
  

 

דרך לגמר עוברת ב ה 


בע״מ פויים צי

SINCE 1991 
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הוראות שימוש

/ פסי קישוטפרופילי "קרמיקה"  


מותלהכתרגישים  נםהיניקל  כרום מצופי ופרופילים בועיםצמלוטשים,  נים,מאולגז, נודייאמצופי  מיניוםאלופרופילי  

ני פאת  נקותלמוחלט  איסור חל הפרופיל. מפני בה(ורוטיט  בק,)דמליטה החומרי  עודפי את מייד נקותליש  לכן 

פלדהצמר  סקוטש, ניקוי, חול זרתבערופילים הפאת  נקותלאין  .אחרחריף  חומר או מצהחושל  גסוכל ברופילים הפ


.מהמוצר דואו כל  


.בשהבמטלית יכן בד ולאחר מבלבד לחה  ניקוי פני הפרופיל ע"י מטלית  


.ידנימשור  ע"י רקואך  אלא מליחשבדיסק  ופליז רוסטהניניום, אלומי- הפרופילים גיסוכל  של חיתוכם על איסור חל

מכילים חומצה !!! בחומרים החל איסור על שימוש  


.עילמוש הרשומים לרה על הוראות השייש להקפיד הקפדה ית 
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מ "בעים ייפוייל צא
אחור, ומיוזע, מביט לף תנשרחקים ארוכים, מאני כרץ למשנות פעילות חלפו, ו 26

עניות. ומקצוינות דשנות אמינוי, חיני, הרצון לשכשהמטרה ניצבת למול ע
ימחה. לול שבו ירידות ועליות, מורדות מהמורות וקשיים, רגעי משבר ורגעי שמס

החדרתם לשוק.וח מוצרים ו, במין מרוץ עסקי של זיהוי, פיתוממעל, חדוות עשייה
ענף,הלצרכי  קשוב מופלא, עובדים וצוות ביתי בני לצידי רצים עימי, יחדיו ,הדרךאורך  ולכל 

מצליחה.חברה  של החזון בהגשמת לי שעוזרים אלה בהם, שזכיתי אשריי השטח, ודרישות לבקשות 
י תבצהר שאהמטרות  מסל חלק הינם חדשים ומוצרים ייחודיים פתרונות זיהוי מתקדמות, טכנולוגיות 

יניי. מול ע
ה דובעי סופדגמר(,  ונות)פתרושגים מהחדיר ללחנו הצ ,ינווחותלקעמכם  יחדיו ,עשייהשנות  26
טנדרטים של מצוינות(, ואת הידיעה שהדרך לגמר עוברת באייל ציפויים. )ס

זמין הם עיקר גאוותי.רחב ווחותיי, שילוב סל מוצרים עובדיי, שביעות רצון לק
בענף.הביצוע  ממפרטי נפרד בלתי לחלק עבודה ושיטות מוצרים להכניס חנוהצליחדיו  
חוסןוההחוזק  את לכולנו מאחל אני הדרך, ארוכה ועוד חק,ומתרמתעתע  הסיום כשקו 

לתרום לבנייה ולעשייה למען ארצנו.  
עצמו מדי מספר שנים, ושיטות יישום מכפיל את  וחם של מוצרים, טכנולוגיותקצב פית
 .ינרמשלעשייה בסטנדרטים של מצוינות, הם אלה המניעים אותנו לפעול בענף המחויבות 

ינו. וחותומדים לרשותכם, לקוצרים זמין הם העענות, שירות וסל ממקצו

בניין. ענף האייל ציפויים – עקבות ברורים ב

 )משלי כ”ד, ג (ונה יתכונן” בנה בית, ובתב“בחוכמה י
דה ובכבוד רב בתו

טי קרוטהמר מו
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פרופילים לאריחים דקים

H mm = 4.4 ניוםאלומי RJF בע, ליטוש גון, צאיל

4.4 

4.
4

ניוםאלומי RJM בע, ליטושגון, צאיל H mm = 4.4 

4.4 

4.
4

ניוםאלומי SJM בע, ליטושגון, צאיל H mm = 4.4 

4.4 

5.1 

נירוסטהבע, ליטוש גון, צאילניום אלומי RJ 

4.54.5 

4.
5 
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קישוט, מדרגה, גישור פרופילי  פרופילים לאריחים דקים

LIM44 LIM51 CRM RODB אילגון, צבע, ליטוש אלומיניום
4.

4 

4.
4 

4.4 

14 mm 

TREP-44A H mm = 4.5 נירוסטה RJ 

20 mm 

4.5 

TR-JOLLY ניום אלומי

בע אילגון, צ

PP6 

A=B mm = 6 

נירוסטה, פליז ניום, אלומי

PSK6 ניום אלומי
A=B mm = 6 

5

6 

H mm = 2, 3, 4.5, 6 

6 

6 

3 mm 

6 

RAMP K H mm = 3.5 ניוםאלומי AUK ניום אלומי

ניום אלומיבע אילגון, צ

בע אילגון, צ

H mm = 6 B mm = 9 

B50 mm 
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פרופילי פינה, קצה, סיום והגנה

H mm = 4.4, 6, 8, 10 ניוםאלומי RJF בע, ליטוש גון, צאיל

10 

10

H mm = 2, 3, 4.5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 ניום, פליז, פליז מצופה כרום. סי, אלומיפי. וי TR-KJ-JOLLY 

3 mm 

H mm = 4.5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 נירוסטה TR-E 

2 mm 

בע, ליטוש, ציפויגון, צאיל H mm = 4.4, 6, 8, 10, 12.5, 15 ברוםז מצופה נירוסטה, פליז, פליניום, . סי, אלומיפי. וי SJ 

