


come in and

meet us



חברת אופן אלומיניום דיזיין בע”מ, יחד עם מותג היוקרה INNOUT הינה
חברת בת בקבוצת אבו מאהר לניהול ויזמות בע”מ. החברה הוקמה בשנת 

1999 ומהווה המשך ישיר לעסקי אלומיניום משנת 1964.

חברתנו היא חברה קבלנית יזמית ומבצעת, החברה עוסקת בניהול, תאום, וביצוע פרויקטים. השירותים 
שלנו כוללים ליווי הנדסי לפרויקט החל משלבי התכנון הראשוני ועד לשלבי המסירה הסופיים תוך מתן 
פיקוח וליווי הנדסי באתר הבניה, ייעוץ הנדסי וטכני וניהול תקציב. לחברתנו ניסיון רב בכל סוגי עבודות 
מוצרי  גם  הכוללים   - יוקרה  ווילות  דירות  הפרטי,  במגזר  והן  הציבורי  במגזר  הן  הקיימות,  האלומיניום 

ייבוא מהמתקדמים בעולם. 

החברה מונה כיום שלושה סניפים גדולים כאשר הסניף הראשי ממוקם במגדל העמק, בו גם פועלים משרדי 
הנהלת החברה, בחברה מועסקים כיום למעלה מ-100 עובדים ובעלי מקצוע - מהמובילים בתחום. 

אנו מחויבים לעמידה בסטנדרטים גבוהים תוך הקפדה על איכות, תקינה, עמידה בלוחות זמנים, שמירה על 
תקציב הלקוח, חדשנות וחשיבה יצירתית.

אנו מתגאים בהיותנו חברה משפחתית, אשר טומנת בחובה מסירות ומחויבות של כל בעלי 
התפקידים בחברה. אנו מבינים את חשיבות האמון בין הקבלן ללקוח, ועם ניסיון של למעלה מ- 30 שנה 

אנו רואים ביושרה, מקצועיות, אתיקה ושביעות רצון של לקוחותינו ערך עליון.

hello

המשיכו לצפייה בפרוויקטים



project

tlv apartment



אדריכל ירון אלדד פנה לחברתנו בבקשה ליצירת השלמה למראה הקונספטואלי 
בו הוא חפץ בעבור דיריו – חברתנו נרתמה למשימה והשלימה את חלומו של 
Sunroom והטמעתם  האדריכל ושל הזוג בבחירת פרופילים מינימליים מבית 
כחלק בלתי נפרד מקונספט החלל התעשייתי המעוצב. פרויקט זה זכה באות 

העיצוב של המגזין היוקרתי DOMUS לשנת 2018!

אסטטיקה תעשייתית
דירה בתל-אביב . 120 מ״ר





villa in nazareth

project



משפחה מדהימה שכל רצונה היה ליצור מראה חמים ובייתי, מפלט מחיי היום יום, 
כמובן שהחומר המתאים ביותר ליצירת חום ביתי לצד פונקציונאליות הוא העץ. 
חברתנו נרתמה למשימה, יחד עם חברת KNEER, ביצוע מפתחי עץ גדולים, זויות 
מורכבות והתקנה לא פשוטה, הובילו את הפרויקט להצלחה מסחררת, והלקוחות 

בהחלט הגשימו חלומות.

רואים את הנוף 
וילה בנצרת . 280 מ״ר





villa in nazareth 2 

project



ככה יוצרים מראה יוקרתי וחמים, כמובן שהחומר המתאים ביותר ליצור יוקרה 
ואיכות הוא השילוב של פרופילים גרמניים ואיטלקיים, זויות מורכבות והתקנה לא 
פשוטה, הובילו את הפרויקט להצלחה מסחררת – והלקוחות, בהחלט הגשימו 

את חלומם. אם אפשר שלא להתאהב.

בית פתוח לרווחה
וילה בנצרת . 250 מ״ר







north house

project



זוג צעיר ומקסים, פנה לחברתנו בבקשה מיוחדת – מראה יוקרתי ומודרני בקומה 
התחתונה ומראה חמים ובייתי בקומה העליונה. מעצבי חברתנו בשיתוף עם אדריכלית 
הפרויקט נרתמו למשימה – בקומה התחתונה, מוצרי SOLARLUX  דלת נאספת 
מדהימה לפתיחה מלאה של חלל הבית ליציאה לחצר ובקומה העליונה מוצרי עץ 

בגוונים בהירים ליצירת חום ואהבה – בהחלט חלום!

