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החברה הוקמה בשנת 1977 על ידי יהודה ודוד שחם, דור המייסדים, כעת מנוהלת 

על ידי דור ההמשך, והינה מהמובילות בישראל בענף הגגות בשיטות שונות ומגוונות 

וכן במרזוב ופחחות במגוון רב של חומרים לשוק המקצועי, הציבורי והפרטי.

החברה עוסקת בייצור, שיווק, מכירה ואספקת מוצרים וכן בהתקנות ואחזקה. אנו מתמחים בעיצוב, 

תכנון וייצור גגות פלצונל )התפר העומד( קמורים ושטוחים תוך הקפדה על חומרים איכותיים. כמו 

כן בגגות רעפים, פנלים מבודדים וגגות תעשייתיים. העבודות כוללות את כל פרטי הפחחות, הבידוד 

והאוורור בפיקוחו של מהנדס החברה.

בהתאם  מיוחדים  פחחות  ופרטי  מרזבים  לסוגיהם,  גגות  ושיקום  בשחזור  החברה  עוסקת  בנוסף 

לדרישות מחלקות השימור. השימוש במגוון פחים נרחב בעוביים שונים ובהם פח מגולוון ו/או צבוע 

בתנור, נחושת, אבץ, אלומיניום, פליז, נירוסטה ועוד.

חברתנו מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה לעריכת סקרי אסבסט, פירוק ופינוי אסבסט בפיקוח 

וידידותיים לסביבה,  איכותיים  קירוי  מורשה. לוחות האסבסט מוחלפים בפתרונות  מלא של מפקח 

לדוגמא, לוחות איסכורית ופנלים מבודדים היכולים להוות תשתית ללוחות סולריים )אנרגיה מתחדשת(.

לחברה 2 סניפים, הסניף הראשון אשר ממוקם ברעננה, ומפעל הנמצא באזור התעשייה של קדימה 

ובו מכונות חדישות ומשוכללות.

)DIY( או להיעזר בצוות  והדרכה להרכבה עצמית  ייעוץ  ולקבל  ניתן לרכוש חומרים  באחים שחם 

לצרכי  אישית  והתאמה  בייעוץ  החל  הפרוייקט,  שלבי  כל  לאורך  לקוח  כל  המלווה  החברה  צוות 

הלקוח, לרבות התאמת אלמנטים דקורטיביים להשלמת מראה עיצובי למקום, וכלה בהרכבה מיומנת 

והשארת מקום עבודה נקי, לשביעות רצון הלקוח. 

מבצעת  החברה  מלאה.  במשרה  בניין  מהנדס  ומעסיקה  ג'-1  בסיווג  קבלנית  חברה  הינה  החברה 

עבודות קבלנות וקבלנות משנה לחברות קבלניות, מהנדסים, אדריכלים, גגנים, רשויות, מפעלים, 

משרדי הממשלה ולקוחות פרטיים.

אליק שחםשי שחם דוד שחםיהודה שחם

אודות החברה
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26 | חיפויי פח

26 | לוחות פנל מבודד

26 | פחחות משלימה לפנל

26 | פח איסכורית

27 | הובלות

28 | בידוד

29 | פולינום אולטרה

29 | סופר פולינום

BTI | 29

תוכן העניינים:

08 | פחחות 

09 | מוצרי מתכת

10 | פחחות לגגות

11 | מרזבים

12 | תעלות מיזוג, מנדפים, מגשים

13 | אספקה טכנית

14 | פלסטיקה

15 | פלרוף

16 | סנטף

 BH 17 | סנטף

18 | מערכות קירוי מתקדמות

18 | סנפל 

19 | סנגלייז 

20 | סנבוקס

21 | פלקליר

21 | פלייט

22 | פלסן

23 | פוליגל

24-25 | טופגל

30 | מאווררים

30 | יונק הגג

30 | ווספרקול

31 | יריעות בהדבקה

31 | איזוסטיק חול 2 מ"מ

ISO-MINERAL 31 | איזו-מינרל

ISO-DESIGN 31 | איזו-דיזיין

ZARGES 32 | סולמות

32 | במבוק מושחל
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פחחות

RAL גווני

מוצרי מתכת

פח מגולוון

עובי: 0.4–1.5 מ"מ
רוחב: 1000, 1220, 1250 מ"מ
אורך: 2000, 3000, 4000 מ"מ

פח מרוג

עובי: 1.5 מ"מ
רוחב: 1250 מ"מ
אורך: 2500 מ"מ

אבץ מיושן | אבץ אנטרה

עובי:  0.7 מ"מ
רוחב: 600, 1000, מ"מ

אורך: בגליל

פח מחורר

עובי: 1 מ"מ
רוחב: 1000 מ"מ
אורך: 2000 מ"מ

נחושת טבעית

עובי: 0.6 מ"מ
רוחב: 600 מ"מ

אורך: בגליל

פליז

לפי דרישת הלקוח

אלומיניום טבעי

עובי: 1.5 מ"מ
רוחב: 1250 מ״מ
אורך: 3000 מ"מ

פח מגולוון צבוע בתנור

עובי: 0.4 – 0.8 מ"מ
רוחב: 1000, 1220 מ"מ

אורך: 2000, 3000, 4000 מ"מ
צבעים RAL: 9016–לבן, 1015–קרם, 

9005–שחור, 9006 אפור, 9007–אפור, 
8017–חום שוקולד, 8004–טרקוטה.

אלומיניום צבוע בתנור

עובי: 1 מ"מ
רוחב: 600 מ"מ

אורך: בגליל
צבעים RAL: 9016–לבן, 9005–שחור,

9006 אפור, 9007–אפור.

לבן 9016

חום שוקולד 8017

אפור 9007

שחור 9005

אפור 9006

קרם 1015

טרקוטה 8004
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חברת אחים שחם מייצרת ומספקת אביזרי פחחות משלימים לאיטום ובניית גגות.

פחחות לגגות

ניתן לייצר אביזרי פחחות משלימים לפי דרישה.

מרזבים
בעידן התנופה בענף הבניה בישראל, למרזבים יש תפקיד מרכזי בתפקוד כל מבנה וחזותו החיצונית.

תפקידם של המרזבים הינו בקליטה ואיסוף מי הגשמים המצטברים על הגג, מניעת נזקי מים למבנה וסביבתו והולכת 

המים לכיוון קרקע בטוחה. בנוסף, בשונה מבעבר, כיום המרזבים משמשים גם כאביזר דקורטיבי המשתלב בקו 

החזות האחידה של הבניין העשויים משלל חומרים, אשר אפשר לבחור לפי היכולת הכלכלית והעדפה אסטטית.

