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GVW מודולים



הערה: מחירים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב עליות במחירי חומרי הגלם. 
המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ



המערכת המודולרית בשרות קבלן האינסטלציה

מערכת המודולים החדשנית GVW מאפשרת לקבלן האינסטלציה ליצר   •
במהירות ובקלות קירות יציבים לעומס גבוה

המערכת פותחה ועוצבה במטרה לאפשר עבודה נוחה באתר, צמצום במספר   •
אנשי הצוות ובפרקי הזמן הנידרשים להשלמת הבנייה תוך הבטחת הגמישות 

האדריכלית
מערכת המודולים המתקדמת נותנת מענה מבני להתקנת יחידות שירותים,   •

כיורי רחצה, בידה, מקלחונים ואמבטיות
המערכת כוללת גם יחידות פתוחות במידות שונות הנותנות פתרונות גמישים   •

וזמינים לכל הדרישות של הארכיטקטים ומעצבי הפנים
המודולים של GVW מאפשרים אופטימיזציה של תהליך ההתקנה ומבוצעים   •

על ידי עובד אחד

GVWMODULES
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GVWMODULES מודולים - 

מודול בסיסי

רכיבי קיבוע: אינם כלוליםעומק: מתכוונן 150 עד 210 מ"מ

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-60x60₪ 2,668.7560x60
GV-75x60₪ 2,975.0075x60

GV-120x120₪ 3,390.63120x120
GV-135x120₪ 3,587.50135x120
GV-180x180₪ 4,396.88180x180

רוחבעובי

גובה
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GVWMODULES מודולים - 

מודול בסיסי

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-120x60₪ 3,180.63120x60
GV-135x60₪ 3,193.75135x60
GV-180x60₪ 3,609.38180x60
GV-60x120₪ 3,351.2560x120
GV-75x120₪ 3,565.6375x120
GV-180x120₪ 4,003.13180x120

רכיבי קיבוע: אינם כלוליםעומק: מתכוונן 150 עד 210 מ"מ

רוחבעובי

גובה
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GVWMODULES מודולים - 

S מודול למיכל הדחה טרופאה

רכיבי קיבוע: אינם כלוליםעומק: 190 עד 210 מ"מ

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-120x80-TS₪ 5,480.21120x80
GV-120x100-TS₪ 5,677.08120x100
GV-120x120-TS₪ 5,970.21120x120
GV-135x80-TS₪ 5,685.83135x80
GV-135x100-TS₪ 5,887.08135x100
GV-135x120-TS₪ 5,917.71135x120

600
min 150
max 210

1200
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GVWMODULES מודולים - 

רכיבי קיבוע: אינם כלוליםעומק: 190 עד 210 מ"מ

מודול למיכל הדחה טרופאה S אריאפור

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-120x80-TSA₪ 8,958.33120x80
GV-120x100-TSA₪ 9,150.83120x100
GV-120x120-TSA₪ 9,439.58120x120
GV-135x80-TSA₪ 9,155.21135x80
GV-135x100-TSA₪ 9,360.83135x100
GV-135x120-TSA₪ 9,439.58135x120

Ø 50

D 50/51

D 75/76/80

23
0

Ø 45

600

1200
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GVWMODULES מודולים - 

מידות לוח: 30 עד 100 מ"מ

עומק מסגרת: מתכווננת 130 עד 210 מ"מ

רכיבי קיבוע: אינם כלולים

מודול למקלחון

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-130x80-SH₪ 3,858.75130x80
GV-130x90-SH₪ 3,893.75130x90
GV-130x120-SH₪ 4,068.75130x120
GV-145x80-SH₪ 4,025.00145x80
GV-145x90-SH₪ 4,243.75145x90
GV-145x120-SH₪ 4,331.25145x120

רוחבעובי

גובה



9

GVWMODULES מודולים - 

מודול לבידה

תלוייה דגם אסלה: 

עומק: 130 עד 210 מ"מ

רכיבי קיבוע: אינם כלולים

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-120x80-B₪ 4,793.33120x80
GV-120x100-B₪ 4,845.83120x100
GV-120x120-B₪ 5,003.33120x120
GV-135x80-B₪ 4,963.96135x80
GV-135x100-B₪ 5,169.58135x100
GV-135x120-B₪ 5,370.83135x120

רוחבעובי

גובה
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GVWMODULES מודולים - 

דגם כיור: תלוי

עומק: 130 עד 210 מ"מ

רכיבי קיבוע: אינם כלולים

מודול לכיור

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-80x60-SI₪ 3,412.5080x60
GV-120x80-SI₪ 3,565.63120x80
GV-120x100-SI₪ 3,771.25120x100
GV-120x120-SI₪ 3,981.25120x120
GV-135x80-SI₪ 3,937.50135x80
GV-135x100-SI₪ 4,138.75135x100
GV-135x120-SI₪ 4,200.00135x120

רוחבעובי

גובה
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GVWMODULES מודולים - 

דגם משתנה: תלוייה

דגם הפעלה: אוניברסאלי

תאימות לאסלה דגם BRICK: תואם

מידות לוח: 30 עד 100 מ"מ

עומק: 130 עד 210 מ"מ

רכיבי קיבוע: אינם כלולים

מודול למשתנה

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-120x80-M₪ 4,134.38120x80
GV-120x100-M₪ 4,331.25120x100
GV-120x120-M₪ 4,624.38120x120
GV-135x80-M₪ 4,550.00135x80
GV-135x100-M₪ 4,593.75135x100
GV-135x120-M₪ 5,096.88135x120

רוחבעובי

גובה
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GVWMODULES מודולים - 

מידות לוח: 30 עד 100 מ"מ

עומק: 130 עד 210 מ"מ

רכיבי קיבוע: אינם כלולים

מודול רתימה

רוחבXגובהמחירמק"ט

GV-60x60-R₪ 4,208.75120x120
GV-75x60-R₪ 4,243.75135x120

GV-120x120-R₪ 5,197.50180x180

רוחבעובי

גובה



מיכלי הדחה
דירתידירתי

14241  2.19

צוות השיווק של גולן לרשותך:

    GVW שמואל יניב - מנכ"ל חברת

 GVW 052-6223187 אילן שרייבר - מנהל תפעול בחברת

GVW 050-2582204 ליאב בן ארוש - מנהל שיווק בחברת

GVW  077-9021845 מלי כהן - מנהלת משרד בחברת
רוני כוכבי - שיווק וייעוץ טכני 052-9408889

יואל אורינגר - שיווק וייעוץ טכני 054-6634553
נילי פרידמן - שיווק בתי מסחר 052-9408880

www.golanplastic.com




