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הוראות שימוש - פרופילי "קרמיקה" / פסי קישוט

פרופילי אלומיניום מצופי אנודייז, מאולגנים, מלוטשים, צבועים ופרופילים מצופי כרום ניקל הינם רגישים להכתמות 
לכן יש לנקות מייד את עודפי חומרי המליטה )דבק, טיט ורובה( מפני הפרופיל. 

ניקוי פני הפרופיל ע"י מטלית בד לחה בלבד ולאחר מכן במטלית יבשה. 

חל איסור!
- לנקות את הפרופילים בעזרת חול ניקוי, סקוטש, צמר פלדה או כל מוצר דומה.

- על שימוש בחומרים המכילים חומצה !!!
- להדביק פרופילי פליז בדבק על בסיס אצטי.

- מוחלט לנקות את פני הפרופילים בכל סוג של חומצה או חומר חריף אחר. 
- על חיתוכם של כל סוגי הפרופילים בדיסק חשמלי אלא אך ורק ע"י משור ידני.  

יש להקפיד הקפדה יתרה על הוראות השימוש הרשומים לעיל.



אייל ציפויים בע"מ  |

עוד שנה נחגוג 30 שנה להיווסדנו.

כן, חברת אייל ציפויים בע״מ ממשיכה בהובלתה בהחדרת שיטות ומוצרים מתקדמים בענף הבנייה. 

שלושה עשורים חלפו מיום שבו התבקשתי למתן פתרון הולם ואיכותי למפגש קצוות אריחים.

ואכן הפתרון נמצא בתערוכת בנייה בחו״ל.

לא רק, מאות מוצרים ופתרונות בנייה נחשפו ל״משוגעים לדבר״ ובמשך שנות ה-90 יובאו לשוק הבנייה 

בארץ, אותם מוצרים, שקשה להבין איך היינו מסתדרים בלעדיהם, בפעילות היום יומית. 

אייל ציפויים בע״מ הייתה קשובה לדרישות השטח וטרחה בעזרת שותפיה ועובדיה הנאמנים למצוא 

ולפתח את אותם מוצרים, פתרונות ושיטות בנייה אשר שידרו לעוסקים בענף שהדרך לגמר עוברת 

באייל ציפויים. ואכן החברה הטביעה בפעולותיה, עקבות ברורים בענף הבנייה בארץ.

יחדיו הכנסנו מוצרים ושיטות עבודה, שכיום הינם חלק בלתי נפרד ממפרטי הביצוע בענף.

המושג ״סטנדרטים של מצוינות״ משמש כ״אבן ראשה״  בכל פעילות החברה ומשמש כמניע לפעילותנו בענף.

חדוות העשייה, שביעות רצונכם, לקוחותינו, עשייה יום יומית בשרות ובהכנסת מוצרים חדשים הביאונו 

״קירות עיצוביים בע״מ״ העוסקת בייבוא ושיווק אריגי זכוכית דקורטיביים  להקמת חברת בת בשם 

לחיפוי קירות פנים.

מקצוענות, שירות וסל מוצרים זמין, עומדים לרשותכם.  

נשמח לשרתכם

 “בחוכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן”   )משלי כ”ד, ג (

                                                                                            בתודה ובכבוד רב

מוטי קרוטהמר, מייסד ובעלים   

קירות עיצוביים בע"מ
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פרופילים לאריחים מדוקקים

RJF

RJM

SJM

H mm = 3, 4.4, 6

H mm = 4.4

H mm = 4.4

אלומיניום
גוונים:עובי:חומר:

אלומיניום

אלומיניום

4.4

4.
4

4.4

4.
4

4.4

5.1

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

PP6

HXB mm = 6

אלומיניום
אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

6

6

 מחברים לפרופילים
לאריחים מדוקקים

H mm = 2, 3, 4.5, 6

אלומיניום, נירוסטה, פליז, פליז מצופה כרום

 

3 mm

TR-JOLLY

6

 קיים מחבר תואם
החל מ-6 מ״מ

חדש!

חדש!

חדש!

