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גולן !touch
מערכת
מתקדמת
ובטיחותית

מערכת הצנרת אינה נמצאת תחת לחץ
צינור בודד לכל נקודה לחיסכון בצנרת,
קו המים ,ממוקד השליטה לנקודת
הצריכה ,לא נמצא תחת לחץ.

שליטה בזמן זרימה

בנוסף לשליטה מלאה על עוצמת הזרם
וטמפרטורת המים ,ניתן לקבוע מראש
את משך זמן זרימת המים בברז
למניעת בזבוז מים.

פאנל דיגיטלי ומעוצב שישדרג
את השימוש בזרימה ובטמפרטורת
של צריכת המים שלכם

בטיחות
המשתמש קובע מראש את
הטמפרטורה הרצויה לו .יכולת
יחודית זו מקנה בטיחות
מקסימלית לתינוקות ,ילדים
ואנשים מבוגרים במניעת סכנת
כוויות.

עמידות
שסתומי המערכת אינם מושפעים משחיקה מכנית עקב הלם מים.
רכיבי מערך השסתומים מתוכננים ומיוצרים מחומרים המתמודדים
עם בעיית האבנית.
המערכת ה''ירוקה'' ביותר המערכת מתוכננת להתאמה מלאה
ל"בנייה ירוקה" .זאת לאור החיסכון המשמעותי במים והניצול
המיטבי של האנרגיה הדרושה לחימום המים וליצירת הלחץ הקבוע
בצנרת.

השליטה בקצות אצבעותיך

מסך מגע בנקודת הצריכה מאפשר שליטה מלאה על טמפרטורת
המים ועוצמת הזרם .שתי נגיעות במסך וכולם ,מקטן עד גדול
יכולים להנות ממים ''לפי הזמנה''.

ניהול המים עובר למוקד מרכזי מתוחכם
ראש מערכת המים ,המוקד המרכזי ,בנוי ממערך מערבלים
חכמים ,מערבל לכל נקודת צריכה .וויסות המים מתבצע בראש
המערכת בהתאם לנתונים המתקבלים ממסך המגע.

כיצד לזהות צינור
פקסגול מקורי?
רק "פקסגול" מקורי
בקטרים  16מ"מ
ו 20-מ"מ
מסומן בפס
טורקיז לאורכו!

צוות גולן
מוצרי פלסטיק:
הנדסה ,שיווק והנהלה
במתחם החברה
בתערוכת בילדינג
שנערכה במאי 2014

CO2

בעשור האחרון ,ביצעה הקבוצה למעלה מ250-
פרויקטי בנייה ברחבי הארץ.

"מגדלי חביבה"  -חיפה

בית ישראלי

אמיתי

שתית עם "גולן" כחול לבן

חברת שתית מקבוצת ש .שטרית בע"מ נוסדה בשנת  ,1988ולה
מגוון רחב של סיווגים קבלניים בלתי מוגבלים (ג' )5-לבנייה,
פיתוח וגשרים .החברה רשומה ברשם הקבלנים ובעלת תו תקן
ISO 9000
בשנת  2007עברה הבעלות וניהולה הכללי של החברה לידי מר
שלום שטרית ,אשר גיבש צוות עובדים מן השורה הראשונה,
המשיך בתנופת הצמיחה והגדיל את רווחי החברה.
עם לקוחות החברה נמנים למעלה מ –  1,000משפחות ביחידות
הדיור הפזורות ברחבי הארץ.
בנוסף להם ,לחברה לקוחות עסקיים כגון מפעל הפיס ,עמותות,
בתי חולים ,בתי אבות ,אוניברסיטאות ,מוסדות לימוד ,חברות
כלכליות הפועלות ברשויות המקומיות ,החברה למשק וכלכלה,
יזמים פרטיים ורשויות מקומיות בערים השונות.
המיוחד בחברת שתית ,מעבר לבנייה האיכותית וההקפדה
על סטנדרטים גבוהים ,הוא הערבות ההדדית – שתית ,שיצאה
לאחרונה במיתוג חדש תחת הסיסמה "בית ישראלי אמיתי",

