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איירולוקס

איירולוקס הוא הפתרון המתקדם ביותר 
לקירוי והצללה הנמכר בלמעלה מ-70 מדינות 

בעולם. איירולוקס  מתאים לכל סוגי הבתים 
- החל מבתי קרקע, דרך סגירת מרפסות ועד 

לפנטהאוזים בקומות הגבוהות. איירולוקס 
מאפשר ליצור חלל מושלם לישיבה ואירוח 

 מחוץ לבית ומתאים לכל תנאי מזג האוויר
בלחיצת כפתור אחת פשוטה.

איירולוקס הוא פרגולת אלומיניום חשמלית 
מתקפלת העשויהרפרפות אלומיניום מוקצפות 

בשילוב מרזבים ותאורה מובנית, צבעונית 
ומתחלפת מרהיבה.

לצד עיצוב ואיכות בלתי מתפשרים, איירולוקס 
מעניק נוחות ופשטות בהפעלתו בלחיצת 

כפתור בלבד.  

ייבוא בלעדי של צללית סוככים בע"מ

לדעת שלא 
התפשרתם!

צללית הינה החברה הגדולה והותיקה בתחום ייצור, ייבוא, הרכבה
והתקנת סוככים בישראל.

תחת קורת גג אחת, תוכלו למצוא את המגוון הרחב ביותר של פתרונות הצללה.
מקצועיות בלתי מתפשרת היא שהפכה את צללית לחברה המובילה בתחומה בה תמצאו צוות 

מומחים אשר ילוו אתכם משלב התכנון ועד לתוצאה המושלמת. החל מייבוא חומרי הגלם, 
הרכבת חומרים ופרופילים ועד ליצירה והרכבת הסוכך המותאם בדיוק לצרכיך - בטכנולוגיה 

מתקדמת ובאיכות הטובה ביותר.

זכינו לעבוד עם:

חברה שמבינה אנשים
מערכת מרזבים 

מובנית

לא  צריך לפרק 
ולאחסן

מתקפל בלחיצת 
כפתור

נסיון של מאות 
פרוייקטים

התקנה מהירה 
ומקצועית

אפשרי גם ללא 
עמודים

עמיד לאורך שנים

מתאים לקירוי 
שטחים גדולים

התאורה כבר 
בפנים

עמיד בכל 
מזג אויר



איירולוקס  הופך בקלות כל 
גינה, מרפסת או גג, לחלל 

נעים ומזמין לישיבה ואירוח, 
בכל תנאי מזג אוויר. 

לא מתפשרים 
על פונקציונליות

סנטק לפרטיים  //  4-5



לא מתפשרים 
על נוחות

איירולוקס פשוט וקל לתפעול! הוא 
נשלט בלחיצת כפתור, מגיע עם 

תאורה ומרזבים משלימים ומאפשר 
סגירה אנכית שאף היא נשלטת 

מרחוק.

סנטק לפרטיים  //  6-7



לא מתפשרים 
על התאמה אישית

איירולוקס מותאם אישית לצרכי הלקוח 
ולתנאי השטח כגון קומות גבוהות, 

הבדלי גבהים, קונסטרוקציה קיימת ועוד. 
כבר במועד ההזמנה אנו מבצעים מדידות 

ומכינים שרטוט מהנדס לפני ביצוע.

סנטק לפרטיים  //  8-9



לא מתפשרים 
על השמיים 

לאיירולוקס מגוון אפשרויות תנועה 
והצללה המתאימות לכל צורך.ניתן 

לשנות את זווית הרפרפות וגם לפתוח 
ו/ או לסגור את כל הגג , לאסוף את 

הרפרפות ולראות שמיים. 

סנטק לפרטיים  //  10-11



לא מתפשרים 
על עמידות 

איירולוקס  הוא הפתרון הטוב ביותר לקירוי 
והצללת שטחים גם בקומות גבוהות. 

האיירולוקס מתוכנן כך שיוכל לעמוד 
ברוחות חזקות ובתנאי מזג אויר קיצוניים. 

הרפרפות מכילות קצף אקוסטי מיוחד. 

סנטק לפרטיים  //  12-13



לא מתפשרים 
על הנוף 

אנו משקיעים במגורים בקומות 
הגבוהות על מנת ליהנות מהנוף. 

איירולוקס מאפשר קירוי מושלם 
ועמידות ברוחות החזקות המאפיינות 

קומות אלו וכל זאת מבלי לוותר על 
הנוף! 

סנטק לפרטיים  //  14-15



לא מתפשרים 
על עיצוב 

איירולוקס מתאפיין בעיצוב נקי וברמת 
גימור גבוהה. הוא מגיע במגוון צבעי 
תאורה מתחלפים, צבעים ותוספות 

מעוצבות להתאמה מושלמת. התאורה 
והמרזבים מגיעים כחלק אינטגרלי בסוכך.

סנטק לפרטיים  //  16-17



לא מתפשרים 
על  מקצועיות 

כל ההתקנות נעשות עם צוות מקצועי, 
בעבודה צמודה עם מהנדס מוצר ואישורי 

קונסטרוקטור. לצללית מתקני   הרמה  
 מיוחדים   ובלעדיים  המאפשרים   התקנה  

 במינימום   זמן   ובמקסימום   בטיחות. 

סנטק לפרטיים  //  18-19 



יופי של סוככים
צללית

03-7718526 56304 | מזכירות  יהוד   ,40 העצמאות  tzlalit@zahav.net.il | info@tzlalit.co.il | רח׳ 

03-7718525 03-7718528 | שיווק  03-7718524 | הנח"ש   03-7718527 | מכירות  לקוחות  שירות 

03-7718529 03-7718529 | רובוטיקה  03-7718530 | מסגריה  03-7718531 | מתפרה  גרפיקה 

לפרטים ותיאום פגישה חינם עם נציג:

*9468 1-800-22-1640


