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א .שלבי
תכנון הפרויקט

מילוי שאלון תחילת תכנון
ע"י אדריכל וקבלן הפרויקט

מידול אדריכלי
בתוכנה Vertex BD
ע"י אדריכלי מייטק
ושליחה לאישור

תכנון הנדסי
ע"י מהנדסי מייטק

ייצור שלד המבנה במפעל

הובלה לשטח
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ב .קונסטרוקציית מייטק  -מידע כללי
 )1חתך טיפוסי של קונסטרוקציית מייטק:
➢ פרופילי הקירות:

קירות פנים  92מ"מ

קירות חוץ  152מ"מ

➢ פרופילי רצפת ביניים /גג שטוח:
קורות מייטק בגובה  203מ"מ

אגדי ULTRA-SPAN

 )2קירות נושאים:
קירות חוץ ופנים הינם קירות נושאי עומסים.לא ניתן להזיז או לפרק
קירות אלו ,אלה אם נלקח בחשבון בשלב התכנון ההנדסי.
 )3מדרגות:
אין לתמוך מדרגות מבטון או מפלדה כבדה על קונסטרוקציית מייטק.
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ג .סטטוס פרויקט
(1

האם התקבל היתר בנייה לעבודה?

(2

מתי מתוכננת תחילת עבודה על בטונים (ריצפת קומת קרקע וממ"ד) בשטח?

(3

מתי צפוי תחילת ביצוע שלד מייטק?

ד .נקודות חשובות לתכנון
כאן עליכם לעדכן אותנו בנתונים אותם לא ניתן לראות בתוכניות:
(1

האם מתוכננת תוספת קומה עתידית על גג המבנה?

(2

האם ישנם פתחי דלתות וחלונות עתידיים?

(3

האם אתם דורשים שחלק מהקירות לא יהיו נושאים?

(4

עומסים מיוחדים שעלינו לקחת בחשבון בתכנון ההנדסי .
לדוגמא :ג'קוזי במרפסת ,תליית אנטנות בגג ,מערכות מיזוג ,פנלים סולאריים ועוד...

ה .חתך המבנה
חתך המבנה הינו אחד השלבים החשובים בפרויקט ומשתנה בין פרויקט לפרויקט.
בשלב זה עליכם לקבל החלטה סופית לגבי חיפוי הקירות ,חיפוי תקרת הביניים וחיפוי הגג .כל אלה
ישפיעו על התכנון.
שיקולים לבנית חתך נכון:
❖ בפרויקט יש  0.00אחד והוא מפלס פני ריצוף כניסה לקומת קרקע.
❖ יש לשמור על גובה המפלסים בהתאם לתוכנית האדריכלית .זאת על מנת למנוע חריגה מהיתר
הבנייה ,ולשמור על גובה ומספר המדרגות בפרויקט.
❖ גובה ריצוף במרפסות -יש לוודא שיש מספיק גובה ליצירת שיפועים במרפסת.
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דוגמא לחתך המבנה
עוביים של חיפויים יכולים להשתנות בהתאם
לצרכים אדריכליים או ע"פ החיפויים בהם תבחרו

הסבר החתך לדוגמא :

הערה:
חתך זה הינו אגד לצורכי הדגמה.
ברוב הדוגמאות ניתן לספק קורות
ולא אגדים.

