דנפל ®

מערכות מעבירות
אור טבעי
למעטפת המבנה

תוכן

דנפל®
ניסיון רב שנים בתחום הארכיטקטוני
דנפל® הינה חברה גלובלית עם למעלה מ 50-שנות ניסיון בתחום האדריכלי.
דנפל® מציעה פתרונות יחודיים לאדריכלים ומבינה כי כל פרויקט הוא שונה ומיוחד .המערכות שלנו
נבנות סביב עקרונות של איכות בלתי מתפשרת ,טכנולוגיות חדשניות וידע אדריכלי נרחב.
אנו בדנפל® מציעים ללקוחותינו מערכת שלמה של איכות ,חדשנות ,פתרונות מותאמים אישית ,ליווי
משלב התכנון הראשוני ועד שלב ההתקנה באתר ואחריות מקיפה על כל מוצרינו.
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Zénith, Limoges, France
Danpal® Single Glazing Facade System
Architect: Bernard Tschumi Architecte

הופכים כל מבנה ליצירת אמנות
אדריכלים תמיד יחפשו אחר חומרי גלם חדשים פתרונות הנדסיים יצירתיים ,בכדי לממש את
חזון העיצוב שלהם ולתכנן מבנים יוצאי דופן.
דנפל® פיתחה ויצרה עבור אדריכלים מערכות מתקדמות המאפשרות חופש יצירה באור.
דנפל® מציעים מערכות שקופות למחצה המעבירות אור טבעי למעטפת המבנה .מגוון הצבעים
ומשחקי האור והצל יוצרים בסיס רחב למבנים בעלי מראה חדשני ,ייחודי ומעורר השראה.
מבנים המספקים למשתמשים בהם נוחות מרבית ותאורה טבעית מושלמת לאורך כל ימות
השנה ושעות היום.
אנחנו קוראים לזה  -אדריכלות אור.
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איזון אופטימלי בין
אור טבעי ובידוד מיטבי

תאורה טבעית במבנים
אור טבעי במבנים הוכח כמועיל במישורים רבים .אור השמש עושה אותנו מאושרים ונינוחים
יותר ,מאפשר לנו להרגיש את מהלך היום ההולך ומשתנה .שימוש באור טבעי חוסך אנרגיה
ומאפשר לנו לראות אובייקטים בבהירות גדולה יותר .זה לא מפתיע כי אדריכלים רבים עושים
שימוש הולך ועולה באור טבעי החודר למבנים לאורך כל שעות היום .במצב בו אנשים מבלים
קרוב ל 90%-מזמנם בתוך מבנים זה רק מתבקש ליצור עבורם סביבה נעימה ומוארת ככל
הניתן.

Elsa Enterprise Academy, Liverpool, UK
Danpal® Single Facade System
Architect: BDP Manchester
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Keystone House, Montreuil, France
Danpal® Single Glazing Facade System
Architect: M. Paillard
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שנות אור קדימה

דנפל® מייצרת מערכות אדריכליות ייחודיות להעברת אור טבעי ואנרגיה סולארית
היוצרות סביבת נוחות מיטבית.
מאז הקמתה צברה דנפל® מוניטין כמובילת החזון בתעשייה .דנפל® הייתה הראשונה לפתח מערכת של לוחות
פוליקרבונט בשיטת תפר ניצב במראה שקוף למחצה – זהו פתרון אדריכלי המשמש כיום להעברת אור טבעי
במבנים רבים מסביב לעולם :מבנים מסחריים ,מבני חינוך ,מבני תחבורה ,בריאות וספורט וכן במיזמי היי-טק .כבר
למעלה מ 30-שנה שהמערכות המתקדמות שלנו מסייעות לאדריכלים בהפיכת האור הטבעי לכלי עוצמתי ובעל
מגוון יכולות עבור יצירות ארכיטקטוניות המשדרות זוהר הן מבפנים והן מבחוץ.
מערכות דנפל® הינן מערכות צפות המאפשרות לכל רכיב להתפשט ולהתכווץ תרמית בקצב שלו ,תוך מניעת
“גלים” או שקיעות ושמירה על התכונות המבניות של החומר.
יתרון הנדסי זה הוכר על ידי שורה ארוכה של מכוני איכות ותקינה מובילים ברחבי העולם.
הצבעים ,הגמורים והאפקטים החזותיים השונים מאפשרים מגוון רחב של אפשרויות יצירתיות למתכנן במימושו
את התכנון הייחודי שלו.

