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לחפש חלון לבית זו לא עבודה קלה – מי היה מאמין שחלון מהווה חלק אינטגרלי מהעיצוב הסופי והאווירה שתשרור בבית?
וכמובן שגם מגוון האופציות הוא רחב יותר ממה שהיינו חושבים ,ולא מקל על קבלת ההחלטה הקריטית הזו .אז לפני שאתם
ממהרים לקבל החלטה ,כדאי שתכירו את סוג החלון ששולט היום בשוק :החלון הבלגי .החלון הבלגי קיבל את שמו מהשימוש
הנרחב שלו בבלגיה ,ואם הוא טוב לבלגים ,תהיו בטוחים שהוא טוב גם לנו…
חלון בלגי ,או בשמו השני "פרופיל בלגי" ,הוא חלון שמסגרתו עשויה מחומר מתכתי (לעומת עץ או פלסטיק) .במקור נעשה
שימוש בעיקר בברזל ,עד שהתגלו קסמיו של האלומיניום ,וכיום הפרופיל הבלגי עשוי בעיקר מאלומיניום המיוצר בחיתוך דק.
המאפיין העיקרי של חלון בלגי הוא העיצוב הציורי שלו ,שמושך את העין ,הופך את החלל לאוורירי ויגרום לכם להרגיש בעיירה
קטנה באירופה.

חלון בלגי – למה הוא כל כך פופולרי?
הפופולריות של חלונות בלגיים נעוצה ביתרונות הרבים שלהם ,שהופכים אותם למובילים בשוק .נתחיל מזה שהמסגרת היא
מסגרת עדינה ,דקה ואלגנטית ,לעומת חלונות אחרים בעלי מסגרת גסה וגבה – מה שמותיר מקום לשינוי עיצוב ,וכן הופך את
החלל לקליל .בנוסף ,מדובר בחלונות אלומיניום ,חומר שהוא עמיד ומותאם לכל מזג אוויר ,ומבודד רעשים – ועל כן אין דאגה
בתחום הבטיחות והאטימות .על הדרך תשמחו לדעת שהוא מאוד קל לתחזוקה וכמעט ולא דורש טיפול מיוחד ,וכן שחלון בלגי
שומר על הסביבה – הוא מאפשר לאור טבעי רב להיכנס לבית ,וחוסך בהוצאות חשמל ותאורה שפוגעים הן בכיס והן בסביבה.
ולסיום ,היתרון המרכזי של החלונות הבלגיים נובע מהדינמיות של החלונות ,שכן ניתן להתאים אותם אישית לבית ,ולחלק למגוון
של צורות ,גדלים וצבעים .כך תוכלו להפוך את החלון למותאם אישית ולחלק מהקסם ומהיוקרה של הבית.

למה דווקא אלומיניום?
שימוש בעבודות אלומיניום למוצרים שונים בבית ולעבודות בניין הוא פופולרי מאוד ,ולא סתם .אלומיניום הינו חומר קל אך חזק
במיוחד ,ונפוץ בחלקים רבים בכדור הארץ .האלומיניום אינו נשחק ,הוא קל מאוד לתחזוקה ,וכן אטום היטב ומבודד את החלל
גם מבחינה אקוסטית .בקיצור ,הוא הבחירה המושלמת למסגרת החלון.
אם אתם מעוניינים בשינוי ורוצים לשמוע עוד על חלונות בלגיים ,חברת  WINDOWSFIXמתמחה בעבודות אלומיניום ובאספקה
ובהתקנה של פתרונות מתקדמים ,ביניהם חלון בלגי.
החברה מציעה מגוון עיצובים איכותיים בצבעים ובטקסטורות שונות – למה אתם מחכים?