קומת קרקע:
❖ תכנון לפי קו חוץ אדריכלי.
❖ שן בטון בגובה  20ס"מ לקירות חוץ בלבד.
קירות פנים ללא שן בטון.
❖ גובה ריצוף :כ 15-ס"מ.
❖ גובה מפני ריצוף קומת קרקע ועד תחתית קורות תקרת ביניים 300 :ס"מ.
לאחר הנמכת גבס ( 10ס"מ) ,גובה נטו בקומת קרקע הינו 290 :ס"מ.
חתך חיפוי תקרת ביניים (מלמטה למעלה):
❖ הנמכת גבס 10 :ס"מ.
❖ קורות מייטק בגובה  203מ"מ.
❖  6ס"מ יציקת בטון על גבי פח גלי.
❖ מילוי  +ריצוף :כ 10-ס"מ.
קומה א':
❖ מפלס קומה א'+3.363 :
❖ קירות קומה א' מתחברים ליציקת הבטון.
❖ גובה ריצוף :כ 10-ס"מ.
❖ גובה מפני ריצוף קומה א' ועד תחתית אגדי הגג 284.5 :ס"מ.
לאחר הנמכת גבס ,גובה נטו בקומה א' הינו 274.5 :ס"מ.
חיפוי הגג (מלמטה למעלה):
❖ הנמכת גבס 10 :ס"מ.
❖ אגדי מייטק בגובה  40ס"מ.
❖ לוח תשתית (בעובי כ 20-מ"מ).
❖ בטקל בשיפוע  +איטומים.
מעקה הגג:
❖ מפלס סופי של מעקה הגג+7.728 :
❖ קירות מעקה הגג מתחברים מעל לוח תשתית.
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ו .תכנון קומת קרקע
 )1העמדת קונסטרוקציית קירות מייטק
בתכנון אדריכלי בשיטה הקונבנציונלית ,מידת קיר חוץ מינימלית הינה  20ס"מ ומידת קיר פנים מינימלית הינה  10ס"מ.
בשיטת מייטק ,רוחב קונסטרוקציית הפלדה של קיר חוץ הינו  15.2ס"מ ומידת קונסטרוקציית הפלדה של קיר פנים
הינו  9.2ס"מ .רוחב הקיר הסופי יכלול כמובן את החיפויים.
עליכם להנחות אותנו כיצד להעמיד את קונסטרוקציית הפלדה של מייטק ביחס לתוכנית האדריכלית.
קיימות מספר אפשרויות להעמדת קונסטרוקציית קירות מייטק:

1

2

העמדת קונסטרוקציית קירות
מייטק על קו חוץ אדריכלי –

העמדת קונסטרוקציית קירות
מייטק על קו פנים אדריכלי -

בשיטה זו ,לוח החיפוי החיצוני יבלוט
כלפי חוץ וישיק ליציקת פלטת הבטון.

בשיטה זו ,לוח החיפוי החיצוני יהיה
בקו אחד עם יציקת פלטת הבטון.

3
העמדת קונסטרוקציית קירות
מייטק בנסיגה כלפי פנים /חוץ
הבית ביחס לקו אדריכלי

יש להגדיר מידת נסיגה!
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 )2חיבור בין קירות מייטק לקיר בטון ממ"ד
כאשר נחפה את קיר חוץ מייטק בלוח חיפוי חיצוני,

שעוביו לפחות כ 2-ס"מ ,נקבל "קפיצה" בין החיפוי לקיר הבטון:

על מנת למנוע קפיצה זו ,קיימות שתי אפשרויות:
אפשרות מס' 1

אפשרות מס' 2

קונסטרוקציית מייטק בקו אחד עם קיר הבטון–

הכנסת קונסטרוקציית מייטק כלפי פנים בעובי לוח החיפוי

המשך חיפוי לוח חיצוני על קיר הבטון:

החיצוני ,כך שהלוח החיצוני יתיישר עם קיר הבטון:
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 )3שן בטון מתחת לקונסטרוקציית קירות מייטק
שן בטון נועדה להגביה את קירות קומת הקרקע מפלטת הבטון כדי למנוע אפשרות של הגעת מים לפלדה.
חלקם יוצקים שן בטון בקירות חוץ ,בקירות פנים וקירות חדרים רטובים.
חשוב להדגיש:
ניתן לבצע איטום בקומת קרקע גם ללא שן בטון.
•
ניתן לבצע שן בטון מתחת לקירות מייטק בקומת קרקע בלבד.
•
• בכל מקרה יש להדביק רצועת קומפריבנד בתחתית הקונסטרוקציה המונעת מגע ישירה בין הפלדה לבטון.
במידה ומבצעים שן בטון ,יש לציין:
 .1מה גובה שן הבטון הרצויה.
 .2מתחת לאילו קירות מבצעים את שן הבטון (חוץ  /פנים  /חדרים רטובים).

