
 
 גימור סיידינג מויניל

פתרון טכני זה מחליף את חלקי העץ הצבועים אשר מונחים אחד על השני תוך יצירת דפוס שדומה לעץ חג מולד אשר ניתן להשתמש בו לעורך 

 .זמן לציפוי בתים

 .שנים 3-5כל חלק שכזה היה צורך לחבר לקיר ולצבוע דבר שלקח זמן ומאמץ רב. במהלך הזמן הצבע דהה והיה צורך לצבוע מחדש כל 

 .לאחר מכן הופיעו פנלים מתכתיים בצורות וצבעים שונים אשר גם בהם השתמשו לגימור

כן שריטות וחלודה נמצאים בין המחלות של סוג הגימור הנ"ל  גם הם דורשים תחזוקה רבה, מאבדים מצורתם בעקבות מכות, הצבע דוהה. גם

 .וכל אלה יחד עם הזמן הורסים את המראה החיצוני אשר מאלצים לבצע שיפוץ באמצעות צביעה ואף החלפה של פנלי הגימור

דוגמת עץ,  –ות מראה של כל חומר אחר חומר עמיד, יפה, עמיד בפני מכות, שומר חום ויכול לדמ –כיום בשוק חומרי הגימור קיים סיידינג מויניל 

 .אבנים, עץ ומתכות. החומר אינו דורש תחזוקה ונשטף בקלות באמצעות זרם מים ואשר אינו מעביר חום בקלות

 .החומר עמיד למכות, לא דוהה בשמש ושומר על מראה חיצוני יפה במשך שנים רבות

 Siding -ות. טכנולוגיות חיבור הפנלים גורמת להם להיות עמידים למים והגימור בהסיידינג הנו חומר קל משקל אשר מוריד את העומס על היסוד

 .הנו פתרון זול יותר מאשר חומרי גימור אחרים

ניתן לשימוש גם בפנים המבנה ובקירות בודדים. מגוון הצבעים והיכולות של החומר לחקות את כל חומרי הגימור הופך את  Siding -כמו כן ה

 .ר כל קשת העיצוביםהחומר לזמין עבו

בכל רמות הקושי. כמו כן, אנו מבצעים התקנת פאנלים -  Sidingמבצעת במקצועיות רבה עבודות התקנה וגימור באמצעות ה Almoks חברת

הינם תחליף  PVC לגימור עבור תקרות, קירות, מסדרונות, חדרי אמבטיה ומטבחים. עם התקנה ופירוק פשוטים פאנלים של PVC מפלסטיק

וין במקום תקרות גבס ויעילים ביותר בהתקנה תחת מערכת מיזוג מרכזי בה מפעם לפעם יכולה להיווצר נזילה אשר גורמים נזק אסתטי מצ

 .וכלכלי למבנה ולבעליו

באיכות הגבוהה ביותר. בלבד של מותגים ידועים   PVCמויניל ופאנלים מפלסטיק  Sidingמבצעת עבודות גימור באמצעות Almoks חברת

 .Mitten, Xteria, Dimplex ארצות הברית, קנדה וארצות אירופה דוגמתב

 


