
 איטליה  ROSSIרשתות ארוגות תוצרת 

למגוון . נדרשיםלחיזוקים ועיצובים אלומיניום או איטליה בשילוב מוטות מנירוסטה  ROSSIרשתות ארוגות תוצרת 

אלמנטים לתעשיית , מסננים,  אלמנטים דקורטיביים, אדריכלות, מבני ציבור ומסחר, תעשייה: יישומים רחב

פתרון מצוין למגוון צרכים . ומחיצותמסכים , מחיצות, כילות נגד יתושים וציפורים, מיגון ובטיחותבמבני , הכימיקלים

 .של הלקוחות באמצעות התאמה ספציפית לפי אפיון ודרישה

 :ממה עשויה הרשת

 ,Galvanized steel ,Cromax, אלומיניום, נחושת, ברונזה, פליז, CARBON, (   Aisi 310, 314, 410, 430כולל)נירוסטה 

Incoloy, Nichel, Monel, Duplex, טיטניום ,Polyester, Nylon, Polyamide ,ניקל, ברונזה, נחושת, פליז, אלומיניום ,

 ברזל מגולוון וחוט סינטטי, ברזל , Carbon,סגסוגות מיוחדת, טיטניום

 

 תכונות הרשת

 (תלוי בסוג חומר)

Fire Proof 100% 

100% recyclable 

 חומרים ידידותיים לסביבה

 פתרונות לפי דרישות אדריכליות

 (תרמיתיכולת בלימה של חום השמש להגנה )השתקפות חום 



מגוון רחב של רשתות ארוגות בעלי יכולת יוצאת דופן של מפתחים ומרווחים שונים 

 .ברשת עצמה

 חיתוך לפי אפיון ועיצוב לפי דרישה, לוחות, ניתן לקבל הרשתות בצורת גלילים

רשתות ארוגות חיוניות למגוון רחב של פרויקטים ועיצובים ארכיטקטוניים כאלמנטים  

מסכי הגנה  , מסכי הצללה והגנה תרמיים , מסננים תעשייתיים: משלימים לפנים וחוץ כגון

אלמנטים ממשיקים  , וילונות מעוצבים, חיפויים חיצוניים, מחיצות פנימיות, מפני חרקים וציפורים

יכולת שילוב  , ב"ספא וכיו, בריכות, מפלי מים, מצוין לסביבות עתירות לחות, מעקות, לריהוט

 . של כל סוגי התאורה ומערכות מיזוג אוויר ומוזיקה



 דגמים של רשתות

 .מרובעת או מלבנית °90רשת ארוגה מוצקה במראה שתי וערב היוצר עין של  PLAINרשת ארוגה 

חוטים מלמטה   2חוטים מלמעלה ו  2רשת ארוגה במראה שתי וערב היוצרת הצלבה ייחודית של   Crossed Weaved Wireרשת ארוגה 

טכנולוגיית אריגה ייחודית זו מאפשרת לצמצם את פתח האוויר בין החוטים תוך הישארות  . למראה אסתטי מיוחד 90°הנוטה ליצור זוויות שונות מ 

 .במתח הפנימי של הרשת( חוזק )עם אותו עובי חוט ובנוסף מובילה לאיזון הרשת 



 במראה שתי וערב המתקבל על ידי הצטלבות של  Crossed Twill wire meshרשת ארוגה 

( החוטים 2היפוך צומת המפגש בין )בעזרת טכניקת הצלבה ייחודית . חוטים מלמטה 2חוטים מלמעלה ו  2

 מתקבל אריג יציב וחזק במראה אסטטי מיוחד

 .לרשת יכולת סינון גבוהה מאוד. י אריגה של חוטי הרשת סביב מוטות"בעלת חוזק יוצא מן הכלל הנוצר ע REPS  רשת ארוגה



 2חוטים מלמעלה ו  2המאופיינת האריגה של תיל הרשת בטכניקה של  Twill Dutch Weaveרשת ארוגה  

טכניקת אריגה זו מאפשרת מתיחה חזקה של החוט ממנו  . חוטים מלמטה כאשר המוט הפנימי עבה יותר

 .רשת זו מהווה בסיסי מצוין בתחום הפילטרים. עשויה הרשת

מטר  25רשת זו נמכרת בדרך כלל בגלילים של . חזקה במיוחד המאופיינת עם כניסת אור נדרשת Square wire meshרשת ארוגה 

 מטר 2רוחב הרשת יכול להגיע עד . אורך לפי משקל



 ROSSIיישומיים ופתרונות של רשתות ארוגות 

בניה ציבורית ולמגורים כמו עור , ארוגות מהוות פתרון מצוין לחיפוי חיצוני של חזיתות עבור בניינים מסחרייםרשת : חיפויים חיצוניים. 1

