עיצוב
הבית
האבולוציה של עליות הגג החלה מהימים בהם
החלל הדחוק והחשוך הכיל קלסרים מימי התיכון
של ההורים שלנו עטופים בשכבת קורי עכביש,
והתפתחה עם השנים ככל שהכירו בעובדה כי
המרחב הזה אינו מבוטל ויכול לשמש כיחידת דיור
נוספת בבית הקיים .במהלך הזמן טיפחו את עליות
הגג אך רובינו זוכרים אותן כחממה מעוצבת שלא
אפשרה שהיה במחיצתה יותר מדקות ספורות בלבד.
השנים האחרונות הביאו עמן פיתוחים משמעותיים
שנדמה כי כל אחד ישמח להתייחס אליהם ולקחת
אותם בחשבון .ישנם חללים שאילולא מישהו ילחש
על אוזניכם כי מדובר ב"עלית גג" ,יהיה לכם קשה
לדמיין את הדבר.
עליית הגג החדשה מאפשרת שדרוג הבית הקיים.
יש מי שיחליט להפוך אותה לצימר פרטי ולעצב
אותה כסוויטה עוטפת ,עשירה בפינוקים ,אחרים
יבחרו להעניק את המקום לבן מתבגר ,חייל או אפילו
זוג צעיר עם תינוק חדש .תשומת הלב העיצובית
שמקבלות עליות הגג מצליחות להוציא מהמתכננים
ומעצבי הפנים יצירות מעוצבות אפופות שיק וקסם.
שילוב חלונות בשיפוע הגג הוא שילוב אופטימאלי
המאפשר שטיפת אור רחבה מאוד ,בניגוד לחלון
בזווית ניצבת השולח את האור הנכנס דרכו לנקודה
צרה בלבד.

עולים לגג

עליית הגג החדשה מאפשרת שדרוג הבית הקיים.
יש מי שיחליט להפוך אותה לצימר פרטי ולעצב
אותה כסוויטה עוטפת ,עשירה בפינוקים ,אחרים
יבחרו להעניק את המקום לבן מתבגר ,חייל או
אפילו זוג צעיר עם תינוק חדש
"הבחירה בזווית התקנת החלון היא קריטית גם
לאופן שבו האור מתפזר בחלל וגם ליכולת לקבל
סירקולציית אוויר טובה .חשוב להבין שסירקולציה
טובה של אוויר משפרת את תנאי האקלים ,מעניקה
תחושה נעימה בכל חללי הבית ולא רק בעליית הגג
ואחת הנגזרות המשמעותיות היא החיסכון האדיר
באנרגיה" מחדד אבי שהרבני ,מנכ"ל חברת "עלית
גג" ,חברה המתמחה בייבוא והתקנה של חלונות
מיוחדים לעליות גג ומלווה את לקוחותיה משלב
התכנון ועד הביצוע בשטח.
ואם הוזכר נושא החיסכון באנרגיה ,שני פרטים

נוספים שחשוב לזכור הם הזכוכית הנבחרת ואופן
ההתקנה .האלמנטים הללו אחראיים על הבידוד
התרמי והאקוסטיקה וכפועל יוצא אחראים על רמת
החיסכון באנרגיה .חשוב להקפיד להשתמש בזכוכית
בידודית כפולה עם גז ארגון הכלוא בין שתי השכבות,
מה שיבטיח לכם בידוד תרמי מצוין לחום וקור ,על
הזכוכית להיות בעלת רמת סינון גבוהה שתאפשר
את חדירת האור למרחב מבלי שיכנס ביחד איתו
גם החום ובכך למעשה תמנעו את אפקט החממה.
גם להתקנה עצמה חשיבות עליונה .התקנה לא
מקצועית תפגע ברוב המקרים ברמת הבידוד ותגרום

לנזילות חוזרות ונשנות בימות החורף הגשומים.
היכולת שלכם להעניק לעצמכם יחידת דיור נוספת,
שווה במראה לכל חלק אחר מושקע בביתכם ,היא
קרובה ואפשרית מתמיד .בחברת "עלית גג" הפועלת
בשוק כבר למעלה מ 30-שנה ומייבאת את החברות
המובילות והאיכותיות ביותר מאירופה ,מעניקים
דגש רב מאוד לסטנדרטים המקצועיים ,אך לא
שוכחים גם את האלמנטים העיצוביים.
"הצרכן רוכש היום חבילה של איכות ועיצוב .אף אחד
מהפרמטרים הללו לא עומד בפני עצמו .הם שניהם
משלימים אחד את השני .ברשותנו מגוון עצום של
פתרונות הצללה והאפלה חשמליים וידניים ,במבחר
צבעים ומרקמים ,חלקם פרי עיצובם של מעצבי
על דוגמת קרים ראשיד ,אחרים מהווים פתרונות
טרנדיים כמו למשל חלון גג שהוא למעשה נפתח
למרפסת חיצונית ,ללא צורך בבנייה” מסביר אבי
שהרבני מעט על הרגלי הצריכה ומוסיף גם בעניין
הטרנדים .
"היום הטרנד הלבן מאוד חזק .קיים ביקוש גבוה
מאוד לגוון הלבן המשלב מראה עכשווי עם נגיעה
כפרית ,אך כמובן שהלקוח יכול לבחור את הגוון
האהוב עליו” .אם תהיתם מה לגבי מי שבחר בגג
אופקי לביתו כדאי לדעת שגם בעניין הזה שולפים
פתרון מקצועי ב"עלית גג" .החברה ייצרה פתרונות
גם לגגות בטון אופקיים ,שיכולים להינות מהמוצרים
המיוחדים ,להאיר ולאוורור מרחבים פנימיים שהאור
לא מגיע אליהם.
לחברת "עלית גג" ,החברה הוותיקה והמקצועית
בתחום בישראל מנעד עצום ומגוון של פתרונות
לגגות אופקיים וגגות משופעים .לחברה סניפים
בהם הלקוח מוזמן להתרשם ולקבל ייעוץ מקצועי
אישי במקום .כמו כן החברה מבצעת התקנות בכל
חלקי הארץ ומעניקה ללקוחותיה מעטפת המשלבת
סטנדרטים מקצועיים ואיכותיים גבוהים ביותר לצד
אפשרויות עיצוביות ודקורטיביות.
וכדי לחזק ולעגן את כל אלו ,וודאי תשמחו לדעת כי
ניתנת גם אחריות מלאה על המוצרים ועל ההתקנה.
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