10 mm 

10
 m

m
 

כובעוני חיבור 


כיפוף, עיבוד ועירגול פרופילים 6 



       

  

 

   

 

פרופילי פינה, קצה, סיום והגנה

DECO-DEHmm = 8, 10, 11, 12.5 נירוסטה

 °135פרופיל  

135° 

H 

H 

גרי קצה/ ס מחבריםבע, ליטוש, גון, צאיל
RON-STEP RON-STEP SCH1mm =39 Hmm = 8, 10, 12.5 H1mm = 30, 39 ניוםאלומי

39 mm 

6 mm 

H 

H 

H1 

בע, ליטושגון, צאיל A=B mm = 6/6 12/12 20/20 ניוםאלומי PP 
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פרופילי פינה, קצה, סיום והגנה

H mm = 12.5 B mm = 5 ניום, פליז מצופה כרוםאלומי DECO 5 בע, ליטוש, ציפוי גון, צאיל

5 mm

בע, ליטוש, ציפויגון, צאילניום אלומי H mm = 12.5 B mm = 8
�

B mm = 6
� DECO 125 ניוםאלומי H mm = 8, 10, 12.5 פליז, פליז מצופה כרום H mm = 9, 11, 12.5 

8 mm 

12
.5

 m
m

RO-DIA בריםמחניום + אלומי H mm = 8, 10, 11, 12.5
 בע, ליטושגון, צאיל H mm = 10
�
KLX ניום אלומי

RO 

45° 

H mm = 4.5, 6, 8, 10, 12.5, 15 

פליז מצופה כרום נירוסטה, פליז, אלומיניום,

)למדרך אדם( ברצפות כרום אסורים לשימוש מצופה פרופילי אלומיניום ופליז

RO-HLH mm = 9, 12.5, 15, 20 אלומיניום

מט, מבריק אילגון, צבע, ליטוש,

אביזר חיבור

פי. וי. סי
אלומיניום

RJC 

8 



 

 

  

  

 

 

 

 

והגנה סיום קצה, פרופילי פינה,
במידות שונות 

ובאורכים שונים )עפ״י מידה( 
AXB mm A=B mm B mm = 10, 12.5, 15, 22, 30, 40, 50


מצופה כרוםאלומיניום, נירוסטה, פליז, פליז   Z E-M-A ZF 

H mm = 125
�
WP A=B mm = 60
� WA בן, אפור, שחורל. סיפי. וי

ניום מיאלו
בעאילגון, צ SRK H mm = 12, 10
�

H1 mm = 10, 6
 SR 

REH mm = 8, 10, 12.5 B mm = 25 נירוסטה, אלומיניום עפ״י דרישה

9

פרופיל ממ״ד

Hmm = 10 

Hmm = 5 

במידות שונות ובאורכים שונים )עפ״י מידה( 

H1 

H2 

בן, אפור, שחור ל. סי פי. וי

בע, ליטוש גון, צאילנירוסטה, פליז ניום, אלומי



 

     

 

 

 

 

בזמן יישום האריחים פרופילי אמבטיה

H mm = 7.5, 9.5 . סי רךפי. וי IJ95P נה, אפור ז׳, פניבן, בל

25 mm

H 

ניום אלומי
בע, ליטושגון, צאיל AHKA 

8x12x8 10x12x10 11x12x11 12.5x12x12.5 
PS-8 

Hmm = 8, 10, 12.5, 15 

ניום - פרופיל ״זכוכית״אלומי גרי קצה / סמחברים 

R= 10 mm 

B= 21 mm 

H= 

. סי רךפי. וי AS 

גרי קצה / סמחברים 

10 

B mm = 20 

9 mm 
מון, אפורבז׳, פרגבן, ל

B mm = 20 

Hmm = 9 



 

 

 

 

 

 


ביקורת פתח פרופילי אמבטיה לאחר יישום האריחים

SB20 ניום אלומיAxB mm = 12x14 בע גון, ליטוש, צאיל

12 mm 
21 mm 

14 mm 

SB24 סי רך פי. וי .
בן ל

A=B mm = 11REMA ביקורת ערכת מגנט לפתחי

24 mm

11 mm 

11 mm 

גנט מ

תי בור מתכאלמנט חי

ח 
רי

א
ח 

רי
א

EKEU mm = 8, 9, 11, 13.5 
מון בז׳, אפרפר, פרגבן, אפור, שחור, גוון: ל. סי פי. וי

20 mm 

20 mm 30 mm 

SB30 

BWA 

11 

5 mm 

 A=Bmm = 20. סי רך פי. וי

/ סגרי קצה ברים מח

 H mm = 4.5, 6, 8, 10, 12.5. סי פי. וי

ז׳, אפרפר בן, אפור, שחור, ב: לגוון



 

 
    

 

  

   

 

 

 

 

פרופילי קישוט 
A=B=A mm
�

AxBxA mm 8x14x8 11x8x11 10x20x10 12x28x12
�
H mm = 10, 11, 12.5, 15, 20
�

בע, ליטוש, ציפויגון, צאיל B mm = 8, 10, 12, 15
 ניום, פליז, נירוסטה, פליז מצופה כרוםאלומי U 

LI15 H mm = 10 B mm = 15
 בע, ליטושגון, צאילניום אלומי LIM15 

15 m
m

 

10 m
m

 

15
 m

m
 

10
 m

m
 

ברים וסגרי קצהמחבע, ליטוש גון, צאיל H2 mm =33 H1 mm =39 H mm =8, 10, 12.5 ניוםאלומי RON STEP-CT 

