
אצלכם בבית!של הבלוקים הדור הבא 

3בלוק על דור 



 הודות לתכונותיו הייחודיות, תוכלו ליהנות עם בלוק על דור 3 משורה ארוכה של יתרונות אשר ישפרו 
מאוד את איכות חייכם בבית ואף יחסכו לכם בהוצאות חשמל לאורך השנה. 

 חברת בלוקל-רביד 
גאה להציג בפניכם את הבלוק המתקדם ביותר לבית: בלוק על דור 3.

יותר בידוד - הבלוק מורכב משלוש שכבות תרמיות, כולל שכבת בידוד מקלקר, המיועדת להגנה 
תרמית אמינה לאורך זמן. מבנה הבלוק עומד בעשרות אחוזים מעל לדרישות התקנים התרמיים 

ומבטיח את כושר הבידוד הגבוה ביותר בישראל, אפילו בתנאי מזג אוויר קיצוניים. 

יותר חיסכון – עם הבלוק לא תדרשו לקרר או לחמם את הבית כל הזמן וכך תוכלו לחסוך רבות 
בהוצאות חשמל.

יותר ביטחון ושקט – יכולות הבידוד הגבוהות של הבלוק באות לידי ביטוי גם בבידוד מאש ובידוד 
אקוסטי ברמה גבוהה מאוד. 

יותר חוזק - לבלוק חוזק גבוה במיוחד ללחיצה מבנית ולהדבקה בין בלוק לבלוק ובין הבלוקים 
לרכבי השלד ולשכבות החיפוי. 

 יותר איכות – המפעל עומד בתו התקן הישראלי ISO 9001 ובכל תקני 
הבלוקים בישראל ובאירופה. 

 יותר ירוק – הבלוק אף עומד בתו התקן הירוק ומשתייך לבשורת 
הבנייה הידידותית לסביבה. 

 קל ופשוט לבנייה – משקלו של הבלוק נוח מאוד לבנייה ואופן
יישומו הוא כמו כל בלוק רגיל.

בלוק על דור 3 - לסביבת החיים הנעימה והנוחה ביותר בבית.

בונים על יתרונות בלוק על דור 3: 



r=2.35 - התנגדות תרמית 

  TTC )יעילות הנוחות התרמית( - נוחות ויציבות 
תרמית למשך 86 שעות – הזמן הממושך ביותר 

מבין כל בלוקי הבנייה!

 רציפות תרמית - למניעה מיטבית של גשרי קור

  חיסכון אנרגטי - חיסכון משמעותי בעלויות
קירור וחימום הבית

 התנגדות אקוסטית - כ-55 דציבל

 יחידות בלוקים במ"ר קיר - 10

  מסה תרמית - 730 ק"ג למ"ק – שילוב אופטימלי 
בין מסת הבלוק לבידוד התרמי 

 חוזק לעיגון ולשליפה - מעל ל-250 ק"ג

 רגישות לסדיקה - אפסית

  רגישות להתפתחות טפילים - אין סיכוי 
להתפתחות עובש ופטריות 

 סוג בנייה - בנייה רגילה על-פי תקן 1523 חלק 1
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בלוק סוף ישר בלוק חצי תקע סוף ישרבלוק חצי שקע סוף ישר

שקע תקע - שיטת בנייה יעילה ומתקדמת

הרכב התערובת - פומיס וצמנט

אורך 50 ס"מ

רוחב 25 ס"מ

עמידות באש - ברמה הגבוהה ביותר!



חברת בלוקל-רביד פועלת למעלה מ-35 
שנה והינה החברה המובילה בישראל ליצור בלוקי פומיס ומוצרי 
בנייה. כל מוצרי בלוקל-רביד עומדים בדרישות התקן הישראלי וכן 
עומדים בתו הירוק של מכון התקנים הישראלי והמשרד לאיכות 
הסביבה. מוצריה האיכותיים והמתקדמים מאוד הקנו לה מוניטין 
היזמים  הקבלנים,  המהנדסים,  המתכננים,  קהילת  בקרב  רב 
והבונים הפרטיים. למעלה מ-35 שנה של ניסיון, איכות וחדשנות 

מבית בלוקל-רביד עומדים לרשותכם – כי בית בונים פעם אחת!

להזמנות ולפרטים נוספים: 
שירות לקוחות: 1-800-55-1045

קיבוץ רביד, דואר טבריה 1496000  טל': 04-6787888  פקס: 04-6787880 
www.ravid.org.il :אתר  mail@ravid.org.il :דוא"ל
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