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יש בלוק ויש טרמודן

יתרונות בלוקי טרמודן

מגדלי עזריאלי

U מגדלי

מגדלי מאייר - ת"א

הילטון מלכת שבא

בנייה

של  הייחודי  הרכבו  בשל 
הפומיס, הבלוק המתקבל 
הינו מבודד טבעי המגן מחום 
וקור ובכך גורם להוזלת עלויות 
החשמל ולחיסכון באנרגיה.

בידוד טרמי

בלוקי טרמודן יוצאים מהמפעל 
כשהם מוכנים לעבודה. אין 
צורך בחומרים מקשרים, 
באמצעי הדבקה, הרטבה או 

בהתאמות מיוחדות.

הוזלת עלויות בניה

בלוקי טרמודן בעלי בידוד 
אקוסטי בתוך הבית ומונעים 
מעברי קול בין החדרים ובין 
הבית והחוץ. בלוק טרמודן 

נותן לך שקט בתוך ביתך.

אקוסטיקה

מפעל טרמודן מצויד במערכות 
ייצור מתקדמות וממוחשנות 
ותהליכי בקרת הייצור הינם 
קפדניים ומותאמים לפי תקני 

ISO בינלאמיים.

איכות ובקרה

בטרמודן מקפידים על ערכי איכות 
הסביבה והבלוקים מיוצרים תוך 
הקפדה על ערכים אלו. לטרמודן 
תו ירוק שניתן ע"י המשרד לאיכות 

הסביבה ומכון התקנים

מפעל ירוק

אנו בטרמודן מאמינים כי לקוחותינו 
הינם הנכס העיקרי של חברתנו. 
לרשותכם העמדנו צוות מיומן 
ומקצועי שיענה על כל שאלה ויתן 

מענה בשטח לכל צורך.

שירות לקוחות

מתאימים  טרמודן  בלוקי 
בתכונותיהם לשלד הבית, 
לחומרי הטיח והבטון ולפיכך 
סדיקה  למניעת  תורמים 

ולנפילות טיח.

התאמה לשלד

בלוקים לבניה

טרמודן למי שמבין בבנייה
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בלוק בעל בידוד טרמי
בלוק פומיס

אריזת משטח טופז / ענבר
משטח כולל חצאים/שטרבות/רבעים בתוך המשטח מוכן לעבודה

יח' מידהשם המוצרמק"ט
משקליח' בקו"במשטח

ליח’

מסה 
מרחבית

לקו"ב

בידוד
טרמי

תיאור המוצר

202510
יהלום רב 

חורי 25
50x20x25604024.5980135

202220
יהלום רב

חורי22     
50x20x226045.4518.5841125

202408
ברקת 22

)8 חורים(
50x20x226045.4517.5795090

102225
טופז 22

)10 חורים(
40x20x2262.556.8218.51051070

102226
ענבר 22

)10 חורים(
40x20x2262.556.82211200055

202308
ברקת 20

)8 חורים(
50x20x20725014.9745090

202011
ספיר 20

)4 חורים(
40x20x209062.512750060

ה
יי

בנ
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תיאור המוצריח' במ"קיח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

25x20x20144100חצאים 20200820

25x20x2212090.9חצאים 20200422

202221
יהלום חצאים

22
25x20x2212090.9

25x20x2512080יהלום חצאים 21250025

50x20x207250שטרבה 20200720

50x20x226045.45שטרבה 20220722

40x20x207562.5תעלה 20200020

50x20x225045.45תעלה 20220022

40x20x257250תעלה 32250025

בלוק בעל בידוד טרמי
בלוק פומיס

בנייה

טרמודן למי שמבין בבנייה
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מחיצות

גגות

40

50

50

25

25

25

14

17

20

תיאור המוצריח' במ"קיח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

4-1540x20x159983.3 חורים201504

3-1040x20x10180125 חורים201003

3-740x20x7228179 חורים200703

200400
פלטה 4 

מודולרית
50x20x4230250

40x25x149371.4גג  20251414

50x25x177047.1גג  20261717

50x25x206040גג  20252020

בלוק בעל בידוד טרמי
בלוק פומיס

ה
יי

בנ

*משקל סגולי של בלוקי הגג - 700 ק"ג
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בלוק בעל בידוד טרמי
בלוק פומיס

שונות

50

50

40

25

25

25

25

30

20

תיאור המוצריח’ במ"קיח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

50x25x255032גג  20252525

50x25x304026.66גג  20253030

40x25x207550ח' 2026203-20

50x10x20144100וופלות 20102020

50x10x2212090.9וופלות 20102222

50x20x6216166.67פלטה 2026006

40x20x7228178.5פלטה 2007057

בנייה

טרמודן למי שמבין בבנייה

*משקל סגולי של בלוקי הגג - 700 ק"ג
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בלוק בטון

קירות
תיאור המוצריח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

2-2040x20x2075 חורים102002

102004
102006
102008

4-2040x20x2075 חורים

420x20x20150 חורים חצי102024

540x20x2075 חורים טרמי102005

520x20x20150 חורים חצאים102025

102000U-2040x20x2075

102200U-2250x20x2250

50x20x2060שטרבה 10200720

50x20x2250שטרבה 10220722

45

ה
יי

בנ
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קירות

שונים

תיאור המוצריח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

540x20x2210/10+65 חורים טרמי102205

520x20x22140 חורים חצאים312205

4-1540x20x1599 חורים101504

2-1540x20x15100 חורים301502

U-1540x20x15100 תעלה314027

40x10x10וופלות 10401010

40x10x20וופלות 10402020

40x10x7וופלות 1040077

בנייה

בלוק בטון

טרמודן למי שמבין בבנייה



40x20x7מקשי 1007057
216844

40x20x1039047מקשי 10100710

40x20x1557251מקשי 10150715

40x20x2056054מקשי 10200920
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מחיצות

גגות

קירות

40

25

14

40

25

17

40

25

20

עמידות
באש

יח'
במשטח

בידוד
dB אקוסטי

תיאור המוצריח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

3-1040x20x10150 חורים101003

3-740x20x7190 חורים100703

40x20x320/10+200פלטה 1003003

50x20x4230פלטה 4 מודולרית100402

40x25x1493גג  10251414

40x25x1785גג  10251717

40x25x2075גג  10252020

בלוק בטון

ה
יי

בנ

*מקשי = בלוק בטון מלא הנותן מסה גבוהה ואקוסטיקה משופרת


