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רויאל שערים וגדרות מתמחה בשיווק מבחר גדול של גדרות, שערים ופרגולות לשוק 
הפרטי, עם ניסיון רב בעבודה מול בעלי בתים פרטיים ובתים משותפים.

אנו מתמחים בשיטה ייחודית, בבניית שערים וגדרות ללא ריתוכים.
כל המוצרים עוברים צביעה בתנור בשיטה ״אלקטרו-סטטית״ לפי בחירת הלקוח 

תוך מתן דגש על רמת דיוק וגימור שהופכים את המוצרים לאסתטים ומסוגננים.

אלומיניום כחומר גלם אינו נרקב, מחליד או מתבלה ולכן מוצרי החברה עמידים לאורך 
שנים רבות.

מפעל החברה ממוקם בצומת מסמיה בין גדרה לקרית מלאכי ואנו מבצעים עבודות 
בכל איזור המרכז, השפלה והדרום.

פרופיל החברה



שערי אלומיניום - פרופילים
מבחר רחב של סוגי שערים: 

שערי הזזה על מסילות, שערי כנף ושערי הרמה.

דגם אמבר

דגם ברקת

דגם חושן

דגם יהלוםדגם שנהב

דגם לשם

דגם יהונתן



דגם אודם

דגם רויאל

דגם אופלדגם אלמוג

דגם ספיר  דגם אגת

שערים בשילוב זכוכית
מבחר רחב של סוגי שערים בשילוב זכוכית חלבית חזקה, עמידה בכל תנאי מזג האויר. 

שערי הזזה על מסילות, שערי כנף ושערי הרמה בסגנונות שונים של אטום ופתוח.



שערים בשילוב זכוכית

A1 דגםA2 דגםA3 דגם

A4 דגםA5 דגםA6 דגם

A8 דגםA9 דגם A7 דגם



משולב שני צבעים
שערי אלומניום בשילוב של 2 צבעים בגוונים שונים לבחירה, מהווה פתרון 

למראה אטום ויוקרתי.

B1 דגם

B2 דגםB3 דגם



שערי הייטק בתוך מסגרת
שערי היי טק בסגנון מודרני ברמת גימור גבוהה ללא ריתוכים.

C1 דגם

C4 דגם

C2 דגםC3 דגם

C5 דגםC6 דגם



פרובנס
שערים בסגנון פרובנס בשילוב של זכוכיות ופירזולים לפי בחירת הלקוח, 

נותן מראה יוקרתי ומיוחד.

D1 דגםD2 דגםD3 דגם

D5 דגםD6 דגם



גדרות
גדרות מאלומניום מהווים פיתרון נפלא למעטפת הבית ולהגבת חומות נמוכות בקווים 

נקיים ובמגוון צבעים וסיגנונות.

פרופילים זכוכית

פרופיל משולבהייטק



E1 דגםE2

E4 דגם

דגם  E3פינות גריל

E5 דגםE6 דגם

פרוגולות תלויות וסככות מאלומיניום
פרגולה מאלומיניום מהווה פתרון נפלא להצללה והגנה על שטחים מסביב לבית. פרגולה 

מאלומיניום היא לא רק שימושית - היא מוסיפה לבית יופי בזכות הקווים הנקיים ומגוון הצבעים 
שמאפיינים אותה. כמו כן, הפרגולה עמידה לאורך שנים רבות - האלומיניום עמיד בפני כל  נזקי 

מזג האוויר, חרקים, ושאר מזיקים.



פרגולות זכוכית
יתרונה של הזכוכית הוא ביופיה ובחסינותה מפני פגעי הטבע. הזכוכית יוצרת שילוב מנצח של 

יוקרה מחד, ושל מראה עדין מאידך. היא הופכת את מוטות האלומיניום למשניים ותופסת את מירב 
תשומת הלב הויזואלי.

F2 דגם

F1 דגם



חצר אנגלית
חצר אנגלית משמשת כניסת אור ואויר לקומת המרתף. היום תוכלו לרכוש חצר אנגלית מעוצבת 

מאלומיניום חזקה ואיכותית לאורך שנים רבות שתשתלב לכם גם בחזית הבית היוקרתי ביותר. ניתן 
לייצר מעקות לחצר אנגלית בהתאמה אישית.





לקבלת הצעת מחיר מומלץ להרשם
  באתר או לתאם פגישה עם מנהל מכירות
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1-700-700-486
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