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לוחות בנייה וחיפויים
לוחות ,חיפויים ומוצרים משלימים לבנייה מתקדמת
ומגוון רחב של שמושים בבניה קונבנציונלית.

חיסכון בזמן

קל ליישום

עמיד באש
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STRONG-BOARD
 Strong boardהינו לוח מתקדם לבניה המיוצר מתרכובת מלט המגנזיום ()MGO
בתהליך תעשייתי מבוקר .הלוח הינו לוח תשתית מתקדם בעל מגוון רב של שימושים
הן בתחומי הבניה הקלה והן בתחומי הבניה הקונבנציונלית .הלוח אינו דליק ,עמיד
למים ,עובש ופגעי מזג אוויר.
 Strong boardמשמש כתחליף איכותי ומתקדם בבניית מחיצות וקירות פנים וחוץ,
מחיצות באזורים ציבוריים ומסחריים ,תוספות בניה ,סינרים ארגזי רוח ועוד .הלוח עמיד
מאד באזורים לחים ובחדרים רטובים וכן משמש כמחיצות מעכבות בעירה.
הלוח קל משקל וקל לחיתוך ועיבוד .הלוחות משמשים כתשתית מעולה לחיבור
והדבקה של חמרי איטום ,דבקים ,וחומרים מקשרים על סוגיהם.
 Strong boardמשלב את כל יתרונות הבניה המתקדמת ופותח בפני המתכננים
אפשרויות חדשניות ואיכותיות לבניית מערכות קיר מגוונות.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

מערכות קיר חוץ ופנים

לא דליק -ת"י A1 755

מערכות קיר בחדרים רטובים

קל משקל

מחיצות מעכבות בעירה

חיתוך בעזרת כל כלי הנגרות המכניים

תוספות בנייה

אינו מצריך קידוח מקדים

מחיצות באזורים מסחריים וציבוריים

חזק בנגיפה

תקרות ,ארגזי רוח ,סינרים למעבר צנרת ותשתיות

עמיד בפני עובש ,ריקבון וטרמיטים

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ) רוחב לוח (מ”מ) אורך לוח (מ”מ) משקל לוח (ק”ג)
27
2400
1200
8
33
2400
1200
10
39
2400
1200
12
47
2440
1220
15
* הלוחות מגיעים במידות נוספות ועד לעובי  50מ”מ  -בהזמנה מראש
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STRONG-BOARD UNIQUE
 Uniqueהינו לוח מתקדם לבניה המיוצר מתרכובת מלט המגנזיום
( )MGOבתהליך תעשייתי מבוקר .הלוח אינו דליק ,עמיד למים ולעובש,
קל משקל ונוח ליישום והתקנה.
הלוחות מגיעים במספר גוונים כגון :לבן ,אפור אדריכלי בז׳ .מוצר זה
בעל טקסטורה מיוחדת המעניקה לו את ייחודו הדקורטיבי .הלוח ניתן
ליישום בכל אחד מצדדיו וזאת תלוי טקסטורת הגמר אותה רוצים לקבל
(חלקה/מחוספסת).
הלוחות פותחים בפני המתכננים מגוון רב של פתרונות עיצוב לרבות
חיתוכי  ,CNCמשרביות וכל אלמנט דקורטיבי אחר.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