פח שברפח עליון פח שבר עם קפיצהפח צד

פח רעף פח תפר קופינג רחבקופינג

כובע לארובהכובע סיניפח רעף אקרשטייןפח רעף עם כובע

צינור למרזב פח

תעלת מרזב לגג פנל

שלת פרפר לצינור

סל קליטה חצי עגול ברך עם סיגמנטים פח

תעלה עגולה פח

סל קליטה מרובע

שלה לתעלה

תעלה חצי עגולה 
תלתל בפנים אבץ

תעלה חצי עגולה פינה מרובעת אבץ
תלתל בחוץ אבץ

סל קליטה עם ירידה
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ניתן לרכוש את המרזבים במגוון פריסות 
ואורכים מחומרים שונים: 

 ,RAL פח מגולוון / צבוע בתנור בגווני
אלומיניום, נחושת, אבץ טבעי, אבץ 

מיושן, נירוסטה, פליז.
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בכל בית ובכל עסק יש מערכת מיזוג אוויר, בוודאי בתנאי 
מזג האוויר הישראלי. ואם היא כבר קיימת, ניתן להפוך אותה 
לפריט עיצובי מיוחד. תעלות מיזוג דקורטיביות נותנות את 
הפתרון, מאפשרות להתאים לבית או לעסק שלכם תעלות 
מיוחד.  עיצובי  אלמנט  גם  שיהוו  ויעילות  פרקטיות  מיזוג 
תעלות המיזוג הדקורטיביות הן תעלות מיזוג חשופות, עם 
גרילים תואמים בעבודת יד, והן מותאמות למזגן המותקן 

אצלכם.

תעלות מיזוג אוויר 
דקורטיביות

מנדף )קולט אדים( המותקן במטבח משדרג ומוסיף רבות 

לאסתטיקה, גם מבחינה עיצובית וגם בהיותו פתרון אידיאלי 

חברת  הבית.  בחלל  הבישול  ריחות  התפשטות  למניעת 

שחם מייצרת את גוף המנדף ממגוון רחב של חומרים, לפי 

דרישת הלקוח.

מנדפים | קולטי אדים

תקרות מגשים פח מבוססות על פח איכותי, אשר מכופף 
קל  מוצר  זהו  מגש.  דמוי  מוצר  ליצירת  הרצויות  בזוויות 
משקל אך גם חזק ועמיד מאוד. ניתן להזמין תקרות מגשי 
פח המבוססות על גדלי מגשים מגוונים, כך שניתן להשיג 

התאמה מושלמת לכל מקום ולכל מטרה. 
לעובדת  ולכן  כבדה  תקרה  להרכיב  ניתן  מקום  בכל  לא 
היותו של הפח חומר גלם קל משקל ישנה חשיבות גדולה 

במקומות אלו. על בסיס זה ניתן ליישם 
בצורה  עיצוביים  רעיונות  מגוון 

גישה  נוחות  עם  ונוחה,  פרקטית 
למערכות המותקנות מעליהם. 

מגשי תקרה
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אספקה טכנית
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פלרוף - לוח פי.וי.סי גלי
פלרוף הוא לוח פי.וי.סי גלי בעל כושר עמידות יוצא דופן. לוחות פלרוף משמשים ברחבי העולם לקירוי, ציפוי קירות 

 .UV וסיכוך הודות לעמידותם המעולה למגוון רחב של תנאי סביבה ועמידותם הגבוהה להשפעה המזיקה של קרינת

הלוחות שומרים על תכונותיהם ועל חזותם הנאה גם לאחר חשיפה ממושכת לתנאי מזג האוויר השונים.

פלרוף ניתן בעמידות גבוהה בפני כימיקלים ואש, אינו מחליד ולכן מתאים לשימוש בסביבות כימיות קשות כמו 

מפעלי תעשייה ומבני גידול בעלי חיים.  פלרוף מתאים לציפוי קירות במקומות הדורשים רמת ניקיון גבוהה. הלוח 

קל להתקנה ותחזוקה ומסופק עם מגוון אביזרים משלימים.

מאפיינים ויתרונות

  נושא תו תקן של מכון התקנים הישראלי

  עמיד בפני רוב הכימיקלים

UV עמידות גבוהה בפני קרינת  

  עומד בתקני אש נוקשים וכבה מעצמו

  עמיד לחלוטין בפני קורוזיה

  עמידות משופרת בפני טמפרטורות קיצוניות

  גמיש – מאפשר עיצוב קשתי ומגוון

  עמידות גבוהה בפני הולם ושבר

  מבודד תרמי ומאפשר חיסכון באנרגיה

  קל משקל ופשוט להתקנה

  שומר על חזות נאה ואינו מחייב תחזוקה

- תעשייה: מפעלים כימיים | מפעלי תעשייה | סככות אחסון ועבודה.

- חקלאות: חממות | רפתות | לולים | מחסנים ובתי אריזה.

- בניה: מבני ציבור | מתקנים ובתי ספורט ונופש | חניות לרכב | מבנים לאורך החוף.

- עשה זאת בעצמך: חניות | מרפסות מקורות | גגונים | מחיצות | פרגולות ומחסנים קלים.

- שימושים מיוחדים: תבניות ליציקות בטון

יישומים

עוביסוג הלוח
)מ״מ(

מרווח 
גלים
)מ״מ(

עומק 
הגל
)מ״מ(

רוחב 
כולל
)מ״מ(

מספר 
גלים
)מ״מ(

מספר 
גלי 

חפייה
)מ״מ(

רוחב כיסוי 
נטו

)מ״מ(

פלרוף 
)pvc(

1.37617119016
11140

21064

סנטף 
)pvc(

0.87616126017
11216

21140

1190

1751

26
76

פלרוף מלבני

1260

1651

26
76

סנטף מלבני

גל חפייה:

גל אחד - המינימום הדרוש.

שני גלי חפייה ממולצים לאיטום משופר 

וגשם  ברוח  באזורים מושלגים, מרובים 

ושיפועי גגות נמוכים.

אורך לוחות: 

לפי מידה רצויה עד 7.0 מ׳.
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פלסטיקה
לוחות גליים



לפרטים: 09-7601142  |  17 16  |  אחים שחם | קטלוג מוצרים

אדום בריק

שקוף

ירוק אטום

סולר גריי

כחול אטום

לייט גריי

לבן אופל

כחול שקוף

1. הבלטת הלוח מעבר לקורת הקצה או בחפיית רוחב: 50-100 מ״מ.
2. מפתח קצה: המרווח הצמוד לקורת הקצה - עד 800 מ״מ.

