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 משובח פיני עץ .5
 מסיקוסים נקי ויבש,

 בשיטת המחובר (עיניים)
 סאתאוסוזססאוו

 מכון ע״י המומלצת
 אום הגרמני התקנים

 התעקמות מונע זה תהליך
 משנויי כתוצאה העץ

טמפרטורה.

 נקודות 3 הכוללת - נעילה מערכת1.
 הרמטית. נעילה מבטיחה סגירה,

 באמצעות ויסות מאפשרת המערכת
 האיטום השגת לשם מיוחד, מנגנון

הנדרש.

 זכוכית סרגל2.
 המחליף מיוחד

 בנגרות המרק את
המיושנת.

 סיליקון ?זרק .3
 שכבתי רב צבע .4לזיגוג חדיש

 המכיל מיוחד,
 חדישים מרכיבים

 העץ. על להגנה
 כוללת הצביעה
בתנור. יבוש תהליך

 הגימור את רואים בחו״ל כמו ממש
 החלונות הדלתות, של המושלם

 ״עץעד״. מתוצרת והמשקופים
 של היפה הציפוי את רואים

 גדול), מבחר יש הדלתות(לטעמך,
 הפינות החיבורים, את רואים

 הצביעה את המעוגלים, והצדדים
 של החלקה הפתיחה ואת המעולה

הפתחים. כל
 חוסך - אטום חלון הראשונה בפעם

באנרגיה
 והמתוחכם המודרני היצור תהליך

 מירביים ודיוק חוזק מאפשר
 היה שלא כפי מוחלט ואיטום
 משמעותי חסכון זהו מעולם,

 רק אליו להגיע וניתן באנרגיה
סולב. של היצור בשיטות

לעד ודלת חלון
 של והמשקופים החלונות, הדלתות,

 בעיקר האחרים, משל שונים עץעד
 הם בה המיוחדת השיטה בשל

מיוצרים.
 חח86ןז0זח!1§ח הנקראת זו שיטה

 ע״י ומומלצת לסולב בלעדית היא
 אום. הגרמני התקנים מכון
 תהליך עובר בריא, נורדי אורן העץ,

 (עיניים) הסיקוסים הוצאת של
 מחדש. ומודבק מחובר מכן ולאחר

 לעד. התעקמותו נמנעת כך
 נגרות את מזמין כשאתה לכן,

 מבטיח אתה ״עץעד״ של הבנין
ומשקופים חלונות, דלתות, לעצמך

 את מעוותים שאינם ויפים חזקים
 במשך מתקלף אינו וצבעם צורתם
שנים. עשרות

 וחסכון הבניה תהליך קיצור
כספי

 יותר תלוי אינך הבניה בתהליך
 לשבש העלולים ובצבעי בזגג בנגר,

 להפסד ולגרום הזמנים לוח את לך
 לבחור רק עליך מוכן, הכל כספי.
 ודלתות חלונות של סוג באיזה
 מבחר ציפוי(יש באיזה רוצה אתה
 באתר מבקרים סולב אנשי גדול).
 הראשונה בפעם :פעמיים הבניה
 להרכיב כדי הקירות בנית גמר לאחר

 החלונות בפתחי סמוי משקוף
 את מרכיבים השניה ובפעם והדלתות.

 לך חוסכת זו שיטה המוגמר. המוצר
 חודש והקבלן הארכיטקט המהנדס,

הבניה. בתהליך חודשיים עד

 סולל כמו גדול בניה קונצרן רק
 פרוייקטים עשרות הבונה בונה,

 לדרישות בהתאם העולם, ברחבי
 יכול ביותר, המחמירים התקנים
 נגרות של היתרונות את לך להעניק

 האחרונה המילה שהיא בנין
סולב. של ״עץעד״ בעולם,
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 חדישים איטום סרטי
 המבטיחים ועמידים

 וגשם. רוח בפני אטימה
 חסכון לך מוענק כך

באנרגיה. משמעותי

 מעילה בניץ נגחה
!בפתח ישר ריאים

וימריעקבסוןטמיר
במה סולל סולב