פתוחים וחלונות יכולים בקלות להתכסות על ידי , שטחים סגורים. שני תוך מתן אלמנט פונקציונלי ודקורטיביים למבנה הארכיטקטוני

,  שטוחים עם פרופילים מלבנייםפנלים : רשתות ארוגות לכל גיאומטריה קונסטרוקטיבית נדרשת היכולה להכיל פנלים של רשת מתכת

המאפשרים חופש פעולה מרבי  ממדיים תלת פנלים ; מעוגלים עם גיאומטריה קעורה וקמורה לוחות ; כבליםאנכים או אופקים על ידי 

 :מאפייני היישום עיקריים של רשתות ארוגות המשמשות כציפוי חיצוני לחזיתות הם. ליצור ביטויים רבים לחזיתות

אפשרות להתקנה בבניינים  ; הגנה של החזית מהגשם והרוח; פונקציה של מסך חלקי לאור שמש וירידה של העומס התרמי בתוך המבנה

 .חדשים או קיימים ללא תחזוקה הודות לניקוי עצמי המגיע ממחזורים הטבעיים של גשם והרוח



התיל הארוגה המשמשת כחיפוי לתאי רשת חיפויים למעליות וחדרי מדרגות חיצוניים ופנימיים . 2

 . ואסתטימעליות באה לתת פתרון פונקציונלי 

כמו עור שני על  " מתלבשות"היכולות הארכיטקטוניות של רשתות ארוגות : חדשנות ומקוריות * 

 .משטחים פנימיים וחיצוניים בחדרי מדרגות ותאי מעליות במבניים ציבוריים ופרטיים 

, אלמנט הגנה מפני גשם ורוח, אלמנט הגנה מפני קרינת ואור השמש: המאפיינים העיקריים * 

מוריד צורך בתחזוקה בחיפויים חיצונים הודות , אפשרות להתקנה בבניינים חדשים וקיימים 

 עשוי מחומרים הניתנים למיחזור 100%, לניקוי עצמי בשל המחזורים הטבעיים של גשם ורוח 



 GAZEBO COVERINGהצללות לבריכות וגינות, מרפסות, פרגולות 

 .השמש ובה בעת מאפשר ליהנות מהסביבה החיצוניתועמיד המשמש הגנה מקרני יציב , ארכיטקטוני מצויןפתרון 

 :מאפיינים עיקריים. של גג שטוח לינארי למגוון תוצאות אסתטיותמספק אפקט ידי מתיחת הרשת על 

 ,התחזוקה הודות לניקוי עצמי המגיע ממחזורי הטבע של גשם ורוחבעלויות חסכון , מקרינת השמשפונקציה של הגנה 

 עשוי מחומרים הניתנים למיחזור   100%, ביותרגבוהה עמידות 

   www.absotec.co.il 585-505-700-1חברת אבזוטק 

http://www.absotec.co.il/


PARAPETS  מעקות  . יישומים פנימיים או חיצוניים, מצוין למבנים ציבוריים או פרטייםפתרון וגדרות מעקות

ב תוך הבטחת עמידה מלאה בתקני הבטיחות  "גשרים וכיו, מרפסות, הרשת נותנות הגנה מושלמת למדרגות

השימוש בטקסטורות של הרשתות מאפשר להמציא מחדש עיצובים ארכיטקטוניים עבור  .  הגבוהים ביותר

יכולות להתאים לכל גיאומטריה   ROSSIשתות . שיפוץמעקות ומעקים למבניים חדשים ובפרויקטים של 

ניתן ליישם פנלים של הרשת עם מסגרת  , בהתאם לדרישה. ומעוקליםקונסטרוקטיבית ליישומים ישרים 

פתרון עיצובי מיוחד הממנף את יכולות  . היקפית או לבצע רק מתיחה של הרשת לאורך קונסטרוקציה קיימת

 .  השקיפות באריג הרשת למגוון יישומים רחב ברמת שקיפות משתנה



Sun Screen היישום מאפשר לראות מתוך המבנה את החוץ ללא  . פתרון הצללה נפלא לבניה ציבורית ופרטית

משחקי האור דרך הרשת יוצרים אווירה נעימה המשתנה כל היום בהתאם לאור הטבעי  ". אלמנטים מפריעים"

ניתן ליצור  . מהוות אלמנט דקורטיבי פונקציונאלי בעל עמידות כמעט בלתי מוגבלת ROSSIרשתות . של השמש

 .  ממונעות חשמלית וידניות, מערכות נייחות 

 :המאפיינים העיקריים ליישומי הרשת

 אפשרות להתקנה בפרויקטים לדשים או קיימים כהוספה ושיפוץ-

 הפחתה של העומס התרמי בתוך המבנה-

 פונקציה של מסך חלקי לאור השמש-

 