 קיים מחבר
תואם

a
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RJ

SVTSP9

CRMTREU-LOW

TREP-44A

PSK6

ZR50H mm = 6
H mm = 5
B mm = 15

B mm = 9

B mm = 6H mm = 30

H mm = 4.5, 6

H mm = 3, 4.5, 6 H mm = 4.4H mm = 5 B mm = 13, 20

H mm = 5
H mm = 4.5

אלומיניום

אלומיניום

אלומיניום
אלומיניום

נירוסטה

נירוסטה אלומיניום

אלומיניום, אנודייזאלומיניום

אנודייז

פרופילים לאריחים מדוקקים

4.5 

20 mm

6

50 mm
30 mm

ZRR6AE K

6

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

פינה / סיומתפינה פנימית

פינה / סיומת

חיבור

הפרשי גובה

פנל שקועחיבור

פרופיל מדרגה

קישוט והפרדה
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3 mm

10

10

פרופילי פינה, קצה, סיום והגנה

RJF

TR-KJ-JOLLY

H mm = 8, 10, 12.5, 20

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

אלומיניום

אלומיניום, פליז, פליז מצופה כרום
חדש!

10

10

SJאלומיניום, נירוסטה, פליז, פליז מצופה כרום

אלומיניום, נירוסטה, פליז, פליז מצופה כרום

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

SJC מחברים תואמים

PP20/20   12/12   6/6אלומיניוםA=B mm = 

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

 קיים מחבר
תואם

a

 קיים מחבר
תואם

a

12

12

6

12.5



5 mm

פרופילי פינה, קצה, סיום והגנה

DECO 5

DECO 125

KLX

RORO-HL

H mm = 12.5

H mm = 12.5

H mm = 10

B mm = 5

B mm = 8

H mm =10, 12.5, 15, 20

אלומיניום, פליז מצופה כרום

אלומיניום, פליז מצופה כרום

אלומיניום

אלומיניום, נירוסטה, פליז, פליז מצופה כרום
פרופילים

פרופילי אלומיניום מצופי אנודייז, צבועים ופליז מצופה כרום אסורים לשימוש ברצפות

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

פרט חיבור

פי. וי. סי

8 mm

12
.5

 m
m

RJC 

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

12.5 mm

10 mm

10
 m

m
10 mm

חדש!
 קיים מחבר

תואם
a

7

12.5 mm12.5 mm



אלומיניום, נירוסטה, פליז, פליז מצופה כרום
10x10 15x15 22x22 30x30 40x40 50x50 :אלומיניום, פליז: שווה צלעות

20x10 30x10 40x10 :אלומיניום, פליז: שונה צלעות ZF

RE

ZK20

H mm = 8, 10, 12.5 B mm = 25 במלאי נירוסטה.    אלומיניום ניתן לייצר עפ״י דרישה
פרופיל הגנה המיועד למטבחים תעשייתים ואזורים עם תנועה מרובה

פרופילי פינה, קצה, סיום והגנה

זויות דקורטיביות עם פאזות

זויות פאזה במגוון גדלים וחומרים

זוית הגנה לפינה קיימת

זויות אלומיניום, פליז ונירוסטה 

ניתנים להזמין על פי מידה

info@eyal-zipuim.co.il

PVC ,אלומיניום, נירוסטה, פליז

8

12.5 mm

25 mm25 mm

12.5 mm



פרופילי קישוט

U 12x15x12  10x10x10  10x20x10  12x28x12
אלומיניום, פליז, נירוסטה

ניתן לייצר פרופילי U על פי דרישה אלומיניום, פליז, נירוסטה

LIM15LI15 B mm = 15H mm = 10 אלומיניום, אנודייז, ליטוש מבריק נירוסטה

אלומיניום, אנודייז, ליטוש מבריק

12
 m

m

28 m
m12 mm

10 mm

10 m
m

15 m
m

15
 m

m

15
 m

m

10
 m

m

10
 m

m

20 mm 10 mm

15 mm15 mm

10 m
m

10 m
m

10 m
m

10 m
m

9

למידות נוספות במלאי 

שאלו את  נציג אייל ציפויים

03-5507511



9.5 mm

פרופילי אמבטיה בזמן יישום האריחים

IJ95PH mm = 7.5, 9.5 לבן, בז׳, פנינה, אפורפי. וי. סי רך

ASB mm = 20 Hmm = 9 לבן, בז׳, פרגמון, אפורפי. וי. סי רך מחברים / סיומות

B mm = 20

REMA

SHELF-W-S1 SHELF-E-S1 SHELF-E-S2 SHELF-E-S3 SHELF-N-S1

ערכת מגנט לפתחי ביקורת

מגנט

אלמנט חיבור מתכתי

ח
רי

א
ח

רי
א

מדפים דקורטיבים לחדרי אמבטיה 

חדש!חדש!חדש!חדש!חדש!

