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שלד מגולוון   –קיר בטון קל  סופר תרמי . 1

.  דופן חיצונית 

)שליכטה(חיפוי דקורטיבי צבעוני .1

)  סלע ( טיח פולימרי . 2

) .טיח טרמי( בטון קל סופר מבודד .3

.רשת מגולוונת לחיזוק .4

דופן פנימית  

מ  "ס 1.6דופן פנימית לוח גבס משוריין חסין אש .8

מ  "ס 12.5לחילופין  שני לוחות 

.איחוי מישקים מרק ופס פיבה . 9

.  מילוי פנימי בידוד  –מגולוון שלד הקיר 
מ  "ס 15שלד פלדה מגולוון .5

מ  "ס 10בידוד קשיח  פוליסילבר  .6
חברת הנסון  ARסופר : בטון קל .7

בידוד טרמי ערכים

משקל  

ג  "ק 78ר  "מ

בידוד אקוסטי  
  NRC -   50התנגדות למעבר קול 



שלד מגולוון   –קיר בטון קל  חד סופר תרמי . 2

.  דופן חיצונית 

)שליכטה(חיפוי דקורטיבי צבעוני .1

)  סלע ( טיח פולימרי . 2

) .טיח טרמי( בטון קל סופר מבודד .3

.רשת מגולוונת לחיזוק .4

דופן פנימית  

מ  "ס 1.6דופן פנימית לוח גבס משוריין חסין אש .8

מ  "ס 12.5לחילופין  שני לוחות 

.איחוי מישקים מרק ופס פיבה . 9

.  מילוי פנימי בידוד  –מגולוון שלד הקיר 
מ  "ס 15שלד פלדה מגולוון .5

מ  "ס 10בידוד צמר זכוכית .6

בידוד טרמי ערכים

משקל  

ג  "ק 78ר  "מ

בידוד אקוסטי  
  NRC -   50התנגדות למעבר קול 



. טיח צבעוני מגולוון שלד פלדה  –טק   -קיר איטונג. 3

.  דופן חיצונית 

)שליכטה(חיפוי דקורטיבי צבעוני . 1

)  סלע ( טיח פולימרי משולב ברשת פיברגלס . 2

מ  "מ 20בידוד פוליסילבר . 3

.מ כולל זיון "מ 50איטונגטק . 4

דופן פנימית  

מ  "ס 1.6דופן פנימית לוח גבס משוריין חסין אש .8

מ  "ס 12.5לחילופין  שני לוחות 

.איחוי מישקים מרק ופס פיבה . 9

.  מילוי פנימי בידוד  –מגולוון שלד הקיר 
מ  "ס 15שלד פלדה מגולוון .5

אלומיניוםמ פויל "מ 100בידוד צמר זכוכית .6

בידוד טרמי ערכים

משקל  

ג  "ק 62ר  "מ

בידוד אקוסטי  
  NRC -   50התנגדות למעבר קול 



STB דנסגלס –מאסטר קיר  –אקוה פנל  –מתועש קל קיר .  4

.  דופן חיצונית 

)שליכטה(חיפוי דקורטיבי צבעוני .1

)  סלע ( טיח פולימרי . 2

מ  "מ 50בידוד פוליסילבר .3

.  לוח צמנטי על פי בחירתכם . 4

דופן פנימית  

מ  "ס 1.6דופן פנימית לוח גבס משוריין חסין אש .8

מ  "ס 12.5לחילופין  שני לוחות 

.איחוי מישקים מרק ופס פיבה . 9

.  מילוי פנימי בידוד  –מגולוון שלד הקיר 
מ  "ס 15שלד פלדה מגולוון .5

מ פויל אלומיניום"מ 100בידוד צמר זכוכית .6

בידוד טרמי ערכים

משקל  

ג   "ק 43ר "מ

בידוד אקוסטי  
  NRC -   50התנגדות למעבר קול 



1989  - 2017   

תרמו בטון  קיר .  5

.  דופן חיצונית 

) .שליכטה(חיפוי דקורטיבי צבעוני .1

) .  סלע ( טיח פולימרי משולב עם רשת פיברגלס . 2

דופן פנימית  

מ  "ס 1.6דופן פנימית לוח גבס משוריין חסין אש .8

מ  "ס 12.5לחילופין  שני לוחות 

.איחוי מישקים מרק ופס פיבה . 9

בטון  -פנל מודולארי תרמושלד הקיר 
.  מ "ס 5מ פוליסילבר או בלוק איטונג "ס 5דופן חיצוני . 3

. 20/20/8מ רשת כפולה "ס 15בטון מזוין .  4

.מ "ס 5דופן פנימית פוליסילבר . 5

בידוד טרמי ערכים

משקל  

ג  "ק 360ר  "מ

בידוד אקוסטי  
  NRC -   50התנגדות למעבר קול 


