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מגדל המגורים הגבוה בישראל
UPTOWN TOWER

עם מערכות האינסטלציה פקסגול של גולן מוצרי פלסטיק

הדמיית הפרוייקט

מתחם מגורים משולבים במסחר ,פנאי ,תרבות ,תחבורה יעילה,
יזמות ,אמנות וחיי לילה .אלו המרכיבים המסמלים את המהפכה
האורבנית אשר עוברות הערים הגדולות בעולם ועל פיהם תוכנן
מתחם אפ טאון בבת ים המתחדשת.
בתמונות מגדל המגורים הגבוה בישראל :עם מערכות האינסטלציה
פקסגול של גולן והמגדל השני ,הנמצא כרגע בשלב ביצוע וישמש
כמגדל משולב של משרדים ומגורים.

ניהול ופיקוח:
חברת אחים מרגולין
יזם  :קבוצת אהרוני יזום והשקעות בע"מ
מנהל הפרויקט מטעם אחים מרגולין  :אלון מורד
אדריכל :יסקי מור סיון
קבלן ראשי :דניה סיבוס
מתכנן אינסטלציה  :יוג'ין קון מהנדסים
קבלן אינסטלציה :מ.ג.ע .יוגב

טיפ טופ אינסטלציה בע"מ
שם החברה מבטיח-החברה מקיימת

מצויינות בפרויקטים בבניה רוויה,
אינסטלציה ,כיבוי אש ומערכות
ספרינקלרים.
לטיפ טופ אינסטלציה  18שנות ניסיון בפרויקטים של
אינסטלציה בבנייה רוויה ,מגדלי מגורים ,בנייה פרטית משרדים
ומוסדות .על לקוחות החברה נימנות חברות יזמיות מהשורה
הראשונה ,ביניהן :ינוב בנייה ופיתוח ,נווה מרום ,מידן ,יצחק נווה,
קיילין את שניטמן ורבות אחרות.
רשימה חלקית של הפרויקטים שביצעה החברה" :דפוס
הירקון" מתחם בילויים ומסעדות "Y VISION" ,זוג מגדלים
 105יח"ד" ,מגדיאלה"  33יח"ד" ,מגדלי הדר" זוג מגדלים 120
יח"ד" ,כיתות לימוד לגיל הרך" ביה"ס ספיבק ר"ג.
פגשנו את מנהלי החברה ,משה שגב ושמעון בן שיטרית
באתר המרכזי של החברה בהוד השרון .כבר ממבט ראשון ניתן
להתרשם שמדובר בצוות מקצוענים ,הכל ''מתוקתק'' במוקד
הפעילות ,תכנון לוח הזמנים ,תדרוך הצוותים לפני היציאה
לאתרי הבנייה ,הכנת הציוד ,בדיוק בהתאם למשימות אותו יום.

פרויקט  Y VISIONהוד השרון

בהתאם לתפישת העולם של ''טיפ טופ'' מוסרת החברה
ללקוח בסיומו של כל פרוייקט מתקן עם ''אפס תקלות'',
לתקופת הבדק ,לתקופת האחריות ולעשרות שנים לאורך חיי
הנכס .הנהלת החברה רואה לנגד עיניה מערכת אינסטלציה
אמינה שתשרת את משתמשי הנכס וחברות הניהול והאחזקה
שלהם הרבה מעבר לאופק.
לטיפ טופ מסורת בת למעלה מעשור של שיתוף פעולה
עם גולן ,מה שהחל בהדרכה צמודה של שמוליק יניב ובהמשך
עם רוני כוכבי .באתרי החברה יש ייצוג מלא של סל מוצרי
האיכות של גולן ,אספקת המים ע''י מערכות מולטיגול וקווי
השפכים של גולן ולסיר.
מנהלי החברה ,משה שגב ושמעון בן שיטרית

