לוחות שטוחים
אקריל  /פרספקס

אודות

חב' גלם מתכות ופלסטיק  2000בע"מ
עוסקת ביבוא של חומרי גלם בתחומי המתכת והפלסטיק לתעשייה ,לבניין ולחקלאות ובשיווקם לשוק הישראלי.
משרדי החברה והמפעל ממוקמים באזור התעשייה תנובות בשרון.
פעילות החברה מחולקת לשני תחומים עיקריים :מתכת ופלסטיק.
מחלקת מתכת של החברה מתמחה בייבוא ובשיווק של חומרי גלם מתחום המתכת והברזל לתחומים:
זיווד אלקטרוני ,מחסני ברזל ,מסגריות ,מפעלי מידוף ,מעליות ,תעלות מיזוג אוויר ,תעשיית הלייזר ועוד.
החברה מספקת שירותי חיתוך מתכות לפי מידה למגזר ההתיישבותי ,המוסדי ,החקלאי והתעשייתי בארץ –
כולל חיתוך אורך במכונות קאט-אוף וחיתוך לפי מידה בגיליוטינות.
לחברה שותפות בבעלות על מפעל "פולירן פרופילים בע"מ" – מפעל לייצור צינורות ופרופילים מפלדה הממוקם באזה"ת בית שמש.
מחלקת פלסטיק של החברה מתמחה בייבוא ובשיווק של חומר גלם מגוון מתחום הפלסטיק בתחומים:
שילוט ,תצוגה ,אדריכלות ,עיצוב ,קירוי ,זיגוג ,חיפוי מבנים ועוד.
ניתן לרכוש לוחות פלסטיק בגודל סטנדרטי או חתוכים לפי מידה וכן להזמין מוצרים ייחודיים אותם נכין בהתאמה מדויקת לדרישות הלקוח.
החברה מאושרת כמפיץ בלעדי בישראל של החברות העולמיות  MARGACIPTA, SHANGHAI ALUBANGוכן מפיצה מורשית של
מוצרי פלרם ישראל ,פוליגל ,ויצרנים נוספים מובילים בתחום.

לרשות לקוחותינו עומדים:

• צוות אנשי מכירות מקצועי ומנוסה בתחום .אנשי המכירות יסייעו ללקוחות בייעוץ מקצועי לפרויקטים ,במתן מידע
יומיומי על מצב מלאי עדכני ועתידי ,בהכוונה לחומרים מתאימים עפ"י הצרכים הרלוונטיים ובכל ייעוץ שיווקי אחר הנדרש.
• רצפת ייצור לחיתוך החומר ודרישות עיבוד נוספות.
• מערך הובלות לחלוקה בכל רחבי הארץ.
• מערך ייבוא של מלאי מתכת ופלסטיק למחסני החברה במטרה לשמור על רמה קבועה ואחידה של מלאי קיים בכל סוגי
החומרים והמידות העומדים בחברה לרשות הלקוח .כמו כן ,עוסקת מחלקת יבוא ביבוא מיוחד לפי דרישות ספציפיות של הלקוח
בהקפדה על התאמה לצרכים הטכניים הייחודיים של כל לקוח .יבוא חומר המתכת והפלסטיק נעשה מול הספקים המובילים בעולם
בכל תחום תוך הקפדה על רכישת חומרים מאיכות גבוהה ותוך שמירה על רמת שירות גבוהה ללקוח.
• מחלקת אבטחת איכות עוסקת בשני תחומים עיקריים:
• ייעוץ מקצועי בתחום תעודות הטיב של חומר הגלם מתכת  /פלסטיק .הלקוחות יכולים להתייעץ ולקבל הכוונה מקצועית לפני
רכישת החומר ,קבלת תעודות טיב רלוונטיות עם רכישת החומר.
• ניהול מערכת איכות מוסמכת בהתאם למבדקי מכון התקנים ובהתאמה לדרישות תקן  .ISO 9001 :2008מערכת האיכות של
החברה פועלת בעזרת מערכת נהלים מסודרת על מנת לעמוד ביעדי החברה ולשמור על רמת שירות גבוהה מול לקוחות החברה.
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תוכן עיניינים
מוצרי פלסטיק
עמ׳ 4-5

לוחות X-BOND
 X-BOND PVDF FRלחיפוי מבנים
 X-BONDלוחות דקורטיבים
לייטבונד  -פרסום ,שילוט והדפסה

עמ׳ 6-9

לוחות אקריל  ,CASTאקריל  ,Frostפרספקס ,פלגלס ,EXT
אקרילי מראה בצבעים  /מראות פוליסטירן
פוליקרבונט (פלסן) ,פלשילד ,מוגן שחיקה
לוחות ( P.E.T.Gפלגלייז)
לוחות פי.וי.סי  -פלייט ,פלפום ,פלקליר ,פלאופק
לוחות פוליפרופילן

עמ׳ 10

פלבורד לוח פי.וי.סי רב שכבתי

עמ׳ 11

פלקלד ™ פרו  -מערכת פי.וי.סי מתקדמת לחיפוי קירות

עמ׳ 12

פוליאתילן  /פוליפרופילן

עמ׳ 13

לוחות פלסטיק דו שכבתיים לחריטה

עמ׳ 14

לוחות אלומניום  HDלהדפסה

עמ׳ 15

מדבקות ויניל לשילוט וציפויים

עמ׳ 16-18

סנטף

®

סנטף ® BH

פלרוף

®

עמ׳ 19-20

דקים וגדרות
פלדק
גל גדר ,גדר לבנה ,גל צר

עמ׳ 21-25

מערכות קירוי מתקדמות
סנגלייז  /סנפל
פוליגל  /טופגל

עמ׳ 26-27

מידוף מודלרי חכם
שואו בונד
פרופילים ופרופילי תארוה

עמ׳ 28-29

מוטות ,צינורות אקרילים ,צירים שקופים ,דבקים
לדים ושנאים

™

מוצרי מתכת
עמ׳ 31-33

פח שחור  /דקופירט  /מגולוון  /פיקלד  /מרוג
צבוע  /אלקטרוליטי  /מרוג  /עמודי גדר

עמ׳ 34-35

מקצועי ,טרנסמיסיה  /מידות ומשקלים
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FR
חיפוי מבנים PVDF ,FR X-BOND

בין מגוון סוגי החיפויים וציפויי מבנים הקימים בשוק ,בולט ביופיו ואיכותו לוח ה.XBOND-
בבואנו לחפות מבנה חיצוני יש חשיבות רבה לקבלת מראה אסתטי ועכשווי,כמו
גם עמידות גבוה בפגעי מזג האוויר ,בידוד תרמי ואקוסטי ,יכולת עיצוב שלא
תגרע בעיצוב הארכיטקטוני של המבנה ,פשטות וקלות ההתקנה תוך התאמה קלה
לשינויים בשטח.
כל אלה ועוד נמצאים בלוחות ה.XBOND-
מדובר בלוח מורכב משני גיליונות אלומיניום בעובי של כ 0.5-מ”מ .X-BOND
מאוגדים בחום לליבת פוליאתילן בתהליך המאחד את החלקים למקשה אחת חזקה
במיוחד וגמישה לעיצוב גם יחד.
סדרת הלוחות האיכותיים של המותג  X-BONDהמיועדים לציפוי וחיפוי מבנים ,בעלי
עמידות גבוה לתנאי מזג אוויר קשים ,בתוספת חומרים מעכבי ביערה ובעלי תקן אש
של מכון התקנים בציון הגבוה הקיים בשוק הישראלי.
יכולת חרוץ ,כיפוף וערגול  /שילוב פרופילים דקורטיביים לחיבור.
לוחות בעלי תקן ישראלי  755לענף הבניה.
ניתן להזמין בגדלים שונים
מידות סטנדרט 1500x5000 / 1250 / 4000 / 1500 / 4000 :מ"מ

חיפוי חזית קניון בלוחות

X-BOND PVDF FR

חיפוי חזית תחנת דלק בלוחות

X-BOND PVDF FR

מגוון פרופילים ייעודיים לחיפוי וחיבור לוחות אקסבונד

 Lזווית לאקס בונד
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 Hלאקס בונד

 Uפינה לאקס בונד

מחבר לאקס בונד

פרופיל מסגרת לאקס בונד

צבעי

9003

9005

7021

1028

1023

1003

8016

1013

1015

9007

9006

5017

5002

7012

3020

2009

4010

4004

6029

6018

זהב

זהב
מוברש

ניקל
זהב

ניקל

א.מוברש

משי

3003

אגוז

אגוז
אפריקאי

דובדבן

מהגוני

כסף
רקוע

שחור
רקוע

לבן
רקוע

X-BOND

חיפוי מבנה תעשייה בלוחות
X-BOND PVDF FR

אקסבונד (להדפסה) X-BOND ,X-BOND PRINTABLE

אקסבונד הנו לוח אלומיניום מרובד המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת בעל יכולת הדפסה ישירה על החומר עבור יישומי
פרסום ,ציפוי מתקנים ,ציפוי מבנים ושילוט .חוזקו המכני הרב הופך אותו לבלתי שביר X-BOND .מסופק במגוון
צבעים עשיר ,ועמידים בתנאי מזג אויר X-BOND .ניתן לכיפוף ,חרוץ ,חריטה וערגול למגוון יישומים.
מידות לוח 1000x2000 :מ"מ 1220x2440 ,מ"מ 1500x3000 ,מ"מ 1500x4000 ,מ"מ 5000x1500 ,מ"מ
עובי לוח 4 ,3 ,2 :מ"מ
מאפיינים ויתרונות • :מיועד להדפסה ישירה על הלוח •
חוזק מכני גבוה  -אינו נשבר או נסדק • עמידות גבוהה בפני
כימיקלים וממסים • עמיד בפגעי מזג האוויר ומתאים ליישום
חיצוני • בעל חזות אחידה ומושכת עין • נוח לעיבוד  -אין צורך
בחימום • ניתן לכיפוף ,חריטה ,ניקוב ועיצוב צורני • קל משקל

יישומים נפוצים • :שילוט פרסום והכוונה מושך
עין • שילוט תנועה • שילוט עמיד בפני ונדליזם
• תמונות מודפסות בקנה מידה גדול • חיפוי קירות,
מתקנים ומכונות • עיצובים לריהוט

לייטבונד LIGHT BOND PRINTABLE

לייטבונד כשמו מדובר בלוח זהה לאקסבונד עם יתרון של מחיר זול ומשקל קל יותר.
ייעודו העיקרי לתחום השילוט והפרסום במקום בו לא נדרשים כיפופים וחרוצים.
יחודו בעובי אלומיניום דק במיוחד  0.15מ"מ מה שמקנה משקל קל מאוד וגמישות
בשילוב מחיר זול יחסית ההופך למוצר מנצח בתחום הפרסום.
מידות לוח 1000x2000 :מ"מ 1220x2440 ,מ"מ 1500x3000 ,מ"מ 1500x4000 ,מ"מ עובי לוח 3 :מ"מ
מאפיינים ויתרונות • :חוזק מכני • מתאים ליישום חיצוני • משקל קל מאוד ומחיר אטרקטיבי.
יישומים נפוצים :שילוט ופרסום ,מתקנים ועוד.
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לוחות שטוחים
אקריל  /פרספקס
אקרילי פרספקס

זכוכית אקרילית ( )Acrylic glassפרספקס  -היא פולימר סינתטי,
ההבדלים העיקריים בין הזכוכית המוכרת לאקרילית :יותר קל ,בערך מחצית מצפיפות הזכוכית.
רך וגמיש יותר .מתגבש ביתר קלות ע"י חימומו לטמפרטורה של  100מעלות צלזיוס מעביר יותר אור
( 92%מתוך אור נראה מועברים) מאשר זכוכית רגילה .שלא כמו הזכוכית האקריל מעביר קרינה על סגולה
מתוך אור השמש .לזכוכית האקרילית שמות רבים וסוגים שונים כגון פלקסיגלס ( ,)Plexiglasפרספקס,
פלגלס אקריליק.

