
דנפל פתרונות הצללה
פתרונות הצללה איכותיים בעיצוב והתאמה אישית

אטום למים

Architect: Statkas Architecture | Photographer: Matthew Mallett

 הגנה מפני קרינהעמיד לברד
אולטרה סגולה

 אחריות
ל-10 שנים

 מבחר צבעים 
והעברת אור



פתרונות הצללה מתקדמים
בישראל ישנם כ- 300 ימי שמש בשנה, זו הסיבה שפתרונות הצללה הפכו לנפוצים ולמבוקשים בקרב משקי הבית 

הפרטיים, מבני ציבור, מלונות, מסעדות ועוד. חברת דנפל פיתחה פתרון הצללה אופטימאלי - לוח דנפלון  איכותי המיועד 
לבניית פרגולות, עמיד וכזה המשתלב באופן מושלם עם הסביבה.
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דנפלון - פטנט עולמי
בוחרים באיכות  בוחרים בלוחות דנפלון אתם  כשאתם 
בלתי מתפשרת. הלוחות שלנו מבוססים על תפר ניצב 
בלוחות  קידוח  ללא  הפרגולה  של  התקנה  המאפשר 
רשום  פטנט  בעלת  הינה  הזו  החיבור  שיטת  עצמם. 
והיא מאפשרת לחומר להתכווץ ולהתרחב ללא פגיעה 
אטימות  התוצאה  הפרגולה.  של  ובאטימות  ביעילות 
ברד,  עומסם,  מפני  גבוהה  ועמידות  מים  בפניי  מלאה 

רוחות וגשמים.

 מבנה המיקרוסייל,
לוח הדנפלון

מבנה לוח אחר

מניעת "גלים" ושקיעות
רכיב  כל  צפה.  מערכת  הינה  דנפל,   של  הגג  מערכת 
מונע  שלו,  בקצב  תרמית  ולהתכווץ  להתפשט  חופשי 
של  המבניות  התכונות  על  ושומר  שקיעות  או  “גלים” 

החומר.

עמידות מלאה לרוח

אטימות מלאה למים

מבנה חזק ופיזור אור רך
צפיפות תאי המיקרוסייל בלוח הדנפלון, יוצרת לוח חזק 
במיוחד עם תכונה ייחודית של פיזור אור שווה ליצירת 

אווירה נינוחה.



יתרונות לוח דנפלון
איטום מלא למים, המאפשר אחסון בראש שקט והנאה משהייה 

בחוץ בכל ימות השנה

קונסטרוקציה קלה החוסכת בהוצאות

התקנה קלה ופשוטה

חוזק ועמידות בעומסי מזג האוויר לאורך שנים

רמת UV גבוה המסננת את קרני השמש להבטחת חיי מוצר ארוכים

מגוון צבעים להעברות אור שונה ומראה מעוצב

אפשרות לגג קשתי או שטוח

דנפלון, הצללה ועמידות
לוח הדנפלון מאופיין בתכונות מכניות מצוינות התואמות את האקלים 

הישראלי בכול ימות השנה לצד מראה אלגנטי ייחודי.



3DLITE יתרונות לוח
סינון קרינה והצללה בהתאם לכיוון השמש 

איטום מלא למים המאפשר אחסון בראש שקט והנאה 
משהייה בחוץ בכל ימות השנה

רמת UV גבוה והגנה מפני השמש למשתמשים 
ולהבטחת חיי מוצר ארוכים

מראה ייחודי, אלגנטי ומעוצב

3DLITE הצללה בהתאם לשמש
לוח בעל רפרפות הצללה קבועות המשולבות לסירוגין בתאי הלוח, המאפשרות הצללה בפיזור 

אור רך ומראה ייחודי ומעוצב.

אחר הצהריים צהריים בוקר

3DLITE לוח דנפלון
לוח אחר

3DLITE לוח דנפלון

קבלת אור בפיזור אחיד לאורך כל היום



לוח קומפקט
חוזק ושקיפות מלאה

דנפלון קומפקט הינו לוח בעובי 4 מ”מ בשקיפות מלאה 
המשווה מראה של זכוכית לצד יתרונות הפוליקרבונט.

יתרונות לוח קומפקט
חוזק ועמידות גבוה לעומסים

גמישות הלוח לעיצוב חופשי 

משקל נמוך המאפשר קונסטרוקציה קלה 

הגנה מלאה מפני UV למשתמשים ולטווח הארוך ללוח

אפשרות לגג קשתי או שטוח

מגוון צבעים



בדנפל מבינים את חשיבות נראות הפרגולה, שפעמים רבות 
ממוקמת בחזית ומשפיעה על סך נראות המבנה ומציעים, לצד 
מוצר יעיל גם עיצוב ללא פשרות. לוחות הדנפלון מגיעים בשלל 

צבעים המאפשרים שליטה בכמות כניסת האור והחום.

צבעי סטנדרט ללוח הדנפלון:
.www.danpal.co.il כל צבע אחר הינו בהזמנה מיוחדת. למגוון הצבעים המלא*

:3DLITE צבעי סטנדרט ללוח הדנפלון
.www.danpal.co.il כל צבע אחר הינו בהזמנה מיוחדת. למגוון הצבעים המלא*

יתרונות המערכת 
חוזק ועמידות גבוהה לעומסים

איטום מלא למים

שליטה דיגיטלית חכמה להצללה בהתאם לזווית השמש )מתוך הבית(

מראה ייחודי ואלגנטי

קונטרולייט
מערכת הצללה חכמה המנתרת את כמות האור 

הרצויה למשתמש ובאמצעות סנסורים חכמים 
ובקרה, מאפשרת כניסת אור אידיאלית.

 Soflight דנפלון
גימור במראה מט מתאים לכול צבע , ניתן להוספה על גבי צד אחד 

או משני צדדיו ,לשיפור התכונות האופטיות והפחתת סנוור.

קצה לוח מולחם
להגנה מפני חדירת לכלוך, מים ומזיקים ולשמירה על מראה חדש לאורך 

זמן, ניתן לקבל את הלוח כאשר קצוות הלוח מולחמים ואטומים.

פרגולה 
כאלמנט עיצובי

שקוף אופל אפור רפלקטיבי 

כתוםאפורלבן



www.danpal.co.il | contact@danpal.com 
ליצירת קשר:

זה למעלה מ-30 שנה שדנפל מציעה טווח נרחב של פתרונות תאורה טבעית עבור מעטפות מבנים. אנו רותמים את 
איכויות השמש לטובת האדריכלות במגוון יישומים: קירות מסך מעבירי אור טבעי בפיזור רך, מערכות הצללה חיצוניות 
ההופכות את האור והצל לכלי בידי המתכנן, פתחי תאורה וגגות לעיצוב מבנים מלאי אור טבעי, הצללות חוץ לבריכות 

ולפרגולות עמידות לנזקי מזג אוויר ובעלות הגנת UV מקסימלית והן מערכות לעיצוב פנים חדשני ומעורר השראה.

אנחנו קוראים לזה אדריכלות אור