3. מפתח אמצע: המרווח בין הקורות במרכז הלוח - עד 900 מ״מ.
4. חפיית רוחב: במקרה של שימוש ביותר מלוח אחד לאורך השיפוע.  

    200-300 מ״מ חפיפה.
5. חפיית אורך: גל אחד או שניים בהתקנת לוח אחד לצד השני.

6. בורג חיבור בעמק: פירוט מופיע בטבלה בעמוד הבא.
7. בורג חיבור בראש גל חפייה: פירוט מופיע בטבלה בעמוד הבא.

קורת אמצע - בורג חיבור בכל עמק שלישי + בורג עליון בחפייה.
9. קורת קצה - בורג בכל עמק שני + בורג עליון בחפייה.

התקנת הלוחות

עוביאיורפרופיל
)מ״מ(

רוחב
)מ״מ(

אורך
)מ׳(

0.812608-1.5מלבני )76/18(

1.09208-1.5, 1.3גל 7 )אסטבסט

3.0-1.010708-1.5אמריקאי 4.2״ )107/27(

1.010638-1.5תעשייתי 100 )250/40(

1.010678-1.5איסכורית )33338(

סנטף
לוח פוליקרבונט גלי

סנטף הוא לוח פוליקרבונט גלי המציע שילוב תכונות יוצא דופן ויתרונות רבים: חוזק מכני גבוה מאוד, 

עמידה בכל תנאי מזג האוויר, העברת אור גבוהה, סינון מלא של קרינת UV מזיקה ועוד. סנטף הוא מוצר 

מוביל מסוגו ברחבי העולם ומשמש ביישומי קירוי שונים בעשרות אלפי מבנים.

יישומים
- פרגולות
- מרפסות

- חניות
- מבנים ארכיטקטוניים

- מסתורי כביסה
- פתחי תאורה טבעית

יישומים
- פרגולות ביתיות

- חניות
- גגונים

- סככות עבודה ואחסון
- רוחב: 1050 מ"מ

- מבני ציבור
- בריכות שחיה

- אצטדיונים
- חממות
- מחסנים

מאפיינים ויתרונות

  עמידות גבוהה להולם – כמעט בלתי שביר

  העברת אור גבוהה – עד 90%

  עמיד בכל תנאי מזג האוויר

  עמיד בטווח טמפרטורות רחב

  חסימה מלאה של קרינת UV מזיקה 

  קל משקל

  עומד בתקני אש בינלאומיים

  נוח להתקנה

לוחות סנטף BH הם לוחות פרימיום העשויים פוליקרבונט גלי, בעלי הטבעת כוורת, המתאימים ליישומי 

בניה ארוכי טווח. מבנה הלוחות וההטבעה הייחודית משלבים אסתטיקה וסגנון מודרני לצד חוזק ועמידות 

משופרת בתנאי מזג אוויר קיצוני כמו ברד, לעומת לוחות פוליקרבונט סטנדרטיים. לוחות הסנטף של 

פלרם מגיעים במבחר גוונים וצבעים, המספקים פיזור אור ברמה של % 100. 

BH סנטף
לוח פוליקרבונט גלי ומוטבע חזק במיוחד

אפור בהיר

סולר קונטרול

ברונזה

סולר אולימפיק

סולר אייס

שקוף

מאפיינים ויתרונות

 טכנולוגיה ייחודית לעמידות משופרת
בפני ברד

 עמידות מוגברת בפני עומסי רוח ומשקל

 הגנה של 99.9% מפני קרינה אולטרה 
יותר   50%  - ברד  בפני  סגולה עמידות 

מלוח גלי רגיל

 תאורה רכה - 100% פיזור אור

 מוצע עם צבעים סולריים ייחודיים

 נתוני העברת אור בצבעים שונים: שקוף
 87% | ברונזה 35% | סולר אייס 25% | 

סולר קונטרול 20%
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לוחות סנפל הם לוחות כפולי דופן הזמינים בעוביים של 8 מ״מ, 10 מ״מ, 18 
קיימת  הצדדים,  בשני   uv הגנת  סטנדרטיים  סנפל  ללוחות  מ״מ.  ו-20  מ״מ, 
אפשרות לייצר לוחות עם הגנת uv בצד אחד בהזמנה מיוחדת בלבד. אורך פנל 

סטנדרטי במלאי 8 מ׳.

סוגי פנל

סנפל* 8/600

איוריםמאפייניםסוג

סנפל* 18/1000

רוחב הפנל: 600 מ״מ
גובה: 23.5 מ״מ

גובה עם מחבר פוליקרבונט: 31 מ״מ
משקל לפי שטח: 2.00 )ק״ג/מ״ר(

משקל למטר רץ: 1.24 )ק״ג/מטר(
רדיוס קימור מינימלי: 2.0 מ׳

רוחב הפנל: 1000 מ״מ
גובה: 33.5 מ״מ

גובה עם מחבר פוליקרבונט: 41 מ״מ
משקל לפי שטח: 3.11 )ק״ג/מ״ר(

משקל למטר רץ: 3.11 )ק״ג/מטר(
רדיוס קימור מינימלי: 3.0 מ׳

סנפל
מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט כפול דופן

היא מערכת מתקדמת מלוחות  סנפל  רבים.  יתרונות  קירוי מלא בעל  סנפל מספקת פתרון  מערכת 

פוליקרבונט כפולי דופן הבנויה בשיטת "תפר ניצב" המשלבת עיצוב, העברת אור, בידוד תרמי וחוזק 

מבני. המערכת מציעה פתרון קל משקל המונע נזילות, בעל כושר עמידה בעומס גבוה והתאמה מובנית 

להתפשטות והתכווצות הלוחות. בזכות יתרונותיה המיוחדים, סנפל מתאימה להתקנות ארוכות טווח 

במבחר יישומים רחב. כמערכת קירוי אדריכלי היא מגוונת ומתאימה להתקנות אופקיות או ורטיקליות, 

שטוחות או קמורות. 

