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בין  המושלם  השילוב  מתקדמת.  תבניות  להנדסת  המובילה  הישראלית  החברה  הינה   V.GOLD
מומחי ההנדסה המובילים בענף, טכנולוגיית ייצור תבניות מתקדמת ותודעת שירות גבוהה – העניק 
ל V.GOLD את שמה הטוב בענף הבניה. אתה מוזמן לסמן V על כל תחום בפרוייקט ולגלות מה 

קורה כשהנדסה ושירות מתחברים.

תסמן V על הגב החזק שלנו 
V.GOLD מבוססת על הידע העשיר, הניסיון הרב והגב החזק של הקבוצות שייסדו אותה: מ.גולד 
וילאר אינטרנשיונל. שימוש בבסיס הידע של שתי החברות, בעלות ניסיון עתיר שנים בענף הבנייה 
והתשתיות, מעצים את חוזקה של V.GOLD ומאפשר ניצול של ההתמחות המקצועית, לטובת מתן 

מענה לצרכי שוק הבנייה המתפתח:

מ. גולד - חברה למיכון כבד בענף הבנייה והתשתיות המתמחה בהשכרה, מכירת ציוד לבניה, תבניות 
הנדסיים  פתרונות  מתן  תוך  לבנייה,  ומעליות  סטטיות  בטון  משאבות  ממוכנים,  תורן  פיגומי  יציקה, 

ולוגיסטיים.

וילאר אינטרנשיונל - חברה ציבורית המתמחה בייזום והקמת מבני תעשייה ומגורים בארץ ובחו"ל. 
בבעלותה כ 400,000 מ"ר של מבני תעשייה, מסחר ולוגיסטיקה להשכרה. כמו כן, בבעלות הקבוצה 

חברות מתחום הארכיב והגניזה, השכרת ציוד לבנייה ובטיחות בכבישים. 

תסמן V על המערך ההנדסי מהטובים בישראל
המערך ההנדסי של החברה בשילוב מרכז השיווק והלוגיסטיקה, יוצרים פתרון אידיאלי לחברות בנייה 
רבות בתחומים שונים כגון: תשתיות, מגורים ומסחר. חבילת הפתרונות ההנדסיים כוללת ליווי התהליך

ההנדסי מתחילתו ועד סופו: שלבי המכרז )תכנון ביצוע(, שלב התכנון המקדים )פתרון הנדסי( ושלב 
שלנו והמהנדסים  השטח  מדריכי  ידי  על  הפרויקט  ליווי  לרבות  הפתרון(,  )אספקת  בפועל  הביצוע 

לכל אורכו.

בקרו באתרנו

www.vgold.co.il
טלפון : 03-7700770

ברי ירות מת ה ו הנד  - כ



2
SKYLight - מערכת תבניות מודולרית לתקרה

ירוק מהיר  לומניו לתיקרות בעלת ליכולת  מערכת  הינה מערכת מודולרית קלה מ
ות מודולריות  ירת מערכת  ה לי י הבי רויק ורכי ה וק ו ינת כלל המערכות הקיימות ב ב

תרי הבנייה המודרני ל  רכי רבי  תרו ל לת לתת  ו בוהה המ יכות  בעלת 
בעומ  לעמוד  יכול  הו  כ  ר  נו והו  כיו  וק  ב הקיימות  התבניות  מכל  ונה  התבנית  מבנה 

קל נמו מור על מ ת ל מעותי וע  מ

SKYLight

מרכיבי המערכת
נוסף  אביזרים  מגוון  וכן  פלסטיק(,  מכסי  תבניות,  אלומניום,  קורת  נופל",  )"ראש  קטן  ראשיים  אביזרים  ממספר  מורכבת  המערכת 

המקלים על פעולת השלמות הטפסנות והתאמה לגאומטרית המבנה.

ל" "ר נו

 SKYLight תבנית
120x80

עית  מ תבנית 
 SKYLight

120x80

עית  מ תבנית 
 SKYLight

160x80

 SKYLight תבנית
160x80

מכסה פלסטיקקורת אלומיניום
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SKYLight יתרונות המערכת

מ      על מהירות ההרכבה ת
חלקי המערכת קלים ומתחברים בצורה 

מהירה.

ות י מ      על נו הב ת
הרכבת המערכת נעשת ממפלס הרצפה, 

תוך שמירה על סביבת עבודה בטוחה יותר.

מ      על קלות ההרכבה ת
המערכת ניתנת להרכבה ע"י חזרה על 

מספר פעולות קטן ופשוט.

