
ונת השיפוצים בשיאה וכולם עושים כל מאמץ 
לסיים הכל לפני החגים. חוץ מהעניין החגיגי, 
מדובר פשוט בעונה אידיאלית מבחינת מזג האוויר. 
הכל מתייבש במהירות והתהליכים הופכים פשוטים 
ומהירים יותר. מי שביסס לעצמו מקום של כבוד בממלכת 
השיפוצים הוא הגבס. כמעט קשה לדמיין מה עשינו כאן 
בלעדיו. הוא אסתטי, קל לתפעול ומאפשר לישראלי 
שלא יודע לדחות סיפוקים לקבל הכל כאן ועכשיו. שטח 
הפנים של לוחות הגבס, מייצר מראה חלק ואסתטי, 
אך מעבר לאלו, שוק הגבס מציע פתרונות נרחבים 
בכל הקשור להרכב הלוחות עצמם. הבחירה בלוחות 
המתאימים, תשפר משמעותית את התצואה הסופית, 
במיוחד בכל הקשור לבידוד אקוסטי ולרמת הגמר. 
לוחות הגבס המתקדמים מכילים לוחות חזקים במיוחד 
כגון לוחות הדיימונד המוגדרים כאנטי ונדליזם. לוחות 
עמידים במים ודוחי רטיבות, לוחות המציעים עמידות 
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אקווה פאנל - קירות חיצוניים+חדרים רטובים
מערכת האקווה פאנל כוללת לוחות המיועדים כפתרון 
לתקרות ולוחות צמנט, ואביזרים לגימור חיצוני ופנימי של 
קירות הבניין. האקווה פאנל הוא לוח צמנט, קל במיוחד 
ודק מאוד המיועד לתקרות ולקירות. מערכת האקווה 
פאנל בעלת עמידות גבוהה בעומסי רוח ואינה מושפעת 
מתנאי לחות ורטיבות. לוחות האקווה אנל עמידים בפני 
טחב, זאת בזכות החומרים האנאורגניים שהם מכילים. 
מדובר למעשה בלוח הצמנט הקל ביותר, הקיים כיום 
בשוק כפתרון לתקרות.  לוחות האקווה פאנל, יהיו 
מצוינים בעיקר במתחמי סאונה, בריכות שחיה, מעברים 
תת קרקעיים, במטבחים, בחדרי אמבטיה ושירותים 
ויהיו חלופה איכותית לכל חיפוי של דפנות ומחיצות 
שפונות לכיוון של חללים רטובים. בשל משקלם הנמוך, 
מאפשרים לוחות האקווה פאנל, גמישות עיצובית. הם 
ניתנים לכיפוף בקלות, באתר הבניה במצב יבש, וניתן 

ליצור באמצעותם קירות קעורים או קמורים. 
הלוחות עמידים בפני אש על פי תקן ת"י 755 

והם בלתי דליקים לחלוטין.
קרניזים וסינרים דקורטיביים

הגמישות הרבה שמייצרת העבודה עם הגבס, מאפשרת 
יצירת קרניזים וסינרים מעוצבים בגימורים שונים, 
מהישרים והקונבנמציונאליים ועד עגולים למינהם. 
הקרניז יהיה מעולה כפתרון שיחפה באופן דקורטיבי 
צנרת חשמל למשל וניתן לחפות וליצור באמצעותם 

נישות, עמודים וקורות.
אל תחששו לתלות על הקיר

גם את החשש מתליית עצמים כבדים על גבי קירות 
הגבס, הסירו עבורנו,  כשחברת אורבונד, יבואנית 
KNAUF בישראל, פיתחה פתרון לתליית פריטים 
כבדים, המבוסס על הרכבת מתקני מתכת שתפקידם 
להסיט את העומסים ממתקני התליה אל הריצפה, דרך 
הניצבים, שביניהם מורכבים המתקנים עצמם. באופן 
הזה ניתן לתלות על הקיר ללא כל חשש ארונות מטבח, 

מסכי טלויזיה, ברזים, כיורים ורבים נוספים.
פתחי השירות – אחד הפיתוחים החשובים

אחד הפיתוחים בתחום הגבס שהופכים את החיים 
במחיצתו, לקלים עוד יותר הם פתחי השירות, המאפשרים 

גישה ידידותית ביותר למערכות חשמל סמויות, מערכות 
אבטחה, מים ודומות נוספות. הפתחים עצמם סמויים, 
קבועים בקו אחד עם לוח הגבס, ללא צירים או ידיות, 

כך שמראה הקיר ההומוגני והחלק, נשמר.
תנו קצת בשקט

פיתוח נוסף שמציגה אורבונד בכל הקשור לספיגת 
ADIT, לוח חדשני, הניתן להרכבה  רעש הוא ה- 
עצמית. הלוח עשוי מגבס מחורר, מבודד רעשים באופן 
כללי במבנה ויהיה יעיל גם ביצירת בידוד אקוסטי בין 
החללים הפנימיים בבית. כך ילידכם יוכל לנגן בגיטרה, 
מבלי למרוט לכם את קצות העצבים. הלוח המיוחד, 
מעולה בין השאר, לבתים פרטיים, מסעדות רועשות, 
גני ילדים, בתי ספר, קופות חולים ונוספים. הלוח עצמו 
הוא לוח מחורר עמיד בפני שריטות וכימיקלים, מכיל 
צמר זכוכית בלתי דליק וקיבל אישור ממספר תקנים 
בינלאומיים.  הלוח ניתן לתלייה על הקיר וניתן להדפיס 

על גביו במגוון עיצובים.
לירוקים שביננו

אם אג'נדות ירוקות בראש מעיינכם, וודאי תשמחו לדעת 
שלאורבונד מגוון מרשים של לוחות גבס ידידותיים 
לסביבה, הנושאים תו תקן ירוק ישראלי. מגוון מוצרי 
אורבונד המעניקים מענה מושלם לבידוד תרמי ואקוסטי, 

מיוצרים בהתאמה לתקן 5281 לבניה ירוקה. 

המידע באדיבות חברת אורבונד

המידע המקצועי והתמונות בכתבה באדיבות אורבונד

-מידע לקוראים-

זה לא אנחנו, זה הגבס
המלך של עונת השיפוצים, מציע גמישות שיא ופיתוחים שיהפכו לכל משפץ 

את החיים להרבה יותר קלים.
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