מפרט טכני ללוח כתיבה מחיק מרושת
תאור החומר
לוח כתיבה על בסיס פורמייקה  G.D.Wמיוחדת לכתיבה בטושים מחיקים ע"ב מים .
לוחות מחיקה מרושתים בגודל עד  631*021גוון בסיס אפור בהיר ( מומלץ) או לבן
גודל המשבצות  6*6ס"מ  ,הרישות הינו עדין אינו נראה מרחוק לתלמידים ומאפשר למורים נוחיות
בכתיבה
מידות מומלצות 061*021 241*021 :ס"מ( .ניתן לקבל בכל מידה עד )061
הלוח כולל מסגרת אלומיניום דגם ירדן בצפוי ראל  404טבעי ומגש טושים פרופורציונלי לגודל הלוח .
(ניתן בכל מידה בתאום עם המפעל).
משטח כתיבה זה הינו בייצור מיוחד המותאם ללוחות כתיבה .
מבנה החומר
משטח הכתיבה הינו ע"ב פורמייקה  DWבגוון אפרפר בהיר למניעת החזרי בוהק מהלוח כלפי
המשתמשים  ,עובי משטח הכתיבה  1.0מ"מ מודבק ע"ג לוח  /M.D.Fסיבית בעובי  01מ"מ  ,עשוי
מיחידה אחת ללא חיבורים !!!
מסגרת
למקצועות הלוח תוצמד מסגרת עשויה פרופיל אלומיניום מעוגל דגם ירדן  ,בעובי של  2 – 0.1מ"מ ורוחב
מינימלי של  22מ"מ .פרופיל האלומיניום יהיה צבוע בגוון ראל מט 404
בפינות הלוח יוכנסו פינות פלסטיק מעוגלות אשר יחוברו לתוך פרופיל האלומיניום ללא אפשרות של חליצה.
המסגרת תהיה עשויה מיחידות אורכיות שלמות ללא חיבורים לאורך המקצועות האורכיות יקדחו  4חורים
עוברים בקוטר של  4.1מ"מ וקדח  41מעלות לשילוב ראש בורג במסגרת.
בחלקה העליון של המסגרת ניתן להוסיף  2פסי פלא קפיציים באורך  01ס"מ לתפיסת ניירת לתצוגה .
מדפון  /מדף טושים
למקצוע האורכי התחתון יוצמד פרופיל אלומיניום אשר ישתלב עם פרופיל המסגרת בצורה כזו שיבטיח את
עמידותו לאורך זמן .הפרופיל יהיה בעובי דופן אשר לא תפחת מ  2 -מ"מ.
רוחב הפרופיל כ –  41מ"מ ומטרתו לשמש כן לאחסון גירים ומגב מחיקה.
חיבור המדפון יתבצע בעזרת ברגי פלדה בצפוי אבץ.
המדפון יעמוד בעומס מינימלי של  011ק"ג לכל אורכו.
קצות המדפון יוגנו בעזרת כיסויים פלסטיים על מנת למנוע פגיעה.
מומלץ להתקין את המדף בחלקו השמאלי של הלוח.

לוחות נעיצה – מפרט טכני

תאור החומר
לוח הנעיצה מורכב ממשטח חיפוי חיצוני עשוי שטיח לבד דמוי לבד בעובי  2מ"מ בעל עמידות בתקן אש
 511דרגה  .4את חיפוי הלבד ניתן לקבל בצבעים שונים לפי דרישת הלקוח ויתרונו הרב באפשרות שימוש
בצמדנים זכר ונקבה בנוסף לנעצים.
משטח החיפוי מודבק על גבי פלטת סלוטקס דחוס בעובי  01מ"מ ובצפיפות של  201קג' למטר מעוקב.
ניתן לקבל בכל מידה במסגרת אחת שלמה עד גודל 632*021
מידה מומלצת לבתי ספר  6 212 *021לוחות בגב הכיתה ו 2-לוחות על קיר צד
 2לוחות במידה  021*011יוצמדו ללוח הכתיבה המחיק משני צידיו .
ניתן לראות דוגמא באתר ב"-פריסת לוחות"
ניתן לשלב יותר מצבע אחד לכיתה .
מסגרת
למקצועות הלוח מוצמדת מסגרת עשויה פרופיל אלומיניום מעוגל בגוון טבעי ,בעובי של  0.6מ"מ ורוחב
מינימאלי של  22מ"מ .פרופיל האלומיניום צפוי ראל מט 404
בפרוייקטים גדולים ניתן לבצע התאמה של צבע המסגרת לפי קטלוג ראל .
בזוויות המסגרת פינות פלסטיק מעוגלות המורכבות לפרופיל האלומיניום ללא אפשרות חליצה ומאפשרות
אבטחת אטימות מלאה.
לאורך המקצועות  4חורים עוברים בקוטר של  4.1מ"מ וקדח  41מעלות לשילוב ראש בורג במסגרת.
קיימת אפשרות מסגור לוחות הלבד בפרופיל אורן טבעי ברוחב  11מ"מ – המאפשר בין השאר עבודות איור
בקרב העוסקים בתחום האמנות והיצירה.