HxB mm =25x6 

אלומיניום, נירוסטה

ליטוש, מט, מבריק

HxB mm =25x6 
ליטוש, מט, מבריק

אלומיניום, נירוסטה

12 

EZ H mm = 9 

B mm = 7 פי. וי. סי
כחול - אדום, כרום - צהוב, זהב - אפור DES ES 

DES NS 

H1=39 mm 

H 

H2

33
 m

m
 



  

  
  

  

    

 

 

 
 

    

סימון ומניעת החלקה  פרופילי מדרגה לאחר יישום האריחים,
גליל למניעת החלקה

בשחור, צהו 18.2m אורך גליל: 50 ,30 ,25 mm בטון פולימרי צבעוני ב: רוח
כחול 

צהוב

בורדו

אפור בהיר

אפור כהה 

שחור 

BxHmm ניום אלומי

H mm = 30
�

B mm = 65

 mm50 TREP FO BPבטון פולימרי  ב פסרוח

BxHmm SA ב פסרוח
AEA=Bmm 

mm19בטון פולימרי  52x 30

21x21 30x30ניום ז, אלומיפלי��

בטון פולימרי אלומיניום, נירוסטה + פס 

A=Bmm25x10 25x20 
45x33 42x22 40x40 SE 

נירוסטה TREP-EFK 

13

H=2mmB=56.5mm 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

בזמן יישום האריחים פרופילי מדרגה

H mm = 10, 12.5, 15 H1 mm = 16 B mm = 46 אלומיניום + עץ TREP-FW 

46 mm 

16 mm

TREP-FL 
H mm = 8, 10, 12.5H mm = 8, 10, 12.5 

FL ניום, פליזאלומיH1 mm H1 mmנירוסטה בע צאילגון,  7.8 = = 7.8

H1 mm = 8, 10
�

H2 mm = 12.5, 15
H mm = 4.5, 6, 8, 10, 12.5, 15
 נירוסטה RO-RJ SR ניום, נירוסטה, פליז אלומי

H1 

H2 

בעגון, ליטוש, צאיל H mm = 2, 3, 4.5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30
 ניום, פליז, נירוסטהאלומי TR-JOLLY 

3 mm 
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סימון ומניעת החלקה  בזמן יישום האריחים, פרופילי מדרגה

בהיר, בורדו, צהוב, כחול שחור, אפור כהה, אפור גוון:


בטון פולימרי צבעוני פס  בטון פולימרי צבעוני
H mm = 11
�

B mm = 41
 בטון פולימרימיניום + פס אלו TREP BP 
 mm25ב פס רוח

בבורדו, צהור, בז׳, אפו שחור, גוון גומי: H mm = 10, 12.5, 17.5, 20 B mm = 52 גומיניום + אלומי TREP B 

2 mm52 mm 

בבורדו, צהור, בז׳, אפו שחור,מי: גוון גו H mm = 10, 12.5, 17.5, 20 B mm = 26 גומיניום + אלומי TREP S 

2 mm26 mm 

H mm = 4.5, 10, 12.5 

B mm = 12.5, 20, 25 

ניום אלומי
פליז TREP A בע אילגון, צ

H mm = 11 

B mm = 42 ניוםמיאלו TREP BA 

15 



  

סימון מאחזי יד


פרופילים פולטי אור - מניעת החלקה כי מילוט מון דרסי

מומלץ ל: 

פורטטדיוני סאצ • בתי אבות •דות ציבור מוס • בתי חולים •
בנים רבי-קומות מ •מתנס״ים  • דוניםמוע • 

4211C 4010C 

26mm 25mm 

4199 2140 

76mm76mm 
12mm25.4mm 12mm 13mm 

מניעת החלקה מניעת החלקה 

21mm 21mm 

44mm 44mm 

PLTS-100 4120 

60mm 

40mm מניעת החלקה 26mm
25.4mm 3mm 

ומניעת החלקהסימון מדרגות 

4mm 
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Multiclip פרופילי פרקט 

B mm = 45, 49 ניוםאלומי CLF490 גון איל

גוןאיל B mm = 37 ניוםאלומי CLG370 

גוןאיל H mm = 25 B mm = 25 ניוםאלומי CLS250 

גוןאיל H mm = 7, 9, 10.2, 13, 15 B mm = 30 ניוםאלומי LT 
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פרופילי גישור-בזמן יישום האריחים

H mm = 10, 12.5, 15 B mm = 50 ניוםאלומי ZRR גון איל

גון איל
H mm = 6, 10, 12.5, 15, 20
�
B mm = 50, 65, 90, 90, 90
 ניוםאלומי RENO-RAMP 

RENO-ATK 

נירוסטה, פליז ניום, אלומי

H mm = 8, 10, 12.5 

6mm 

H mm = 3.5, 8, 12.5, 15, 17.5
�
B mm = 9, 12.5, 16.5, 22, 27.5, 27
AU100-ZRM ניוםאלומי AU101 נירוסטה, פליזניום, אלומי H mm = 10
�

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופילי גישור-לאחר יישום האריחים

B mm = 30, 40, 65, 70 

H mm = 8, 10, 12.5, 20 ניוםאלומי RENO HL 2-2G בע אילגון, צ

גוןאיל H mm = 15 B mm = 36 ניום, פליזאלומי DR36 

AP 

BA mm = 17 

BM mm = 18 

H mm = 5 

ניום מיאלו
פליז 

ניום, פליז, נירוסטהאלומי DK מאולגן אלומיניום 
H mm = 10-30 AS792 B=A mm = 10 פליז PR 
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ייצור עפ״י דרישה 



  
 