יישומים

- פתחי תאורה - סקיילייט

- יישומי קירוי אדריכליים

- קירוי במבני מסחר

- מתקני ספורט - קירוי מעביר אור

- קירוי מדרכות וכניסות לבתים

- חניות מקורות

- בריכות שחיה

- חיפוי אנכי למבני ציבור / מסחר / 

תעשיה

מאפיינים ויתרונות

  עמידות בעומסים גבוהים

  יכולת התכווצות והתפשטות

  התקנה מהירה, פשוטה ובטוחה

  מוגן UV משני הצדדים

  מבנה המערכת מונע נזילות מים

  כושר בידוד תרמי גבוה

  אידאלי לקירוי קשתי

TMSolarSmart קיים בצבעים דוחי חום  

מאפיינים ויתרונות

  מראה אלגנטי ונקי

  מבנה בשיטת ”תפר עומד“ מונע נזילות

  מאפשר התפשטות והתכווצות

  פתרון קירוי מלא וללא חומרי איטום

  כושר עמידה בעומסים גבוהים

  התקנה מהירה ובטוחה

  דרישות תחזוקה מינימליות

TMמוצע עם צבעים דוחי חום סולר-סמארט  

סנגלייז היא מערכת לוחות אדריכלית בעלת מראה אלגנטי המציעה תכנון הנדסי חכם, גמישות, דרישות 

תחזוקה נמוכות ועמידות ארוכת שנים במגוון יישומי קירוי רחב. המערכת משלבת לוחות פוליקרבונט 

ופרופילי אלומיניום מקוריים הבנויים בשיטת תפר עומד ומאפשרים התקנה במפתחים גדולים, מניעת 

סנגלייז  למגוון שלדים תומכים.  והתאמה  גבוהים  והתפשטות, עמידה בעומסים  מים, התכווצות  נזילות 

בעלת במראה אחיד, נקי ויוקרתי.

יישומים

- קירוי וזיגוג אדריכלי

- פתחי תאורה - סקיילייט

- מבני מסחר

- מבני ספורט - אצטדיונים

- שבילים מקורים

- שווקים מקורים

- כניסות למבנים

- בריכות

סנגלייז 
מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט מלא

סנגלייזTM 6/800סנגלייזTM 4/800סנגלייזTM 4/600סנגלייזTM 3/600מאפיין

584585785785רוחב הלוח )מ״מ(

12121212אורך הלוח )מטר(

20212121גובה )מ״מ(

3.795.054.987.45משקל לפי שטח )ק״ג/מ״ד(

2.202.943.905.96משקל למטר רץ )ק״ג/מטר(

רדיוס קימור מינימאלי* )מטר(
4444)עבור לוח הפוליקרבונט בלבד(

6.147.406.739.25משקל המערכת )ק״ג/מ״ר(

*בהתקנה קשתית יש לערגל את פרופילי האלומיניום של סנגלייז לרדיוס הקינ=מור הרצוי, אשר לא יהיה נמוך מההמלצה לעיל של 4 מטר.

לוח סנגלייז מוצע העובי 3 או 4 מ״מ. הלוח ברוחב 600 או 800 מ״מ, הנקבע לפי סוג המערכת.

הלוחות מוגנים מפני קרינת uv מצד אחד: לוחות עם הגנה משני הצדדים מוצעים בהזמנה מיוחדת.

סוג לוח
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יישומים
- מבני תעשייה

- מבנים מסחריים
- פרוייקטים ארכיטקטוניים

- מבני ציבור
- מרכזי קניות

- ופרמרקטים ומרכזי מזון
- ניתן להתקין על מבנה חדש/קיים

בגגות  ומודולרי  אינטגרלי  באופן  להשתלב  תוכננה  סנבוקס  של  המבודדים  התאורה  פתחי  מערכת 

פנלים מבודדים ממתכת, ומשמרת את רציפות הבידוד התרמי של הגג תוך כדי מעבר אור טבעי.

בכך מספקת מערכת הסנבוקס תרומה כפולה בחיסכון אנרגטי – בידוד תרמי ותאורה טבעית.

הלוחות  למרבית  להתאימה  וניתן  דופן  כפולי  ולוחות  גליים  לוחות  של  משילוב  מורכבת  המערכת 

המבודדים הקיימים בשוק.

מאפיינים ויתרונות

  מראה אלגנטי ונקי

  מבנה בשיטת ”תפר עומד“ מונע נזילות

  מאפשר התפשטות והתכווצות

  פתרון קירוי מלא וללא חומרי איטום

  כושר עמידה בעומסים גבוהים

  התקנה מהירה ובטוחה

  דרישות תחזוקה מינימליות

TMמוצע עם צבעים דוחי חום סולר-סמארט  

סנבוקס 
מערכת פתחי תאורה תואמת לפנל מבודד

פלקליר 
לוח PVC שקוף שטוח

מידות: 
עובי:   2-12 מ"מ

מידות: 2000*3000 מ"מ

מאפיינים ויתרונות

  רמת העברת אור ושקיפות גבוהה

  אחיזת דיו מצוינת להדפסה דיגיטלית

  עמידות מעולה בפני כימיקלים

  עמיד בהולם

מאפיינים ויתרונות

  נבדק ואושר לדפוס דיגיטלי

  פלייט לבן - בעל לובן בהיר

  פני שטח חלקים ואחידים

  מבחר צבעים רחב

  עמידות מעולה בפני כימיקלים

  עומד בתקני אש מחמירים ומתאים למבני ציבור

  ניתן לעיבוד בחום, עיבוד בוואקום וכיפוף קר

  גרסאות גימור מבריק, מט, אנטי רפלקטיבי, 

UV עמידות מוגברת בהולם ומיגון

  עמיד באש: כבה מעצמו

  נוח ביותר לעיבוד בשיטות רגילות

  קל לעיצוב בחום

   אינו רעיל

לוחות לזיגוג, לבניה ולדפוס בעלי שקיפות דמוית מים, היצמדות דיו מצוינת ועמידות כימית גבוהה.
לוחות פלקליר העשויים פי.וי.סי. שקוף מתאימים לזיגוג ולהדפסה דיגיטלית. פלקליר מציע שקיפות, גמישות 
ועמידות בפני שבר, ותקני אש מחמירים, אשר הופכים אותו למוצר מועדף לשילוט ולדפוס. פלקליר נוח 
לעיבוד מכני ועיצוב בחום וניחן בעמידות גבוהה בפני כימיקלים. בזכות הנוחות לעיבוד, השקיפות והעמידות 
הכימית פלקליר הוא פתרון אידיאלי למגני ציוד מכאני בסביבות תעשייתיות וכימיות. לוחות פלקליר זמינים 

.UV גם עם פני שטח אנטי-רפלקטיביים, עמידות מוגברת בהולם והגנה מפני קרינת

פלייט הוא לוח פי.וי.סי מוקצף רב- שימושי, גמיש, קל משקל ועמיד, המציע יתרונות בולטים ליישומי שילוט 
ותצוגה. פלייט לבן ניחן בדרגת לובן גבוהה ביותר, ובנוסף פני שטח חלקים ובעלי אחידות גבוהה, המאפשרים 
הפקת מוצרי דפוס איכותיים. הלוח נבדק ואושר על ידי יצרני מדפסות דיגיטליות מובילים בעולם. פלייט נוח 

לחיתוך ועיבוד מגוון בעזרת כלים רגילים ומתאים לצביעה והדבקה עקב עמידותו הגבוהה בפני כימיקלים.

