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תכנון מודולרי בהתאם לדרישות

מדידות והתאמה

ייצור הגלריה

הובלה והתקנת הגלריה

ליווי הנדסי ופיקוח על התהליך

אישור קונסטרוקטור מוסמך

תכנון לא סטנדרטי והתאמה לבתים

צוות  מלווה את הלקוח לכל אורך התהליך,

ומעניק את כלל השירותים תחת קורת גג אחת 

המהפכני!
הפתרון

by
יצור מערכות רצפה מודולריות י ו ן  ו תכנ

חברת STB פתרונות מתקדמים לבנייה, הינה הראשונה בישראל לשווק 
את השיטה שבה נבנות גלריות באירופה ובעולם כולו.

  הינה גלריה מודולרית אשר ניתנת להרכבה מהירה. כלל 
החיבורים של הגלריה הינם על-ידי ברגים למניעת הצורך בעבודות חיתוך, 

עיבוד וריתוך בשטח הפרויקט.

בניה מתקדמת זו מציעה פתרון מהיר, נקי, איכותי ובטיחותי להקמת קומת 
גלריה להגדלת השטח השמיש במבנה עבור אחסון, משרדים ומגורים.

מערכות רצפה מודולריות



במרבית מן הגלריות שנבנות, עולה הצורך 
והדרישה במעקה בטיחות.

המעקה פותח ותוכנן על פי ת"י 1142 - מעקים 
ומסעדים. מעקה טיפוסי ומודולרי, מחובר באופן 
פשוט ובאמצעות ברגים בלבד ולכן המעקה גם 

פריק בצורה קלה.

רוחב סטנדרטי של 1 מטר בין עמודונים בחתך 
ריבועי, אזן עליון ואמצעי.

בחלקו התחתון של המעקה מורכב פס רגל 
למניעת נפילות של אביזרים וחפצים שונים.

מעקה

מערכת המדרגות המודולריות של 
 תוכננה בקפידה ובהתאמה 

לגלריה הסטנדרטית עד לגובה של 3 מטרים, 
ומעל גובה זה ניתנת להתאמה אישית. המערכת 
תוכננה בקפידה על פי העקרונות והסטנדרטים 

הגבוהים של  כאשר הדגש 
ניתן על עיקרון הפריקות של המערכת. כלל 

אלמנטי גרם המדרגות הינם פריקים ומחוברים 
באמצעות ברגים. קיימות מספר אפשרויות 

לסוגי המדרכים- סבכת פלדה, סבכת פיברגלס 
ופח מרוג.

מערכת מדרגות

 הגדלת השטח השמיש במבנה

 הגלריה ניתנת לפירוק, העברה והתקנה מחדש

 תכנון באמצעות תוכנת מחשב ייעודית
 לאופטימיזציה מקסימאלית 

 ייצור בתהליך תעשייתי במפעל מפלדה
 איכותית בעלת תעודת טיב

 הרכבה בצורה פשוטה בעזרת ברגים
 ללא צורך בעבודות ריתוך בשטח

 בעלת שדות מודולריים קבועים באורכים
 של עד 5 מטר מרחק בין עמודים

 הגדלת שטח האחסון במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ומפעלים

 הקמת קומת משרדים בחללים גדולים וגבוהים כגון האנגרים

 הקמת ארכיונים וספריות במשרדים בעלי תקרה גבוהה

 הקמת חדרי לימוד נוספים במוסדות חינוך בעלי חללים גבוהים

 קומת ביניים להגדלת שטח המחייה )מגורים(

יישומים נפוצים

 מגוון צבעים איכותיים
RAL מתוך מניפת 

 מגוון רחב של אפשרויות מדרך

 מערכת מדרגות פריקות

 מעקה מודולרי ופריק

התאמה אישית

עץ גלריה
לוחות עץ אורן פיני המשתלבים זה בזה בשיטת שקע-תקע 
ויוצרים משטח רציף. בעל ערך עיצובי ואסתטי גבוה המקנה 
תחושת חמימות. מומלץ ליישום בבתים, בחנויות ובמסעדות 
כאשר אין צורך בעמידות גבוהה לשחיקה ולחשיפה ממושכת 

לנוזלים.

STRONG FLOOR לוחות
לוחות תשתית לבניית רצפה, בעובי 18 מ"מ. מומלצים ליישום 
כתשתית בבנייה מסחרית, ציבורית ופרטית, כאשר הגמר הסופי 

הדרוש אינו ריצוף.

סבכות דריכה
רשתות פלדה מגולוונות.מיועדות ליישום במבני תעשייה, כריצוף 
הגלריה בגמר סופי, ויודעות לעמוד בעומסים גדולים במיוחד. 

פח מרוג
משטח מפח דק מגולוון בעל תבליטים אליפטיים. בעומסים 
גדולים ניתן ליישם את המשטח על גבי פח גלי ובכך להגדיל את 
יכולת ההעמסה. מתאים לשימושים במבנים תעשייתיים בעיקר. 

סבכות פיברגלס
רשתות מסיבי זכוכית. חסינות לקורוזיה ולכימיקלים ומיועדת 
ליישום בעיקר במפעלים בעלי סביבה קורוזיבית גבוהה. 

בעלות משקל עצמי נמוך ואנטי-בקטריאליות.

בטון יצוק על גבי פח גלי
מספק את המערכת החזקה ביותר לנשיאת עומסים וליציבות 
הגלריה, בדגש על עומסים נקודתיים גדולים כתוצאה משימוש 

בעגלות משטחים.

אפשרויות מדרך יתרונות המוצר


