
 

 מחסני המחסנים והגדרות|  1
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www.macsan.co.il 

info.macsan@gmail.com 

08-9216446 

חזקות , מדהימות ביופיין, "ישראל THINK FENCING"גדרות 
 ללא צורך בתחזוקה או טיפול רבות שניםובטיחותיות שמחזיקות לאורך 

 ידידותי לסביבההרכבה עצמית תחזוקה מינימאלית  שנות אחריות  10 תוצרת אוסטרליה 



 סי.וי.פיגדרות |  2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uאז למה גדרות פי וי סי? 

  גדרותPVC עץ כמו בדיוק שנראים צבעים ובגוונים, מגיעות בשלל דוגמאות. 

   החלנגב עם מטלית ל –אין כלל תחזוקה. 

  אין צורך לצבוע כל שנה ולטפל בשמן, הצבעים עמידים –חסכון בכסף. 

 PVC פטריות ולא , א מושך טרמיטיםל, לא מתעוות ולא דוהה, הוא חומר עמיד
 .נרקב

 לא מתלקח באש. 
  ידידותי לסביבה ועמיד קרניUV. 
 10 שנות אחריות. 

 

 יבואניםמחסני המחסנים 
חומר גלם ה בלעדיים של

 think"חברת מלגדרות 
fencing"  האוסטרלית .

 מנצחת פיתחה נוסחה  החברה
ועמידות  PVC –לאיכות ה 

 , הצבע
לנו יד חופשית  אשר מאפשרת

ושקט ליצור מבחר גדול של 
 ,סוגי גדרות ודגמים שונים

ויפים במיוחד , חזקים, עמידים
כלל  תחזוקהאשר לא דורשים 

 .וכלל
 .גם בתנאיי מזג אוויר קיצוניים



 פרופיל החברה|  3
 

 

 

Uפרופיל חברה 

 Think Fencing Israel –מחסני המחסנים ישראל 

 .יוחנן יובל הוא המייסד והבעלים של מחסני המחסנים ישראל

מבנים מפנל  .מתוצרת הארץ ותוצרת חוץ PVCשל גדרות  והתקנהמחסני המחסנים מתמחה ביבוא ייצור 

 .מהחברות המובילותועץ מתכת , PVCושיווק מחסנים מ- ביותר בארץ יםוהיפ םיימהאיכותמבודד 

U גדרותPVC: 

החברה  .של מחסני המחסנים מיובאים בלעדית על ידינו מאוסטרליה PVCחומרי הגלם של גדרות 

צבעוני ולבן אשר עמידים  PVCפיתחה נוסחה עמידה ביותר של פרופילי , Think Fencing, האוסטרלית
מה שנותן לנו יד חופשית לייצר כאן בארץ . בתנאי מזג האוויר הקשים כמו באוסטרליה גם בישראל

 .קה כללעמידים וחזקים במיוחד ואינן דורשות תחזו, בעולם יםמהיפ PVCגדרות 
 

Uמבנים מפנל מבודד: 
משולבים  ,מגולוון וצבוע בתנור ,מ"ס 5מיוצרים מפנל , מבנים מפנל מבודד של מחסני המחסנים ישראל

משקוף אלומיניום המעניק עם כל דלתות המבנים מיוצרות על ידינו מפנל מבודד . פרופילי אלומיניום
 .חלק ויפה יחד עם חוזק ועמידות לאורך שנים, למבנים מראה אחיד

, תים נגישיםתאי שירו, תאי שירותים, עמדות שמירה: מחסנים ומבנים מיוחדים כמו: החברה מייצרת
 .ו"משרדים וכ, חדרי מגורים, ארונות אחסון לחצר, מלונות, חדרי קירור וצינון, תאי מקלחות חדרי כביסה

Uמבין לקוחותינו: 

מועצה האזורית , מועצה אזורית בני עייש, עירית רמת השרון, הועירית פתח תקו, לשכת נשיא המדינה
, החקלאית, 3צוות , המרכז הגרעיני שורק, ערי צדקבית חולים ש, המועצה לשימור אתרי מורשת, כדורי

, הום סנטר, רשת מלונות הילטון, מנהל קהילתי לב העיר ירושלים, מנהל קהילתי לוד, מרכז לטניס
 .רבים הפרוסים ברחבי הארץ ולקוחות פרטייםמסעדות , אולמות אירועים

 ה משיחת הכירות עד להשלמתמצוינות ומקצועיות  במתן שירות ומוצר מעול: האני מאמין של שלנו

 .העבודה בבית הלקוח

 .האני מאמין שלנו הופך מידי יום להגשמת חלום

 



 גדר דגם נשר|  4
 

 

 

  "נשר"גדר דגם 

 מרווחים עם  מ"ס 15ברוחב  אופקיים מורכבת משלבים. יפה ופרקטית, קלאסיתגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 הפרופילים האופקייםתוך למתכת חיזוקי  יש אפשרות להוסיף, במיוחדהגדר חזקה  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 גדר דגם עיט|  5
 

 

 

  "עיט"גדר דגם 

 מרווחיםעם  מ"ס 14 אופקייםמורכבת משלבים . ואלגנטיתיפה , חזקהגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 הפרופילים האופקייםתוך למתכת חיזוקי  יש אפשרות להוסיף, גדר חזקה •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 גדר דגם שלדג|  6
 

 

 

 " שלדג"גדר דגם 

 מרווחיםעם אופקיים מורכבת משלבים . ואסתטיתיפה , גדר קלאסית

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ"ס 7.6 פרופיל, מ"ס 88.5 פרופיל, מ"ס 15 מפרופילמורכבת  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 גדר דגם בז|  7
 

 

 

