
 !שלום לכם

 .אנו שמחים על ההיזדמנות לפרגן לכם

 .העבודה והתריסים מושלמים, אם יש תקלה או בעיה אתם זמינים תמיד

  !!פשוט לא צריך כל מי שמיתלבט לגבי מתקינים 

 גיא ואנה בר יוסף

 (2016)מאי  קיבוץ אדמית

  צת חבריםמלבמהלך בניית תוספת קומה לבית קיים, הגענו אל תריס תפן בה

 .תה על הצד הטוב ביותרנדקל היה מקצועי לעניין קשוב ואדיב, כל שאלה נע

ביום ההתקנה הגיעו רפי ודקל והצוות להתקין את מה שנבחר, עבודה מושלמת !! בדיוק מה שהזמנו 

 וסיכמנו

 . איכות ההרכבה מצויינת , ואנחנו נהנים מאוד מהמוצר המוגמר

 תודה

 (2016טמבר )ספ משפחת מדינה משה ואיילת , תובל

 . לאחרונה סיימנו התקנת חלונות שונים בביתנו ואנו מרוצים מאוד מהאיכות והשרות

כבר בשלבים הראשונים כאשר ''גיששנו '' בעולם האלומיניום ועברנו הרבה יצרנים שונים הבנו שבתריסי 

 . לנו על מי לסמוך תפן יש 

 . ור ומחיר הוגןקיבלנו יחס אישי וקשוב, הבנה לצרכים שלנו , נכונות לעז

  . קיבלנו עבודה מוקפדת של מערכות האלומיניום כולל התקנה , ביקורת ובדיקות לאחר סיום ההתקנה

 . לדעתינו מי שרוצה ראש שקט מבעלי מקצוע שאכפת להם כדאי שיפנה לתריסי תפן

  בהצלחה לכולם

 (2017)יולי  כמון – פישל מיכל וגדי

 ,רפי ודקל שלום

 ,המסור והטוב שקבלנו מכםתודה על השירות 

 .עבודה איכותית ויפה לשביעות רצוננו המלאה

 בברכה, 

 (2016, נהריה )אוקטובר יוסף עתליה ודוד

 ברצוננו להודות מקרב לב עבור השירות המצויין שקיבלנו מתריסי תפן!

 ולהמליץ בחום למי שרק אפשר!!!

 עליהם טיפת ליכלוך. בזכותם יש לנו תריסים וחלונות מהממים, חזקים, שלא רואים

 היתה לנו המון התלבטות לגבי הצבע ויאמר לזכותם שעזרו לנו לבחור את הטוב ביותר!

  כמו כן היתה לנו בעיה עם ארונות הקיר שהזמנו, שלא נכנסו לנישה בגלל תכנון שגוי

 והם פשוט הגיעו לעזור, ללא עלות נוספת, ופרקו את התריס כדי שהארון יכנס.



יש לציין כי קיבלנו מתריסי תפן עזרה עוד משלב תכנון הבית, בצורה מקצועית ואיכותית ובזכותם נחסך 

 מאיתנו סכום כסף נכבד על חלונות לא נחוצים ועוד!

 אנחנו יודעים שכל בעיה שלא תהיה בעתיד, אנחנו בידיים טובות.

 ממליצים לכולם להנות מראש שקט ומקצועיות בלתי מתפשרת,

 בהוקרת תודהבברכה ו

 .(2017)מרץ  , מושב כנףאורטל וליאור משפחת רובינוביץ

 " תפן תריסי"  בית וכל דקל לרפי

 מודים. החדש בביתנו ותריסים דלתות חלונות והתקנת ייצור תכנון,  עבודתכם על לכם להודות ברצוננו

 בה נתקלנו לא שלצערנו) אמינות על ובעיקר, בזמנים עמידה על, מקצועיים הסברים מקצועית עבודה על

 (.הדרך לאורך אחרים מקצוע בעלי אצל

 .פוטנציאליים לקוחות אלינו להפנות ומוזמנים הצלחה לכם אחליםמ

 (2017)יוני  ורדים כפרשאנני,  ועודד סימה

, החדש בביתינו ומקצועית מהירה עבודה על, סולימני ודקל רפי בראשות", תפן תריס"ל להודות ברצונינו

