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מגוון  למול  פועלת  החברה  ההצללה.  בתחום  רחב  ניסיון  ובעלת  ותיקה  חברה  השרון,  סוככי  חברת 
והעסקי.  הציבורי  במגזר  לקוחות  מוסדיים,  לקוחות  ומתכננים,  אדריכלים  פרטיים,  לקוחות  לקוחות: 
החברה נותנת מגוון רחב של פתרונות בתחום ההצללה מפתרונות לבית ועד לפרויקטים מורכבים. 
סוככי זרועות, מסכי הצללה, פרגולות, בדים ומפרשים הם רק חלק מהמגוון שיש לנו להציע ולהתאים 

לכל לקוח ולכל מטרה.

אולם תצוגה נרחב ברמת השרון יאפשר לכם להתרשם בדרך בלתי אמצעית מהמוצרים. 
המוצר  את  עבורכם  לבנות  מנת  על  לנו  שיש  האפשרויות  ממגוון  לבחור  לכם  יעזרו  שלנו  היועצים 

המתאים ביותר לצורך שלכם.

חברת סוככי השרון עובדת עם המובילים בתחום. החברה משווקת את מותג הפרגולות Palmiye שהוא 
 Spetmman, מהמותגים המובילים באירופה בתחום. בתחום סוככי הזרועות אנו משווקים את חברות
Solidox, FranciaFlex ו-Euroflex. הבדים שלנו הם בדים של Serge Ferrari. אנו מציעים איכות 

ללא פשרות של המותגים המובילים.

מפעל הייצור שלנו מייצר את המוצרים לפי המידות שלכם. אנו לא מחזיקים "מוצרי מדף" והמוצר 
שלכם יבנה עבורכם במפעלנו ויותקן על ידי צוותים מיומנים.

ונהיה פה  נלווה אותכם משלב המכירה, לקראת ההתקנה, בהתקנה  אנו מספקים לכם צל איכותי: 
לאחר מכן לספק אחריות ומענה לכל בעיה.

על סוככי השרון...
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צבע שלד: לבן / קרם
מידות: רוחב: עד 5.90 מ'  |  יציאה: עד 4.00 מ׳

סוכך הדגל של חברת סוככי השרון מבית חברת 
SOLIDOX חזק, מסיבי ואלגנטי סוכך קסטה מלאה – 

זרועות ובד טמונים בצורה הרמטית בתוך קסטה 
מלאה מגיע עם מנוע מובנה +שלט/מתג 

SOLITAR  סוככי זרועות

www.shh.co.il
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 SPETTMANN הסוכך הבסיסי להצללה מבית
חזק ועמיד חצי קסטה אלומיניום להגנה על הבד

מגיע בצורה בסיסית ידני 

תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית 
צבע שלד: לבן 

מידות: רוחב: עד 5.90 מ׳  |  יציאה: עד 3.00 מ׳

FIGARI  סוככי זרועות
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SKY  סוככי זרועות

www.shh.co.il

צבע שלד: קרם/ לבן
מידות: רוחב: עד 5.90 מ'  |   יציאה: עד 3.50 מ׳

סוכך מתקדם מבית SPETTMAN עם קסטה המגינה על הבד.
מגיע בצורה בסיסית ידני 

תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית 
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תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית 
צבע שלד: קרם/ לבן

מידות: רוחב )בסיסי( עד 5.90 מ׳  |  יציאה עד 4.00 מ׳
)ניתן להגדיל למידות גדולות יותר בהוספת זרועות(

 SPETTMANN הדגם הבסיסי של חברת
חזק, איכותי ומדויק מגיע בצורה בסיסית ידני 

חצי קסטה להגנה על הבד ואטימה 
קיר מסך יורד בחזית הסוכך

STAR  סוככי זרועות
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תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית
צבע שלד: לבן / קרם

מידות: רוחב 5.90 מ׳  |  יציאה 4.00 מ׳
)ניתן להגדיל למידות גדולות יותר- בתוספת זרועות(

 FRANCIAFLEX סוכך איכותי מבית חברת
שנמכר ע״י סוככי השרון עשרות שנים. 