"מצפן הים"  -אור עקיבא

מקפידה לרכוש את חומרי
הבנייה ואת כל המוצרים
הנלווים לבניין בכל הפרוייקטים
שהיא בונה במפעלים ישראלים.
שלום שטרית מנכ"ל שתית מסביר את האג'נדה החברתית של
החברה ואומר כי "כשאנחנו שומעים בחדשות על עוד מפעל
שנסגר ועל עובדים שמפוטרים בעקבות צמצום הזמנות,
במקום להאשים את הממשלה או לשבת בחיבוק ידיים ,אנחנו
בשתית לקחנו החלטה אסטרטגית שלכל הפרוייקטים שלנו
אנחנו מזמינים מוצרים רק ממפעלים ישראלים כדי לעודד את
התעשייה המקומית".
וזאת לא הסיבה היחידה שבגללה שתית מעודדת את הערבות
ההדדית" .אנחנו שומעים לאחרונה יותר ויותר קריאות מאירופה
להחרים תוצרת ישראלית" ,אומר שטרית" .אנחנו גאים להיות
ישראלים ,ישראל זה הבית שלנו .חרם כזה או אחר לא ישבור
אותנו .להיפך ,דווקא התבטאויות כאלה מעודדות אותנו
להשתמש בתוצרת ישראלית  -זה בית ישראלי אמיתי" .ומסתבר
שלא מדובר רק בחומרי הבניה .הדלתות ,הקרמיקה ,הצבע,
הצנרת ,הברזים וכל מה שתקבלו כשתקנו דירה מחברת שתית
– הוא פאר התוצרת הישראלית .למעשה ,כשאתם קונים בית
בשתית אתם לא רק מקבלים בנייה איכותית מחברה ותיקה
ואמינה אלא גם מעודדים את התעשייה הישראלית ומסייעים
לעובדים ישראלים להתפרנס בכבוד.

פרוייקטים
כאן ומעבר לים
צינור פקסגול סגול  400מ"מ,
להולכת מי קולחין בלחץ גבוה

משער הגולן למרומי האנדים

צילום :דניאל פלמה

| פרוייקט בית הגדי |

| פקסגול מתנשא
לגבהים חדשים |

צילום :יואב רימר

| פרוייקט נחל רחף |
פקסגול בנחל רחף

צילום :יואב רימר

פריסת צנרת פקסגול בנס ציונה -
משתלב היטב עם התשתית הקיימת

צילום :ארנון גלר

נחל רחף הולך ומתחפר בשטפונות עזים מידי שנה .הדבר
היציב והיחיד בערוץ הוא צינור פקסגול  355מ"מ העומד
משנת  ,1994ללא פגע ,בכל האתגרים.

המשימה :הולכת מי שלגים מפסגות האנדים למכרה המשווע להם
במורדות הרכס.
עמידה באתגרים הטכניים המורכבים באמצעות קו מערכת פקסגול.
לוח זמנים צפוף :השלמת הפרוייקט לפני החורף הקשה האופייני לאזור.
תוואי שטח :מורדות תלולים ,מסוכנים ובילתי עבירים לאדם ולרכב.
הפתרון היחיד-משיכת הצינור מהבסיס לראש הקו בתוואי ניצב.
אופי הקרקע :סלעים חדים ומשוננים שגרמו לנזקים בילתי הפיכים לכל
סוג אחר של צנרת .שנוסה בעבר.
הפתרון :כ 4000-מטר פקסגול  315מ"מ בדרג  ,15בגלילים של  55מטר.
פקסגול חובר ,באזורים מישוריים ,ליחידות של  330מטר ונימשך למעלה
באמצעות ציוד מיוחד .כל קטע של הצינור ניבדק ונימצא כי עמד ללא פגע
בתנאים הקשים של הפריסה.
המים היקרים מגיעים ליעדם במכרה ובגולן נערכים להזמנה הבאה!
מדווח :מהנדס דניאל פלמה ,מהנדס הפרוייקט מטעם גולן מוצרי
פלסטיק.