 .הביצוע גמר לשלב ועד במפעל המקצועי היעוץ משלב

 רצונינו ולשביעות בהקפדה בוצע הכל זאת ובכל חדשנית בנייה בשיטת שלד בסיס על קטן לא פרויקט

 .המעורבים והאלמנטים העבודה איכות על מלאה אחריות לקיחת תוך

 ."תפן תריס, "ודקל רפי לכם רבה תודה

 (2017)מרץ  אל-טל, מנו ועופר סימונה

 - המעוניין לכל

 . אל טל ביישוב שבנינו בבית לגור נכנסתי שנה לפני

 . תפן מתריסי ודקל רפי עשו( וחלונות תריסים) האלומניום עבודות את

 (.ביותר חשוב פרט) בזמנים עמידה,  אמינה, מקצועית בצורה זאת עשו הם

 . עליהם להמליץ הלב מכל ואשמח אותם שהכרתי שמח אני

 (2016)מאי  זינגר אריאל - רב בכבוד

 המלצת סמך על זה בספק בחרנו. חדש בית בנית פרויקט במסגרת תפן תריס חברת עם התקשרנו

 הביצוע לשלב עד התכנון משלב אותנו ליוותה תפן תריס חברת. נרחבת שוק סקירת ואחרי חברים

 והגיבו שלנו והדרישות לבקשות קשובים היו ורפי דקל, בחברה המפתח אנשי. ובאדיבות במקצועיות

  דבר של בסופו. וסבלנות במקצועיות אליהם

 .דרישותינו ולפי מקצועית,  יפה עבודה 

 תודה

 (2016שרייר )כרמיאל, יוני  ניק

 

 



 !שלום ורפי לדקל

   .בביתנו שעשיתם מאוד וטובה המקצועית החלונות ועבודת הטוב היחס על לכם להודות ברצוננו

  .גדולים חלונות לשני מחיר הצעות שלוש קיבלנו העליונה הקומה את כששיפצנו הראשון בשלב

  .עבודה אותה תמורת ביותר הטוב היה לנו שהצעתם המחיר

  ."בחלונות בדיוק רוצים אנו מה של" הבירור תהליך בכל דקל עם חם וקשר יחס קיבלנו בנוסף

 .שרצינו מה ולפי בהצלחה העבודה לביצוע סייעו רפי של והמקצועיות הידע כן כמו

 .העבודה את לעשות מי אצל שאלה הייתה לא כבר התחתונה בקומה המרפסת את כשסגרנו

  תפן תריסי על מאוד ממליצה

 .העבודה את ולראות לבוא מוזמנים

 .(2017)ינואר  נהריה 15 נוף יפה בנימין ועובדיה ציונה

 .הגענו בעצם וכך", תפן תריסי" על המלצה קיבלנו ביתנו בניית בעת

 .מהיר מענה קיבלנו שאלה כל ועל פנים מסביר, אדיב הינו השירות

 .בזמן ותמיד ואמינות במקצועיות נעשתה העבודה

 !מהתוצאות מרוצים אנו 

 ,בחום ממליצים

 (2015אל, יוני -אלתר )טל והדר ליאור

 .שלנו הבניה מפקח של המלצה בעקבות תפן לתריס הגענו

 .בנאדם כל קודם שהוא מקצוע בבעל שנפגשנו לדעת נוכחו דקל עם הראשונה בהפגישה כבר

 .רלוונטיים לא לכיוונים אותך לוקח או עצמו את כופה לא, הלקוח לצרכי עצמו את מתאים,  אמין, מקצועי

 ידעו ההתקנה אחרי הרבה עזרתם את צריכים שהיינו וגם מצוינת עבודה עשו,  בזמנים דועמ תפן תריסי

 .חיוך עם והכל בעיות ולפתור לתקן, להגיע, גבוהה שירותייות רמת להפגין

 !!! בחום ממליצים

 ,ומיכל ערן עמיאל

 .(2016)ינואר  יסעור קיבוץ

 .   שלנו הבנייה מפקח של המלצה בעקבות תפן לתריסי פנינו

 של בסיסית תוכנית והייתה קליל של אלומיניום פרופיל רוצים שאנחנו ידענו –  בחשש לפגישה הגענו