אקרילי שקוף/חלבי CAST\EXT

לוח אקריל איכותי המיוצר בשיחול (אקסטרוזיה) או ביציקה ,בעל שקיפות והעברת אור העדיפים על אלו
של זכוכית .פלגלס אידאלי לשימושים חיצוניים עקב עמידותו הטבעית בפני קרינה אולטרה סגולה .)UV
שקיפותו ומראהו המבריק הופכים אותו למוצר מועדף במגוון יישומי זיגוג ועיצוב .פלגלס נוח להתקנה
ומשמש גם כמוצר תווך בהדבקה ללוחות מרובדים מרובי שכבות.
מידות לוח פרספקס אקסטרודר 2050x3050 :עובי  1-20מ"מ
מידות לוח פרספקס קאסט 1220x2440 ,2030x3050 :עובי  1-70מ"מ
מאפיינים ויתרונות • :שקיפות גבוהה  -עד  92%העברת אור • עמידות טבעית
לקרינת  • UVחוזק מכני גבוה מזכוכית במחצית ממשקלה • ניתן לעיבוד ועיצוב מגוון
עם משחקי אור שונים • עמידות טובה בפני כימיקלים • בידוד אקוסטי ותרמי טוב

יישומים מומלצים • :עיצוב מוצר • עיצוב בחום • כיסויים
קשיחים העמידים בסביבות קשות • ציפוי קירות ומשטחים
להגנה בפני מגוון חומרים • קירות אקוסטיים

אקרילי פרספקס  CASTצבעוני

פרספקס ( )Castחומר שקוף/צבעוני בעובי של  2מ"מ עד  60מ"מ ויותר.
פרספקס צבעוני בדרך כלל בעובי  3מ"מ עד  10מ"מ במגוון רחב של צבעים.
לוחות פרספקס דמוי התזת חול.
פרספקס פרוסט ( )Frostוהוא זמין בעובי  8 ,5 ,3ו 10-מ"מ ובגוונים שקופים למחצה.
אקרילי דמוי זכוכית בעל קנטור ירוק/כחול שקוף.
כמו כן ניתן לקבל גם פרספקס זוהר בצבעים צהוב ,כתום ,ירוק.
ועוד מבחר גדול של צבעים ,מרקמים וגוונים.

לוחות אקרילי זוהרים CAST

לוחות זוהרים -לוח מרהיב ביופיו לעיצוב וייצור מוצרים בעלי מראה זרחני מודגש ,מדובר בלוחות קאסט
בעוביים שונים מוגני  UVהמגבירים את עוצמת האור בסביבה חשוכה וזוהרים למרחוק.
מידות 1220x2440 :עובי 3 :מ"מ
יישומים נפוצים :ייצור מוצרים ,שילוט והכוונה  ,דקורציה ותוספות להדגשת מוצרים  ,מתקני תצוגה ועוד.

אקרילי מראה בצבעים  /מראות פוליסטירן

לוחות אקרילי מראה הם אחד הפתרונות הנהדרים לחלופה לזכוכית .יתרון המשקל הקל,
עמידות בשבירה והעיבוד קל בכל שלב של העבודה הופכים את החומר לפתרון מועדף על פני הזכוכית.
ניתן להשיג את החומר במספר גוונים כאשר הבולטים מביניהם הם ניקל והזהב.
מידות אקריל 1220x2440 ,1220x1830 ,2050x3050 :עובי 3 ,2 ,1.5 :מ"מ
יישומים נפוצים :מראות למוסדות • משרדים • כלי רכב •
מבני ציבור • שילוט • עיצוב בתי כנסת • בניה • תצוגה ועוד.
צבעים :ניקל  /זהב  /שחור  /אדום  /כחול  /סגול  /חצי שקוף
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חדש! אקריל מראה
 50/50חצי שקופה

לוחות שטוחים
אקריל  /פרספקס
אקריל זהב/כסף CAST

לוחות אקרילי בגוון זהב או כסף מטאלי ,יפיפים ומרהיבים ליישומים שונים בעלי מראה נקי.
נהדרים לחיתוך ועיבוד במגוון שיטות.
מידות 2030x1320 :מ"מ עובי 3 :מ"מ
יישומים נפוצים :עיצוב ריהוט • שילוט בתי כנסת • בניית אותיות • דקורציה ועוד.

לוחות אקרילי עבים במיוחד CAST\EXT

את לוחות האקרילי נתן להזמין גם בעוביים לא שגרתיים
ליישומים שונים ולמראה מרשים במספר גוונים ומעברי אור.
ללוחות אלו יתרון של חוזק ,עמידות ואקוסטיקה נהדרת,
יתרון גדול בעיבוד שבבי ליצירת מוצרים לתעשייה ולבניית מודלים תלת מימדיים.
מידות2030x3050 ,2050x3050 ,2440x1220 :
עוביים :מעל  10מ"מ  70 ,60 ,50 ,40 ,35 ,30 ,25 ,20מ"מ ועוד
יישומים נפוצים :קירות אקוסטיים באוטוסטרדות •
חדרים שקופים אקוסטיים באולפני צילום • עיבד שבבי • תצוגה וריהוט.

לוחות אקריל אקוסטי לבידוד רעשים ומראה נקי

לוח פרספקס אקוסטי מציע העברת אור ושקיפות גבוהה בדומה לזכוכית ובמחצית ממשקלה ,חסין בפני
קרינה אולטרה סגולה ובעל עמידות טובה בפני כימיקלים .שילוב זה הופך אותו לאידיאלי לזיגוג קירות
אקוסטים ,מתאים ליצירת חיפוי נוי ועוד.
מידות לפי הזמנה  /מידות סטנדרט1220x2440 ,2050x3050 ,2030x3050 :
עובי 25 ,20 ,15 ,10 :מ"מ
מאפיינים ויתרונות • :שקיפות גבוהה  -עד  92%העברת אור • עמידות טבעית
לקרינת  • UVחוזק מכני גבוה מזכוכית במחצית ממשקלה • ניתן לעיבוד ועיצוב מגוון
עם משחקי אור שונים • עמידות טובה בפני כימיקלים • בידוד אקוסטי ותרמי טוב

יישומים מומלצים • :עיצוב מוצר ועיצוב בחום • כיסויים
קשיחים העמידים בסביבה קשה • ציפוי קירות ומשטחים
להגנה בפני מגוון חומרים • קירות אקוסטיים

אקריל דפיוזר/פריזמתי (מפזרי אור) לגופי תאורה

אקריל דפיוזר/פריזמתי  CAST\EXT -לוחות לפיזור והעברת אור אחידים ומניעת סינוור עם יתרון העברת
אור רצוי ,משקל קל ויכולת עיבוד למוצר מושלם ומרהיב ,כל אלה הופכים אותו למועדף ונפוץ מאוד
בתחום התאורה .ניתן להשיג בגווני מט או מבריק.
לוחות אלו ידועים גם בשם דפיוזר 030ו ,030M ,אקריל  K12ופרוסט
מידות 1220x2440 ,2050x3050 ,2030x3050 :עובי 1.5-10 :מ"מ

יישומים נפוצים :גופי תאורה למגזר המוסדי והפרטי • קירות מוארים • יצירת אווירה בחללים מוארים

אקריל פרוסט  FROSTלוחות (דמוי התזת חול מט)

לוחות פרוסט  CAST FROSTבעלי פני שטח דמוי התזת חול בגימור מט ,בשלל צבעים וגוונים להעברה
מושלמת של אור וליצירת מוצר מושלם בעל נראות מודרנית ונעימה.
מידות 1220x2440 2030x3050 :עובי 10 ,5 ,3 ,2 :מ"מ

יישומים נפוצים :עיצוב מוצרים • ריהוט וזיגוג דקורטיבי • תצוגה • הארת חללים • יצירת אווירה.
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לוחות שטוחים
פוליקרבונט | PC

PETG

פוליקרבונט (פלסן®)

פוליקרבונט משלב תכונות מכניות מעולות עם מבחר רחב של צבעים ואפשרויות גימור כל אלה פותחים
בפני מתכננים ומעצבים אפשרויות קירוי מגוונות פוליקרבונט עומד בכל תנאי מזג האויר ושומר על
תכונותיו המכניות והאופטיות .לאורך זמן הלוח דומה לזכוכית במראהו ובשקיפותו אך מתאים לשימושים
הדורשים גם עמידות גבוהה .לשבר הודות לחוזקו המכני הרב יתרונותיו האקוסטיים והתרמיים בצירוף
גמישותו ומשקלו הנמוך מאפשרים חסכון בעלויות השלד וההתקנה.
מבחר צבעים :שקוף ,חלבי ,ברונזה ,אפור ועוד מידות 3050x2050 :מ"מ  2050x1250מ"מ
מאפיינים עיקריים • :העברת אור עד  • 90%עמידות גבוהה לשבר
אנטי-ונדאלי • מבחר צבעים רחב • אידיאלי להתקנות קשתיות •
קל להתקנה ותחזוקה • מתאים לעיבוד במכונה ועיבוד בחום • עומד
בכל תנאי מזג האויר • משקל נמוך (כמחצית מזכוכית) • כושר
בידוד אקוסטי