דוגמא לקיר מייטק שיושב על שן בטון

דוגמא לקיר מייטק היושב על פלטת בטון
ללא שן בטון

11

 )4גובה ריצוף קומת קרקע
בשלב ביצוע הפרויקט בשטח ,קירות מייטק ישבו על פלטת יציקת הבטון או על שן בטון.

לכן ,גובה הריצוף משפיע על גבהי פתחי חלונות ודלתות בקירות מייטק.

תכנון דלת בקיר מייטק

(ללא שן בטון מתחת לקיר)

בדוגמה הבאה נתון:
❖ קירות מייטק ללא שן בטון (הקירות יושבים על פלטת יציקת בטון).
❖ גובה ריצוף קומת קרקע15 :ס"מ.
❖ גובה דלת ע"פ אדריכלות210 :ס"מ.

נתוני קונסטרוקציה:

210ס"מ (גובה דלת רצוי)
+
15ס"מ (גובה ריצוף)
=
225ס"מ
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תכנון חלון בקיר מייטק

(ללא שן בטון מתחת לקיר)

בדוגמה הבאה נתון:
❖ קירות מייטק ללא שן בטון (הקירות יושבים על פלטת יציקת בטון).
❖ גובה ריצוף קומת קרקע15 :ס"מ.
❖ נתוני חלון ע"פ אדריכלות:
➢
➢
➢
➢

רוחב 120 :ס"מ
גובה חלון140 :ס"מ
u.k=+0.80
o.k=+2.20

נתוני קונסטרוקציה :
➢
➢
➢
➢

רוחב חלון 120 :ס"מ
גובה חלון140 :ס"מ
)u.k=+0.95 (=0.15+0.8
)o.k=+2.35 (=0.15+0.8+1.4
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 )5גובה מפני ריצוף ועד תחתית קורות מייטק
קירות קומת קרקע מתחברים מעל יציקת
בטון או שן בטון (ראו סעיף .)3
כיוון שקונסטרוקציית מייטק איננה נשארת
חשופה ,יש לקחת בחשבון הנמכת גבס
של לפחות  5ס"מ.
כלומר ,גובה הנטו של הקומה יהיה לאחר
הנמכת הגבס.
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 )6הרחבת פתחים
אנו מייצרים את קירות מייטק עם פתחים מלבניים בלבד.
לכן בשלב זה יש לקבוע את מידת הרחבת פתחי דלתות
וחלונות במקרים הבאים:
א) הרחבת לתריס גלילה או צלון -בחלונות ודלתות חוץ.
ב) סף שיש חלון.
ג) גליפים לדלתות חוץ וחלונות ללא תריס /צלון.
ד) גליפים לדלתות פנים.
ה) חלונות קשתיים.

חשוב מאוד!
יש לסמן על גבי התוכניות לאילו דלתות וחלונות דרושות הרחבות
ולציין את מידות ההרחבה לרוחב ולגובה.
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1

 .1הרחבת הפתח
לתריס גלילה או צלון
קיימות היום בשוק מספר שיטות
להצללת חלונות .אלו השיטות הנפוצות:

(1

תריס גלילה – מונובלוק.

(2

תריס גלילה – סמוי.

(3

צלון  /רפפה.

2

3
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תריס גלילה וצלון דורשים הגדלת הפתח כלפי מעלה ולצדדים.
❖ הרחבה כלפי מעלה :יקבע ע"פ מפרט יצרן.
ההרחבה כלפי מעלה לרוב נקבעת על פי גובה החלון
(מספר סיבובי גלילת התריס או אסיפת הצלון).
בד"כ מגביהים בין 30ס"מ ל40 -ס"מ.