115x300mm 210x210mm 75x195x195x75mm 62x295x154mm 87x300mm

חדש!חדש!

10

9 mm



פרופילי אמבטיה לאחר יישום האריחים

SB20AxB mm = 12x14 אלומיניום

SB24PSS1035

SB30

A=B mm = 11

A=Bmm = 20

פי. וי. סי רך

פי. וי. סי רך
גוונים: לבן ובז׳

מחברים / סיומות
מחבר פינה פנימית מחבר פינה חיצונית סגר קצה מחבר מאריך

פס ויניל לאיטום בהדבקה גוון לבן אורך 3.5 מטרגוון לבן עם קצוות שקופים

12 mm
21 mm

14 mm

24 mm

11 mm

11 mm

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק

SBI 30 SBE 30 SBF 30 SBG 30

חדש!חדש!
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פרופילי גישור-בזמן יישום האריחים

ZRR

AU100 AU101

RENO-ATK

KLX

B mm = 50

B

B mm = 50, 65, 90,    90, 90

H mm = 10, 12.5, 15

H mm = 10 H mm = 10, 12.5

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

H mm = 8, 10, 12.5

אלומיניום, אנודייז

אלומיניום, נירוסטה אלומיניום

אנודייז

אלומיניום, נירוסטה, פליז

H mm = 10אלומיניום, אנודייז

12

12.5 mm

10 mm

12.5 mm10 mm
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RENO 2AERENO 2G

40

10

אלומיניום, אנודייז

פרופילי גישור-לאחר יישום האריחים

DR36

AP SGAS792

H mm = 15

H mm = 5
H mm = 10-30

B mm = 36

B mm = 30, 41, 55, 82, 140B mm = 18
B mm = 17

אלומיניום, פליז

15mm גובה עד

אלומיניום 
פליז

אלומיניום אנודייז

לפרטים נוספים לסדרת MULTICLIP שאל את נציגנו 03-5507511

70

20

24mm

MULTICLIP סדרת
CLF CLG CLP CLS



2 mm26 mm

2 mm52 mm

*גוון: שחור, אפור כהה, אפור בהיר, בורדו, צהוב
30 mm = רוחב פס פולימרי TREP BPH mm = 12

B mm = 42

אלומיניום + פס פולימרי
בגוון לבחירה

TREP Bאלומיניום + גומי

אלומיניום + גומי

אלומיניום אנודייז, פליזאלומיניום אנודייז, פליז אלומיניום 

גוון גומי:   שחור, בז׳, אפור, בורדו, צהוב

גוון גומי:    שחור, בז׳, אפור, בורדו, צהוב

אנודייז

H mm = 10, 12.5, 17.5, 20

H mm = 10, 12.5, 17.5, 20

H mm = 12
H mm = 10H mm = 12.5

B mm = 52

B mm = 26

B mm = 42
B mm = 20B mm = 25

TREP S

TREP BATREP 100TREP 125

פרופילי מדרגה בזמן יישום האריחים, סימון ומניעת החלקה 

טבלת גוונים 
בעמוד 16

PVC סגר קצה

10

20

חדש!

חדש!

3030
4242

פס פולימרי צבעוניפס פולימרי צבעוני

PVC סגר קצה

14

10 mm

10 mm

12 mm

42 mm
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46 mm

16 mm

 TREP-FW

RO-RJ

H mm = 10, 12.5, 15

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

H1 mm = 16 B mm = 46 אלומיניום + עץ

נירוסטה

FLH mm = 8, 10, 12.5 FL-ILH mm = 8, 10, 12.5פליז, אלומינים נירוסטה

TR-JOLLY H mm = 4.5, 6, 8, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 אלומיניום, פליז, נירוסטה

פרופילי אלומיניום מעוגלים, מאולגנים, צבועים ופליז מצופה כרום 
אסורים לשימוש במדרגות

אנודייז, ליטוש, צבע

3 mm

פרופילי מדרגה בזמן יישום האריחים 

SRH1/H2 mm = 8x15, 10x12.5

אלומיניום, נירוסטה, פליז

H1

H2

חדש!