יישומים
- מחיצות שקופות לשמירה על ריחוק חברתי

- שלטי פרסום ותצוגה שקופים
- מיגון לציוד מכאני

- זיגוג בטיחותי עמיד בפני כימיקלים
- עיבוד ועיצוב תעשייתי

- זיגוג אנטי-רפלקטיבי
- זיגוג עם דרישות עמידות בהולם גבוהה

פלייט
לוח PVC מוקצף שטוח

יישומים
- שילוט פרסום והכוונה

- ביתני תערוכה
- מתקני תצוגה
- קירוי מחיצות

- דקורציה פנימית
- שכבת ציפוי לקירות

מידות: 
עובי:  2-12 מ"מ

מידות: 2000*3000 מ"מ



פלסן הינו לוח פוליקרבונט שטוח מלא, אשר משלב תכונות מכניות מעולות לצד יכולת העברת אור 

גבוהה, במבחר צבעים ועל פני שטח רחב. כל אלו מקנים למתכננים ומעצבים אפשרויות קירוי ועיצוב 

מגוונות. פלסן עומד בכל תנאי מזג האוויר ושומר על תכונותיו המכניות והאופטיות לאורך זמן. הלוח 

דומה לזכוכית במראהו ובשקיפותו, אך מתאים לשימושים הדורשים גם עמידות גבוהה לשבר, הודות 

לחוזקו המכני הגבוה ומשקלו הנמוך. יתרונותיו האקוסטיים והתרמיים של הפלסן, בצירוף גמישותו 

ומשקלו הנמוך מאפשרים חסכון בעלויות השלד וההתקנה. 
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מאפיינים ויתרונות

  העברת אור עד 90%

  עמידות גבוהה לשבר אנטי-ונדאלי

  מבחר צבעים רחב

  אידיאלי להתקנות קשתיות

  כושר בידוד אקוסטי

  קל להתקנה ותחזוקה

  מתאים לעיבוד במכונה ועיבוד בחום

  עומד בכל תנאי מזג האוויר

  משקל נמוך )במחצית מזכוכית(

לוחות "פוליגל" במבנה PCSS 2L ו – PCSS 3L הם הנפוצים 

ביותר מבין מוצרי פלזית פוליגל. פשטותם וגמישותם מאפשרים 

לשלבם במבנים בעלי קירוי שטוח, קמור, קעור ומפותל. 

לשאת  תרמית,  לבודד  ליכולתם  תורמים  ועוביים  מבנם 

עומסי רוח ושלג, ולעמוד בנגיפת ברד וחפצים אחרים.

לוחות אלו הם מבנים מרחביים רב שכבתיים המתאימים 

זה  חיבורם  ובעולם.  חומרי הבניין בארץ  לדרישות שוק 

באמצעות  נעשה  הנושאת,  הקונסטרוקציה  ואל  זה  אל 

פרופילי חיבור הנפרדים מהם. תכונת זו מאפשרת ליצור 

גיאומטריים שונים, כטרפזים, משולשים  מהם משטחים 

ועוד, מבלי לפגוע בחוזקו ואטימותו של הקירוי.

פלסן 
לוח פוליקרבונט שטוח

פוליגל
לוחות רב שכבתיים לקירוי

יישומים

- פתחי תאורה – סקיילייט

- קירוי שקוף וצבעוני במבחר העברות אור

לאצטדיונים, בניינים ואולמות

- קירוי קשתי בכיפוף קר

- קירות אקוסטיים

- שילוט ופרסום

- זיגוג ומיגון

מידות: 
עובי:    1-12 מ"מ

מידות:  3050*2050 מ"מ

מידות:  2050*1250 מ"מ



הגבוה, קלות  היטב באותם מקומות בהם האטימות לגשם, הבידוד התרמי  "טופגל" משתלבת  מערכת פאנלים 
ההתקנה ומשכה חשובים. מערכת "טופגל" היא מודולרית ולכן מקילה על תכנון המבנה. המערכת מתאימה לכל 

סוגי המבנים, הקונסטרוקציות הנושאות והיישומים המקובלים בעולם הבניה בארץ ובעולם.
ההגנה מפני נזקי קרינת UV ועובי הדפנות מאפשרים התקנת ה"טופגל" באופן שכל צד שלו יכול להיות מוצב כלפי 
חוץ. סידור זה מאפשר קבלת קיר מסך חלק ללא תפרים או קירוי גגות בהם הקירוי מגן על הקונסט' מבפנים מפני 

חומרים התוקפים אותה )בריכות(.

 YOUR LOCAL

STRATEGIC PARTNER www.plazit-polygal.com |  plazit@plazit-polygal .com  |  04  662  8885 טל. 

גימורים וחיזוקים
)1( פרופיל "מחבר" מפוליקרבונט	 
)2( פנל "טופגל"	 
)3( פרופיל "שן" מפוליקרבונט	 
)4( עוגן	 
)5( סוגר פרופיל "מחבר"	 
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קבוצת פלזית פוליגל היא יצרנית לוחות מלאים ורב שכבתיים, במגוון רחב של גדלים, עוביים, וצבעים. מוצריה מיועדים לקשת 
רחבה של יישומי קירוי בחצר הפרטית, במבני ציבור, בתעשיה, בחקלאות ובתחבורה. בחברה שוקדים בהתמדה על הרחבת סל 

מוצריה ויעול שרותיה לשביעות רצון לקוחותיה.
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מערכת פנלים מפוליקרבונט כפול

תאורמק״טפריט

פרופיל מחבר

טופגל - מערכת פנלים חלולים מפוליקרבונט | הנחיות התקנה3  |  

תאור מק"ט פריט

כל הפנלים 240 פרופיל מחבר

)פנל 6 מ"מ( 534

עוגן מנרוסטה

)פנל 8 מ"מ( 530

)פנל 10 מ"מ( 531

)פנל 16 מ"מ( 532

)פנל 20 מ"מ( 533

)פנל 6 מ"מ( 554

עוגן עצר

)פנל 8 מ"מ( 550

)פנל 10 מ"מ( 551

)פנל 16 מ"מ( 552

)פנל 20 מ"מ( 553

כל הפנלים 525 פקק לפרופיל חיבור

)פנל 6 מ"מ( 327

פרופיל קצה

)פנל 8 מ"מ( 311

)פנל 10 מ"מ( 312

)פנל 16 מ"מ( 313

)פנל 20 מ"מ( 328

כל הפנלים 431 בורג עיגון

)פנל 6 מ"מ( 245

פרופיל צד

)פנל 8 מ"מ( 241

)פנל 10 מ"מ( 242

)פנל 16 מ"מ( 243

)פנל 20 מ"מ( 244

)פנל 10-6 מ"מ( 508

)פנל 16 מ"מ(סרט איטום 509

)פנל 20 מ"מ( 510

כל הפנלים 361 פרופיל סיום צד

במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 

כל הפנלים240
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כל הפנלים 431 בורג עיגון

