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חברת סלע בינוי והשקעות בע"מ,

אשר נוסדה בשנת  2002מהווה את הזרוע הנדלנית של קבוצת אמנון מסילות.
הצלחת החברה אשר עיקר פעילותה בצפון ובמרכז נזקפת לזכות סטנדרטים
גבוהים בבנייה למגורים ומסחר ,באמצעות צוות מקצועי של אדריכלים ,מהנדסים,
חטיבת ביצוע ,מנהלי פרויקטים ולצד אנשי שיווק ומכירות ומחלקת שרות לקוחות
העונים על כל דרישות הלקוחות מרגע רכישת הדירה ועד לרגע מסירת החזקה בה.

גן העיר – נהריה | הדמייה

חברת סלע בינוי בפרויקט פינוי ובינוי במרכז נהריה
 5בניינים המקיפים פארק פרטי לרווחת הדיירים.
יזום וביצוע :חברת סלע בינוי
אדריכל :עוזי גורדון
מתכנן אינסטלציה :אלישע פרנקל
מנהל הפרויקט מטעם סלע בינוי :עבד עומרי
מערכות אינסטלציה :מולטיגול של גולן מוצרי פלסטיק
מערכות שפכים ודלוחין :תוצרת גולן-

אנשי חברת סלע בינוי בהשתלמות מקצועית בגולן

גן העיר – נהריה | הדמייה

סאפי אבו חמד

שלושה דורות של מקצוענים בדלית אל כרמל

סאפי

בנו של האינסטלטור הראשון בדלית אל
כרמל החל לעסוק בתחום מגיל צעיר ,עם סיום יום
הלימודים בבית הספר היה מצטרף לאביו חמוד אבו חמד
באתרי הבנייה ובפרויקטים השונים.
בתום השירות הצבאי החל לעבוד כעצמאי ,אז עם צנרת
ברזל בפרויקטים קטנים ,עם הזמן בנה לעצמו מוניטין של
מקצוען .את צנרת הפלסטיק הכיר לו שמוליק יניב מגולן
אשר ליווה את סאפי וערך לו הכרות עם מערכות הצנרת
פקסגול ומולטיגול.

וילה במעלה הגבעה  -דלית אל כרמל ,בביצוע סאפי

בהמשך הצטרף אליו בנו אדמון .כיום עוסקים האב והבן
בהקמת מערכות אינסטלציה ודודי שמש בוילות ובבתי
יוקרה בדלית אל כרמל ובאזור ,מחדרה ,בית אורן וצפונה.
מזה שנים שהחברה ידועה כמובילה באזור.
קהל הלקוחות הנאמן שלהם יודע להעריך את איכות
הביצוע שלו ומוכן להמתין בסבלנות עד למועד בו הם יוכלו
לקבל את ביצוע הצנרת בפרוייקט.
התמיכה שהוא מקבל מגולן ומאילן נציג המפעל בצפון,
מקנים לו גיבוי מקצועי מלא ומאפשרים לו להתמודד ביום
יום עם האתגרים המגוונים של הענף.
סאפי וגולן עומדים יחד מאחורי כל פרוייקט ונותנים שקט
ללקוחות בצורת התקנה איכותית ,המלווה באחריות לעשר
שנים עם סיום העבודה .סאפי מלווה את הפרוייקטים בהם
התקין מערכות גולן ,שנים רבות לאחר סיום ההתקנה.

סאפי והבן אדמון

ובנימה אישית ,מאוד התרשמנו מהצניעות של מארחנו ומהעובדה ,לה
נחשפנו באקראי ,שהוא תומך באוכלוסיה המבוגרת בכפר ומבצע עבורם
עבודות ללא חיוב ,מחמם את הלב לשמוע...

הצינור השרשורי החדש
אייל גרונר-מהנדס גולן מוצרי פלסטיק

פיתוח ויצור צינור שרשורי איכותי נראה לכאורה
קל ופשוט ,אך אינו כזה כלל ועיקר.
לחומרי הגלם ,מבנה הצינור ,קוטרו ועובי הדופן שלו השפעה
מכרעת על איכותו ותפקודו .חומר הגלם צריך להיות עמיד
לתנאי סביבה קשים (ESCR-environmental stress
 )crack resistanceעם תוספת מייצבים שיקנו לו עמידות
בקרינת  UVלמשך תקופת האיחסון וההתקנה ,עד לכיסוי
מושלם ברצפה.
הצינור צריך להיות קל וגמיש ובעל תכונות התארכות
מתאימות ,וגיאומטריית חתך אופטימלית על מנת לאפשר
התקנה ברדיוסים קטנים וכמובן להיות קשיח דיו לעמידה
בכוחות לחיצה טבעתיים (חיצוניים).
מידות הצינור המתעל צריכות לאפשר שליפה והשחלה
קלים ונוחים של פקסגול בתוכו ,גם שנים אחרי ההתקנה.
לקוחות שהחלו להתקין את המוצר החדש כבר מדווחים
שהם רואים ומרגישים את השיפור הדרמתי בביצועי הצינור!

חשוב לוודא!
הצינור השרשורי החדש מהודק בסרט כחול
עליו מודפס לוגו ''גולן'' וכיתוב ''פקסגול'' ועליו
הטבעה "פקסגול-גולן" בכל מטר.