 "בז"גדר דגם 

 .מדהימה ביופייה, )אקוסטית( מסננת רעש, גדר אטומה

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ"ס 14.5פנלים משתלבים , מ"ס 4.2 מסילות, מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 בת גדר סנוניתולגדר דגם בז מש|  8
 

 

 

 משולבת גדר סנונית  – "בז"גדר דגם 

 מדהימה ביופייה עם רווחים בחלק העליון, )אקוסטית(מסננת רעש , טומהגדר א

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ"ס 7.6פרופיל , מ"ס 14.5פנלים משתלבים , מ"ס 4.2מסילות , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 גדר דגם סנונית| 9 
 

 

 

  "סנונית"גדר דגם 

                                    עם מרווחים      יםאנכימורכבת משלבים . ואסתטיתיפה , קלאסיתגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ"ס 7.6פרופיל , מ"ס 88.5פרופיל , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 שער בדגם תואםניתן להוסיף  •

 

 



 גדר דגם דוכיפת|  10
 

 

  "דוכיפת"גדר דגם 

 מרווחיםעם  םיאנכי שלביםמורכבת מ. ואלגנטיתיפה , קלאסיתגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ "ס 7.6פרופיל , מ"ס 88.5פרופיל , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 

 



 גדר דגם אנפה|  11
 

 

 

  "אנפה"גדר דגם 

 מרווחים בגבהים שונים עם  אנכייםמורכבת משלבים . ומיוחדתיפה , קלאסיתגדר 

 שמנת ולבן, ירוק, אפור כהה, בהיראפור , דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ "ס 7.6פרופיל , מ"ס 88.5פרופיל , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 גדר דגם טווס|  12
 

 

 

  "טווס"גדר דגם 

 מרווחיםבגבהים שונים עם אופקים מורכבת משלבים . ומיוחדתיפה , קלאסיתגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ "ס 7.6פרופיל , מ"ס 88.5פרופיל , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 גדר דגם שחף|  13
 

 

  "שחף"גדר דגם 
 גבהים משתנים, מורכבת משלבים אופקים. ומיוחדתיפה , קלאסיתגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ "ס 7.6פרופיל , מ"ס 88.5פרופיל , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 

 



 גדר דגם צופית|  14
 

 

 

 " צופית"גדר דגם 

 בחלק העליון מרווחיםעם מורכבת משלבים . יפה ופרקטית, מיוחדתגדר 

 .אפור כהה ולבן, אפור בהיר, שמנת, דמוי עץ אגוז, דמוי עץ דובדבן: צבעים

 מ "ס 7.6פרופיל , מ"ס 88.5פרופיל , מ"ס 15מורכבת מפרופיל  •
 ניתן להוסיף שער בדגם תואם •

 



 תמונות מהתקנות ברחבי הארץ|  15
 

 

 

 !ברחבי הארץ של מחסני המחסניםגדרות 

 התקנות שבוצעו על ידי צוות המתקינים של מחסני המחסניםתמונות מ

 

 לוד: מיקום בארץ, דמוי עץ, בזגדר מדגם 

 

 ראשון לציון: מיקום בארץ, צבע לבן, בשילוב סנונית בחלק העליון בזגדר מדגם 



 תמונות מהתקנות ברחבי הארץ|  16
 

 

 

 קורנית: מיקום בארץ, אגוז בשילוב עמודים אפורים דמוי עץ, גדר מדגם נשר

 

 תל אביב: מיקום בארץ, אפור כהה, מרפסתעל חומת  גדר מדגם נשר

 



 תמונות מהתקנות ברחבי הארץ|  17
 

פלמחים : מיקום בארץ, צבע לבן, סנוניתגדר מדגם 

 

 פלמחים: מיקום בארץ, צבע לבן, סנוניתגדר מדגם 

 

 חברון, כרמל: מיקום בארץ, אפור ירקרק, גדר מדגם סנונית

 



 תמונות מהתקנות ברחבי הארץ|  18
 

 

 

 הר חברון/ כרמל : מיקום בארץ, דמוי עץ, עיטגדר מדגם 

 

 יפו: מיקום בארץ, צבע לבן, עיט עם שערגדר מדגם 

 



 תמונות מהתקנות ברחבי הארץ|  19
 

מיתר : מיקום בארץ, דמוי עץ, שלדגגדר מדגם 

 

 פתח תקווה: מיקום בארץ, ירקרקאפור , שלדגגדר מדגם 

 

 כרמל: מיקום בארץ, דמוי עץ אלון, שלדגגדר מדגם 

 



  שערים מותאמים לדגם|  20
 

 

U שעריPVC מותאמים לדגם 

 

 פתח תקווה: מיקום בארץ, צבע שמנת, גדר מדגם דוכיפת עם שער

 

 צבי שדה: בארץ מיקום ,לבן צבע ,שער עם שלדג מדגם גדר



  שערים מותאמים לדגם|  21
 

 

U שעריPVC מותאמים לדגם 

 

 פתח תקווה: מיקום בארץ, צבע שמנת, גדר מדגם דוכיפת עם שער

 

 צבי שדה: בארץ מיקום ,לבן צבע ,שער עם שלדג מדגם גדר



  חיפוי ומסתור|  22
 

 

Uחיפוי ומסתור 

 

 מסתור אשפה מגדר דגם בז משולב גדר סנונית בחלק העליון

 

 מסתור כניסה מגדר דגם בז
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 מגוון מבחר צבעים
 

 

 

U צבעים לבחירה שלTHINK FENCING ישראל 
 שמנת                                       אפור ירקרק                        

            
 אפור כהה                                          לבן      

          
 דובדבןעץ  דמוי                                אגוזדמוי עץ                               

          
  צביעה בפטנט מנצח(במהלך ייצור הפנל צביעה( 

 10  שנות אחריות 
  ללא תחזוקה 
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