חיפוי פנים דקורטיבי

לא דליק -ת"י A1 755

משרביות

חיתוך בעזרת כל כלי הנגרות המכניים

גדרות

אינו מצריך קידוח מקדים

מעקות

חזק בנגיפה
עמיד בפני עובש ,ריקבון וטרמיטים
ניתן לעיבוד באמצעות CNC

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ) רוחב לוח (מ”מ) אורך לוח (מ”מ) משקל לוח (ק”ג)
27
2440
1220
8
* הלוחות מגיעים במידות נוספות ועד לעובי  50מ”מ  -בהזמנה מראש
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HD FiberCement BOARD
לוח פייבר צמנט ( )HIGH DENSITYמבית  STBמשלב את המראה של
בטון אדריכלי עם יתרונות החוזק והעמידות של מוצרי הפייברצמנט.
הלוחות בעלי עמידות לאש ולפגעי מזג האוויר ומשמשים כפתרון חיפוי
ירוק ומתקדם אשר מזכה בניקוד זכות לתקן בניה ירוקה.
תרכובת בטון דחוס בשילוב סיבי צלולוז המעניקה ללוחות את חוזקם
המבני ואת מראה הבטון המעונן .הלוחות ניתנים להרכבה על קירות
וחזיתות ,ובעובי גדול יותר משמשים כלוחות בטון אדריכלי לריצוף .כמו
כן ,ניתנים לחיתוך ועיצוב בשלל וריאציות לרבות חיתוכי .CNC
שיטת היישום בתלייה יבשה פותחת בפני אדריכלים ומתכננים אפשרויות
חדשניות ואיכותיות לחיפויי קירות ,חזיתות ,ורצפות דקורטיביות הן בבניה
המתקדמת והן בבניה המסורתית.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

חזיתות מאווררות למבנים
()ventilated- facade

לא דליק -ת"י A1 755
קל ונוח לחיתוך

חיפוי פנים במבואות

חזק בנגיפה

מחיצות דקורטיביות

עמיד בפני עובש ,ריקבון וטרמיטים

מחיצות פנים

עמיד בפני פגעי מזג האויר

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)

רוחב לוח (מ”מ)

אורך לוח (מ”מ)

משקל לוח (ק”ג)

8
12

1220
1220

2440
2440

43
64

* הלוחות מגיעים במידות ועוביים נוספים בהזמנה מראש
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colored façade panels
לוחות  FACADEמבית  STBהינם לוחות פייבר צמנט בצפיפות גבוהה המיועדים
לחיפוי אסטטי של חזיתות מבנים על שלל סוגיהם.
הלוחות מגיעים במבחר של  8גוונים והינם בעלי עמידות גבוהה לאש ולפגעי
מזג האוויר.
אלמנטים אלו משמשים כפתרון חיפוי "ירוק" וכאשר מותקנים בשיטת התלייה
היבשה מזכים את מבנה בנקודות זכות לפי התקן לבנייה ירוקה.
הלוחות מגיעים מוכנים להתקנה והינם בעלי ציפוי הידרופובי המאפשר להם
הגנה לאורך של למעלה מחמישים שנים ,כמו כן הלוח מיוצר בטכנולוגיית
ה "color through"-כך שאם חלקים שונים בלוח נפגעים או נשרטים לא יהיה
צורך בתיקונים ובהחלפת לוחות.
מוצרים אלו מעניקים מגוון רב של אפשרויות חיפוי לרבות חיפויי חזיתות חיצוניות
ופנימיות ,קירות דקורטיביים ,מבואות ושלל רב של אפשרויות עיצוב נוספות.
כאשר הלוחות מותקנים בשיטת החזית המאווררת הם מעניקים למבנה שיפור
ניכר בערכים התרמיים והאקוסטיים .ללוחות אלו סיווג בדרגת איכות  - Aהגבוהה
ביותר לסיווג לוחות הפייברצמנט.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

חזיתות מאווררות למבנים רבי קומות
()ventilated- facade

לא דליק -סיווג .A1
עמיד לאקלים קיצוני –  50מחזורי
קיפאון/הפשרה

חיפוי פנים במבואות ,מחיצות
דקורטיביות ,מחיצות פנים

עמידות גבוה בנגיפה ,עמיד נגד גראפיטי,
ואנטי וואנדליסטי

חיפוי אקוסטי ותרמי עבור מנהרות,
רציפי רכבת ,תחנות תחבורה ציבורית,
כבישים ,תמ"א  38ועוד

עמיד בפני מזיקים ,עובש ופטריות
קל לחיתוך ונוח להתקנה
חומר בעל תו ירוק וניתן למיחזור

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)

רוחב לוח (מ”מ)

אורך לוח (מ”מ)

משקל לוח (ק”ג)

