
הגג הינו רכיב מפתח בהשפעה על 
הטמפרטורה הפנימית של הבית. מסיבה 
זו, הבחירה של חומרי הגג הינה חשובה 

ביותר בכדי ליצור בית יעיל אנרגטית. 

בתור יצרנית רעפי החרס המובילה 
בישראל, רעפי קוניאל פועלת תחת 

מודעות סביבתית וחותרת ללא הרף 
לצמצם למינימום את השפעת הפעילות 

שלה על הסביבה ולהציע מוצרים 
המספקים לא רק חזות אסתטית מרשימה 

אלא גם יתרונות מעשיים ותפקודיים 
לבית. 

המחויבות לעיצוב וייצור ברי קיימא ניכרת 
בקווי המוצרים שלנו, רעפי חרס טבעיים 
וצבעוניים וקולקציית אביזרים משלימים 

ליצירת גג יפה, יעיל אנרגטית ועמיד 
לשנים רבות.

רעפי קוניאל
חברה איטלקית

בנגב
חברת רעפי קוניאל מייצרת רעפי חרס חזקים ומעודנים, ידידותיים 

לסביבה ועמידים לדורות.
משפחת קוניאל האיטלקית, בעלי החברה, מתמחה בייצור רעפי חרס 

איכותיים בחבל ונטו מזה 120 שנה. המפעל בירוחם פועל על פי מסורת 
הייצור האיטלקית, תוך הקפדה על איכות ברמה בינלאומית ואחריות 

חברתית וסביבתית.    

ניסיון עשיר ותשומת לב לפרטים הופכים את הייצור לאמנות
מהבחירה המוקפדת של חומר גלם מובחר ועשיר דרך תהליך ייצור 

מתקדם ומבוקר על כל שלביו, מתקבל רעף איכותי, עמיד וחזק במיוחד.
בנוסף לרעף הטבעי, רעפי קוניאל מציעה מבחר רעפים צבעוניים: גווני 

ענתיק בהשראת ערי האמנות של איטליה וצבעי הפרימיום האחידים 
לסגנון מודרני וורסטילי.

שיטת הצביעה הייחודית של קוניאל, המתבצעת טרם שלב השריפה, 
מבטיחה את עמידות הצבע וחסינותו בפני פגעי מזג האוויר.
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טבעי
מיוצר מאדמה, אותנטי וללא תוספות

חזק ביותר
מעל ומעבר לדרישות התקן הישראלי

 על-זמני
תוחלת חיים ארוכה ביותר 

צבע לתמיד
מגוון רעפים צבעוניים, צבועים בתנור להבטחת עמידות הגוון

יתרונות תרמיים
מסה תרמית, החזר תרמי, החזר סולרי, יכולת בידוד

מחזור החיים בר הקיימא של רעפי החרס מבית קוניאל עומד בדרישות 
של היום בלי להתפשר על הצרכים של המחר.

הבחירה הטבעית לגג שלך...

רעף חרס 
מבית קוניאל

גג רעפים חסכוני באנרגיה
שיטת בנייה מוכחת ומומלצת ברחבי העולם

יתרונות משמעותיים באקלים הישראלי

קוניאל ממליצה על גג רעפי חרס בעל שכבת אוורור פסיבי תחת הרעפים. התקנה כזו של הגג יוצרת 
זרימת אוויר המושכת אוויר קריר מקצה הגג, הסעת החום כלפי מעלה, ופליטת האוויר החם מהרכס 

אל מחוץ לגג. 

פתרון ארוך טווח למערכת גג ידידותית לסביבה, המפחיתה משמעותית את 
שטף החום החודר אל הבית ומובילה להתייעלות אנרגטית וחסכון בעלויות. 

ליישום פשוט של גג רעפים מאוורר, יצרנו קולקציה של אביזרים משלימים אשר בשילוב עם 
היתרונות הטבעיים של רעפי החרס שלנו יוצרים גג רעפים עמיד לשנים רבות יותר ומגדילים את 

החיסכון באנרגיה.

הגג שלך יכול לעשות יותר מאשר לפאר את המבנה עליו הוא מסוכך ומגן: בעזרת אביזרים פשוטים, 
תוכל לשפר את התפקוד התרמי של הגג, את אורך חייו ואת היעילות שלו.
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רעפי
מרסילייז

רעף קלאסי, ורסטילי וחזק במיוחד.
פשטות מרשימה ומשחקי אור וצל, 

לעיצוב רב- גוני. 
אחיזה יציבה גם בשיפועים תלולים 
ואף מעוגלים. התקנה קלה ומהירה.
תעלותיו מעודדות זרימת מי הגשם 

והרחקתם מטה לעבר המרזב.