)פנל 6 מ"מ( 245

פרופיל צד

)פנל 8 מ"מ( 241

)פנל 10 מ"מ( 242

)פנל 16 מ"מ( 243

)פנל 20 מ"מ( 244

)פנל 10-6 מ"מ( 508

)פנל 16 מ"מ(סרט איטום 509

)פנל 20 מ"מ( 510

כל הפנלים 361 פרופיל סיום צד

במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 

)פנל 6 מ״מ(534

)פנל 8 מ״מ(530

)פנל 10 מ״מ(531

)פנל 16 מ״מ(532

)פנל 20 מ״מ(533

עוגן צר
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כל הפנלים 361 פרופיל סיום צד

במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 

)פנל 6 מ״מ(554

)פנל 8 מ״מ(550

)פנל 10 מ״מ(551

)פנל 16 מ״מ(552

)פנל 20 מ״מ(553

פקק לפרופיל חיבור
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פרופיל צד
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כל הפנלים 361 פרופיל סיום צד

במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 

כל הפנלים525
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תאור מק"ט פריט

כל הפנלים 240 פרופיל מחבר

)פנל 6 מ"מ( 534
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)פנל 10 מ"מ( 551

)פנל 16 מ"מ( 552

)פנל 20 מ"מ( 553
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)פנל 6 מ"מ( 327

פרופיל קצה
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)פנל 20 מ"מ( 328

כל הפנלים 431 בורג עיגון

)פנל 6 מ"מ( 245

פרופיל צד

)פנל 8 מ"מ( 241

)פנל 10 מ"מ( 242

)פנל 16 מ"מ( 243

)פנל 20 מ"מ( 244

)פנל 10-6 מ"מ( 508

)פנל 16 מ"מ(סרט איטום 509

)פנל 20 מ"מ( 510

כל הפנלים 361 פרופיל סיום צד

במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 
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)פנל 20 מ״מ(327

בורג עיגון
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במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 
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עוגן מנרוסטה

)פנל 8 מ"מ( 530

)פנל 10 מ"מ( 531

)פנל 16 מ"מ( 532

)פנל 20 מ"מ( 533

)פנל 6 מ"מ( 554

עוגן עצר

)פנל 8 מ"מ( 550

)פנל 10 מ"מ( 551

)פנל 16 מ"מ( 552

)פנל 20 מ"מ( 553

כל הפנלים 525 פקק לפרופיל חיבור

)פנל 6 מ"מ( 327

פרופיל קצה

)פנל 8 מ"מ( 311

)פנל 10 מ"מ( 312

)פנל 16 מ"מ( 313

)פנל 20 מ"מ( 328

כל הפנלים 431 בורג עיגון

)פנל 6 מ"מ( 245

פרופיל צד

)פנל 8 מ"מ( 241

)פנל 10 מ"מ( 242

)פנל 16 מ"מ( 243

)פנל 20 מ"מ( 244

)פנל 10-6 מ"מ( 508

)פנל 16 מ"מ(סרט איטום 509

)פנל 20 מ"מ( 510
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במערכת טופגל הצד עם שיני המחבר נקרא "צד השיניים", והצד הנגדי נקרא "צד השטוח".	 
לעתים רק אחד מהצדדים של הפנל "טופגל" מוגן מפני השפעת קרינת ה - UV. שים לב לסימון: צד זה יהיה מכוסה ע"י יריעת 	 

הגנה מיוחדת עם הלוגו של חברת פלזית פוליגל או עם יריעה ופס עם סימון בהתאם. תמיד יש להתקין את הפנלים עם הצד 
מוגן מפני הקרינה כלפי חוץ.

על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
הנחת הפנלים החלולים על המבנה צריכה להתבצע באופן כזה שצלעותיו הפנימיות של כל פנל יהיו מקבילות לשיפוע. הדבר 	 

הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 

)פנל 6 מ״מ(245

)פנל 8 מ״מ(241

)פנל 10 מ״מ(242

)פנל 16 מ״מ(243

)פנל 20 מ״מ(244

סרט איטום
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על המבנה המיועד לקירוי ע"י הפנלים החלולים מפוליקרבונט של מערכת "טופגל" להיות בעל שיפוע של לא פחות מ-5%.	 
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הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
תימנע מלדרוך על הפנלים בזמן ההתקנה - זה מסוכן וכן עלול לפגוע בהם.	 

)פנל 6-10 מ״מ(508

)פנל 16 מ״מ(509

)פנל 20 מ״מ(510
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הכרחי לסילוק טבעי של הלוחות מחללי הפנל.
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רדיאוס לכיפוף מינימלי )מ׳(רוחב )מ״מ(עובי )מ״מ(פנל ״טופגל״
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 מערכת פנלים "טופגל” משתלבת היטב באותם מקומות בהם האטימות לגשם, הבידוד התרמי הגבוה, קלות ההתקנה 
ומשכה חשובים.

 מערכת “טופגל” היא מודולרית ולכן מקילה על תכנון המבנה. המערכת מתאימה לכל סוגי המבנים, הקונסטרוקציות 
הנושאות והיישומים המקובלים בעולם הבניה בארץ ובעולם.

 ההגנה מפני נזקי קרינת UV ועובי הדפנות מאפשרים התקנת ה”טופגל” באופן שכל צד שלו יכול להיות מוצב כלפי חוץ. 
 סידור זה מאפשר קבלת קיר מסך חלק ללא תפרים או קירוי גגות בהם הקירוי מגן על הקונסט’ מבפנים מפני חומרים 

התוקפים אותה )בריכות(.