H1

 קיים מחבר
תואם

a

במלאי!!!

מגוון רחב של פתרונות 

שאלו את נציגנו

www.eyal-zipuim.co.il

12.5 mm

15 mm

12.5 mm



A=Bmm  

פרופילי מדרגה לאחר יישום האריחים, סימון ומניעת החלקה 

גליל למניעת החלקה

פס פולימרי צבעוני ברוחב לבחירה

צהוב

בורדו

אפור בהיר

אפור כהה

שחור

שחור, צהוב 50  ,30  ,25  mm אורך גליל:   m 18.2רוחב: 

AE

FO 45/32

TREP FO BP

FO 3020

H mm = 30

H mm = 19

H mm = 32

30x3021x21

B mm = 65

B mm = 30

B mm = 45

50 mm רוחב פס פולימרי

אלומיניום

פליז אלומיניום

16

50 mm
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סימון מאחזי יד

סימון מדרגות ומניעת החלקה

מומלץ ל: 

אצטדיוני ספורט  מוסדות ציבור • בתי אבות •  • בתי חולים • 
• מועדונים • מתנס״ים • מבנים רבי-קומות

4010C

2140

4120PLTS-100

4211C

4199

סימון דרכי מילוט פרופילים פולטי אור - מניעת החלקה

25mm26mm

76mm

13mm25.4mm 12mm

21mm

44mm

מניעת החלקה

76mm
12mm

21mm

44mm

מניעת החלקה

60mm

26mm

4mm

מניעת החלקה
3mm

40mm

25.4mm



AD

MBH mm = 20, 30, 40

B mm = 3, 4, 5, 8, 10

אלומיניום, נירוסטה, פליז במבחר מידות

הדרך לגמר עוברת באייל ציפויים
שירות לקוחות בוואטסאפ

שעות פעילות: א׳-ה׳ 7:30-17:00
ו׳ וערבי חג 8:00-12:00

פליז, אלומיניום

פרופילי קצה, חיבור והפרדה

5 mm

EP

SP

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

10

B mm = 14, 20, 26, 30, 35, 45

A

אלומיניום
B mm = 14, 20

IL
נירוסטה

B mm = 14, 20, 26

M
פליז

B mm = 14, 20

OC
פליז מצופה כרום

H mm = 7

054-8679657

למידות נוספות שבמלאי 

שאלו את  נציג אייל ציפויים

03-5507511

H= 25 mm H= 25 mm

10 5

4 4

18

3 mm

30 mm

10 mm

20 mm
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פרופילי ניתוק סדרת F לטיח ואריחים

במפגש היום יומי עמכם לקוחותינו, וברצון למציאת ונתינת פתרונות נחשפו עובדי אייל ציפויים לדרישות השטח וכשכך ניתנו פתרונות.

כפתרון לדרישתה של האדריכלית עדה כרמי מלמד -
״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 שינוי, שוני הוא היופי שבמכלול.״

הפיתרון שבנמצא - סדרת פרופילי ניתוק בגדלים שונים. 
.F ושוב, כאן התודה לאדריכלית עדה כרמי מלמד שהיה לנו הכבוד להקשיב, לשוחח ולפתח את סדרת פרופילי הניתוק סדרת פרופילי

F

10x10x10

14x16x1412x20x12

12x25x1220x17x20

HxBxH mm HxBxH mm 

HxBxH mm HxBxH mm HxBxH mm 

אלומיניום

עגול / מלבני
לשמירה על 

ניתוק נקי עד 
לסיום עבודת 
הטיח והצבע

פרופיל גיבוי 

אנודייז, צבעי ral, ליטוש מבריק
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פרופילי ניתוק ללוחות גבס