Left: NAPA Fashion House, Korea
Danpal® Single Glazing Facade System, 16mm
Architect: Mark Fran/de plus
Top: Studio Offices, Korea
Danpal® Single Glazing Facade System, 16mm
Architect: Mark Fran/de plus
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בהרמוניה עם הסביבה
דנפל® ,המובילה העולמית בעיצוב וייצור מערכות אור יום בעלות תכונות של בידוד תרמי
גבוה והתנגדות מכנית ,מאפשרת לאדריכלים לרתום את השימוש במשאבים טבעיים באופן
חסכוני ושאינו פוגע בסביבה .פתרונות האור האדריכליים של דנפל® דורשים תחזוקה מינימלית
ומציעים יכולת שליטה מעולה בצריכת האנרגיה ,כך שהתוצאה מתבטאת בחסכון משמעותי.
כיוון שהמערכות של דנפל® הן מוכנות להתקנה ,הדבר מסייע לחסכון בזמן עבודה באתר והוא
משמעותי במיוחד בסביבות פתוחות עם תנאי עבודה בעייתיים.

היתרונות בחומרי בנייה ירוקים גם לבעלי המבנה וגם לאלו המשתמשים בו :שימור אנרגיה ,הפחתת עלויות
תחזוקה ,שיפור הבריאות והיעילות של המשתמשים במבנה ,עלויות נמוכות לשינוי תצורת חללים במבנה וגמישות
גדולה בעיצוב.

Sports Complex, Epernon, France
Danpal® Single Glazing Facade System, Printed
Architect: Ligne 7 Architecture
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TOTEXTH FireFit Club, Liverpool, UK
Danpal® Single Glazing Facade Systems
Architect: Cass Associates

הדמיה תרמית וסולארי לתכנון
דינאמי וחכם

עם התפתחות החשיבות של בניה בת קיימא ותקינה ירוקה בעולם המערבי ,פותחו תוכנות הדמיה תרמית וסולארית
אשר נועדו לתת מענה לסוגיות כלכליות וסביבתיות בבניה הירוקה ,לשימוש נכון בטכנולוגיות ובחומרי הבניין ואף
לתכנון חלל הפנים בהתאם לממצאים .אחד האתגרים אשר תחום זה מציב ,הוא היכולת לבצע הדמיה מדויקת גם
בחומרים מעבירי אור חלקי ובמערכות חכמות אשר מעבר האור בהן דינאמי .דנפל® כמומחית באור טבעי בתחום
האדריכלות ,מבצעת תכנון חכם באמצעות סימולציה מתקדמת .באמצעותה ניתן לחזות את כמות האור והחום
ופיזורם בחלל ובכך ,לאפשר עיצוב נכון ותכנון מדויק שיניב תוצאות מרשימות וללא הפתעות.
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בוחרים לתכנן נכון עם מערכות אור יום של דנפל
כל מבנה הוא ייחודי :כיווני החזיתות ,גדלי הפתחים ,חומרי המעטפת ועוד מגוון פרמטרים החשובים
בתכנון מערכת הזיגוג שתאפשר כניסה של אור טבעי.
כלי הסימולציה לחיזוי אנרגטי של דנפל® מכיל ספריית חומרים עם מעברי אור ורמות בידוד שונות
בהתאם למגוון האפשרויות של כל מערכת ולכל יישום אדריכלי .באמצעות תכנון דינאמי מוקדם אנו
יכולים לבחור את המערכת המתאימה ביותר עבור כל פרויקט ,לתכנן פתרונות ייחודיים בהזמנה
אישית ולקבל תוצאות מדויקות המספקות סביבת נוחות בחלל אשר תתאים למשתמשי המבנה.
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פתרונות לחזיתות
המבנה
מערכות החזית של דנפל® ,מאפשרות כניסה של אור טבעי בפיוזר
אל תוך המבנה ,עיצוב מרהיב ,בידוד מיטבי והתקנה מהירה ויעילה.