רדיאוס לכיפוף
מינימלי )מ'(

רוחב
)מ”מ(

עובי
)מ”מ(

פנל “טופגל”

1.4 600 6

1.8 8

2.0 10

2.0 16

3.2 1000 16

4.0 20

6

600

1.4

81.8

102.0

162.0
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3.2

204.0
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לפנל המבודד שימושים רבים ומגוונים; בניית מבנים נייחים או ניידים, סגירת פרגולות ומרפסות, בניית מחסנים 

וחדרי קירור. הפנל משמש הן לבניית קירות ומחיצות והן לסיכוך גגות, בעזרת מבנהו ניתן לשימוש גם בגגות 

בעלי אחוז שיפוע קטן עד מאוד לאיטום מוחלט מחדירת מים. הפנל המבודד קל משקל, קל ופשוט להתקנה 

ונקיה. הפנל המבודד עשוי שכבת בידוד העשויה פוליסטירן  בשיטת “עשה זאת בעצמך”, התקנה מהירה 

מוקצף )קלקר(/ פוליאריטן או צמר סלעים דחוס הנמצאת בין שתי שכבות פח מגולבן צבוע בתנור )בד”כ לבן( 

או שתי שכבות פח אלומיניום. סוג המילוי ותכונותיו וכן עובי הפנל משפיעים על הבידוד הטרמי ו/או האקוסטי 

אותו ניתן להפיק מהשימוש בפנל.

לוחות פנל מבודד

ניתן להזמין את הפנל בעוביים שבין 50 ל 150 
הנמצא  ע”פ  סטנדרטיות  אורך  במידות  מ”מ 
הפנל  עובי  בהזמנה.  מידה  ע”פ  או  במלאי 
תורם הן לרמת הבידוד והן לאורך/ המפתח בו 

ניתן להשתמש. 

פחחות 
משלימה 

לפנל
סגירת צד לפנל סגירת חזית לפנל רוכב לגג פנל פח עליון לפנל

5x5 תעלת מרזב לפנלזווית 10x10 זווית U 1 מ"מ לבן U 1.5 מ"מ מגולבן

יישומים

- סיכוך משטחי גגות או קירות

- התקנת מחיצות 

- גידור להקפת אתרי בניה

איסכורית הינה פתרון טכנולוגי מעולה לקירוי, כיסוי והקשחה של מבנים בעזרת לוחות פלדה. הלוח קל משקל 

ומתאים למזג האוויר הישראלי, מאפשר בניה קלה ועמידות החומר לאורך זמן.

פח איסכורית

הובלות 

חיפויי פח
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יריעת פולינום SUPER הנה יריעה 

לבידוד תרמי. יריעה זו מורכבת משני 

רדידי אלומיניום אשר ביניהם שכבת 

בועות אוויר כלוא )בועות בגובה 4 מ”מ( 

ביריעה מפוליאתילן המכילה מעכב 

בעירה. יריעה זו מתאימה לשימוש 

בגגות רעפים, גגות מתועשים, קירות או 

עם חימום תת רצפתי. בעלת התנגדות 

תרמית גבוהה )R=2.98( ועל כן תורמת 

להפחתת צריכת האנרגיה בצורה ניכרת. 

יריעת פולינום SUPER משמשת גם 

כחסם אדים, כמו כל יריעות הפולינום 

והנה עמידה לבערה.

יריעת פולינום אולטרה הנה יריעה 

ייחודית המובילה בתחום הבידוד 

בעלת 4 שכבות רפלקטיביות. היריעה  

מורכבת משתי שכבות של בועות 

אוויר גדולות )8 מ”מ( כלואות ביריעות 

מפוליאתילן המכילות מעכב בעירה 

ומארבע שכבות רפלקטיביות. תצורה 

ייחודית זאת מאפשרת הגנה מלאה על 

השכבות הפנימיות. יריעה זו מתאימה 

לשימוש בגגות רעפים, גגות מתועשים 

ובקירות, היא בעלת התנגדות תרמית 

גבוהה ביותר )R=3.72( ועל כן תורמת 

להפחתת צריכת האנרגיה בצורה ניכרת. 

יריעת פולינום אולטרה משמשת גם 

כחסם אדים, כמו כל יריעות הפולינום 

והנה עמידה לבערה.

מבית חברת דלקפולינום אולטרהסופר פולינום

בידוד
בידוד | אוורור | יריעות בהדבקה

פולינום 
מוצרי חברת פולינום, נטולי הסיבים, מיוצרים מרדידי אלומיניום טהור המודבקים ליריעות בועות אוויר 

מפוליאתילן. עיצובן הייחודי של מוצרי פולינום מאפשר שילוב בין פתרון למעבר חום בתצורת קרינה 

בשיעור של 97% עם פתרון למעבר חום בתצורת ההולכה. שילוב זה מאפשר קבלת מוצר העולה בביצועיו 

בחיסכון אנרגיה על כל חומרי הבידוד האחרים על בסיס מינרלים. מוצרי פולינום בעלי התנגדות תרמית 

גבוהה העונה לדרישות הבנייה הירוקה ותורמת לקבלת תחוש נוחות בחלל המבנה.

מערכת בידוד )גגות רעפים ועוד(, 

שהינה יריעה רב שכבתית המשלבת 

חסמי קרינה רפלקטיביים עם שכבת 

בידוד סיבים גמישה. שכבת בידוד 

הסיבים מורכבת מסיבי פוליאסטר נקי 

ובלתי משוחזר ובכללם סיבים חלולים.

חסמי הקרינה הרפלקטיביים משוריינים 

וצידם הרפלקטיבי )המבריק( הינו פנימי 

ומוגן בפני אבק. חסמי הקרינה מחוברים 

לשכבת הסיבים משני צידיה בכ- 5% 

משטח הפנים. החסמים עשויים מרדיד 

אלומיניום משוריין בעל רמת פליטות 

)EMISSIVITY( נמוכה, כ- 3%. הצד 

הרפלקטיבי )המבריק( של החסמים הינו 

פנימי ומוגן בפני אבק.

BTI

מאפיינים ויתרונות

אורך חיי היריעה שאינה מושפעת 

מלחות.

התנגדות תרמית גבוהה ונשמרת 

לאורך זמן.

המוצר לא מעודד גידול בקטריות 

ופטריות.

המוצר לא מעודד כינון של ציפורים 

ומכרסמים.

 

 

 

 

 

מאפיינים ויתרונות
אורך חיי היריעה שאינה מושפעת 

מלחות.

התנגדות תרמית גבוהה הנשמרת 

לאורך זמן.

המוצר לא מעודד גידול בקטריות 

ופטריות.

המוצר לא מעודד כינון של ציפורים 

ומכרסמים.

מאפיינים ויתרונות
אורך חיי היריעה שאינה מושפעת 

מלחות.

התנגדות תרמית גבוהה הנשמרת 

לאורך זמן.

המוצר לא מעודד גידול בקטריות 

ופטריות.