יישומים :בנייה  -פתחי תאורה  -סקיילייט • קירוי שקוף וצבעוני בעל העברת
אור • לאצטדיונים ,בניינים ואולמות • קירוי קשתי בכיפוף קר • קירות
אקוסטיים .שילוט ופירסום  -מתקני תאורה במגוון צבעים ושקיפויות.
זיגוג ומיגון  -מיגון למכונות בתעשייה • זיגוג תחנות הסעה • מיגון לכוחות
הביטחון • מיגון שלטי חוצות

פוליקרבונט מוגן ירי (פלשילד™)

לוח מוגן ירי לזיגוג בטחוני.
אודות המוצר :פלשילד הוא לוח זיגוג שקוף מיוחד המיועד ליישומי בטחון .מבנהו הרב-שכבתי מאפשר
לו לעמוד בפני תקיפה פיזית וירי מבלי להתנפץ או להתפצל לשבבים .פלשילד נבדק ועמד במבחני ירי
מחמירים בהתאם לתקנים בינלאומיים.
יתרונות מרכזיים • :חסין ירי ואינו מתפצל לשבבים • פני שטח מוגנים בפני שחיקה •
עומד בתקני מיגון ירי בינלאומיים • משקל נמוך בהשוואה למקבילה מזכוכית • שקוף
ובעל תכונות אופטיות טובות

יישומים נפוצים :זיגוג בטחוני בבנקים ומתקני בטחון • מוסדות
ממשלתיים • תחנות דלק וחנויות נוחות • זיגוג חלונות שירות
זיגוג רכבות ואוטובוסים • זיגוג בבתי סוהר ובבתי מעצר

פוליקרבונט מוגן שחיקה (פלגרד™)

אודות המוצר :פלגרד בעל שכבת הגנה המעניקה לו כושר עמידה מוגבר בפני ונדליזם כגון גרפיטי ושריטה
בנוסף לתכונותיו המכאניות המעולות של פוליקרבונט .שילוב זה הופך אותו אידיאלי ביישומי זיגוג
בטיחותי במבני ציבור ומסחר וגם בכלי רכב .פלגרד גם מציע עמידות משופרת בפני מגוון כימיקלים רחב
ועקב כך מתאים ליישום בסביבת תחבורה .הלוח מתאים גם ליישומי פתחי תאורה (סקיילייט) וכן לזיגוג
בטחוני בהדבקה עם זכוכית.
יתרונות מרכזיים • :הגנה בפני שחיקה מצד אחד או שניים • עמיד בהולם  -כמעט בלתי
שביר • עמידות גבוהה בפני ונדליזם • עמידות מעולה בפני כימיקלים • עמיד בכל תנאי מזג
האויר • העברת אור גבוהה  -עד  • 90%בעל כושר בידוד אקוסטי • נוח להתקנה במסגרות

יישומים נפוצים • :זיגוג בטיחותי ובטחוני • זיגוג אנטי-
ונדאלי • הגנה מפני ונדאליזם גרפיטי במבני ציבור •
חלונות בתי סוהר • קירות אקוסטיים • מגינים למכונות

( P E T Gפלגלייז)

 PETGעומד בכל הדרישות לבוא במגע עם כל סוגי המזון (אישור מזון  -חו"ל)
 PETGהוא לוח שקוף וחזק בדומה ללוחות פולי קרבונט ובעל שקיפות זהה.
מציעה מגוון רחב של יכולות עיצוב ויצור ,החל מצורות פשוטות ועד למוצרים מורכבים.
החומר אינו דורש הכנה מוקדמת לפני עיצוב בוואקום פורמינג ,בניגוד לחומרים אחרים.
חוזקו הגבוה מאפשר שימוש בלוחות דקים יחסית לשימוש בהשוואה לחומרים מקבילים.
התוצאה :חיסכון גדול בכסף וזמן יצור.
עובי לוחות :ניתן להשיג בעוביים  10–0.8מ"מ מידות 2050x1250 :מ"מ
צבעים :שקוף ,שקוף מט (אנטי רפלקטיבי)
מאפיינים • :שקיפות גבוהה • פני שטח מבריקים • קל לעיבוד • מתאים
במיוחד לוואקום פורמינג • יכולת עיבוד בטמפרטורות נמוכות •
עמידות גבוה במגע עם כימיקלים • חזק במיוחד • קל למחזור
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יישומים מומלצים • :זיגוג פוסטרים • מיגון למכונות • אריזות לחומרים
רפואיים • שילוט ומתקני תצוגה לשימוש רחב • אבזור למקררים וחדרי
קירור • מסכות מיגון • מיכלי מזון עיצובים אומנותיים ,מגני רוח לכלי רכב

לוחות שטוחים
פי.וי.סי
פלייט® לוח פי.וי.סי מוקצף שטוח

לוחות פלייט מוקצפים מציעים משטח קל משקל ועמיד לשימוש רבגוני ,והינם אידיאלים לשימוש בתחומי
הדפוס והתעשייה .הלוחות מוצעים במבחר גוונים עמידים וניתנים לצביעה ,הדפסה ,ציפוי ,הטבעה ,חריטה
או כרסום .לוח פלייט ניתן לעיבוד ,עיצוב בחום והתקנה בקלות רבה בעזרת שיטות עבודה רגילות.
מידות 1220X3050 ,1220X2440 ,1560X3050 ,2030X3050 :עובי 1-19 :מ"מ בגוון לבן  10 ,6 ,3מ"מ ועוד.
במגוון צבעים עשיר
מאפיינים ויתרונות • :קל משקל  -חצי ממשקלו של לוח  PVCמלא • עמידות טובה
בפני כימיקלים • אינו רעיל • עמידות באש  -כבה מעצמו • עומד במגוון תקנים
בינלאומיים • כושר בידוד ,העברת חום מופחתת • ניתן להדבקה ,עיצוב בחום ,מסמור
והברגה • תכונות מכניות טובות • ספיגת מים נמוכה

יישומים נפוצים • :שילוט פרסום והכוונה • ביתני תצוגה
ותערוכה • תבניות ומחיצות • ציפוי ובידוד קירות • דקורציה
פנימית • זיווד ארונות חשמל ולוחות בקרה • יישומים עמידים
בסביבת כימיקלים

פלפום פי.וי.סי מוקצף קל משקל

לוחות פלפום מוקצפים מציעים משטח קל משקל ועמיד לשימוש רבגוני ,והינם אידיאלים לשימוש בתחומי
הדפוס והתעשייה .הלוחות ניתנים לצביעה ,הדפסה ,ציפוי ,הטבעה ,חריטה או כרסום .לוח פלפום ניתן
לעיבוד ,עיצוב בחום והתקנה בקלות רבה בעזרת שיטות עבודה רגילות ומחיר זול יחסית.
מה שמתאים מאוד לבניית אותיות ולכרסום ב.CNC-
מידות 1220X2440 :עובי 2 :עד  30מ"מ

לוח דחוס פלאופק

TM

פי.וי.סי מלא (פלאופק) הינו לוח שטוח אטום.
פלאופק נוח לעיבוד ולכן מתאים למגוון רחב של יישומים .פלאופק ניחן בעמידות גבוהה בפני כימיקלים
והינו אידיאלי ליישום באזורי תעשיה ובסביבת כימיקלים .הלוח גם מהווה מצע נוח להדפסה דיגיטלית
ויישומי פרסום .בגרסת  HYGפלאופק מציע הגנה אנטימיקרוביאלית אקטיבית ליישום בסביבות רפואיות
ובתעשיות מזון.
מידות 1300X2500 ,1500X3000 :עובי 1 :עד  15מ"מ
מאפיינים ויתרונות • :קל ונוח לעיצוב • עמידות בסביבות כימיקליות וקורוזיביות • סיווג אש
גבוה • בידוד תרמי וחשמלי מעולה • עמידות גבוהה בהולם ותנאי מזג אויר קשים • עומד
במגוון דרישות בינלאומיות • מוצע עם פני שטח מבריקים או בגימור מט

פלקליר

ישומים מומלצים • :עיצוב מוצר ועיצוב בחום
• כיסויים קשיחים העמידים בסביבות קשות • ציפוי
קירות ומשטחים להגנה בפני מגוון חומרים

®

פלקליר מספק מגוון פתרונות ליישומי תצוגה ,זיגוג ועיצוב בחום .עמידותו המעולה בפני כימיקלים ,חוזקו
מכני ,עמידותו בהולם ,שקיפותו ועמידותו הטובה באש הופכים אותו למוצר ייחודי ליישום במקומות
מאוכלסים סגורים .פלקליר אידיאלי לעיצוב מגוון בחום תודות לאופיו המכני הנוח .ניתן להזמין פלקליר
גם במבחר שקיפויות ,פני שטח מט וגרסה בעלית חוזק מכני מוגבר.
מידות 1000X2000 ,1300X2500 ,1500X3000 :עובי 1 :עד  10מ"מ
מאפיינים ויתרונות • :העברת אור גבוהה • גוון צלול • עמידות מצוינת בפני כימיקלים
• סיווג אש גבוה • אפשרות לעמידות מוגברת להולם וקרינת  • UVנוח לעיצוב מוצר
ועיצוב בחום • אפשרות לפני שטח מונעי השתקפות

יישומים • :עיצוב מוצר ועיצוב בחום • יישומים באזורים
מאוכלסים סגורים • זיגוג ומיגון באזורי עבודה וסביבות
כימיקליות • זיגוג מונע שקיפות  -מסגור תמונות
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לוחות שטוחים
™

פלבורד

לוח פי.וי.סי רב שכבתי

הפלבורד הוא לוח רב שכבתי חדשני הכולל את התכונות והיתרונות של פי וי סי מוקצף וקשיח .הלוח משלב
בין איכות פני השטח והתכונות החשובות של פי וי סי קשיח למשקל המופחת שנובע מהשימוש בפי וי סי
מוקצף וממוחזר בליבת הלוח .לוחות הפלבורד™ קלים לעיבוד ובכך הינם אידיאלים לשילוב במגוון רחב
של יישומי שילוט ותצוגה .הלוח מהווה מצע איכותי לדפוס מסורתי ודיגיטלי ,כולל בסביבות עבודה רוויות
כימיקלים ואדים ,זאת לאור העמידות הגבוהה של לוחות הפלבורד™.
יתרונות מרכזיים:
• משטח קשה וחלק לדפוס אחיד
• ליבת הלוח מפי וי סי קל משקל וממוחזר
• חומר בעל חוזק מבני משמעותי למשקל קל יחסית
• עמידות גבוהה לכימיקלים ולאש
• קל לעיבוד מכני ועיבוד בחום
• תכונות הדבקה מעולות
• מבודד איכותי ,תרמי וחשמלי

