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מערכת צנרת רב שכבתית

קליק אחד
ואתה מחובר!
אביזר לשימוש רב פעמי
יתרונות המערכת
 üמערכת הכוללת צינור רב-שכבתי ואביזרים מבית גולן
 üללא צורך במכשיר לחיצה  üאפס פחת  üהתקנה פשוטה,
מהירה ונוחה  üהחדרה קלה  üחלונית ביקורת גדולה
 üהתאמה מושלמת צינור  -אביזר  üתקן ישראלי
 üהצלחה מוכחת באלפי יחידות דיור

התקנת המערכת
 lיש להקפיד על סביבת עבודה נקיה!
 lיש לחתוך את צינור המולטיגול באמצעות מזמרת גולן בלבד,
בחיתוך ניצב ,מדוייק ונקי.
 lחובה להשתמש במעגל יעודי לאביזרי פושפיט מבית גולן בלבד
ולא במקדד מכל סוג שהוא.

 50%חיסכון בזמן התקנה
חובה להשתמש במעגל זה >
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זירת העסקים
של ענף הבנייה
 23-25במאי 10:00-20:00 ,2016
גני התערוכה ,ת"א

תשתיות ,קוי מים
ואומנות

חברת רז מהנדסים קבלנים לעבודות
תשתית ופיתוח
פגשנו את מהנדס
זאב זלצברג במשרדו
המרווח בדרך חברון
בירושלים .זאב הגיע
לירושלים בעקבות
משפחתה של אשתו לפני כ 30-שנה ומאז לא עזב את הבירה.
רז מהנדסים פועלת מזה כ 25-שנה בירושלים וסביבתה ,כיום
מונה החברה כ 30-עובדים וחמישה מהנדסים .מאפיין יחודי של רז
מהנדסים היא העובדה שהחברה מנוהלת במשותף ע''י נאסר סלהב
וזאב זלצברג ,דו קיום ערבי יהודי ,הלכה למעשה.
החברה מתאפיינת בניהול הנדסי צמוד של כל פרוייקט ופיקוח
הדוק במטרה להבטיח הצגת פרוייקט מושלם ללקוח.
החברה מתמחה בעבודות מים וביוב ובביצוע עבודות פיתוח
מיוחדות ופועלת בשיתוף פעולה ההדוק עם אגפי המים והביוב
ברשויות אותן היא משרתת.

בראשית שנות ה 90-היה זה יואב רימר מגולן מוצרי פלסטיק
שהציג בפני רז מהנדסים את פקסגול ויתרונותיו המובהקים.
בהמשך הצטרף לקשר ההדוק גם ארנון גלר .בין שאר הפרוייקטים
נימצא פקסגול כפתרון האולטימטיבי למערכת סיחרור המים באגם
גן החיות התנ''כי ,המבקרים בגן לא רואים את הצינור אבל הוא
מתפקד ללא דופי תחת לחץ מזה כ 25-שנה.
עוד יישום מעניין הוא השימוש בפקסגול להולכת מים מתחת
למסילת הרכבת הקלה ,מהנדסי החברה שתיכננה את הדיפו
הראשי של הרכבת עמדו על כך שפקסגול יונח מתחת לפסים כדי
למנוע תופעת השראה אלקטרומגנטית שעלולה הייתה להתפתח
בין צינורות פלדה ומסילות הרכבת החשמלית.
וקצת צבע ,רז מהנדסים ,כחברה קבלנית לעבודות פיתוח ייחודיות,
מבצעת פרויקטים של תשתיות ציורי קיר עבור החברה לפיתוח
מזרח ירושלים.

בין שאר העבודות בהן מעורבת החברה:
 lהנחת קווי ביוב וניקוז ברחבי העיר.
 lהנחת קווי מים חדשים בירושלים-הגיחון ובבית שמש-תאגיד
מי שמש.
 lפרוייקטים להולכת מים מושבים לחוף ים המלח להספקת
ואגירת מי שטפונות ומים מושבים לקיבוץ עין גדי.
 lתחנות שאיבה ומאגרי מים.