 

 

  

   

 

פרופילי קצה, חיבור והפרדה
נירוסטה, פליזניום, אלומי

H mm = 8, 10, 12.5, 20, 30
� AD נירוסטה, פליזניום, אלומי ARH mm = 25
�

B mm = 5, 10
 פליז MB H mm = 8, 10, 12.5, 20, 30, 40
�

2-20mm2-20mm 

5 mm 

H mm = 8, 10, 12.5 B mm = 10
 פליז, נירוסטה EP 

10 

BA mm= 14, 20, 26, 30, 35, 45 BOC mm= 14, 20 OC M IL A
�
BM mm= 14, 20, 26 BILmm= 14, 20 H mm= 7
 כרוםמצופה  ז, פליזניום, נירוסטה, פליאלומי SP 

1420 



 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

פרופילי קצה, חיבור והפרדה

H mm = 7, 9, 10.2, 13, 15
�
LG 

H mm = 30
�

ניוםמיאלו SC30 בע אילגון, צB mm = 30
� B mm = 28
בעאילגון, צ� ניוםאלומי

30 

1 
5 

30 

30 

H 

B mm = 42
�

H1 mm = 14, 28
�

H mm = 5.5 גומיניום + אלומי SM 
H1 mm = 2.5, 5


ST/SB SC-SM ניום מיאלוH mm = 25, 30 


ניום מיאלו

1521 

38mm 

30mm 

50mm 

25mm 

B mm = 25
 ניוםאלומי MGB mm = 30, 41, 55, 82, 140

בריקnבע אילגון, צניום אלומי ST 

MG 

MGB 

25mm 

43mm 

גוןאילניום אלומי MP 

24 mm 

28 mm 

בסיס תחתון 

בסיס עליון 



פרופילי ניתוק, טיח, אריחים, לוחות

F10x10x10, 14x16x14, 12x20x12, 12x25x12, 17x20x17

HxBxH mm 

אלומיניום

עגול / מלבני

אילגון, צבע

פרופיל גיבוי 

22

ושוב עוצרים למנוחה, דבוקת הרצים מתפזרת לצדדים, איש איש, קבוצות קבוצות. 
ואני בסקרנות וברצון לשינוי וחידוש, מקשיב לקולות הנשמעים ברקע. ובהם קול עדין אך הנשמע במלוא עוצמתו. 

מגדלאור שמאיר את סביבתו ועוצמת השקט בדיבורו מקרבת אותי להקשיב. נשאלות שאלות, ניתנות תשובות איש איש בדרכו אך מילה אחת 
מושכת את תשומת לבי ״ניתוקים, ניתוקים״ יש לנתק בין חומרים, כל חומר הוא בפני עצמו, כל חומר יבליט את עצמו ויאיר את הסמוך אליו. 

כל חומר כמו בפאזל המשלים את עצמו. שוני זה סוג של סיכוי, שוני הוא היופי שבמכלול. 

כמנצחת על קבוצת נגנים - ניתוקים ניתוקים, מהדהדת בי המחשבה. 
וכאן תודה רבה למנצחת הגדולה שהיה לי הכבוד להקשיב, לשוחח ולפתח מוצרים בזכותה.

האדריכלית שבעבורה האדריכלות היא משאלה שאותה ניתן להגשים בדרכים רבות ושונות. 

האדריכלית עדה כרמי-מלמד, תודה לך.



פרופילי גבס, ניתוק

אלומיניוםאלומיניום  ניתוק בין לוחותפינה פנימית

אילגון, צבע

B mm = 12.5B mm = 12, 25 PKG
OM

12.512.5

TAFG102020

STRST

ST30 ST30

B mm = 12, 25

B mm = 6, 12, 25B mm = 12

AxB mm = 32.5x26 AxB mm = 22x25.7

H mm = 12

אלומיניום לוחות גבס

אלומיניוםאלומיניום

אלומיניום אלומיניום

קצה לוח גבס

אילגון, צבע

אילגון, צבע
אילגון, צבע

לוח גבס

לוח גבס

23

mצ 20
m

mצ 20
m
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פרופילי פנל

PI60P-7

11 mm

BI

WB

P-47

H mm = 70, 80, 100

Hmm = 60Hmm = 70 Bmm = 13

H mm = 100

H mm = 47

אלומיניום + מחבר

אלומיניום
אלומיניום

פי. וי. סי

אלומיניום

אילגון, צבע, ליטוש מט, מבריק

אילגון, ציפוי צבע, ליטוש מט, מבריק

לבן, אפור, שחור

אילגון, צבע

10 mm

12.7 mm
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פנלים שקועים, קיר מרחף, ניתוקים