יישומים נפוצים:
• שילוט לתעשייה ולתחום הבנייה
• עמדות תצוגה ומכירה POP/POS
• רכיבים מעובדים או מבניים

עובי הלוח 2-10 :מ”מ
אורך 2,400 :מ”מ  3,000 /מ”מ
רוחב 1,220 :מ”מ  1,500 /מ”מ  2,050 /מ”מ

משטח קשיח משני צידי הלוח
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לוחות שטוחים
פלקלד

™

פרו

מערכת פי.וי.סי מתקדמת לחיפוי קירות

מערכת פלקלד פרו לחיפוי קירות מציעה פתרון חסכוני ומקיף לשמירה על סביבה נקיה ובטוחה.
מערכת פלקלד פרו מאפשרת חיפוי מהיר ויעיל של קירות .עמידותה הגבוהה לכימיקלים ומספר החיבורים הנמוך בין חלקי המערכת הופכים אותה
לאידאלית ליישום בבתי חולים ,מפעלי ומחסני מזון ,מסדרונות ועוד .המערכת כוללת לוחות פי.וי.סי שטוחים ואטומים במבחר צבעים המיוצרים
בפלרם למעלה מ  50-שנה ,בשילוב פרופילי התקנה ייחודיים או מוטות הלחמה בצבעים תואמים .מבחר צבעים ופני שטח מאפשר להתאים עיצובים
שונים למגוון יישומים .המערכת ניחנה בעמידות גבוהה המבטיחה שנים רבות של שימוש ועמידות בניקוי תכוף.
עובי 2 :מ”מ מידות 1500x3000 :מ”מ פני שטח :מבריק/מוטבע
מאפיינים ויתרונות • :עמידות כימית מעולה • עמידות גבוהה
בהולם • קל לעיבוד ולכיפוף • תקן אש גבוה • פני שטח
חלקים או מוטבעים • יכולת בידוד חשמלי ותרמי גבוהה •
אינו רעיל • פלקלד פרו  : HYGהיגיינה אקטיבית

יישומים:
בניה • בתי ספר • חדרי שירותים • נמלי תעופה • מתקני תחבורה ציבורית
תעשיית המזון • מפעלי מזון • אזורי הכנת אוכל • בתי אריזה • חדרי אחסון וקירור
מערכות בריאות • חדרים נקיים וסטריליים • בתי חולים • מרפאות • מפעלי תרופות
חקלאות • מבנים לגידול בעלי חיים • מחסנים • חדרי קירור

תכונות פיזיות אופייניות

צבעים

תכונה

תקן

משקל סגולי

D-792

טמפרטורת עיוות תרמי HDT

D-648

תנאי בדיקה

גרם/סמ”ק

1.4

°C

65 - 68

°C

 -10עד 50

מוליכות תרמית

C-177

W/m K

0.15

מקדם התפשטות תרמית לינארית

D-696

cm/cm °C

6.7 x 10-⁵

קושי פני שטח

D-638

סולם R

97R

חוזק למתיחה בכניעה

D-638

 10מ”מ/דקה

MPa

50

חוזק למתיחה בשבר

D-638

 10מ”מ/דקה

MPa

45

התארכות בכניעה

D-638

 10מ”מ/דקה

%

3

התארכות בשבר

D-638

 10מ”מ/דקה

%

<80

מודול אלסטיות

D-638

 1מ”מ/דקה

MPa

2,900

 1.3מ”מ/דקה

MPa

80

לוח  3מ”מ

J

95

עומס 1.82 :ק”ג/סמ”ר

טמפרטורת שרות

היצע מוצרים
הגדרה

מוצר
פלקלד™ פרו לבן

לוחות ומוטות הלחמה  /פרופילים לבנים

פלקלד™ פרו צבעוני

לוחות ומוטות הלחמה  /פרופילים צבעוניים

פלקלד™ פרו HYG

הגנה היגיינית אקטיבית (יוני כסף)

*היצע העוביים נקבע על פי צבע .פרטים נוספים מופיעים בטבלת מידות למטה.

חלקי מערכת

פריט
פרופיל  Hפי.וי.סי
בסיס לבן  +מכסה צבעוני

 3מ’

פרופיל  Jפי.וי.סי
בסיס לבן  +מכסה צבעוני

 3מ’

פרופיל פינה פנימית פי.וי.סי

 3מ’

פרופיל פינה חיצונית פי.וי.סי

 3מ’

מוטות הלחמה פי.וי.סי צבעוניים

גליל  50מ’

סיליקון צבעוני

שפורפרת

דבק

D-790

חוזק לכפיפה
עמידות להולם

גודל  /כמות

יחידות

ערך

ISO 6603/1 E50

*תקני  ASTMמלבד המקומות בהם צוין אחרת

עמידות באש

פלקלד פרו כבה מעצמו
ועומד בתקני האש המחמירים
ביותר בתחום הפלסטיקה.

מוצר

תקן

סיווג

מדינה

לוח רגיל

ת״י 755

5,3,3

ישראל

EN 13501

B, s3, d0

אירופה

ASTM E 84

Class A

ארה”ב

EN 13501

B, s2, d0

אירופה

לוח ( LSפליטת עשן נמוכה)

*תוצאות תלויות בעובי
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לוחות שטוחים
פוליאתילן  /פוליפרופילן

פוליאתילן

PE

מתאים לשימוש בענפי תעשייה רבים .החומר עמיד מאוד בפני שחיקה ובלאי.
הוא משמש לעתים קרובות יישומים תעשייתיים בעל מקדם חיכוך נמוך בשל תכונותיו לסיכה עצמית.
מבודד חשמלי טוב מאוד ,יכולת עמידה בפני טמפרטורות נמוכות ועמיד בפני שינויי האקלים.
הוא משמש בדרך כלל במצבים הדורשים מגע עם מזון ,לא פעיל מבחינה פיזיולוגית ותואם באופן מלא
עם הנציבות האירופית לתקני מזון (כולל ה.)FDA-
מתאים למגרשי משחקים ,גני ילדים וגינות ציבוריות
ניתן לקבל פוליאתילן שכבה יחידה ,כפולה ומשולשת המיוצרת על ידי Durplastics
מציע מגוון עצום של אפשרויות לעיצוב מגרשי משחקים לילדים ,להשגת טווח של צבעים רחב ואטרקטיבי,
עמידות יוצאת דופן ,עמידות  UVAגבוהה.

פוליפרופילן

הגנה מקרינה אולטרה סגולה :ניתן לייצר את לוחות הפוליפרופילן החלולים מתוצרת פוליגל כאשר הם מצוידים בהגנה מפני קרינת
שמש בתחום האולטרה סגול ,באמצעות הוספת חומר בולע .UV
עיכוב אש :ניתן להוסיף ללוח תוסף לעיכוב אש כך שרמת עיכוב האש ( )flame retardancyתעמוד בתקנים מחמירים .לוחות
הפוליפרופילן החלולים עומדים בתקן .UL 94 HB
מאפיינים ויתרונות • :עמידות גבוהה לפגיעה מכאנית • עמידות מפני מגוון רחב של כימיקלים • מדיה מעולה להדפסה • ביצוע קל
של חיתוך ,סימון וקיפול תוך שימוש בכלים ביתיים • עמידות לאורך זמן • התאמה למיחזור
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לוחות שטוחים
לוחות פלסטיק דו/תלת שכבתיים לחריטה לשימוש פנימי
מגוון לוחות לחריטה בצבעים שונים ,דמוי מתכת ודמוי עץ ,המתאימים לשימוש בשילוט פנים (ללא חשיפה לשמש או תנאי מזג אוויר חיצוניים)
וחומר חריטה לשימוש חיצוני.
גיליון כפול צבע  ABSהוא סוג חדש של חומר פלסטיק ,עשוי חומרי גלם באיכות גבוהה באמצעות טכנולוגיות ייצור מתקדמות,
בשימוש נרחב לפרסום או קישוט .סדרת צבע כפול סדרת מתכתי כסף/זהב ,טריפל צבע סדרת זוהר/פולט אור ,קופסת אור בלוח.
ניתן ליישום בניסור ,חיתוך פנטוגרף או  ,CNCחיתוך בלייזר ,כיפוף.
גמיש ועמיד מאוד ,כולל עמידות בפני מים ,ממסים ,שחיקה ,טמפרטורה קיצונית.

ניתן להזמין ביותר מ 300-גוונים שונים
גודל לוחות 600-1200 :מ"מ | עובי חומר 1-1.2 :מ"מ | עומק חריטה :מעל  0.30מ"מ

לוחות פלסטיק דו שכבתיים LIGHT BOX
לוחות LIGHT BOX

לוחות דו שכבתיים לחריטה בשילוב
תאורה פנימית ליצירת שלט מואר
מושלם ,הלוחות מגיעים עם שיכבה
פנימית מעבירת אור מצופה בגוונים
שונים דמוי מתכת ,עץ או צבע
ע"י כרסום השכבה העליונה נחשפת
השיכבה מעבירת האור ובדרך זו ניתן
ליצר שלטי הכוונה ,פרסום או דקורציה.
גודל לוחות 1200-600 :מ"מ
עובי חומר 2.2 :מ"מ
עומק כרסום :שכבה עליונה  0.60מ"מ
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לוחות אלומניום
לוחות

HD

HD
אלומיניום מותאם לסובלימציה באיכות גבוהה להדפסות איכות במראה מושלם.
הלוחות משמשים את ענף הפרסום ,העיצוב וענף הריהוט,
התמונות המודפסות על לוחות אלו בעלות מראה יוקרתי ,מודרני ונקי.
הלוחות מגיעים בגוון :לבן מבריק ,לבן מט ,כסף מבריק וכסף מט.
חומרים :אלומיניום
עובי"1.15mm/0.045 ", 0.75mm/0.0295 :
סגנון :תמונה בחדות גבוהה
גודל שונה :זמין
גודל הלוחות  2440X1220 :בעובי  1.15מ"מ

תהליך סובלימציה

מאוד פשוט להתחיל בתהליך הסובלימציה ,כל אשר הינך זקוק לו הוא מחשב,
מדפסת עם דיו לסובלימציה ,מעביר דפים ,לחץ חום ודף  HDמטאלי.
בתעשיית סובלימציית המטאל ,HD
התמונה מודפסת על גבי נייר העברה בשימוש צבע מבוסס דיו
ולאחר מכן מועברת על גבי משטח מצופה קשיח בחום ובלחץ.

