תקרות פריקות מצמר

עציםWood Wool-

החידוש הבא בעולם התקרות  -סדרת אריחי תקרה חדשניים בהשראת הטבע,
על בסיס צמר עצים  Wood Woolובמגוון צבעים ודוגמאות.
מציגה קונספט חדש של אריחים אקולוגיים ושל איכויות אקוסטיות גבוהות.

מידות האריח

שיטות תלייה

• 595X595מ"מ
• 600X600מ"מ
• 1200X600מ"מ
• 2400X600מ"מ
עובי האריח:
• 25מ"מ
• 35מ"מ
• 50מ"מ

• התקנה עם מחברים מכאניים )גם לקיר(
סמויים או גלויים

משקל עצמי
אריח בעובי  25מ"מ 11 :ק"ג למ"ר
אריח בעובי  35מ"מ 14 :ק"ג למ"ר
אריח בעובי  50מ"מ 20 :ק"ג למ"ר

• מונח  ,Plazaעל פרופיל T15/T24
• חצי שקוע  ,Belgraviaעל פרופיל T15/T24
• סמוי  ,Conturעל פרופיל T15/T24

נתונים אקוסטיים

 0.45עד αw= 0.85

בהתאם לדגם ולשיטת התליה.

הרכב החומר
צמר עצים מינראלי על בסיס עץ רך ומובחר,
מצופה צמנט ומינרלים.
תוצרת Knauf Bâtiment France

יתרונות המוצר:
•
•
•
•

מראה טבעי ואסתטי
פני שטח קשיחים
ערכים אקוסטיים גבוהים מאוד ,לפי בדיקות
מעבדה אקוסטית
ערכי בידוד תרמי גבוהים בהסמכת ,ACERMI
2
להפחתת צריכת אנרגיה ופליטת CO

•
•
•
•

עמידות בתנאי לחות
אריחים פריקים ,נוחים להתקנה ופרוק
החזר אור גבוה באריח טבעי או בגוון לבן,
להפחתת שימוש בתאורה מלאכותית
בתהליך ייצור וייבוש האריחים ,נעשה
שימוש במקורות אנרגיה ירוקים.

Knauf reference: catal ﬁbre plafonds 2012 cs 5 en v2

מבחר צבעים
Fruity

Oxygen

Organic Pure

Turquoise

Silicon

Organic Graphite

Paradise Pink

Moon Grey

Sage Green

Green Grass

Lead Grey

Lime Green

Asphalt Grey

Pistachio

Carbon Grey

Tobacco

Orange Juice

Peat

Lemon

Plum

:דוגמאות נוספות
Vegetal Rythmics
Winds & Leaves
Woods

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

הנהלה ושיווק :החרושת  30אור יהודה 6037597
פקס03 -6521448 .
טל03 -6342853 .

COMPLETION

REALISATION

PLAN

DESIGN

IDEA

מפעל :אזור תעשיה אלון תבור עפולה 18000
פקס04 -6521448 .
טל04 -6521141 .
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אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת ,מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת ,בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו
של האמור בחוברת זו )להלן  -״המידע״( הם בעלי אופי כללי בלבד ,ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי
ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.
יודגש ,כי המידע מחייב בדיקה ,וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע״י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם
מתכנן ו/או מוסמך ,ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם ,אשר עליו
מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
למען הסר ספק מודגש ,כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה ,לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי
אדם ו/או צד ג' ,בין במישרין או בין בעקיפין ,לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.
* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו )חוזק ,אש ,אקוסטיקה ,קורוזיה ,בידוד תרמי וכד'(

