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אודותינו
חטיבת מודולר מבנים מקבוצת אאוטדור משווקת מבנים מודולריים ניידים לשוק המסחרי והפרטי.
המבנה המודולרי הנייד הוא פתרון חדשני תחת המשפחה של בניה קלה ,הנותן מענה אופטימלי
המשלב את כל היתרונות של בניה קלה ועוד יתרונות נוספים הנובעים מהמודולריות והניידות שלו.
מראה עיצוב חדשני

מרחב פנימי מרווח

בניה מחומרים מודרניים ואיכותיים

תקרה גבוהה

בידוד תרמי מעולה ברצפה  ,קירות ותקרה

התקנה מהירה ופשוטה

גמישות בתכנון  -התאמה מלאה לדרישות לקוח

זמן אספקה

ריבוי אפשרויות

מחיר אטרקטיבי

מודולריות מלאה

ניתן לפירוק ולשימוש חוזר

המבנים שלנו מוצבים בארץ ובעולם באתרים שונים כגון  -אתרי התארגנות ועבודה ,משרדי מכירות
ותצוגה ,מבני חינוך והוראה ,מבני תשתיות חשמל ותקשורת ,מבנים לצבא ומשרד הביטחון.
כמו כן ,ניתן להסב אותם בקלות לשימוש לקוחות פרטיים כיחידות מגורים.
קבוצת אאודטור מובילה בישראל בתחום השכרה ומכירה של פתרונות גידור והצללה ,ציוד ומבנים
לאירועים המוניים ואתרי בניה.
בין לקוחותינו נמנים החברות הגדולות במשק ,משרד הביטחון ,משרד ראש הממשלה ,וגופים פרטיים
וציבורים גדולים נוספים.

אנחנו מאמינים שהשילוב של הניסיון והשירות שהפך את קבוצת אאוטדור למובילה בתחומה ,יחד
עם החדשנות והיעילות שמביא הפתרון של המבנה המודולרי הנייד ,יעניק ללקוחותינו את השקט
בבחירת מוצר איכותי מנצח הנמצא בחוד החנית של הבנייה המודולרית בעולם.
מוזמנים ליצור עמנו קשר:

www.con-modular.co.il

www.out-door.co.il
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054-7500760

1-800-300-550

חטיבת אאוטדור מודולר מקבוצת אאוטדור משווקת מבנים מודולריים ניידים
לשוק המסחרי והפרטי .קבוצת אאוטדור מובילה בישראל בתחום השכרה
ומכירה של פתרונות גידור והצללה ,ציוד ומבנים לאירועים המוניים ואתרי בניה.
זה מעל חמש עשרה שנים שאנו נותנים שרות לחברות הגדולות במשק ,למשרד
הביטחון ,למשרד ראש הממשלה ולשאר גופים פרטיים וציבוריים גדולים .אנחנו
מתחייבים למתן מענה זריז אמין וענייני ,ותקשורת קשובה ונעימה .מספקים
פתרונות מהירים ויעילים באיכות מוצר גבוהה .צוותי השטח שלנו מיומנים
ומדוייקים המקנים ללקוחות שלנו שקט ובטחון .מה שסוכם יבוצע!

תוכן:

תחומי הפעילות שלנו
אאוטדור מודולר משווקת מבנים מודולריים
ניידים לשוק המסחרי והפרטי.
המבנה המודולרי הנייד הינו פתרון חדשני תחת
המשפחה של בניה קלה ,הנותן מענה אופטימאלי
המשלב את כל היתרונות של בניה קלה ,ועוד
יתרונות רבים הנובעים מהמודולריות והניידות
שלו.
המבנים שלנו מוצבים בארץ ובעולם באתרים
שונים ,כגון :שטחי התארגנות ועבודה ,מתקנים
צבאיים ,אתרי תשתיות ותקשורת ,משרדי
מכירות ותצוגה ,מבני מגורים ועוד.
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תוספות :סניטריה ,מטבחון
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תוספות :תוספות עיצוב ,גגון,
ויטרינות ,צבעים ,גינת חוץ
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תוספות :פתרונות תליה,
מדרגות ,מרפסות ,ריהוט
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תרשימי חדרים לדוגמא
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טכנולוגיית מבנה הפאנל
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תשתיות והכנת אתר
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שדרוג והעברת מבנה
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שואו-רום במשמרות
פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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משרדי מכירות ותצוגה
המבנה המודולרי הוא פתרון אופטימלי למשרד מכירות ותצוגה.
מבנה שואו רום המוקם בעזרת המוצר משדר ללקוחות שלכם מודרניות וחדשנות.
שילובי צבעים מתאימים בין שלד המבנה ,הקירות ,הדלתות והחלונות ,ישווה למבנה התצוגה שלכם
מראה עיצובי מזמין וחדשני.
כדאי להשתמש בחלונות ויטרינה גבוהים וכך לאפשר חדירת אור מצד אחד ולתת לאורחים זוית
ראיה רחבה על הנמצא בחצר מצד שני.
ניתן לבחור תקרה אקוסטית גבוהה ודגמים שונים של רצפת פי.וי.סי .איכותיות.
בשואו רום לדוגמא שהקמנו במשרדי אאוטדור ניתן לראות מבנה בן  2קומות מרשים עם יציאה
למרפסת בקומה השניה.
כל זאת ועוד תקבלו בעזרת פתרון יעיל ואטרקטיבי ,המתחיל בשלב התכנון אתכם ונגמר באספקת
חלקים מודולריים להקמת המבנה שהותאם עבורכם.