אורך 41.8 ס”מ )1% -/+(
רוחב 24.4 ס”מ )1% -/+(

משקל 2.9-3.0 ק”ג
מרחק לטות 35.5 ס”מ

14 רעפים למ”ר 
שיפוע מינימלי 35%

רעפי
פורטוגז

הרעף האהוב ביותר באירופה, פיתוח 
מודרני של הרעף המסורתי המעוגל 

של גגות רומא, פירנצה, ונציה,...
שילוב של חוזק ועדינות ברעף הים 
תיכוני המשלים בהרמוניה כל סגנון 

אדריכלי. 
קימוריו מאפשרים אוורור טבעי תחת 

הרעפים, הכרחי למערכת גג יעילה 
אנרגטית. תעלתו הרחבה מעודדת 

פינוי מי הגשמים לעבר המרזב.

אורך 44.5 ס”מ )1% -/+(
רוחב 26.8 ס”מ )1% -/+(

משקל 3.8-4.0 ק”ג
מרחק לטות 37-38 ס”מ

12 רעפים למ”ר 
שיפוע מינימלי 30%

אמריקן
סטייל

רעפי קוניאל מעודדת את האדריכל 
והבונה הפרטי ליצור שילובים של 

רעפים צבעוניים על פי דמיונם, 
ליצירת מראה אישי וייחודי.

עיצוב אישי של הגג: עבור סוג רעף 
נבחר, ניתן לשלב ולהתאים כל צבע 

מבית קוניאל.

שילובים מומלצים לדוגמא:
אלבמה מיקס: טבעי, טוסקנה לייט, 

מדיטרן
אריזונה מיקס: טבעי, טובקו, שוקולד

דנבר מיקס: טבעי, טובקו, טוסקנה 
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שוקולד
קנזס מיקס: ונציה, טוסקנה דארק, 

טוסקנה לייט, מדיטרן

מוצרים
משלימים

1. רוכב
2. רוכב סיום פרח

3. רוכב סיום
4. רוכב מפוצל שלוש דרכי

45º 5. רוכב
6. רוכב מפוצל ארבע דרכי

7. רעף קדח לארובה )פורטוגז(
8. רעף קדח לארובה )מרסילייז(

9. רעף צד מרסילייז
10. רעף צד פורטוגז

11. רעף צד דרום אפריקה
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18. אוורורכס קשיח
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כל התמונות בקטלוג הינן להמחשה בלבד. מכיוון שאנו משתמשים בחומרים טבעיים, ייתכנו שינויים בגוונים, במשקל ובמידות מכפי שהם מופיעים בתמונה.
כתוצאה מתהליך הייצור, קיימות נקודות על פני הרעף בהן נראה צבע הרעף הטבעי. לחברה תשמר הזכות לספק את הרעפים בגוונים הקיימים באותה העת במלאי.
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רעף קלאסי, ורסטילי וחזק במיוחד.
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אחיזה יציבה גם בשיפועים תלולים 
ואף מעוגלים. התקנה קלה ומהירה.
תעלותיו מעודדות זרימת מי הגשם 

והרחקתם מטה לעבר המרזב.

אורך 41.8 ס”מ )1% -/+(
רוחב 24.4 ס”מ )1% -/+(

משקל 2.9-3.0 ק”ג
מרחק לטות 35.5 ס”מ

14 רעפים למ”ר 
שיפוע מינימלי 35%

רעפי
פורטוגז

הרעף האהוב ביותר באירופה, פיתוח 
מודרני של הרעף המסורתי המעוגל 

של גגות רומא, פירנצה, ונציה,...
שילוב של חוזק ועדינות ברעף הים 
תיכוני המשלים בהרמוניה כל סגנון 

אדריכלי. 
קימוריו מאפשרים אוורור טבעי תחת 

הרעפים, הכרחי למערכת גג יעילה 
אנרגטית. תעלתו הרחבה מעודדת 

פינוי מי הגשמים לעבר המרזב.

אורך 44.5 ס”מ )1% -/+(
רוחב 26.8 ס”מ )1% -/+(
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מרחק לטות 37-38 ס”מ

12 רעפים למ”ר 
שיפוע מינימלי 30%
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סטייל

רעפי קוניאל מעודדת את האדריכל 
והבונה הפרטי ליצור שילובים של 

רעפים צבעוניים על פי דמיונם, 
ליצירת מראה אישי וייחודי.

