנועה של
ארגון הובלה 

מגוון עצום של דקורים, גוונים ופורמטים
מודרני, עמיד לשנים ופונקציונלי 

מוצרים של יצרנים מובלים בענף הפרקטים 
האיכות הגבוהה ביותר של חומרים וייצור 

מוצר מסוגנן ועמיד בפני נזק 

LVT
SPC

פרקט פולימרי בעל איכות ועמידות גבוהה ביותר
 עומדים בכל הדרישות פרקטי רצפה מינרליים

בריאות של מוצרי בנייהלהערכת 

שיתוף פעולה
מחירים אטרקטיביים
 מגוון  רחב של דגמים

תמיכה לוגיסטית
 מסמכי תנועה           

הובלה
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פרקטי רצפה

אלון אפור  מלכותי
פרקט -

עובי -
מידות -

SPC
3,5

230 x 1220
מ"מ

מ"מ

32



פרקטי רצפה

ESPRESSO  אלון            

אלון  ארמוני

פרקט -
עובי -

מידות -

פרקט -
עובי -

מידות -

SPC

LVT

4

5

230 x 1220

230 x 1220

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
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פרקטי רצפה

     אורן סקנדינבי

LUGANO
1

2

פרקט -
עובי -

מידות -

פרקט -
עובי -

מידות -

פרקט -
עובי -

מידות -

LVT

LVT

SPC

4,5

5

5

230 x 1220

305 x 610

400 x 800

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
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פרקטי רצפה

גָרִפיט
1

2

פרקט -
עובי -

מידות -

פרקט -
עובי -

מידות -

LVT

SPC

5

5

305 x 610

400 x 800

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
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אלון כהה

אלון טבעי

HUNTON(EPL044)

VALLEY

פרקט -
עובי -

מידות -
פוגה

פרקט -
עובי -

מידות -
פוגה

למינציה

למינציה

10

8

135 x 1292

246 x 1292

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

פרקטי רצפה

(EPL159)

מ 4 צדדים

מ 4 צדדים
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   בטון אפור בהיר

אלון עץ

CHICAGO
פרקט -

עובי -
מידות -

פוגה

פרקט -
עובי -

מידות -
פוגה

למינציה

למינציה

8

8

327 x 1292

193 x 1292

מ 4 צדדים + 1 (מראה האריח

 בלי פוגה

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

פרקטי רצפה

(EPL038)

(EPL166)
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פרקטי רצפה

GRAYSON   אלון טבעי
פרקט -

עובי -
מידות -

פוגה

למינציה
8

193 x 1292
מ"מ

מ"מ

(EPL096)

מ 4 צדדים
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 SANTA FE אלון אפור
פרקט -

עובי -
מידות -

פוגה

למינציה
10

135 x 1292
מ 4 צדדים

מ"מ
מ"מ

פרקטי רצפה

(EPL193)
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פרקטי רצפה

  PORTO GRANDE ַאלֹון
גמר -
עובי -

מידות -
פאזה

שמן טבעי
14

180 x 2200
מארבעה צדדים

מ"מ
מ"מ
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פרקטי רצפה

אלון

   עץ המילה

AFFOGATO GRANDE  

PLATINUM GRANDE 

גמר -
עובי -

מידות -
פאזה

גמר -
עובי -

פורמט -
פאזה

לכה מט

לכה מט

14

14

180 x 2200

180 x 2200

מארבעה צדדים

מארבעה צדדים

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ
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פרקטי רצפה