❖ הרחבה לצדדים :יקבע ע"פ מפרט יצרן.
ההרחבה לצדדים הינה לטובת בליטת האוזניים של תריס הגלילה לצדדים.
בד"כ מרחיבים בין 3ס"מ ל 7-ס"מ בכל צד.
➢  3ס"מ בכל צד עבור מסילה רגילה.
➢  7ס"מ עבור בכל צד עבור מסילה סמויה.

על הקבלן להתקין את המסילות והמסלולים (חומר זה אינו כלול
בקונסטרוקציית מייטק).

פתחים
ללא הרחבות תריס גלילה

פתחים עבור תריס גלילה
30ס"מ כלפי מעלה 7 +ס"מ בכל צד
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 .2סף שיש חלון
על מנת לקבל את מפלס התחתון של החלון ( (U.Kע"פ דרישת האדריכל בחזיתות ,מרחיבים את פתח
החלון ב 5-ס"מ כלפי מטה.
 5ס"מ אלו מורכבים מ 3 :ס"מ אבן סף השיש 2 +ס"מ לוח חיפוי (גליף)  +שיפוע קטן לשיש.
➢ במידה וגובה סף השיש נלקח בחשבון באדריכלות -אין צורך להרחבה נוספת.

שלב ב'
שלב א'
לוח חיפוי

אבן סף
שיש

 2ס"מ

 3ס"מ
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 .3גליפים לחלונות ללא תריס /צלון ודלתות חוץ
❖ מהו גליף –
גליף הוא למעשה לוח חיפוי המתחבר בהברגה לדופן הפתח בקיר ומהווה
מסגרת לחלון ,לדלת או לויטרינה .על גבי הגליף תותקן מסגרת האלומיניום
של החלון /וטרינה או מסגרת הדלת.

גליפים

❖ מדוע צריך הרחבה לגליפים-

פתח האור הוא הפתח המדויק שלתוכו מכניסים את החלון .הוא למעשה המרחק
בין הגליפים הצדדיים ובין הגליף העליון וסף השיש התחתון.
כיוון שרוחב החלון /הדלת קטן מרוחב הקיר ,יש צורך בביצוע גמר (שליכט)
ברוחב הנותר .את הקונסטרוקציה לא ניתן לצבוע ולכן יש צורך בגליף,
שעליו ניתן לבצע את הגמרים.
❖ סוג הלוח לביצוע הגליף-

לוח זהה ללוח חיפוי קירות החוץ או לוח גבס ורוד חסין אש.
❖ בכמה ס"מ צריך להרחיב הפתחים לטובת גליפים-
בין  1ס"מ ל 2.5-ס"מ בשלושה כיוונים :לצדדים ולמעלה.
כלפי מטה אין צורך להרחיב ,כיוון שלקחנו את עובי הלוח בחישוב סף השיש.
עובי הגליף נקבע ע"פ עובי סוג הלוח בו תשתמשו ,יכול להיות לוח בודד או כפול.
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 .4גליפים לדלתות פנים
בשונה מהרחבת לדלתות חוץ לטובת גליפים ,רוחב משקוף ההלבשה
(שלבניה) של דלתות פנים הינה ברוחב של קירות הפנים.
למעשה ,הקבלנים משתמשים בקונסטרוקציית הקירות כמשקוף עיוור.

חשוב לשים ♥:
לביצוע נכון של דלתות ,יש להימנע מתכנון דלתות
המתחברות "אפס" עם הקיר.

במקרים אלו ,לא ניתן לבצע את הלבשת המשקוף.
מינימום מרחק מומלץ 4.5 :ס"מ (רוחב ניצב בודד).
20

לאחר חיפוי חוץ

כשהבית מאוכלס

 .5חלונות קשתיים
חלונות קשתיים יסופקו לשטח
כחלון מלבני.
ההקשתה תבוצע על ידי הקבלן בשטח.

