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גולן ופלסאון עם הדרום באשקלון

בעיצומה של המתיחות בדרום ,וממש כמו לפני שלוש שנים
בשדרות ,החליטו בגולן מוצרי פלסטיק לערוך ,כמתוכנן,
את הכנס השנתי.
ההיענות של קבלני הדרום היתה מעל ומעבר ,כ 375-איש מתחום
המים והאינסטלציה הגיעו למלון הולידיי אין באשקלון ונחשפו
לחידושים המקצועיים מבית שתי היצרניות הגדולות בישראל
בתחום המים .ראש עיריית אשקלון מר בני ועקנין כיבד את
האירוע בנוכחותו ,תיאר בקצרה את ההתפתחות חסרת התקדים
העוברת על עירו והודה לאנשי המקצוע השותפים בבניית העיר
ולחברות יוזמות הכנס על שהפגינו נחישות וקיימו את האירוע
למרות התקפות הרקטות והקאסמים.

תודה לקבלנים על שטרחו ובאו!

ראש עיריית אשקלון מר בני ועקנין
מברך את באי הכנס

חג פסח כשר ,שמח
אביבי ופורח
ממשפחת גולן מוצרי פלסטיק

פושפיט כאן!  -כבר מותקן
לסגור עניין בפחות ממחצית הזמן עם פקסגול פושפיט-
המערכת המהירה בשוק!
קובי בן זקן ,בנו של ניסים בן זקן ,קבלן אינסטלציה וותיק הפועל בשוק כבר משנות
השבעים .משפ’ בן זקן הם קבלני ‘’בוטיק’’ המתמחים בביצוע עבודות אינסטלצית
הבניין מא’ עד ת’ .ממש לאחרונה היה קובי בין הקבלנים
הראשונים שהחלו לעבוד עם המערכת החדשה.
לדבריו ,השילוב של כל רכיבי מערכת פקסגול פושפיט
מאפשר לו חיסכון דרמטי של למעלה מ  50 %אחוז בזמן
העבודה וחיסכון משמעותי בכוח האדם .השילוב של
אביזרי פושפיט פקסגול ,הקופסא האוניברסלית של גולן-
’’פתרון מעולה’’ לפי קובי ,הספרינטר  -מתקן הפריסה
החדש ,וארון המחלקים שהוצג לאחרונה מקנים לו גמישות
מוחלטת בהתקנת המערכת הדירתית.
האב והבן עובדים עם גולן כבר מזה  18שנה’‘ ,כיף לעבוד עם גולן’’ מעיד הבן,
הצוות המקצועי של החברה עומד לרשותך בכל צורך המתעורר בשטח ,בכל שאלה
תכנונית או יישומית-טלפון אחד ויש מענה.
איה ,אבי לוי ,מנחם ושמוליק ,הפכו כבר
לחברים .צוות גולן בגיבוי מערך מוצרים
מתקדם מאפשרים למשפ’ בן זקן ‘’שקט
נפשי’’ מקצועי ואישי בכל הקשור לצנרת
ו”צוות מנצח לא מחליפים!!”

פקסגול בפרוייקט חציץ 5
תכנון :פרופסור וויטקה (גרמניה)
פיקוח :מפעלי ים המלח
ביצוע :י.לרר
המטרה :ביצוע קיר אוטם כשבמרכזו ,שיגומים לעומק של  33מטר על מנת לשמור על הסוללה במצב יציב ולמנוע חלחול מים
לצידה השני .צינורות פקסגול בקוטר  110/160/225בדרג  15משמשים בהובלה והסעה של תמיסות תימוך המורכבות מחרסית ומי
ים המלח ובמערך שאיבה של תמיסות מבריכה  5עבור מפעלי הבטון.
אורך הסוללה  18.5ק”מ כאשר בסופו של תהליך הבניה של המערך יעבדו  5תחנות עבודה לביצוע החציץ.

אפגד הדיירים הם אנשי המכירות
המובילים של החברה
“אפגד-מרגישים בבית” ,סיסמתה של החברה מיטיבה לייצג את
התחושה שמשרה צוות אפגד בבואנו לפגוש את מנהל החברה ,שי הניג.
אפגד הוקמה בשנת  1989על ידי אפרים הניג .עד לאותה
שנה כיהן מר הניג כמנכ’’ל ‘’יובל גד’’ שאת
היקף המכירות שלה הצליח בכישרון
רב לשלש במהלך התקופה בה ניהל
את החברה .מר הניג ,מוותיקי המנכ’’לים
בתחום הייזום והביצוע של פרוייקטי נדל’’ן
בישראל ,ארה’’ב ,ג’מייקה ,דרום אפריקה,
וקרואטייה הוא זה שמיקם את הלקוח
במוקד תשומת הלב של חברת אפגד .שי
הניג ,בנו ,המכהן כמנכ’’ל החברה כיום,
משפטן בהשכלתו ובוגר מינהל עסקים
מתאר בבהירות ובפשטות את האני מאמין
של אפגד ,יזמית ובונה העושה הכל כדי
שהלקוח שלה יהיה שבע רצון.
העובדה שאפגד משמשת הן כיזם והן
כחברה הבונה ומשווקת את הנכסים
הנבנים על ידה מאפשרת ללקוח להיות
בקשר הדוק ,לאורך כל שלבי הבנייה ,עם
גורם אמין אחד בלבד.
השקיפות המלאה בה מתנהלת החברה,
יוצרת שביעות רצון מלאה של הדייר/לקוח
תוך התאמה מלאה של הנכס לציפיות
ולדרישות ,ההתקשרות עם הלקוח מלווה
ברשת הגנה רחבה ובטוחה שמקורה
באיתנות הפיננסית של אפגד.