חצי קסטה אלומיניום להגנה על בד הסוכך
מגיע בצורה בסיסית ידני

HORIZON  סוככי זרועות

www.shh.co.il
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EUROFLEX סוככי ענק מבית חברת
סוככים גדולים במיוחד בעלי תכונות חוזק יוצאות דופן 

הסוכך מגיע עם מנוע מובנה + שלט/מתג 
יכול לשמש להצללה נרחבת במקומות בהם לא ניתן להציב פרגולות

צבע שלד: לבן 
מידות: רוחב: עד 15.00 מ׳ 

יציאה: עד 6.00 מ׳

TIAN 5000/6000  סוככי זרועות
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VENIZ  סוככי חלון סוככי חלון  בנט
תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית 

צבע שלד: לבן 
מידות: רוחב: עד 6.00 מ'  |  יציאה: עד 1.5 מ׳

מתאים להצללה וחיפוי משופע ולשמש נמוכה בגלל יכולת פתיחה עד 160°
הבנט מגיע ידני עם חצי קסטה אלומיניום להגנה על הבד | סופר קסטה
וולן – תוספת בד בגובה 25 ס"מ בקדמת הבנט לגימור והצללה נוספת.

www.shh.co.il
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VENIZ  סוככי חלון
סוכך משופע עם זרועות צד המתאים למפתחים קטנים ובינוניים 

מתאים לשמש בזווית נמוכה 
יכול להגיע לזווית של 170° ובמצב זה הוא נראה כמסך 

מגיע בצורה בסיסית ידני 
קסטה מרובעת הצמודה לקיר להגנה על הבד. 

תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית 
צבע שלד: לבן 

מידות: רוחב: עד 3.00 מ׳  |  יציאה: עד 1.20 מ׳
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המנגנון מופעל ע"י שלט באמצעות מנוע המותקן בתוך גוף המסך
צבע שלד: אפור / לבן / קרם

מידות: רוחב: עד 5.00 מ'  |   יציאה: עד 3.00 מ׳

מסך הדגל של סוככי השרון. מסך ורטיקלי ממונע הכולל קסטה אלומיניום 
להגנה על הסוכך שבקדמתו פרונט עם משקולת כבדה ובצדדיו מסילות 

הולכה וכל אלה לטובת מתיחה אופטימלית של רשת המסך. 
 .Serge Ferrari מבית SOLTIS רשת מסוג

הרשת חוסמת קרינת UV אינה אטומה ומאפשרת חדירת אור ואוויר וחוסמת 
מזיקים מעופפים ניתן לראות דרכה את הנוף ולקבל פרטיות

ZIP  מסך ורטיקאלי

www.shh.co.il
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מסך ורטיקאלי  בנט ורטיקאלי
תפקיד המסכים הוא מתן צל משמש צידית. 

המסכים יורדים על גבי כבלים לגובה הרצוי אפשר לעצור 
אותם בכל שלב ולשלוט בכמות הצל. 

המסכים אפקטיביים מאד בגלל המבנה שלהם ואיכות החומרים.
המסכים מאפשרים הצללה, פרטיות והסתרה.

חצי/ קסטה מלאה מאלומיניום להגנה על הסוכך

המנגנון מופעל ע"י שלט באמצעות מנוע המותקן בתוך גוף המסך
צבע שלד: אפור / לבן / קרם

מידות: רוחב: עד 5.00 מ'  |   יציאה: עד 3.00 מ׳

תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית 
מידות: רוחב: עד 5.90 מ׳ |  יציאה: עד 4.00 מ׳
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הסוכך הקבוע מעניק שילוב בין עיצוב זורם לבין פתרון לשמש ולגשם כאחד 
נפוץ מאד בכניסות לבתים ובתי עסק, מסתורי כביסה, הגנה על חלונות ועוד

אנו מציעים את הסוכך במבחר דגמים 
הסוכך בנוי פלדה מגולוון, צבוע בתנור ועליו נמתח בד PVC עמיד

קבוע  קבוע מעוצב

הבד ניתן לשטיפה וניקוי 
ניתן גם למתוח בד דרלון
עמיד וחזק בכל מזג אויר

אינו ניתן לקיפול.

www.shh.co.il
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צבע שלד: לבן 
בד: דרלון 

מידות: רוחב: עד 5.90 מ'  |  יציאה: עד 5.90 מ׳
ולא יותר מ-30 מ"ר בסה"כ

סוכך ורקלים מבית FRANCIAFLEX משמש בעיקר לקירוי 
מעל חדרי זכוכית, פרגולות עץ ובטון. 