8

1200

2400

40

 ניתן להזמנה בשמונה גווני בסיס. -ניתן להזמין במידות נוספות ולקבל שירותי חיתוך ממחושב
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FiberCement planks
פלאנק פייבר צמנט מבית  STBמשלב את המראה של עץ טבעי עם
יתרונות החוזק והעמידות של מוצרי הפייברצמנט .הלוחות בעלי עמידות
לאש ולפגעי מזג האוויר ומשמשים כפתרון חיפוי ירוק ומתקדם אשר מזכה
בניקוד לתקן בניה ירוקה.
הפלאנקים הינם לוחות צרים וארוכים המתאפיינים בטקסטורת עץ עדינה.
בניגוד למוצרי עץ הדורשים תחזוקה לאורך שנים ,הפלאנקים עמידים בפני
התפתחות עובש ,ריקבון ומזיקים.
הפלנקים בעלי חיבור "זכר-נקבה" ולכן מאפשרים התקנה סמויה ללא
ברגים נראים לעין ,ניתנים לגיוון בהתאם לדרישות הפרויקט במגוון רחב
של צבעי עץ.
התקנת הפלנקים מאפשרת פתרון חיפוי מהיר ואסטטי ,וכאשר מותקנים
בשיטת "החזית המאווררת" מתווספים למבנה ערכים תרמיים ואקוסטיים
משופרים.
פלאנק פייבר צמנט פותח בפני אדריכלים ומתכננים אפשרויות חדשניות
ואיכותיות לחיפויי קירות דקורטיביים בבניה מתקדמת וקונבנציונלית גם יחד.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

חיפוי חזיתות מבנים

לא דליקA1 -

חזית מאווררת

עמיד לעובש ריקבון ופגיעת טרמיטים

ניתן לשימוש כאלמנטים דקורטיביים פנים  /חוץ

בעל עמידות גבוהה לפגעי מזג אוויר

גדרות ופרגולות

ידידותי לסביבה

חיפוי חוץ בשיטה המרועפת

קל ונוח ליישום והתקנה
חיתוך בעזרת כלי עבודה מכניים

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)

רוחב לוח (מ”מ)

אורך לוח (מ”מ)

משקל לוח (ק”ג)

10

150

3000

5.5
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FiberCement strips
סטריפ פייבר צמנט מבית  STBמשלב את המראה של עץ טבעי עם יתרונות
החוזק והעמידות של מוצרי הפייבר צמנט .הלוחות בעלי עמידות לאש
ולפגעי מזג האוויר ומשמשים כפתרון חיפוי ירוק ומתקדם אשר מזכה בניקוד
לתקן בניה ירוקה.
הסטריפים הינם לוחות צרים וארוכים המתאפיינים בטקסטורת עץ גסה.
בניגוד למוצרי עץ הדורשים תחזוקה לאורך שנים ,הסטריפים עמידים בפני
התפתחות עובש ,ריקבון ומזיקים.
הסטריפים ניתנים להרכבה בשיטה המרועפת (ברגים סמויים) והן בשיטה
המדורגת (ברגים גלויים) ולכן מאפשרים למתכנן מגוון פתרונות אסטטיים
לחיפוי חזית המבנה .הלוחות ניתנים לגיוון בהתאם לדרישות הפרויקט ובמגוון
רחב של צבעי עץ.
התקנת הסטריפים מאפשרת פתרון חיפוי מהיר ואסטטי ,וכאשר מותקנים בשיטת
"החזית המאווררת" מתווספים למבנה ערכים תרמיים ואקוסטיים משופרים.
סטריפ פייבר צמנט פותח בפני אדריכלים ומתכננים אפשרויות חדשניות
ואיכותיות לחיפויי קירות דקורטיביים בבניה מתקדמת וקונבנציונלית גם יחד.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

חיפוי חזיתות מבנים

לא דליקA1 -

חזית מאווררת

עמיד לעובש ריקבון ופגיעת טרמיטים

ניתן לשימוש כאלמנטים דקורטיביים פנים  /חוץ

בעל עמידות גבוהה לפגעי מזג אוויר

גדרות ופרגולות

ידידותי לסביבה

חיפוי חוץ בשיטה המרועפת

קל ונוח ליישום והתקנה
חיתוך בעזרת כלי עבודה מכניים

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)

רוחב לוח (מ”מ)

אורך לוח (מ”מ)

משקל לוח (ק”ג)

