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חלונות איכות לבית

 | PVCעץ-אלומיניום | אלומיניום תרמי
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פותחים חלון
חברת חלונית מאמינה כי חלונות איכותיים ,מבודדים ומעוצבים ,חשובים לאין שיעור בחיי האדם בביתו .החלונות שלנו הם בעלי איכות מצוינת,
מהחומרים הטובים בעולם .כל נפש יהודית יודעת עד כמה חשוב הבידוד התרמי לבית .אך מה לעשות? אותם קלקרים שדוחפים לתוך הקיר
והבלוקים המבודדים שמקפידים להשתמש בהם ,לא שווים כמעט דבר כשלא משקיעים בחלונות עצמם .החלון הישראלי הנפוץ  -מסגרתו עשוייה
אלומיניום אשר מוליך פנימה את החום בקיץ ואת הקור בחורף .כל מה שהושקע בבידוד של הקירות ,בורח דרך החלונות.
רבים בכל רחבי העולם עברו בשנים האחרונות להשתמש בחלונות שמסגרתם עשויה מחומר מבודד תרמית .שטח החלונות הוא כ 4% -ממעטפת הבית,
אך איבוד האנרגיה דרכם הוא כארבעים אחוז! אנשים משקיעים בפתרונות חימום וקירור מבלי לדעת שפתרון פשוט כמו חלון מ  PVCאו עץ הוא
הפתרון הטוב ביותר לבידוד ואיטום הבית וכך ניתן לחסוך כמות עצומה מתצרוכת החשמל ,כך גם תוכל לחסוך בחשבון החשמל ,וגם תוכל לשמור
על איכות הסביבה.
חברת חלונית הירושלמית מייבאת לארץ מחברת  REHAUהגרמנית ( ,)www.rehau.comחלונות ודלתות  ,PVCעץ-אלומיניום ואלומיניום תרמי,
שלהן מבחר יתרונות ברורים בכל הנוגע לאיטום ובידוד הבית .החברה מייבאת בין השאר חלונות מוגני פריצה ומסנני קרינה ,וכאלו שמבודדים
אקוסטית ברמה כזו שגם עצרת המונים בחוץ לא תישמע.
חשוב לנו שכל אחד יוכל בהתאם לתקציב שלו לקבל חלונות איכותיים המיוצרים בטכנולוגיה הטובה בעולם.
תתחדשו!
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יתרונות  U PVCמול עץ או אלומיניום:
חלון  PVCהינו אחד החלונות הפופולארים באירופה ובארה"ב ,ולא סתם.
אנשים נוטים לחשוב שעץ הוא החומר הכי טוב לשימוש בחלונות או דלתות ,מה שלמעשה אינו
נכון מול שימוש בתרכובת ה .U PVC -לחומר יתרונות רבים על דלתות וחלונות עץ או אלומיניום.
נמנה כמה מהיתרונות שלו על פניהם:
תחזוקה
חלונות עץ זקוקים לתחזוקה שוטפת כגון ליטושים תקופתיים ושימון,
 U PVCלא דורש תחזוקה מיוחדת ,רק ניקוי תקופתי שיגרתי בלבד.
עמידות בתנאי מזג אויר קיצוניים
שמש לעומת חלונות העץ אשר דוהים מהר מאוד וזקוקים לליטוש מחדש  U PVCבעל תרכובת
 UVמיוחדת עמידה שלא דוהה תחת חשיפה ממושכת לשמש.
גשם חלונות עץ נוטים להירקב או להתרחב תחת גשם חזק ,מה שמשפיע על הבידוד וגורם
לחדירת מים במקרים רבים U PVC .עמיד מול גשם שוטף ובנוסף נבנה בו מנגנון מיוחד אשר
מזרים את המים אל מחוץ לבית.
רוח חלונות עץ ואלומיניום מזדעזעים ברוחות חזקות .חלונות  U PVCעשויים תרכובת מיוחדת
מחוזקת בפלדה מה שגורם להם לעמוד מול עומס רוח כבד.
אסתטיקה
לחלונות  U PVCיש מראה אלגנטי המשפר את מראה הבית מבחוץ ומבפנים .לעץ יש מראה חם
אשר לא מתאים לכל סביבה ולאלומיניום מראה קר אשר לא מתאים לכל בית .לחלונות U PVC
יש מגוון רחב של עיצובים המאפשרים בחירה אישית של אופי האווירה ,בלי להתפשר על איכות.
שימור אנרגיה
אלומיניום ועץ הם חומרים מוליכים חום וקור מה שגורם לאיבוד אנרגיה כאשר מנסים לחמם
או לקרר את הבית .חלונות  UPVCאינם מוליכים חום וקור מצד אחד ומצד שני בזכות הפרזול
המעולה שלהם אוטמים כליל את הפתחים ועל כן ניתן לחסוך בהפעלת חימום ומיזוג
ולשמור על טמפרטורה קבועה בבית ולחסוך בהוצאות החשמל.
בידוד אקוסטי
חלונות ודלתות  U PVCמיוצרים עם פרזול איכותי ואמין במיוחד הנועל את החלון במספר
נקודות ובתוספת זכוכית מתאימה ניתן להגיע לרמת בידוד אקוסטי מהטובות בעולם.
הזעה
למשתמשי חלונות אלומיניום ידועה בעיה כואבת ,במיוחד לעקרות הבית שיודעת כמה קשה
לנקות עובש :הזעה  -אדים המצטברים על החלון ומתחילים לנזול וגורמים לעובש ולנזקים
בפנים הבית .חלונות  U PVCמונעים את ההזעה הזו ,ושומרים על הבית מפני העובש שבא
בעקבות זה.
קורוזיה
חווית השימוש בחלונות  U PVCמתאימה לאנשים שבחרו לגור מול הים.
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סגנונות מבנה
קשתות ,גותי ,מלבנים ,חלוקות פנימיות
וחלון עגול הם רק חלק ממגוון האפשרויות
שלנו להנדס ולעצב את החלון בצורות
ובגדלים שונים.
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סגנונות פתיחה