תכנית אב לתיירות עין החולה

קבוצת דקל
א.ח.ר.
חיבור צפוני

משלבת חזון ,אידיאולוגיה
ויכולת זיהוי פוטנציאל עסקי
במגוון תחומים

פגשנו את מר חיים אוחיון ,מנכ"ל
דקל א.ח.ר .וספגנו מלוא החופן
חלוציות אופטימיות ומעוף
עיסקי גלילי וגולני.
קבוצת דקל א.ח.ר .החלה את
דרכה כחברת בניה .החברה
מדורגת כאחת ממאה חברות
הבניה הגדולות בארץ וכיום
היא אחת מקבוצות ההשקעות
הגדולות והדינאמיות בגליל
חיים אוחיון ,מנכ"ל
ובצפון בכלל .קבוצת דקל
א.ח.ר .פיתחה עם השנים אסטרטגיית ניהול יזמית ואת היכולת לזהות
הזדמנויות עסקיות ,ולממש אותם כאידיאלוגיה באזור הגליל.
הרחבת יישובים
דקל א.ח.ר .הינה חלוצה בתחום הרחבות היישובים והקיבוצים ,וכחברה
הותיקה והמנוסה בתחום זה בשוק ,הציבה לעצמה מטרה וחזון  -להוביל
ולפתח את תרבות המגורים בישובים וקיבוצים.

חטיבת הביצוע
חטיבת הביצוע מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים בסדרי גודל
של  10,000מ"ר ומעלה.
החטיבה משתמשת בטכנולוגיות בניה מהמתקדמות בעולם
ובכפוף לתקני  , ISO 9002ומיישמת שיטות בניה מגוונות .החברה
מסווגת סיווג בלתי מוגבל (ג )5-כקבלן רשום ,ומעסיקה צוות רחב
של עובדים מנהלים ומהנדסים מן השורה הראשונה בתחום.
כחלק מחזון פילנטרופי תומכת בקבוצת הכדורסל גליל
גלבוע,שדרכה עברו וממנה יצאו כמה מטובי שחקני ומאמני
הכדורסל בארץ .בין נותני החסות של החברה נמנית גם גולן מוצרי
פלסטיק
חטיבת מסחר ותיירות
החברה עוסקת בייזום ,הקמה ,השכרה ,ניהול ואחזקה של מגוון
נכסים מניבים ,כולל מרכזים מסחריים ,קניונים ובית מלון .בין
נכסיה המניבים של החברה מצויים ,מתחם אגמון החולה הכולל
כפר נופש ,מרכז מסחרי ומרכז קונגרסים ,מרכז קסם הגולן
המשלב מסחר ותיירות ,מבשלת הגולן המייצרת את בירה בזלת,
וכן מיזם משמעותי בתחום הגנטיקה.

בניה עירונית
פעילות החברה בתחום זה מתמקדת ביזום והקמת שכונות מגורים,
תכנון שכונות מגורים במרחב העירוני .פרויקטי שכונות מגורים של
החברה הוקמו בכרמיאל ,מעלות ,קריית שמונה וקצרין.

דקל א.ח.ר וגולן –

הכל אישי

חיים אוחיון מדגיש את
האמפטייה ההדדית
השורה בינו לבין אנשי גולן:
מנחם,גבריאל ועודד.
בהיבט המקצועי חיים מתרשם במיוחד מהמחוייבות
של גולן ללקוח ולמוצרים ,מהאיכות הגבוהה של
המערכות ומהדבקות של גולן בפיתוח מוצרים
חדשים להערכתנו ,העובדה שגולן מוצרי פלסטיק
היא מפעל צפוני מצליח רק מוסיפה ליחס האוהד.

פרוייקט הרחבה בקיבוץ מגידו

ניהול פרוייקטים | יואב רימר 052-3864008
ניהול תשתיות | ארנון גלר 052-3864064
המפעל :קיבוץ שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן 1514500

www.golanplastic.com
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צוות השיווק של גולן לרשותך:
שירות לקוחות | איה04-6677563 :
אזור הצפון | מנחם052-3864004 :
אזור המרכז | שמוליק052-3864009 :
אזור הדרום | שלום052-3864007 :
נקודות מכירה | נילי052-9408880 :

משרד שיווק | rachel@golan-plastic.com | 04-6677450