ות מי מ      על יתרו ה ת
המערכת מאפשרת גמישות ע"י שינוי 

כיוון של הקורות ובכך התאמה טובה יותר 
לגאומטרית המבנה. כמו כן מגוון של 

אביזרים מאפשרים ביצוע השלמת טפסנות 
וחיבור פשוט למערכות נוספות.

ור יב תרונות  מ     על  ת
המערכת מגיעה עם מספר תבניות, קורות ואביזרים המאפשרים לבצע השלמות והתאמות גאומטריות בצורה קלה 

יעילה ומהירה.
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SKYLight ל מערכת ירוק והרכבה 

לבי הרכבת המערכת
הרכבת רגלי תמיכה , ראשים וקורות בהתאם לתוכנית והנחת התבניות בין הקורות.

התקדמות ההרכבה מתבצעת ראשית בתוךהשורה ולאחר מכן בשורות הסמוכות.

ירוק המערכת
הודות למערכת ה"ראש הנופל" ניתן לפרק בפירוק מוקדם )בהתאם לת"י 904 ולהנחיות המתכנן( את התבניות והקורות.

בכך לחסוך בכמויות הציוד באתר תוך קידום העבודה.
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ל המערכת וני  י  עומ

עומק תקרה מקסימלי )ס"מ( עומק מקסימלי לרגל תמיכה )טון( תבניות )ס"מ( אורך קורה )מ‘( מרחקים בין רגלי התמיכה אפשרות

30 4 160/80 2.4 2.4x1.6
3.84 מ"ר

1

45 4 160/80 1.6 1,6x1.6
2.56 מ"ר

2

45 4.5 120/80 2.4 2.4x1.2
2.88 מ"ר

3

90 5.5 120/80 1.6 1,6x1.2
1.92 מ"ר

4

תרי ירוק ב הרכבה ו
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י רי

משקל תיאור שם קוד מוצר

7.6 ק"ג כיסוי "לראש נופל" עם תבניות משני כיוונים מכסה פלסטיק מלא 115058945 

7.6 ק"ג כיסוי "לראש נופל" עם תבניות משני כיוונים חצי מכסה פלסטיק 115058946 

0.1 ק"ג כיסוי "לראש נופל" עם תבניות מכיוון אחד רבע מכסה פלסטיק 115058947

0.05 ק"ג כיסוי "לראש נופל" עם תבניות משלושה 
כיוונים.

שלושת רבעי מכסה 
פלסטיק

115058948

משקל תיאור שם קוד מוצר

7.6 ק"ג רכיב ראשי של המערכת מאפשר הנמכת המערכת משני 
כיוונים ביחד או לחוד.

"ראש נופל" 115059876 

7.6 ק"ג רכיב תחתון לעיגון ברגים לאביזר קורה "ראש נופל" 115098805 

משקל תיאור קוד מוצר

21.1 ק"ג SKYLight תבנית אמצעית
160/80 ס"מ

115116180

15.65 ק"ג SKYLight תבנית אמצעית
120/80 ס"מ

115112180

משקל תיאור קוד מוצר

20.3 ק"ג SKYLight תבנית
160/80 ס"מ

115116080 

14.85 ק"ג SKYLight תבנית
120/80 ס"מ

115112080 
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י רי

משקל תיאור קוד מוצר

13 ק"ג תבנית השלמה 37.5/160 ס"מ 115137560 

9.5 ק"ג תבנית השלמה 37.5/120 115137520 

משקל תיאור קוד מוצר

11.8 ק"ג קורת השלמה 160 ס"מ 115098564 

9.4 ק"ג קורת השלמה 120 ס"מ 115058092 

משקל תיאור קוד מוצר

16.4 ק"ג  SKYLight קורת 
 240 ס״מ

115078050 

7.4 ק"ג  SKYLight קורת 
 160 ס״מ

115058067 

 קורת SKYLight  5.6 ק"ג
 120 ס״מ

115058067



אנו נוקטים במדיניות של השתפרות מתמדת ושומרים על הזכות לשנות, לתקן או לעדכן כל פרט, עיצוב, תכולה, משקל, מידה או מק"ט 
נהלי  אינו משקף בהכרח את מיטב  ולכן  חיצוני  גורם  ע"י  היה להיעשות  הציוד המופיע בתמונות עשוי  הודעה מראש. ארגון  שהוא ללא 

העבודה או דרישות החוק הנהוגים כיום.

טל: 03-7700770
פקס: 03-7700799

info@vgold.co.il :דו"אל
www.vgold.co.il :אתר

 TEAMAX / עיצוב
BAMBUK / ניהול הפקה