 -מערכת קונטרולייט® לחזיתות -מערכת דנפטרם- -מערכת דנפל® פסאד

מערכת קונטרולייט® לחזיתות
מערכת חכמה לשליטה באור טבעי
אופטימיזציה של אור יום לחזיתות

הפכו את החזית שלכם לקיר דינאמי של אור .מערכת קונטרולייט® כוללת רפפות מסתובבות ,אשר מתאימות את מצבן
לאורך היום ,כך תעבירנה את הכמות המיטבית של אור למבנה .מערכת חכמה זו מאזנת בין רמות האור והחום ויוצרת
סביבה נוחה בתוך החלל גם בתנאי האקלים הקשים ביותר .מערכת קונטרולייט® מציעה פתרון דינאמי ומשתלם ,אשר
מפחית באופן ניכר את צריכת האנרגיה ומשתלב בעיצוב בר קיימא
.

יתרונות המערכת
•מערכת חכמה המופעלת ע"י חיישנים
•ניתנת לשליטה ידנית
•בידוד תרמי גבוה
•ללא חיבורי אלומיניום גלויים מבחוץ
•מאפשרת התפשטות תרמית
•תחזוקה נמוכה

Gym La Grange au Bois, France
Controlite® Facade System
Architect: Gremillet
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Camille Fournet Manufacturing, Tergnier, France
Danpatherm Façade System
Architect: Atelier Boris Cindric

מערכת דנפטרם®

מערכת זיגוג כפול ייחודית ,בעלת רמות בידוד גבוהות המתאימה למפתחים גדולים.
יתרונות המערכת

אור טבעי ובידוד
דנפטרם היא מערכת ייחודית בהרכבה טרומית במפעל ,אשר מספקת ביצועים תרמיים גבוהים מאוד בשילוב יכולת
יוצאת דופן להעברת אור .התקנתה הקלה והמהירה מפחיתה בעלויות העבודה ובזמני הבנייה .מערכת הדנפטרם®
בשילוב עם תאורת  LEDמעניקה מראה ייחודי הזוהר כקופסת אור במהלך שעות הלילה.

•בידוד תרמי יוצא מן הכלל
•מערכת בהרכבה טרומית במפעל
•מתאימה למפתחים גדולים
•התקנה מהירה וקלה
•מראה נקי  -ללא אלומיניום גלוי
•רמות משתנות של העברת אור
•עמידות מעולה לעומסי רוח

Saint Thomas Church, Vaulx-en-Velin, France
Danpatherm Facade System
]Architect: [Siz’-ix
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מערכת דנפל® פאסד

יתרונות המערכת

חזית מעבירה אור

•הגנה מקרני UV

החופש ליצור חזיתות מעוררות השראה

מערכת דנפל® פאסד מציעה תפיסה חדשה בזיגוג אדריכלי תוך הפגנת ביצועים מתקדמים של שליטה בהעברת
האור ,בידוד תרמי וגמישות תכנונית .המערכת מאפשרת התפשטות תרמית ,אטומה למים ומספקת הגנה מלאה
לקרינת  .UVמערכות הפאסד המותאמות אישית והפשוטות להרכבה של דנפל® הופכות אור ,טבעי או מלאכותי ,לכלי
רב עוצמה ומגוון עבור יצירות אדריכליות הקורנות מבפנים ומבחוץ.

•קלת משקל
•מאפשרת חופש עיצובי
•אטימות  100%למים ולרוח
•התקנה פשוטה
•בנויה בטכנולוגיית מיקרוסל

Chisholm College, Melbourne, Australia
Danpal® Single Facade System
Architect: Cox Architects and Planners
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פתרונות חיפוי
מערכת דנפל®  VRSהינה מערכת קלה המותקנת במהירות
בתלייה יבשה ומשפרת את הבידוד התרמי של מבנים
באמצעות בידוד חיצוני .המערכת מספקת עמידות בפני מים,
ושומרת על מרווח אוויר ובכך מאפשרת אוורור טבעי.השימוש
במערכת משנה את נראות החזית למראה יפה ,נקי וחדשני.

