כשהתכנון מוקדם
הפתרון מושלם

מערכת  GVWהינה מערכת של פרופילי מתכת והתקנים סניטרים יעודיים.
המערכת מהווה פתרון מושלם להתקנת קירות סניטריים לבניה פרטית ,רוויה ומוסדית.
הקירות ,המורכבים במפעל בטכנולוגיות חיבור מתקדמות ,כוללים את כל מערכות הצנרת וההתקנים הנדרשים
כמו :מכלי הדחה ,מתקן לכיור ,מתקן למקלחת ,משתנות וכו'.
בניית הקירות במפעל מפחיתה את זמני הביצוע ,את כמות כוח האדם הנדרש לפרויקט ואת עלויות ההתקנה.
התקנת מכלי הדחה פניאומטים מאפשרים למקם את הלחצן בחלל החדר ,מסביב למיכל הדחה בגבהים שונים
על מנת לאפשר לילדים או לנכים גישה נוחה .בנוסף ,אפשר לשלב לחצן פנאומטי ולחיצה מכנית.

03
בניית הקירות במפעל מאפשרת הקפדה יתרה על איכות
הביצוע .יחד עם השימוש במערכות הצנרת של גולן מוצרי
פלסטיק ,היא מפחיתה משמעותית נזקי איטום ורטיבות
ומפחיתה את זמני הביצוע ועלויות ההתקנה.

ניקיון ,גמישות
ועיצוב בחדר
הרחצה

טכניקת בניה חדשה
מערכת  GVWמאפשרת התקנת קירות סניטרים מאובזרים ,לשיפוץ חדרי רחצה קיימים או יצירת חדרי
רחצה חדשים .מערכת זו חסכונית ,קלה ומהירה בהשוואה לבנייה מסורתית.
שימוש בחמישה אביזרים בלבד מאפשר יצירת פתרונות מותאמים אישית להתקנת כלים סניטריים

מערכת GVW
מערכת הבנוייה ממתכת מגולוונת שמאפשרת להתקין עליה כל כלי סניטרי כגון :מיכלי הדחה ,כיורים ,משתנות ,בידה וכד'.

פרופיל מתכת מגולוונת  33X33מ"מ,
עובי 1 :מ'מ ,אורך 5,000 :מ"מ.

מנגנון נעילה –  2מצבי נעילה בצד החיצוני של הפרופיל
בחלק העלון ובחלק הפנימי התחתון.

אביזר קיבוע לרצפה ולקיר .מאפשר
עיגון חזק ,במהירות ובקלות.

משולש עשוי מתכת מגולוונת
מאפשר חיבור בין  2פרופילים
ב 90-מעלות או ב 45-מעלות.
קיבוע האביזר מתבצע ע"י  2ברגים
שמחזקים את המסגרת.

מסגרת מיכלי ההדחה עשויה כולה
מתכת מגולוונת ומשלבת מערכת
עיגון מהירה ופשוטה.

למה לבחור במערכת
הקירות של ?GVW
שלב :1
המערכת מונחת ע"י קבלן
האינסטלציה על קיר המבנה בלי
לשבור/לחצוב בקירות .באמצעות
אביזרי העיגון ניתן לעגן את
המערכת לרצפה ולקיר ובכך
נמנעים מפסולת ולכלוך.

שלב :2
המערכת הינה מערכת מודולרית
הניתנת לפילוס הגבהים גם לאחר
שלב ההתקנה בצורה פשוטה
ונוחה.

שלב :3
כשהמערכת מונחת באופן סופי
ניתן בקלות לחפות את המערכת
באמצעות גבס ולאחר מכן
בקרמיקה עפ"י בחירה.
התקנת המערכת מתבצעת
במהירות וביעילות וחוסכת זמן
יקר.

בניית  2חדרים רטובים הכוללים :מיכל הדחה,כיור ואינטרפוץ
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השוואה בין בניה קונבנציונלית ומערכת קירות

בניה קונבנציונלית
 3ימי עבודה

קבלן בניין /
שיפוצים

קבלן
אינסטלציה

פועל

פועל

מערכת קירות GVW
חצי יום עבודה

חסכון בזמן ביצוע
העבודה עד 75%
קבלן
אינסטלציה

פועל

פועל

טייח

ניקוז קירי
מכסה פלדה מלוטש
או מט מתכוונן על מנת אביזרי עיגון לפרופילים של
להתאים לכל סגנון חדר
מערכת GVW
אמבטיה ולכל עובי אריח

פתח ניקוז
מזגן

גוף האביזר עשוי מחומר
גלם מסוג  ABSועומד
בהתקנות לפי תו תקן
1205/2

גובה מינימלי נדרש להתקנת הניקוז 100MM

חיבור לניקוז מים
הן בצד שמאל והן
בצד ימין בהתאם
לצרכי התקנה

פתח ניקוי
ובקרה

400

1950

1240

1200

80

Level 3
1
0

700

800

מערכת Ariapur
 Ariapurהינה הפתרון להפחית ריחות לא נעימים מבלי לוותר על עיצוב ונוחות .הפעולה של  Ariapurפשוטה,
בעלת ביצועים גבוהים ,שקטה וקומפקטית.
האדים והריחות הנוצרים בחדר האמבטיה נשאבים ישירות לקולטן הראשי.
המערכת שואבת  70%מהאסלה ו 30%-מחלל החדר.

