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| - 1 -Page

מערכת זו שונה ממערכות הנראות "דומות" הודות למערכת התשתית המתקדמת מוגנת פטנט עשויה PVC
עמיד מאד ,חיבורי לוחות במחברים עשויים פוליאמיד משוריינים בסיבי זכוכית ללא ברגים נראים לעין
,המערכת מאפשרת פירוק והרכבת לוחות נוחה לתחזוקה ,כל מערכת החיבורים נסתרת ועמידה לעשרות
שנים.
לוחות ה  Deckעברו תהליך של דחיסה גבוה ( ITSתהליך ייחודי) המבטיחים לוחות חזקים במיוחד ,בעלי
עמידות גבוהה מאד בשריטות ובעומסים ובלאי אפסי.
ה  DECKוהתשתית נועדו לעמוד בתנאי מזג האוויר התובעניים ביותר ,הן בסמוך לים ,לבריכות ,אזורים
בעלי טמפרטורות גבוהות או קור ובתנאי לחות משתנים.
הלוחות והתשתית חסינים לחלוטין מתקיפת מזיקים ומריקבון.
 Cdeckמגיע במספר גוונים מעודנים:

מגנלי
קבוצת טקניון ישראל בע"מ

CDECK - FROFFECIONAL DECKS

 CDECKהינה מערכת  Deckאירופאית" ,ירוקה" ,המיוצרת בפורטוגל ,פרי פיתוח חדשני וניסיון רב שנים
הנחשבת למערכת  Decksמהטובות בעולם -אחריות יצרן לכל המערכת ל  25שנים.
המערכת בעלת תעודה מטעם איגוד התקינה האירופאי ) European Technical Approval (ETAלעמידה
בדרישות עבור דקים ציבוריים.
המערכת בעלת מראה אסתטי גבוה ובעלת מרקם עליון מקטין החלקה המרקם הוא ללא קוצים וסיגים,
והמרקם שלה מונע החלקה ,אפילו אם הסיפון רטוב ,מה שהופך את ה DECKמאוד נוח ונעים להליכה אפילו
יחפים ,אין צורך בלכות מגן מיוחדות או שימון תקופתי או מוצרים דומים.
תחזוקת המערכת אפסית.
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הלוחות מותאמים גם להתקנה כחיפויי קיר איכותיים
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יתרונות המערכת בהשוואה לדק עשוי עץ (גם עצים אקזוטיים)
• עמידות גבוהה גבוה יותר לעיוותים ,לבליה ולתנאי אקלים ,כולל בקרינת .UV
• עמידות גבוהה בפני פטריות ,חרקים ,טרמיטים וגורמים ביולוגיים אחרים.
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• עמידות ללחות ,מים  ,ריקבון.
• חופשי מסיקוסים ,מחטי עץ וכד' ,ועקב כך מתאים לתנועה של ילדים ובהליכה יחפה.
• מערכת החיבורים חכמה ,נסתרת ,ללא ברגים בולטים או נראים לעין ,נוחה לתפעול ותחזוקה ,החלפת
לוחות נוחה גם ממרכז המשטח .
• תחזוקה קלה :אינו דורש טיפול בשמנים או מוצרים אחרים.
• עמידות גבוהה להחלקה ,אפילו עם רצפה רטובה.
• המוצר הינו "ירוק" שילוב של פולימרים עם סגסוגת עץ ,מתאים  100%למחזור.
• אינו מכיל כימיקלים ,או חומרים מזיקים לסביבה.
• שימוש במערכת זו תתרום לצמצום כריתת היערות של יערות טרופיים כמו אמזון.
יתרונות בהשוואה לחומרים מרוכבים אחרים
• לוחות ה  DECKחזקים מאד ועמידים בשחיקה ,עקב תהליך ייחודי של דחיסה  ITSמה שהופך אותם
מאוד עמידים בפני שריטות ובלאי.
• תרכובת החומרים מאפשרת יציבות ממדית נמוכה ושינויי מידות אפסיות עקב שינויי טמפרטורה  /לחות.
• מערכת החיבורים והתשתית מוגנת פטנט  ,אשר מבטיחה את השלמות המכנית של  Cdeckלאורך זמן,
ומבטל את הסיכון של עיוות.
• מערכת החיבורים חכמה ,נסתרת ,ללא ברגים בולטים או נראים לעין ,נוחה לתפעול ותחזוקה ,החלפת
לוח נוחה גם ממרכז המשטח
• תשתית המערכת עשויה  PVCבמקום מעץ או חומרים מרוכבים אחרים ,אשר מבטיח חסינות של
התשתית אפילו במקרה של הצטברות לא רצויה של מים על הקרקע מתחת ל  ,Deckתשתית זו איזה
משנה את מידותיה עקב מים ,לחות או טמפרטורה.



ניתן להתרשם בביקור באתר היצרן http://cdeck.pt/en/composite-decking :
ניתן להתרשם משיטת ההתקנה ויתרון המוצר והמערכת:
https://www.youtube.com/watch?v=LafaSIT2rjo

נתונים ותקנים של המוצר (עמידה מלאה בתקנים אירופאים):
המוצר עומד בתקנים הבאים:
 .1עמידות לפי תקנים אירופאים (, EN 477, EN 789, EN 310, EN 317 :ראה פירוט)
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