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תן מרחב לדמיון

אקווה פאנל – מערכת בנייה קלה ,נקייה ומהירה

Be certain,
choose AQUAPANEL

חלל פנימי גדול יותר
נותן מרחב ליצירתיות ולדמיון

חומרים קלים ומגוונים מעניקים לאדריכלים מרחב
תכנוני תוך מענה לדרישות הטכניות.
מערכת קיר של  ,AQUAPANELקלה יותר עד 75%
בהשוואה לבנייה קונבנציונלית ,מגדילה את השטח
הפנימי השמיש בבניין ,ומאפשרת קירות ועיצובים
מעוגלים או צורתיים כמעט ללא מגבלה.

מערכת קיר טובה יותר לכל מרחב העולה בדמיון
מערכת קיר של  AQUAPANELאידיאלית לכל סוג
מבנה ובכל מיקום.
מדוע? בזכות הגמישות התכנונית ,השטח הנוסף,
אפשרויות עיצוב ,ערכים תרמיים ואקוסטיים גבוהים
ועמידות בכל תנאי מזג אוויר .יתרונות אלה הופכים כל
מבנה לטוב יותר ,כפי שרק טכנולוגיית AQUAPANEL
מציעה.

בתי מגורים
מערכת  AQUAPANELמגדילה
את השטח הפנימי השמיש בבניין.
הדיירים נהנים מנוחות טובה
יותר ,הודות לערכים התרמיים
והאקוסטיים הגבוהים.

מבני ציבור
מערכת  AQUAPANELבמבנים
ציבוריים נותנת לאדריכל חופש
ביטוי תכנוני ופתרון לעמידות באש
ולאזורים המועדים לרעידות אדמה.

מבני תעשיה
מפעלים ומחסנים נהנים ממערכת קיר
חזקה ועמידה ,המותאמת גם לאזורים
בעלי לחות גבוהה ,יחד עם זמני הקמה
קצרים.

מבני משרדים ומסחר
זמני ביצוע קצרים ושימוש בחומרים
קלים ,תורמים להקטנת עלויות
ראשוניות ליזמים .בו בזמן ,ייצור
בר קיימא וערכים תרמיים טובים,
מוסיפים נקודות לציון הירוק של
המבנה.

 AQUAPANELקיר חיצוני  -איצטדיון סמי עופר ,חיפה
תכנון KSS :לונדון ,מנספלד קהת אדריכלים
הדמיה :צחי וזאנה אדריכלים

 AQUAPANELמערכת שיפור חזיתות  -בית בארבור ,תל אביב תכנון :אליקים אדריכלים
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