
D 11ת               

)Fineline ברוחב 15 מ"מ או 24 מ"מ או( T תליית תקרת תותב מאריחים תעשה ע"ג קונסטרוקציית נשיאה מודולרית מפרופיל

ופרופיל הקפי מסוג L+Z / L עשויים אלומיניום או מפח מגולוון צבוע בתנור.

מערכת הקונסטרוקציה תלויה באמצעות  מערכת תליה מתכווננת "TWISTER" הכוללת אביזרי תליה לשימושים שונים ע"פ 

התכנון: באמצעות מוט תליה מגולוון בקוטר 3.5 מ"מ לפחות. המתלים ימוקמו במרווחים לפי הוראות טבלה מס' 1.

.)C-מרחק המתלה הראשון מהקיר לא יעלה על 400 מ"מ )בשרטוט

החיבור בין קונסטרוקצית התותב לתקרה הנושאת עשוייה מבטון יהיה באמצעות "מיתד דפיקה ממתכת" 6x45 המיתד יוחדר 

לבטון לפחות 40 מ"מ.

Danoline, AMF, organic :מותאם לאריחים

קונסטרוקציה לתקרת אריחים )פריקה(

 )T15, T24) T קונסטרוקציית פרופילי



D 11ת     )T נתוני התקנה )קונסטרוקציית פרופילי

טבלה 1:
שיטות תליה

משקל תקרה - P (ק"ג למ"ר(



שיטת התליה )ראה טבלה מס' 1(
שיטת תליה 

א11
שיטת תליה 

ב11
שיטת תליה 

ג11

גודל האריחים )במ"מ(
600x600

610x610

600x600מל

610x610

 600x1200

610x1220

יח' מארזמק"טתיאור

 סוגי מתלים1

 T לפרופיל ”Twister" 28391361001.41.01.4א. מתלה קפיצי

1001.41.01.4כנדרשב. מתלה מחורר לכיוונון )נוניוס( לפרופיל 

סוגי מתלים כיוון עליון2

1001.41.01.4-א. מוט תליה עם עינית

1001.41.01.4כנדרשב. מתלה מחורר לכיוונון עליון )נוניוס( 

34371002.82.02.8סיכה למתלה מחורר3

פרופילים4

1.60.81.6מ"א2839123פרופיל T ראשי 3660 מ"מ 

1.70.851.7מ"א2839122פרופיל T ראשי 3600 מ"מ 

-1.6-מ"א2839116פרופיל T משני 1220 מ"מ 

-1.7-מ"א2839115פרופיל T משני 1200 מ"מ 

1.60.80.8מ"א2839114פרופיל T משני 610 מ"מ 

1.70.850.85מ"א2839113פרופיל T משני 600 מ"מ 

כנדרשמ"א2839106פרופיל L לתקרה 5

1 מ"ר1 מ"ר1 מ"רמ"רכנדרשאריח גבס לפי דרישת המתכנן

כנדרשמ"א2839108פרופיל Z לתקרה6

7T כנדרשמהדק אריחים לפרופיל

D 11תצרוכת חומרים     ת

T-15 /T-24 טבלה 2: תצרוכת חומרים למ"ר לקונסטרוקציה תקרה מפרופיל
חישוב הכמויות מתייחס לשטח תקרה של 10 מ' x 10 מ'= 100 מ"ר ללא פחת.
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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.
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