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לאיכות  יוקרה  בין  משלבת  הילס  הרצליה  הפרטית  המגורים  שכונת 
חיים ונחשבת לאחד מפרויקטים הנדל"ן הנחשקים והיוקרתיים ביותר. 
השכונה החדשה, הממוקמת בסמוך להרצליה פיתוח, שכונת הרצליה 
ב' וכפר שמריהו, הינה פרויקט מגורים איכותי הקובע סטנדרט חדש 

על הפרויקטבאמצעות שכונת מגורים פרטית במיקום הטוב ביותר בהרצליה.
למחלף  בסמוך  דונם  כ-80  של  בשטח  חדשה  פרטית  שכונה  הקמת 

הסירה בהרצליה.
השכונה כוללת 600 יח"ד ב-2 מבנים, כ- 50,000 מ"ר מסחר ומשרדים 

ומועדון ספורט פרטי לטובת הדיירים.

פרויקט היוקרה
הרצליה הילס עם מערכת פקסגול

היזם: אזורים וקבוצת עופר השקעות, 
Kika Braz :אדריכל

קבלן: סיון Bצוע 
פיקוח: אלה בן נון, מנהל הפרויקט: שמוליק בז'ה, 

מתכנן אינסטלציה: משרד סלע נהרי, 
קבלן אינסטלציה: שלב א': ק.ר. אינסטלציה, שלב ב': גאלה מערכות

חברת גולן נפרדת מיואב רימר

איבדנו אדם יקר ואהוב, 
מקצוען חסר פשרות, 

דמות מפתח מובילה במפעל ובענף 
תשתיות המים והתעשייה 

בארץ ובעולם.



מערכת צנרת שפכים תלת שכבתית
בטכנולוגיית שקע-תקע ליציקות בטון

אקו פורטה - גולן ולסיר

סל קטרים : 110-315 מ״מ 
ליישומים ביציקות בטון, מרתפים, חניונים ותעשייה 

הצנרת עמידה בשבר ובמעיכה שמקורם בלחץ דינאמי מתמשך.
בכל חיבורי השקע-תקע אטמים מובנים מיוחדים

Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock עמידים בפני חדירת "מיץ" בטון.
לצינורות חוזק טבעתי SN4-16 בהתאם לקוטר הצינור.

עמידה בטווח טמפרטורות מ
נושאת היתר מס' 77089 של מכון התקנים הישראלי. 

השכבה האמצעית 
 PP-HM -מהווה את עמוד השדרה של הקו ונושאת בעומס המופעל על הצינור, עשוייה מ

עם תוספים יעודיים ומינרלים המקנה לצינור עמידות מכנית גבוהה, קשיות וקשיחות.

השכבה הפנימית
עשוייה מ PP-HM 100%, לעמידה מעולה בשחיקה, 
מינימלי  חיכוך  מקדם  עם  בכימיקלים  עמידות 

להבטחת זרימה חלקה.

השכבה החיצונית
)HIGH MODULS POLYPROPYLENE(              מיוצרת מ

עם תוספים מיוחדים למיזעור ספיגת חום ולניטרול השפעת 
חומרים אטמוספיריים על הצינור, חומרים אלו מקנים למוצר 

יציבות אורכית מצויינת והגנה מפני פגיעה חיצונית.

PP-HM

ייחודית  שקע-תקע  טכנולוגיה  משולבת   ECOFORTE בצנרת 
  Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock® העושה שימוש באטמי

תוך  נוחים  והחדרה  חיבור  מבטיחים  אלו  אטמים  שפתיים.  תלת 
הבטחת איכות ויציבות האטימה לאורך שנים.  בנוסף מקנה יחידת 

האיטום עמידות בפני תנודות הצינור בקיר.

מאפייני האטם האלסטומרי
מבטיחים:

   הקניית יציבות במהלך ביצוע החיבור.
   החדרה חלקה עם אטם מסוכך מראש.

   לאחר החיבור המבוצע לפי הנחיות, מובטח איטום
. UNI EN 1277-הידראולי מושלם בהתאם ל   

   כושר עמידה בעומס סטטי, הידרו-סטטי ודינאמי.

החתך ממחיש את תפקוד האטם בתום מהלך חיבור 
ה''שקע תקע'' בין הצינורות המחוברים.

לפני יציקת הבטון יש להדביק את סרט האטימה סביב החיבור 
בין שני הצינורות, להרכיב את החבק ולהדק אותו סביב החיבור.

סרט אטימהחבק אטימה לבטון

מערכת החיבור והאיטום
של אקו פורטה פוליפרופילן

סט אביזרים נלווים



ברינקל   חברת  של  המנהלים  את  פגשנו 
טולדו  דניאל  מים,  אספקת  מערכות   T.H.D
החברה  של  הפעילות  במוקד  חיות  ודודו 

בפ''ת.

דרך החשיבה המקורית של מנהלי ברינקל 
באה לידי ביטוי גם בבחירת שם לחברה, 

ברינקל זו תופעת טבע ייחודית של היווצרות נטיפי 
קרח אנכי מתחת למי האוקיינוסים הקפואים.

