מערכת סינון אב"כ לממ"ד
הקטנה והטובה ביותר בעולם

למה מגן  360של ארקוטק?
אלפי לקוחות עסקיים ופרטיים בוחרים מידי יום למגן ממ"דים בפרויקטי בניה רוויה ופרטית ברחבי הארץ
במערכת "מגן  "360עם הטכנולוגיה החדשנית והמוכחת שפיתחה ארקוטק לסינון והגנה בפני אב"כ.

כפתרון ייעודי לחברות בניה,
אדריכלים ובונים פרטיים מגן
 360של ארקוטק פותחה

המערכת הקטנה ביותר
בעולם לסינון והגנת
אב"כ לממ"ד מציעה

תוך התייחסות לצרכים
תפעוליים ואנושיים
בטכנולוגיה חדשנית
ובעיצוב דקורטיבי על מנת
לספק הגנה מקיפה בעת
מתקפה קונבנציונאלית
ומתקפת אב"כ ולהיות
"בלתי נראית" בשגרה.

שילוב ייחודי של פיתוח
ישראלי בלעדי וטכנולוגיה
מתקדמת במארז קומפקטי
ודקורטיבי ,המתמזג
באופן אופטימאלי במרחב
ומאפשר ניצול מיטבי של
הממ"ד בכל עת.

הגמישות המקסימאלית

שמאפשרות מידותיה
הקומפקטיות של מגן
 360נובעת מהחשיבות
המיוחדת שניתנה לתכנון
וייצור מערכת שניתן
להתקינה במאוזן או
במאונך ,בכל גובה וזווית
תקניים ,ישירות על האוגן
או במרחק של עד  2מ'
מהאוגן ,ואפילו בתוך ארון.

האיכות שמבטיחה מגן  ,360כפתרון מיגון אידיאלי לסינון והגנה ,אושרה ע"י פיקוד העורף ומכון התקנים הישראלי
ומבטאת עמידה בכל דרישות התקינה המחמירות ביותר בארץ (ת"י  4570חלקים  )1-4ובעולם.

למה ארקוטק?
ארקוטק מציעה ליזמים ,לקבלנים ,לאדריכלים ולבונים פרטיים מערכות מתקדמות,
מחירים אטרקטיביים ומענה מקצועי ומקיף של חברה עתירת ידע וניסיון בתחום
המיגון ,הכולל ייעוץ ,התאמה ,אספקה והתקנה איכותית ומהירה של המערכות,
תוך הקפדה על לוחות זמנים בטיחות וניקיון סביבת העבודה.
כחברה חדשנית ומהמובילות בישראל בפיתוח ,ייצור ואספקת מערכות אוורור וסינון
ייעודיות לממ"דים ,ארקוטק משקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח פתרונות
איכותיים על בסיס ידע מקיף וניסיון מוכח ושוב מקדימה את השוק עם פתרון
מתקדם מסוגו.
הפרויקטים שארקוטק שותפה להם ,תפיסת החדשנות ,והטכנולוגיות המתקדמות
שהחברה מפתחת הקנו לה מוניטין והערכה בקרב אלפי לקוחותיה ומיצבו את
מעמדה כספק מועדף לפתרונות מיגון בפני אב"כ לממ"דים בישראל.

שירות מקצועי בפריסה ארצית
השירות של ארקוטק נשען על ניסיון עשיר באספקת והתקנת מערכות במגוון רחב
של פרויקטי בנייה בהיקפים שונים ויכולות בלעדיות של צוות מומחים המשרת
אלפי לקוחות תוך הקפדה על לוחות זמנים ואספקת מענה מקיף לכל דרישה
מקצועית ,כולל:
 9 9מערך לוגיסטי ייעודי לקבלנים ולבונים פרטיים
 9 9שירות איכותי וקשוב בפריסה ארצית
 9 9ייעוץ ,סיוע וליווי מקצועי בתכנון והתאמת מיקום המערכות בהתאם לדרישות
תוך התחשבות בתנאי האתר ,דרישות התקן ובכל יתרונות המערכת.
 9 9התקנת מערכות ע"י טכנאי שירות מוסמכים בת"י  4570חלק  4למתקיני
מערכות הגנה לסינון אב"כ.
 9 9תמיכה טכנית לאנשי המקצוע
 9 9בדיקת תפקוד המערכות ואספקת אישור התקנה ותו תקן
 9 9שירות לדיירים בפרויקטים לאחר אכלוס

מ.ג.א.ד בניין והשקעות בע"מ

כחברה בעלת מוניטין המבטא ערך מוסף אמיתי של חברה שירותית המספקת
מענה מהיר ,מקצועי ויעיל ויחס אישי לכל לקוח ,ארקוטק פועלת מתוך מחויבות
אמיתית לספק מענה מיטבי בסטנדרט איכותי ובלתי מתפשר.

מי שמבין בוחר מגן  360של ארקוטק!
קבלנים ,חברות בניה ,יזמי נדל"ן ובונים פרטיים בכל הארץ ממנפים את המומחיות המקצועית והשרות
האיכותי של ארקוטק ,ונהנים מהמענה המיטבי שמספקת מגן  360לדרישות המיגון ,התקינה והתכנון,
כמו גם לצורכי הביטחון האישי ואיכות החיים.
כחברה קשובה ללקוחותיה ,המאמינה בשיתופי פעולה עסקיים הוגנים וארוכי טווח ,המבוססים על
מקצועיות ,אמון ומחויבות להצלחה משותפת ,אנחנו תמיד חותרים ליצור תנאים אופטימאליים שיניבו
תועלת הדדית וצמיחה עסקית לכל שותפינו לעשייה.
לא בכדי אנחנו גאים לקדם פני לקוחות חדשים ,עסקיים ופרטיים ,המצטרפים אלינו מידי יום.

כפתרון המועדף על הקבלנים והבונים הפרטיים
מגן  360מבית ארקוטק משלבת את כל היתרונות בפתרון אחד:
 9 9מיגון אופטימאלי במארז קומפקטי הקטן ביותר בעולם.
 9 9גמישות מקסימלית במיקום ההתקנה :אופקי ,אנכי ,על האוגן או מרוחק מהאוגן.
 9 9עיצוב דקורטיבי המשתלב בכל תכנון אדריכלי.
 9 9שהייה בטוחה וחופשית בממ"ד של עד  6אנשים ללא ערכות מגן אישיות.
 9 9אוויר צח ונקי מפיח ,אבק ,וחומרים כימיים וביולוגים בעת איום אב"כ כמו גם לוחמה קונבנציונאלית.
 9 9חסכונית ועמידה לאורך שנים במצב אטום.
 9 9הפעלה במצב אוורור להזרמת אוויר נקי גם ללא שימוש במסנן אב"כ.

למידע והזמנות המומחים שלנו תמיד לשירותך
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ארקוטק בחיים לא מתפשרים!
ט.ל.ח .מסמך זה אינו מהווה המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני ,התמונות להמחשה בלבד .לקבלת מידע מקיף אודות
המפרט הטכני הייחודי של מערכת מגן  360והתאמתה לדרישות הפרויקט יש לפנות ליועץ מומחה של חברת ארקוטק.