שלב הביצוע
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 )7מיקום צמ"ג ,צינורות אויר וארובה
❖ יש לתאם מיקום צנרת בשלד מייטק בשלב התכנון.
❖ מטרת מיקום צינורות בתוכניות מיטק הינו למנוע מצב שבו
נידרש להעביר צינורות דרך הקונסטרוקציה במקום לא אפשרי.
דגשים:
 oאין למקם צינורות במפגש פינתי בין קירות.

תכנון מייטק

o

אין למקם צינורות בחיבור צומת  Tבין קירות.

o

אין למקם צינורות בצמוד לפתחי דלתות וחלונות.
יש לשמור מרחק של לפחות  15ס"מ
בין מרכז הצינור לתחילת הפתח.

אין לחתוך אגדי
הקשחה בשטח!

ביצוע בשטח
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ו .תכנון רצפת ביניים
 )1חיפוי רצפת הביניים
קיימות שתי שיטות לחיפוי רצפת הביניים:

.1

לוח תשתית על גבי קורות תקרת הביניים.

1

קיימות היום בשוק לא מעט לוחות תשתית ,בניהם:
 , STBשרה בורד ,הרדי פלור ,איטונג טק ועוד...
יתרונות שיטה זו:
✓

עומס קטן יותר (ביחס ליציקת בטון).

✓

מאפשר התקנת קירות קומה א' על הלוח

ללא צורך בהמתנה להתקשות יציקת הבטון.
.2

יציקת בטון בעובי  6ס"מ על גבי פח גלי או
פח  LEWISאו פח אחר שווה ערך.
יתרונות שיטה זו:
✓

עלויות נמוכות יותר.

✓

תשתית ריצפה קשיחה יותר.

לאחר בחירת תשתית חיפוי רצפת הביניים ,עליכם
לקבוע את סוג הריצוף ואת גובהו .אפשרויות לריצוף:

➢

אריחי ריצוף על גבי מצע שומשום מהודק.

➢

פרקט.

➢

אפשרויות נוספות בתיאום עם מהנדסי מייטק.

2

שימו ♥  :מומלץ להתאים את גובה חתך תקרת הביניים הכולל
למפלס קומה א' ,בכדי למנוע פגיעה בתכנון המדרגות.
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 )2פתחים בתקרת ביניים
בשלב התכנון יש לתת הנחייה למיקום פתחים בתקרת הביניים לצרכים הבאים:
➢ חלל מדרגות.
➢ חללים כפולים (חללים עוברים).
➢ פתח להשלכת כביסה.
➢ פתח למדרגות עתידיות.
➢ סקיילייט.
➢ פתחים עתידיים נוספים.
מהנדסי מייטק יתכננו את תקרת הביניים בהתאם לפתחים הנדרשים.
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לדוגמא :פרויקט בו תקרת הממ"ד ממשיכה מעל מעבר לממ"דוזיזית בחלקה.

 )3תקרת הבטון של הממ"ד
במידה ובקומת הקרקע קיים ממ"ד ,עליכם להעביר למייטק:
• סקיצה של קונטור שטח תקרת הבטון.
• מפלס תחתון של תקרת הבטון (.).U.k
• מפלס עליון של תקרת הבטון (.).O.k
לעיתים תקרת הבטון אינה רק מעל קירות הממ"ד ,וממשיכה כתקרה זיזית.
כיוון שנתונים אלו אינם מופיעים בתוכניות האדריכליות ,עליכם להעביר לנו נתונים אלו.
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ח .תכנון קומה עליונה

תכנון קומה עליונה מתייחס לקומה א' ,קומה ב'  ..ועד תוכנית מעקה הגג.

 .1גובה ריצוף (מתקשר לחיפוי תקרת הביניים)
בדומה להסבר גובה הריצוף בקומת הקרקע ,רק שהפעם קירות הקומה
העליונה מתחברים מעל תשתית חיפוי תקרת הביניים ,אותה בחרתם בסעיף
התכנון הקודם ( 6ס"מ יציקת בטון או לוח חיפוי).