אילגון, צבעאלומיניום  PST

BFG

PSG

PLT 70PLG 70

H mm = 88 אלומיניום

BFAH mm = 60

אלומיניום

55 mm

H mm = 89.7אלומיניום
BFT

89.7 mm

10 mm

PPNGB mm = 15, 25 אילגון, צבעאלומיניום

מחברי סיוםאילגון, צבע

אילגון, צבע, ליטוש
אלומיניום

60 mmH2
H1=
55 mm

13 mm

88 mm

95 mm

70 mm

55 mm

10 mm

93 mm

70 mm

B mm = 12.5, 16
H mm = 100

H mm = 100אלומיניום
עד גובה

H mm = 25, 50, 60, 70, 100 :במלאי
עד גובה

לוחות גבס טיח ואריחים
אילגון, צבע



L1

40

תפרים ססמיים, קונסטרוקטיבים, תפרי הרפייה, כיסויי תפר

26

GA
 H=20, 50, 70mm

L=74mm L1=54mm

GAL
H=20,50,70mm

L=105mm L1=86mm

GD
H=12mm

L=37mm L1=40mm
40mm = כנף

GDL
H=12mm

L=47mm L1=50mm
40mm = כנף

אלומיניום

אלומיניום + גומי

אלומיניום + גומי

GDM
H=18mm L1=86mm

52mm = כנף

GM
 H=35,50, 75mm

L=50mm L1=38mm

GEP
 H=20,50mm

L1=40mm

GE
 H=20,50mm

L=44mm L1=38mm

GEL
 H=20,50mm

L=54mm L1=48mm

H

GR
 H=20,50, 70mm

L=68mm L1=46mm

GRL
 H=20,50, 70mm

L=78mm L1=56mm

L

L

L

H

H

L1

H

L

L1
H

H

H

L1

L1



תפרים ססמיים, קונסטרוקטיבים, תפרי הרפייה, כיסויי תפר

פרופילי כיסוי תפר 
פרופילי תפר ססמי 

27

10mm

10mm

CP
חומר: אלומיניום, נירוסטה, פליז

 B=30, 35, 40, 50, 60, 100, 140mm

CMP

CMP450

MOP
חומר: פי. וי. סי

 H = 35,50, 65mm
B = 8,10mm

BWB
חומר: פי. וי. סי

 H = 6 ,8, 10, 12.5, 15, 20mm

KS
חומר: אלומיניום + גומי

  B=11,20,30mm
H=10,12.5,15, 20, 30mm

גוון גומי:  אפור, שחור, בז'

גוון: אפור
גוון: לבן, אפור, שחור, בז׳, פרגמון



פרופילי טיח

28

דגם אריזה 
)יחידות(

עובי חומר 
)מ״מ(

עובי 
טיח 

כנפיים 
)מ״מ(

אורך 
)מטר( חומר מק״ט

פרופיל פינה 25 0.4 12 38x38 3 ,2.7 אלומיניום 101008

פרופיל פינה 25 0.5 12 50x50 3 ,2.7 אלומיניום 101010

פרופיל פינה 25 0.45 12 40x40 3 ,2.7 אלומיניום 101016

פרופיל פינה 15 0.6 12 40x40 3 אלומיניום 102010

קצה משקוף 
קצה ממ״ד

25 0.6 10 70x10 3 אלומיניום 103220

מייאק 6 מ״מ 50 0.4 6 בסיס
20 

2.6 ,2.7
2.8 ,3

אלומיניום 10706

מייאק 10 מ״מ 25 0.4 10 בסיס
23 2.7 ,3 אלומיניום 10710

פרופיל סיום  
אף מים

30 0.4 7.5 23.5x22.5 2.5 אלומיניום 1049

פרופיל סיום  
מסיבי

אף מים
30 1 10 40x30 2.5 אלומיניום 1050

4

12

12
50

40

40

12

12

2023

610

4

4

38

8

40

12

8.5

פינות לטיח פנים וחוץ 1060עוז 2010- ישראל
עובי טיח עד 20 מ״מ

פח מגולוון + פי.וי.סי
פינת טיח קשתות

עובי טיח עד 15-10 מ״מ
פרוטקטור גרמניה

פח מגולוון + פי.וי.סי

49

15

22.5

30

24.5

30

7.5

10

70

10



דגם אריזה 
)יחידות(

עובי חומר 
)מ״מ(

עובי טיח 
)מ״מ(

כנפיים 
)מ״מ(

אורך 
)מטר( חומר מק״ט

פרופיל פינה 
אפס

50 0.4 1 25x25 3 ,2.7 אלומיניום 102011

פרופיל פינה 
אפס

50 0.35 1 23x23 3 ,2.7 אלומיניום 102012

פרופיל פינה 
אפס 135

50 0.35 1 18x18 3 ,2.7 אלומיניום
102012
-135°

פינה אפס
״חצי״

50 0.4 1 34x12 2.7 אלומיניום 102013

פרופיל קצה 50 0.45 3 32x3 3 ,2.7 אלומיניום 102112

פרופיל קצה 50 0.4 6 34x6 3 ,2.7 אלומיניום 102212

תפר 12 0.5 10 70x10x70 3
פ. מגלוון 

+ גומי
3230

29

25

23

18

4

4

5

4

3

3

12

32

34

6

6

ײ135

סוגי טיח: שחור, גבס, תרמי, צבעוני, אקוסטי.
סביבת עבודה: פנים, חוץ, נושאת חיפויים, ימית, אגרסיבית.

הוראות שימוש
לפני ביצוע עבודת הטיח, הפרופילים חייבים להיות נקיים משומנים. ניקוי הפרופילים יתבצע אך ורק בעזרת סמרטוט יבש.

בקצוות פרופילי הטיח היעודים מורכב פרופיל פי.וי.סי להגנה מפני הכתמה, קורוזיה וחלודה. 
בעבודות טיח חוץ ופנים ייושמו אך ורק פרופילים עם כיסוי פי.וי.סי. אין להסיר את כיסוי הפי.וי.סי. 

כיסוי פני הפרופיל יבוצע במלואו ע"י טיח. רק לאחר מכן תבוצע שכבת ציפוי חיצוני אחר כגון שליכט צבעוני. 
בפרופילי טיח מנירוסטה, אלומיניום וגלוון תבוצע שכבת טיח של 5-4 מ"מ מעל פני הפרופיל.
בשימוש בפרופילי מייאקים )מפח מגולוון(, יש להוציא את הפרופיל מהקיר לפני ייבוש הטיח. 