  .הקטנים והפרטים הפרופילים בסוגי מאוד מעט הבנו לזה מעבר אך האדריכל

 היתרונות, והתריסים הפרופילים סוגי על מפורט הסבר קיבלנו.  מאוד התרשמנו הראשונה מהפגישה

 . וכו סוג כל של והחסרונות

,  ואיתנו הבנייה מפקח עם מאוד טובה תקשורת, בזמנים עמידה הייתה.  מעולה היה העבודה תהליך כל

  .ונהדרת מקצועית עבודה וכמובן

 .בחום עליהם ונמליץ תפן תריסי עם לעבוד  מאוד נהנינו

 (2016ז'קלין ואיתמר מונצ'ק )יחיעם, פברואר 



 . שלום

  תפן תריסי שנקראת לבית תריסים חברת על ולהמליץ אותכם לשתף ברצוני

  הכל ולפני כל קודם דקל והבן רפי האבא על תפן תריסי חברת על בחום ממליץ אני

  ההתקנה מיום שעברו שנתיים לאחר גם,מקצוענים מכל וחשוב ואמינים טובים אנשים

  חדש בית שבונה מי אז,  ואדיב מהיר שירות וקיבלתי התקשרתי פשוט אז לשירות ונזדקקתי

 . בחום ממליץ אני תריסים/החלונות בתחום מקצוע אנשי מחפש ובכלל

  תודה 

 (2013ינואר )ספסופה,  סננס ניר

      המלצה  -  תפן תריסי

 הייצור התכנון במהלך הרבה הסבלנות ועל והמקצועית הטובה העבודה על ולדקל לרפי להודות מבקש

 .כשנה לפני הסתיימה שבנייתו בביתי האלומיניום מוצרי של וההתקנה

  .העבודה סיום לאחר הקשבת והאוזן הטוב השירות את גם לציין יש

 .פונה לכל אישית המלצה לתת כמובן אשמח

  (2015)יוני  צורית  - גלמור נחום

 עמידה של בנושא אם רבים בקשיים ונתקלתי, רבים מקצוע בעלי עם עבדתי הבית בניית במהלך

   .העבודה באיכות בעמידה ואם וזמנים בהסכמים

 בעלי שכל מייחל הייתי, תפן תריס כמו ואמינים אדיבים מקצוע בעלי עוד שיש לגלות מאוד שמחתי

 (.שלא וחבל) כאלה יהיו המקצוע

 במקצועיות בזמנים עמדו תמיד, האלומיניום עבודות לביצוע בהם שבחרתי מהעובדה מאוד מרוצה אני

 .טובים ובמחירים נעימויות ואי הפתעות ללא ונעימה אמינה בצורה, לציון ראוייה ואיכות

  .משפחה בני עם כמו נעימה היתה תמיד איתם התקשורת

 .הלב מכל ממליץ אני שמתלבט מי

 (2015אבירם לוי )שדה אליעזר, ספטמבר 

 לדקל וצוות תריס תפן

 תודה על הייעוץ והליווי המקצועי שהענקתם לנו במהלך בניית ביתנו החדש ביחיעם.

 קיבלנו מענה מהיר לכל פניה / שאלה.

 הביצוע בשטח היה טוב ואיכותי.

 ממליצים בחום

 (2016)יחיעם, פברואר רונן ולירון עופר 

 

 

 

 



 .והדלתות התריסים, החלונות את בביתי התקינו'תריס תפן'  שנים כשלוש לפני

 .תריסים וסוגי פרופילים לבחור לי שסייעו התכנון בשלב כבר ביטוי לידי באה שלהם והמומחיות השירות

 .ובזמן ההתחייבות לפי בדיוק היו, ההתקנה לרבות, העבודות ביצוע

 .וייעוץ לשאלות זמינים היו תמיד לבית שנכנסתי לאחר גם

 !בחום ממליץ

 ,בברכה

 (2014גרנות )כמון, ספטמבר  צביקה

  .תודה, 'תפן תריס' ב הצוות וכל דקל, לרפי

  !יום מדי נהנים אנחנו ממנו - הביצוע, התמיכה, הייעוץ על

  .בשטח שצצו בעיות ולפתור השווה לעמק להגיע היכולת על

  .מרוצים מאד אנחנו

 גם היטב ועובד ויפה, הבניה במהלך ונעים קל להם שיהיה שמחפשים, כמונו, בתים ולבוני לכם בהצלחה