מערכות  הקמת  בתחום  חיות  דודו  של  והניסיון  המקצועיות 
מים  ושל דניאל טולדו, רואה חשבון בהכשרתו עם רקע ניהולי  

נירחב בתחום, יוצרים שילוב מנצח.
החברה עוסקת בהתקנת מערכות אספקת מים מתקדמות  במגדלי 
משאבות,  חדרי  מים,  של  משולבות  במערכות  ומתמחה  מגורים 
מערכות מים ראשיות )סולארי, רייזרים( חלוקת אזורי לחץ במגדלים 

תוך הכרות קרובה עם -מערכות הצנרת ליישומים אלו. 
במקביל וכחלק מהפעילות השוטפת, מטפחת החברה מערכת 
יחסים מקצועית עם היועצים המובילים בתחום ועם צוותי ניהול 

הפרוייקטים של הלקוח באתרי הבנייה לגובה. 
צוות החברה מונה כ-20 עובדים ועשרות קבלני משנה הפרוסים 

באתרים ברחבי הארץ.

מבין לקוחות החברה-הבונה איכות לגובה:
ופיתוח,  בנייה  דמרי  י.ח.  והשקעות,  בניין  מ.ג.א.ד.  סיבוס,  דניה 
חברת המגורים מקבוצת אורון, אפרידר, אאורה וקבוצת חג'ג' עם 

פרוייקט מגדלי הצעירים-ארלוזורוב, ת''א שבצילום.
  1,000 בהיקף של מעל  בפרוייקטים  אלו מעורבת החברה  בימים 

יחידות דיור.
אז איך עושים זאת, איך ממשיכים ומקבלים פרוייקטים מלקוחות 
נישמעת  התשובה  חדשים?  לקוחות  עם  ומתרחבים  קיימים 
חבילה  מתן  בתמציתיות:  הסיפור  את  מספרת  אבל  כקלישאה 
הפרוייקט,  ולמנהל  למתכנן  ליזם,  מקצועית  במעטפת  כוללת  
שאיפה למקסימום בקרה בתהליך יביא למינימום תקלות בהמשך. 
קבלת פרוייקט ומסירתו ללקוח תוך בקרת איכות צמודה וחתירה 
בסיפור  משתלבת  פלסטיק  מוצרי  גולן  ואיך  שלב.  בכל  לשלמות 
ההצלחה הזה, לדברי דודו חיות, בגולן כמו בחברה שלו, העובדה 
איכותיים  מוצרים  בתוכה  המשלבת  מעטפת  מספקת  שגולן 
ותקניים, ניסיון של 40 שנה ויותר בעולם הולכת המים, ליווי צמוד 
ואחריות, יוצרים חיבור טבעי בין החברות. שמוליק יניב בעבר ורוני 

כוכבי כיום הם האנשים של ברינקל בגולן מוצרי פלסטיק.

מגדלי הצעירים ארלוזורוב

מחוברים לקרקע ומכוונים גבוה 

צילום אווירי של מגדלי הצעירים ארלוזורוב קבוצת חג'ג', ביצוע דניה סיבוס

דודו חיות מימין ודניאל טולדו - המנהלים של חברת ברינקל 



קשרי לקוחות   איה: 077-9021206 

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

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

w w w . g o l a n p l a s t i c . c o m

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

הפקה   הורמון צמיחה תקשורת שיווקית בע"מ, טל' 03-5752856
ייזום ועריכה   איה כהן: 077-9021206

14135

ARIAPUR

צינור 75
Triplus

גובה: 230מ"מ
רוחב: 230מ"מ
עובי: 100מ"מ

ARIAPUR

שסתום אל-חוזר
השסתום, הממוקם בנקודת 

היציאה של האוויר, מונע החזרה 
של ריחות שמקורם בקולטן. 

רכיב זה ב ARIAPUR  מאפשר 
חיבור המערכת ישירות לקולטן 
האויוורור ללא צורך בקו ניפרד.

ההתקנה גם בקירות דקים
 שימוש במסגרת יעודית מאפשר

להתקין את ה ARIAPUR גם 
בקירות שעוביים 80 מ''מ בלבד. 
התקנה ללא המסגרת אפשרית 

בקירות בעובי מינימום 
של 100 מ''מ. 

גמישות חיבור
החיבור הגמיש מאפשר 

להתמודד עם מכשולים בשלב 
ההרכבה. ניתן להתחבר לימין 

או לשמאל באמצעות שקע 
''פוש פיט''.

אופציות הפעלה
את הARIAPUR ניתן להפעיל 

באמצעות מתג הפעלה מסורתי 
או באמצעות חיישן נוכחות. 

המכשיר מצוייד בטיימר מובנה 
המבטיח את החלפת האוויר 

הנידרשת.

מערכת יניקת אויר
ARIAPUR ממוקדת אריאהפור

מהאסלה ישירות החוצה 
דרך צינור השפכים. 

ללא צורך בצינור איוורור בנוסף.

האמצעים להבטחת 
איוורור ממוקד ויעיל