- -מערכת דנפל® VRS

מערכת דנפל®

VRS

מערכת חיפוי קיר ,מבודדת ומאווררת
המערכת קלה ובעלת נראות חדשנית וגמישות עיצובית

העיקרון המנחה במערכת דנפל®  VRSהינו מתן פתרון כולל המשלב בידוד
חיצוני עם לוחות הדנפלון® המהימנים המגנים על שכבת הבידוד ומבטיחים
אטימות מלאה למים .המערכת מותקנת בתלייה יבשה ומתוכננת ליצירת
מרווח אוויר בין שכבת הבידוד ללוח הדנפלון® לטובת אוורור החום הכלוא
מאחורי החיפוי ובכך מאפשרת שמירה על בידוד יבש ותחזוקה קלה לאורך זמן.

יתרונות המערכת
•קלת משקל
• 100%עמידות למים
•התקנה מהירה ,פשוטה ומשתלמת
•עיצוב ומבחר צבעים רחב
•אורכי פאנל משמעותיים
(עד  12מ' באורכים סטנדרטיים
וארוכים יותר בהזמנה מיוחדת)
•ידידותית לסביבה
•ללא פסולת

International Student Residence, Reims, France
Danpal® VRS
Architect: Jean-Michel Jacquet
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פתרונות לפתחי
תאורה
מערכות פתחי התאורה של דנפל® מאפשרות תכנון ועיצוב
מבנים מלאי אור טבעי תוך בקרה על עוצמת האור והחום ובכך
חסכון בצריכת האנרגיה.

 -מערכת קונטרולייט® לגג -מערכת דנפל® גג -מערכת דנפל® קומפקט- -מערכת דנפוולט

מערכת קונטרולייט® לגג
מערכת חכמה לשליטה באור טבעי

אופטימיזציה של האור

מערכת קונטרולייט® הינה מערכת חכמה הבנויה לוחות מעבירי אור המשלבים בתוכם רפפות.
הרפפות מתאימות עצמן למצב השמש במהלך היום ועונות השנה .המערכת מגיבה לשינוי במיקום
השמש באמצעות חיישנים ומספקת בקרה על כניסת האור והחום .מערכת הקונטרולייט® מאפשרת
להשתמש באור טבעי באופן אידיאלי ולשמר את האנרגיה במבנה.

יתרונות המערכת
•מעבר אור בפיזור אחיד
•חוסמת עד  93%מחום השמש
•חוסמת את רעשי הגשם
•בידוד תרמי גבוה
•התפשטות תרמית חופשית
•מנגנונים נגישים ונוחים לתחזוקה

Synthesis Cap, Saint-Cyr-sur-Loire, France
Controlite® for Roofing
Architect: Studio Architecture
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מערכת דנפל® גג
זיגוג מודולארי לגגות

להנות מאור טבעי בשילוב עם עמידות והגנת UV

מערכת דנפל® גג הינה מערכת שקופה למחצה המיוצרת בטכנולוגית מיקרוסל-
החדשנית והמתקדמת ביותר עבור אדריכלים המתכננים הצללה.
מערכת דנפל® גג מתאימה לכל תנאי אקלים ובעלת עמידות גבוהה לנגיפה
ונראות נקייה ויפה לאורך שנים רבות.
המערכת קיימת במגוון צבעים ,גמורים ,העברות אור וגמישות החומר ומאפשרת
לאדריכלים לייצור גגות ופתחי תאורה מרשימים ויצירתיים.

יתרונות המערכת
•התקנה פשוטה ומהירה
•המערכת צפה בחופשיות ומאפשרת
התפשטות תרמית מלאה
•עמידות גבוהה בפני עומסי רוח ושלג
•מערכת גמישה המתאימה לסוגים רבים של
עיצובי גגות
•קלת משקל

Namseoul Grace Church Missionary Center, Korea
Danpal® Roofing System
Architect: Shinslab Architecture
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מערכת דנפל® קומפקט
שקיפות .חוזק .גמישות

למערכת קלת משקל ובטיחותית לשימוש ולהתקנה.

יתרונות המערכת

דנפל® קומפקט עשויה מפאנל  4מ"מ המספק מראה שקוף כזכוכית ,בשילוב חוזק ,רמת בידוד
גבוהה ,גמישות ומשקל נמוך .המערכת מספקת לאדריכלים ,חופש מוחלט לעצב שטחים מזוגגים
מרהיבים .לוחות הקומפקט מגיעים באורך של עד  12מטר ,במגוון רחב של צבעים ,ועם האפשרות
לכיפוף באתר הבנייה.

