
הולכים על בטוח

תשתית לפרקטים



בוחרים פרקט חדש?
השקיעו מחשבה נוספת בבחירת תשתית טובה, כי איכות 
מונח הוא  עליה  התשתית  איכות  פי  על  נקבעת  הפרקט 
בבחינת  רב  זמן  משקיעים  אנחנו  למשרד  או  לבית  פרקט  בבחירת 
אך  והמרקם,  הצבע  בבחירת  משקיעים  אנחנו  ומחיר.  הפרקט  עמידות 
איננו מתייחסים כלל לתשתית עליה מונח הפרקט. התשתית היא הבסיס 

לעמידות הפרקט, ואיכות התשתית כמוה כאיכות הפרקט.
תשתית באיכות ירודה פוגמת בעמידות הפרקט ומצריכה תיקונים חוזרים 
הגבוהות  העלויות  נוצרות  ומכאן,  המשטח,  כל  החלפת  כדי  עד  ונשנים 

לאורך השנים.

הניסיון שמוביל  
פרקט  תשתיות  של  סוגים  מספר  פיתחה  הישראלית  פלציב  חברת 

איכותיות עם ביצועים מעולים ואיכות המאפיינת את פלציב ומוצריה.
מעובדים  פלסטיים  מחומרים  עשויות  פלציב  של  הפרקט  תשתיות 
אחרים  חומרים  פני  על  יתרונות  להם  המקנה  מצולבת,  בטכנולוגיה 
הקיימים היום בשוק, כגון: אורך חיים הגבוה פי עשרה מחומרים אחרים, 
בידוד תרמי מעולה, אטימות למים וללחות, קשיחות וחוזק להגנה מעומסים 

כבדים.



החדשנות שמאתגרת
הניתנות  לפרקט,  תשתיות  מספר  פלציב  לחברת 

להתאמה לכל סוג פרקט אותו תרכשו:
• GA29 – התשתית הבסיסית לפרקט, המובילה בבידוד
   תרמי מפני חום או קור לשימוש ביתי בחדרים השונים.

• GA50 – תשתית המיועדת להגנה על הפרקט מפני
   עומסים כבדים ולאורך שנים רבות ומיועדת לפרקטים
   המונחים בשטחים רחבים, משרדים, מבני ציבור, בתים 

   גדולים ועוד 
• GA70 – המוצר המוביל של פלציב בעל הצפיפות

  הגבוהה ביותר ובעל יתרון בהפחתת רעשי דריכה, 
   ומאפשרת להתגבר על פגמים ברצפה וליצור משטח

   ישר ויציב יותר. 

5 סיבות טובות לבחירה
בתשתית לפרקט של פלציב
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תשתית לפרקט של חברת פלציב הישראלית – איכות ועמידות לאורך זמן.

01
אינה סופחת מים ובכך מחזקת 

את ההגנה מפני לחות העולה 
מהבטון ומתחת לפרקט

02
מפחיתה רעשים – גם בעת 

הדריכה וגם מהקומה מתחת

03
מבודדת תרמית מקור או חום 

שמגיעים מהרצפה

04
בעלת גמישות ייחודית המאפשרת 

עמידות לאורך זמן תחת עומסי 
משקל כבדים וקבועים )כגון 

שולחן, ספריה, ארון ועוד(.

05
המצליחה  יציב  מחומר  עשויה 
הנוצרות   סטיות  על  להתגבר 
ומאפשרת  הבניה  בזמן  בבטון 

משטח פרקט ישר.



הולכים על בטוח

04-6062999  : ן טלפו
sales@palziv.com :מייל
www.palziv.com

מוצרי החברה שימושיים בכל תחום מחיינו: בתעשיית 
ותרמי,   אקוסטי  לבידוד  משמשים  הם  בה  הבניה 
בתעשיית הרכב לדיפון ולבידוד, בספורט ובפעילויות 
כושר, למשטחי משחקים  יוגה, לחדרי  לאימון  פנאי 
בגני ילדים, לגנים ציבוריים ובתחומים רבים נוספים. 

החברה אוחזת בתקני האיכות הבינלאומיים:
      ISO 140001 ו ISO 9001:2008וכן של מכון התקנים 

 הישראלי.

היא מהחברות המובילות בארץ  חברת פלציב 
מוקצף  פוליאתילן  ועיבוד  ייצור  בתחום  ובעולם 

מצולב בעל תאים סגורים וגומי סינטטי.
בשוק  ופועלת  עובדים   400 מעל  מונה  החברה 

הישראלי למעלה מ-40 שנה.
לה  ויש  הנצי”ב,  עין  בקיבוץ  נמצאת  החברה 

ארבעה סניפים נוספים בעולם: 
רומניה, אנגליה, ארה”ב וקנדה.