ניתן להרכבה בשיפוע וללא שיפוע. 
מתאים למפתחים גדולים. 

מערכת חשמלית, קפיצים ורצועות שומרת על מתיחת הבד
בכניסתו ויציאתו מתוך קסטה מלאה ומעוצבת. 

מגיע עם מנוע מובנה בגוף הסוכך

סוכך מסילות  ורקלים

www.shh.co.il
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משמש בעיקר להצללה מעל חדרי זכוכית, פרגולות עץ ובטון. 
הגוף והמסילות הקטנים יחסית מאפשרים לשלבו באופן כמעט נסתר מהעין. 

מגיע עם מנוע מובנה בגוף הסוכך 

צבע שלד: לבן / אפור
מידות: רוחב: עד 3.00 מ׳  |  יציאה: עד 5.00 מ׳

סוכך מסילות   זיפ אופקי
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תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית
צבע שלד: לבן

מידות: רוחב: עד 5.90 מ'  |  יציאה: עד 5.90 מ׳ 
גובה: עד 4.00 מ'

עד 25 מ"ר ביחידה אחת וניתן לחבר מספר יחידות.

קירוי מלמעלה ובחזית על ידי יחידה אחת. 
ניתן להוסיף קירוי צד. 

משמש כהגנה מפני גשם ושמש אך לא מפני רוחות חזקות.
אידיאלי למסעדות, בתי קפה  ומרפסות עם הצללה מעבר למעקה.

מגיע בהפעלה ידנית של מנואלה. 

www.shh.co.il

סוכך מסילות   ורנדה
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סוכך מסילות  סוכך כבלים
סוכך "עיצובי" המקנה צל ואווירה.

מתאים גם למפתחים גדולים במיוחד ומצריך 
נקודות עיגון קיימות או הקמת עמודים ייעודיים. 

מתאים לחצרות, מסעדות, הצללת בריכות. 
מגיע בצורה בסיסית ידני 

בד: לבחירת ממגוון בדי הדרלון ורשת סולטיס
מידות: רוחב מירבי אינו מוגבל 

אך מומלץ שרוחב הרצועה לא תעלה על 2 מ׳
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פרגולה אלומיניום שלם מחוזק. מורכבת ממסגרת אלומיניום עם שלבי כפול במרחק של כ-2 ס"מ 
אחד מהשני, שמחד מאפשרים כניסת אור ומאידך מצילים בצורה אופטימלית בגלל המבנה. 

מתאים למשטחים גדולים וקטנים הפרגולה 
מעניקה פתרון לכל עונות השנה הן לשמש והן לגשם. 

ניתן לעצב את הפרגולה במגוון אפשריות: עמודים / בתלייה קירוי  פוליגל/סנטף / ללא קירוי. 
תאורת לד מובנית, ניקוז בשפיכת מים חופשית או מרזב.

פרגולה  אלומיניום קבועה
צבע שלד: לבן / אפור / קרם

ניתן לבחור בכל צבע אחר כתוספת

www.shh.co.il
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פרגולה  אלומיניום מסתבסבת
הפרגולה הזו היא פתרון מודרני ופרקטי לקירוי מפתחים הן לגשם והן לשמש. 

רפרפות מאלומיניום משוך עם גומי אטימה ניתנות לשליטה מסגירה מלאה 
ועד פתיחה של כ- 120°. 

מנגנון חשמלי או ידני מאפשר לעצור את הרפרפות בכל זווית ובכך לשלוט 
בכמות האור, הצל, האויר והמים. 

הפרגולה מוצבת על עמודים או בתלייה.

תוספת אפשרית: הפעלה חשמלית
צבע שלד: לבן /קרם / אפור

ניתן לבחור בכל צבע אחר כתוספת
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המותג PALMIYE לפרגולות מתקדמות משווק בארץ על ידי חברת סוככי השרון. 
המותג, המוביל בתחומו, מביא מבחר אדיר של פתרונות הצללה עם קידמה מובילה לכל תחום הפרגולות בעולם.