בית חם ומודרני
וילה בצפון . 185 מ״ר





our product

and partner



בואך לבחור את הספק הנכון עבור העבודה – עליך לבחון את המגוון הרחב של 
פתרונות הצללה אותם הוא יודע להציע.

חברתנו תעניק לך פתרון לכל פתח ופתח בביתך, המגוון שלנו כולל בין היתר:
דלתות נאספות, דלתות וחלונות מינימל, דלתות וחלונות עץ ועץ אלומיניום, 

פרגולות וחיפויי אלומיניום, צלונים נאספים, תריסי גלילה, וילונות הצללה ועוד.

המותגים  את  לביתך  להביא  מנת  על  בנחרצות  פועל  דיזיין  אלום  אופן  מבית   INNOUT היוקרה  מותג 
בין היתר-דלתות נאספות,  והטובים בשוק. חברתנו מייבאת סל רחב של מוצרים,  המיוחדים, המובילים 
חלונות ודלתות מינמל, חלונות ודלתות עץ ועץ אלומיניום ומגוון רחב של פתרונות נוספים. אנו פועלים 
בשיתוף פעולה עם האדריכלים המובילים בשוק הבניה הפרטית והציבורית בכדי להעניק את הפתרונות 

הטובים והמתקדמים ביותר לביתך.

service



חלונות ודלתות הזזה מינימל
היום כולם מחפשים את המראה הנקי, המודרני, הקלאסי לחלונות והדלתות בביתם – 

מסגרת החלון או הדלת הופכת לדקה ביותר ובכך מאפשרת מראה חלק ונקי בין פנים הבית לבחוץ.



חלונות ודלתות הזזה מעץ / עץ אלומיניום
דלתות וחלונות מעץ ייתנו לבית שלכם מראה טבעי כבר מהכניסה לבית. ניתן להשתמש בדלתות עץ 

אלומיניום או חלונות עץ בשילוב אלומיניום. למראה שהוא גם יוקרתי וגם טבעי.



מחיצות משרדיות
קירות זכוכית / מחיצות משרדיות הם טרנד ארכיטקטוני שמייצג את דור ההייטק. בנייני קומות 

רבים, בעיקר בניינים  למשרדים ומרכזי קניות גדולים, מעוצבים עם קירות זכוכית שמעניקים להם 
מראה מודרני ומרהיב. עם השנים הפכו קירות הזכוכית לאלמנט דקורטיבי גם בעיצובי פנים, 

כיום הם אלמנטים פופולריים בעיצוב פנים של בתים ומשרדים. 



פרגולות וגגונים
פרגולות אלומיניום פופולריות ונפוצות מאוד בשוק הישראלי והעולמי. האלומיניום כחומר מתכתי עמיד 

בפני כל אקלים וכל תנאי מזג האוויר, ובפרט אלו השוררים בארץ. הוא עמיד בפני חמצון, קורוזיה וחלודה 
ולכן שומר על המראה האיכותי והאסתטי שלו לטווח ארוך. האלומיניום הינו חומר קל יחסית, עובדה אשר 
מעניקה לו יציבות טובה. פרגולות אלומיניום אינן מצריכות תחזוקה כמעט בכלל והניקיון שלהן קל ופשוט 

במיוחד. האלומיניום מגיע בהרבה צבעים וגוונים ומעניק לבית מראה מודרני, אלגנטי ואסתטי.



חיפויי אלומיניום
חיפוי מבנים באמצעות אלומיניום הפך לדרך הנוחה, המהירה, המשתלמת והמעוצבת ביותר לשינוי 
מראה המבנה. חברת אופן אלום דיזיין מתמחה בחיפוי אלומיניום למבנים ומעניקה ללקוחותיה את 

המוצרים והשירות הטובים ביותר.





הגביש 4 מגדל העמק
טל 04.6704620  |  פקס 04.6704629

www.innout.co.ilsales@innout.co.il


