
הקונספט החדשני של חברת מייסל מעורר השראה. בין אם זה בחופי ים, אתרי תיירות או במרכזי ערים התשוקה של לקוחות 
לאכול ולשתות בחוץ רק גוברת. לחברה יותר מ-35 שנות נסיון בפיתוח פתרונות מוצלחים לשטחים פתוחים המותאמים לכל 

מזג אוויר: שמשיות, כיסויים לפי מידה או קירות רוח לגן חורפי אשר הופך לשטח פתוח בלחיצת כפתור. בנוסף לקונספט 
המקורי של שמשייה משולבת עם בר מצוייד, יש לנו גם שפע של פתרונות ייחודיים לפי הזמנה: שמשיות לא סימטריות עם 

כיסויים ענקיים וקירות רוח ניידים. כל פיתרון הוא ייחודי לדרישות העסקיות.

פונקציונליות, איכות טכנית גבוהה ועיצוב ויזואלי 
מבטיחים הצלחה לטווח רחוק, אפילו במקומות 

חשופים ותחת תנאים קשים. השם והאמינות של 
מייסל תמיד מלווים אותך משלב התכנון והביצוע 

בשטח ולשנים של אחריות על איכות העבודה 
והמוצרים. אנחנו מרוצים רק כשהלקוחות של 

השותפים העסקיים שלנו מקבלים השראה 
מהמקום - לא רק איכות טכנית חשובה כאן אלא 

גם הרגש משחק תפקיד חשוב בהצלחה.

פתרונות ההצללה המתקדמים בעולם מבית מייסל אוסטריה

הקונספט של מייסל מעשיר
כל מקום, מייצר אווירה איכותית

בשטח הפתוח ומשדרג את
המיזם העסקי שלך

לראשונה בישראל!



בין אם היא מחוברת לבניין או כרכיב בודד שמשיית מייסל מרחיבה את שטח הישיבה ומכסה אזור 
שלם. ניתן להגיע עד לכ-200 מטר שטח מרובע מכוסה. שמשייה אחת או קבוצת שמשיות מרחיבה 

את פעילותך ומהווה נכס כלכלי בכל מיקום. העיצוב המיוחד מאפשר שימוש במקומות היכן 
שפתרונות אחרים הם בלתי אפשריים. קיימים פתרונות א-סימטריים ועיצובים בלתי רגילים. אין 

צורך לחבר את השמשייה לבניין ואין צורך בבסיס מסוים. אפשר פשוט להרכיב אותה כרכיב בודד 
בקלות וללא צורך באישורים מיוחדים.

שימושיות, אמינות ואיכות חשובות להצלחה בכל הקשור לאירוח עם ציוד בר. תכנון ארגונומי מבטיח 
גישה קלה ושירות מהיר עם צוות מצומצם. ברזים, מגירות של מקררים, מערכת מוסיקה, מערכת 

תאורה, הכל במקומו ופועל כהלכה, גם תחת תנאים קשים. כל שמשיית בר בנויה עם מרכיבים 
ברמה גבוהה ובהזמנה מיוחדת לפי צרכי הלקוח והמיקום. זה אומר שיש לך עסק בשטח הפתוח 

מהיום הראשון.

הבר קומפקטי מצוייד וקל לתפעול. הוא מתאים לפסטיבלים, אירועי ספורט, שווקים ותערוכות. לכל 
מקום שבו יש הרבה אנשים ודרישה גבוהה. הבר העירוני מוכן תוך דקות אפילו במקומות קטנים 
וצרים. השמשייה והבר ניידים ומושכים את העין, הם מהווים פתרון אפקטיבי לתפעול קצר מועד. 
בקלות ובמהירות ניתן להקים את הבר והשמשייה ואפשר להשתמש בהם באירועים רבי אנשים.

נשמח לתת תשובות ומידע נוסף
אבי סלומון ו/או תמי מצלאוי, פרויקט מייסל-ישראל
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SOLANINVENT
פתרונות הצללה מתקדמים לשטח פתוח

נציגי מייסל בישראל:

הכנסת אורחים באוויר הפתוח היא טרנד פופולרי והתחזיות ממשיכות 
להבטיח את המשכיות המגמה. דרישת הלקוחות לאיכות גבוהה בשירות 

ולאווירת מקום ייחודית רק גוברת. המומחיות המוכחת שלנו בשמשיות-בר 
עוזרת לך לענות על כל הדרישות. שמשיות מייסל מצויידות במלואן 

ומעוצבות באטרקטיביות המחזירה את עלותן במהירות. נצלו את 
ההזדמנות ליהנות מהניסיון והמומחיות שלנו על מנת להבטיח את 

ההצלחה בעסק הפתוח שלכם!

הקסם מובטח! קווים נקיים ועיצוב ייחודי 
מייעד את שמשיות מייסל לפתרון אדריכלי 

יוצא דופן להצללה. בין אם מחובר לבניין 
או לחוד, בין אם בחוף ים או בהרים, 

במרכזי תיירות או בבתי מלון.

• שטח כיסוי של שמשייה אחת: 9 עד כ-200 
   מטר מרובע

• תכנון ארגונומי יעיל

• פעילות ועמידות בתנאים קשים

• פתרון ייחודי לצרכי הלקוח

• הרחבת שטחי ישיבה ומיקסום כלכלי

• הקמה מהירה של יחידות ניידות

• מיתוג לפי דרישות הלקוח

• מגוון עיצובים ופתרונות א-סימטריים

• קלות תפעול

• 35 שנות נסיון

ת: ו נ יתרו ן רחב של  ו ו מג  

פתרונות מייסל הם מגנט לאורחים