גליל שרשורי | סרט כחול ממותג גולן

אלי שחורי

גישה מקצועית ויחס אישי

כשאלי שחורי ,קבלן האינסטלציה המנוסה מפתח תקווה ניגש
לפרויקט חדש הוא רואה בראש ובראשונה את הלקוח ,חושב שנים
קדימה ומתכנן ובונה את מערכת האינסטלציה שתתאים בצורה
אופטימלית לצרכי המתגוררים במבנה.
מה שמנחה את אלי בבחירת סוג צנרת גולן לפרויקט ,בין אם מדובר
בפקסגול או במולטיגול ,זו ראייה לטווח ארוך וההתאמה מלאה לכל
תרחיש או שינוי צפוי במערכת.
את דרכו המקצועית החל בראשית שנות השמונים( ,עידן הברזל) לאחר
תקופה בה עבד בחרות יצא לעצמאות ,השתלם בקורס אינסטלציה
וביצע פרויקטים מגוונים בתחום ,בבנייה רוויה ופרטית.
בגולן מוצרי פלסטיק מצא חברה גדולה המתייחסת במלוא הרצינות
לכל קבלן אינסטלציה ,בין אם הוא קבלן וילות או עוסק בפרויקטים
של אלפי יחידות דיור.

אלי שחורי

לאחרונה החל להתקין גם את מערכות השפכים של גולן
ולסיר ,הוא מציין את במיוחד את נוחות ומהירות העבודה
תוך מיצוי היתרונות של טכנולוגיית ה''שקע תקע"
המאפיינת מערכת זו.
מקצוע האינסטלציה קרוב לליבו של שחורי ,לדבריו מדובר
בענף בעל פוטנציאל מסחרי ואתגר מקצועי המתפתח ללא
הרף .אלי ממליץ לצעירים מוכשרים להיכנס לתחום בו יוכלו
להצליח ולהתפרנס בכבוד.
ומניסיון אישי ממליץ אלי'' ,תהיה מקצועי  ,אמין ו''לארג''',
בכך תשיג לקוח מרוצה שימליץ עליך בפני הלקוחות
הבאים...מסתבר שזה עובד!

''עם מערכות גולן אין בעיות ''..כך הוא מעיד .הקשר הקרוב עם
הצוות המקצועי של גולן ,שמוליק יניב ושלום קזרנובסקי נותנים לו
גיבוי מקצועי ומקיף.
אלי הוא מחלוצי השימוש במערכת מולטיגול פושפיט ,מערכת פשוטה,
אמינה ומאפשרת התקנה מהירה תוך מזעור הסיכוי לתקלות (שאין)...

מקשר פליז תבריג
חיצוני/משופר

התקנת מקשר פליז בקוטר  40עד  160ללא צורך באטם (אטם מובנה קיים בקוטר )32
האביזר החדש מגיע מפורק ,ללא אטם
בורג ההידוק מצופה בחומר סיכה
מיועד לצנרת ''פקסגול'' בלבד

טבעות המקשר מבטיחות אטימה מושלמת
לקבלת מערכת מושלמת יש לוודא התקנה נכונה!

הוראות הרכבה
יש להכין את הצינור להתקנה באמצעות חיתוך ישר של הקצה וביצוע קיטום (פאזה) בחלקו הפנימי.
 .1השתמש בבורג "אלן" לפתיחת האביזר
 .2לאחר הרחבת השפתיים השחל את הצינור ,הכנס את הטבעת למקומה ושחרר את בורג ה"אלן"
 .3השתמש בבורג ההידוק הגדול לסגירה מוחלטת .למניעת נעילת האום על הבורג ,יש למרוח בחומר סיכה
את בורג ההידוק (נירוסטה  .)L 318כדי לאפשר שימוש חוזר ולצורך אחזקה עתידית ,כדאי לשמור על בורג ה"אלן"
 .4האביזר הותקן כהלכה

1

2

3

4

PEX 2 PEX
אביזרי אלקטרופיוז'ן למים חמים הנקראים PEX 2 PEX

מיוצרים מפוליאתילן מצולב – "פקס" ומיועדים לריתוך
בשיטת האלקטרופיוז'ן – בשילוב עם צנרת פקסגול של
"גולן" .
האביזרים מיועדים למערכות מים חמים – במקביל לצנרת פקסגול
דרג  – 15עפ"י התקן  ,לטמפרטורה של עד  95ºCללחץ של  6בר.
השימוש באביזרי  PEX 2 PEXנפוץ בשנים האחרונות במפעלי רותם
אמפרט ,בהולכת חומצות חמות ,בבסיסי צה"ל השונים בשילוב עם
צנרת תרמופקסגול (צינור פקס מבודד חרושתית) ובמערכות מים
חמים מוסדיות ,בתי מלון ובתי חולים.
במפעל רוסל – לייצור אלומיניום ,הותקן קטע ניסיוני להובלת
נוזל המכיל מוצקים רבים ,בטמפרטורה של  99ºCבלחץ של  4בר.
הצינור הנבחר הוא  160דרג .15
בימים אלה ,לאחר שההתקנה הוכיחה את עצמה במהלך מספר
שנים ,מתוכנן המשך התקנה של הקו בצנרת פקסגול.

בתמונה נראית התקנה בסיביר (רוסיה) במפעל רוסל – לייצור אלומיניום

סדרת אוגנים חדשה
למערכת ''מולטיגול''

החידושים:
סט חורים אובליים בעלי פינות עגולות
המאפשרים צידוד מדוייק של התושבת על גבי הקיר
קדח משושה במרכז המשמש
כאמצעי לסגירת הבורג על גבי התושבת
האוגנים החדשים מצופים בטכנולוגיית
אנודייז למניעת חלודה ועמידות לאורך שנים

קשרי לקוחות איה077-9021206 :
משרד שיווק orders@golan-plastic.com 077-9021200
13796

המפעל :קיבוץ שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן 1514500

www.golanplastic.com
לאתר גולן

ניתן לעיין בגליונות קודמים של
העיתון באתר הבית של "גולן"

הפקה הורמון צמיחה תקשורת שיווקית בע"מ ,טל' 03-5752856
ייזום ועריכה איה כהן077-9021206 :

