TAMBOARD

CEILING SYSTEMS
תקרות אקוסטיות

תקרות אריחים מינרליים מבית  USGו ROCKFON

 | USGדקורטיביות ואמינות במחיר משתלם

 | ROCKFONבליעה אקוסטית מרבית בקו עיצובי חלק

סדרת האריחים המינרליים של  TAMBOARD CEILINGSמבית  USGהאמריקאית
מציעה פתרון מודולרי ,איכותי ודקורטיבי לתקרות פריקות ,במחיר תחרותי
וזמינות גבוהה במלאי .האריחים ,שליבתם עשויה צמר סלעים איכותי דחוס,
זמינים כאריחים מונחים או חצי שקועים ומתאפיינים במגוון טקסטורות
דקורטיביות .האריחים בטיחותיים ופשוטים להתקנה ,עמידים לאש ,בעלי
בלאי נמוך ומספקים בליעה אקוסטית גבוהה.

לבליעה אקוסטית גבוהה יותר TAMBOARD CEILINGS ,מציעה את ,ARTIC
אריחים מינרליים אקוסטיים מבית  ROCKFONהאירופאית ,שילוב מנצח של
בליעה אקוסטית עם מראה עיצובי איכותי וטקסטורה חלקה .אריחי ARTIC
עשויים מצמר סלעים דחוס בתוספת חיפוי ארג זכוכית ,המספקים בליעה
אקוסטית גבוהה של  .αw=0.9האריחים ידידותיים לסביבה :מכילים חומרים
ממוחזרים וזוכים לציון זהב בדירוג  GREENGAURDלהפחתת פליטות גזי
חממה בתהליך הייצור .תקרת  ARTICבעלת ערכים אקוסטיים מצטיינים
ועמידות לאורך שנים ,בעיצוב מודרני ונקי.

TAMBOARD

CEILING

תקרות גבס מחורר  TAMBOARD Ecoמבית VOGL

SYSTEMS

המותגים המובילים בעולם,
השירות והמקצועיות
של טמבור
טמבור גאה להציג את TAMBOARD

 ,CEILINGSסדרת התקרות החדשה
המספקת מענה מקצועי ומקיף למגוון
רחב של צרכי קירוי.
סדרת  TAMBOARD CEILINGSכוללת
תקרות גבס מחורר רציפות ופריקות
במגוון דוגמאות ,אריחים מינרליים
ואריחי שבבי עץ – והכול תחת קורת
גג אחת ,ממיטב היצרנים בעולם ובליווי
הניסיון והמקצועיות של טמבור.
ידידותיות לסביבה ,אקוסטיות ,עומדות
בתקנים המחמירים ביותר ומעניקות
מראה מעוצב ואיכותי לכל חלל,
 TAMBOARD CEILINGSהן הפתרון
הנבחר של אדריכלים ואנשי מקצוע
בארץ ובעולם.

עיצוב יוקרתי בשילוב טכנולוגיית ספיחת מזהמים ליצירת אוויר נקי יותר
תקרות  TAMBOARD Ecoשל טמבור מבית  VOGLהגרמנית הן שילוב מנצח של עיצוב יוקרתי וטכנולוגיית ספיגת
זיהומי אוויר ורעש ,ליצירת סביבת מחיה איכותית ,מעוצבת ובריאה .תקרות  TAMBOARD Ecoמשמשות להנמכות
תקרה ולחיפוי קירות וזמינות במגוון צורות התקנה  -כאריחים ,כלוחות גבס מחורר רציף וכלוחות גבס במקבצי
חירור .כל תקרות  TAMBOARD Ecoמכילות מינרליים מיוחדים בטכנולוגיית ספיחת ריחות ומזהמים ,בדומה
למערכות טיהור מים ביתיות .התקרות סופגות רעשים עד למקדם של  ,αw=0.85עמידות לאש ומהוות פתרון
איכותי לחללי מחיה ועבודה מעוצבים ובריאים.