ניתוק בין לוחותפינה פנימית B mm = 12.5B mm = 12, 25 PKG

OM

12.512.5

TAFG102020

STR

PTMMPV

ST

פרופיל וילוןפרופיל תמונהפינה ״10״

B mm = 12, 25

H mm = 12

B

B

B mm = 6, 12, 25

B mm = 12, 30

AxB mm = 25x25

H mm = 12, 16

2mm

אלומיניום לוחות גבס

אלומיניום

אלומיניום

הפינה החזקה ביותר 
לקירות גבס

סיומת ללוח גבס

לוח גבס

mצ 20
m

mצ 20
m

ral אלומיניום, אנודייז, צבעי

ral אלומיניום, אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

אנודייז, 
ral צבעי

ral אלומיניום, אנודייז, צבעי

B
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פנלים שקועים, פנלים לניתוקי טיח, אריחים ולוחות גבס

אלומיניום 

16mm 70 לגבס בעוביmm קיים בגובה
10mm 30 בעוביmm קיים בגובה
15mm 30 בעוביmm

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

PST

BFG

PSG

PLT 70PLG 70

אלומיניום

BFAH mm = 60

55 mm

אלומיניום

אלומיניום

ral אלומיניוםאלומיניום, אנודייז, צבעי

אלומיניום

טיח ואריחים

טיח ואריחים

ללוחות גבס

ללוחות גבס

ללוחות גבס

BFT

10 mm

PPNG
BFA מחברי סיום ופינות לפנל

60 mmH2
H1=
55 mm

13 mm

5 mm

88 mm

95 mm

70 mm

55 mm

10 mm

93 mm

70 mm

B mm = 12.5 B mm = 12.5H mm = 100 H mm = 50, 70, 100אלומיניום

שפכטל
וצבע

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

גובה

ללוחות גבס טיח ואריחים

ral אנודייז, צבעי

70 mm

10 mm

שפכטל
וצבע

שפכטל
וצבע

קיר 
מרחף 

פרופיל ״חריץ ניתוק״ 

ניתן לחיתוך גובה 
לפי מידה 

ניתן לחיתוך גובה 
לפי מידה 

ניתן לחיתוך גובה 
לפי מידה 

הדרך לגמר 
עוברת באייל ציפויים

03-5507511
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פנלים דקורטיביים

PI60

P7/P10

11 mm

BI BAR 600

BA-ATBIBBIB

P-47

H mm = 70, 80, 100

H mm = 80 H mm = 60, 80H mm = 80

Hmm = 60

Hmm =45, 60, 70, 80, 100

Bmm = 13 H mm = 47

אלומיניום + קליפס

אלומיניום בשילוב עץ

אלומיניום

אלומיניום אלומיניום

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

ral אנודייז, צבעי

גוון אפרפרPVC קשיח

10 mm
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EY084
 H = 7mm

B = 24.5mm

EY6075S
 H = 75mm
B = 80mm

EY084
 H = 16mm
B = 16mm

EY087
 H = 7mm

B = 17.5mm

EY6075
 H = 75mm
B = 60mm

LES54
 H = 21.3mm
B = 54.2mm

EY088
 H = 15mm
B = 24.3mm

EY086
 H = 35mm
B = 49mm

LEM37
 H = 37.1mm
B = 23.4mm

EY081
 H = 15mm
B = 17.5mm

EY0078
 H = 35mm
B = 35mm

LEB37
 H = 37.3mm
B = 18.4mm

13mm

מחברים וסגרים תואמים פרופיל סכין

פרופילי תאורת לדים
הדרך לאור עוברת 

באייל ציפויים
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תפרים, כיסויי תפר
GE

GAL

GR

GS

GRM

GA

GD

GAP

GM

GDM CPM

חומר: אלומיניום
H=20,50mm  L=44,54mm

L1=38,48mm

חומר: אלומיניום
H=20,50,70mm  L=105mm

L1=86mm

GAD P
חומר: אלומיניום

H=15mm  B=75, 105mm

חומר: אלומיניום
H=18mm  L=86mm

חומר: אלומיניום
ייצור לפי מידה

חומר: אלומיניום
H=12mm  L=40, 50mm

חומר: אלומיניום
H=18mm  L=210mm

חומר: אלומיניום
H=20,50,70mm  L=74mm

L1=54mm

GEP
חומר: אלומיניום

H=20,50mm  L=40, 50mm

חומר: אלומיניום, פליז, נירוסטה
H=35,50,75mm  L=50, 60mm

L1=38, 48mm

חומר: אלומיניום
H=20,50, 70mm  L=68,78mm

L1=46,56mm

חומר: אלומיניום
H=50, 70mm L=105mm

L1=90mm

חומר: אלומיניום
H=20, 50, 70mm

L=74mm L1=54mm

L1

L

פרופילי כיסוי תפר 
ייצור לפי מידה CPM

CP
 B=30, 41, 55, 65, 82, 100, 140mm

חומר: אלומיניום, נירוסטה, פליז 
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החיבור המושלםחיבור X לתפרים חדש! חדש! חדש!

