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Rasta Deck  מערכת

מערכת תקרה קלה, חכמה ומהירה במיוחד, עשויה תבניות מודולריות קלות

למערכת תבנית חזקה ודיקט איכותי המאפשרים יציקת תקרה עד עובי 40 ס"מ 

ללא תוספת רגליים

פאנל ה-  Rasta Deck  מגיע בארבע מידות שונות

המערכת היא כלכלית, מאפשרת תשומות עבודה נמוכות מאוד וחסכון משמעותי 

בכוח אדם

הרכבת ופירוק המערכת נעשים מלמטה (ראש נופל- פירוק מהיר) על מנת להגיע 

לבטיחות מקסימלית

למערכת אביזרים משלימים, קלים ויעילים המאפשרים הגעה לכל פינה בבניין
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מערכת ה-                                 הנה מערכת מתקדמת מאלומיניום המאפשרת פירוק מהיר של הפאנלים. 

ניתן להשתמש במערכת בכל תחומי ההנדסה האזרחית, החל ממסחרי, תשתיות ועד מגורים. 

המערכת ורסטילית ומתאימה לכל מבנה. 

גודל ה –                            הינו 

Rasta Deck 400

(m) 2.0/1.2  Typical panel
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בתוספת רגליים ניתן לצקת תקרות עד עובי 80 ס"מ.

שימוש במערכת זו מפחית משמעותית את הזמן הדרוש להרכבה ופירוק.

העבודה מתבצעת מלמטה ומאפשרת עבודת הרכבה ופירוק מהירה ובטוחה. 

קלות האביזרים והפאנלים מאפשרים פירוק והרכבה מהירים ויעילים של המערכת.
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פרטי חיבור והרכבת המערכת

ראש קדמי הממוקם צמוד לקירראש קצה הממוקם צמוד לקיר
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ראש אמצעי נופל לפירוק מהיר, כולל פלטת שחרור לשחרור קל ומהיר

חלקו העליון של הראש שנשאר לתמוך
 את התקרה לאחר היציקה

מכת פטיש לפירוק הראש האמצעי הנופל

 מבט תחתון על הראש האמצעי הנופל
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Rasta Deck -שלבי הרכבת ה
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אביזרים נלווים

HandleTruss 1196mmTruss 2150mm

Wall HeadDrop head 

Panel Panel lifter (aluminum body -adjustable)Slab Waler

Side drop head

HangerSlab Bracket  

Pallet

Pallet Cover
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חזון חברת אלומלייט

בברכה,
מנכ"ל ובעלים יורם רז

בראש מעייניה של החברה עומדים הדברים הבאים:

להיות חברה מן המובילות בתחום התבניות.

לתת פתרונות הנדסיים אופטימליים באמצעות

ציוד ותכן הנדסי נלווה.

לתת שירות איכותי ומקצועי ללקוח.

החברה תהיה ארגון מגובש, יעיל, אפקטיבי ורווחי.

החברה פועלת ותפעל בהגינות, אמינות ונחישות

לקידום מטרותיה ולרווחת לקוחותיה ועובדיה.

בחברה יעבדו אנשים איכותיים שהמצויינות היא

נר לרגליהם.

ת נ ת ו נ ת ה י ע ו צ ק מ ת ו י ת ו כ י ה א ר ב ת ח ו י ה ל
מענה לביקושי לקוחותיה, הן מבחינת פתרונות
ות והן מבחינת י ים יעילים בתחום התבנ הנדסי




כמויות ציוד דרושות.
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