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קירות קרקע משוריינת 'ספיר'
קיר תומך 'ספיר' נבנה בשיטת הקרקע המשוריינת מאלמנטי בטון במידות 45/30/20. החיבור 

בין הבלוקים נעשה על ידי שן ומגרעת בצדו האחורי של הבלוק.
השורה הראשונה של האלמנטים תונח על גבי מפתן פילוס מבטון בעובי 20 ס"מ וברוחב של לפחות 60 ס"מ ותפולס על גבי 
בטון יבש. האלמנטים של ספיר יעוגנו אל הקרקע על ידי רשתות מפלדה מגולוונת או מרשתות גאוגריד באורך שייקבע על פי 

תכנון ועל פי תקן ישראלי 1630 .

חזית הקיר מצטיינת במראה ייחודי ואסתטי וזאת הודות לאלמנט הקטום והמבוקע ממנו בנוי הקיר. הקירות מתוכננים על ידי 
טובי המתכננים בישראל והשיטה נבדקה ואושרה על ידי הרשויות. הקירות נבנים היום במספר רב של פרויקטים לאומיים, כמו 

רכבת ישראל, הפרדות מפלסיות, מנהרות הכרמל וכבישי מע"צ.
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מוצרים משלימים

הפרדה מפלסית עכו, כביש 50, אברהם שני ייעוץ הנדסי בע"מ

אלמנט פינה
40x40x20 מידות

קופינג מטולטש לספיר ביקוע ישר
37x40x7 מידות

קופינג מטולטש לספיר ביקוע קטום
37x40x7 מידות

ספירון ביקוע ישר
45x15x20 מידות

ספירון ביקוע קטום
45x15x20 מידות

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.
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קיר תומך 'ספיר', רמת גבעת זאב, שחם אדריכלות נוף בע"מ. קיר תומך 'ספיר', גשר השרון נתניה, אברהם שני ייעוץ הנדסי בע"מ.

קיר תומך 'ספיר', ציפורית, אברהם שני ייעוץ הנדסי בע"מ. קיר תומך 'ספיר', הפרדה מפלסית 141, רחובות.

קיר תומך 'ספיר', מג'דל שמס. קיר תומך 'ספיר', תחנת שאיבה, בסמת טבעון, אברהם שני ייעוץ הנדסי בע"מ.

אקרשטיין תעשיות בע"מ, בית אקרשטיין
משרד מכירות ותצוגה ראשי: רחוב המדע 8, הרצליה פיתוח
www.ackerstein.co.il ,09-9596666 :טלפון להזמנות
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