כיצד נבחר תריס גלילה חשמלי לבית?
התריסים מהווים חלק משמעותי ובלתי נפרד בכל בית .מלבד המענה הפונקציונאלי שהם מספקים עבורנו – יכולת שליטה מול
כמות האור ,כניסה והארה או הגבלה וצמצום האור ,בהתאם ,הם גם מספקים עבורנו מענה אסתטי ,עיצובי .במיוחד בעידן שלנו
היום ,בו לא רק הפרקטיות של המוצר חשובה ,אלא גם חשובה לנו הנראות והאסתטיות של החלל ,וכיצד כל האלמנטים השונים
מתחברים ומשתלבים יחד ,באופן הרמוני בחלל.

מגוון גדול ורחב של תריסים
כיום ,ניתן למצוא מגוון גדול ורחב של סוגי תריסים לבית ,אשר מגיעים בשלל צבעים על פי מניפת צבעי  .RELניתן למצוא
תריסים שעשויים מחומרים שונים ,כאשר הסוג ,הטקסטורה והחומרים משפיעים באופן ישיר על האווירה ששורה באותו חלל.
סוג התריסים הנפוץ ביותר היום הם תריסים שעשויים מאלומיניום ,כאשר אפשר להזמין את אפשרויות הטקסטורה והצבע ,על
פי בחירה מראש .בנוסף ,רבים מתקינים פרופיל בלגי מה שמאפשר לרכך את נראות התריס ואת המסגרת שלו.

סוגי תריסים מאלומיניום
סוגי התריסים המרכזיים מאלומיניום הם תריסי גלילה ,תריסי הזזה ,תריסי רפפה ותריסי הצללה ,שאותם ניתן להתקין בשילוב
של מנגנון הזזה ופתיחה חשמלי .בתריסים אלה ,אנו יכולים לשלב מערכות סמויות עם ארגזים נסתרים שמשתלבים נהדר
בחלל ,ואינם מגבילים את העיצוב .הם יכולים להגיע עם מובילים ופתחים סמויים לתריס ,כולל פיתול פנימי תחתון .רבים
משלבים בתריסים אלה מנוע ,שכן בצורה זו ,ניתן לשלוט במהירות על פתיחת התריסים .בנוסף ,יש כאלה שמשלבים שלטים,
מפסק וחיישנים ייחודים למטרות שונות.

תריס גלילה חשמלי
תריס גלילה הוא אוסף של שלבי תריס שנכנסים אחד בתוך השני ונגללים יחד לתוך ארגז התריס ,שנמצא מעל הפתח .כאשר
התריס סגור ,יש חושך מוחלט .כאשר התריס פתוח ,יש מעבר של אור מלא ומעבר של אוויר באופן מיטבי .על מנת לפתוח את
התריס או לסגור אותו ,יש לנו מספר אפשרויות לשימוש :מנוע חשמלי ,רצועה ידנית או הפעלה משולבת (פיתרון מצוין לאנשים
שומרי שבת).

אם כן ,כיצד נוכל לבחור תריס גלילה חשמלי?
על מנת לבחור נכון ,אנו צריכים לדעת מספר דברים .ראשית ,חלק משמעותי מהתאמה של תריס הגלילה ,צריכה להתחשב
בכיוון של המפתחים ובזוויות של פגיעת השמש בקירות של הבית .בנוסף ,נוכל לבחור תריס גלילה שמבחין בין שני סוגי שלבים
עיקריים ,שלב אור או שלב רגיל .שלב אור ,מכניס יותר אור ברגע שהתריס סגור כשהוא נמצא על החצי ,ובשלב רגיל ,שבו אין
חרכים ,הוא מכניס אור מועט .במידה ונרצה להכניס יותר אור ,או לשלוט בכמות של האור שנכנס ,נשתמש בשלב אור .את סוגי
התריסים נתאים לגודל המפתחים בבית ,על ידי בחירה בשלבים בגדלים מתאימים ,כך השלב הגדול יותר ,יהיה מתאים לרוחב
פתח גדול ,והשלב הקטן יתאים למפתחים קטנים יותר .במידה ואתם מייעדים את תריסי הגלילה לחדר השינה שלכם ,מומלץ
להתקין תריסים איכותיים שיספקו חושך מוחלט ,אם תרצו ,בעת סגירה .במידה ואתם מייעדים את תריסי הגלילה לחדר
הילדים ,מומלץ לבחור בתריסי גלילה שאינם מאסיביים ,אז הם יספקו כניסה של שמש טבעית לחדר .על כל פנים ,חשבו לבחור
בתריסי גלילה איכותיים ,חזקים ועמידים לאורך זמן ,שלהם יש סוג מנוע שמתאים ,הן למשקל והן לגובה של התריס.

שילובים שונים יוצרים הרמוניה
המגמה היום בכל עולם התריסים ,היא ליצור שילובים מעניינים שמספקים גם פונקציונאליות וגם אסתטיות .מתוקף כך ,ניתן
לראות תריסי גלילה רבים ,משולבים יחד עם חלונות אלומיניום .בגלל הקלות הרבה שבה ניתן להתאים את התריסים לחלונות
הבלגים ,נוצר מראה הרמוני ביותר .מדובר על אלמנטים שמגיעים בקווים נקיים ,ומשדרים רוגע ושלווה בחלל ,ללא שום עומס
בעיניים וללא שום הגבלה בעיצוב.

 -WFלאנשים שמעריכים איכות
חברת  WFמתמחה כבר למעלה מ 30 -שנה ,בטכנולוגיות מתקדמות למערכות אלומיניום .בין המוצרים הרבים שאותם היא
משווקת ,תמצאו מגוון גדול ורחב של חלונות ,דלתות ,קירות מסך ,מעקות ,לוחות אלומיניום ותריסי אלומיניום בעלי יכולות,

ביצועים ושילובים רבים ומפתיעים .אלו יוצרים הרמוניה ומספרים סיפור בחלל .חברת  WFשמה דגש רב על איכות חומרי
הגלם ,רמת גימור גבוהה ועיצוב ייחודי ,שמשתנה בהתאם לטעמו ,צרכיו וסגנונו של הלקוח .אין ספק כי התריסים של חברת
 ,WFמיועדים לאנשים ,שמעריכים איכות.