כדאי להשתמש בחלונות ויטרינה
גבוהים וכך לאפשר חדירת אור מצד
אחד ולתת לאורחים זוית ראיה רחבה
על הנמצא בחצר מצד שני
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מבנה מכירות ותצוגה  2קומות

המבנה המודולרי הוא פתרון
אולטימטיבי למבני מכירות ותצוגה.
מגוון עצום של אולמות וחדרי
תצוגה מרהיבים

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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אתרי התארגנות ובנייה
המבנים היבילים של אאוטדור נמצאים בשימוש נרחב באתרי התארגנות ובניה בכל רחבי הארץ.
בעזרת הפתרונות של אאוטדור מודולר תוכלו להקים מבנים מודרניים ומרווחים בשטח התארגנות שלכם.
שימושים נפוצים בשטחי התארגנות:
משרד מנהל

יחידת אחסון

משרד מהנדס

משרד לקבלת קהל

חדר האוכל

מבנה שירותים ,ועוד.

בעזרת המבנה המודולרי ניתן ליישם אין ספור פתרונות ,מבנים בגדלים שונים עם חלוקה פנימית בהתאם לצורך.
מבנה בסיסי של אאוטדור מודולר בנוי מיחידה בגודל  6x3.5מטר שהיא גדולה ממכולה סטנדרטית וכך ניתן לקבל
שטח עבודה מרווח יותר במשרד .התכנון המודולרי מאפשר להקים מבנים מרווחים עם חלוקה פנימית לפי רצון
הלקוח ,דלתות פנים ,חלונות לפי הצורך וכדומה ,וכך ליעל את השימוש במבנה .בנוסף ,ניתן לקבל את המבנה
בתצורה של תקרה גבוהה.
המודולריות של הפתרון מאפשר להסב בעתיד את המבנים לשימושים שונים בעזרת שינויים קלים יחסית ,איחוד
מבנים ,שינוי מיקום פתחים ,קירות פנים ,ועוד.
נשמח לסייע לכם לתכנן את המבנים הדרושים לכם.
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שטח התארגנות באתר תשתיות בדרום הארץ

בעזרת המבנה המודולרי ניתן
ליישם אין ספור פתרונות ,מבנים
בגדלים שונים עם חלוקה פנימית
בהתאם לצורך

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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בנייני משרדים
המבנים המודולריים הם פתרון אידאלי לבנייני משרדים .מבנים נפוצים הם בני שתי קומות
כאשר ניתן להקים בניינים עד  3קומות .המודולריות נשמרת כאשר המבנים בקומה השנייה והשלישית
הם בעלי מבנה ושלד זהה לקומה הראשונה .ניתן ליישם מדרגות חיצוניות ומרפסת חיצונית עם כניסות
לחדרים בקומה השנייה והשלישית .ניתן לייצר חלוקה פנימית של חדרים במבנה לפי הצורך.
נשמח לייעץ בתכנון הפתרון האופטימלי עבורכם.
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המודולריות נשמרת כאשר המבנים
בקומה השנייה והשלישית הם בעלי
מבנה ושלד זהה לקומה הראשונה

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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הוראה והדרכה

המבנה המודולארי הוא פתרון אידיאלי
לשימוש בכיתות הוראה והדרכה.
ניתן לחבר כמה מבנים יחד וליצור חללי עבודה
גדולים ,מרווחים ופרקטיים.
מבנה חינוך נפוץ בגודל  42מ"ר
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מבני תשתיות

שימוש נפוץ למבנה המודולרי הוא מבני תשתיות
שונים כגון :מבנה שומר ,ביתן תקשורת ,ביתן חשמל
עוד.
נשמח לתכנן עבורכם מבנה שיתאים לשימוש שלכם ,בגודל
ובפתחים .המבנים בנויים מחלקים מודולריים כך שניתן
להסב אותם בעתיד לשימושים נוספים.

