מערכת אוורור וסינון אב"כ
לקוח יקר

הנך עומד בפני החלטה חשובה!
מיגון משפחתך ויקירך מפני התקפה לא קונבנציונאלית
אנו בחב' א.א .שירותי מיגון ומפוחים בע"מ נשמח להעניק לך שירות ומוצרים למרחב המוגן (אשר הינם דרישת
חובה לטופס  )4בדרך המקצועית והיעילה בישראל.
 .1חלון גזים לממ"ד
כחלק מדרישות הג"א ועמידה בבדיקות אטימות הנכם נדרשים להתקנת חלון גזים אטום לממ"ד .
אנו נשמח להתקין בעבורכם חלון גזים תיקני מאושר מת"י ופיקוד העורף (כולל תעודות התקנה) חלון חד כנפי  /חלון מדגם  D.Kבכל
מידה וצבע תוך התחייבות להתקנה עד  14יום מקבלת ההזמנה (למעט מידות חריגות וגוון צבע-זמן אספקה  30יום).

 .2הכנת ממ"ד לאטימות
כחלק מדרישות הבדיקות לטופס  4הנכם נדרשים לבדיקת אטימות ממ"ד ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת לפי ת"י
,4577לצערנו הסטטיסטיקה מוכיחה שהמון לקוחות פרטיים נכשלים בבדיקה זו מאחר ואין ביכולתם ובידי הקבלן ידע וכלים
לוודא באם הממ"ד אטום ,יתכן וישנה דליפה מהחלון ,מהריצוף ,מהדלת ,מהצינורות ומעוד מקומות מרובים .אנו נחסוך לכם
זמן ונכשיר בעבורכם את הממ"ד לאטימות ואף נזמין בעבורכם את המעבדה לבדיקה (המעבדה אשר אתם חתומים איתם
בהסכם לבדיקות).
אנו מתחייבים שאתם עוברים את הבדיקה ולא הבדיקה החוזרת הינה על חשבוננו.
* ניתן אף להזמין בדיקות מעבדה משלימות לטופס  4באמצעותנו.
 .3מערכת אוורור וסינון אב"כ לממ"ד
כחלק מדרישות פקע"ר ( תקנה  6869מ 18-למאי  )2010לטופס  4מחייבת התקנת מערכת סינון אב"כ לממ"ד כולל אספקת
תעודת התקנה ממתקין מורשה בלבד.
.4כיבוי אש
כחלק מדרישות רשות הכבאות וההצלה לטופס  4הינכם מחוייבים ב:
> התקנת גלאי אש בכל מפלס קומתי ,גלאי עצמאי  220Vבחיבור ישיר ללוח.
> מטף  6ק"ג בהתקנה במפלס ק"ק.
> גלגלון  30מ"א בהתקנה בחצר הבית על קיר מעטפת המבנה.
נשמח שתהיו חלק מאלפי לקוחותינו שהתקנו בעבורם את מוצרינו וסיפקנו את שירותנו ללא התמודדות מול  4גופים שונים.
כל המיגון תחת קורת גג אחת.
> כל מוצרינו מותקנים ע"י מתקינים מורשים של חב' א.א .שירותי מיגון ומפוחים בע"מ.
> חברתנו מתחייבת להעניק לכם שירות אדיב ומקצועי ללא התנהלות מול  4גורמים נוספים לתיאום ביצוע .
> תנו לנו לבצע בעבורכם את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב לאלפי לקוחות פרטיים ולקוחות קבלניים.
> אנו מתחייבים לשירות ואיכות ברמה גבוהה.
בין לקוחותינו אלפי לקוחות פרטיים וקבלניים כדוגמת:
קרדן נדל"ן ,אל-הר הנדסה ,חנן מור ,גיא ודורון לוי ,אחים אוזן ,רמי שבירו ,אחים בוסקילה ,הר-סוף בניה ,נופים ,בני בכר זועבי ,משולם
לוינשטיין ,מנרב הנדסה ,תדהר בניה ,א.דורי ,גב יסודות ועוד....
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