
מוניטין של אמינות

צילוב מתקדם



מערכת פקסגול-צנרת דירתית שחילה המותקנת במקביל

לעשרות שנים של שקט נפשי, מניסיון ובאחריות!

הטכנולוגייה
פקסגול מיוצר מ- PE  בעל צפיפות גבוהה בטכנולוגיית צילוב מולקולרי נקי  C / A  המתקדמת 

והאמינה בעולם.

צילוב הצינור מתבצע על קו הייצור, עם בקרת איכות מחמירה, כך שפקסגול מוכן להתקנה 
מייד עם אריזתו )זאת להבדיל מצינורות אחרים בהם מתבצע הצילוב רק לאחר שמוזרמים בו 

מים חמים(.

היישומים
.95ºC אינסטלציה דירתית לאספקת מים עד

מערכות לחימום תת רצפתי.

הולכת גז, אוויר דחוס, מערכות תשתיות מים עירוניות, תעשייה ובארות מים.

®

התכונות הייחודיות של מערכת פקסגול
התאמה מלאה למי שתייה.

עמידות מעולה בתנאי קיצון של עד 95ºC בלחץ גבוה. הצנרת עומדת לפרקי זמן קצרים גם 
בטמפרטורות גבוהות יותר, תכונה קריטית למערכות סולריות בארצות חמות.

חסינות בפני שחיקה, סדקים, בלייה וכימיקלים.

אין הצטברות אבנית בצנרת וכמובן שאין קורוזיה.

מאפייני פריסה, תפקוד וטכנולוגייה
המערכת בנוייה עם מעט אביזרים, ללא אביזרים סמויים, כך ממוזער הסיכוי לתקלה תוך 

הבטחת נגישות לכל נקודות החיבור.

ארון המחלקים מבטיח גובה התקנה תיקני המתאים לרדיוס ההתקנה הנכון.

התקנת צנרת פקסגול במקביל, מארון המחלקים, מבטיחה ספיקה מלאה של מים קרים וחמים 
לכל נקודות צריכת המים, בכל רגע נתון ללא קשר לצרכני קצה אחרים בדירה.

הצינור השרשורי הייחודי שפותח במיוחד לפקסגול מיוצר '' ON LINE '' במפעל, מבטיח, במקרה 
הנדיר של תקלה שמקורה בפגיעה פיזית בצינור, אפשרות לשלוף אותו ולהשחיל אחר במקומו. 

ההחלפה מתבצעת ללא פגיעה במעטפת הדירה!
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Sprinter לחיסכון בזמן ההתקנה מאפשר 
פריסה מהירה של צנרת פקסגול

מתקן פריסה ספרינטר

להתקנה תקנית ומהירה של צינורות פקסגול 
עם זווית 105.

.20x 1/2"-16 וx1/2" הקופסה מיועדת לקטרים

קופסא כפולה אוניברסלית

משודרג

®

מגוון אביזרי פקסגול בתקן ישראלי המותאמים 
בצורה מושלמת לצינור

רכיבי מערכת פקסגול

פקסגול המסופק בצינור מתעל חדש המבטיח שליפה חלקה

צנרת פקסגול

אביזרי פקסגול

הצבת ארון המחלקים ופריסת הצנרת-במהלך אחד!

ארון מחלקים גולן

ארון קטן עד 9 נקודות. 
מידות )ס"מ( גובה: 65 | רוחב: 55 | עומק: 16

ארון גדול עד 16 נקודות. 
מידות )ס"מ( גובה: 65 | רוחב: 86.3 | עומק: 16
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077-9021206 איה   | קשרי	לקוחות	 	
052-3864009 שמוליק   | מנהל	המוצר  	
052-9408889 רוני   | שיווק	מרכז  	
052-3864007 שלום   | שיווק	דרום  	
052-3864063 אילן   | ן  פו צ 	 ק ו ו שי 	
054-6634553 יואל   | שיווק	צפון,	שרון	וירושלים	 	
052-9408880 נילי   | שיווק	ותמיכה	טכנית	לבתי	מסחר	 	

כל מערכות הצנרת בכתובת אחת

צוות השיווק של גולן לרשותך:

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

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

מיכלי הדחה
דירתידירתי

13977  7.18
מיחה

מון צ
הור