צבעים

לכל אחד יש את סגנון הפתיחה הנוח לו באופן אישי.
אנו מציעים מגוון רחב של סוגי פתיחות שונים
לחלונות ,לדלתות ולפתחים גדולים.

קיים מגוון רחב של צבעים עבור חלונות ה , PVC
גוונים שונים ל  PVCדמוי עץ ולעץ-אלומיניום.

חלונות ודלתות דרי-קיפ ,צרפתי ,הזזה ,אקורדיון,
משוך והזז ,הרם והזז ועוד
.
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מתקדמים לבידוד תרמי ()Thermal insulation
כאשר אתם נוגעים בחלון עם מסגרת אלומיניום בימות החורף הקרים מה אתם מרגישים? קור.
הקור הזה מגיע מבחוץ והאלומיניום מוליך אותו ישירות לתוך הסלון או החדר שינה שלכם.
לא משנה איזה סוג זכוכית בידודית תהיה לכם ,הקור ימצא את דרכו דרך מסגרת האלומיניום.
אם נעשה חישוב פשוט נמצא נתון מפתיע :מסגרת החלון ,בחלון סטנדרטי ,מהווה בערך  30%משטח החלון.
כלומר אנחנו משקיעים המון אנרגיה בחימום וקירור הבית על מנת להתגבר על מעבר הקור והחום דרך האלומיניום.
מחקרים מראים כי כמעט  40%מהאנרגיה הנצרכת לחימום וקירור הבית הוא כתוצאה מבריחת אנרגיה דרך החלונות.
מה שיותר מפתיע הוא שאין צורך לקבל זאת כנתון .העולם כולו עובר לחלונות בעלי בידוד תרמי גבוה עם עיצוב מרשים.
עוד נתון מפתיע הוא שישנם דרכים למדוד בצורה מדויקת את התכונות של חלון ולהשוות בין חלונות שונים.
המדד העיקרי הינו  .זהו מדד לבידוד התרמי של החלונות.
ככל שמספר זה נמוך יותר כך החלון מבודד טוב יותר.
לחלונות הסטנדרטים שלנו ישנו ערך  Uשל בערך  .1.6לשם השוואה  -חלון אלומיניום סטנדרטי בעל  Uשל בערך .8
זהו הפרש של מאות אחוזים בחסכון באנרגיה!
הזכוכיות שאנו מתקינים עשויים מחומר איכותי ונושאים תו תקן אירופאי מחמיר.
ניתן להתקין סוגי זכוכית שונים בעלי עובי ,בידוד תרמי ואקוסטי המתאים לצרכים שלכם.
לפניכם רשימה חלקית של סוגי זכוכיות שונים:
ציפוי  :Low-Eמחזיר חזרה קרינת אינפרא אדום .כאשר הציפוי הוא כלפי חוץ הוא מחזיר חזרה את הקרניים
המחממות של השמש ומאפשר מעבר של אור .כאשר הציפוי הוא פנימי הוא מחזיר חזרה לתוך הבית את החום ולא נותן לו לברוח החוצה.
נגד פריצה :פתרון נהדר לבעלי חוש אסטתי עדין אשר רוצים להימנע מהתקנת סורגים.
הזכוכית המיוחדת תמנע אפשרות ליצור חור בזכוכית בקלות ותבריח גנבים מזדמנים.
סופר אקוסטית :זכוכיות בעוביים שונים עם מרווח נכון בין הזכוכיות יצור שקט מופתי בתוך החדר.
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עומס תנועה

