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כוכב אלומניום
 "תמיד תכוונו לירח.

 אפילו אם תפספסו מעט, תנחתו בין כוכבים"                    

לס בראון, מנטור.

מכולם!  גבוה  למעלה-  מכוונים  ב"כוכב"  שאנחנו  עשורים  משני  למעלה   כבר 

הבניה  בתחומי  האיכות  צרכני  דרישות  על  במדויק  עונים  שלנו  העילית  מותגי 

זמן  לאורך  עמידות  מקסימלי,  ביטחון  ומעניקים  בישראל  והעסקית  הפרטית 

באקלים המקומי המורכב ובעיקר מראה יוקרתי השובה את הלב.   

או  מחיצות  לדלתות,  מעבר  הרבה  הוא  עבורכם  ש"אלומיניום"  יודעים  אנחנו 

אופנתית"  "שפה  מעין  עצמי,  לביטוי  אומנותי  אמצעי  הוא  דקורטיביים,  פתחים 

אישית שלכם המבטאת את עולמכם הייחודי. 

לכן, אנו גאים להוביל עבורכם את המתכת הכסופה הנפלאה הזו אל עבר מחוזות 

וטקסטורות מרהיבות, למקומות בהם  רחוקים ככל שניתן, אל צבעים מפתיעים 

הדמיון והיצירתיות שלנו פוגשים את הרצונות הבלתי מתפשרים שלכם: באיכות, 

בגימור, בתוצאה.

אם חשקה נפשכם בחוויה עיצובית יוצאת דופן, ביצירה הרמונית המגדירה במדויק 

את הסגנון הייחודי לכם, פשוט בקשו משאלה מהכוכב שלכם.   

אנחנו מבטיחים שנגשים לכם אותה במלואה.
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Products  
and 
Technologies



Verona
טאץ’ איטלקי למראה מינימליסטי נקי.

למפתחים  חלוקות  ללא  מדויק  מראה  להענקת  המיועדת  יוקרתית  הזזה  מערכת 

גדולים במיוחד, המחברים בין פנים הבית לחוץ.

- רוחב פרופיל שולב 2 ס"מ בלבד, ללא חלוקות
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Ghent
קלאסיקה אירופאית, במרחק נגיעה. 

מגוון מערכות אלומיניום בפרופיל בלגי דק לעיצוב בסגנון כפרי

ודלתות הציר- מתאפיינים ברמת איטום  כל המוצרים- החלונות, דלתות ההזזה, 

ועמידות גבוהים ומדויקים, בידוד תרמי ואקוסטי, צביעה מתקדמת וגימור מושלם.

אדריכלות ענת קרומר. עיצוב פנים סיון רב הון. צילום דודו אזולאי.
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מגוון מערכות אלומיניום המותאמות למפתחים קטנים ומקנות לחלל המעוצב אופי 

ומראה אורבאני "ניו- יורקי".

איטום  ברמת  מתאפיינים  הציר-  ודלתות  ההזזה,  דלתות  החלונות,  המוצרים-  כל 

ועמידות גבוהים ומדויקים, בידוד תרמי ואקוסטי, צביעה מתקדמת וגימור מושלם. 

 New York 
“התפוח הגדול” עד הפרט הכי קטן.
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Boston 
“ארץ” האפשרויות הבלתי מוגבלות...

גמישות  ומאפשר  בידודית,  או  טריפלקס  זכוכית  ע"ג  בהדבקה  המיושם  צר  פרופיל 

עיצובית כדוגמת יצירת חלוקות בחלון בסגנון עיצוב קולוניאלי ועוד



תריסי MILANO שואבים השראתם מהתריסים הנוסטלגיים של פעם, תריסי שלבים 

המאפשר  ואיתן,  עמיד  מוצר  מציעה   MILANO תריסי  של  המודרנית  גרסתם  מעץ. 

ליהנות ממנו שנים רבות. את העץ החליף אלומיניום בגימור ובצבעוניות התואמים את 

המראה האותנטי של החלונות. 

Milano 
תריסים במראה של פעם



מחיצות משרדיות בפרופיל בלגי המאפשרות יצירת סביבת עבודה פתוחה ומוארת 

ועם זאת אישית ופרטית. 

לבחירתכם: מחיצות רצפה-תקרה, חלוקה לאזורים אישיים ואופן ספייס במגוון צבעים, 

בשילוב זכוכית שקופה, אטומה, צבעונית, מודפסת ועוד.

 Soho 
נותנים לכם את הספייס שלכם
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www.cochav.co.il

מפעל ותצוגה:
קיבוץ יגור, מיקוד 30056

מכירות ושירות לקוחות 6579*

אולמות התצוגה שלנו:
דן דיזיין סנטר- אולם ראשי - רח' הלחי 2, בני ברק

צפון - קיבוץ יגור

Cochav Aluminum Co.