Hotel, Kenya | Danpal® Compact
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•שקיפות מלאה
•קלת משקל
• 100%עמידות לחדירת מים
•התקנה פשוטה
•חוזק ועמידות גבוהה לנגיפה

France | Danpal® Compact System for Roofing
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מערכת דנפוולט
מערכת לגגות מוקשתים

יתרונות המערכת

ליצירת סקיילייטים ללא הגבלת אורך ואילוצי שלד.
מערכת דנפוולט לפתחי תאורה מאפשרת לשלב אפשרויות חדשות לעיצוב מבנים מלאי אור .המערכת ניתנת להתקנה
כגג התומך בעצמו ,על מגוון מפתחים קטנים וגדולים וניתנת לשילוב בקלות במגוון של סוגי גגות ,כולל אלו המורכבים
מפרופילי מתכת או בנויים מבטון.
מערכת דנפוולט משלבת את היתרונות של דנפלון® ביחד עם פתחי תאורה ללא הגבלת אורך.
המבנה הייחודי של המערכת מעביר כמות אחידה של אור טבעי ,מספק עמידות עילאית ,בידוד תרמי והגנת  UVמוגברת.

•אורך לוח בלתי מוגבל
•מאפשרת חדירת אור גדולה יותר
בהשוואה לפתחי אור שטוחים
•פשוטה להתקנה
•מותאמת לסוגי גגות רבים
• 100%אטימות למים
•עמידות טובה בפני עומסי רוח ושלג

Plaza de Toros de Illescas, Toledo, Spain
Danpavault System
Architect: Diego Garteiz from DGM Arquitectos
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פתרונות חוץ
דנפל® פתרונות לקירוי חוץ בעלי יכולת עמידות גבוהה ,הגנת
 ,UVגמישות וטווח רחב של אפשרויות עיצוב יצירתיות .המערכות
מאפשרות קירוי מפתחים גדולים ובכך אופטימליות לפרגולות,
בריכות ,חופות ואצטדיונים.
מערכות דנפל® חוץ מתאימות לקירוי קשתי ולמגוון שלדים
תומכים תוך דרישות תחזוקה מינימליות.

 -מערכת דנפל® גג- -מערכת דנפל® קומפקט

מערכת דנפל® גג
פתרון זיגוג מודולארי לגגות

גמישות ,עמידות והגנת  UVלטווח ארוך

מערכת דנפל® גג היא מערכת שקופה למחצה המיוצרת בטכנולוגית מיקרוסל -החדשנית
והמתקדמת ביותר עבור אדריכלים המתכננים הצללה.
מערכת דנפל® גג מתאימה לכל תנאי אקלים ובעלת עמידות גבוהה לנגיפה ,הגנת UV
ומראה נקי ויפה לטווח ארוך.
התקנת המערכות בטוחה ופשוטה ונעשית באמצעות מחברים יבשים העשויים מפוליקרבונט או
אלומיניום המונעים נזילת מים ,מאפשרים התכווצות והתפשטות,
עמידות בנגיפה ועומסים גבוהים.
המערכת קיימת במגוון צבעים ,גמורים ,העברות אור וגמישות החומר ומאפשרת לאדריכלים ליצור
גגות ,פרגולות והצללות חוץ מרשימות.

יתרונות המערכת
•התקנה פשוטה ומהירה
•המערכת צפה בחופשיות ומאפשרת
התפשטות תרמית מלאה
•עמידות טובה בפני עומסי רוח ושלג
•מערכת גמישה המתאימה לסוגים רבים של
עיצובי גגות
•קלת משקל

Soong-eui Arena Park Stadium, Korea
Danpal® Roofing System
Architect: Rosseti Architects and Mooyoung
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מערכת דנפל® קומפקט
שקיפות .חוזק .גמישות

מערכת זיגוג אדריכלית בעלת מראה אלגנטי המגיעה במגוון אפשרויות להתקנה ,בהתאם לדרישות
ההנדסיות והעיצוביות .התקנת המערכת בטוחה ופשוטה ונעשית באמצעות מחברים יבשים העשויים
מפוליקרבונט או אלומיניום המונעים נזילת מים ,מאפשרים התכווצות והתפשטות ,עמידות בנגיפה
ועומסים גבוהים.
מערכת דנפל® קומפקט מתאימה לקירוי קשתי ולמגוון שלדים תומכים תוך דרישות תחזוקה מינימליות.