תקרות שבבי עץ מבית CEWOOD

TAMBOARD CEILING SYSTEMS
גודל לוח /אריח במ"מ

ברקוד

מק"ט

תאור מוצר

912141221110

ל.גבס  Standardמחורר 6/18R

1188 x 1998 x 12.5 mm

7290114796125

912141223110

ל.גבס  Standardמחורר 8/18R

1188 x 1998 x 12.5 mm

7290114796132

לוח גבס מחורר  TAMBOARD Ecoמבית  | VOGLמכירה לפי כמות נדרשת

912141235110

ל.גבס  Standardמחורר 8/18Q

1188 x 1998 x 12.5 mm

7290114796149

912141237310

ל.גבס  Standardמחורר 12/25Q

1200 x 2000 x 12.5 mm

7290114796156

912141239310

ל.גבס  Standardמחורר 8/15/20R

1200 x 2000 x 12.5 mm

7290114796163

912141241310

ל.גבס  Standardמחורר 12/20/35R

1200 x 2000 x 12.5 mm

7290114796170

912144378124

ל.גבס מחורר AK-DB 2-4 12/25Q

1200 x 2400 x 12.5 mm

7290114796538

אריחי גבס מחורר  TAMBOARD Ecoמבית  6 | VOGLיחידות בקרטון
912142121220

א.גבס מונח 6/18R

מתאים לT24 610X610 -

7290114796187

912142137220

א.גבס מונח 12/25Q

912142221110

א.גבס חצי שקוע 6/18R

מתאים לT24 610X610 -
מתאים לT24 610X610/T15 600X600 -

7290114796194
7290114796200

912142235110

א.גבס חצי שקוע 8/18Q

מתאים לT24 610X610/T15 600X600 -

7290114796514

912142237110

א.גבס חצי שקוע 12/25Q

מתאים לT24 610X610/T15 600X600 -

7290114796521

תקרות אריחים מינרליים מבית  16 | USGיחידות בקרטון

 100%חומרים טבעיים במראה עדכני ומעוצב
תקרת שבבי העץ של  TAMBOARD CEILINGSמבית  CEWOODהאירופאית
מציעה פתרון אקולוגי ומעוצב לסביבות המגורים והעבודה המודרניות .עשויים
מ 100% -חומרים טבעיים ,אריחי שבבי העץ ידידותיים לסביבה ובעלי מקדם
בליעה אקוסטית גבוה המגיע ל  αw 0.9בשילוב עם צמר סלעים .האריחים
מציעים בידוד תרמי מצוין ,ספיגת לחות עודפת ועמידות גבוהה לאש .לצד
המראה הטבעי של העץ ,תקרת שבבי העץ של  TAMBOARD CEILINGSמגיעה
במגוון צבעים ודוגמאות ,והיא בחירתם של מעצבי פנים ואדריכלים בפרויקטים
מודרניים רבים ברחבי העולם.

913146501112

א.מינרלי  OMNIמונח עובי  12מ"מ

מתאים לT24 610X610 -

7290114796545

913146502112

א.מינרלי  POINTמונח עובי  12מ"מ

מתאים לT24 610X610 -

7290114796552

913146503112

א.מינרלי  PEBBLEDמונח עובי  12מ"מ

מתאים לT24 610X610 -

7290114796569

913146504112

א.מינרלי  PEBBLED PLUSמונח  12מ"מ

מתאים לT24 610X610 -

7290114796576

913146504215

א.מינרלי  PEBBLED PLUSחצי שקוע  15מ"מ

מתאים לT24 610X610/T15 600X600 -

7290114796583

תקרות אריחים מינרליים מבית  16 | ROCKFONיחידות בקרטון
915140600600

א.ארטיק  Aמונח  610*610עובי  15מ"מ

מתאים לT24 610X610 -

7290114794398

915141600600

א.ארטיק  Eחצי שקוע  600*600עובי  15מ"מ

מתאים לT15 600X600 -

7290114794404

תקרות שבבי עץ מבית  | CEWOODמכירה לפי כמות נדרשת
914141200600

ל.שבבי עץ  1200*600עובי  25מ"מ

גדלים שונים

7290114794343

914140600600

א.שבבי עץ  600*600עובי  25מ"מ

מתאים ל600X600 -

7290114794336

לשאלות נוספות ומענה מקצועי ,פנו למוקד המומחים של טמבור
בטלפון  *6477או חפשו אותנו ב tambour.co.il