שי הניג  -מנכ”ל אפגד

חברת אפגד בנתה ובונה עשרות אלפי מטרים
ריבועיים באשקלון ,ירושלים,
מודיעין ,כ’’ס ,בית שמש ,אריאל,
וגולת הכותרת הצבעונית -שכונת
‘’אקוורל’’ בברלי הילס של אילת.
שירות הוא שם המשחק באפגד,
וחלק משמעותי מחבילת השרות
ממנה נהנה הלקוח זו ההקפדה
ללא פשרות על איכות הספקים
המשרתים את הפרויקטים.
שי מציין את הקשר ההדוק עם
שלום מגולן מוצרי פלסטיק את נועם
ההליכות ,המקצוענות והתמיכה
בשטח שמעניקה גולן לקבלנים
המאושרים על ידה הפועלים באתרי
אפגד .בשורה התחתונה  -שקט
נפשי למהנדסי ומנהלי האתרים של
החברה היודעים שמערכות הצנרת
בפרויקטים עומדות בסטנדרטים
הגבוהים שמבטיחה (ומקיימת)
אפגד ללקוחותיה.

אופנים ומועדון כושר פרטי לדיירי הפרוייקט הממוקם כ 300-מ’ מהים.

כך הופכים הדיירים לאנשי המכירות
הטובים של החברה.

גולן משקה את חלוצי “חלוציות”
מערכות ‘’פקסגול’’ ניבחרו ע’’י המתכננים
והקבלנים לשמש כמוליכות המים לישובים
החדשים הקמים בימים אלו בחולות חלוצה.
חלוצית  1וחלוצית  2הם השמות הזמניים
שניתנו ליישובים החדשים לאורך החלק
הצפון מערבי של הנגב ,בסמוך לגבול
מצריים .פקסגול בקטרים הגדולים והבינוניים
כתשתיות מים עירוניות וחקלאיות ופקסגול
ומולטיגול לבתי המתיישבים כבר מזרימים
מים לחלוצים החדשים של ישראל גירסת
 .2012המוניטין המושלם שרכשו מערכות
גולן באספקת מים לתשתיות ולמגורים,
במיוחד בתנאי השטח האופייניים לנגב הפכו
את גולן לספק הטבעי של התשתיות בחבל
ארץ חדש ומתפתח זה.

הנוכחות המתמדת של צוות גולן בשטח .יואב רימר בתשתיות ושלום
קזרנובסקי במערכות הדירתיות מאפשרת לעוסקים בהפרחת חולות
חלוצה להיות שקטים בכל הקשור לאמינות המערכות ולאיכות
ההתקנה.

?!

תרמופקסגול חוסך לקיבוץ סעד הרבה כסף

שאלה :האם ניתן לפרוס
צינורות פקסגול מעל
קוטר  16באמצעות מתקן
ה’’ספרינטר’’?
תשובה :כן ,בהחלט ,ניתן
באמצעות ה’’ספרינטר’’
לפרוס צנרת פקסגול
בקטרים מ 16-עד !32
פיצוצים ותקלות חוזרות ונישנות בקווי המים החמים בקיבוץ סעד הניעו את יואל עברון-מנהל
תשתיות המים והביוב לחפש פתרון לטווח הארוך .המועמד הטבעי להחליף את המערכת
הקיימת היה כמובן הפקסגול .לאור האמרת מחירי האנרגיה ועם המעבר למשאבות חום
החליט יואל עברון ללכת על הפתרון האולטימטיבי :תרמופקסגול .חלון הזדמנויות שניפתח עם
ביצוע עבודות תשתית במשק וגל תלונות של חברים שגרים רחוק ממוקד המים החמים האיצו
את קבלת ההחלטה.
בתוך שני ימי עבודה בלבד פרס הקבלן המיומן אלי פרץ תשתית תרמופקסגול מבודד חרושתית
בקו ראשי של מאות מטרים וממנו יפרסו קווי משנה התוצאה :מים חמים ,כל הזמן לכל
הצרכנים בסעד ,מיזעור הירידה בטמפרטורות המים לאורך הצינור ,חיסכון מוכח באנרגייה
עם המעבר המשולב למערכת משאבות חום וצנרת במבודדת מהמובילות בעולם .ארנון גלר
מגולן מוצרי פלסטיק שהוביל את המהלך יחד הקבלן המומחה אלי פרץ גאים בעוד פרויקט
בו הוכחה העליונות המוחלטת של תרמופקסגול במתן פתרונות אמינים חוסכי אנרגיה.
ליעוץ טכני ארנון גלר 052-3864064 -

שאלה :האם ניתן
לפרוס צנרת פקסגול
באמצעות ה’’ספרינטר’’
למערכות צנרת לחימום
תת ריצפתי?
תשובה :כן ,השימוש
ב’’ספרינטר’’ נוח ,מהיר,
חוסך זמן גם במערכות
לחימום תת רצפתי ,ממש
כמו פריסה לצנרת הספקת
מים דירתית.

בואו לפגוש אותנו בתערוכת בילדינג שתתקיים ב8-10.5.2012-
במרכז הירידים ת”א ,אולם 10
הורמון צמיחה
7246 3.12

למהדורות קודמות של עיתון גולן

צוות השיווק וההנדסה של גולן לרשותך :קשרי לקוחות :איה 04-6677563
שיווק :צפון -מנחם  ,052-3864004מרכז -שמוליק  ,052-3864009דרום -שלום 052-3864007
ייעוץ טכני וניהול פרוייקטים  -יואב רימר  ,052-3864008ייעוץ טכני בתשתיות -ארנון גלר 052-3864064
גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ,המפעל :קיבוץ שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן 15145
טל 04-6677432 :שיווק 04-6677450 :פקסe-mail:rachel@golan-plastic.com 04-6677616 :

לאתר גולן

