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הגג הירוק
הטרנד הירוק כבר זורם עמוק בנימים הכי עדינים שלנו והוא חלק בלתי נפרד משגרת חיינו. עליית 

הגג שהייתה בעבר חלל דחוס וחנוק, הפכה לממלכה מאווררת שתסייע לכם לחסוך עשרות 
אחוזים מצריכת החשמל לקירור וחימום הבית. עלינו לבדוק וחזרנו עם תובנות

העליה הירוקה 
ההתייחסות שלנו לפרמטרים הירוקים 

בבניה הפכו כבר מזמן לחלק אינטגרלי 
מתכנון הבית. הסיסמאות של חלוצי התחום 

הפכו למציאות של ממש. העובדה שאנחנו 
בונים בבלוק מסוים או הבחירה בחומר בידוד, 

יכולה לחסוך לנו עשרות אחוזים מהאנרגיה 
המושקעת בחימום וקירור הבית. שלושת 
האלמנטים המשפיעים ביותר על החסכון 

באנרגיה הם התאורה, האוורור והבידוד שבא 

כתוצאה ממנו. הבחירה בחלונות מבודדים 
מהגג  היא בחירה קריטית שתשפיע ישירות 

על הירידה בהוצאות על משאבי האנרגיה 
)חימום וקירור( החודשיות שלכם ותשפיע על 

האווירה בתוך הבית.
כיפות תאורה - פתרון מודרני ועכשווי 

לגגות שטוחים 
 ‘עליית גג’ היא חברה וותיקה מובילת התחום 

בישראל, בעלת מוניטין וידע שקשה, או אולי 
לא ניתן להתחרות בו. האג’נדה הירוקה של 

החברה הביאה אותה 
לפתח את התחום 

ולהעמיק את הפתרונות 
לצרכנים. לצד חלונות גג 

לעליית הגג, ולגגות בטון אופקיים מייבאת 
החברה, פתרונות איכותיים לגגות בטון 
שטוחים. כיפות התאורה הן מוצר ירוק 
המהווה אלמנט עיצובי ופרקטי כאחד. 

הכיפות הייחודיות, מיובאות מאירופה, עשויות 
פוליקרבונט דו שכבתי, חומר חזק פי 250 

מזכוכית, מבודדות ומצויידות במנגנון פתיחה 
חשמלי )ניתן לקבל גם גרסה ידנית(. הכיפות 

מגיעות בזיגוג שקוף המאפשר שקיפות 
של 100%, דרכה ניתן לראות את השמיים 

הכחולים או בזיגוג חלבי. בגג בטון אופקי 
מספקות הכיפות, פתרונות נוספים, ופרט 

לאור הרך שהן מפיצות הן יתרמו למאזן 
האנרגיה בחלל, בכך שהן ניתנות לפתיחה, 

הגג הירוק

כיפות תאורה בגג שטוח

בזכות חלונות גג, מרחב חנוק ואפל הפך מואר ומאוורר

כיפת תאורה מאירה את משטח העבודה במטבח

חלונות גג מכניסים אור ואוויר לחלל עליית הגג שהפך לחדר שינה מעוצב

שחרור אוויר חם והכנסת אוויר רענן במקומו, 
ואף משמשות כפתח יציאה לגג. לחברה 
 מנעד רחב של מוצרים משלימים נוספים 

כגון - אביזרי הצללה מעוצבים במגוון רחב 
של מידות, רשתות יתושים ונוספים.

צריך לדעת לבחור
המרחב בעליית הגג עבר תהפוכות רבות 

בשנים האחרונות. מאזור המיועד לאחסון הפך 
לחלל שמספק פתרונות למגורים לעבודה או 

לפנאי, נוח וארגונומי לכל דבר. “הפתרונות 
הטכנולוגיים מאפשרים היום להרגיש בעליית 

הגג בדיוק כמו שתרגישו בסלון הבית. 
החוכמה היא לדעת לתכנן נכון ולבחור 

בקפידה את רמת החומרים ורמת הבידוד. אם 
הבחירה נעשית בתבונה, עשיתם 90% 

מהעבודה” מחדדת מיכל, מחברת ‘עליית גג’ 
את החשיבות שבבחירות.  בעקבות  זעקת 

מחירי הדיור לזוגות צעירים  לא מעט 
עושים חישוב מסלול מחדש וחוזרים לגור 

אצל ההורים. הפתרון של הפיכת עליית גג 
ליחידת מגורים שלמה שבה ניתן לעצב מרחב 

שמספק פרטיות ונוחות מירבית הוא פתרון 
מושלם לבעיה הזאת” מוסיפה מיכל.

אכן, בין אם תרצו לעזור לילדיכם ובין אם 
אתם מעוניינים ביצירת חדר  נוסף לבית 

דוגמת - חדר אורחים, סטודיו או חדר כושר 
מאובזר ונעים, חלונות גג  איכותיים ומבודדים 
ייצרו עבורכם את השינוי - ממקום אפל וחם 

למרחב מואר ומאוורר.
עולם ומלואו של מוצרים ואביזרים 

משלימים
חברת ‘עליית גג’ מייבאת את הדגמים 
של מותגי האיכות המתקדמים ביותר 

בעולם ומהווה את חוד החנית של התחום 
בישראל. חלונות לגג וכיפות התאורה 

לגגות שמייבאת החברה, איכותיים ביותר, 
בעלי קו אסתטי מוקפד ומסייעים להעניק 
לחלל את האוורור הנדרש, שלא לדבר על 

הנוף המרהיב שנשקף אל הטבע שמסביב. 
החלונות מיועדים לגגות רעפים ולגגות 

שטוחים. לחברה ליין עשיר מאוד של אביזרים 
משלימים כגון ווילונות הצללה, ווילונות 

האפלה, ווילונות חיצוניים מסנני קרינה, 
רשתות נגד יתושים, מוטות פתיחה, סולמות 
מתקפלים ונוספים. החלונות מגיעים במגוון 

אופציות לתפעול - ידניים וחשמליים - 
חלונות ציר, חלונות פנורמיים המאפשרים 

שימוש נוח וקל.
בחברת ’עליית גג’ מיטב המומחים, יסייעו לכם 

בבחירות וילוו אתכם צעד אחר צעד מהתכנון 
ועד לביצוע בדרך לעליית גג מושלמת.

 

חברת 'עליית גג'
סניף נס ציונה: 08-9409399

סניף רעננה: 09-7468088
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