המוצר לא מעודד כינון של ציפורים 

ומכרסמים.
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מושבחת  שוריינת  עצמית  להדבקה  ביטומנית  יריעה 
בפולימר SBS מחופה באגרגט צבעוני, לאיטום דקורטיבי 
דמוי  אדריכליות  צורות  במגוון  משופעים  גגות  של 

."SHINGELS"

ISO-DESIGN איזו-דיזיין

בלבד  הרוח  באנרגיית  המופעל  רבה  בעל אפקטיביות  ביותר  חסכוני  הוא פתרון   WB וויספרקול 

ליצירת אקלים צונן ונעים בבתים פרטיים ומבני תעשיה.

וויספרקול WB מורכב מטורבינה מסתובבת, כנפי הטורבינה עשויות 

אלומיניום ובעלות מבנה מיוחד לאפקטיביות מרבית וחוסמות מעבר 

גשם. האוויר החם אשר עולה כלפי מעלה והשימוש בלהבים המעוצבים 

לקליטת רוח גורמים ליניקת אויר טרי מפתחי אוורור בתחתית הגג 

 WB ויספרקול  ב  הגג. שימוש  ולהוצאת האוויר החם הכלוא בחלל 

מביא להורדת הטמפרטורה בחלל הגג ולשיפור האקלים בתוך המבנה. 

המכשיר לא צורך אנרגיה חשמלית, הפעלתו נעשית ללא השקעה 

WB מיוצרים  כספית והוא אינו נשמע כלל. שואבי אוויר ויספרקול 

 Triangle Engineering חברת  של  ידע  פי  על  בבלעדיות  בארץ 

Company האמריקאית.

ווספרקול

מפוח חשמלי לשאיבת אוויר חם החוצה הוא התוסף המתבקש 

לאחר ביצוע איטום ובידוד של גג הרעפים.

במזג האוויר הישראלי הטמפרטורה בגג רעפים סטנדרטי עלולה להגיע 

ל-70 מעלות. המפוח שואב את האוויר החם החוצה מהגג ומכניס אוויר 

קריר פנימה לחלל, ע”י ביצוע סירקולציה והחלפת האוויר נשמרת 

רמת הטמפרטורה במבנה ברמה נמוכה. המאוורר פועל על 

עקרון ונטורי ומכיל 3 שכבות של להבים בפאזה הפוכה, 

היוצרות פעולת יניקה בעת משב רוח על פני המאוורר.

יונק הגג

מטרת השימוש

"SHINGELS" איטום גגות משופעים / קלים ליצירת גג דמוי

 SBS בפולימר  משובחת  להדבקה  ביטומנית  יריעה 
ומשוריינת בלבד פוליאסטר לא ארוג. 

איזוסטיק חול 2 מ"מ

מטרת השימוש

יריעת איזוסטיק חול 2 מ"מ משמשת לאיטום בהדבקה של גגות 

קלים משופעים לדוגמא גגות פח, OSB וגגות בחיפוי פוליסטירן.

לאיטום גגות ללא מבער גז.

מפרט טכני 

15 מ' / 1 מ'מידות גליל

2 מ"מעובי

15 – צ'גמישות בחום

110 צ'עמידות בחום

1.0חוזק המתיחה אורך/רוחב

45%התארכות

N 150/150עמידות בקריעה אורך/רוחב:

באגרגט  מצופה  עצמית  להדבקה  ביטומנית  יריעה 
גגות  לאיטום  ואפור  ירוק  אדום,  בצבעים  דקורטיבי 

קלים ומשופעים.

ISO-MINERAL איזו-מינרל

מאפיינים ויתרונות

  יישום מהיר ונוח ללא שימוש באש

  שכבת האגרגט מקטינה את סיכויי ההחלקה

  מגיע במגוון צבעים דקורטיביים

מטרת השימוש

גגות  של  לאיטום  מיועדת   ISO-MINERAL יריעת 

קלים ומשופעים מגוון צבעים דקורטיביים.

מפרט טכני 

3.5 ק"ג / מ"רמשקל

1 מ' / 15 מ'מידות גליל

 3.5 מ"מעובי

400/300/50 מ"מחוזק מתיחה מקסימלי

40%התארכות

120N/120Nחוזק לקריעה: 

Euroclass Eדרוג עמידות באש

 Froofעמידות חיצונית באש

100עמידות בחום צ'

 15 –עמידות בקור צ'

מפרט טכני 

4.5 ק"ג / מ"רמשקל

1 מ' / 10 מ'מידות גליל

600/500n/50mmחוזק מתיחה מקסימלי

 35%/40%התארכות

200N/200Nחוזק לקריעה: 

:UV עמידותNPD

100°עמידות בחום צ'

15° -\עמידות בקור צ'

מאפיינים ויתרונות

  יריעה להדבקה עצמית ליישום קל על גגות משופעים.

.UV עמידות  

  תכונות איטום איכותיות.

  מגוון רחב של עיצובים בצבעים שונים

מאווררים
יריעות

בהדבקה עצמית
מאווררים
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תוכלו להתרשם מעבודות וחומרים שלנו באתר:

www.shaham1.co.il

סולם
ג' מקצועי

סולם
טלסקופי 

מקצועי

 ZARGES סולמות  משווקת  שחם  אחים  חברת 

המיוצרים ומיובאים מגרמניה.

סולמות ZARGES מתאפיינים בחומרים האיכותיים שלהם 
ובעיצוב יציב, חסון, עמיד ובטוח.

רכישת סולמות ZARGES היא השקעה משתלמת גם לטווח 
הארוך. ZARGES מציעה גם שלבי בטיחות ופלטפורמות 

עבודה במגוון המוצרים הרחב שלה.

סולמות

הבמבוק הינו חומר גלם חזק ובעל עמידות גבוהה למזג אויר 

בישראל. משקלו קל אך עם זאת מאופיין קנה הבמבוק בחוזק, 

ואינו  כמעט  במינו.  מיוחד  תכונות  שילוב   – וגמישות  יציבות 

אחרים.  גלם  לחומרי  יחסית  מאד  זול  מחירו  תחזוקה.  דורש 

טכני  ידע  עם  להרכיבו  וניתן  מאד  פשוטה  שלו  ההתקנה 

אלמנטרי.  הבמבוק מספק יותר מ – 70% הצללה.

מידות: 

1000, 1500, 2000 מ"מ רוחב:  

2000 מ"מ  אורך:   

במבוק מושחל

 DIN עומדים בתקן ZARGES כל סולמות

.DIN EN 14 183 ותקן EN 131



אחים שחם

א. רח' החשמל 2 קדימה צורן

א. 09-8912227

ב. רח' המלאכה 12 רעננה

ב. 09-7461194

shays@netvision.net.il

shaham2012@gmail.com

shaham1.co.il

B
oo

m
st
ud

io
.c
o.
il