150mm x 150mm
10mm רוחב

200mm x 200mm
20mm רוחב

200mm x 200mm
30mm רוחב

CKM
חומר: אלומיניום, פליז

 H = 45mm
B = 11mm

CK
חומר: אלומיניום, פליז

 H = 10, 12.5,mm
  B=11mm

KSBT
חומר: אלומיניום, פליז, נירוסטה
H=8,10,12.5,15, 20, 30mm

  B=20,30mm
גוון גומי:  אפור, שחור, בז'

KS
חומר: אלומיניום, פליז, נירוסטה
H=8,10,12.5,15, 20, 30mm

  B=10mm
גוון גומי:  אפור, שחור, בז’

BWB
חומר: פי וי סי

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

גוון:  אפור, שחור, בז’, לבן

MOP
חומר: פי וי סי

 H = 23, 35, 45mm
B = 8mm

גוון: אפור, שקוף

DILEX BWA
חומר: פי וי סי

 H = 4.5, 6, 8, 10, 12.5mm
B = 5mm

גוון: אפור, בז׳, לבן

תפרים, כיסויי תפר

אייל ציפויים
לאורך קו התפר

גוון גומי:  אפור, שחור

5mm
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פרופילי טיח מאלומיניום

דגם אריזה 
)יחידות(

עובי חומר 
)מ״מ(

עובי 
טיח 

כנפיים 
)מ״מ(

אורך 
)מטר( חומר מק״ט

פינת טיח דגם 
אקספנדיט

100 0.5 12 50x50
2.7
3 

אלומיניום 101010

פינת טיח 
K דגם

15 0.6 12 40x40
 2.5
2.75

3
אלומיניום 102010

פרופיל קצה 
ממ״ד 
צד רשת

50 1 10 70x10 3 אלומיניום 103220

פרופיל סיום  
אף מים
1049

30 0.4 7.5 23x24.5 2.5 אלומיניום 1049

פרופיל סיום  
אף מים 

מסיבי
40 1 10 30x30 2.5 אלומיניום 101050

פינת טיח 
PVC קשיח

15 3 20 40x40 3 PVC PVC002

פרופיל קצה 
למשקוף 

ממ״ד
40 1.3 10x5 10x5 2.20, 3 אלומיניום

SrK
10/5

פרופיל קצה 
למשקוף 

ממ״ד
40 1.3 10x12 10x12 2.20, 3 אלומיניום

Sr
10/12

פרופיל קצה 
למשקוף 

ממ״ד
40 1.3 12x20 12x20 2.20, 3 אלומיניום Sr20

פרופיל קצה 
למשקוף 

ממ״ד
40 1.3 12x30 12x30 2.20, 3 אלומיניום Sr30

12
50

40
12

4

70

10

40

40

*ניתן להזמין לפי מידה

*ניתן להזמין לפי מידה

*ניתן להזמין לפי מידה

5 10

12

12

20

30

10 12 *ניתן להזמין לפי מידה



דגם אריזה 
)יחידות(

עובי חומר 
)מ״מ(

עובי טיח 
)מ״מ(

כנפיים 
)מ״מ(

אורך 
)מטר( חומר מק״ט

פינה אפס 50 0.35 1 23x23
2.5 ,2.6
2.7 ,2.8 

3
אלומיניום 102012

פינה אפס 
135°

100 0.35 1 23x23 3 אלומיניום
102012
-135°

פינה אפס
״חצי״

100 0.4 1 30x11 2.7 אלומיניום 102013

פרופיל קצה
3 מ״מ

100 0.45 3 34x3 3 אלומיניום 102112

פרופיל קצה
6 מ״מ

100 0.4 6 30x6 אלומיניום 3 102212

תפר לטיח 1 0.5 10

70x70
רוחב גומי 
 20mm
גוון בז׳

3
פ. מגולוון 

+ גומי
3230

מייקים
6 מ״מ

100 0.4 6 רוחב
20 

2.6 ,2.7
2.8 ,3

אלומיניום 10706

מייקים
 10 מ״מ

50 0.4 10 רוחב
23 2.7 ,3 אלומיניום 10710

23

23

4

5

4

3

3

11

30

34

30

70

2070

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.