מרחק מומלץ ביישום פרופילי מייאקים 1.5- 1.6 מטר בין פרופיל לפרופיל. 
חל איסור בשימוש בכלים חשמליים )מסור או דיסק( בעת חיתוך הפרופילים. חיתוך הפרופילים יבוצע בעזרת מספרי פח ומשור 

ידני בלבד. )שכבת הגלוון אשר מגנה על הפרופילים מפני שיתוך, נפגמת בזמן שימוש במכשירים חשמליים(. 
בסביבה ימית מומלץ להשתמש בפרופילי פי.וי.סי אלומיניום מאולגן/צבוע או נירוסטה.  
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TROBA

TROBA MR

TROBA DR

TROBA PL

7 mm

H=25 mm

H=2 mm

23 m
m

23 m
m

STELZ-PL, H= 15mm, 0 =180 STELZ-PAS, H= 2mm, 0 =180

מערכת ״ריצפה מוגבהת״ לניקוז, הולכה והגנה

יריעת הגנה, ניקוז ותיעול מים במערכות ריצוף ואיטום. 
היריעה מונעת עליית מים ופגיעה באריחים

השימוש ביריעה יעיל מאוד במקרים בהם אין מספיק גובה 
בין שכבת האיטום לריצוף. 

שטח הפנים התחתון מונח ב-50% משיטחו על יריעת 
האיטום ו-50% האחרים משמשים לתיעול המים. מבנה 
היריעה גורם לשבירת הלחץ ההידרו סטטי על מערכות 

האיטום והאריחים, ועל ידי כך להקטנת לחץ המים 
שאינו מאיים על מערכת האיטום ואינו גורם נזק לריצוף 

)הכתמה, עובש, פטריות(

אורך גליל: 20 מטר
עובי יריעה: 7 מ״מ 

יישום: פריסה

ישום ויעוד
TROBA-STELZ הינן טבעות פלסטיק בגובה 25 מ”מ, 

העשויות מפוליאתילן עמיד שאינו נרקב והמיועדות 
להתקנת אריחי ריצוף גדולים על מרפסות ושטחים פתוחים. 
טבעות הפוליאתילן משמשות כבסיסים שמוצבים במפגש 

ממשקי האריחים וממולאות בטיט.
ניתן להציב את טבעות TROBA-STELZ אחת על גבי 

השניה בצורה טלסקופית ועל ידי כך לכוון את גובה האריח 
ללא קשר לשיפועים בתשתית. מיד לאחר מילוי הטבעות 
בטיט, מציבים את קצוות האריחים על הטבעת, ומיישמים 

אותם בדפיקה לגובה והמיקום הרצויים.
המים מנוקזים בחופשיות מפני הריצוף שהותקן, דרך 

הממשקים הפתוחים שבין האריחים, אל פני התשתית 
שמתחת לאריחים ולבסיסים עליהם הם מוצבים. 

משם זורמים המים על ידי כח הכבידה, על פני שכבת 
האיטום, אל נקודת הניקוז המנקזת אותם מהגג.

חומר
TROBA-STELZ עשוי מפוליאתילן עמיד שאינו 

מתכלה או נרקב, בטוח מבחינה פיזיולוגית ועמיד בסביבת 
חומרים ביטומניים. 

טבעות הפלסטיק הינן בקוטר של 24 ס”מ וגובה של 25 מ”מ.

התקנה
1. תשתית מתאימה לשימוש ב- TROBA-STELZ הינה 

שכבת איטום על משטח משופע, נושא עומס, מחופה 
ביריעת פוליאתילן )יריעת טרובה( המכסה את שטח המגע.

2. טבעות TROBA-STELZ מונחות בצמתים בהם 
נפגשים ממשקי אריחי הריצוף ולאחר מכן ממולאים 

בטיט. יש למלא את טבעות TROBA-STELZ בטיט עד 
לגובה של 5 מ”מ לערך מעל לשולי הטבעת כך שניתן 

יהיה לדפוק על האריחים ולישמם לגובה והמיקום הרצויים.
3. לכיוונון גובה האריחים, ניתן להציב טבעות

TROBA-STELZ בצורה טלסקופית אחת על השניה. 
הטבעות “ננעלות” כאשר הסימנים “A” ו-”B” המסומנים 

בצידן מיושרים לקו אחד.

תחזוקה
TROBA-STELZ אינו דורש תחזוקה מונעת או 

תקופתית כלשהיא.

TROBA יריעת
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TROBA PLUS 8-12

TROBA PLUS 8G

DITRA 25

KERDI

יריעות הגנה וניקוז באזורים רטובים

יריעת פוליאתילן בעובי 3 מ״מ אלסטית מחופה בסיבי גיזה 
להדבקה דו צדדית שאינה מתכלה ואינה נרקבת. 

יריעת הגנה למניעת מעבר רטיבות ומחסום אדים, בקירות 
ורצפות בסביבה רטובה. 

יריעת גישור מעל חומרי תשתית שונים ובעייתים.

גובה גליל: 1 מטר אורך גליל: 30 מטר
עובי יריעה: 2 מ״מ 

היריעה עמידה ברוב סוגי הכימיקלים, שמנים, מלחים וחומצות.
יישום: הדבקה

יריעת פוליאתילן צורתית ארג גיזה בצידה האחורי. 
יריעה למניעת מעבר סדיקה מהתשתית לחיפוי ולריצוף. 

יריעת גישור מעל חומרי תשתית שונים ובעיתיים )מתכת, עץ, בטון( 
יריעת הפרדה בין חומרים בעלי מקדמי התפשטות שונים.

