מדריך אפליקציות ושימושים
שימושים אנכיים  -חיפויי קיר ומחיצות
שימוש שכיח בלוחות הינו עבור חיפוי קירות על מנת ליצור מראה ייחודי לחלל החדר .הלוחות משמשים
לחיפוי קירות בפרויקטים במגזר הפרטי והן במגזר העסקי – מלונות ,מסעדות ,ועוד .במקרים רבים של
חיפויי קירות נעשה שימוש בתאורה אחורית בכדי להעשיר את החוויה החזותית.
הלוח הוא פתרון אידיאלי כמחיצת הפרדה בין חללים ,היכולת לשלוט ברמת השקיפות יוצרת עיצוב מאוד
ייחודי ושליטה ברמת התאורה בחללים השונים .הלוח מיושם כחלק הפתרון כולל ל ""open space
ולחלונות פנימיים.

מעקות
הלוח משמש גם כפתרון למעקות .פעמים רבות הלוח יושם כמעקה למדרגות בבית פרטיים ,במשרדים
ובבית מלון .אלמנט העיצוב התלת ממדי המיוחד שנוצר בלוח לא ניתן לחיקוי על ידי זכוכית לסוגיה
השונים.

דלתות
מאוד מומלץ ליישום כדלת ,ניתן לעצב ולקבוע רמות שקיפות שונות .ניתן להוסיף לחלקו האחורי של
הלוח שכבה אטומה להסתרת אלמנטים של תמיכה והתקנה .ניתן לייצר את לוח גם עם עץMDF ,
וחומרים אחרים בשכבה האחורית של הלוח.
הלוח משמש בהצלחה ביישומים שונים של דלתות כגון:
 דלת לחדר – ללא מסגרת או משולב לתוך מסגרת עץ או אלומיניום .דלתות על ציר או דלת על
מסילה (יעיל כפתרון לחללים קטנים)
 דלתות לארונות מטבח – לוחות גדולים ניתנים לחיתוך לפי מידות הדלתות של המטבח ליצירת
רצף עיצובי .כמו כן אידאלי ליישום דלתות ארונות עליונים (קלאפות) עם שילוב של תאורה
אחורית.
 דלתות לארונות בגדים

חדרי אמבטיה
הלוח נהדר לשימוש בחדרי אמבטיה ובאזורים עם תנאי לחות ותנאי רטיבות קבועים .עד היום יישמנו
אפליקציות רבות בחדרי האמבטיה כגון :חיפוי קירות ,דלתות לחדר אמבטיה ,מקלחונים ,מחיצות ,דלתות
לארונות ,משטחים ואפילו כיורים .השרף הינו חומר אטום ואין הוא סופג נוזלים כלל .בשימוש בתנאי
רטיבות אנו ממליצים לאטום את השוליים ,ולהתקין את הלוח בתוך מסגרת.

משטחים אופקיים
ניתן להשתמש בלוח כמשטח אופקי ביישום רבים :פאנל עליון של שולחן ,משטחי האמבטיה  ,חלק עליון
בבר ועוד .בחלק מהמקרים אנו משתמשים בתאורת לד אחורית ובשכבה חלבית מיוחדת שמטרת לפזר
את האור בצורה אחידה ולהעלים את מקור האור .כשנדרש ניתן להזמין את הלוח עם שכבה אחורית
אטומה להסתרת אלמנטי חיבור ותמיכה.
ניתן גם לעשות שימוש בעץ או  MDFכשכבה האחורית של הלוח.
הלוח עמיד בטמפרטורות של עד 57מעלות צלזיוס ולכן לא מומלץ להניח על הלוח סירים ו/או מחבתות
חמות .כמו כן יש להימנע משימוש בחומרים כימיקלים לניקיון הלוח.
הלוחות מיושמים כמשטחים אופקים בתור נישות מוארת בתקרה ,גופי תאורה ,אלמנטים דקורטיביים
ועוד.

תאורה
השימוש בלוחות עם שלוב של תאורה הינו נפוץ ביותר .הלוח בעל יכולת העברת אור טובה יותר מזכוכית
והוא עמיד בטמפרטורות של עד  57מילות צלזיוס .אנו ממליצים להשתמש בשכבה אחורית חלבית
(דפיוזר) שתפקידה להסתיר את מקור האור ולפזר אותו בצורה נכונה ואחידה .אנו מייצרים אפליקציות
תאורה בהתאמה אישית למלונות ,מסעדות ,משרדים ועוד.

שימוש בתנאי חוץ
הלוח מתאים גם לשימוש בחוץ .שילוב לוחות בתנאי חוץ כחיפוי קיר ,מעקות לבריכה ,גגות ועוד .לשימוש
חיצוני מומלץ תוסף . UV

רהיטים
ניתן לשלב את הלוח ברהיטים שונים ,לדוגמא :חלקו העליון של השולחן ,חזית וגב המיטה ,שידות
טלוויזיה ועוד....