כיסוי פני הפרופיל יבוצע במלואו ע"י טיח. רק לאחר מכן תבוצע שכבת ציפוי חיצוני אחר כגון שליכט צבעוני. 

בפרופילי טיח מאלומיניום תבוצע שכבת טיח של 5-4 מ"מ מעל פני הפרופיל.
מרחק מומלץ ביישום פרופילי מייאקים 1.5- 1.6 מטר בין פרופיל לפרופיל. 

מומלץ להשתמש בפרופילי פי.וי.סי, אלומיניום בשלב הטיח.

חל איסור על חיתוכם של הפרופילים בדיסק חשמלי אלא אך ורק ע״י מסור ידני ומספרי פח. הדרך לגמר עוברת באייל ציפויים
27

20

6

23

10



הדרך הבטוחה והנגישה 
עוברת באייל ציפויים

משטחי אזהרה

גבשושיות אזהרה 
בדידות

גבשושיות סימון בדידות

גבשושיות בהדבקה כולל דבק דו-צדדי

פוליאוריטן במגוון צבעים
ניתן להדבקה פנים / חוץ

במלאי שבלונות )קידוח - הדבקה( על פי מידות התקן

לבן        שחור        בורדו        

אפור בהיר        אפור כהה        צהוב        

המוצרים עפ״י דרישות ת״י 1918/6

גודל משטח: 0.60x1.20 מטר 
דבק בוטילי בתחתית המשטח

נגישות אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

גבשושית סימון רחבת כיבוי אש
קיטום אדום

קידוח

גבשושית פולטת אור
קידוח

MSTR+P דגם MSZG+P דגם

גבשושית נירוסטה
MPRP+P דגם

קידוחקידוחקידוח

גבשושית נירוסטה
MPRS+P דגם

גבשושית נירוסטה
MPRT+P דגם

גבשושית נירוסטה 
אגריגט שחור
MPRTGS דגם

הדבקה
קידוחהדבקההדבקה

גבשושית נירוסטה
 MPRT דגם

גבשושית פליז
 MBRT דגם

גבשושית פוליאוריטן
MPOLY+P דגם

קידוח

גבשושית פליז
MPOLY+P דגם

סימון בינלאומי
משטח פולימרי 

בהדבקה 
0.97x0.97 מטר

28



סימן מוביל מטיפוס 2
רוחב: 0.60, 0.30 מטר

אורך: 1.2, מטר
חומר: פולימר צבעוני

שחוראפור כההאפור בהירבורדוצהוב

SPB30
אלומינום בהדבקה

 30mm

 5
m

m
SP30

אלומינום בחירוץ

 5
m

m

 30mm

אלומיניום, נירוסטה 
קידוח / הדבקה

במלאי שבלונות 
ליישום על פי דרישת התקן

מדבקת סימון ואזהרה

סימון מוביל

29



l t d .KIROT
SYSTEXX

by Vitrulan
אריגי זכוכית רבי עוצמה

אריגי הזכוכית ממפעלי vitrulan ארוגים מסיבי זכוכית חזקים במיוחד ובעלי שכבת דבק מופעל מים, בגב האריג.
האריגים עמידים בפגיעות מכניות. ההתנגדות החזקה מתאימה במיוחד לאיזורים מרובי תנועה, 

בתזוזות מבנים, מניעת סדיקה ובבלאי.

מיועד ל:

בתי מגורים

בתי חולים

בתי אבות

בניינים ציבוריים

מתקנים קהילתים

בנייני משרדים

בתי ספר

מוזיאונים

בתי מלון

מסעדות

מרכזי בריאות

קניונים

תחנות רכבת

שדות תעופה

בסיסי צבא

COMFort STRACTURE 608

COMFort STRACTURE 633

COMFort STRACTURE 604

PREMIUM EXCLUSIVE 050

PREMIUM EXCLUSIVE 004

30
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SYSTEXX אריג זכוכית דקורטיבי לחיפוי והגנת קירות פנים - הפתרון המיטבי להגנה וחיפוי קירות. 