קו מוצרים אדיר שנותן ללקוח בחירה והתאמה לצרכים. תוספות והשלמות שמאפשרות ללקוח לבנות לעצמו את 
הפרגולה שתתאים לצרכיו. פרגולות עם קירוי PVC או אלומיניום אטומות לחלוטין המאפשרות סגירת חדרים וחללים.

PALMIYE  פלמיה

www.shh.co.il
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ניקוז נסתר בתוך גוף הפרגולה ומרזוב מובנה. 
תאורת לד מובנית בגוף הפרגולה בכמות אור הנקבעת על ידי הלקוח. אפשרות לסגירה 

על ידי זכוכית או מסכי ZIP בכל דרך אחרת שבונה חדרים אטומים, מאווררים ומוארים.
הפרגולה עמידה לשנים וניתנת לנקיון בקלות רבה.

פרגולות PALMIYE מותאמות לבתים פרטיים, בנייני ציבור, מסעדות, בריכות ולכל מקום 
הרוצה פתרון הצללה מודרני ומתקדם.
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PALMIYE  פלמיה
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הפתרון הפשוט והאלגנטי הזה נועד להגן על שטחים נרחבים מפני 
שמש תוך הוספת נופך עיצובי וצבע. 

מפרשי הצללה נמצאים ונותנים פתרון בכל מקום: פארקים 
ציבוריים, חצרות בתי ספר, חצרות בתים, חצרות של חברות פרטיות 
למנוחה או עבודה בחוץ. הבדים או הרשתות ימתחו בין נקודות עיגון 

קיימות)קירות בתים( או על ידי הקמת עמודים יעודים שמעוגנים 
לקרקע לאחר חישובי עומס הנדסיים שיבטיחו שימוש בטוח. 

אנו ממליצים לקפל את הרשת בחורף ובכך להאריך את ימיה.
שימוש ביתי יכול לתת פתרונות לאזורי משחק לילדים, בריכות, 

חצרות נרחבות ללא צל ולכל מטרה אחרת.

רשתות  רשתות ובדי הצללה
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הדרך הטובה והזולה ביותר להנות ממרפסת גם בחורף. הגנה מפני גשם ורוח. 
את הסגירה מתאים הלקוח לצרכיו ומעצב אותה על פי רצונו. בחירת סוגי הבד ודוגמאות. 

גודל החלונות ומיקומם שיטת הפתיחה של הפתחים: סקוטש או רוכסן. 

סגירות  סגירות חורף
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סגירות  זכוכית

www.shh.co.il

מגוון של אפשרויות מתוך תצוגה וקטלוגים
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סגירות  פאנל מבודד

הפאנל המבודד בנוי מלוחות אלומיניום אשר בניהם חוצצת שכבת בידוד)טרמי( ואקוסטי. 
הפאנל מופיע במספר עוביים. 

הפאנל משמש לקירוי של חללים וחדרים בצורה קלה, חזקה  ומהירה ומספק בידוד מעולה מן החוץ. 
מתחת לקירוי ניתן לבצע בניית קירוי או סגירות בכל צורה.

צבע שלד: לבן  / קרם
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הסוכך המוכר מכולם. מתאים לכל עונות השנה. מושלם להצללה 
בקיץ ואטום לגשם. מיועד לחלונות, ומרפסות. 

ניתן לקיפול. המרקיזה במרפסת מאפשרת סגירה למעין חדר 
ונותנת הגנה מרוח וגשם גם בימי חורף סוערים. בניגוד לסוככים 

אחרים בימי חורף, רוח וגשם אין צורך ואף רצוי להשאירה פתוחה 
וזאת בגלל צורתה הכיפתית. 

מרקיזה
פתיחת המרקיזה נעשית באופן ידני וחשמלי. 

ניתן לחבר למרקיזה קבועים הצבועים בתנור להשלמת הסגירה. 
שלד המרקיזה עשוי מפרופיל אלומיניום מחוזק צבע בתנור

מידות: רוחב: עד 6.00 מ'  |   יציאה: עד 2.10 מ׳
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shh@shh.co.il | www.shh.co.il


