הממ"ד
המעוצב

Rainbow 36 S+
מערכת האוורור והסינון
המתקדמת והקטנה בעולם.

כך תיצרו לעצמכם
חלל מעוצב ופרקטי
ע"פ טעמכם האישי

המציאות הישראלית שמכתיבה את הצורך בהוספת
ממ"ד בכל בית מגורים ,הפכה את היחידה הממוגנת
לחלק אינטגרלי מהבית ומהווה כיום חלל המשמש
לפונקציות רבות כגון משרד ,חדר ארונות או חדר
ילדים ,מה שהופך את ההסתכלות עליו ,מעבר
לערכו המוסף כחלל מגן ,להסתכלות בעלת
אוריינטציה עיצובית.
כשמדובר באבזור ועיצוב חלל הממ"ד חשוב לקיים
מספר חוקים ,שסייעו לחדר למלא את תפקידו
בשעת לחימה .חשוב להימנע מהכנסת ריהוט גבוה
כגון ארונות או מיטות קומתיים ,שעלולים ליפול
על היושבים בחדר .כמו כן ,יש לוודא כי החפצים
והריהוט בחדר הינם קלים לשינוע ולהוצאה בעת
הצורך.
פרטי הריהוט האולטימטיביים לחלל הממ"ד יהיו
פריטים מתקפלים כגון ספה מתקפלת הנפתחת
למיטה ,כסאות מתקפלים ורבים נוספים שיקלו
עליכם את ההתנהלות ,במיוחד בימים בהם הממ"ד
מתפקד כמגן .כשמדובר על חיפוי קירות הממ"ד
חשוב לזכור שאין לחפות את קירות החדר באריחים
מכל סוג שהוא ,יש לוודא כי פתחי הממ"ד נגישים,
ואין לסגור את החלון בסורגים קבועים .כדי להפוך
את הממ"ד לחלל מעוצב ומזמין חשוב להקפיד
לבחור מערכת אוורור וסינון לממ"ד.

PROG
RESS
מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ,הן
מערכות שהתקנתן מחויבת על פי תקנה  6869של
משרד הביטחון ,החל משנת  .2010זאת מהחשש
לצורך בשהייה ממושכת של מספר שעות בעת
מלחמה'.תיבת נח' ,מבית תעשיות בית אל ,היא
החלוצה בתחום בישראל והיא אחראית על פיתוחה
של ה ,Rainbow 36 S + -מערכת ביתית לאוורור
וסינון אוויר לשעת חירום.
תיבת נח ,החלה לייצר ולשווק מערכות אוורור
וסינון עוד משנת  1998כ 12 -שנים לפני שאושר
התקן המחייב .מערכת האוורור וסינון אוויר של
"תיבת נח" יוצרה בראשית הדרך כתיבה רחבה,
אשר תפסה שטח נרחב והגבילה את עיצוב
החלל .המשאבים הרבים שהושקעו בפיתוח
ועיצוב המוצר ,הובילו את החברה לייצר תיבה
קטנה יותר ,בעלת קווים אסתטיים מאוד ,הדומה
בצורתה למזגן עילי .ההתקנה העילית מאפשרת
פתרונות עיצוביים רבים ויוצרת גמישות מוחלטת
בעיצובו של חדר הממ"ד.
כמו כן ,ניתן להתקין בממ"ד מזגן ,כל עוד מוודאים
שהוא מסופק עם לוחית איטום ממתכת בפתח
האחראי על הכנסת האוויר למערכת המיזוג .את
קירות החדר ניתן לחפות בטפטים או חיפוי מעץ,
וכשמדובר בריצוף ,ניתן לעשות זאת באמצעות

פרקט למינציה או פרקט עץ .במידה ותרצו להוסיף
סורגים לחלון הממ"ד ,יש לוודא כי מדובר בסורגים
מתקפלים הניתנים לפתיחה קלה בעת הצורך.
פרט לדגשים הללו ,שישמרו על הממ"ד שלכם
תקין ואפקטיבי ,ניתן לעצב את החלל בהתאם
לטעמכם תוך שילוב שטיחים ,וילונות ,שולחן ומיטות.
את הממ"ד מומלץ לחבר לכל אמצעי התקשורת,
למקם טלוויזיה ,קו טלפון וחיבור אינטרנט ,בנוסף
ניתן לחבר מחשב ביתי כדי לאפשר גישה לתקשורת
ומידע בעת הצורך .את כל מוצרי המדיה ניתן לרכז
בארון בנוי ומעוצב שיכול להכיל גם מגוון מוצרים
חיוניים לשעת חירום כמו שישיית מים ,שירותים
כימיים ותאורת חירום.
את מערכות ה Rainbow 36 S + -ניתן להשיג
ישירות מהחברה ,דרך יצירת קשר באמצעות
אתר אינטרנט שלה ,או בפנייה למוקד המכירות
הפרטי או הקבלני.

generated at BeQRious.

תיבת נח כמו אוויר לנשימה
מערכות אוורור וסינון אוויר
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