8
8
8

150
75
50

3000
3000
3000

5
2.5
2

 -מידות נוספות אפשריות בהזמנה מראש
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מוצרים משלימים

מגוון פרופילים מאלומיניום
ופלדה דקת דופן

רשת אינטרגלס

אף מים  PVCקרניזים

פינת טיח PVC

פינה משתנה PVC

סרט אינטרגלס דביק

 ,Strong barrierממברנה נושמת

בורג HI-LO SpoonPoint

בורג Self Drilling

חסם אדים

לוחות בנייה וחיפויים | 13

Gorilla Gripper
ידית אחיזה ללוחות בניה

קומפריבנד דביק

סרט בוטילי גמר בד

סרט בוטילי אלומיניום

פרופילי גיבוי מפוליאתילן

Gecko Tool
סרגל בניה להתקנת סטריפים

חברת  STBמשתפת פעולה עם החברות המובילות בשוק לייצור מערכות משלימות
איטום | הדבקה | גמר | חדרים רטובים
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יישומים נפוצים

חיתוך ועיצוב בטכנולוגית

CNC

חברת  STBמשקיעה רבות בפיתוח ויצור מוצרי חיפוי ואלמנטים אדריכליים בשילוב
לוחות בניה בטכנולוגית .CNC
אנו רואים עצמנו כשותפים מלאים בכל שלבי הפרויקט – החל משלבי התכנון,
בחירת הלוח הנכון ,התאמת חומרי הגמר והסבר על שיטת ההתקנה.
באמצעות טכנולוגית ה CNCאנו מסוגלים לבצע חיתוך ,חריטה וקידוח בדיוק מרבי.
לוחות הבניה היחודיים שאותם אנו משווקים ,מתאימים לביצוע משרביות ,קירות
ותקרות בטכנולוגיית .CNC
ביחד עם חברת  XYZ DESIGNESאנו מציעים מגוון רחב של פתרונות לעיצוב ויצור
קירות דקורטיביים ומשרביות.

לוחות בנייה וחיפויים | 15

לוחות ופתרונות
לרצפה קלה
לוחות פתרונות ומוצרים משלימים
לבניית רצפות קלות בבניה מתקדמת.

קל משקל

חיסכון בזמן

עמיד באש
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STRONG-FLOOR
לוח רצפה לבניה מתקדמת בעל מגוון רב של
שימושים הן בתחומי הבניה הקלה והן בתחומי
הבניה הקונבנציונלית.
הלוח אינו דליק ,עמיד למים ,עובש ופגעי מזג אוויר.
משמש כתחליף איכותי ומתקדם לתשתיות רצפה
במרפסות ,גלריות ,גגות ,רצפות צפות ,מתאים
לשימוש באזורים רטובים ולחים ,ללוח יתרונות בולטים
בתחום המשקל אל מול יכולת הנשיאה .הלוחות קלים
לעיבוד ושינוע ומשמשים גם כאלמנטים דקורטיביים.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

גלריות

לא דליק  -ת"י A1FL 755

תוספות קומה

חיתוך בעזרת כל כלי הנגרות המכניים

בין קומתיות

אינו מצריך קידוח מקדים

מרפסות

חזק בנגיפה

גגות שטוחים

עמיד בפני עובש ,ריקבון וטרמיטים

חדרים רטובים

פשוט ונוח ליישום

רצפות צפות

עמיד בפני פגעי מזג האויר
קל משקל

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)
18

רוחב לוח (מ”מ)
1200

אורך לוח (מ”מ)
2400

משקל לוח שלם (ק”ג)
52
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לוח גלריה

U7

לוחות גלריה  U7מבית  unilinהבלגית ,הינם לוחות
רצפה ייעודים לגלריות.
לוחות ה U7-תוכננו להתקנה מהירה ונקיה לנשיאת
עומסים רבים.
הלוחות בעלי עמידות לאש ומגיעים מוכנים להתקנה,
ללוח שכבת אנטי-סליפ עליונה המונעת שחיקה
והחלקה וכן שכבת מלמין בצבע לבן בחלקו התחתון
של הלוח המאפשרת חלל מואר יותר תחת קומת
הגלריה.
 U7הינו הלוח היחיד אשר תוכנן לעבודה עם עגלות
משטחים ומלגזות ידניות.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

