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דוגמאות לחיפויי קירות

מסתורים

פתרונות למסתורי כביסה
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מסתור כביסה מאלומיניום מסתיר את כל מה שצריך ועושה את זה באלגנטיות ובסגנון.
ישנם סוגים שונים של מסתורי כביסה וניתן לבחור את האחד 

שיתאים לביתכם בצורה הטובה ביותר.
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UNI-180פרגולת אלומיניום דגם 

UNI 180 פרגולה אלומיניום דגם

 ,UniKit פרגולה זו הנה דגם הדגל של חברת
דגם זה מתאפיין בעיצוב מודרני, חדשני בעל
  קווים נקיים ונוכחות שהופכת את הפרגולה

 לאחד הרהיטים הכי בולטים בבית.
 U5 הצללת הפרגולה מתבצעת על ידי פרופיל

המקנה מראה היי-טק אלגנטי

 
 

UNI-180פרגולת אלומיניום דגם 



חברת UniKit מייצרת ומשווקת פתרונות אלומיניום לתחום החיפויים, פרגולות וגדרות
מאלומיניום תוך מתן דגש על דיוק מילימטרי והנגשת המוצר להתקנה מהירה ובטוחה.

בכל פתרונות החברה יושם דגש על מתן מוצר המתאים להתקנה עצמית ללא צורך בידע 
או כלים מיוחדים אך מנגד ניתן להזמין מתקין מורשה לביצוע העבודה. 

כלל מוצרי החברה מצופים בצביעה אלקטרוסטטית המתאימים לתקנים ודרישות בין לאומיים
מחמירים ולכל מוצרי החברה ניתנת אחריות למשך 10 שנים.

חברת UniKit פועלת בארה"ב, ספרד, צרפת וישראל ואנו מזמינים אתכם לבקר באתר 
האינטרנט שלנו בכתובת www.Unikit.co.il ולהתרשם

 ממרכז מידע מקיף ומשלל מוצרי החברה.
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פותחה ועוצבה בכדי לרכז שלל פתרונות הנחוצים בפרגולה,
 הצללה על ידי פרופילים אלכסוניים Z6 המקנים תחושה 
אוורירית אך עם זאת הגנה מאסיבית מפני קרני השמש. 

UNI-150   פרגולת אלומיניום דגם

UNI-150  פרגולת אלומיניום דגם

RAL 9010                                RAL 1013                                RAL 9006                               RAL 9007

גוונים אפשריים בזמינות מיידית

ral אפשרות להזמנה מיוחדת לכל גווני מניפת

מסתורים

פתרונות אלומיניום לחיפוי קירות

מגוון פרופילים שונים

uni421                             uni422                             uni431                               uni433

חיפוי האלומיניום יוצר מראה מרשים, ייחודי ומספק יופי נצחי.
כמו כן החיפוי אינו מצריך תחזוקה כלל, מרחיק רטיבויות  

מקירות הבניין ומציע הגנה אמינה לשנים רבות.
UNIKIT מציעה מגוון רחב של פרופילים המשמשים לחיפוי קירות חוץ ופנים כאחד.
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חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם
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UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם



דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם

חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם



דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם

חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם



דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם

דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם



דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם

דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם



דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם

חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם



דגם זה פותח תוך מחשבה על פתרון מושלם, שלד הפרגולה נבנה על ידי פרופילים מלבניים
 חזקים המסוגלים לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד כמו כן כירוי הפרגולה מתבצע על

  ידי פוליקרבונט שטוח המגן גם מקרני השמש החזקות וגם מגשם שוטף.

UNI-110   פרגולת אלומיניום דגם

עיצובה מתבסס על שלבים אופקיים לקבלת מראה
 חלק וזורם ועם זאת מקנה תחושת פרטיות ללא פשרות.

גדר זו הינה עמידה, חזקה וניתנת לעיצוב במגוון
 וריאציות וסוגים שונים של פרופילים.

מערכת זו היא הפתרון המושלם 
 לשילוב מנצח בין יופי פרקטיות ועמידות לאורך שנים.

UNI-270  גדר דגם

UNI-210  גדר דגם

UNI-270 גדר דגם

UNI-270  גדר דגם

חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם



חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם

UNI-150 פרגולת אלומיניום דגם

 

אפשרות לפרגולה תלויה

אפשרות למסגרת היקפית

UNI110  אפשרויות כירוי נגד גשם לדגם

חברת UniKit מייצרת ומשווקת פתרונות אלומיניום לתחום החיפויים, פרגולות וגדרות
מאלומיניום תוך מתן דגש על דיוק מילימטרי והנגשת המוצר להתקנה מהירה ובטוחה.

בכל פתרונות החברה יושם דגש על מתן מוצר המתאים להתקנה עצמית ללא צורך בידע 
או כלים מיוחדים אך מנגד ניתן להזמין מתקין מורשה לביצוע העבודה. 

כלל מוצרי החברה מצופים בצביעה אלקטרוסטטית המתאימים לתקנים ודרישות בין לאומיים
מחמירים ולכל מוצרי החברה ניתנת אחריות למשך 10 שנים.

חברת UniKit פועלת בארה"ב, ספרד, צרפת וישראל ואנו מזמינים אתכם לבקר באתר 
האינטרנט שלנו בכתובת www.Unikit.co.il ולהתרשם

 ממרכז מידע מקיף ומשלל מוצרי החברה.

B u i l d  y o u r  w a y

www.unikit.co.il

פותחה ועוצבה בכדי לרכז שלל פתרונות הנחוצים בפרגולה,
 הצללה על ידי פרופילים אלכסוניים Z6 המקנים תחושה 
אוורירית אך עם זאת הגנה מאסיבית מפני קרני השמש. 

UNI-150   פרגולת אלומיניום דגם

UNI-150  פרגולת אלומיניום דגם

RAL 9010                                RAL 1013                                RAL 9006                               RAL 9007

גוונים אפשריים בזמינות מיידית

ral אפשרות להזמנה מיוחדת לכל גווני מניפת

מסתורים

פתרונות אלומיניום לחיפוי קירות

מגוון פרופילים שונים

uni421                             uni422                             uni431                               uni433

חיפוי האלומיניום יוצר מראה מרשים, ייחודי ומספק יופי נצחי.
כמו כן החיפוי אינו מצריך תחזוקה כלל, מרחיק רטיבויות  

מקירות הבניין ומציע הגנה אמינה לשנים רבות.
UNIKIT מציעה מגוון רחב של פרופילים המשמשים לחיפוי קירות חוץ ופנים כאחד.

UNI 180 פרגולה אלומיניום דגם

 ,UniKit פרגולה זו הנה דגם הדגל של חברת
דגם זה מתאפיין בעיצוב מודרני, חדשני בעל
  קווים נקיים ונוכחות שהופכת את הפרגולה

 לאחד הרהיטים הכי בולטים בבית.
 U5 הצללת הפרגולה מתבצעת על ידי פרופיל

המקנה מראה היי-טק אלגנטי

 
 

UNI-180פרגולת אלומיניום דגם 



חיפויי אלומיניום ומסתורי כביסה

גדר זו משלבת מספר אלמנטים - עמידות לאורך שנים, חוזק
 מבני וכמובן מראה יוקרתי ונקי.

גדר בסגנון היי-טק תפסה תאוצה בשנים באחרונות
בעולם העיצוב המודרני וניתן לראות אותה יותר ויותר

  בבתים ומבני תעשייה כאחד.
דגם זה מתאים לתחימת שטח מכל סוג ומשלב 

  בעיצובו מראה אוורירי ואקסקלוסיבי.

    

UNI-210 גדר דגם
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