
היא   - והבנייה  התכנון  בוועדות  החם  השם   – עירונית  התחדשות 
עתודות  שבה  במדינה  האחרונות.  בשנים  הנדל"ן  ענף  של  הקטר 
הקרקע אוזלות בקצב מהיר, הדרך היחידה להתפתח היא לגובה, 
קרקע  על  פועלים  שאתם  שבודקים  לפני  לגובה  בונים  לא  אבל 

יציבה.
בניינים  המחייב  חוק  לתוקף  יכנס   2022 מרץ  מחודש  החל  כידוע, 
בתקני  עמידה  על  דגש  שם  אשר   5281 ת"י  בתקן  לעמוד  חדשים 

בידוד ושימוש במוצרים בעלי תו תקן ירוק.
גולמט – החברה המובילה בענף הבידוד וחיפויים לבניין בישראל – 
חיפוי  מערכות   - ומתקדמים  ירוקים  פתרונות  ומשווקת  מייבאת 

ובידוד לתלייה יבשה ורטובה.
בעזרת  התחדשות  של  גדולים  בפרויקטים  חלק  לוקחת  החברה 
שכבר  בעולם  ביותר  העמידים  הלוחות   - דנסגלאס  בלוחות  חיפוי 
הוכחו כאמצעי הטוב ביותר לבידוד וחיסכון באנרגיה המקנים דירוג 

אנרגטי גבוה במיוחד.

קירות  לקבלת  בבנייה  ביותר  והמדויק  המוכח  הכלי  הם  הלוחות 
לשיטות  בהשוואה  לסדיקה  ביותר  נמוך  סיכוי  עם  מיושרים 
צנרת  להעביר  ניתן  אלה  בלוחות  חיפוי  בעזרת  קונבנציונליות. 
בליטות  עם  ובטוחה  יעילה  בצורה  ולהתמודד  מורכבות  ומערכות 
במבנה. כמו כן, ניתן להוסיף בידוד בהתאם לדרישה ועמידה בתקן 

.1045/5281
אחד היתרונות הבולטים של לוחות הדנסגלאס הוא העובדה שהם 
על  שומרים  הם  באתר.  פסולת  וצמצום  נקייה  עבודה  מאפשרים 
בזמני  כסף  מאוד  הרבה  וחוסכים  והתפוררות  מסדיקה  המבנה 

הביצוע. הלוח שמקצר את לוח הזמנים.

אלה  בלוחות  השימוש  את  לראות  ניתן  שבהם  הפרויקטים  אחד 
נמצא בקרית אונו, שם חברת גרינברג נירים בע"מ בחרה לחפות 
את כל הבניין עם לוחות דנסגלאס צהובים. התוצאה מרשימה כל 

כך, עד שקשה להאמין שמדובר באותו בניין.

באש  בעמידות  המצטיינים  דנסגלאס  בלוחות  בטון  תקרת  בידוד 
ובכל סוגי האקלים.

התקרה הונמכה באמצעות לוחות דנסגלאס והתווסף בידוד תרמי 
לתקרת  הצהובים  הלוחות  שבין  במרווח  עטוף  מינרלי  צמר  של 

הבטון.
כל זאת, בכדי לעמוד בתנאי הבידוד הנדרשים על פי תקן, ולבודד 
בחימום  האנרגיה  צריכת  לייעול  הממוזגת  המשרדים  קומת  את 

וקירור לאורך שנים!

מלבד הפתרון התרמי והעמידות לתנאי האקלים מדובר במוצרים 
ותקנים  ירוק  תקן  תו  בעלי  הלוחות  והן  הבידוד  שכבת  הן  ירוקים, 
 EPD (Environmental Productו  LEED  - מחמירים  אמריקאים 
המובילים   -  (Declaration) + LCA (Life Cycle Assessment

למבנה ירוק ויעיל יותר אנרגטית. 

בגולמט שמים דגש על איכות המוצרים, עמידה בתקנים ישראלים 
ובינלאומיים, במחירים תחרותיים תוך הקפדה על שירות ואמינות.

ללוחות בדיקות מחמירות 
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