כיצד לעשות זאת שלב אחר שלב:
בחרו כל צילום ,איור או תמונה
גרפית .הכניסו את מחסנית דיו
סובלימיניציה אל המדפסת.
הדפיסו את התמונה על גבי
נייר העברה סובלימציה המעוצב
למוצרים עם משטח קשיח.

1

הצמד את נייר ההעברה למוצר
שלך .הצב את המוצר על גבי
מכשיר החימום פנים כלפי מעלה
וכוון ללחץ בינוני כמות זמן
מתאימה( .הצעה  200מעלות
למשך  60עד  90שניות).

2
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3

הוצא את נייר ההעברה
מפני השטח המטאלי.
הרי לך תמונה איכותית

HD

מדבקות וציפויים
מדבקות ויניל

מדבקות הווניל של
החברה המובילה בייצור ופיתוח מדבקות ויניל המשמשות ענפים רבים בתחום הפרסום ,הבניה והעיצוב.
גלילי הווניל המעולים של חברת  HEXISמשמשים לתחומים רבים:
שילוט ,דפוס ,תאורה ,מדבקות לעיטוף ולציפוי רכבי יוקרה ופרסום על רכבים .מדבקות לציפוי זכוכית.
בין החידושים הרבים מתמחה  HEXISגם בתחום החדרים הנקיים ,מדבקות אנטי בקטריאליות לציפוי
קירות ציוד ורהוט במעבדות ,בתי חולים ,גני ילדים ועוד.
החומר מצמצם משמעותית התרבות חיידקים על משטחי העבודה,
הקירות וכל האזורים המצופים במדבקות אלו.
 - HEXIS LUXTACמדבקות צבעוניות שקופות לארגזי תאורה וזיגוג.
 - HEXIS ECOTAKמדבקות צבעוניות אטומות לציפוי ,לדקורציה ,שילוט ועוד.
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לוחות גליים
סנטף®
סנטף® לוח פוליקרבונט גלי

אודות המוצר :סנטף הוא לוח פוליקרבונט גלי המציע שילוב תכונות יוצא דופן ויתרונות רבים :חוזק מכני
גבוה מאוד ,עמידה בכל תנאי מזג האויר ,העברת אור גבוהה ,סינון מלא של קרינת  UVמזיקה ועוד .סנטף
מהווה מוצר מוביל כבר למעלה משלושה עשורים בקירוי גגות ,סככות ,פרגולות ,חניות ,גגונים ,מסתורי
כביסה ,פתחי תאורה טבעית ,מבנים אדריכליים ,מבני ציבור ,בריכות שחיה ,אצטדיונים ,חממות ,מחסנים,
מבני תעשייה ועוד.
יתרונות מרכזיים • :עמידות גבוהה להולם  -כמעט בלתי שביר •
העברת אור גבוהה  -עד  • 90%עמיד בכל תנאי מזג אויר • עמיד בטווח
טמפרטורות רחב • חסימה מלאה של קרינת  UVמזיקה • קל משקל •
עומד בתקני אש בינלאומיים • תעודת אחריות מקיפה • נוח להתקנה

יישומים נפוצים • :קירוי פרגולות ,חניות ביתיות ועוד • פתחי תאורה
תעשייתיים • קירוי אדריכלי  -אצטדיונים ,מבני מסחר ועוד • קירוי חממות
מסחריות • קירוי גגות קלים וסככות • צבעי סנטף מלבני 76

צבעי סנטף מלבני 76

אדום טרקוטה

לבן אופל

סולר קונטרול

כחול שקוף

ירוק אטום

כחול אטום

סולר גרי

שקוף

סנטף®  - BHלוח פוליקרבונט גלי מוטבע וחזק במיוחד

סנטף  BHהוא לוח פרמיום מפוליקרבונט גלי ליישומי בניה ארוכי טווח .בזכות עוביו הגבוה ופני השטח המוטבעים בצורת כוורת ( )Bee-Hiveהלוח חזק
במיוחד ובעל עמידות משופרת בתנאי מזג אויר קיצוני כמו ברד .סנטף  BHמוצע במבחר צבעים סולריים בולמי-חום המומלצים לאקלים החם בישראל.
מאפיינים ויתרונות • :טכנולוגיה ייחודית לעמידות משופרת בפני ברד • עמידות מוגברת בפני עומסי רוח ומשקל • הגנה  99.9%מפני קרינה אולטרה
סגולה • עמידות בפני ברד  50% -יותר מלוח גלי רגיל • תאורה רכה  100% -פיזור אור • מוצע עם צבעים סולריים ייחודיים • נתוני העברת אור עבור
סנטף  BHבצבעים שונים :שקוף  ,87% -ברונזה  ,35% -סולר אייס  ,25% -סולר קונטרול .20% -
יישומים נפוצים • :פרגולות ביתיות • חניות • גגונים • סככות עבודה ואחסון
צבעי סנטף

BH

שקוף
סולר גרי
לבן אופל
סולר קונטרול
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לוחות גליים
סנטף®

פרופילי גלים
פרופיל
מלבני 76/18
( 177/51אסבסט)
אמריקאי ” 4.2
תעשיתי 100

איור

עובי
(מ”מ)
0.8
1.5
1.5
1.5

רוחב
(מ”מ)
1260
920
1070
1063

אורך
(מ”מ)
עד 8000
עד 8000
עד 8000
עד 8000

התקנת הלוחות

מקרא לתרשים התקנה המצורף למטה:
1 .1הבלטת הלוח מעבר לקורת הקצה או בחפיית רוחב  50-100מ“מ.
2 .2מפתח קצה  -המרווח הצמוד לקורת הקצה  -עד  800מ“מ.
3 .3מפתח אמצע  -המרווח בין הקורות במרכז הלוח  -עד  900מ“מ.
4 .4חפיית רוחב  -במקרה של שימוש ביותר מלוח אחד לאורך השיפוע.
5 .5חפיית אורך  -גל אחד או שניים בהתקנת לוח אחד לצד השני.
6 .6בורג חיבור בעמק  -ראה פירוט בטבלה .2
7 .7בורג חיבור בראש גל חפייה  -ראה פירוט בטבלה .2
8 .8קורת אמצע  -בורג חיבור בכל עמק שלישי  +בורג עליון בחפייה.
9 .9קורת קצה  -בורג בכל עמק שני  +בורג עליון בחפייה.
1010קורה ראשית  /אגד.

סנטף® פתחי תאורה

לוח פוליקרבונט גלי לפתחי תאורה
אודות המוצר :פתחי תאורה סנטף מתוכננים היטב להשתלבות כחלק אינטגרלי מהגג
ומעבירים אור בשיעור שבין  90-35%בהתאם לגוון הנבחר ,כל זאת תוך חסימת קרינה
אולטרה סגולה מזיקה .טכנולוגיית הייצור המובילה של פלרם מאפשרת להתאים את
פרופיל לוחות סנטף למגוון אינסופי של צורות גל ושילוב אידיאלי כפתחי תאורה
טבעית במבנים שונים .פתחי תאורה סנטף ניחנו בחוזק מכני גבוה המקנה להם
עמידות לפרקי זמן ארוכים בכל תנאי מזג אויר .סנטף קל להתקנה ומסופק במגוון
פרופילים רחב המותאם להשתלבות במבנה הגג.
יתרונות מרכזיים • :עמידות גבוהה להולם  -כמעט בלתי שביר • ניתן להתאים צורת פרופיל לכל גל פח
• ניתן לייצר גלי פרופיל גבוהים  -מעל  100מ"מ • שומר על העברת אור גבוהה טוב יותר ממקבילותיו
• ניתן להזמין עם פיזור אור  -דיפיוזר • טווח טמפרטורות שירות רחב • קל ובטוח להתקנה • עמיד
בפני ברד ורוח • חוסם קרינת  UVמזיקה • עומד בתקני אש בינלאומיים

יישומים נפוצים • :פתחי תאורה בגגות פח
• פתחי תאורה צידיים בגגות פח • פתחי
תאורה רוכבי רכס לגגות פח
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לוחות גליים
פלרוף®
פלרוף® לוח פי.וי.סי גלי

פלרוף מספק עמידות גבוהה ושמירה על חזות נאה לאורך זמן .פלרוף אידיאלי ליישומי קירוי שונים וסיכוך
מבנים תעשייתיים ,חקלאיים ומבנים קלים בשיטת עשה-זאת-בעצמך .הלוחות נהנים ממוניטין ארוך שנים
כמוצר עמיד בסביבות כימיות קשות ותנאי מזג אויר קיצוניים .פלרוף מוצע במגוון עצום של פרופילים
להתאמה לרוב סוגי שלדי הגגות ומאפשר יישום לפי צרכי לקוח ייחודיים.
אודות המוצר :פלרוף הוא לוח פי.וי.סי גלי בעל כושר עמידות יוצא דופן בפני כימיקלים ואש .הלוח העמיד
אינו מחליד ולכן אידאלי לשימוש בסביבות כימיות קשות כמו מפעלי תעשייה ומבני גידול בעלי חיים.
פלרוף מתאים לציפוי קירות במקומות הדורשים רמת סניטציה גבוהה .הלוח קל להתקנה ותחזוקה ומסופק
עם מגוון אביזרים משלימים.
מאפיינים ויתרונות • :עמיד בפני רוב הכימיקלים • עמידות גבוהה בפני קרינת  • UVעומד
בתקני אש נוקשים וכבה מעצמו • עמיד לחלוטין בפני קורוזיה • עמידות משופרת בפני
טמפרטורות קיצוניות • גמיש  -מאפשר עיצוב קשתי ומגוון • עמידות גבוהה בפני הולם ושבר
• מבודד תרמי ומאפשר חסכון באנרגיה • קל משקל ופשוט להתקנה • שומר על חזות נאה
ואינו מחייב תחזוקה

רוכב קודקוד אוניאוניברסאלי

יישומים • :תעשייה  -מפעלי מזון ,תעשיה וחומרים
כימיים • חקלאות  -חממות ,רפתות ,לולים ,מחסנים
ואריזה • עשה-זאת-בעצמך  -סככות רכב ומוסכים,
מרפסות • מקורות ,גגונים ,מחיצות ,פרגולות ומחסנים
קלים • סככות ומבני אחסון • תבניות ליציקת בטון

