
 טמבור גבס

קונסטרוקציה 

 ונלווים

 For a better world 

 משה יעקובי



   C60פרופיל 

   911166014000: מקט

 אורך  .מ 4 

 

 מ"מ 0.6עובי פח  –פרופיל תקני 

 שימוש עיקרי הנמכת תקרות וחיפויים



   C60פרופיל מסילה ל 

    912166023000 :מקט 
  UD 28\27\0.6 3000=Lפרופיל מסילה  

 

 C60מוצר משלים לפרופיל 



 C60מחבר דו צדדי ל 
    912166030000 :מקט 

  

 

 במפלסים שונים C60מחבר  פרופילי : שימוש עיקרי 



 סדר פעולות לחיבור
 C60מחבר דו צדדי ל  

    912166030000 :מקט 
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4 

5 



 
 C60מחבר חד צדדי ל  

     912166070000 :מקט 

  

 

 C60לוחיות מחבר ל  2 –חד צדדי 

 לשימוש במקומות עם בעיית גישה



 מתלה נוניוס  
  

  

 

 מתלה נוניוס

 מתלה נוניוס

 חלק תחתון

סיכת 

 אבטחה

 מתלה נוניוס

 חלק עליון



 מתלה נוניוס חלק עליון
  מגיע במידות אורך שונות

    912166200500 :מ מקט"מ 500לדוגמה אורך 

   912166201000: מ מקט"מ 1000לדוגמה אורך  

 

 מאופיינת בחורים אשר ניתן לפלס את המערכת בעזרתם –מערכת נוניוס 



 סיכת אבטחה לנוניוס
      912166240000 :מקט

  

 

 תפקידה לחבר בין מתלה נוניוס תחתון למתלה נוניוס עליון –סיכת אבטחה 

 י כיפוף החלק הארוך בסיכה"וכמובן ניתן לאבטח את החיבור ע                 



 DBZ 6/4.5דיבל דפיקה מתכתי 
      912511200001 :מקט

  

  

 

 י תקן "מומלץ עפ –דיבל דפיקה



 C60מתלה נוניוס חלק תחתון ל 
      912166250000 :מקט

  

 

 C60מתחבר לפרופיל  –החלק התחתון 

 C60לתליית פרופילי " נוניוס"אנו ממליצים על מערכת ה 



 C60מחבר אורך קבוע ל 
     912660230000 :מקט

  

 

 אין צורך בברגים,  C60חיבור אורכי לפרופילי  –C60מחבר אורך קבוע ל 



 C60לוחית תליה מחוררת ל 
   912166100200: מ מקט"מ 200אורך  

     912166100120: מ מקט"מ 120אורך  

  

 

 מענה לחיפוי קירות ותקרות –לוחית תליה מחוררת 

 שיטה החוסכת בפרופילים                                

 עיגון הקונסטרוקציה בקלות ונוחות                                 

 ניתן לפילוס                                 



 C60לוחית תליה מחוררת ל  -מערכת חיפוי  
   912166100200: מ מקט"מ 200אורך  

     912166100120: מ מקט"מ 120אורך  

  

 

 דוגמה כוללת מסילה ומחבר אורך קבוע –לוחית תליה מחוררת 



 C60לוחית תליה מחוררת ל  -מערכת חיפוי  
   912166100200: מ מקט"מ 200אורך  

     912166100120: מ מקט"מ 120אורך  

  

 

 קיר/חיפוי תקרה –לוחית תליה מחוררת 



 C60ל  °90 זוויתן חיבור   
    912166400000: מקט 

  

  

 



 C60ל  °90 זוויתן חיבור   
    912166400000: מקט 

  

  

 

 C60שימוש עיקרי לקרניזים והנמכות תקרה 



 C60מ ל "מ 170לוחית תליה  
    912166120170: מקט 

  

  

 

  C60תליית מערכת 

 על קורות

 שימוש עיקרי בהנמכות 

 תחת גג רעפים

 

 



 C60חווק נוניוס ל  
    912166280000: מקט 

  

  

 

  C60חווק נוניוס ל 

 תלייה מאובטחת ביותר

 יעוד עיקרי

 למערכות אש 

 ודרישות בטיחות גבוהות


