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אריחי חיפוי דגם 'אופק' לפיתוח סביבתי
אקרשטיין מציגה סדרת אריחי חיפוי 'אופק' מאבן מתועשת לחיפוי גדרות וקירות פיתוח סביבתי.
אריחי חיפוי 'אופק' חזקים במיוחד ,בעלי עמידות גבוהה לשחיקה ,ספיגות נמוכה וברמת גימור גבוהה.

לאריחי חיפוי דגם 'אופק' מבחר גוונים וטקסטורות
המתאימים לסגנונות עיצוב שונים:
גוונים
שחור ,אפור ,כורכר ,לבן.
מרקם פני האבן
חלק ,המצוק ,מסורק ,שכבות ,טרוונטין ,3D ,דמוי עץ.
מוצרים משלימים
אריח פינה )בחתך מלא( מסדרת 'אופק' בגודל  24/47/3ס"מ.
קופינגים מבטון אדריכלי
)גוונים בהתאמה לחיפוי(
.40/60/7 ,30/50/7 ,27/70/5 ,30/100/5
קופינג מבטון מתועש
 30/60/7כורכרית תלתיש 40/38/7 ,קשתי דגם 'זמר'.

חיפוי אופק 'מצוק כורכרי' ,הרצליה ,אדריכל נוף :עמרם שילינג

חיפוי אופק 'מצוק בזלתי'
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לבן

3D

לבן מושלג

מסורק לבן

מסורק שחור
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דמוי עץ

גוון אפור

גוון פנינה
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מסותת גרניט
אפור

גרניט בזלתי
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המצוק כורכרי/בזלתי

אפור מושחר
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אריחי חיפוי דגם 'אופק' של אקרשטיין מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת בכבישה בלחץ גבוה ובקרת איכות קפדנית .האריחים
מיוצרים בהתאם לתקן ישראלי  1872חלק  :1חיפוי באבן מלאכותית :יחידות אבן מלאכותית.

אופן
היישום

לקירות עד לגובה  1.5מ'
ניתן לבצע בשיטת הדבקה.

לקירות מעל גובה  1.5מ'
לפי ת.י 1872 .חלק  - 2חיפוי באבן מלאכותית:
חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב.

ההנחיות מעלה הינן כלליות ולעיון בלבד .אין לבצע ללא הוראות ביצוע ואישור מהנדס אחראי.

תכונות האריחים
2,250
ק"ג/מ"ק

מינימום
 5.0מגפ"ס

עד  250גר'/
√0.5
מ"ר/שעה √

מסה מרחבית

חוזק כפיפה

ספיגות נימית

מידות:
24/47
30/60

ביצוע לפי ת.י .ואישור מתכנן בלבד .מאחר והגוונים מוצגים על-גבי הדפסה ,קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי
ויש לראותם כמדריך בלבד .בגימור מסורק ניתן לקבל גוונים נוספים.
קבצי ה PDF-באתר מונגשים עפ"י תקן נגישות הישראלי )תא"י .(5528
עלינו לציין כי אין באפשרותינו להנגיש את קבצי ה PDF-במלואם מפאת חשש פגיעה בתצורתם.

מידות:
30/75
24/60

אקרשטיין תעשיות בע"מ ,בית אקרשטיין
משרד מכירות ותצוגה ראשי :רחוב המדע  ,8הרצליה פיתוח
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