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ארון מחלקים גולן

הסטנדרט החדש במערכת הצנרת הדירתית

הצבת ארון המחלקים ופריסת
הצנרת-במהלך אחד!
ארון גולן החדש מאפשר לקבלן המקצועי להשלים במהלך
אחד רציף את שלב המיקום והחיבור של יחידת חלוקת הצ־
נרת ללא המתנה בין שלב ההתקנה לשלב פריסת הצנרת
בדירה.
ארון מחלקים פלסטי ייעודי ,אסתטי שפותח,
תוכנן ועוצב לחלוקת המים בדירה בסטנדרט הגבוה ביותר.
בארון החדש מחזיק מחלקים מתכוון מובנה ו’’-צוקל’’
קידמי פריק ,הכולל תופסנית ומאפשר התקנה נוחה
ומהירה של המחלקים.
הארון מיוצר סדרתית בשני דגמים ,סטנדרט המיועד
לעד  9נקודות ,וגדול המיועד לעד  16נקודות.
הארון מיועד להצבה מיידית על ריצפת הבטון ,ניתן לקבע
אותו לריצפה באמצעות שני ברגים.
במהלך ההצבה יש להתחשב בגובה המילוי.
מיועד להתקנה בקירות בלוקים ,גבס ובהתקנה חיצונית.
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דרוש את הארון החדש מהמפיץ המורשה של גולן.

היכונו למפגש הפורום המקצועי 23.9.2011
במלון לאונרדו סיטי טאואר ר”ג
השתתפות חובה לך ולצוות שלך!
החידושים האחרונים במערכות צנרת בתשתיות מים וביוב

שנה טובה
לכל לקוחותינו

רומולד טכנולוגיות בע”מ

לפרטים והרשמה פנה בבקשה לאיה
שירות לקוחות גולן בטל04-6677563 .

משפחת גולן מוצרי פלסטיק

בעיריית ת’’א  -אגף מבני ציבור חושבים ירוק קדימה
בית הספר העל יסודי החדש צפון העיר ,העומד בתקן ירוק,
עומד להיות הגדול והמתקדם ביותר בת’’א 42 .כיתות1500 ,
תלמידים ,אודיטוריום ,אולם ספורט ,קומת מעבדות-המילה האחרונה
בתחום החינוך .האתגר ההנדסי בתחום אספקת המים לקומפלקס
החדש מקיף וכולל מאפיינים קריטיים כמו קירבה לים-ללא
חשש לקורוזיה ,חיסכון במים ,שימוש במגוון רחב של קטרים,
צורך בספיקה גבוהה לאור השימוש שיעשה במזרמים וברזים
אלקטרוניים המאפשרים הדחת אסלות ושטיפת ידיים ללא
מגע יד תלמיד ,ניצול חוזר של מי מזגנים ואיגומם להשקייה
וכמובן אספקת מים סדירה ללא תקלות .לאור הדרישות
המורכבות החליט מתכנן מערכות האינסטלציה של הפרוייקט
ניר צייזל ,ממשרד הנדסי קיבוץ אייל ,לבחור ב’’פקסגול’’ עם
טכנולוגיית אלקטרו פיוז’ן של פלסאון לאורך כל הדרך .אותו צינור
במגוון קטרים ,מהקו הראשי עד לנקודות הצריכה .היבט נוסף וקריטי
בעבודה עם גולן מוצרי פלסטיק הוא הליווי הצמוד של ארנון גלר איש
גולן משלב התכנון ,הדרכת הקבלן המבצע ,פיקוח צמוד על ביצוע
מקצועי של העבודה תוך עדכון שוטף ,על בסיס יום יומי ,של משרד
התכנון.
עבודות האינסטלציה בפרוייקט בוצעו ע”י
הקבלן יעקב שרף תוך הקפדה ומקצועיות.
פרויקטים נוספים של משרד הנדסי קיבוץ
אייל עם ‘’פקסגול’’ בתחום החינוך:
תכנון והתקנת מערכת צנרת בבית הספר
לטבע ברח’ הרצל בת’’א.
בית ספר המשתלה ,בית ספר הגוש הגדול וגם מחוץ לת’’א-בית
ספר יסודי גדול בהוד השרון ,גם הוא בתקן ירוק.
משרד הנדסי קיבוץ אייל ,עוסק בתכנון ,פיקוח וניהול פרויקטים
בתחום המים ,ביוב ,ניקוז ואינסטלציה מאז הקמתו בשנת  1989ע’’י
אבי צייזל המנהלו מאז.