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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השכרת מבנים
אנו מציעים פתרון אולטימטיבי ,זמין ,נגיש ואיכותי לשירותי השכרת מבנים.
מגוון מבנים להשכרה :מבני משרדים ,מבני אחסון ,מבני קופות ,שירותים ,מקלחות ועוד .המבנים מסופרים
ברמת גימור גבוה ,ממוזגים ,מסורגים ומרוהטים לפי צורך הלקוח .ניתנים להצבה בכל שטח ,לכל מטרה
ולכל תקופה .אנו מתחייבים למוצר איכותי ,זריזות לוגיסטית ושירות מוקפד.
למידע נוסף על השכרת מבנים מוזמנים לדבר עמנו ,או לבקר באתר www.out-door.co.il
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צבא ומשרד הבטחון
המבנה המודולרי שלנו נמצא בשימוש נרחב בבסיסי הצבא האמריקאי באירופה ובאסיה.
אאוטדור היא ספקית פתרונות ושירותים מאושרת למשרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה.
ניתן ליישם פתרונות שונים של מבנים מודולריים :חדר מפקדה ,מגורונים לחיילים ,משרדי מנהלה ,חדרי
שירותים ועוד .המבנה המודולרי הוא מבנה יביל לכל דבר וניתן לשנע אותו בקלות מאתר לאתר לפי הצורך.
בנוסף ,המודולריות של הפתרון תאפשר לכם גמישות בעתיד והתאמה של המבנה לצרכים שעדין אינם
ידועים לכם מראש.
אנחנו ממליצים להתאים את צבע המבנה לאזור הטופוגרפי שלכם לשימוש המבוקש.

המבנה המודולרי הוא מבנה יביל
לכל דבר וניתן לשנע אותו בקלות
מאתר לאתר לפי הצורך

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית

13

תוספות :דלתות וחלונות

תוספות
אפשריות
לחלונות:
סורגי ברזל,
רשת נגד יתושים,
וילונות פנימיים

מגוון דלתות וחלונות בבחירה ובהתאמה אישית.
שלל עיצובים מקוריים המתאימים לאופיו וצרכיו של הלקוח .ניתן לשלב
במבנה דלתות וחלונות בדגמים שונים .להלן חלק מהאפשרויות הנפוצות:
דלת פאנל מבודדת | דלת זכוכית רבודה טריפלקס | דלת זכוכית חלבית |
חלון הזזה במידות החל מ 160 -ס"מ | חלון נפתח צדדי במידות החל מ80 -
ס"מ | חלון רפפה לחדרי שירותים | חלון ויטרינה.
בנוסף ניתן לשלב פתרונות וגדלים נוספים לפי הצורך בפרויקט .תוספות
אפשריות לחלונות :סורגי ברזל ,רשת נגד יתושים ,וילונות פנימיים.
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תוספות :סניטריה ,מטבחון
חדרי שירותים ומקלחות.
ניתן לשלב עם המבנה חדר שירותים הכולל אסלת מונובלוק חרסינה
וכיור עם מראה תלויה .בנוסף ניתן לקבל מקלחון עם אגנית בגודל
 80x80או  .90x90המתקנים הסניטריים קיימים בשתי רמות גימור –
סטנדרט ומהודר .אפשר לשלב את המתקנים בצורות שונות בתוך
המבנים :מבנה עצמאי ,תא שירותים עם דלת פנימית בתוך מבנה
משרדי ,תא שירותים משולב במקלחון ועוד .המבנה מסופק עם
צנרת אינסטלציה חיצונית בהתאם לתקן הישראלי.
נשמח לסייע לכם בתכנון המבנה.

יחידות שירותים וכיור
בתצורות שונות

ניתן לשלב במבנה מטבחון עם ארון עליון ותחתון.
גודל סטנדרטי של המטבחון הוא  120ס"מ .ניתן לבחור כמה
סוגי דגמים.