רצפת גלריה לאחסנה

ת"י  - 755סיווג B-FL

רצפת גלריה למשרדים

מיועד לקבלת עומסים גדולים

רצפת גלריה לתעשיה

"אנטי-סליפ" R12 -

רצפה צפה

הלוח היחיד המתוכנן כרצפה לעגלות משטחים ומלגזות ידניות

רצפה לחדרים סטריליים

קל לחיתוך ונוח להתקנה
חומר בעל תו ירוק ועשוי חומרים ממוחזרים
ציפוי רפלקטיבי לחלל מואר יותר תחת קומת הגלריה
רמת שחיקה Ac4

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)

רוחב לוח (מ”מ)

אורך לוח (מ”מ)

משקל לוח (ק”ג)

38

60

2400

42
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HD FiberCement BOARD
לוח רצפה לבניה מתקדמת בעל מגוון רב של שימושים הן
בתחומי הבניה הקלה והן בתחומי הבניה הקונבנציונלית.
הלוח אינו דליק ,עמיד למים ,עובש ופגעי מזג אוויר.
משמש כתחליף איכותי ומתקדם לתשתיות רצפה במרפסות,
גלריות ,גגות ,רצפות צפות .מתאים לשימוש באזורים רטובים
ולחים .ללוח יתרונות בולטים בתחום המשקל אל מול
יכולת הנשיאה .הלוחות קלים לעיבוד ושינוע ומשמשים
גם כאלמנטים דקורטיביים.

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

גלריות

לא דליק -ת"י A1 755

תוספות קומה

משמש כלוח קונסטרוקטיבי ודקרוטיבי גם יחד

בין קומתיות

חזק בנגיפה

מרפסות

עמיד בפני עובש ,ריקבון וטרמיטים

חיפוי רצפה דקורטיבי

עמיד בפני פגעי מזג האויר
גוון בטון אדריכלי

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)
18

רוחב לוח (מ”מ)
1200

אורך לוח (מ”מ)
2400

משקל לוח שלם (ק”ג)
96
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FiberCement Deck
דק הפייבר צמנט (דמוי עץ) של חברת  STBמאפשר
חלופה מצוינת למוצרי העץ הקיימים כיום בשוק
הבנייה בישראל.
הדק עשוי צמנט פורטלנד בשילוב סיבים טבעיים
אשר מעניקים למוצר איכויות שלא ניתן לקבל ברצפות
עץ ,בניגוד למוצרי העץ ,דק הפייבר צמנט עמיד בפני
אש  ,בעל עמידות גבוהה בפני מזיקים ואינו דורש
תחזוקה שוטפת בניגוד למשטחי עץ הדורשים לרוב
טיפול שנתי .המוצר עמיד בפני פגעי מזג אוויר ומותאם
לתנאי האקלים הישראלי

יישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

רצפות דמוי עץ חיצוניות

לא דליק סיווג A1

רצפות דמוי עץ פנימיות

עמיד לעובש ריקבון ופגיעת טרמיטים

חיפוי אדניות גינה

בעל עמידות גבוהה לפגעי מזג אוויר

חיפוי ספסלים

ידידותי לסביבה וניתן למיחזור
קל ונוח ליישום והתקנה
מתחבר היטב עם חמרי מגוון צבעים וסילרים

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ”מ)

רוחב לוח (מ”מ)

אורך לוח (מ”מ)

משקל לוח (ק”ג)

25

150

3000

21
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פח גלי ליציקה LEWIS ® -
פח טרפזי של חברת ® LEWISהינו משטח מכופף העשוי מפלדה
איכותית וחזקה ,קלת משקל ,דקת דופן ומגלוונת.
משטח זה נושא את משקלו העצמי ,המשקלים הקבועים של
המדרך הרצוי ,בין אם מדובר על לוחות תשתית או יציקת בטון,
ועומסי השימוש שהוגדרו .בהתייחסות ליציקות בטון ,המשטח יכול
לשמש כ"תבנית אבודה" ,ובדרך כלל חוסך בהקמת תומכות ליציקה.
ברצפה מרוכבת שתוכננה כשילוב של יציקת בטון על גבי פח גלי,
מתקבל פתרון מעולה בנושא אקוסטיקה והגנה מפני אש ,כמו כן,
מגדיל את יציבות המבנה והעמידות בפני עומסים דינאמיים.
גיאומטריית הכיפוף האופטימאלית של הפח ,בשילוב יציקת הבטון,
יוצרת רצפה חזקה בעלת תסבולת גבוהה מאוד לעומסים.

