מידע לקוראים

שיא עונת
השיפוצים

בישראל יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם ,תקופת
השיפוצים מותאמת לחופשות הילדים ,מספר השיפוצים
הגדול ביותר נעשה בחודשי הקיץ ונמשך עד תקופת
החגים .שאלות הקשורות לנושא הפננו לאדריכלית חברת
אורבונד ,מיכל זוהר והרי לפניכם התשובות:

מאת ספיר סתיו  /צילום בחסות חברת אורבונד
כמו בבנייה כך בשיפוצים ,חשוב מאוד שלב התכנון שמקדים שינויים
במבנה החללים בבית ,תוספת חדרים או הריסת קירות .האם לאורבונד
יש מחלקה שנותנת סיוע תכנוני למי שמעוניין לעשות חלוקת חללים
מחדש בבית?
לחברת אורבונד מחלקה טכנית רחבה ,אותה מאיישים יועצים טכניים
בתחום הגבס והבניה המתקדמת .יועצים אלה יכולים לתת מענה
ופתרונות לכל שאלה או בעיה .שירות המחלקה הטכנית מיועד
לאנשי מקצוע ,אדריכלים ,מעצבים ,קבלנים ,מתכננים או מבצעים.
אלה זוכים במענה מקצועי משלב בחירת החומרים ועד שלב הביצוע.
עצה חשובה לקהל הרחב ,בכדי להימנע מטעויות שעלולות לעלות
כסף רב ,מומלץ לשכור שרותיו של מעצב או אדריכל גם כשמדובר
בשיפוץ שנראה לא גדול במיוחד.
כאשר מתכננים חלוקה לחללים דהיינו תוספת קירות ,חשוב לדעת
אילו חדרים הם הצמודים ועד כמה חשוב הבידוד האקוסטי ביניהם?
(לדוגמה חדר הורים ליד חדר ילדים וכדומה)
האקוסטיקה בחלוקה לחללים הוא אחד הנושאים החשובים .הדרישות
האקוסטיות מובילות לבחירת סוג הלוח הנכון וסוג הבידוד המיועד
לתוך המחיצה .בדרך כלל ,בבתים פרטיים חשוב מאוד לשמור על רמת
בידוד אקוסטי גבוהה .לכן שימוש בשתי שכבות של לוחות גבס או
בלוחות עבים ואקוסטיים במיוחד כגון לוח הדיימונד של אורבונד הוא
הכרחי .לשמירת בריאות הדיירים בבית ,כדאי מאוד שחומר הבידוד
הנבחר יהיה חומר נטול חומרים מסוכנים .לדוגמת צמר מינראלי עם
טכנולוגיית ה ECOSE-מבית אורבונד .בכדי להגיע לתוצאות הטובות
ביותר יש להקפיד על פרטי ביצוע נכונים.
כשמשפצים דירה ,המטבח וחדרי האמבטיה תוספים מקום ראשון,
אילו סוגים של קירות גבס מתאימים לאמבטיות ומטבחים?
לחללים בבית הנקראים חדרים רטובים ישנן כמה אפשרויות של סוגי
לוחות .לוח הגבס הירוק נותן מענה בעמידות ברטיבות ולחות .אך אם
רוצים לשדרג את הלוח הירוק ,אפשר לבחור במערכת האקווה פאנל
לחדרים רטובים .שהם למעשה לוחות צמנטיים כך שגם אם תהיה נזילה
או פיצוץ בצינור ללוחות האלו לא יקרה כלום .מערכת האקווה פאנל
לחדרים רטובים כוללת את כל שכבות הקיר וכל החומרים הדרושים
ליישום הפתרון המושלם לחדרי אמבטיה ,שירותים ומטבח.
גורם שמאוד משפיעה על עיצוב מחדש זה נושא התאורה ,האם
לאורבונד יש אלמנטים ספציפיים המשמשים כגופי תאורה ,שקועים
בתקרה או הקיר או בולטים?
בתקרות או במחיצות גבס ניתן לשלב כל סוג של גוף תאורה .גופים
השקועים בתקרה או בקיר או גופים תלויים כאוות נפשם של המעצבים
או הדיירים .את גופי התאורה ניתן גם לשלב באלמנטים דקורטיביים
שונים מגבס.
היום חזר לאופנה כל נושא הספריות .הן נמצאות בסלון ,פינות אוכל
חדרי שינה ואפילו במטבח ,על מה צריך להקפיד שבונים ספרייה
מלוחות גבס?
בבניית ספריות מגבס יש להקפיד על קונסטרוקציה נכונה בצורה
כזאת שהמדפים יהיו עמידים ובטוחים למשקלים של ספרים גם אם
מדובר בספרים גדולים .יש להקפיד על חיבורים נכונים לקיר ובחירה
של עובי הפרופילים שיתאימו לעובי המדפים המתוכננים.
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