מערכת צנרת דירתית שחילה

קליק אחד ואתה מחובר!
 50%חיסכון בזמן התקנה

מערכת הצנרת החדשה מבית גולן מוצרי פלסטיק מאפשרת לקבלן
האינסטלציה להשלים התקנת צנרת דירתית בפחות ממחצית הזמן
בהשוואה למערכת הקיימת תוך השגת חיסכון משמעותי בעלות העבודה.

כל
היתרונות
במערכת
אחת

• חיסכון דרמטי של כ 50%-בזמן ההתקנה עם השילוב של אביזרי
“פקסגול” פושפיט ,ארון המחלקים החדש ,קופסת הפלסטיק
האוניברסלית ומתקן ה“ספרינטר” לפריסה מהירה.
• נוחות עבודה ברמה שלא הייתה מוכרת עד היום ,חיבור מיידי של
האביזר לצינור “פקסגול” ללא צורך בכלי עבודה.
• התקנה מהירה חוסכת בזמן של ארון מחלקים יעודי ,מוגן  UVשפותח
במיוחד ל”פקסגול”.
• חיבור נקודת קצה במהלך אחד ללא צורך בהמתנה של יום לביטון
הנקודה.
• חיסכון ניכר בעלויות כח אדם.

רכיבי המערכת פקסגול פושפיט

נושא תקן ישראלי  5433ועומד בתקינה אירופאית מחמירה מאושר לשימוש במי שתייה

צנרת פקסגול

ארון מחלקים גולן
צנרת ”פקסגול”
מותג הולכת המים
המוביל בישראל
מזה  40שנה

אביזרי פושפיט

סל אביזרי ”פקסגול”
פושפיט בתקן ישראלי
ואירופאי מתקדם מאפשר
חיבור צינור הפקסגול
ישירות לאביזר החדש

הצבת ארון המחלקים
ופריסת הצנרת-במהלך
אחד!

קופסה אוניברסלית

מתקן פריסה ספרינטר

חיסכון משמעותי
בזמן התקנת מערכת
דירתית עם הקופסה
האוניברסלית החדשה

 Sprinterלחיסכון בזמן
ההתקנה המתקן החדש
של גולן לפריסה מהירה
של צנרת פקסגול

הוראות הרכבה פקסגול פושפיט
 .1חיבור צינור פקסגול למחברי פושפיט
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 .1חיתוך צינור ישר .2 ,הלבשת מוביל פלסטי לתוך
הצינור .3 ,הכנסת הצינור לאביזר עד לעצירתו,
 .4שליפת הצינור מהאביזר תתבצע באמצעות שלפן
ייעודי .5 ,הלבשת טבעת על גבי הצינור הצמדת
הטבעת לאביזר ,דחיפת הטבעת לאביזר ושיחרור
הצינור.

 .3התקנת קופסא אוניברסלית

חיסכון משמעותי בזמן
התקנת מערכת דירתית
עם הקופסא האוניברסלית
החדשה .מעתה אין
צורך לבטן את הקופסה
ולהמתין יום לפני פריסת
הצנרת בדירה .המהלך
מושלם ביום אחד!

 .2התקנת ארון מחלקים גולן

הצבת ארון המחלקים ופריסת הצנרת במהלך אחד!
הארון מאפשר לקבלן המקצועי להשלים במהלך
רציף את שלב המיקום והחיבור של יחידת חלוקת
הצנרת.
התקנה נכונה של הצינור קביעת הצינור המתעל בתוך
הקירות ומתחת לריצוף תיעשה בדרך הקצרה ביותר
ובקו רציף מהמחלק לנקודת הצריכה .יש להקפיד על
כך שרדיוס הכיפוף של הצינור המתעל יהיה לפחות
פי  8מקוטרו.
קוטר הצינור המתעל יהיה בשתי דרגות מעל קוטר
צינור “הפקסגול” לדוגמה:
לצינור פקסגול  16מ”מ–מתעל 25
לצינור פקסגול  20מ”מ–מתעל 32
לצינור פקסגול  25מ”מ-מתעל . 40

 .4שימוש במתקן פריסה ספרינטר

לחסכון בזמן ההתקנה
המתקן החדש של גולן לפריסה
מהירה של צנרת פקסגול.
ספרינטר מאפשר פריסת צנרת
חמים-קרים בשלושה שלבים
ואפס זמן:
 מקם את הספרינטר מעל או בסמוך לארוןהמחלקים
 טען את המתקן בגלילי פקסגול -משוך בקלות זוג פקסגול עד לנקודות הצריכה

הורמון צמיחה

13828 3.18

www.golanplastic.com

אתר גולן

צוות השיווק של גולן לרשותך:
קשרי לקוחות | איה077-9021206 :
מנהל מוצר | שמוליק052-3864009 :
שיווק מרכז | רוני052-9408889 :
שיווק דרום | שלום052-3864007 :
שיווק צפון | אילן052-3864063 :
שיווק שרון צפון ואיזור ירושלים | יואל054-6634553 :
שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר | נילי052-9408880 :

משרד שיווק | 077-9021200
orders@golan-plastic.com

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

www.golanplastic.com

