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קירות תומכים ואקוסטיים: קירות קרקע משוריינת 

Macres - "מקרס"

חתך אופייני

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

עפ"י הסכם 759 1.13 430

אלמנט מקרס
75x150x16 מידות

עפ"י הסכם 759 2.25 860

אלמנט מקרס
150x150x16 מידות

עפ"י הסכם 759 2.25 2400

אלמנט תעלה
150x150x16 מידות

ניתן להזמין יעוץ ותכנון הנדסי

לעיון בלבד. אין לבצע ללא הוראות ביצוע ואישור מהנדס אחראי.

Dummy Text
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קירות תומכים ואקוסטיים: קירות קרקע משוריינת 

קיר תומך מקרס , כביש 444 עוקף קלקיליה. מיכה ורטהיים אדריכלים בעמ
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קירות תומכים ואקוסטיים: קירות קרקע משוריינת 

ספיר לקיר בשיפוע 2.5%, 7.5%, 20%

ניתן לקבל במגוון צבעים כגון: אפור, כורכרי בנימינה. יתר הגוונים בהתאם להסכם.
לקירות מעל גובה 1.5מ', מחירים יקבעו לפי הסכם )נדרש תכנון הנדסי(. ניתן להזמין יעוץ ותכנון הנדסי. 

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

אפור

6084
עפ"י הסכם 11.1 42

6085
ספיר

צבע ביקוע קטום/ישר
45x30x20 מידות

עפ"י הסכם אפור 608800 11.1 45

ספיר ישר חלק אפור
45x30x20 מידות

אפור
6084

עפ"י הסכם 6085 22 21
6088

צבע ספיר אלמנט קצה ימין/שמאל ביקוע קטום/ישר/חלק
22.5x30x20 מידות

חתך אופייני

לעיון בלבד. אין לבצע ללא הוראות ביצוע ואישור מהנדס אחראי.



קירות תומכים ואקוסטיים | 107

ניתן לקבל במגוון צבעים כגון: אפור, כורכרי בנימינה. יתר הגוונים בהתאם להסכם. ניתן להזמין יעוץ ותכנון הנדסי.

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

אפור

עפ"י הסכם 8101 6.25 48

צבע אלמנט פינה
40x40x20 מידות

אפור

60994075 עפ"י הסכם2.5 20
60994175 יח' במ"א

צבע קופינג מטולטש לספיר ביקוע ישר/קטום
37x40x7 מידות

קירות תומכים ואקוסטיים: קירות קרקע משוריינת 

מוצרים משלימים

ספירון

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

אפור

60861
עפ"י הסכם 11.1 26

60860

צבע ספירון ביקוע ישר/קטום
45x15x20 מידות

כרכוב

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

אפור

ע"פ הסכם 759 530

צבע כרכוב טרומי
מידות שונות

ניתן לקבל בגדלים ומידות שונות בגוון אפור. מחירים יקבעו לפי הסכם.
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קירות תומכים ואקוסטיים: קירות אקוסטיים

"סונוליט"

מחיר ב - 
מק"ט שם המוצר

₪ ליח'

עפ"י הסכם 759

)A3 סונוליט אלמנט אקוסטי סופג רעש )קטגורית
50x400 מידות

עפ"י הסכם 759

)A3 סונוליט אלמנט אקוסטי סופג רעש )קטגורית
100x400 מידות

עפ"י הסכם 759

)A3 סונוליט אלמנט אקוסטי סופג רעש )קטגורית
150x400 מידות

עפ"י הסכם 759

)A3 סונוליט אלמנט אקוסטי סופג רעש )קטגורית
200x400 מידות

ניתן להזמין יעוץ ותכנון הנדסי. ניתן לקבל במבחר חזיתות וגוונים. מידות סופיות ייקבעו לפני תכנון מדויק.