פרוייקטים בארץ

גשר רמות באר שבע “ -פקסגול”  500מ”מ להולכת מים בין השכונות

נחל ערוגות “פקסגול”  280מ”מ כחלק משיפור
מערך אספקת המים לקיבוץ עין גדי

צילום :יואב רימר מנהל תחום תשתיות

פקסגול במפעל אבן קיסר

אורבניקה

בונים על איכות!

‘’...מחוייבת לבנייה יוקרתית ולמבנים ארכיטקטוניים חדשניים
הנישענים על טכנולוגייה מתקדמת בידיהם של מיטב בעלי
הקו המנחה את אורבניקה בכלל הפרוייקטים אותם היא יוזמת הם
המקצוע ,לעשייה בסטנדרטים גבוהים ובשימוש בחומרי גלם
עקרונות האיכות והאמינות אשר באים לידי ביטוי
איכותיים’’
הן בבחירת קבלני הביצוע והן בבחירת ספקים
לזהר גפני מנכ’’ל ובעלים שותף בחברת
איכותיים.
היזמות אורבניקה יש סימפטייה וזיכרונות
ואיך גולן ניכנסת לתמונה ,זהר שוב מפנה
ילדות המחברים אותו לגולן מוצרי פלסטיק.
אותנו לחזון אורבניקה ‘’...אורבניקה שמה דגש
הסימפטייה להתישבות העובדת ובמיוחד
על לקוחותיה .כחברה הפועלת לטווח הארוך
לקיבוץ והזיכרונות מהתקופה בה עבד כנער
היא מקפידה לעשות הכל על מנת שדייריה
בחברה לחומרי אינסטלציה בבעלות משפחתו
יהיו מרוצים לאורך זמן משום כך היא קשובה
אשר עסקה בייבוא והפצה של צנרת מתכת.
לצרכיהם לפני ,במהלך וגם לאחר סיום
לימים עבר זהר לנהל את החברה.
העבודה’’.
את הקריירה העצמאית שלו בענף הבנייה
שיתוף הפעולה ההדוק עם גולן מוצרי
החל כקבלן ביצוע ושיפוצי מבנים בהיקפים
פלסטיק בכל הקשור למערכות הצנרת מאפשר
נרחבים בינהם בתי ספר ,גני ילדים וסניפי קו-
ל’’אורבניקה’’ לשמור על המוניטין שלה ,ערכי
אופ .אחד הפרוייקטים עליו גאוותו היא הקמת
הליבה של ‘’אורבניקה’’ מתמצתים היטב את
המרכז הלוגיסטי של  UMIבשוהם .לעולם
האני מאמין של שתי החברות :אמינות ,יושרה,
היזמות ניכנס זהר לפני כ 13-שנה ,יחד עם
“ראשון בנחלה” ,נחלת יהודה ,ראשל”צ
איכות ,אדיבות ויצירתיות .במקביל לפרוייקטים
שותפיו ומאז עוסק בבנייה רוויה בארץ ובחו”ל.
במרכז נושא זהר את עיניו גם לפריפריה וכבר החל בבדיקת
פעילות הנדל”ן של זהר בישראל מתרכזת רובה ככולה תחת חברת
מספר פרוייקטים
אורבניקה אשר זהר הינו בעלים משותף שלה.
בצפון הארץ
יוסי קסולין
בין הפרוייקטים של אורבניקה ניתן למצוא את הפרוייקטים:
מנשה יהודה
ובדרומה.
‘’ראשון בנחלה’’“ ,לב מלבס” ו’’כפר גנים’’ בפ’’ת.
יואב רימר
זהר גפני  -מנכ”ל משותף אורבניקה

