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עונת האביב עוד רגע בעיצומה, תקופה נהדרת לשיפוץ 
של הבית בפנים ובחוץ. הבעיה שעונת האביב בארץ קצרה, 

בהתאם לכך גם הזמן בן מתאפשר לבצע שיפוץ מוגבל 
בשניים שלושה חודשים עד שחום הקיץ המעיק מגיע. בשיחה 

עם חברת אורבונד מצאנו את האפשרויות לשיפוצים אותם 
ניתן לבצע בזמן קצר יחסית

מאת דב יהלומי   /   צילום בחסות חברת אורבונד

הדברים בהם ניתן לשפר מראה חזית של בית בו בוצעו תוספות בנייה 
חדשות שהותירו חזית עם מראה לא אחיד - אחת מהדרכים הינה, חיפוי 
החזית במערכת לוחות צמנטיים מסוג אקווה פאנל. החיפוי נעשה על ידי 
זו  עליהם.  הלוחות  והתקנת  המבנה  לחזית  מתכת  של  פרופילים  חיבור 
הזדמנות מצוינת לשפר את רמת הבידוד של הבית על ידי הוספת בידוד 
מינרלי בין החיפוי לקיר הבית. הגמר הדקורטיבי יכול להיות שליכט צבעוני, 

צבע או חיפוי אבן )עד 50 ק"ג למ"ר(. 
אפשרות נוספת היא שימוש במערכת מרמוריט המבוססת על בלוקי צמר 
סלעים בדחיסות של 120 ק"ג למ"ק. את הבלוקים אפשר לצפות בדבק 
יישור בתוספת רשת.  וגם כשכבת  כחומר ההדבקה  גם  SM700 המשמש 

גמר המערכת הוא שליכט צבעוני לפי בחירה. היתרון הגדול שטמון בחיפוי 
חזית באמצעות כל אחת מהמערכות הללו, זו העובדה, שאין צורך בהכנה 
בדיקות  לבצע  יש  החזית,  על  מודבקת  שכבה  קיימת  אם  )רק  מיוחדת. 
עמידות לפני ביצוע השיפוץ(. למרות ששתי המערכות, מערכת אקווה פאנל 

שמבוססת על לוחות צמנטיים ומערכת מרמוריט שמבוססת בלוקי צמר 
סלעים, מעוגנות אל הקיר. אחד מהשיקולים לבחירת אחת משתי המערכות 
קשורה לחיפוי הדקורטיבי המועדף. כי על לוחות האקווה פאנל ניתן ליישם 
של  הדבקה  וגם  דקים  בריקים  עץ,  לוחות  כולל  כמעט,  גמר  שכבת  כל 
אריחים במשקל של עד 50 ק"ג למטר רבוע. לעומת זאת על גבי המרמוריט 

החיפוי הדקורטיבי צריך להיות שליכט צבעוני.
אם כבר נמצאים בטבורו של שיפוץ, תוספת בנייה או בנייה חדשה כדאי 
ומומלץ להתייחס לאחד מהדברים החשובים שמשפרים משמעותית איכות 
חיים וזה נושא הבידוד, טרמי ואקוסטי. כשמדובר בחללים פנים זה בעיקר 
הבידוד האקוסטי. לצורך כך, קיימים לוחות אקוסטיים מבודדים במיוחד. 
ליישם  ניתן  אותם  דציבלים,  מ"מ, 52   12.5 בעובי  פיאנו  לוחות  הם  אלו 
בקירות פנימיים, יתרה מכך, לוחות הפיאנו מתאימים גם ליישום בתקרות. 
להגברת הבידוד האקוסטי בין חדרים ובין קומות, מומלץ ורצוי להוסיף בין 
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