מגשי אורבונד מגבס

תקרה פריקה במראה נקי

מגשי אורבונד מגבס ,תקרה פריקה במראה נקי
•ליישום במסדרונות ,חדרים קטנים ,איזורים הדורשים נגישות.
•מונח על גבי פרופילים מחוזקים כגון L :או .L+Z
•מסתיר ומאפשר נגישות מלאה למערכות הבניין כגון :מיזוג אוויר ,אינסטלציה ,חשמל ,תקשורת ,מים וכד׳.
•מיוצר מלוחות גבס אורבונד עמידי אש  -חזקים בכ 10%-מלוחות גבס רגילים (ניתן להזמין מגשים מלוחות גבס עמידי
אש ומים).
•ניתן לייצר בשתי תצורות גימור של הפינות :רגיל או קטום (פאזה).
•מגש מעל אורך של  1,000מ״מ יש להזמין מחוזק.

מגשי אורבונד 25
מידות :גובה כתפיים  25מ”מ ,רוחב :עד  400מ”מ ,אורך עד  1,000מ”מ.
תקרת בטון

מגשי אורבונד 25

תאור פריט

מק״ט
2838670

מגש ברוחב עד  30ס"מ

2838671

מגש ברוחב עד  40ס"מ

 25מ״מ

פרופיל L

מגש 25

מגש אורבונד

קיר

תקרת בטון

מגשי אורבונד  25עם פאזה

מק״ט

תאור פריט

2838673

מגש ברוחב עד  30ס"מ

2838674

מגש ברוחב עד  40ס"מ

 25מ״מ

פרופיל L

מגש  25עם פאזה
קיר

מגש אורבונד

מגשי אורבונד מחוזקים מגבס
מגשי אורבונד מחוזקים בפרופילי מתכת וברגים למניעת דפורמציה במפתחים גדולים.
מידות :גובה הכתפיים  72מ”מ ,רוחב :עד  400מ”מ ,אורך :עד  2,400מ”מ.
מגש אורבונד מחוזק

מק״ט

תאור פריט

2838830

מגש ברוחב עד  30ס"מ

2838665

מגש ברוחב עד  40ס"מ
תקרת בטון

מחוזק
 72מ״מ

מגש אורבונד מחוזק עם פאזה

תאור פריט

מק״ט
2838667

מגש ברוחב עד  30ס"מ

2838668

מגש ברוחב עד  40ס"מ

פרופיל L

מגש אורבונד

קיר

מחוזק עם פאזה

מגשי אורבונד פספרטו מעוצבים מגבס
מגשי גבס אורבונד מחוזקים מעוצבים בדוגמאות חירור וחירוץ שונות.
מידות :גובה כתפיים  72מ”מ ,רוחב 460 :מ”מ ,אורך :עד  1,800מ”מ.

תקרת בטון

מגש אורבונד מחוזק

תאור פריט

מק״ט
2838676

מגש ברוחב  460מ״מ
אורך עד  1,200מ״מ
חירור עגול  6עד  10מ״מ

2838677

מגש ברוחב  460מ״מ
אורך  1,200עד  1,800מ״מ
חירור  6עד  10מ״מ

מחוזק

 72מ״מ

פרופיל L

קיר

מגש אורבונד

מלון הרברט סמואל ,אופרה תל אביב ,תכנון :פייגין אדריכלים.
קבלן :יאיר שפיגלר מדידות ובנייה ,צילום :רמי חכם צילום חכם.

11/2019

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.