אלמנטים משלימים

מחיר ב - 
מק"ט שם המוצר

₪ ליח'

עפ"י הסכם 759

חיפוי עמוד
34x50 מידות

Dummy Text
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”SONOPOR“ - "סונופור"

קירות תומכים ואקוסטיים: קירות אקוסטיים

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

87.60 אפור

6130 4.25 52.5

104.80 צבע
“SONOPOR” אלמנט אקוסטי "סונופור"

)A3 סופג רעש )קטגורית
48x48x15 מידות

ניתן להזמין יעוץ ותכנון הנדסי

אלמנטים מיוחדים

מחיר ב - 
מק"ט שם המוצר

₪ ליח'

עפ"י הסכם 759

פלטות חיפוי דגם "גולומב"
מידות שונות

עפ"י הסכם 759

פלטות חיפוי דגם "בית שאן"
מידות שונות

עפ"י הסכם 759

אלמנט אקוסטי דגם "רמות"
220x446x18 ,330x336x18 מידות
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קירות תומכים ואקוסטיים: קיר ירוק

קיר אקוסטי ירוק דגם 'סונוליט'

צמחיה ומצע שתילה

40x40x10 מערכת קפסולות שתילה במידות

חברת אקרשטיין בשיתוף פעולה עם חברת VVeerrttiiccaall  FFiieelldd, פיתחה קיר אקוסטי ירוק ביו-פילטר המשלב צמחייה חיה לטובת טיהור אויר טבעי 
ואפקטיבי לעיר ירוקה. חזית הקיר מצטיינת במראה ייחודי ואסתטי, הנותן מופע ירוק בגוונים וצורות שונות. הקיר מהווה פילטר לטיהור אוויר ע”י צמחים 
המטהר כ-95% מהמזהמים. הפתרונות שלנו עומדים בסטנדרטים של תקן LEED בעיצוב העיר העתידית. הטכנולוגיה משלבת פלטפורמה מתקדמת, 

המאפשרת תחזוקה חכמה, זולה ויעילה לאורך זמן. בנוסף, קיר ירוק מספק בידוד אקוסטי ותרמי והגנה מפני קרינה אלקטרומגנטית.

יתרונות סביבתיים: יתרונות טכנולוגיים:
	 מפחית קרינה 	 חיסכון במים

	 מגביר איכות חיים בסביבה ירוקה 	 מאגר מים כפול פנימי למניעת יובש
	 מבודד אקוסטי 	 שימוש במצע שתילה טבעי

	 מייצר חמצן 	 התקנה קלה
	 מפחית רעלנים וזיהום אויר 	 מערכת נעילת קפסולות חכמה

	 חוסך באנרגיה 	 אפשרות לתוספות דקורטיביות , כגון: משרביה, חיפויים שונים ועוד.
	 מקור טבעי לחימום וקירור מבנים 	 פטנט רשום ברחבי העולם לגינון וורטיקלי

	 סופח פחמן דו חמצני 	 ניקוז חכם
	 ניתן לשלב מערכת תאורה וטיהור חכם

	 צוות מקצועי, מנוסה, עם תמיכה מלאה בינלאומית של לקוחות.

פתחים לצינור השקיה מסגרת בטון לכיסוי צנרת לייסטים לתליה

פנל קיר אקוסטי ירוק מודול 40/40

מסגרת לכיסוי צנרת

הערכה בוצעה ע"פ 
ISO 354 תקן

קיר ירוק חזית

קיר ירוק חזית

קיר ירוק - מבט על

שדח לבוקא ב ער ידש  ןיי ט

Dummy Text
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קירות תומכים ואקוסטיים: פרויקטים לדוגמא

קיר תומך 'ספיר', כביש 40, יקנעם, עומר ינוביץ אדריכל.

יתרונות סביבתיים:
מפחית קרינה	 
מגביר איכות חיים בסביבה ירוקה	 
מבודד אקוסטי	 
מייצר חמצן	 
מפחית רעלנים וזיהום אויר	 
חוסך באנרגיה	 
מקור טבעי לחימום וקירור מבנים	 
סופח פחמן דו חמצני	 

קיר אקוסטי סונוליט. כביש 77. אדריכל אריאל טיבי

קיר אקוסטי 'סונוליט' קרית ים, מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ.
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קיר תומך 'מקרס', גשר אפק ראש העין, אדריכל אבנר דרורי.

קירות תומכים ואקוסטיים: פרויקטים לדוגמא

קיר תומך 'ספיר', ביקוע קטום, פסגת אלקנה.

קיר "סונופור" בתחנת רכבת בנימינה, מילר בלום אדריכלי נוף.
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קירות תומכים ואקוסטיים: פרויקטים לדוגמא

קיר 'סונוליט' דמוי במבוק, קאונטרי רמות, ירושלים, אדריכל איזי בלנק.

קיר אקוסטי 'סונוליט', דרך 531/20 הרצליה, יינון מהנדסים.

קיר 'מקרס' דמוי אבן, רכסים, מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ.


