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להרגיש חופשי לדמיין

לקוח נכבד,

ייצור אביזרים ומכלולי צנרת-סיגמנטים ,בריתוך פנים  ,BWבמגוון רחב של קטרים,
מיוצרים במיוחד לפי המפרט שלך במפעל הפבריקציה המתקדם של פלסאון.
קטלוג הפבריקציה המצורף מפרט את מוצרי המדף של המפעל ,מעבר למוצרים
המפורטים בו אנו לרשותך לייצר כל מכלול בהתאם לתכנון המיוחד שלך!

פלסאון ממשיכה להיענות
לאתגרים המקצועיים שמציבים
לקוחותינו בארץ ובעולם.
אנו גאים להציג בפניך את מגוון
החידושים המותאמים לצרכיך.

לחשוב בגדול

כל הניסיון הבינלאומי של

מצמדים דו-כיווניים (מופות) לקטרים גדולים ,מ 450-מ"מ עד  800מ"מ ,סל אביזרי
חיבור החדשים מאפשר לך לתכנן וליישם בפרויקט התשתיות צנרת בקטרים גדולים
עם מערך האביזרים האמין של פלסאון .האביזרים תוכננו לריתוך במהלך אחד ללא
צורך בשלב חימום מקדים לחיסכון משמעותי בזמן התקנה.
בהתאם למסורת איכות התכנון והייצור של פלסאון ,גם בקו זה מובנה תיל הריתוך
בתוך האביזר להבטחת איכות הריתוך בתנאי שטח.

פלסאון לרשותך.
חבילת הייעוץ והליווי המקצועי
של פלסאון כרגיל לרשותך ,ניתן
לפנות אלינו בכל שלב משלבי
הפרוייקט ,החל משלב התכנון
הראשוני וכלה בשלב הפיקוח
על הביצוע בשטח.

לרכוב על ההצלחה

בנוסף ,נשמח להגיע למשרדך
ולהציג בפני הצוות המקצועי

הרוכבים הגדולים של פלסאון מאפשרים לך להתמודד עם אתגרי חיבור צנרת
בקוטר  710-280מ"מ עם יציאות מעבר מלא בקטרים  160 ,125 ,110 ,90מ"מ.
סדרה זו הנה היחידה המאפשרת בדיקת שלמות הריתוך  PRE TESTלפני ביצוע
הקידוח!
להבטחת איכות ההתקנה בשטח ,לפלסאון יש את הציוד הנדרש ,הכולל ערכת
דפינה וסט מקדחי כוס יעודיים.

שלך את סל השירות והמוצרים
המוכרים והחדשים שלנו
במטרה להתמודד ביחד עם
האתגרים ההנדסיים בפרוייקטים
הבאים שלך.

להצטרף למועדון
TRAINING CENTER

מרכז הדרכה לרתכי צנרת פלסטיק

פלסאון מכשירה את דור העתיד של רתכי הצנרת לגז .הצטרף לקורס המקצועי
או שלח את מומחי הריתוך שלך לקורס ריתוך צנרת  PEלסוגיה .מרכז ההדרכה
של פלסאון  PTCשהוקם באישור עם משרד התעשייה ורשות הגז הטבעי במשרד
האנרגיה והמים .אנו מזמינים אותך להגיש בקשה לרישום לקורס המקצועי.