יתרונות מרכזיים

יישומים

מתאים לתכנון/בנייה מודולרית

ביצוע על גבי קונסטרוקציה חדשה או ישנה,
מכל סוג של חומר -עץ ,בטון ופלדה

קל ומהיר להרכבה/התקנה

קונסטרוקציה משנית עבור רצפת גלריה

חוסך זמן וכסף בהקמת/פירוק טפסנות

תקרה /רצפה במבנים בהם השלד מפלדה דקת -דופן
תקרה המחושבת עבור עומסים דינאמיים

רצפה בעובי מינימאלי  -החל מעובי  50מ"מ בלבד
ע"פ חישובים הנדסיים

כאשר יש צורך בהפרדה אקוסטית מלאה

רצפה בעלת תסבולת עומסים גבוהה

חימום תת רצפתי

הגנה מפני אש

כאשר יש צורך בהגבהה /הפרדה לרצפות מונחות

פתרון אקוסטי
עשוי מפלדה איכותית וחזקה

מידות:
עובי דופן (מ”מ)
0.5

רוחב לוח (מ”מ)
630

אורך לוח (מ”מ)
2500

גובה לוח (מ”מ)
16

איכות הפלדה
S320GD
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רשת אינטרגלס ליציקה
רשת פיברגלס לביצוע יציקות שאינן קונסטרוקטיביות.
הרשת מהווה פיתרון קל ונוח ליציקות "טופינג" ואלמנטים שאינם
קונסטרוקטיביים .נותנת מענה מצוין לסדיקה המופיעה בפני
הבטון העליונים ומונעת את התפשטותה בכ.60-70%-
הרשת אינה מחלידה ואיכותה נשמרת לאורך שנים.

מפרט טכני
משקל (גרם/מ״ר)
145

גודל עין (מפתח רשת) (ס״מ)
13

רוחב גליל (מטר)
1

אורך גליל (מטר)
50

תכנון וייצור מערכות רצפה מודולריות

תיכנון

ייצור

התקנה
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חברת  STBפתרונות מתקדמים לבנייה ,הינה הראשונה בישראל לשווק את
השיטה שבה נבנות גלריות באירופה ובעולם כולו.

תכנון וייצור מערכות רצפה מודולריות

הינה גלריה מודולרית אשר ניתנת להרכבה מהירה .כלל
החיבורים של הגלריה הינם על-ידי ברגים למניעת הצורך בעבודות חיתוך ,עיבוד
וריתוך בשטח הפרויקט.
בניה מתקדמת זו מציעה פתרון מהיר ,נקי ,איכותי ובטיחותי להקמת קומת גלריה
להגדלת השטח השמיש במבנה עבור אחסון ,משרדים ומגורים.

צוות

מלווה את הלקוח לכל אורך התהליך,

ומעניק את כלל השירותים תחת קורת גג אחת
תכנון מודולרי בהתאם לדרישות
מדידות והתאמה
ייצור הגלריה
הובלה והתקנת הגלריה
ליווי הנדסי ופיקוח על התהליך
אישור קונסטרוקטור מוסמך
תכנון לא סטנדרטי והתאמה לבתים
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יתרונות המוצר
הגדלת השטח השמיש במבנה
הגלריה ניתנת לפירוק ,העברה והתקנה מחדש
תכנון באמצעות תוכנת מחשב ייעודית לאופטימיזציה מקסימאלית
ייצור בתהליך תעשייתי במפעל מפלדה איכותית בעלת תעודת טיב
הרכבה בצורה פשוטה בעזרת ברגים ללא צורך בעבודות ריתוך בשטח
בעלת שדות מודולריים קבועים באורכים של עד  5מטר מרחק בין עמודים