5

גובה הריצוף ישפיע על גבהי הקירות ועל גבהי הפתחים.

 .2גובה קומה מפני ריצוף עד תחתית
קורות מייטק (ראו הסבר בתכנון קומת קרקע).
 .3הרחבת פתחים

 .4מיקום צינורות

2

(ראו הסבר בתכנון קומת קרקע)

(ראו הסבר בתכנון קומת קרקע)

 .5גובה מעקות מרפסת  /מעקה הגג

1

האם לתכנן את גובה המעקות לפי המפלס המופיע בתוכנית האדריכלית?
אם לא ,יש לתת הנחיה לגובה המעקות מתשתית חיפוי הרצפה (לפני בטקל).
שימו ♥ :
במקרים בהם הנחתם להגביה את תקרת הביניים /הגג לטובת הנמכת גבס,
מפלס המעקות אינו משתנה וגבהי המעקות קטנים.
יש לתת הנחיה לגובה הסופי של המעקה.
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ט .תכנון גג שטוח
גגות שטוחים (שאינם בשיפוע) ניתן לתכנן בשתי שיטות:
חשוב להדגיש כי סוג השיטה תקבע לפי דרישת מהנדס מייטק ,בתיאום עם הלקוחות ואדריכל/ית הפרויקט.

 (1גג מקורות מייטק בגובה  203מ"מ.

 (2גג אגדי ULTRA-SPAN

 .1חיפוי גג שטוח
בדומה לחיפוי תקרת הביניים ,עליכם לבחור תשתית חיפוי הגג:
(1

לוח תשתית.

(2

יציקת בטון בעובי של  6ס"מ על גבי פח גלי.

מעל התשתית בה תבחרו:
•

יש לצקת בטקל בשיפוע ליצירת שיפועים לניקוז הגג.

•

יש לבצע איטום.
במידה וקונסטרוקציית הגג נעשית מאגדים,
ניתן לייצר את קורת האגד העליונה בשיפוע ובכך ניתן
לחסוך את הצורך ביציקת בטקל ליצירת שיפוע בגג

 .2האם מעל גג זה מתוכננת להבנות קומה עתידית?
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י .תכנון גג משופע
 )1קונסטרוקציית הגג בהתאם לחתך
קונסטרוקציית הגג תקבע לפי החתך האדריכלי אותו תרצו לבצע בפרויקט.
השאלה אותה אתם צריכים לשאול:
כאשר אתם עומדים בתוך המבנה ומסתכלים כלפי מעלה האם אתם רואים תקרה שטוחה או תקרה משופעת.

בהתאם לחתך הגג ,מהנדסי מייטק ביחד איתכם בוחרים את סוג הקונסטרוקציה המתאימה לביצוע הגג.
אפשרויות לביצוע קונסטרוקציית הגג:
א) קורות בשיפוע.
ב) אגדים.
ג) גג מעץ גושני חשוף.

 .1קורות מייטק בשיפוע
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 .2גג אגדים – פרופילי ULTRA-SPAN
❖

מהנדסי מייטק יכולים לתכנן את כל סוגי הגגות ,בהתאם לדרישות האדריכל.

❖

להלן צורות אגדים נפוצים:

דוגמה של גגות מאגדי מייטק
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❖ אין מניעה לשלב גג מעץ גושני עם
קונסטרוקציית מייטק.

 .3גג מעץ
גושני

❖ כיוון שהגג הוא חלק בלתי נפרד
מהפרויקט ,מהנדסי מייטק מתכננים
את הגג ואת פרטי החיבור הדרושים.
❖ חברת מייטק אינה מספקת את העץ.
30

2

1

4
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 )2חיפוי גג משופע
שיטות לחיפוי גגות משופעים:

.1

רעפים – רעפי חרס ובטון.

.2

פאנל מבודד.