  פישבוןMAINLANDאלון
130  צרפתי

גמר -
עובי -

מידות -
פאזה

לכה מט
14

130 x 725
מארבעה צדדים

מ"מ
מ"מ

עץ המילה
MOLTI

PLATINIUM

ציפוי -
עובי -

פורמט -
פאזה

לכה מט
14

207 x 2 200
אין

מ"מ
מ"מ
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פרקטי רצפה

CHEERַאלֹון
גמר -
עובי -

מידות -
פאזה

לכה מט
14

207 x 2200
משני צדדים

מ"מ
מ"מ
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פרקטי רצפה

      WP Charizma Plankקולקצייה
פורמט
חבילה
לוחות
נעילה

מערכת
הרכבה
המלצה

קבוצת החומר
צבע
גמר

-
-
-
-
-
-
-

2245 x 193 x 14

כפרי
שמן סוואן

מבנה עץ עמוק

  בחבילה יש

doubleClick
hydrostop
צף/הדבקה

הרכבה על רצפה עם חימום מים או חימום חשמלי

ו  27 צבעיםקבוצות של חומרים קולקציה זמינה ב  5-

שכבותשל 3
2,60

מ"מ
 מ"ר
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פרקטי רצפה

      WP Charizma Plankקולקצייה
פורמט
חבילה
לוחות
נעילה

מערכת
הרכבה
המלצה

קבוצת החומר
צבע
גמר

-
-
-
-
-
-
-

2245 x 193 x 14

מלא חיים
שמן טבעי

מבנה עץ עדין

  בחבילה יש

doubleClick
hydrostop
צף/הדבקה

הרכבה על רצפה עם חימום מים או חימום חשמלי

ו  27 צבעיםקבוצות של חומרים קולקציה זמינה ב  5-

שכבותשל 3
2,60

מ"מ
 מ"ר
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פרקטי רצפה

 WP Comfort Plankקולקצייה
פורמט
חבילה
לוחות
נעילה

הרכבה

-
-
-
-
-

1800 x 175 x 11
  בחבילה יש

שכבותשל 3
2,52

מ"מ
 מ"ר

doubleClick
צף/הדבקה

ו  18 צבעיםקבוצות של חומרים קולקציה זמינה ב  5-

קבוצת החומר
צבע

כפרי
לכה קשמיר
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WP 450קולקצייה
פורמט
חבילה
פרקט
סגנון

500 x 65 x 11
בחבילה יש

דו שכבתי
2,34

מ"מ
 מ"ר

אדרת דג קלאסית וצרפתית

ו  20 צבעיםקבוצות של חומרים קולקציה זמינה ב  3-

קבוצת החומר
צבע
גמר

סלקט
לכה קשמיר

מבנה עץ עמוק

פרקטי רצפה
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    מטבחים לפי מידה

 שיתוף פעולה
מחירים אטרקטיביים, (טובים

 ייצור
 תמיכה לוגיסטית

EUR 1 תיעוד מסמכי
משלוחים 

אימות ראשוני בתכניות 
ביצוע הזמנה לפי פרויקט מוכן 

ציוע טכני בבחירת חומרים הכי טובים ופתרונות טכנולוגיים 
אפשרות לצייד כל מטבח במכשירי חשמל 

אפשרות לייצר רהיטים לפי כל מידה, על בסיס פרויקט מוכן 
 הכנת רהיטים ומכשירי חשמל להובלת חוץ 

טווח שירותים
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    מטבחים לפי מידה

 אימות הפרויקט על ידי צוות
 מומחים של חברת

  ייעוץ בתחום הפתרונות 
הטכניים

מתקני ייצור עצמיים 
 התאמת הריהוט המיוצר 

 לדרישות ההתקנה של מכשירי
חשמל

 מבחר רחב של חומרים ואביזרי 
ריהוט

 שירות לוגיסטי ומכס - תעודות 
   ומסמכים

ארגון הובלה 

יתרונות

 ,יש לנו ידע גדול על חומרים
אביזרים ופתרונות מאומתים

אנו מציעים גם רהיטים אחרים לכל פנים
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פוטו-וולטאיות

לוחות  סולאריים של חברת
Performance  SunPower

מערכת סולארית לבית או לבית העסק
מזה 35 שנה

 השימוש באנרגיה סולארית בכך שהיא מציעה ללקוחות רבים
 בכל רחבי העולם טכנולוגיות חדשניות שיעזרו להם להשתלט