900

2070

600
Level 1
0

קירות מאובזרים
גם למשתנות

13

250

תכנון הקירות בREVIT -

800

2200
800

2200
2400
1242
100

Level 1
0

1500

550

15
505

1030

515
250

2050

1242

2050

Level 1
0

515

1030

505

יתרונות נוספים
בהתקנת הקירות:
ניתן ליישם את הקירות כמחיצה בגבהים שונים ,כקירות נתמכים ,לסגירת חדרים ,שירותי גברים ,נשים ונכים עבור
משרדים ,בתי מלון ,בנייה פרטית ורוויה .ניתן ליישם את התקנת הקירות על ריצפת הבטון או מעל הריצוף.
התקנת הקירות באתר מלווה ע"י צוות מקצועי של גולן הכולל מוצרי פלסטיק ,בדיקות התקנה ,הדרכות עבור
המתקינים ומתן תעודות אחריות לפרויקט.

PP3

TRIPLUS

צנרת ואביזרים למערכת
שפכים בטכנולוגיית שקע-
תקע.

המערכת התלת שכבתית
השקטה לביוב ,ניקוז
ואיוורור בתוך הבניינים.

מולטיגול דירתי

מיכלי הדחה סמויים
המהפכה השקטה

היתר מספר 42209
לסמן מצרך בתו תקן

היתר מספר 66063
לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

ואלסיר ספא VALSIR SPA -
Loc Merlaro 2-25078, Vestone Italy

ד.נ .עמק הירדן ,שער הגולן ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים ,בתוך בניינים -פוליאתילן מצולב :התאמת המערכת לייעדה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מכל הדחה לאסלה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  5433חלק  5מהדורה דצמבר 2004

דגמים :
.1

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  851מהדורה מרץ 2006

דגמים :

"פקסגול  "NTM - ISOקוטר  32 ,25 ,20 ,16מ"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

.1

TROPEA S MECHANICAL

.2

TROPEA S PNEUMATIC

.3

WINNER S PNEUMATIC

.4

WINNER S MECHANICAL

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 513029975

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד  1מתוך 1

ח.פ

עמוד  1מתוך 1

היתר מספר 69488
לסמן מצרך בתו תקן

היתר מספר 77089
לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

גולן מוצרי פלסטיק
Valsir Spa

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
ד.נ .עמק הירדן ,שער הגולן ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן ישראל

מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :התאמת המערכת לייעודה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  21003חלק  5מהדורה אוגוסט  2012ג"ת 1

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים וחמים( בתוך הבניין :מערכות פוליפרופילן

דגמים :
.1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

רשימת דגמים מצורפת

קטרים  32 ,25 ,20 ,16מ"מ
אביזרים  PUSHFITתוצרת שחק טק
צנרת )מולטיגול( תוצרת גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  958חלק  1מהדורה יולי  2004ג"ת 1, 2, 3

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 513029975

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד  1מתוך 1

ח.פ 513029975

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד  1מתוך 2

היתר מספר 113320
לסמן מצרך בתו תקן

היתר מספר 77091
לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

גולן מוצרי פלסטיק
Valsir Spa

גולן מוצרי פלסטיק
Valsir Spa
שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן ישראל

שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות תנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ  -מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל
כלורי קשיח ) ,(PVC-Uמפוליפרופילן ) (PPומפוליאתילן ) :(PEדרישות לצנורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק
ודופן חיצוני חלק ולמערכת טיפוס .A

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים וחמים( בתוך הבניין :מערכות פוליפרופילן

רשימת דגמים מצורפת

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  958חלק  1מהדורה יולי  2004ג"ת 1, 2, 3

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  13476חלק  2מהדורה אוקטובר 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 513029975

עמוד  1מתוך 2

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

ח.פ 513029975

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

עמוד  1מתוך 2

היתר מספר 48384
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
ד.נ .עמק הירדן ,שער הגולן ,ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים ,בתוך בניינים :התאמת המערכת לייעודה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  21003חלק  5מהדורה אוגוסט  2012ג"ת 1

דגמים :
.1

קטרים 32 ,25 ,20 ,16 :מ"מ
יצרן אביזריםAPE :
צנרת )מולטיגול( תוצרת גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ 513029975

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

שמואל יניב  -מנכ"ל חברת GVW
אילן שרייבר  -מנהל תפעול בחברת  | 0526223187 GVWליאב בן ארוש  -מנהל שיווק בחברת 050-2582204 GVW
מלי כהן  -מנהלת משרד בחברת  | 077-9021845 GVWרוני כוכבי  -שיווק וייעוץ טכני 052-9408889
יואל אורינגר  -שיווק וייעוץ טכני  | 054-6634553נילי פרידמן  -שיווק בתי מסחר 052-9408880

