


גולן מלווים אותך
עם 20 שנות אחריות

 עם המערכות הדירתיות פקסגול ומולטיגול שמקבלות תמיכה מקצועית תחת 20 שנה של אחריות.
אתה יכול להמשיך ללא דאגות  לפרויקט הבא שלך.האיכות, והאחריות של גולן הן המקצועיות שלך.

 הענקת תעודות
הסמכה

מערכות צנרת
מתקדמות

מוצרים לעשרות שנים ללא תקלות

מולטיגול דירתי
 התקנה מהירה ונוחה

 התאמה מושלמת צינור- אביזר
 תקן ישראלי ובינלאומי

 התאמה למי שתיה
 הצלחה מוכחת באלפי יחידות דיור

פקסגול דירתי
 מערכת דירתית לאספקת מים עד 95 מעלות
 צילוב הצינור מתבצע בקווי היצור תוך בקרת

איכות מחמירה
 המערכת בנויה עם מעט אביזרים פשוטה לאחזקה

 ניתן לישלוף את הצינור בעת תקלה ,ללא צורך 
בשבירת הריצוף

 התאמה למי שתיה
 בעלת תקן ישראלי ובינלאומי

ייעוץ וליווי שוטף



גולן מלווים אותך
עם 20 שנות אחריות

המקצועיות  הם  גולן  של  והאחריות  השירות  המוצרים,  איכות 
בתמיכה  ומלווה  איכותיים  מוצרים  מתקין  אתה  כאשר  שלך. 
מקצועית ואחריות ל -20 שנה, אתה יודע בכל פרויקט שסיפקת 
ללקוח שלך את הפתרונות הטובים ביותר ואתה יכול לעבור, ללא 

דאגות, לפרויקט הבא שלך.

להתקין ולשכוח - גולן פלסטיק.
מלווים אותך עם 20 שנות אחריות

ההתאמה  הצנרת.  רכיבי  וכל  המערכות  כל  של  מספקת  גולן 
המושלמת בין כל חלקי המערכת מונעת תקלות ומבטיחה עבודה 
מושלמת. כל המוצרים של גולן עומדים בתקן הישראלי העדכני 
למי שתייה. בדיקות מלמדות כי המוצרים גולן מיועדים בנויים 

לחמישים שנות תפקוד אמין לכל הפחות.

להתקין ולשכוח - גולן פלסטיק.
מלווים אותך עם 20 שנות אחריות

בייצור  טכנולוגית  למצוינות  הביאו  מתמיד  פיתוח  שנות   30
צנרת פוליאתילן מצולב ולהתבססותה של גולן כאחת משלוש 
החברות הגדולות בעולם בתחום. אנשי המקצוע בארץ ובעולם 
"מצביעים ברגליים". כ-50 מיליון מטר רץ צנרת אמינה מוזמנים 

מידי שנה לאלפי פרויקטים הארץ והעולם. 

למה אנחנו מעניקים 20 שנות אחריות? 
כי אנחנו יודעים שלא יהיה בה צורך.



קשרי לקוחות | איה: 077-9021206

מרכז | רוני: 052-9408889

דרום | שלום: 052-3864007

צפון | סנדרה: 054-5551944 | אופיר: 058-5971201

צפון השרון וירושלים | יואל: 054-6634553

שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר | נילי: 052-9408880

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

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

צוות השיווק של גולן לרשותך:

www.golanplastic.com