השם “הילטון” מחייב

תפקוד מושלם

אפס זמן השבתה  -זו המשימה המורכבת והתובענית הניצבת
בפני צוות האחזקה של מלון הילטון .זו הסיבה שיוסי קסולין
מנהל אגף האחזקה במלון ויהודה מנשה המופקד בין השאר
על תחום הצנרת במלון בוחרים פקסגול..
כבר משנת  1985פקסגול בהילטון ,ולאורך כל הקווים מקוטר
 16מ’’מ ועד  110מ’’מ.
יוסי קסולין מונה את המאפיינים הייחודיים של פקסגול
ההופכים אותו למועדף ביישומי צנרת המלון :עמידות
בטמפרטורה גבוהה והתאמה מלאה למים חמים ,תכונות
הידראוליות בלחץ גבוה ,חוזק פיזי והעובדה שהאבנית לא
מצטברת ע’’ג הדופן הפנימית של הצינור .לעובדה שכמעט ולא
נוצר שיקוע בתוך הצינור יש השלכות פיזיות ,קוטר הצינור לא
קטן כתוצאה מהאבנית ונקודה מעניינת נוספת שמציין יוסי-
אי הווצרות אבנית פירושה גם מניעת יצירת מושבות אורגניות
בעייתיות על פני פנים הצינור-מושבות המחייבות טיהור לעיתים
תכופות..
יישום נוסף ומעניין של פקסגול בהילטון הוא מכלול צינורות
בקוטר  225מ’’מ המשמשים לאספקת מים מליחים מחמישה
קידוחים מסביב למלון ומיועדים למערכות העיבוי של תשתית

!

מיזוג האויר במלון .רשת הילטון ,המחוייבת לקיימות סביבתית ולחיסכון במים,
השקיעה הון באותם קידוחים במטרה למזעור השימוש במים מתוקים במתקני
המלון.
יוסי קסולין רואה בהתקנת פקסגול סוג של תחזוקה מונעת ,במסגרת התפישה
הכוללת והיכולת לצפות ולנטרל ,מראש ,תקלות בכל הקשור לצנרת!
מעבר לאיכות המוצר ,מציין יוסי את השירות ,המחוייבות והתמיכה הטכנית הצמודה
של גולן ואנשיה ,מהימים שאיש הקשר בגולן היה גבריאל רוגל-מנהל השיווק ,דרך
העבודה הפורייה עם יואב רימר ועד למערכת היחסים המצויינת עם ארנון גלר ממח’
השירות הטכני של החברה.

בי .סי .יעוץ וביצוע בע”מ
חברת בי.סי .יעוץ וביצוע בע’’מ מתמחה מזה שלושים שנה בביצוע עבודות
אינסטלציה מורכבות בבתי חולים ,מוסדות ציבור ומגדלי מגורים .בי .סי.
משתפת פעולה עם צוות גולן מוצרי פלסטיק בראשותו של מנחם גם בפרוייקט
היוקרתי “טופ שאנן” בנווה שאנן של חברת יובל אלון בו מותקנת מערכת
‘’מולטיגול’’ הצנרת הרב שכבתית של גולן.

הכנס הצפוני נצרת
כ 510-אנשי מקצוע מתחום האינסטלציה והולכת
המים התארחו ב 13/05/11-בכנס מקצועי שערכו
החברות גולן מוצרי פלסטיק ופלסאון.
בין התגובות של אורחי הכנס’‘ :מקסים ,מקצועי,
מרתק’’ אמר יזם ומפקח בנייה מחדרה ,ואדריכל
מחיפה שלווה ע’’י קבלן האינסטלציה שלו אף הרחיק
לכת “אירוע מקצועי כמו באירופה!”.

מפגש הדרכה בבילדינג
כ 60-מנהלי אתרים השתתפו במפגש ההדרכה
בבילדינג ב.11.8.2011-
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למהדורות קודמות של עיתון גולן

לאתר גולן