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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תוספות :עיצוב ,גגון,
ויטרינות ,צבעים ,גינת חוץ

אבזור המבנה בשלל אפשרויות יביא לשלמות בפרטים הקטנים ,פרקטיות
ונגישות.
לצוות שלנו יש ניסיון עשיר בתכנון מבנים בענף המסחרי לשימושים שונים .כמו כן ,ברשותנו
טיפים שיוכלו לתת פתרונות ייחודיים לעיצוב סביבה נעימה ,יפה ,ומלאת השראה .כגון
הוספת גגון שמש דקורטיבי .הוספת ויטרינות ,צבעוניות בהתאמה אישית ואפילו גינת חוץ.
שירות נוסף שלנו  -ייעוץ על ידי אדריכלים מנוסים מטעמנו בתכנון חוץ ופנים של המבנה.
נשמח לסייע לכם בתכנון המבנה לפי הצרכים שלכם.
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גגון מתכת בצבעים שונים מוסיף לעיצוב
מודרני של המבנה

השואו רום שלנו בקיבוץ משמרות
בנוי מ 2-קומות ,ובו מגוון אופציות
של הבנייה המודולארית :תקרות,
רצפות ,דלתות ,חלונות ,שירותים
ומקלחת ,ומטבחון.

תוספות :פתרונות תליה,
מדרגות ,מרפסות ,ריהוט מודולרי
לנו באאוטדור מודולר יש את היכולת לתת מענה רחב ויצירתי עבור צרכי
הלקוח ,כגון:
פתרונות תלייה  -קירות המבנה המודולרי עשויים פאנלים מתכת .כיוון שכך ככלל מומלץ
לא לתלות עליהם מדפים כבדים .יש מספר פתרונות תלייה שניתן להשתמש בהם.
מתלים ייעודיים עם דבק דו צדדי חזק במיוחד – משמש לתליית תמונות ,חולצות,
מגבות וכו'.
מתלי מתכת פנימיים – משמשים לתליית ארונות מטבח עליון  ,מזגן ,דוד שמש.
פתרונות למבנים רב קומתיים  -אפשרות למדרגות פנימיות וחיצוניות.
פתרונות למרפסות  -ניתן לשלב מרפסת כיציאה לנוף או כניסה חיצונית לקומה שנייה.
פתרונות לריהוט  -נשמח לעמוד לרשותכם באפיון ואספקה של ריהוט מתאים .החל
מעבודות נגרות מותאמות כגון :דלפקים ומדפים המותקנים במבנה ועד ריהוט משרדי
מודרני או קלאסי ,הכולל שולחנות מנהלים ,שולחנות לחדר ישיבה ,כסאות ,ארונות עוד.
צרו עמנו קשר .נשמח להתאים את הפתרון למבנה שלכם.

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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תרשימי חדרים לדוגמא
מבנה מודולארי סינגל הוא מבנה עצמאי ,הניתן לאספקה בתצורות הבאות:
מבנה צר – סינגל במידות  2.44/6מ'
מבנה סטנדרט -סינגל במידות  3/6מ'
מבנה רחב -סינגל במידות  3.5/6מ'
המידות מאפשרות תכנון פנים מרווח.
להלן תרשימים לדוגמה.
ניתן לחבר מבני סינגל שונים ליצירת מבנה מרווח יותר.
צרו עמנו קשר לתיאום פגישה על מנת להתרשם ממגוון רחב של אפשרויות:

www.con-modular.co.il
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054-7500760

1-800-300-550

מתאפשרת גמישות
בעתיד והתאמה
של המבנה לצרכים
שעדין אינם ידועים
מראש !!

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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כל המידע שאתם צריכים