.3

רעפי שינגלס.

.4

לוחות מתכת (אבץ  /נחושת  /אחר).

.5

רב רעף.

.6

שיטות נוספות בתיאום עם צוות מייטק.

יש לדאוג לאיטום הגג!
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 )3פתחים בגג
לרוב מבצעים פתחים בגג לטובת:
➢ סקיי-לייט.
➢ חלון אוורור.

➢ מסתור דודים.

 )4עומסים מיוחדים
האם אתם מתכננים לשאת דברים מיוחדים על הגג כגון:
➢ פאנלים סולריים.
➢ דודים.
➢ מערכות מיזוג.
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יא .תכנון תוספת בנייה
יש לקבל אישור קונסטרוקטור שהמבנה הקיים יכול לקבל תוספת בנייה.

 )1התאמת תוכניות אדריכליות למידות בשטח
האם התוכניות האדריכליות מתאימות למידות בשטח?
יש לקבל תוכניות אדריכליות לפי מידות מדויקות מהשטח.
אם המבנה הקיים בזווית השונה מ ,90°-יש לוודא שהמידות נסגרות .לדוגמא:

 )2מיקום פתחים חדשים ביחס לישנים
אחד הדברים החשובים לאדריכלים בתוספת בנייה ,היא שהתוצר הסופי יהיה אחיד.
כלומר ,מלבד המעורבים בתכנון הפרויקט ,אף אדם אחר לא ידע שזוהי תוספת בנייה.
לדוגמא :חיפוי חיצוני אחיד של המבנה הקיים ושל תוספת הבנייה (טיח  /אלמנט אחר).
לשיקולכם כמובן  -האם ליישר קו בין הפתחים החדשים לפתחים הקיימים.

לפני חיפוי

אחרי חיפוי
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 )3תוספת בנייה על מבנה קיים
 .1גבהי מעקה בטון קיים
במידה ותוספת הבנייה מתחברת על מעקה בטון קיים ,יש לספק את הגבהים המדויקים לכל אורך המעקה.
❖ יש לוודא שהמעקה הקיים הינו בטון קונסטרוקטיבי – לאישור הקונסטרוקטור.

 .2יש לתת השענה קונסטרוקטיבית לכל קירות הפנים והחוץ.
 .3יש לוודא שניתן להעביר עומסים לקונסטרוקציית הבטון הקיימת.
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 )4התחברות למבנה קיים
(לצד המבנה)
קורות וקירות מייטק יתחברו לקורות /קירות
בטון קונסטרוקטיביים קיימים או לפלדה כבדה.
דגשים:
א -יש לקבל אישור קונסטרוקטור להתחברות
למבנה הקיים.
ב -אין להתחבר לקיר בלוקים.

ג-

יש להעביר תוכניות אדריכליות עם מידות
מהשטח על מנת ליצור החיבור.
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 60ס"מ

יב .צנרת
חשמל ומים
אחד היתרונות בשיטת מייטק הינו
היכולת להעביר את צינורות החשמל
והמים בקונסטרוקציית הקירות.

 60ס"מ

בניצבי הקירות מתוכננים חורים
אובליים ,שבהם ניתן להעביר צינורות
עד קוטר של  3.5ס"מ.

מרחק בין חורי השירות הינו  60ס"מ.
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סוגי צינורות אותך ניתן להעביר
בחורי השירות:
❖ צינורות חשמל.
❖ צינורות תקשורת.
❖ צנרת למכונת כביסה.
❖ חנוכיית ריכוז צנרת מים.
❖ ברז אינטרפוץ.

ברז אינטרפוץ
צנרת למכונת כביסה

ארון חשמל

מומלץ כבר בשלב התכנון
לציין את מיקום האלמנטים,
על מנת להקל על הקבלנים בשטח.

חנוכיה
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בהצלחה!

זמינים לכל שאלה
מייטק ישראל

WWW.MITEK.CO.IL
09-8943999