מרחק הבית
מהכביש

כמות הפחתת
דציבלים מומלצת

חברת חלונית

1

כביש עירוני
 1,500מכוניות ביום

 12-30מטר

dB 28-29

*

2

כביש עירוני
 1,500מכוניות ביום

 5-12מטר

dB 30-34

*

3

כביש בין עירוני
 30,000מכוניות ביום

 80-150מטר

dB 35-39

*

4

כביש בין עירוני
 30,000מכוניות ביום

 30-80מטר

dB 40-44

*

רמת בידוד אקוסטי

מונחים בסיסיים על בידוד אקוסטי
בידוד אקוסטי מתאים נותן אווירה של שלווה ורוגע בבית .כל החלונות הסטנדרטים שלנו נותנים בידוד אקוסטי ברמה גבוהה.
איך מודדים מהי רמה גבוהה? רעש נמדד בדציבלים .והשאלה היא כמה דציבלים החלון מפחית.
רעש ממוצע בדיבור של שני אנשים הוא בגובה של  60דציבלים .רכב חולף במרחק  3מטר הוא  80דציבלים.
חלון סטנדרטי של חלונית מפחית  30דציבלים בערך .עם חלון מיוחד לבידוד אקוסטי ניתן להפחית הרבה יותר.

עמידות
במזג אוויר

בידוד חום

שמירת אנרגיה

ידידותי לסביבה

בלתי שביר

עיצוב מגוון

חסין אש

בידוד אקוסטי

נגד קורוזיה
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דלתות ודוגמאות פירזול
הדלתות ,הזכוכיות ,וכן הידיות של הדלתות,
חשובים כולם לגימור טוב בעיצוב הבית.
חברת חלונית מספקת בנוסף לחלונות
גם מגוון של דלתות חוץ ופנים ,ידיות וזכוכיות
שונות להשלמת העיצוב הכללי
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11

 PVCדמוי עץ
ליהנות מיופי של עץ טבעי במגוון רחב של דוגמאות
וצבעים ,מבלי לדאוג לתחזוקה שוטפת ומייגעת של העץ
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סוגים שונים דמויי עץ

עיצוב בדמות עץ אמיתי עם היתרונות של  PVCללא צורך בתחזוקה |  PVCדמוי עץ מאפשר להנות מכל העולמות.

חתך החלון

מגוון עיצובים
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אלומיניום תרמי
האלומיניום התרמי נותן מענה טוב ואיכותי למי שרוצה את החזית הרעננה ,הצעירה והחדשנית של חלונות אלומיניום.
הוא בנוי עם הפרדה בין החלק החיצוני של הפרופיל לבין צידו הפנימי על ידי גשר תרמי בתוך האלומיניום.
האלומיניום עם הגשר התרמי נותן מענה טוב לפתחים גדולים מאד.

שימו לב לגשר המבודד בתוך האלומיניום:
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חלונות הזזה
מהיום אפשר ליהנות מהיופי ואיכות הבידוד והאיטום של
חלונות  PVCמבלי להתפשר על הנוחות של חלון הזזה.
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חלון היברידי | עץ-אלומיניום
העץ משרה אווירה קלאסית בתוך הבית .והאלומיניום מבחוץ ,משרה אווירה צעירה וקלילה.
החלון עשוי עץ איכותי ויפיפה בצד הפנימי של הבית .ומבחוץ האלומיניום ,מגן על העץ מפני פגעי מזג האוויר.
העץ עבר תהליכים מיוחדים כך שהוא נשמר לאורך שנים ,והאלומיניום מבודד על ידי גשר תרמי כך שבנוסף
לבידוד הטבעי של העץ ישנה שכבת בידוד נוספת .עם ההגנה הכפולה הזו  ,החלון הוא סופר תרמי.
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חתך פרופיל עץ-אלומיניום
עץ :עץ איכותי העובר תהליך מיוחד על מנת לשמר אותו למשך שנים.
אלומיניום :האלומיניום הינו איכותי ונותן הגנה חיצונית לעץ מפני פגעי מזג האוויר.
שבר תרמי :בנוסף לבידוד הטבעי של העץ גם האלומיניום שלנו מבודד.
תכונה זו מוסיפה לבידוד של החלון וכן שומרת בצורה מיטבית על העץ.
זכוכית :ניתן להזמין מגוון רחב של סוגי זכוכיות לפי התאמה אישית .זכוכית ,Low-E
גוון צבע לזכוכית ,זכוכית סופר אקוסטית ,צלון פנימי ,זכוכית בטיחותית ובטחונית ועוד.
ספייסר :כל הזכוכיות שלנו הם בידודיות עם מרווח גדול בין הזכוכיות
על מנת לאפשר בידוד תרמי ואקוסטי גם יחד.
אטמים :האטמים שלנו עשויים  EPDMהעומדים בתקנים אירופאים
מחמירים לאיטום מפני רוח וגשם ועמידים לאורך שנים.
מנגנון :המנגנון האיכותי מיוצר בחברות המובילות בעולם בתחום זה.
ידית :ידית מעוצבת עם אפשרות לגוונים רבים.
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Energy Window
Dalgan Wood Industry
PVC U Casement Window
Liniar Sculpturec Casement Window A1