על עלויות האנרגיה שלהם

SunPowerדוחפת את גבולות ® 
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25 מגובה באחריות של

8%

פוטו-וולטאיות

SunPower Performanceלוחות

SunPower Performance
הם

יעילות, שאכפת לך מהם

אמינות שאתה צריך

העמידות שאתה מצפה לה

האלגנטיות שמגיעה לך
יופי ואסתטיקה על כל גג

 שינויי טמפרטורותכגון הצללהתוכנן לעמידות  בתנאי סביבה קשיים
יום יומי או לחות  גבוהה

והשירות של המוצר העמידות שנה על העוצמה

 שנה יותר אנרגיה מאותו משטח לאורך
בהשוואה עם לוחות קונבנציונליים

25 עד
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פוטו-וולטאיות

לוחות

  הלוחות החדשנים של
 יותר טובים ואזור מורחב של תאים פעילים, מה

תאים קטנים יותר נשארים קרירים יותר בצל

 נייר כסף משתלב ייחודי מקטין השפלה כתוצאה

 דבק מוליך מגן מפני התנודות טמפרטורות יום

החשמל חיבורי תאים מיותרים מספקים גמישות בזרימת

יומית

מתנאי מזג האוויר

ובצורה זו מאריכים הם את חיי הלוחות

הקודם שמגדיל את כוחם ויעילותם לעומת לוחות הדור
3 SunPower Performanceהם מהדור השלישי ללוחות שיש להם תנאי אחריות 

SunPower Performance

 קמייה

מסורתיים עם מגע קדמי
 בטכנולוגיית תא חדשנית במבנה הרעפים המספקתמשתמשים
 יותר אנרגיה ואמינות יותר גבוהה מאשר לוחות

הפיתוח האמיתי בר
לוחות

בהשגת יעדים קשורים לענין  בצורה היעילה ביותר
SunPowerהמסייעיםפיתוח בר-קיימה הגבוהים ביותר של עומדים בסטנדרטים והנוהלים

PERFORMANCE 3 COM
על היעילותנוצר במחשבה 

בה
טו

תר 
ת יו

אחריות כוללתשלמוצר יותר טוב - אחריו
תאים של 25 

שנים ל
SunPower
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25 שנים, אתה יכול להיות בטוח שעשיתה את

פוטו-וולטאיות

עם אחריות הביטחון המלאה ל
הבחירה הנכונה

הבטחה של קוח גבוה

 שנים לשיטת הביצוע וליקויי

 בשנת השימוש ה

אחריות של

בעיות תוך 25 שנה מהשימוש בהם החלפה או החזרת לוחות פגומים ללאתיקון

לוחות של יצרניים אחרים
חומר לעומת האחריות האופיינית ל שנים של

85.5% בהשוואה עם לוחות של יצרנים אחרים לאחר 25 שנה
25

2510

לקוח

מוצר

שירות

רבותהלוחות  יספקו לך יותר אנרגיה ויחזקו את היכולת  של המערכת שלך למשך שנים 
SunPowerשל
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איש קשר:

מנהל מחלקת שירותי השקעות חוץ
רישארד וודובסקי

פולין 006 716 602 48+  
r.wadowski@kim24.pl

המידע הכלול בקטלוג מציג מגוון נבחר של מוצרים הזמינים בחנויות שלנו ואינן מהוות הצעה כמשמעותה בסדר הדין האזרחי
 בשל מחזורי ייצור שונים, טכניקת שכפול הצבעים בתהליך ההדפסה והגדרות המחשב, עשויים להיות למוצרים סטיות קלות בגוון (גוון

הצבע) מדפוס התצוגה או מהתצלומים בקטלוגים של המוכר.  תיאור הסחורה מתרחש רק בחוזה המכירה
תיאור מלא למוצרים אתם יכולים למצוא באתרי האנטרנית של היצרנים
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