מערכות השפכים  TRIPLUSשל גולן ולסיר בפרויקט של טיפ טופ

חברת יונה זקן

רמת בית שמש וירושלים-מקצוענים עם פקסגול

פרויקט בבית שמש

יונה זקן

מסורת של אמינות העוברת מדור לדור

יונה זקן ,קבלן אינסטלציה ירושלמי מוביל ,יליד הקטמונים ,החל
את דרכו המקצועית כנער כבר בשנת  ,1967מייד לאחר השירות
הצבאי הפך לעצמאי תוך שהוא משתלב בפרויקטים קטנים
וגדולים ונוטל חלק בתנופת הבנייה בבירה.
ברזומה המקצועי שלו אלפי יחידות דיור ,פרויקטים ציבוריים,
מלונות ,מקוואות ברחבי ירושלים וסביבותיה :הר נוף ,הר חומה,
גבעת זאב ,רמת בית שמש ופרוייקטים של פנוי בינוי בבירה
פנימה .החברה מלווה יזמי בנייה ונדל''ן הפעילים בירושלים
וסביבותיה :ועקנין מהנדסים ,משהב ,אחים כדורי ,וולפסון,
ו .מאיר ,צביקה קניג ,שלמה לוי ,אחים ישראל ,עמירם סיוון
בפרויקטים בגאנה ומשהב"ט.
בחברת יונה זקן גדלו דורות של קבלני אינסטלציה,
חלקם ממשיכים לשתף פעולה כעצמאים עם החברה.
כיום מונה הצוות  44אנשי מקצוע שכירים וקבלני
משנה .יונה איש משפחה למופת ,שלושת בניו עובדים
איתו ,אמיר ,מושיקו ומתי הפועלים בשטח כמנהלי
אזורים .המסר המקצועי אותו הנחיל יונה לבניו:
הקפדה על ביצוע מקצועי מושלם תוך עמידה במילה
ובהתחיבויות שהחברה לוקחת על עצמה .גישה
שמוכיחה עצמה לאורך שנים של עבודה עם אותם
יזמים מצליחים.

פרויקט בירושלים של זקן בניה

פרויקט בבית שמש

יונה זקן עובד עם גולן עשרות שנים ,עוד מתום עידן הברזל בענף ומראשית ימי פקסגול בשוק המקומי והבינלאומי ובהמשך התווסף
לחבילה סל מוצרי ולסיר בתחום השפכים .את הפעילות השוטפת מלווה יואל אורינגר במתן תמיכה וגיבוי אישי ומקצועי.

מערכת צנרת שעומדת במבחן הזמן ולא מפסיקה לחדש
האמינות המופלגת של מערכת פקסגול בשילוב הליווי הטכני של גולן גורמים לתופעה
מיוחדת ,אנשי המקצוע בענף הבנייה וכמובן הדיירים שוכחים שיש בכלל צנרת בפרוייקט,
מתקינים וממשיכים לפרוייקט הבא.
אך בגולן לא נחים על צינורות הדפנה ...מערכת פקסגול לא מפסיקה לחדש ולהפתיע,

בין הפיתוחים הבולטים מהם נהנים הקבלנים ניתן למצוא:
ארונות מחלקים

קופסה אוניברסאלית כפולה

קופסה אוניברסאלית כפולה שפותחה לאחרונה
וכבר הפכה לסטנדרט בענף ,מאפשרת התקנה
מהירה ותקנית של צנרת פקסגול עם זווית 105
ומתאימה לקטרים  16וכעת גם ב 20 -מ"מ.

ארונות מחלקים גולן להיט שהפך לסטנדרט החדש
בקרב מומחי מערכות המים התקנת ארון הייעודי
למערכת המחלקים מבטיחה גובה נכון ותקני
המאפשר רדיוס פריסת צינור אופטימלי.
*ארון קטן עד  9נקודות.
מידות (ס"מ) גובה | 65 :רוחב | 55 :עומק16 :
*ארון גדול עד  16נקודות.
מידות (ס"מ) גובה | 65 :רוחב | 86.3 :עומק16 :

סל אביזרים

צינור מתעל חדש

צינור מתעל חדש פותח במיוחד לפקסגול ,הצינור
יוצא מהמכונה במפעל כיחידה אחת ,יחד עם
הצינור  ON LINEומבטיח ,במקרה הנדיר של
תקלה שמקורה בפגיעה חיצונית ,לשלוף בקלילות
את הצינור ולהשחיל אחר במקומו.

סל אביזרים ,תפורים למידות צינור הפקסגול
בתקן הישראלי.

קשרי לקוחות איה077-9021206 :
משרד שיווק orders@golan-plastic.com 077-9021200
13983

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 :

