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1800-350-380



החלפת גגות מבני ציבור ומבנה
 מגורים בפאנל מבודד

חברת חג בגג הוקמה בשנת 1987 ומתמחה בשיקום גגות
משופעים , בבתים פרטיים ומשותפים , מבנים מוסדיים

וציבורים .
 

לחברה התמחות ייחודית בתחום פינוי והחלפת גגות אסבסט
החלפת גגות רעפים וציפוי אלומיניום לארגז הרוח .

 
לחברה יש אישור קבלן אסבסט מורשה לפינוי אסבסט

מהמשרד להגנת הסביבה .
 

 



גווני פאנל מבודד 

גוון אפור גוון לבן גוון אדום גוון טרה קוטה 



החלפת גג אסבסט עם חברת "חג בגג" היא
פעולה יחסית פשוטה ולא מאוד יקרה, מה  גם

שלבריאות שלכם אין מחיר.
 

פאנל מבודד הוא פתרון מצוין לבנייה וחיפוי של
המבנה בצורה קלה, מהירה, מבודדת וחזקה

במינימום זמן ובמינימום עלות.
 

צוות המומחים  של חג בגג יגיע לתת לכם יעוץ
לקירוי הגג

 
בפאנל מבודד , המחיר תלוי בגודל הגג

שברשותכם, בהיקף העבודה הנדרשת ובצרכים
שלכם . 



פאנל מבודד לגג , עשוי משתי שכבות של פח מגולוון
הצבוע בתנור ושכבה של בידוד ביניהן .

 
בזכות כל יתרונותיו הוא נבחר על ידי רבים ממבני
התעשייה, מפעלים ובתים פרטיים כחומר הטוב ביותר

לשימוש. 
 

פאנלים לגג מגיעים בכמה עוביים : 5 ס"מ ,
 7.5 ס"מ ו10 ס"מ.

 
פאנל פוליסטירן (קל-קר) או פאנל צמר סלעים . הגג
אטום לחלוטין מפני מים וערוך להחזיק דודי שמש

ומערכות סולאריים.



יתרונותיו של הפאנל המבודד : 
*ניתן להזמנה בהתאמה אישית ולפי בקשת הלקוח.  

*הוא קל, חזק ופשוט להרכבה.
*הוא פתרון מצוין לחיפוי ובידוד מבני ציבור, מבני חינוך, מפעלים ובתים פרטים .

*הפאנל עמיד באופן יוצא דופן בפני פגעי מזג אוויר קשים.
*פאנל מבודד צמר סלעים עומד בסטנדרט הבטיחות וכיבוי האש של התקנים האירופאים המחמירים ביותר.

*פאנל מבודד הוא פתרון מושלם לבידוד רעשי חוץ ופנים (אקוסטיקה).
*בזכות הפאנל המבודד תחסכו אלפי שקלים בהוצאות החשמל הבידוד טרמי שלו בדרגה הגבוהה ביותר.

 
כל היתרונות הללו, הופכים את הפנל המבודד לפתרון אולטימטיבי , משקלו קל מה הופך

אותו לאטרקטיבי מאוד בענף הבניה הקלה

לולים  , סככות ורפתותבתיים פרטיים מפעלים ומבנה תעשייה 



לחברת חג בגג ישנם צוותים
מקצועיים ומיומנים אשר
זמינים לספק מענה לכל

עבודה בכל היקף תוך
שמירה קפדנית

על עמידה בלוחות זמנים . 
אנו דוגלים בחומרים הטובים
והאיכותיים ביותר עבור הגג

שלכם .
כמו כן,  החברה מעניקה

אחריות מקיפה על עבודתה.
תתקשרו אלינו ואנחנו בדרך ....

1-800-350-380