מפגש קור גג

בורג ואטם לסנטף  -מלבני 76
19

פרופילי גלים
פרופיל

עובי
(מ”מ)
1 ,1.3
2-3
2-3
2-2.5

איור

מלבני 76/18
( 177/51אסבסט)
אמריקאי ” 4.2
תעשיתי 100

אורך
(מ”מ)
עד 7000
עד 7500
עד 8000
עד 8000

רוחב
(מ”מ)
1190
920 ,1170
1070
1063

נתוני לוח
סוג
הלוח
פלרוף
()PVC

עובי
(מ“מ)

מרווח
גלים
(מ“מ)

עומק
הגל
(מ“מ)

רוחב
כולל
(מ“מ)

מספר
גלים

1.3

76

17

1190

16

מספר גלי רוחב כיסוי
נטו
חפייה
(מ“מ)
(מ“מ)
1

1140

2

1064

גלי חפייה :גל אחד  -המינימום הדרוש.
שני גלי חפייה מומלצים לאיטום משופר באזורים מושלגים ,מרובים ברוח וגשם ושיפועי גגות נמוכים.
אורך לוחות :לפי מידה רצויה עד  7.0מ‘.
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לבית ולגן
פלדק
ֶ

™

לוח ֶדק תחליפי לעץ  -דק סינטטי
פלדק הוא לוח חדשני ואלגנטי דמוי עץ לריצוף משטחי ֶדק ופנאי חיצוניים .הלוח המיוצר
אודות המוצרֶ :
בטכנולוגיה פורצת דרך עשוי  100%פי.וי.סי המקנה לו עמידות יוצאת דופן שתשמור על מראהו הייחודי.
פלדק הוא בטוח לשימוש ,דורש תחזוקה מינימלית ומעניק אסתטיקה וסגנון למרחב הציבורי והביתי .הוא
ֶ
ניחן בעמידות בתנאי אקלים קיצוניים ,סביבות קורוזיביות וגם בפני מזיקים שריטות וכימיקלים .היות
ופלדק הוא לוח סינטטי ,הוא אינו סופח מים ואינו מתבקע או נרקב.
ֶ
פלדק הנו לוח דק פי.וי.סי חדשני לחיפוי מרפסות ואזורי פנאי.
יתרונות מרכזיים • :אינו דורש שימון או צביעה • עמידות גבוהה בתנאי האקלים
בישראל • מגוון בעל מראה יוקרתי וחדשני • עמיד במים ,אינו מתנפח או נרקב •
קל לניקוי • בטיחותי ,אינו מתפצל לשבבים • התקנה קלה ופשוטה • אינו מכיל עץ
או רכיבי עץ • אינו מכיל מתכות כבדות • ניתן למחזור • ניתן להתקנה נסתרת או
באמצעות ברגים.

צבעי פלדק

אגוז

קרם

יישומים נפוצים • :מרפסות ביתיות • משטחי חוץ ציבוריים •
מדרכות בסביבת הים • חיפוי קירות דקורטיבי • גימורי חוץ
כמו מעקות ,ספסלים ופחים.

פלטינום

בזלת
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לבית ולגן
גדרות פי.וי.סי  /גל גדר  /גל צר

הגדר הלבנה

לוחות פי.וי.סי לבן מוקצף
הגדר הלבנה מבית פלרם מציעה פתרון גידור לכל שטח וכל מטרה .הגדר מאפשרת יכולות עיצוב לסביבת
הבית .הגדר עשויה מתרכובת פי.וי.סי איכותית המקנה לה עמידות בפגעי מזג האוויר הישראלי לאורך שנים
ארוכות וללא צורך בתחזוקה .הגדר הלבנה מאפשרת לתחום שטחים גדולים וגם קטנים באופן אסתטי
ובמגוון עיצובים .ניתן להרחיב את השטח המגודר באופן מודולרי בכל שלב ,להוסיף או להחליף אלמנטים
שונים ולהתאים את הגדר לעיצוב השטח.
יתרונות מרכזיים:
• גדרות איכות לשימוש ממושך
• דרישות תחזוקה נמוכות
• מגון גימורים ועיצובים
• עמיד בפגעי מזג אוויר
• מוגן מפני קרינה אולטרה סגולה
• לובן עמיד  -אינו מצהיב
• נחתך בסכין חמה  -אינו משחיר
• מתאים להצבה בקרקע רטובה
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יישומים נפוצים:
• גידור חזית הבית
• סככות הצללה
• מחיצות גינה
• מסתור אסתטי
• הגדר הלבנה
• לוחות ורשתות פי.וי.סי לבן מוקצף לגינון

מערכות קירוי מתקדמות
סנגלייז

™

סנגלייז™ מערכת קירוי אדריכלית
מפוליקרבונט שטוח

אודות המוצר :סנגלייז היא מערכת אדריכלית בעלת מראה אלגנטי
המציעה פתרון הנדסי יעיל .המערכת בנויה מלוחות שטוחים
ופרופילי אלומיניום היוצרים יחד קו נקי ויוקרתי .מבנה המערכת
מונע נזילת מים ,מאפשר התכווצות והתפשטות ,עומד בעומסים
גבוהים ,ומתאים למגוון שלדים תומכים .ההתקנה מהירה ובטוחה
ודרישות תחזוקה מינימליות .מערכת סנגלייז מתאימה לקירוי קשתי
ומוצעת במבחר גוונים ,כולל בולמי חום המשפרים את האקלים
במבנה ומקדמים חסכון באנרגיה .מערכת סנגלייז משמשת לקירוי
פתחי תאורה ,זיגוג אדריכלי ,מבני מסחר ,מבני ספורט ואצטדיונים,
שבילים ,שווקים ,כניסות למבנים ובריכות.
יתרונות מרכזיים • :מראה אלגנטי ונקי • מבנה בשיטת "תפר עומד" מונע נזילות •
מאפשר התפשטות והתכווצות • פתרון קירוי מלא וללא חומרי איטום • כושר עמידה
בעומסים גבוהים • התקנה מהירה ובטוחה • דרישות תחזוקה מינמליות

יישומים נפוצים • :פתחי תאורה  -סקיילייט • קירוי וזיגוג
אדריכלי • מבני מסחר • מבני ספורט  -אצטדיונים • שבילים
מקורים • שווקים מקורים • כניסות למבנים • בריכות

סוגי לוח :לוח סנגלייז מוצע בעובי  3או  4מ”מ .הלוח ברוחב  600או  800מ”מ ,הנקבע
לפי סוג המערכת .הלוחות מוגנים מפני קרינת  UVמצד אחד; לוחות עם הגנה משני
הצדדים מוצעים בהזמנה מיוחדת.
סנגלייז
מאפיין
סנגלייז
סנגלייז
™4/800
™4/600
™3/600
785
585
584
רוחב הלוח (מ”מ)
12
12
12
אורך הלוח (מטר)
גובה (מ”מ)
משקל לפי שטח (ק”ג/מ”ר)
משקל למטר רץ (ק”ג/מטר)
רדיוס קימור מינימאלי* (מטר)
(עבור לוח הפוליקרבונט בלבד)
משקל המערכת (ק”ג/מ"ר)

20
3.79
2.20
4

21
5.05
2.94
4

21
4.98
3.90
4

6.14

7.40

6.73

*בהתקנה קשתית יש לערגל את פרופילי האלומיניום של סנגלייז לרדיוס הקימור הרצוי ,אשר לא
יהיה נמוך מההמלצה לעיל
צבעים:
 %העברת אור ()LT
ASTM D-1003

 %ערפול ()Haze
ASTM D-1003

מקדם התחממות ()SHGC
ASTM E-424-71

מקדם הצללה ()SC
ASTM E-424-71

שקוף

90

>1

0.87

1.00

ברונזה

20

>1

0.45

0.52

35

>1

0.56

0.64

50

>1

0.65

075

20

>1

0.44

0.51

35

>1

0.56

0.64

50

>1

0.65

0.75

לבן אופל

28

100

0.32

0.37

לבן דיפיוזר

80

100

0.87

1.00

סולר אייס

20

100

0.39

0.45

סולר קונטרול

20

67

0.33

0.36

סולר אולימפיק

20

50

0.41

0.47

35

35

0.52

0.60

50

20

0.63

0.73

צבע

אפור (גריי)
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מערכות קירוי מתקדמות
סנפל

®

סנפל® מערכת קירוי אדריכלית מפוליקרבונט כפול-דופן

אודות המוצר :מערכת סנפל מספקת פתרון קירוי מלא בעל יתרונות רבים .המערכת מבוססת על לוחות
כפולי דופן בעלי חוזק מבני ,משקל נמוך מאוד וכושר בידוד תרמי מעולה .תכנון המערכת מונע נזילות
מים ,מאפשר את התפשטות והתכווצות הלוחות ומתאים להתקנה קשתית ,התקנה מהירה ,פשוטה ובטוחה.
בנוסף לקירוי עילי מערכת סנפל אידיאלית להתקנה אנכית היוצרת קירות מעבירי אור ,דקורטיביים ובעלי
בידוד תרמי .מערכת סנפל מתאימה למגוון יישומים אדריכליים והותקנה ברחבי העולם ביישומים חיצוניים
ארוכי טווח כגון פתחי תאורה (סקיילייט) ,גגות ,קירות מסך ,מחיצות ,קירוי במבני מסחר ,מתקני ספורט,
קירוי מדרכות וכניסות לבתים ,חניות מקורות ובריכות שחיה.
יתרונות מרכזיים • :עמידות בעומסים גבוהים • יכולת התכווצות והתפשטות • התקנה
מהירה ,פשוטה ובטוחה • מבנה המערכת מונע נזילות מים • כושר בידוד תרמי
גבוה • אידיאלי לקירוי קשתי • מוגן  UVמשני הצדדים • מוצע עם צבעים דוחי חום
™SolarSmart

יישומים נפוצים • :יישומי קירוי אדריכליים • קירוי במבני
מסחר • מתקני ספורט  -קירוי מעביר אור • קירוי מדרכות
וכניסות לבתים • קירוי חניות • בריכות שחיה

סוגי פנל :לוחות סנפל הם לוחות כפולי דופן הזמינים בעובי של  8מ”מ 10 ,מ”מ 18 ,מ”מ ו  20-מ”מ .ללוחות סנפל סטנדרטיים הגנת  UVבשני הצדדים,
קיימת אפשרות לייצר לוחות עם הגנת  UVבצד אחד בהזמנה מיוחדת בלבד .אורך פנל סטנדרטי במלאי  8מ׳.
סוג
סנפל® 8/600