טכנולוגיית מבנה הפאנל
המבנה המודולרי עשוי מקונסטרוקציית מתכת פלדה מגולוונת
המסוגלת לשאת משקל של  250ק"ג למ"ר .הקירות עשויים פאנלים
בעובי החל מ 50 -מ"מ עם בידוד פוליאוריטן מוקצף או צמר סלעים
לבחירת הלקוח .גם בשלד הרצפה ובתקרה יש שכבת בידוד איכותית
מצמר זכוכית המבטיחה בידוד תרמי מעולה למבנים .למבנה מראה
עיצובי חדשני הניתן להתאמה בבחירת צבעים לקונסטרוקציה ,לקירות
ולמסגרות החלונות והדלתות.
יתרון בולט של המבנה הוא גמישות תכנונית המאפשרת לחבר מספר
מבנים בטור ולשלב קירות פנימיים ודלתות לפי הצורך .בניגוד לפתרונות
אחרים ניתן להגיע למרחב פנימי מרווח בקלות וביעילות .כמו כן ,ניתן
להקים מבנה עד  3קומות ולשלב מדרגות חיצוניות או פנימיות.
למבנה המודולרי אופציות רבות ומגוונות לבחירה .מפרטים שונים של
דלתות :אטומות ,זכוכית חלבית ,זכוכית רבודה .חלונות :הזזה ,פתיחה
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צידית ,צוהר ,ויטרינות ,ובגדלים שונים .כמו כן ניתן לבחור מפרטים שונים
של רצפה :פי.וי.סי לינולאום או פיויסי דמוי פרקט ,ותקרה אקוסטית
או רגילה ,ולשלב בהם גופי תאורה שונים .ישנם גם אופציות עיצוביות
ושימושיות שונות כגון – גגון שמש ,סורגים ורשתות לחלונות ,וילונות,
ועוד.
תוספות נוספות אפשריות למבנה  :חדר שירותים ,מקלחון ומטבחון.

רישוי אישורים ותקינה
המבנים המודולריים שלנו מותקנים בהצלחה במקומות רבים באירופה
ואסיה ועומדים בכל תקני האיכות והבטיחות המקובלים בעולם.
גם בארץ הוסבו המבנים לעמידה באישורים ובתקנים השונים:
אישורי ראשות מקומית והתרי בניה
אישור קונסטרוקציה | אישור תכנית חשמל | אישור תקן אש 921
במידה ונדרשים תקנים נוספים נשמח לקבל את פנייתכם ולסייע.

מהי שיטת הבנייה האקו-מודולרית:

שיטת הבניה הקלה שכובשת שכבשה את אירופה ,נקיה,
אקולוגית-תומכת קיימות ,מהירה ,מודולארית ואקונומית.
שיטת אקו מודולר הנה שיטת לגו  -מודולרית:
יחידות בסיסיות בגודל  6על  3הניתנות לחיבור אחת לשנייה
מכל הצדדים ועד  3יחידות לגובה ,וכך ניתן לייצר מבנים בכל
גודל ולכל מטרה .בכל מבנה ניתן לבצע שינויים רבים רק ע"י
תוספת או החלפה של פאנלים :הוספת חדר נוסף ,חלונות
נוספים ,חלוקה פנימית ,שירותים ,מטבחון או לחלופין הפיכת
מבנה מחולק לספייס פתוח ועוד ...המבנה ניתן להעברה ושימוש
חוזר.

מתאים במיוחד:

כשנדרש פתרון מהיר ,לעסקים שיושבים על קרקע שכורה,
לאתרים זמניים,אתרי עבודה ,שטחי התארגנות ,למבני ציבור,
משרדי מכירות (בפרויקטים של בנייה) ,כשאין יכולת לקבל
אישור למבנה קבע.
אקו  – 1זמן ייצור והרכבה מהיר.
אקו  - 2ניתן להשכיר/ליסינג .לא חייבים לקנות.
אקו  - 3ניתן למכור למחזר בסיום הפרויקט.
אקו  - 4מחיר מעולה יחסית לחלופות.
אקו  - 5תיכנון גמיש ומודולארי.
אקו  - 6בידוד איכותי מקור חום ורעש.
אקו  - 7חיסכון בחשמל (עקב בידוד איכותי).

ייתרונות:

אפשר לפרק בסוף שימוש לשימוש חוזר .ניתן לשנות מיקומי
פתחים בקלות .אפשרות לקומות  -חוסך מקום באתרים
צפופים בעיר או שהקרקע והכשרתה (חול/תשתיות) יקרים.
האקססוריז  -כמעט בחינם לא ניכר במחיר.

אנו מציעים ללקוחותינו מבנים
בכל גודל ,עיצוב וסטנדרט.
בעסקאות מכירה  /השכרה  /ליסינג

תשתיות והכנת האתר

ביסוס :ניתן להתקין את המבנה המודולרי על שטח מבוסס
ומפולס .משקל מבנה במידות  6x3מטר הוא כ  2 -טון.
הלקוח נדרש לבסס את הקרקע ולוודא שהיא מסוגלת לשאת את
המבנה ללא שקיעה גם בעונת הגשמים.
שיטות הביסוס המומלצות:
• אדמת קרקע כורכר כבוש
• רצפת בטון בעובי  16ס"מ עם ביסוסי בטון ב  6 -נקודות
• כלונסאות בטון בעומק  1מ' ,ב  6 -נקודות
במידה והלקוח מעוניין ,ניתן לתת את השירות דרך קבלן ביסוסים
מומלץ מטעם חברת אאוטדור
פילוס :הלקוח נדרש לפלס את השטח לפני ביצוע הובלת המבנה
לאתר .פילוס עדין נוסף יתבצע ע"י צוות ההתקנה של אאוטדור >

פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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כל המידע שאתם צריכים (המשך)

תהליך התקנת המבנה:
הנחת הרצפה ,חיבור קורות על
הרצפה ,חיבור הפאנלים מסביב
למבנה

הובלה :ברוב ההתקנות תתבצע הובלה של חלקי המבנה לאתר הלקוח,
וההתקנה תבוצע במלואה באתר .מבנים בודדים לעיתים יורכבו במפעל
החברה ויובלו כשהם מורכבים על משאית .באתר הלקוח ,נדרש לוודא יש
גישה ללא הפרעה למשאית וכן שטח פנוי להתארגנות ופריקה של התכולה.
בנוסף יש לוודא שהאזור ללא הפרעה לעבודה בגובה עם מנוף.
התקנה באתרים רגישים :מטעמי בטיחות – מפוקחים |
מטעמי ביטחון שדה  -תעשיות ביטחוניות וכו'.
חיבורי תשתית חשמל :המבנה מגיע עם שקע הזנה ראשי
אמריקאי חד פאזי או תלת פאזי בהתאם לפרוייקט .באחריות
הלקוח לחבר את המבנה לתשתית החשמל באתר  +ארכות .בתוך
המבנה מותקן לוחון חשמל ראשי המספק את ההזנה לכל המערכות
החשמליות בתוכו .כאשר יש מספר מבנים המחוברים יחד ,מתקינים לוח
חשמלי מחוץ למבנה ,שמאחד את החיבורים לכלל המבנים.
חיבורי תשתית אינסטלציה :המבנה מגיע עם חיבור הזנה
ראשי חיצוני קוטר  1/2צול ,ויציאות ניקוז ראשיות למים ולביוב .באחריות
הלקוח לחבר את המבנה לתשתיות חשמל באתר  +הארכות .בתוך
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המבנה מערכות המים השונות מחוברות בהתאם לתוכנית ההתקנה.
ניתן לקבל שירותי חיבור מאאוטדור.

שדרוג והעברת מבנה
אחד היתרונות בשימוש במבנה המודולרי זה היכולת לבצע בו התאמות
בשלב מאוחר יותר.
• הרחבת המבנה
• הוספת דלתות וחלונות
• שינוי מקום של פתחים
• איחוד מבנים בודדים למבנה גדול ומרווח
• ועוד
במידה ואתם מעוניינים לבצע שינוי ניתן לפנות אלינו כדי שנוכל לסייע
לכם לתכנן מחדש את הצרכים ולתת את המענה המתאים בבחירת
החלקים ובביצוע העבודה .המבנה המודולרי הוא מבנה נייד לכל
דבר וניתן לשנע אותו מאתר לאתר .בתקרת המבנה יש עוגני הרמה
המאפשרים להניף את המבנה ולהניח אותו על משאית.
מומלץ להתייעץ עם נציגנו בטרם ביצוע העברה של המבנה.

מוזמנים לבקר
ולהתרשם...

אתם מוזמנים לבקר את השואו-רום שלנו במשרדנו בקיבוץ משמרות.
השואו-רום בנוי מ 2-קומות וכולל אופציות שונות של המבנה המודולרי
תקרות ,רצפות ,דלתות וחלונות ,תאי שירותים ,מקלחונים ומטבחון.
כמו כן ניתן לראות אופציות נוספות בתצוגה.

לתיאום ביקור התקשרו אלינו054-7500760 | 1-800-300-550 :
פתרונות מבנים מודולריים ,בכל גודל ,עיצוב וסטנדרט
אפשרות רכישה  /השכרה  /ליסינג
פתרונות מתקדמים לבניה מודולרית
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קבוצת אאוטדור בע"מ ,קיבוץ משמרות
ד.נ מנשה .מיקוד37840 :

ח.פ513898122 :

1-800-300-550 / 04-6277786
054-7500760

אאוטדור פתרונות מתקדמים לתשתיות זמניות בע"מ
אאוטדור

w w w. c o n - m o d u l a r. c o. i l

www.con-modular.co.il

04-6277786