אגם גן החיות התנ"כי ,הפקסגול מתחת למים

צילום :גלעד פריד ,באדיבות יח"צ הגן

פרוייקט רחוב אגריפס  -עדן ,החברה לפיתוח מרכז ירושלים

אחים מרגולין
הנדסה וייעוץ
בע"מ
מקצועיות איכות ושירות ללא פשרות

לב הסביונים  -פתח תקווה ,מנהל פרוייקטים-יוגב מרקוביץ

הינה חברה מובילה בישראל בתחום ניהול ופיקוח על פרוייקטים לבנייה
ותשתיות ופעילותה כוללת גם פעילות בחו"ל ועבור לקוחות מחו"ל
לישראל .החברה ,אשר במשך למעלה מארבעה עשורים רכשה ניסיון
עשיר ומגוון ,מציעה ללקוחותיה סטנדרטים מקצועיים ברמה הגבוהה
ביותר ,יכולות לניהול פרוייקטים מן המסד ועד הטפחות ויושרה ללא
פשרות .
הפרוייקטים של חברת אחים מרגולין מהווים חלק בלתי נפרד
מהנוף בישראל .רבים מהם בולטים בנוף הישראלי הודות למצוינות
הארכיטקטונית המאפיינת אותם ורמת הביצוע והגימור הגבוהה שלהם.
הפרויקטים מבוצעים תוך יישום פתרונות כוללניים ושיטתיים של ניהול
התכנון והבנייה .מגזרי הפעילות של החברה מתמקדים במבני משרדים,
מרכזים מסחריים ,תעשייה והיי-טק ,מבני מגורים ומבני ציבור ,מרכזי
בריאות ,מלונאות ,תשתיות ופיתוח ,כבישים וגשרים ,מתקנים צבאיים
ופרוייקטים מיוחדים.
החברה אחראית על כל היבטי הפרוייקט החל מבדיקת כדאיות ,סקרים
ואומדנים ,הכנת לוח זמנים ,דרך תכנון מוקדם ומפורט ותקצוב הפרויקט,
ניהול משא ומתן ועריכת חוזים עם קבלנים וספקים ,ניהול מלא של
הפרויקט באתר לרבות הפיקוח הצמוד ועד למסירה סופית.
במשך למעלה מ  40שנות פעילותה ,צברה החברה ניסיון בתכנון ובניהול
של מאות פרוייקטים ,שהיקפם הכספי המצטבר מגיע למיליארדי דולרים.
החברה מציעה ללקוחותיה שירותים מגוונים ומקיפים – החל מתיאום
ופיקוח על עבודות תשתית ,בנייה קונבנציונלית ומתועשת דרך ניהול
ביצוע עבודות הבניה ועד לשירותי כלכלת בנייה ,עבור כל תחום ותחום.
החברה מקפידה על ניהול ופיקוח על הפרוייקטים ברמה הגבוהה ביותר.

 uptownבת-ים ,מנהל פרוייקטים-אלון מורד

בחלק ניכר מהפרוייקטים של חטיבת המגורים מתבצעים בצנרת מבית
גולן מוצרי פלסטיק.

צוות חטיבת המגורים בסיור מקצועי במפעל גולן
שכונת סביוני גבעת שמואל ,מנהלת פרוייקטים-לי כהן גולן

מוטי יצחקי
אינסטלציה

פקסגול

סוד ההצלחה הוא מניעה
מראש של תקלות
סקרנות מקצועית ,התלהבות מחידושים,
הקפדה על ביצוע בהתאם להוראות ההתקנה
ורכש רכיבים מקוריים בלבד עומדים מאחורי
ההצלחה של מוטי יצחקי ובנו עידו.
ראשיתו של הסיפור הוא בהחלטה של מוטי
לעשות הסבה מקצועית ולהפוך מפארמדיק
ומדריך צוותי חירום לקבלן אינסטלציה ,מעבר
טיבעי מצנרת אנושית לצנרת בניין...
כיום עובדים האב והבן ,יחד עם שמונה עובדים
מסורים שהולכים אתם כברת דרך ארוכה ,במגוון
פרויקטים של וילות מהרצליה ועד גדרה .שמו
של מוטי הולך לפניו ופניות מלקוחות שקיבלו
המלצה מבונים מרוצים וממפקחים איתם עבד
יוצרים זרם קבוע של עבודות מגוונות.
עידו יצחקי ,הבן ,תלמידו של האב ,עובד עם
האב מילדות .עידו למד אינסטלציה וכיום מיישם
בהצלחה שילוב לימודים תאורטיים וידע מעשי
שהצטבר במשפחה.

מולטיגול

אריזות
חדשות
לגלילי
צנרת גולן
אריזת פקסגול בהדפסה לבנה ואריזת
מולטיגול בהדפסת צבע טורקיז
מסייעים בזיהוי מיידי של צינור גולן
המקורי ומגנים על הצנרת בפני מפגעי
טבע באחסון חיצוני ,המארז האטום
חשוב לשמירה על הצנרת עד לרגע
ההתקנה

כללים לחיבור צנרת
למערכות מים חמים

פרט פיקנטי מעניין ,כשבוע לפני קיום הראיון
עם מוטי יצחקי ,כתוצאה מצורך שאינו קשור
לצינור ,שלפו השניים בקלות צינור פקסגול אותו
התקינו (כמו שצריך) למעלה מעשרים שנה!

 .1חיבור קולט לדוד יעשה ע''י צנרת מתכת בלבד ,על פי התקן הישראלי  579חל איסור
לחבר בקטע זה צינור פלסטי מכל סוג שהוא!
 .2החיבור ביציאה מהדוד החשמלי יעשה באמצעות צינור מתכת באורך של  50ס''מ
שאליו יחובר צינור הפלסטיק .על פי התקן הישראלי ,חל איסור מפורש לחבר צינור פלסטיק
ישירות לדוד החשמל ללא קטע צינור מתכת.
 .3במערכת תרמו סיפוני או במערכת מאולצת יש להתקין ,על פי דרישות תקן ישראלי
 ,5463מערבל תרמי לפני הצנרת הפלסטית ,הוראה זו מתייחסת לכל סוגי הצינורות!
הקפדה על אופי החיבורים המוזכרים לעיל ,יישומם בשטח והצמדות להוראות
התקינה ימנעו מראש תקלות וכשלים במערכות המים החמים.
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מוטי יצחקי ובנו עידו

אתר גולן

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

צוות השיווק של גולן לרשותך:
קשרי לקוחות איה077-9021206 :
מנהל מוצר שמוליק052-3864009 :
אזור המרכז שלום052-3864007 :
אזור הדרום יואל054-6634553 :
אזור הצפון אילן052-3864063 :
שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר
נילי052-9408880 :

משרד שיווק shivukil@golan-plastic.com 077-9021200

מנהל תחום תשתיות מים וגז יואב רימר052-3864008 :
ניהול פרוייקטים בתשתיות ארנון גלר052-3864064 :
ליווי פרוייקטים בתשתיות שחר עברי052-3864113 :
המפעל :קיבוץ שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן 1514500

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