סנפל® 10/600

סנפל® 18/1000

סנפל® 20/1000
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מאפיינים
רוחב הפנל  600מ”מ  /גובה  23.5מ”מ
גובה עם מחבר פוליקרבונט  31מ”מ
משקל לפי שטח ( 2.00ק”ג/מ”ר)
משקל למטר רץ ( 1.24ק”ג/מטר)
רדיוס קימור מינימלי  2.0מ׳
רוחב הפנל  600מ”מ  /גובה  25.5מ”מ
גובה עם מחבר פוליקרבונט  33מ”מ
משקל לפי שטח ( 2.60ק”ג/מ”ר)
משקל למטר רץ ( 1.56ק”ג/מטר)
רדיוס קימור מינימלי  2.4מ׳
רוחב הפנל  1000מ”מ  /גובה  33.5מ”מ
גובה עם מחבר פוליקרבונט  41מ”מ
משקל לפי שטח ( 3.11ק”ג/מ”ר)
משקל למטר רץ ( 3.11ק”ג/מטר)
רדיוס קימור מינימלי  3.0מ׳
רוחב הפנל  1000מ”מ  /גובה  35.5מ”מ
גובה עם מחבר פוליקרבונט  34מ”מ
משקל לפי שטח ( 3.19ק”ג/מ”ר)
משקל למטר רץ ( 3.19ק”ג/מטר)
רדיוס קימור מינימלי  3.0מ׳

גלם מתכות ופלסטיק  2000בע"מ

איורים

מערכות קירוי מתקדמות
סנפל

®

צבעים
סנפל
צבע
 %העברת אור

LT

®

10/600 ,8/600

מקדם התחממות
SHGC

סנפל®

20/1000 ,18/1000

מקדם הצללה

SC

 %העברת אור

LT

מקדם התחממות
SHGC

מקדם הצללה

65

0.63

0.72

50

0.54

0.62

ברונזה

25

0.40

0.46

20

0.35

0.39

אפור (גריי)

30

0.45

0.52

24

0.44

0.51

לבן אופל

25

0.37

0.43

20

0.30

0.34

לבן אייס

50

0.56

0.64

40

0.48

0.55

ירוק

50

0.56

0.64

38

0.46

0.53

כחול

50

0.60

0.69

36

0.50

0.57

אדום

20

0.52

0.60

20

0.44

0.50

לבן/ברונזה

10

0.29

0.34

10

0.29

0.34

לבן/סולר גריי

10

0.29

0.34

10

0.29

0.34

לבן/כחול

10

0.37

0.43

10

0.37

0.43

לבן/אדום

4

0.28

0.32

4

0.28

0.32

סולר אייס

20

0.28

0.32

15

0.23

0.26

סולר קונטרול

20

0.30

0.34

15

0.25

0.29

בריז

34

0.32

0.38

34

0.33

0.38

שקוף

64

0.63

0.72

49

0.54

0.61

ברונזה

20

0.42

0.44

20

0.37

0.43

לבן אופל

26

0.40

0.45

20

0.33

0.38

ירוק

40

0.48

0.54

25

0.38

0.44

כחול

40

0.51

0.59

25

0.41

0.48

אדום

20

0.47

0.55

15

0.39

0.45

סולר אייס

20

0.35

0.41

15

0.30

0.35

30

0.42

0.49

30

0.41

0.48

שקוף

אפור

SC

*הספקת חלק מהצבעים תלויה בכמות המוזמנת.
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מערכות קירוי מתקדמות
פוליגל

לוחות רב שכבתיים לקירוי

לוחות ופאנלים "פוליגל" הם מבנים מרחביים רב שכבתיים המתאימים לדרישות שוק חומרי הבניין בארץ ובעולם.
חיבורם זה לזה ואל הקונסטרוקציה הנושאת ,נעשה באמצעות פרופילי חיבור הנפרדים מהם.
תכונה זו מאפשרת ליצור מהם משטחים גיאומטריים שונים ,כטרפזים ,משולשים ועוד ,מבלי לפגוע בחוזקו
ואטימותו של הקירוי.

פוליגל סטנדרט PCSS -

לוחות "פוליגל" במבנה  PCSS 2Lו PCSS 3L-הם הנפוצים ביותר מבין מוצרינו .פשטותם וגמישותם
מאפשרים לשלבם במבנים בעלי קירוי שטוח ,קמור ,קעור ומפותל.
מבנם ועוביים תורמים ליכולתם לבודד תרמית ,לשאת עומסי רוח ושלג ,ולעמוד בנגיפת ברד וחפצים
אחרים.

טיטן סקאי Titan Sky

לוחות "פוליגל" במבנה  Titan Skyהם בעלי מבנה מחוזק בצלעות אלכסוניות ,דבר המקנה להם חוזק רב
בנשיאת עומסי רוח ושלג .מראם אחיד ,חלק ונאה מאוד ,והם יכולים לגשר על פני מפתחים גדולים בין
מרישים ובין אגדים .פשטותם ,חוזקם הרב וגמישותם -הופכים אותם למתאימים ביותר לכל סוגי הקירוי
כולל חלונות וקירות מסך ארוכים.

סלקטוגל

לוחות "פוליגל" במבנה  Selectogalהם פרי פיתוח ייחודי ל"פוליגל" ,ואין דומה להם בכל מגוון הלוחות
והפאנלים בעולם .הם נותנים מענה דינאמי ,המשתנה בהתאם לעונת שנה ומשך היום ,לצורך בהארה טבעית
מרובה ככל האפשר ,מצד אחד ,וחסימת קרינה מחממת מצד שני .דופנם העליונה משוננת בפריזמות קטנות
הקובעות אלו מקרני השמש תעבורנה ,תבלענה או תוחזרנה.

טרמוגל

Thermogal

לוחות "פוליגל" במבנה  Thermogalנועדו לתת מענה באותם מקרים בהם דרוש בידוד תרמי גבוה ביותר,
לצד חוזק רב בנשיאת עומסי רוח ושלג קיצוניים .מבנם מרובה התאים ובעל תמיכות מצולבות עושה אותם
לכאלה .בעיצוב פנים הם מתאימים כדלתות ומחיצות קשיחות בכל המידות .פשטותם וגמישותם מאפשרים
לשלבם במבנים בעלי קירוי שטוח ,קמור ,קעור ומפותל.
עובי ומבנה:
מבנה הלוח

מבנה הלוח
עובי  -מ"מ
6
8

סטנדרט

6
טרמוגל
סלקטוגל

10
16
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עובי  -מ"מ

טיטאן סקיי

8
16
10
16

חתך

מערכות קירוי מתקדמות
טופגל

 - TOPGALמערכת פנלים מפוליקרבונט

מערכת פאנלים "טופגל" משתלבת היטב באותם מקומות בהם האטימות לגשם ,הבידוד התרמי הגבוה ,קלות ההתקנה ומשכה חשובים.
מערכת "טופגל" היא מודולרית ולכן מקילה על תכנון המבנה .המערכת מתאימה לכל סוגי המבנים,
הקונסטרוקציות הנושאות והיישומים המקובלים בעולם הבניה בארץ ובעולם.
ההגנה מפני נזקי קרינת  UVועובי הדפנות מאפשרים התקנת ה"טופגל" באופן שכל צד שלו יכול להיות מוצב כלפי חוץ.
סידור זה מאפשר קבלת קיר מסך חלק ללא תפרים או קירוי גגות בהם הקירוי מגן על הקונסט' מבפנים מפני חומרים התוקפים אותה (בריכות).
עובי ומבנה:

25 | www.gelem2000.co.il | 09-8949966

מערכות חיפוי ומידוף
שואו בונד
מדוף מודולרי חכם לעסקים ותצוגה

הדבר הבא בעולם התצוגה ,קיר מידוף מודולארי מרהיב לתצוגה ,לחנויות ועסקים ,במגוון
צבעים וטקסטורות אין סופי ,שיהפוך את התצוגה שלך למראה שלא ניתן להסיר ממנו את
העיניים .לא עוד לוחות כבדים בגודל סטנדרטי ,משעממים ובמרחקים קבועים מראש.
מהיום אתה קובע איך וכמה ,בכל גודל שתרצה ,בכל צבע שתחפוץ ,מהיום התצוגה שלך
לא תשאיר אף אחד אדיש .מערכת פרופילים לחיבור ישיר לקיר מכל סוג ,משלבת לוחות
שואו בונד בצבעים וגוונים שונים.
מאפיינים:
• פרופיל אלומיניום ניתן לצביעה באורך עד  6מ' בחיבור ישיר לקיר.
• מכסה סגירה מעביר אור המאפשר הטמעת תאורת לד בתוך הפרופיל.
• לוחות אטומים או שקופים מעבירי אור בשלל צבעים וגוונים.
• ניתן ליישום גם כקיר מדוף קעור או קמור
• התקנה פשוטה ומודולרית תוך אפשרות התאמה מקסימלית לאזור המחופה
• נתן להתקנה בעזרת ברגים או הדבקה ישירה
• יכולת לקבל את כל מתקני התלייה הנפוצים בשוק.
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פרופילים  /פרופילי תאורה

 Lזווית שווה לאקס בונד

L

פרופיל שואו בונד

מחבר לאקס בונד

16-16

17-15

24-15

23-08

24-07

17-07

זווית לאקס בונד

 Hלאקס בונד

 Uפינה לאקס בונד

פרופיל מסגרת לאקס בונד

18-18

27 | www.gelem2000.co.il | 09-8949966

אביזרים נלווים
מוטות וצינורות אקרילים

מבחר גדול של צינורות ומוטות
מפרספקס בקטרים שונים .צינורות
שקופים וצינורות חלביים המיועדים
לגופי תאורה ולדקורציה ,סטנדים ומתקני
תצוגה לחלונות ראווה ולעסקים.
מוטות עגולים גם הם משמשים לתצוגה,
תוספות ופתרונות לתחום הריהוט,
ניתנים לכרסום וליטוש ובעלי מראה
יוקרתי ונקי.

צירים שקופים מפרספקס לבניית
קופסאות ממתקים ושילוב במוצרי
פרספקס ואקריל .מוטות לעיצוב ובניה של
מתקנים ומוצרים מפרספקס .שימוש נפוץ
בתחום המעקות השקופים.

