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חברת פלס-פיט, מהחברות המובילות בתחום המחברים 
לצנרת בארץ ובעולם, עוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור ושיווק 
של מחברים איכותיים ומוצרי פלסטיק מתקדמים למגוון 
שימושים בקשת רחבה של תחומים: גינון, חקלאות, מים, 

תעשייה, תשתיות, תקשורת וטכנולוגיה.
מפעל החברה המתקדם ממוקם בפארק התעשייה בר-

לב שבגליל.

מאז שנוסדה לפני למעלה מ- 50 שנה, )אז בשמה הקודם 
פלסים אביזרים והיום פלס-פיט( ממשיכה חברת פלס-
לה,  הייחודיים  המוצרים  מגוון  את  ולהרחיב  לחדש  פיט 
הלקוחות  ליווי  השירות,  לשיפור  מתמדת  חתירה  תוך 

והאחריות לטווח ארוך.

מקווי  כמה  החברה  תציג   ,2019 וסביבה  נוף  גינון,  בכנס 
המוצר החדשים פרי פיתוחה החדשני:

כמעורר  מסתמן  החדש  “הרוכב   - “תבור”  רוכב  סדרת 
קובי  אומר  לחקלאות”,  לגינון  הרוכבים  בשוק  מהפכה 
פרידריך, מנכ”ל פלס-פיט, “מביני דבר יודעים שזהו שוק 
ותיק שלא חלו בו שינויים כבר עשרות שנים ורוב המוצרים 
המגיעים לשוק דומים אחד לשני”.  רוכב תבור מגיע עם 
בורג ואום אחד בלבד המסופקים כשהם מורכבים מראש 
כ-  של  לחיסכון  מביא  הדבר  גם.  מראש  המורכב  ואטם 
70%  בזמן ההתקנה וחסכון משמעותי בעלויות ההתקנה. 
צורך   אין  למעשה  מורכב,  מגיע  כבר  והרוכב  מאחר 
באריזה בשקית, מה שתורם מעבר לחסכון בזמן ההתקנה 
פלס-פיט  שחברת  פעילות   תחום  הסביבה,  לאיכות  גם 

מקדישה לו זמן ומאמצים רבים בשנים האחרונות. 
  

בעולם  כי  מבינים  כחברה  “אנו  קובי:  ואומר  מוסיף  עוד 
אחריות  לנו  יש  וגוברת,  הולכת  הסביבתית  המודעות  בו 
לאיכות  חיים.  אנו  בה  הסביבה  על  להשפיע  ויכולת 
הסביבה השפעה ישירה על איכות חיינו ובריאותינו בהווה 
ובעתיד לנו ולדורות הבאים אחרינו. קבלת ההיתר לסימון 
מוצרינו בתו ירוק של מכון התקנים מעידה על התקנים 
איכות  על  בשמירה  בהם  עומדת  שחברתנו  המחמירים 

הסביבה בתהליך הייצור״.

לאחר  הישראלי  התקנים  מכון  ע”י  לחברתנו  ניתן  “התו 
המוצר  של  הסביבתית  איכותו  של  כללית  הערכה 
גאים  ואנו  קטגוריה  מאותה  אחרים  למוצרים  בהשוואה 
ירוק למחברי  להיות החברה היחידה בישראל בעלת תו 

מים קרים דרג 16” )עבור סדרה 150 שחור(.

חידוש נוסף ונרחב  שתציג החברה בכנס הינו
סדרת מוצרי הסופר-פיט לראשי מערכת.

קו מוצרי הסופר-פיט פותח על מנת לתת מענה היקפי 
נרחב לצרכים של מתכנני ומבצעי מערכות צנרת. סדרת 
מסעפים  סוגי   30 מעל  כוללת  המקיפה  הסופר-פיט 
תבריגים  ובמגוון  מ”מ   32-63 במידות  ופנים  חוץ  וזוויות 
הסדרה  מערכת.  ראש  ליצירת  בשני  אחד  המשתלבים 
ומתאמים/סופרקורדים  פוליאתילן  זקפי  גם  כוללת 
המותאמים למפרטים של  מערכות השקיה בשדות וגינות 

נוי.

אחד המוצרים המעניינים בסדרת הסופר-פיט הוא מסעף 
אוניברסלי  צד  חיבור  עם  לפלס-פיט  ייחודי  חוץ  צד 
פלס-פיט(  של  נוסף  מוצרים  )קו  “יוניפיט”  בתצורת 
ועוד  פלדה  נחושת,  פי.וי.סי,  צינורות  לשילוב  המיועד 
לשלב  מנת  על  ארון  באותו  פוליאתילן  צנרת  עם  ביחד 

מספר טכנולוגיות ולחסוך בעלויות.

ובפרט  השקיה  בארונות  גם  המשתלב  נוסף  מוצרים  קו 
בגינות נוי הוא קו הברזים הכדוריים Uni-Body  אשר 
תאוצה.  תופס  בו  השימוש  וכבר  השנה  רק  לשוק  הוצג 
ומיוצרים  משוריין  מניילון  עשויים  הכדוריים   הברזים 
 )Uni-Body( אחד  כגוף  מיוחדת  הזרקה  בטכנולוגיית 
המונע נזילות לחלוטין. קו המוצרים כולל ברזים כדוריים 
וברזי גן שניתן לרכוש עם ידית נירוסטה או ידית פלסטיק 
ומגיעים במידות “1/2 ועד “2 . כל הברזים מגיעים עם 10 
שנות אחריות. בולט בקו זה ברז גן כפול המשלב 2 ברזים 

בברז אחד לחסכון במקום ובעלויות.
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