A

A
B
C
D
E

יתרונות החלונות שלנו
בידוד תרמי מצוין .אקלים נעים בבית ללא צורך בחימום וקירור בתדירות גבוהה .
חסכון של עד מאות אחוזים בהוצאות חימום וקירור של הבית ביחס לחלון אלומיניום סטנדרטי.

F
G

בידוד אקוסטי גבוה

)Energy Index (kWh/m2/year

9

(Energy Index cerified by BFRC and based on UK
standard window. The actual energy condumption
for specific application will depend on the building,
)the local climate and the indoor temperature

UK

The climate zone is:

1.3 W/m2.K
0.46
0.00 W/m2.K

)Thermal Transmittance (U window
)Solar Factor (G window
)Effective Air Leakage (L factor

איטום מצוין למים ולרוח.
תופעת העיבוי נעלמת  .אין צורך להתרגל עוד להזעה של החלונות בחורף.
יתרונות אקסקלוסיביים של חלונית
אפשרות לגוונים רבים ,סוגי ידיות ,צלון פנימי ועוד התאמות אישיות רבות.
מגוון רחב של סוגי פתיחה וסגנונות בניה לחלונות דלתות וויטרינות גדולות.
התחשבות ברוחות ועומסים ע"י תוכנה לחישובים הנדסיים.
חומרי גלם איכותיים מהמפעלים המתקדמים בעולם בתחום החלונות.
אחריות ל  5שנים.
צוות מקצועי ואדיב עם ניסיון של שנים בתחום החלונות התרמיים
שישמח להתאים את החלונות לצרכים האישיים ולתקציב שלכם.
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תריסים
התריסים הינם מרכיב חשוב בנוסף לחלון.
ארגז תריס איכותי עם בידוד תרמי ואקוסטי
בשילוב מנגנון נוח לתפעול ואמין הוא הכרחי
לכל מי שמשקיע בבית עם חלונות איכותיים.
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פתרונות הצללה
בנוסף לארגזי תריס אנו מציעים פתרונות הצללה נוספים
כדוגמת צלון פנימי בין הזכוכיות ותריסים ונציאנים.
פתרונות הצללה לפתחים גדולים במיוחד.

אפשרויות מנגנונים
ידני
חשמלי
מנואלה
מנואלה+חשמלי

מיוחד! אפשרות לארגז תריס נסתר.
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דקים וגדרות להשלמת עיצוב חיצוני
אנו נותנים פתרונות לדקים ,פרגולות ,מעקים
למרפסת וגדר סביב הבית בסגנון עיצובי הדומה לחלונות.
הדקים שלנו מחזיקים מעמד לאורך שנים רבות
ללא צורך בתחזוקה.
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דקים דמויי עץ מיוחדים ,עמידים יותר לאורך זמן
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בנייה ירוקה
בשנים האחרונות העולם יותר מודע לנושא של בנייה ירוקה .חסכון באנרגיה אינו רק בונוס כספי בהוצאות החשמל אלא שמירה על כוכב הלכת שלנו עבור
הדורות הבאים .אנו עובדים במקביל עם חברות המתמחות בבנייה ירוקה ובפתרונות ירוקים .ספקית הפרופילים שלנו ,רהאו ,הינה אחת החברות המובילות בעולם
לפתרונות ירוקים בכל תחומי הבנייה.
חלונות  PVCידידותים לסביבה מכמה היבטים:
אנרגיה הבידוד המעולה חוסך בהוצאות האנרגיה .לעומת חלונות האלומיניום הנפוצים בארץ אשר מבודדים פחות ועקב כך צורכים הרבה יותר אנרגיה.
כמו כן גם כמות האנרגיה בשעת יצור הפרופילים נמוכה ביחס לייצור חומרים אחרים.
מיחזור ה  PVCהוא חומר ממוחזר .גם את העודפים מהייצור ניתן לשלוח למחזור.
אשפה כמות האשפה הקטנה הנזרקת גם היא ידידותית לסביבה .הפולימר מתנגד להתקפות קורוזיות מהמים וממצב הקרקע.
אשפת הפולימר תישאר שלימה ולא תדליף חומרים רעילים אל תוך הקרקע ומקורות המים.
ברכישת חלון  PVCאתה מגן על הסביבה וגם חוסך בהוצאות
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