יישומים נפוצים
הגדלת שטח האחסון במחסנים ,מרכזים לוגיסטיים ומפעלים
הקמת קומת משרדים בחללים גדולים וגבוהים כגון האנגרים
הקמת ארכיונים וספריות במשרדים בעלי תקרה גבוהה
הקמת חדרי לימוד נוספים במוסדות חינוך בעלי חללים גבוהים
קומת ביניים להגדלת שטח המחייה (מגורים)

מדרך
מגוון אפשרויות מדרך
בהתאם לשימוש:
STRONG FLOOR
לוח גלריה U7
יציקה רזה ע״ג פח ייעודי

התאמה אישית
מגוון צבעים איכותיים
מתוך מניפת RAL
מגוון רחב של אפשרויות מדרך
מערכת מדרגות פריקות
מעקה מודולרי ופריק

תרמלייף  -בידוד תרמי מתקדם
ֵת ְר ָמ ַלייף ( )ESPהוא ציפוי בידוד תרמי אשר מגיע בנוזל ומיושם על קירות המבנה במריחה או
התזה .הציפוי משמש כמערכת בידוד בעלת תכונות רבות וביניהן איזון הטמפרטורות בפנים
החדר ,איזון הלחות ,מניעת היווצרות עובש ובקטריות ,הפחתת אלרגיות ועוד .תרמלייף ניתן
ליישום על מבנים חדשים ועל מבנים קיימים ללא שינוי ועיבוי הקירות ,נשמר לשנים ארוכות
במצב תפקודי אופטימלי ומהווה הפיתרון היחיד למבנים קיימים ללא בידוד.

מערכות משלימות | 17

בידוד חום וקור

ויסות לחות

הפחתת רעש
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()ESP
תרמלייף הוא בידוד תרמי אשר מגיע בנוזל ומיושם על קירות המבנה כצבע.
הבידוד הוא מערכת שלמה מולטי-פונקציונאלית ובעלת תכונות רבות וביניהן איזון הטמפרטורות בפנים החדר ,איזון הלחות,
מניעת היווצרות עובש ובקטריות ,הפחתת אלרגיות ועוד ועוד .תרמלייף ניתן ליישום על מבנים חדשים ועל מבנים קיימים ללא
שינוי והוספת עובי לקירות המבנה ,הוא נשמר לשנים ארוכות במצב תפקודי אופטימלי ומהווה הפיתרון היחיד למבנים קיימים
ללא בידוד (טרום תקן הבידוד בישראל) ובעלות משתלמת המחזירה את ההשקעה בתוך כשנתיים בלבד.
תרמלייף פותח משנת  2004במשך  6שנים ,עבר סדרת בדיקות מקיפה ע”י מעבדות מאושרות ומכוני מחקר בעיקר בגרמניה
שנמשכו שנים ובחנו כל תכונה אפשרית של הציפוי.

יישומים

יתרונות

בידוד תרמי לקירות חוץ

הפחתת רעש עד 30%

בידוד תרמי לקירות פנים

בידוד חום וקור -חיסכון באנרגיה

בידוד תרמי לגגות

דוחה אבק

בידוד תמי לבית קיים

עמידות ואורך חיים

בידוד תמי לבית חדש

חוסך מקום
יישום פשוט וחסכוני
לא רעיל
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ציפוי בידוד תרמי לקירות פנים
ציפוי תרמי פנימי המבודד מחום ,קור ,רעש ,אבק ומים ומייצר סביבת אויר בריא ונקי ,רמת לחות וטמפרטורה אופטימליים
בחללי המגורים עד כדי תחושה ממוזגת מהקירות בימי הקיץ החמים.
מונע אלרגנים ואבק באוויר וכך יעיל במיוחד עבור אלו הסובלים מאלרגיות ,אסתמטיים ,לרגישים למחלות ,לתינוקות וילדים
ועבור אלו השוהים זמן רב במקומות סגורים ואו שאינם מאווררים.
הציפוי התרמי מונע את התפתחותם של פגעי עובש ,פטריות ובקטריות וזאת מבלי לעשות שימוש ברעלים .בנוסף ,הוא מקטין
נוכחות יתושים וחרקים מאחר והקירות היבשים וחסרי העובש אינם מושכים אותם.
הציפוי חסכוני ומקטין תצרוכת אנרגיה בעד כ ,40% -כאשר החום/הקור מהמזגן מוחזר מיידית לחלל החדר במקום להיספג
אל תוך הקיר .בנוסף מפחית חומר הבידוד תרמלייף רעשים מבחוץ ומבפנים עד כדי בליעה של עד  30%מהם.

