אודות החברה:
חברת  Lamiluxהגרמנית אשר הוקמה לפני למעלה מ 100 -
שנה ונחשבת היום לאחת מהחברות המובילות בתחומה
בעולם ומוצריה נמכרים במעל  40מדינות ברחבי העולם.
ז ו כ ת פ ר ס  A V Kה י ו ק רת י ע ב ו ר א י כ ו ת מ ו צ ר י ה .
החברה מתמקדת בפיתוח מוצרים תומכי בנייה ירוקה עם דגש
על הכנסת אור שמש ,איוורור טבעי ובידוד תרמי גבוה.
שילוב של מוצרים איכותיים וירוקים עוזר לנו לשמור על
הסביבה!!!

כיפת תאורה F 100
מערכת אוורור טבעית טובה יודעת לרתום בחכמה את אור
השמש ואת הרוח לטובת שליטה באקלים בתוך הבניין.
המודעות הגלובלית הגוברת לנושא ההתחממות
העולמית הובילה לשינויים רבים בעולם .בין
שינויים אלה ניתן למנות גם מגמה של בניה ירוקה
כיפות התאורה  F100מאפשרות חסכון באנרגיה והופכות
את הגגות של מבני תעשייה ספורט ,מבנים יוקרתיים,
בתים פרטיים ,קניונים ובנייני מגורים לירוקים יותר.
המערכות מתאימות להתקנה על גגות שטוחים ומשופעים.
הם מספקים ביצועי אנרגיה יקרי ערך כדי להבטיח איזון
משולם ויעילות אנרגטית במבנים :צריכת אור טבעית
ובאיכות גבוהה ,בידוד של מבנים,וויסות טמפרטורה ועוד.

יתרונות כיפות התאורה  -לבניה ירוקה
•בידוד תרמי גבוה  -עמידה בדרישות תוכנית החיסכון באנרגיה

Ug value: 0.9 W/m²K

•איטום מושלם  -גומיות פנימיות וחיצוניות המונעות חדירת מים
ורוחות..
•עמידות מושלמת  -עמיד על פי תקן ארופאי  EN 1873בכל תנאי
מזג אויר.

•בידוד אקוסטי  -מפני כניסת רעשים חיצוניים עד dB 24
•מאושר לשחרור עשן על פי התקן האירופאי EN 12101

איך זה עובד?
•הכיפה בנויה משני חלקים  -מגבה וכיפה היוצרים אטימה
מוחלטת.
•כיפה  3 -שכבות זיגוג עם שכבת אויר ביניהם.
•בסיס  -בסיספייברגלס קשיח ( )GRPדו שכבתי עם מילוי
פוליאוריטן.

אפשרויות פתיחה:
• חשמלית  -באמצעות מנוע עם מפסק או שלט רחוק
• ידנית  -מוט סיבוב ידני או מנואלה
• יציאה לגג  -זוג בוכנות ,ידית ומנעול.

קיים במגוון גדלים סטנדרטים (מידות פנים במ”מ)
 x 600600
 x 600** 900
800 x 800
1000  x 1000
600 x 1200

900 x 1200
1200 x 1200
700 x 1350
800 x 1500
1000 x 1500

*מידות נוספות קיימות על פי דרישה.

			
שבטק בע”מ:

1500 x 1500
** 1800 x 1800
1000 x 2000
** 1800 x 2700

**קיים בזיגוג חלבי בלבד.
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