עמידות גבוהה - האריג מיוצר על בסיס סיבי זכוכית והינו בעל כוח התנגדות גבוה למתיחה.
קירות מושלמים - האריג הדקורטיבי מצמצם את התפתחות הסדקים ומעלים סדקים קיימים בקירות.

תשתית - משמש תשתית מעולה לצביעה.
חומר ירוק - מיוצר מחומרים טבעיים, חול קוורץ, אבן דולומיט, סודה וגיר, ללא כימיקלים מזיקים.

עמיד בפני פטריות ועובש - זכוכית הינה חומר אנאורגאני ואינה מאפשרת התפתחות מיקרואורגניזמים.
מעביר אדים - אריג הזכוכית הדקורטיבי הינו אריג שזור, ועל כן הוא מאפשר לקירות לנשום, אפילו כשהוא צבוע.

רחיץ - אריג הזכוכית ניתן לחיטוי ולרחיצה, אינו סופח אליו אבק ולכלוך.
אנטי סטטי - זכוכית אינה מוליכה חשמל ועל כן האריג הדקורטיבי מקטין את עוצמת המטענים הסטטיים בחדר.

)B-s1, d0 according to DIN EN 13501—1( בטיחותי - לאריג הזכוכית הדקורטיבי יש דירוג דליקות נמוכה ונבדק בהתאם לתקן
באישור ובבדיקות מכון התקנים הישראלי.  

מגוון רחב - מגוון טקסטורות רחב + דמיון ומעוף, מאפשר אין סוף עיצובים חדשניים.
שימוש ארוך טווח - שימוש באריג הזכוכית הדקורטיבי, מאפשר צביעה חוזרת מספר רב של פעמים ללא אובדן הטקסטורה של האריג.

קירות  עיצוביים
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אריגי זכוכית

אריגי הזכוכית של systexx מתוצרת Vitrulan גרמניה, מביאים עמם יתרונות ייחודיים, טכניים, כלכליים ואקולוגים.
רוב סדרות אריגי ה-systexx מיושמים באמצעות טכנולוגית  AQUA Quick היעילה בתהליך העבודה. רק להרטיב וליישם.

אריגי systexx עוזרים לחסכון וצמצום זמן העבודה, יישום קירות בזמן שיא.
 Comfort Glassfleece V14  לקירות חלקים וללוחות גבס, לשימוש מהיר ויעיל סדרות
Comfort Glassfleece NW15  

AcousTherm 233 מפחיתים הדהוד וסופגים גלי קול, מבטיחים אקוסטיקה נעימה וחסכון באנרגיה, 
AcousTherm 904 מפחיתים רעש מטריד, מפחיתים אובדן חום דרך הקירות ומספקים בידוד בתוך החדר.  

סדרת Magnetic M22 הופכים קירות פנים למשטחי עבודה ותצוגה,  
Magnetic M39 משטח תצוגה פעיל מגנטי משולב בציפוי גימור לוח מחיק, קל לכתיבה וניגוב  

סדרת Reno S38 סדרה בעלת טקסטורה ארוגה אשר מפצה וויזואלית על קירות לא אחידים, 

סדרות Comfort ו- Premium Exclusive שבעבורם נשמח להפגש עמכם ולהציג את האריג.
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ברצוני להודות לצוות היקר של עובדי החברה, צוות איכותי ומקצועי. 
לכם האדריכלים, המעצבים והמהנדסים שכיבדו אותנו בחשיבה, בעצה ובהבנה.
ולכל בוני הארץ, לקוחותינו היקרים והמכובדים, אשר מבלי שותפות אמיתית, 

פעילות העסקים של חברתנו לא היתה שורדת 30 שנה
תבורכו כולכם

aqua quick אריגי זכוכית דקורטיביים לחיפוי והגנת קירות פנים בטכנולגיית

www.k i ro t l td . co . i l
האינטרנט: באתר  בקרו 
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