ציפוי בידוד תרמי לקירות חוץ
ציפוי תרמי חיצוני מבודד מחום ,קור ,רעש ,אבק ומים .פתרון אופטימלי לבידוד תרמי על ידי יישום פשוט בעזרת מברשת ,רולר
או התזה באיירלס על גבי (כמעט) כל גימור של מבנה בין אם מדובר בשפריץ ,שפכטל ,בטון ,טיח ,עץ ,פלדה או אלומיניום.
התשובה המנצחת להגנה מפני התחממות הבית או המבנה בקיץ הישראלי הלוהט ,עם חיסכון של עד כ 40%-בחום הנספג
במבנה כתוצאה מקרינת השמש .נוסף על כך ,הבידוד בריא לחלוטין ועמיד באש (דרגה .)A2
מתאים כשכבת בידוד משלימה או כשכבה יחידה בהתאם לרמת הבידוד הנדרשת .הוא מהווה איטום לקירות חוץ  -אטום
למים נוזלים ומגשר על סדיקה עד  0.5מ"מ .הבידוד שומר על הקיר יבש ונושם כך שגם אחרי גשם שוטף הוא חוזר למצבו
היבש והתפקודי ,בתוך שעות ספורות.

ציפוי בידוד תרמי לגג ROOFLECT
חומר ציפוי ובידוד תרמי מיוחד לגגות ,בעובי  0.5מ"מ בלבד ,המיושם בהתזה ,בהברשה או ברולר על פני יריעות ביטומניות או
על בטון ונחשב לפתרון האולטימטיבי לציפוי גגות ביטומניים ובידודם מפני קרינה וחום .הציפוי מחזיר את מרבית הקרינה (מעל
ל )90%-וכתוצאה מכך ,יריעת הביטומן אינה מתחממת ,אינה נוזלת ואינה מפתחת סדיקה .הציפוי המבודד תרמית מאריך מש�מעותית את חיי יריעות האיטום ולמרות עוביו המזערי ,מגשר על סדיקה עד לעובי של  0.5מילימטר.
הציפוי החדשני והעמיד הזה ,מבוסס על שרף סיליקוני משולב במיקרו כדוריות קרמיות חלולות ובקטליזטור ,המבטיחים החזר
קרינה ייחודי בעל פעולה שאינה מתבלה ואינה דוהה במשך שנים רבות.

חברת  STBפתרונות מתקדמים לבניה הנה
חברה לפיתוח ,יבוא ושיווק פתרונות לתחום
הבנייה.
חברתנו שמה לה למטרה להוביל ולפתח את
שיטות הבנייה בלוחות בניה ולאפשר פתרונות
משלימים לבניית מערכות קיר ,מערכות רצפה
וחיפויים דקורטיביים תוך דגש על פתרונות
המתאימים לבניה בשיטה היבשה אשר מדויקת
נקייה ומאפשרת מבנה בריא וחסכוני יותר
לדייריו .שיטה זו מייעלת את העבודה באתר,
חוסכת בכח אדם ומקצרת את לוחות הזמנים
של הפרויקט.
המוצרים הללו עומדים בסטנדרטים גבוהים
ובתקנים מחמירים בתחום עמידות לאש ,עמידות
בתנאי מזג האויר ,מבנים בעלי איכות בתחום
הבידוד האקוסטי והבידוד התרמי.
חברתנו משקיעה רבות בפיתוח ויצור מוצרי
חיפוי ואלמנטים אדריכליים המיוצרים ע"י שימוש
בטכנולוגיות חריטה וחיתוך ממוחשב .CNC

רח' עין חי  ,35כפר מל"ל

09-8659011

info@stboards.com

www.stboards.com