  .אחריה

  ,רבה תודה

 (.2014)תובל, מרץ  פוגל ואופיר יערה

 ,תפן תריסי וצוות לדקל

 מתהליך הן, מרוצים אנחנו כמה, ולך לאביך ולומר בביתנו שביצעתם העבודה על לכם להודות רצינו

 .מהתוצאה וכמובן, והתכנון ההזמנה

 .העיניים ובגובה כנה, נעים שירות. הנכון למקום שהגענו הבנו, הראשונה בפגישה כבר

 ואכפתי אישי יחס הפגנתם וההתקנה ההזמנה להשלמת עד הדרך כל ולאורך אליכם שהגענו מרגע

 . תכנון במסגרת שעלה צורך ולכל פרט לכל לב תשומת והענקתם

 וסבלנות במקצועיות השבתם כולם שעל שאלות המון לנו היו, ועיצוב גודל, צבע, דגם: לבחור קל היה לא

 .רבה

 למחמאות שזוכה ומקצועית מדויקת עבודה. דופי ללא הם וההתקנה החלונות של הביצוע, בבית החלונות

  !בחום הלאה להמליץ שמחים אנו, הביתה אלינו שמגיע מי מכל

 !!!תודות רוב שוב

 (2014, ינואר חלוץ הר) אור-בר משפחת

 לכל המעוניין,

 תפן' לביצוע והתקנת אלומיניום בביתנו החדש במעלה גמלא.-שכרנו את שירותיהם של 'תריס

תפן' ביצעה את המלאכה בצורה יוצאת מן הכלל, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו -חברת 'תריס

 מראש ותוך מתן תשומת לב לרצוננו.

ניכר כי עובדי החברה ומנהליה הם בעלי נסיון רב בתחום ותודעת שירות גבוהה מאד, החל משלב 

 התכנון ועד שלב ההתקנה.



תפן' על שירות וביצוע מצויין וממליצים עליהם לכל המעוניין -אנו מודים מקרב לב לדקל ולכל עובדי 'תריס

 לעבוד מולם.

 בברכה,

 (2016אורלי ועידן סגל )מעלה גמלא, יולי 

 לצוות "תריס תפן"

 בסיום פרוייקט בניית ביתנו ברצוננו להודות לכם ולהוקיר את עבודתכם:

 תודה על הייעוץ המקצועי, ההכוון והסיוע בבחירת הפרופילים,  -לדקל היקר

 הידיות, המנועים, הזכוכיות, הגוון  ובעצם הכל.... כל עצותיך התקבלו בברכה

 ופרקטיות. כעצות נבונות ןומוכיחות את עצמ

תודה על התקנה מושלמת, עבודה יסודית ומקצועית, מענה בזמן  -לרפי, סעיד וצוות העובדים היקרים

 ושרות מושלם.

 -תודה לכולם

 על ההיענות והסיוע בכל תחום האלומיניום לפני ההזמנה, בזמן הביצוע, ואחרי.

 בחום על מתן השרות של "תריס תפן".  ממליצים

 (2017)יולי  שורשים -טלמשפחת דרחי זכי ורוי

 מני:לתריס תפן, משפחת סול

 תודה רבה על שירות אדיב ומיומן.

 מהרגע הראשון נתתם הרגשה נעימה, הרגשת ביטחון ושיש עם מי לדבר ועל מי לסמוך.

העבודה מצוינת והתוצאה מדהימה, תודה על המאמץ למצוא את הצבע המיוחד שרצינו. גם במספר 

 עם כניסתנו לבית, קיבלנו שירות מעולה ומהיר.הקטן של תקלות שנתגלו 

 ממליצים עליכם בלב שלם ובשמחה רבה.

 .(2016, יוני מצובה) משפחת טמיר

 

 

 