חומרי הדבקה ליישומים שונים

משולשי חיזוק משמשים בתחום לחיזוק
וייצוב מערכות אקרילים ,משולשי החיזוק
שקופים וגמישים.
מידות :משולש 3/3
משולש  5/5משולש 8/8
אורך 1200 :מ״מ

מגוון סוגי הפלסטיק הקיימים בשוק ,הוליד מגוון גדול של חומרי הדבקה ליישומים שונים.
החל מסרטי הדבקה דו צדדי ,דבקים סמיכים ומדוללים ,שקופים או אטומים.
חברתנו משווקת מס' דבקים בעלי יכולת הדבקה טובה המתאימים למגוון רחב של חומרים ,כדוגמת הR21
דליל  /סמיך שמגיע בבקבוקונים קטנים נוחים מאוד לשימוש ומתאימים למגוון רחב ,בעזרת ספרי זרז ניתן
לקבל ייבוש מיידי שחוסך המון זמן וכסף.
כמו כן גלונים  ,4Lייעודים להדבקת אקרילים פרספקס סמיך או דליל ודבק ייעודי לפוליקרבונט.

סוגי דבקים:
דבק  R21בקבוקון  20גר' מארז  24יח'
דבק  AXIAבקבוקון  50גר' מארז  20יח'
 AC-26גלון  4Lדליל
דבק לאקריל
 AC-54גלון  4Lסמיך
דבק לאקריל
דבק לפוליקרבונט 4L PC-56
 DV-280מיכל  200מ"ל
ספרי זרז לדבק
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VERSION 5
125˚

אביזרי תאורה לשילוט

140˚

160˚

 כבלים/  שנאים/ לדים
FEATURES
•
•
2W
•
•
•
•

תאורת לדים לשילוט

Constant
and reverse
voltage
protection
circuit
A P Pלדים
L I CשלA גדול
T I Oמבחר
N  ניתן למצוא,בגלם מתכות ופלסטיק
:בעולםcurrent
המובילות
מהחברות
איכותיים
לדים
,ושנאים לשילוט ולתאורה דקורטיבית
Pre-assembled
רחב
לפיזור אורstrings
 מודול עדשה בודדת, חמישיות, רביעיות, שלישיות, מודולים שונים, שלט+  מחליף צבעיםRGB  פסי לד,פסי לד בגוונים שונים
WWW.INTERONE.CO.KR
Sign שנאים
applications
Long life time (More than 50,000hrs at L70) 75W | 100W : יעודים• ושנאים מוגני מים ללד
מעבירי אור כמו כן מבחר
תעלות ופרופילים ללד
WWW.INTERONE.CO.KR
Small
size
channel
letters
from
80
mm
to
Medium
and Large
Easy installation and maintenance
size
boxes
100% waterproof (IP68)
• Indoor & Outdoor lighting decorations
Safety due to low working voltage (12VDC)

VERSION 5
VS PEERC ISF I IC O
A TN
I O N5
125˚
125˚ Model No.

Chips

CCT

140˚
140˚Voltage
Input

Z3U-V05-W(S)-a2-1

•
•
•
•
•
•
•

Viewing Angle

Current (A)

160˚
160˚
Power (W)

Lumen (lm)

0.06

0.72

72

0.095

1.14

114

0.06

0.72

74

0.095

1.14

116

Operation Temp.

125˚
WHITE

F E AZ3U-V05-W(S)-a4-1
TURES
FEATURES

SAMSUNG
2835

DC12V

6,500K
10,000K

Constant current and reverse voltage protection circuit
Pre-assembled
Constant
currentstrings
and reverse voltage protection circuit
Z3U-V05-W(S)-a6-1
Long life time (More
than 50,000hrs at L70)
Pre-assembled
strings
Easy installation
andthan
maintenance
Long
life time (More
50,000hrs at L70)
100%installation
waterproofand
(IP68)
Easy
maintenance
Safetywaterproof
due to low working
100%
(IP68) voltage (12VDC)
Safety due to low working voltage (12VDC)

140˚

160˚

Size : 68(L) x 15(W) x 8.1(H)mm

SPECIFICATION
SPECIFICATION

A P0.06
P L I C A T I O0.72N
APPLICATION

-30 ~
+70 ℃

77

0.095applications
1.14
121
• Sign
sizeapplications
channel letters from 80 mm to Medium and Large
•SmallSign
size boxes
Small
size channel letters from 80 mm to Medium and Large
• boxes
Indoor & Outdoor lighting decorations
size
• Indoor & Outdoor lighting decorations

Model No.

Chips

CCT

Input Voltage

Viewing Angle

Current (A)

Power (W)

Lumen (lm)

Operation Temp.

Model No.

Chips

CCT

Input Voltage

Viewing Angle

Current (A)

Power (W)

Lumen (lm)

Operation Temp.

0.06

0.72

72

0.06
0.095

0.72
1.14

72
114

0.095
0.06

1.14
0.72

114
74

0.06
0.095

0.72
1.14

74
116

0.095
0.06

1.14
0.72

116
77

0.06
0.095

0.72
1.14

77
121

0.095

1.14

121

Z3U-V05-W(S)-a2-1

125˚

Z3U-V05-W(S)-a2-1

125˚
WHITE

Z3U-V05-W(S)-a4-1

PACKING

Z3U-V05-W(S)-a4-1

SAMSUNG
2835
SAMSUNG
2835

WHITE
6,500K
10,000K
6,500K
10,000K

Z3U-V05-W(S)-a6-1

DC12V

140˚

DC12V

140˚
160˚
160˚

Z3U-V05-W(S)-a6-1

Size : 68(L) x 15(W) x 8.1(H)mm
Size : 68(L) x 15(W) x 8.1(H)mm

1 REEL = 50 PCS

1 BAG = 100 PCS

PACKING
PACKING
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1 INEER BOX = 200 PCS

-30 ~
+70 ℃
-30 ~
+70 ℃

590mm * 320mm * 530mm

1 MASTER CARTOON = 2,000 PCS

חיתוך ,חירוץ והובלה

מסור גשר אוטומטי
מכשור מתקדם למתן שרותי חיתוך
לוחות בעל דיוק גבוה

מסור קיר לחיתוך וחירוץ
בעל יכולת חרוץ לוחות
לצורך כיפוף ועיבוד קלים ונוחים
בעיקר ללוחות X-BOND

שרותי הובלה
לכל רחבי הארץ

צוות מקצועי
נותן מענה בליווי פרויקטים,
ייעוץ והכוונה באפיון חומרים
ויישום באתרים השונים
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מוצרי מתכת
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מוצרי מתכת

פח שחור  /מעורגל בחום HOT ROLLED STEEL

עובי 12 – 1.5 :מ"מ
רוחב 1500 ,1250 ,1000 :מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
איכותS235JR, 11 DD, 13 DD :
פח מערבי  /מזרחי לפי דרישת הלקוח
יבוא חבילות חתוכות וארוזות מחו"ל במידות שונות
שימושים :דלתות ,מסגרות ,עבודות כיפוף ,מיכלים ,מיכלי דלק וסולר ,ארגזים למשאיות.

דקופירט  /מעורגל בקור COLD ROLLED STEEL

עובי 0.5-3.0 :מ"מ
רוחב 1500 ,1250 ,1000 :מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
איכותDC 01 :
שימושים :מידוף ,מעליות ,זיווד אלקטרוני ,ארונות פח ,ריהוט ,גופי תאורה ,עבודות לחצנות ,חביות פח.

מגולוון HOT DIP GALVANIZED /

עובי 0.5-6.0 :מ"מ
רוחב 1500 ,1250 ,1000 :מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
איכותDX 51 D :
ציפוי( Z-180 :ניתן לקבל גם ב Z 275 -לפי דרישה ,או בכל עובי ציפוי אחר)
שימושים :דלתות ,משקופים ,עבודות כיפוף וניקוב ,מידוף ,זיווד אלקטרוני ,תעלות מיזוג אוויר.

פיקלד HR P+O /

עובי 1.5-5.0 :מ"מ
רוחב 1500 ,1250 ,1000 :מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
איכותS 235 JR :
שימושים :עבודות מידוף ,מחברים לצנרת מים ,תחליף לפח שחור באיכות גבוהה במיוחד.
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מוצרי מתכת
צבוע PPGI /

פח מגולוון צבוע עם  /בלי ניילון
עובי 0.4-0.7 :מ"מ
רוחב 1250 ,1220 ,1000 :מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
צבעים :לבן  ,RAL 9016שחור RAL 9005
ציפויZ-120 :
איכותDX 51 D+ Z base LFQ, TCT :
שימושים :דלתות ,שילוט ,איסכורית ,פח גלי.

אלקטרוליטי ELECTRO GALVANIZED /

עובי 3.0 ,2.0 ,1.5 ,1.2 :מ"מ
רוחב 1250 :מ"מ
חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
שימושים :זיווד אלקטרוני ,עבודות המצריכות שימוש בפח ברמת צביעה גבוהה במיוחד.

מרוג (פח רצפה) HR TEAR DROP /

מרוג מגולוון
עובי 2.5-6.0 :מ"מ
רוחב 1500 ,1250 ,1000 :מ"מ חיתוך לאורך לפי דרישת הלקוח
איכותS 235 JR :
שימושים :מדרגות ,רצפה ,רמפות ,רצפה למעליות.
קיים במלאי חומר מרוג מגולוון בגלילים
עובי 3-5 :מ״מ

עמודי גדר FENCE POLES /

צבוע שחור ,מותאם לשוק הישראלי
משקל 1.8 :ק"ג למ'
אורך 1.5-3.0 :מ'
איכותQ235 :
שימושים :גידור אתרים ,חממות.
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מוצרי מתכת
מקצועי

טרנסמיסיה

שטוחים במידות  12x3עד  / 150x15אורך  3מ'
 UPNבעובי  50עד  160מ"מ  /אורך  6מ'
 IPEבעובי  80עד  160מ"מ  /אורך  6מ'
מרובעים במידות  10x10עד  / 20x20אורך  6מ'
עגולים בעובי  10עד  20מ"מ  /אורך  6מ'
זוויות  /זוויות מגולוונות במידות  20x20x3עד  / 100x100x10אורך  6מ'
שימושים :עבודות מסגרות ,קונסטרוקציה.

תעלות

זוויות
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UPN

עובי 8 :עד  70מ"מ
אורך 6 :מ׳
איכותS 235 JR :
שימושים :עבודות חריטה.

דאבל

IPE T

דאבל

IPN T

מוצרי מתכת
שטוחים

מרובעים

מרובעים
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