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אודות

יתרונות עיקריים:

☯ גורם אחד שמנהל את כל הפרויקט מתחילתו ועד סופו ומספק אחריות 

☯ מחלקת תכנון, הנדסה, פיקוח ועיצוב העומדת לרשותכם 

☯ שקיפות מלאה 

☯ ניסיון של למעלה מ-35 שנה ומאות פרויקטים בכל רחבי הארץ 

☯ אחריות של 10 שנים לבית וכל החיים לשלד  

ודואגת  לצד קבלני משנה  אורגניים  עבודה  צוותי  החברה מעסיקה 

לפיקוח קפדני לאורך כל התהליך. רמת הביצוע של בעלי המקצוע 

המועסקים על- ידי החברה, גבוהה מאוד ותואמת את הסטנדרטים 

בו  יצרני  מפעל  לחברה  שמציבה.  ומצוינות  איכות  של  המחמירים 

מיוצרים קירות הבית לצורך התקנתם, מאוחר יותר, בשטח. ש.ק.ד 

היא הגורם המרכזי והעיקרי הבא במגע עם הבונה לאורך כל התהליך 

התכנון  דרך  המוקדם,  התכנון  משלב  שלו,  הצמוד  לליווי  ואחראית 

האדריכלי, תהליך הייצור עיצוב הבית ועד קבלת המפתח. המיומנות 

מציבות  והמשפצים  הבונים  קהל  עם  העמוקה  וההיכרות  שצברה 

אותה כמובילה בתחום הבנייה בכלל והבניה המתקדמת בפרט.

חברת ש.ק.ד בונים אחרת היא החברה המובילה את תחום הבניה המתקדמת בישראל למעלה מ 35 שנה. בזכות הניסיון הענף שצברה, הידע 

הטכנולוגי הנרחב שנרכש מחברות אירופאיות בתחום הבניה המתקדמת וההון האנושי האיכותי שמטפחת. החברה נוסדה בשנת 1980 ובונה בכל 

חלקי הארץ, מתמחה בתכנון, ביצוע וגמר של בתים פרטיים ומבני ציבור המושתתים על שלד עץ.
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יתרונות השיטה

           בידוד תרמי 
חיסכון של עד 75% בהוצאות החשמל ! 

היתרון הבולט והחשוב ביותר הוא הבידוד התרמי (Rv = 3.3) האדיר 

שמספקת שיטת הבנייה של ש.ק.ד החומר המבודד העיקרי הינו צמר 

זכוכית מינרלי, בעוביים שונים, הממלא את החלל הפנימי של קירות 

הבית. חיסכון באנרגיה מונע זיהום אוויר ומשפר את איכות החיים. 

            בידוד אקוסטי 
לחיות בשקט! 

השילוב של פוליסטירן F30 וצמר זכוכית יוצר בידוד אקוסטי גבוה 

המהווה חוצץ לרעשים המגיעים מחוץ לבית. החומר עומד בתקן 751 

הבית  של  הפנים  קירות  גם  בינלאומיים.  בידוד  ובתקני  הישראלי 

ממולאים בצמר זכוכית מינרלי, מה שמבודד רעשים בין חדרים.

           עמידות
ישראל נמצאת על השבר הסורי אפריקאי. 

מלט  מבוססי  מבנים  המחלישות  רבות  אדמה  תנודות  ההשלכות, 

וחומרים קשיחים. שיטת הבנייה של ש.ק.ד בעלת מרחב אלסטי גדול 

בחומרים  עטוף  כולו  הבית  הקרקע.  עם  "לנוע"  לבית  המאפשר 

כולה פועלת בתיאום שמייצר עמידות ארוכת  והמערכת  אקריליים 

טווח. 

             תחזוקה 
תחזוקה נמוכה! 

העץ המשמש לבניית הקירות אינו חשוף לתנאי מזג האוויר, שמש 

(אימפרגנציה)  וייבוש  שימור  תהליכי  עובר  הוא  כן  כמו  וכו'.  מים 

זמן.  לאורך  ואש  למזיקים  שלו  ובעמידות  שלו  בשימור  המסייעים 

העמידות הגבוהה בפני רעידות אדמה מצמצת את היווצרותם של 

סדקים ובכך ממעיטה את רמת התחזוקה באופן משמעותי. ש.ק.ד 

מספקת אחריות לכל החיים על השלד. 

          מהירות 
למה לחכות שנתיים ?!

6 חודשי עבודה בלבד. במקביל לעבודות העפר והבטון המתבצעות 

הבית.  לבניית  הנדרשים  האלמנטים  כל  מיוצרים  במפעל  בשטח, 

הכנה מוקדמת והקפדה על פרטים מאפשרת לצוות המקצועי של 

החברה להרכיב את האלמנטים בשטח במהירות. יעילות שחוסכת 

זמן רב ומקצרת את זמן ההמתנה של הבונה לכניסה לבית.
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עובי 340 מ"מ

רעף

מריש 50/30 מ"מ

יריעת בידוד טרמי רפלקטיבי דו צדדי מאלומיניום

לוח עץ 14/145 מ"מ

קורת עץ 100/200 מ"מ

לוח עץ 70/25 מ"מ

גבס 12.5 מ"מ

עובי 400 מ"מ

   UPVC יריעת איטום

בט-קל 60-120 מ"מ

פוליסטירן מוקצף 20-40 מ"מ

יריעת איטום 3 מ"מ

לוח עץ 19/145 מ"מ

קורת עץ 100/240 מ"מ

1.5 מ“מ

עובי התקרה 335 מ"מ

גמר קרמיקה/פרקט

בטון 50 מ“מ

פלציב (לבידוד אקוסטי) 6 מ“מ

לוח עץ 19/145 מ“מ

קורת עץ רב שכבתית 100/240 מ“מ

כרכוב מסביב לגג

פח מכופף, צבוע בתנור/שיש

עץ מסוג ספרוס 60 - 100/100 מ"מ

בשני צדדי המסגרת:

ACRYSPAN לביד

בצד החיצוני:

 F30 פוליסטירין

רשת סיבי זכוכית

2 שכבות טיח אקרילי

שליכט צבע 

13 מ“מ

20 מ“מ

עובי קיר - 132 מ“מ

גבס חסין אש 16 מ“מ

בידוד צמר זכוכית מינרלי 50 מ“מ

דחיסות 24 קילו למ“ר

עץ מסוג ספרוס 60 - 100/100 מ"מ

גבס חסין אש 16 מ“מ

גג שטוח - חתך ה 

תקרת ביניים - חתך ד 

פרופיל מאלומיניום אף מים

משחת איטום אקרילית

בורג פטנט 10/100

זווית עיגון מפלדה מגלוונת

עוגן ג'מבו

אריחי קרמיקה

דייס צמנט 15 מ“מ

חצץ 80 מ“מ

בטון מזוין

קיר חיצוני - חתך ב

עובי קיר - 160 מ“מ

גבס חסין אש 16 מ“מ

עץ מסוג ספרוס 60 - 100/100 מ"מ

בידוד צמר זכוכית מינרלי 100 מ“מ

דחיסות 24 ק“ג למ“ר

  ACRYSPAN לביד

 F30 פוליסטירין

רשת סיבי זכוכית

2 שכבות טיח אקרילי

שליכט צבעוני/גמר חוץ

13 מ“מ

20 מ“מ
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