יריעה רב תכליתית חסימה בפני מים ומשמשת גם כמחסום אדים. 
עמידה בלחצים, חומצות וכימיקלים

גובה גליל: 1 מטר 
אורך גליל: 30 מטר
עובי יריעה: 3 מ״מ 

יישום: פריסה והדבקה

יריעת פוליאתילן צורתית, בעלת תעלות ושקעים מחוררים.
יריעת הגנה, ניקוז ותיעול מים במערכות ריצוף ואיטום )ניקוז אופקי(. 

יריעת הגנה, מניעת נזקי רטיבות ולחות ברצפות קרמיקה 
ולוחות אבן. 

מבנה היריעה מאפשר זרימה חופשית של המים 
במערכות הריצוף-איטום.

גובה גליל: 1 מטר
אורך גליל: 20 מטר
עובי יריעה: 8 מ״מ 

יישום: פריסה

3mm

8mm

8mm
12mm



פרופילי תאורה-לדים
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VB

WS

PBLL

DD
QD

Light: the Fourth dimension oF architecture
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m
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4.5 5

H mm = 4.5, 7.5, 9, 16.5

20 mm
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פרופילים ואביזרים למערכות חיפויים

חברת אייל ציפויים משתפת פעולה עם חברת NAUTH SL והעומד בראשה המהנדס מר סטפאן לינד החל משנת 2001. 
  F.Z.P Undercut Technology ,מר סטפאן לינד, מוביל תחום עולמי )חיפויים ועיגונם( הינו מפתח שיטת העיגון הסמוי

באריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, לוחות שיש, גרניט, אבן, לוחות צמנט, לוחות HPL וזכוכית.

)עיגון סמוי – על בסיס קדח קוני - קדח בקוטר גדול יותר בתוך החומר מאשר על פניו(.

חברת NAUTH SL עומדת מאחורי תכנונם ופיתוחם של טכנולוגיות ומערכות עיגון, לחיפוי מבנים ובמקביל מלווה עשרות פרויקטים, 
בו בעת ברחבי העולם.

החברה מתמחה בפתרונות יצירתיים לחזיתות מורכבות בשילוב חומרי חיפוי שונים, גדלים ועוביים שונים, וכל זה בליווי תכן הנדסי מלא. 
מערכות ההתקנה כוללים מכלול פרטים )איטום / בידוד( ופרטי קצה. 

מאחורי שיתוף הפעולה בין החברות, עומדים מספר פרויקטים בארץ ובחו"ל ובינהם אגף הארכיאולוגייה - מוזיאון ישראל - 
ירושלים, פרויקט סימנס – בית שמש, מבני מגורים ומשרדים - ת"א, הרצליה פיתוח, סביון ובתי מלון באנגולה.

)Undercut Technology( .מערכת חיפוי אריח גרניט פורצלן בעיגון סמוי

לוח צמנט ציבעוני
לוח שיש, אבן, גרניט

 Undercut Technologyטכנולוגיות עיגון סמוי
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NAUTH SL Fassadentechnik

מערכת חיפוי 
H.P.L לוחות צמנט צבעוניים, לוחות

במסמרות. )ניטים(  

מערכת חיפוי 
אריחים – 

קרמיקה, גרניט פורצלן בתפסניות. 
)קליפסים(  

פרט קצה אדן חלון. )פרפט(

מערכות נשיאה 

תפסניות לקיר )עליון, תחתון(

בין לוח החיפוי לפרופיל האופקי.
מחברים

פרופיל אופקי

 )T, פרופיל אנכי )ר

 Undercut Technology  

Cladding Fixing

Fixing Frame

Sub Frame System
Facade System

Advanced Curtain Wall Technique

Ventilated Cladding

עיקרון



אייל ציפויים מספקת ומבצעת חיפוי מבנים בלוחות צמנט צבעוניים                    שוויץ   
תכנון פרויקט פרטני בשיתוף צמוד עם משרד התכנון 

                      NAUTH SL Fassadentechnik גרמניה

מערכות פרופילים ייחודיים - שיטות יישום – עיגון סמוי / עיגון גלוי
יישום בשטח  

                   העניקה מדליית זהב  לחברת                  

על ביצוע פרויקטים ייחודיים ברמה הגבוהה ביותר

לוחות               - לוחות צמנט צבעוניים לחיפוי חזיתות חוץ ופנים. 
מגוון צבעים, גודל, עובי, צורה ואיכות, מאפשרים חופש עיצובי בלתי מוגבל.

חזיתות נקיות מעוצבות, מרחב עיצובי והנדסי ללא מגבלות. 

לוחות            מיוצרים מחומרי גלם מינראלים, צמנט פורטלנד, אבן, גיר, מים ואויר. 
הלוחות מחוזקים בסיבים איכותיים בלתי רעילים. הלוחות נטולי אסבסט.

תהליך הייצור נמשך 28 יום ומבוסס על מערכת מים סגורה ותהליך יבוש איטי.

טכנולוגיית הייצור, הצביעה והציפוי תורמים לסדרות מוצרים ידידותיים לסביבה  - מוצרים ירוקים.  
מערכות ההרכבה מותאמות לתפיסת הבנייה הירוקה - חזיתות מאווררות.

עובי / משקל: 8 מ”מ  כ- 15 ק”ג מ”ר  12 מ”מ  כ- 23  ק”ג מ”ר  

ציפויים בע"מ

לוחות צמנט צבעוניים  
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The newly renovated archaeology wing of the Israel Mu-

seum in West Jerusalem forms part of an ensemble that 

opened decades ago, in 1965. Whilst preserving the exter-

nal architecture of the original Modernist design, the inte-

rior was redesigned completely.

