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1. אופנת מראה החוץ שחודר פנימה והפנים שיוצא החוצה, בשיאה. האם 
קיימים אלמנטים ייחודיים ליצירת פתחים, חלונות ודלתות, מושלמים? 
במגוון ההיצעים של חברת 'אורבונד' קיימים פרופילים של גבס המעוצבים 
לכל מטרה ומתאימים במיוחד לשימוש כסיומות לפתחים, פרטי ניתוק 
וכדומה. המתכננים יכולים להציג בחברה כל חתך אפשרי בו מעוניין 
האדריכל או המעצב, כולל מידות, ובהתאם לכך לייצר זאת בחברה 

מותאם ספציפית לכל פרויקט.  

2. האם משקופי דלתות וחלונות סטנדרטיים מתאימים גם 
לקירות גבס?

כמובן. בהתקנת משקופים סטנדרטיים אין הבדל בין קיר גבס 
לקיר בנוי בשיטה קונבנציונלית, יתרה מכך, בגבס יש אפשרות 
לקבל משקוף וקיר במישור אחד. אפשרויות הגימור של הגבס 
הן אינסופיות, וכוללות אלמנטים מיוחדים שמאפשרים קבלת 
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3. האם ניתן להשתמש בלוחות גבס רגילים כשמדובר בקיר 

חיצוני שמוגן מפני שמש ומים, כמו פרגולה?
בחוץ מומלץ להשתמש בפתרונות המיועדים לשימוש חיצוני, 
כגון: אקווה פאנל - מערכת לוחות צמנטיים המאפשרת סגירת 
מרפסות, תוספות של חדרים ובניית קומות בזריזות מרבית 
וברמת גימור גבוהה במיוחד. מהירות הבנייה במערכת אקווה 
פאנל היא כשליש מבנייה קונבנציונלית. ואם כבר מדברים על 
קירות שמיועדים לחוץ כדאי להזכיר את מערכת המרמוריט 
שנועדה לשיפוץ חיצוני ומהווה תוספת משמעותית לנושא הבידוד. 
4. בנושא סיומות, במקומות שהרצפה פוגשת קיר גבס, האם 
אפשר להשתמש בפנלים שימשיכו את הרצפה או שעדיף 

להשתמש בפנלים ייחודיים לקירות גבס? 
בעקרון אפשר, אך מומלץ להשתמש בפרופילים ייעודיים 
לסיומות של קירות גבס שללא ספק יוסיפו למראה ולרמת 
העיצוב. פאנלים מיוחדים מאפשרים ליצור ניתוקים מדויקים בין 
הקיר לרצפה, להם אפשר להוסיף אלמנטים נסתרים המיועדים 
לתוספות של תאורת לדים. יחידות אלה מתאימות לקצה הקיר 

או לגומחות ופתחים באמצע הקיר.   

גבס סביב 
חלונות ודלתות

מאת טלי בן אבי  /  ביצוע אהוד בהר  /  ניהול ופיקוח בניה קונסולה    
אדריכל לאון קונוס  /  צילום אפרת סער

מידע לקוראים 

במסגרת שיפוצים הנערכים בדירות ובתים לא 
אחת נכללים בתכניות פתחים חדשים, חלונות 

ודלתות, חלקם נמצאים בפנים הבית וחלקם 
מיועדים לפתוח את הבית כלפי חוץ כנהוג היום. 

את השאלות בנוגע למה צריך לשים לב כשהיישום 
נעשה על קירות גבס הפננו לחברת 'אורבונד'