יתרונות המערכת
•שקיפות מלאה
•קלת משקל
• 100%עמידות בפני מים
•התקנה פשוטה
•חוזק ועמידות גבוה בפני פגיעות

Santuario Mayan Resorts Hotel, Nayarit, México
Compact | Architect: Arturo Hernandez
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פתרונות הצללה

פתרונות דנפל® להצללה מציעים שליטה בכמות האור והחום
ובכך מקדמים התייעלות אנרגטית עם הגנת .UV
המערכת מגיעה במגוון רחב של צבעים וגימורים המציתים את
הדמיון.

- -מערכת דנפל® לובר

מערכת דנפל® לובר

מערכת הצללה חיצונית מעבירת אור הניתנת לשליטה
יתרונות המערכת
מערכת הצללה חיצונית המספקת שליטה על אור וחום ,הגנה מוגברת מפני קרינת  UVובעלת רמת עמידות גבוהה.
בעזרת דנפל® הצל הופך להיות כלי שניתן להשתמש בו ביצירתיות ולשנות באמצעותו את מראה החוץ באופן דינמי.
מגיע במגוון צבעים ,גימורים ואפקטים.

•קלת משקל
•הגנת UV
•התקנה מהירה ויעילה בעלות נמוכה
•אפשרות למנגנון ממונע
•מגוון צבעים וגמורים

Piscine, La Chapelle St-Luc, France
Danpal® Louvre System, 16mm
Architect: BLV
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עיצוב פנים

פתרונות חדשניים לחלל הפנים במגוון מעברי אור ושקיפויות שונות המעניקים
מראה ייחודי ונקי.

- -מערכת דנפל® פנים

מערכת דנפל® לעיצוב פנים
יצירת חללים אינטיימים תוך תחושת חלל פתוח ומאוורור .מגוון רחב
של צבעים ,שקיפויות ואפשרויות יצירתיות.

יצירת חללים חדשניים ומוארים

מערכת דנפל® לעיצוב פנים מאפשרת למעצבים לחקור אפשרויות אסתטיות חדשות וליצור בעזרת אור חללים פנימיים.
מערכות דנפל® מתאימות לסוגים רבים של משטחי פנים :קירות ,מחיצות ,תקרות פנים ,כולם יכולים להפוך לאלמנטים
מפוסלים וקורנים היוצרים אוירה ייחודית .השתמשו במערכות דנפל® פנים ביצירתיות כדי למקסם את פוטנציאל הנראות
של תאורה טבעית או מלאכותית.

יתרונות המערכת
•מגוון צבעים ,גמורים ושקיפויות
•גמישות עיצובית
•קלת משקל
•התקנה מהירה ופשוטה

Prada Shop, New York, USA
Danpal® Interior and Decoration
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מותאם אישית לכל פרויקט
הופכים את החזון שלך למציאות                                              
במבנים בעלי שימושים שונים ,בין אם מבני ספורט או בתי ספר ,מבני
מסחר או תעשייה המערכות של דנפל® יעניקו יתרון ייחודי אשר ידגיש את
הרצון האדריכלי.
•עיצוב חדשני המחמיא לכל הדרישות האדריכליות
•איכויות מעבר אור גבוהות ביותר
•בידוד תרמי מצוין
•עמידות לנגיפה ועומסים
•התקנה מהירה ופשוטה
•עמידות לטווח ארוך ואחריות
•חומרים ממקור אחראי בישראל
חבילת שירות מקיפה
•ליווי הפרויקט משלבי התכנון הראשוני ועד הביצוע
•צוות מהנדסים בעל ניסיון רב בפרויקטים ברחבי העולם
•צוות תכנון ועיצוב שיעזור לבחור את המערכת המתאימה ביותר
לפרויקט שלך
•אספקה עד אתר הבניה
•אחריות מקיפה על חומרים ומוצרים
•אנו מחויבים לדרישות הלקוח ולעמידה בזמנים בסטנדרטים בינלאומיים
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:ליצירת קשר
contact@danpal.com
www.danpal.com