The museum is arranged in a series of cubic volumes 

on a hilltop, which read like a continuation of the topo-

graphy; reminiscent of a quarry of the beautiful Jerusalem 

sandstone, in which the volumes are clad. The site stands 

opposite the Israeli parliament building, the Knesset. This 

juxtaposition of ‘politics’ and ‘history’ creates a strong  

genus loci.

The significance of an historic and archaeological mu-

seum in Israel cannot be underestimated. The preserva-

tion of the cultural and religious heritage of a nation (es-

pecially one as controversial as Israel’s), is paramount to 

the creation of its history and therefore its identity. The 

museum boasts artefacts as remarkable as the Dead Sea 

Scrolls, the most ancient biblical manuscripts in the 

world.

The refurbishment of the interiors was conceived ac-

cording to the display of the artefacts into various themes: 

Narrative Galleries, Contextual Galleries and Thematic 

Galleries. The ceilings have been designed like inverted 

Archaeology Wing of the Israel Museum, West Jerusalem, Israel
Dug into a Hilltop

umbrellas with central column supports. Within the bru-

tal off-shutter concrete outer skin, the glazed display walls 

have been tastefully designed using grey Swisspearl pan-

els assembled horizontally to echo the colour and patina 

of the pre-existing concrete. The neutrality of the materi-

als does not distract the visitor from the artefacts being 

displayed and allows the exhibits to remain the focal 

point. The use of Swisspearl panels as an inner skin on  

the concrete interior walls has given the brutalism of the 

existing interiors a slick, contemporary aesthetic.

The high clerestory windows and the ‘strata’ of the off-

shutter concrete imply spaces excavated from the earth; 

an appropriate metaphor for a museum of archaeology. 

Anna Roos
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 “IT WASN’T ABOUT THROWING ANYTHING AWAY. IT WAS ABOUT REALISING  

THE AMAZING QUALITY OF THE ORIGINAL BONES OF THE ORIGINAL  

ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE PLACE AND BUILDING ON THAT LEGACY.”  

JAMES SNYDER, MUSEUM DIRECTOR

Location 11 Rupin Boulevards, West Jerusalem, Israel

Client State of Israel, Jerusalem Municipality

Designing Architect Pentagram Design Ltd.,  

London, UK

Local architects Efrat Kowalsky Architects, Tel-Aviv, 

Israel

Building period 2008–2010

Construction management Am-Gar Project Manage-

ment Ltd., Jerusalem

Façade construction Lev D.A. Engineering Special 

projects Ltd. & Or-Li-Ad Construction and Building 

Ltd., Jerusalem

Façade material SWISSPEARL® NOBILIS, Grey N 214
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 “OUR PROJECT IS A ‘RENEWAL’.”  

JAMES SNYDER, MUSEUM DIRECTOR

Section 1:100

SWISSPEARL 12 45
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Ground floor 1:1000

  Modular display case 1:30

 1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm, 

perforated acoustic panel

 2 Swisspearl® cement composite panel 8 mm

 3 Swisspearl® cement composite panel 8 mm, 

access panel

 4 Removable metal tray

 5 Installation void

 6 Upper door hinge

 7 Fluorescent lighting/light emitting diodes

 8 Glass door

 9 Display case

 10 Metal panel

 11 Metal structure

 12 Lower door hinge

 13 Skirting

39



40



41



תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ”ח 1998 )תיקון מספר 2 לחוק, התשס”ה 2005(

ת”י 1918 נגישות הסביבה הבנויה
ת”י 1918/6 אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

גבשושיות אזהרה בדידות

גבשושית סימון רחבת כיבוי אש
קיטום אדום

גבשושית פולטת אור גבשושית פוליאוריטן גבשושית אלומיניום
צבע / אילגון

גבשושית נירוסטה
RP דגם

גבשושית נירוסטה
RS דגם

GAE דגםGPOL דגם

גבשושית נירוסטה
RE דגם

גבשושית נירוסטה
RT דגם

גבשושית פליז
ME דגם

פוליאוריטן        בטון פולימרי צבעונימשטחי אזהרה

כל המוצרים עפ״י דרישות ת״י 1918/6

גודל משטח: 0.60x1.20 מטר

נגישות אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה
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רוחב: 0.60, 0.30 מטרסימן מוביל מטיפוס 2
אורך: 1.20 מטר

בטון פולימרי צבעוני

שחוראפור כההאפור בהירבורדוצהובכחול

סימון מוביל מטיפוס 1

אלומיניום, נירוסטה, פליז, פוליאוריטן

SP30
אלומיניום מחורץ

משטח סימון
בטון פולימרי צבעוני 

0.97x0.97 מטר

מניעת השחתה   במרחב הציבורי   סקייטבורד / גלגיליות

5 
m

m

מדבקת סימון ואזהרה

43



44



45



46



47



ושוב יוצאים לדרך, דבוקת רצים ממשיכה במירוץ, יש שאצה להם הדרך 
ויש שמפנים את דרך ההובלה לצעירים מהם.

ואני, כבמרוץ שליחים, קו הסיום ממשיך לתעתע, בגאווה רבה מפנה את מקומי 
ומעביר את הלפיד לילדי, ממשיכי דרכי. 

תודה לכם לצוות שלצידי, ולכם המתכננים ולקוחותינו היקרים. 
תודה

רח' המשביר 20 פינת הלהב 2 חולון טל. 03-5507511 פקס. 03-5507501
www.eya l - z ipu im .co . i l  �   i n fo@eya l - z ipu im .co . i l

אייל ציפויים בע”מ 054-8679657eyalzipuim

eyal zipuim @zipuim eyalzipuim@gmail.com eyalzipuim
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