עיצוב אישי של הגג: עבור סוג רעף 
נבחר, ניתן לשלב ולהתאים כל צבע 
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הגג הינו רכיב מפתח בהשפעה על 
הטמפרטורה הפנימית של הבית. מסיבה 
זו, הבחירה של חומרי הגג הינה חשובה 

ביותר בכדי ליצור בית יעיל אנרגטית. 

בתור יצרנית רעפי החרס המובילה 
בישראל, רעפי קוניאל פועלת תחת 

מודעות סביבתית וחותרת ללא הרף 
לצמצם למינימום את השפעת הפעילות 

שלה על הסביבה ולהציע מוצרים 
המספקים לא רק חזות אסתטית מרשימה 

אלא גם יתרונות מעשיים ותפקודיים 
לבית. 

המחויבות לעיצוב וייצור ברי קיימא ניכרת 
בקווי המוצרים שלנו, רעפי חרס טבעיים 
וצבעוניים וקולקציית אביזרים משלימים 

ליצירת גג יפה, יעיל אנרגטית ועמיד 
לשנים רבות.

רעפי קוניאל
חברה איטלקית

בנגב
חברת רעפי קוניאל מייצרת רעפי חרס חזקים ומעודנים, ידידותיים 

לסביבה ועמידים לדורות.
משפחת קוניאל האיטלקית, בעלי החברה, מתמחה בייצור רעפי חרס 

איכותיים בחבל ונטו מזה 120 שנה. המפעל בירוחם פועל על פי מסורת 
הייצור האיטלקית, תוך הקפדה על איכות ברמה בינלאומית ואחריות 

חברתית וסביבתית.    

ניסיון עשיר ותשומת לב לפרטים הופכים את הייצור לאמנות
מהבחירה המוקפדת של חומר גלם מובחר ועשיר דרך תהליך ייצור 

מתקדם ומבוקר על כל שלביו, מתקבל רעף איכותי, עמיד וחזק במיוחד.
בנוסף לרעף הטבעי, רעפי קוניאל מציעה מבחר רעפים צבעוניים: גווני 

ענתיק בהשראת ערי האמנות של איטליה וצבעי הפרימיום האחידים 
לסגנון מודרני וורסטילי.

שיטת הצביעה הייחודית של קוניאל, המתבצעת טרם שלב השריפה, 
מבטיחה את עמידות הצבע וחסינותו בפני פגעי מזג האוויר.

רעפי קוניאל מסורת איטלקית של רעפי חרס 
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טבעי
מיוצר מאדמה, אותנטי וללא תוספות

חזק ביותר
מעל ומעבר לדרישות התקן הישראלי

 על-זמני
תוחלת חיים ארוכה ביותר 

צבע לתמיד
מגוון רעפים צבעוניים, צבועים בתנור להבטחת עמידות הגוון

יתרונות תרמיים
מסה תרמית, החזר תרמי, החזר סולרי, יכולת בידוד

מחזור החיים בר הקיימא של רעפי החרס מבית קוניאל עומד בדרישות 
של היום בלי להתפשר על הצרכים של המחר.

הבחירה הטבעית לגג שלך...

רעף חרס 
מבית קוניאל

גג רעפים חסכוני באנרגיה
שיטת בנייה מוכחת ומומלצת ברחבי העולם

יתרונות משמעותיים באקלים הישראלי

קוניאל ממליצה על גג רעפי חרס בעל שכבת אוורור פסיבי תחת הרעפים. התקנה כזו של הגג יוצרת 
זרימת אוויר המושכת אוויר קריר מקצה הגג, הסעת החום כלפי מעלה, ופליטת האוויר החם מהרכס 

אל מחוץ לגג. 

פתרון ארוך טווח למערכת גג ידידותית לסביבה, המפחיתה משמעותית את 
שטף החום החודר אל הבית ומובילה להתייעלות אנרגטית וחסכון בעלויות. 

ליישום פשוט של גג רעפים מאוורר, יצרנו קולקציה של אביזרים משלימים אשר בשילוב עם 
היתרונות הטבעיים של רעפי החרס שלנו יוצרים גג רעפים עמיד לשנים רבות יותר ומגדילים את 

החיסכון באנרגיה.

הגג שלך יכול לעשות יותר מאשר לפאר את המבנה עליו הוא מסוכך ומגן: בעזרת אביזרים פשוטים, 
תוכל לשפר את התפקוד התרמי של הגג, את אורך חייו ואת היעילות שלו.
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