פרופיל חברה
חברת שבטק בע"מ מתמחה במגוון פתרונות ומערכות לשחרור עשן
ואוורור טבעי ,באמצעות שליטה חשמלית מבוקרת על החלונות
והפתחים במבנה .לחברה ידע וניסיון מוכח של שנים בתכנון ,ביצוע
ותחזוקה של פרויקטים ציבורים ותעשייתיים בכל הארץ.
השם של החברה נגזר מראשי התיבות SHEV- Smoke & Heat
 , Exhaust Ventilationשכן החברה שמה לה למטרה לייעל את
הפתרונות בתחום של שחרור חום ועשן ואוורור טבעי על ידי מגוון
רחב של מוצרים אותה היא מייצרת ומייבאת .כאשר המוטו של
החברה קנה מוצר טוב יותר במחיר זול יותר.

חברתנו מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים חדשניים ומקיפים בעלי
תקנים מחמירים המתאימים לדרישות כיבוי אש ומכון התקנים הישראלי.
חברתנו משמשת כיבואנית בלעדית של מספר חברות מובילות שוק כגון:
LAMILUX, SE Controls, GTI, SOLARLUX, CHERUBINI, BACH,
 , NOVA Systemsועוד'.
לחברה מחסן אלומיניום גדול עם יכולת ייצור של כל סוגי עבודות
האלומיניום הממוקם בנצרת ,בנוסף לחברה ישנו משרד ראשי עם מחסן
במושב גן חיים ליד כפר סבא .חברתנו מעסיקה כ 20 -עובדים במחלקות
השונות :מחלקת ייבוא ,ייצור ,מנהלה ,התקנות ,פיתוח מוצרים ,תכנון
וניהול פרויקטים.

פתרונות ושירותים
חברתנו מציעה מספר רחב של פתרונות הכוללים:
תכנון מערכות שחרור עשן
ייצור חלונות ורפפות אלומיניום לפי מידה וגוון  RALלבחירת הלקוח
ייבוא והתקנת מנועים לסוגיהן )שרשרת ,בוכנה ,והזזה( עבור חלונות לשחרור עשן
עם תקן  ,EN12101-2עמידות ל 300-מעלות ל 30-דקות
ייבוא והתקנת רכזות ,בקרים ,חיישני מזג אויר עבור מערכות שחרור עשן ואוורור
ייבוא והתקנת כיפות תאורה לשחרור עשן ואוורור טבעי
ייבוא והתקנת וילונות חסיני אש עמידים ל 180דקות עם תקן UL
אפיון והתקנת מערכת מפוחים לשחרור עשן עמידים  250/400מעלות בספיקות
וגדלים לבחירת הלקוח
ייצור והתקנת סקיילייטים במידות וצורות משתנות לפי תכנון הלקוח
תחזוקה ,ביקורות ושירות שנתי עבור מערכות שהותקנו על ידינו
מתן אישורי מהנדס מוכר ע"י איגוד המהנדסים עבור רשויות כיבוי אש בגמר ביצוע
אנו מאמינים במתן שירות אישי ללקוחותינו ולכן לכל פרויקט ישנו מנהל
פרויקטים האמון על הפרויקט מתחילתו מעד סופו  -הכול תחת קורת גג
אחת ואיש קשר אחד.

בין הפרוייקטים שבוצעו על ידינו
מוזיאון תל אביב | אוניברסיטת תל אביב | משרד הביטחון | תעשייה אווירית |
מכתשים אגן | בית חולים רפפורט חיפה |  Unileverצפת | אולם תצוגה  BMWת”א |
ניופאן ראשל”צ | מרפאות קופ”ח | ניו בלנס| סוגת קריית גת | רוזן את מינץ |תדיראן
סוללות קריית עקרון | בתי חולים | בתי כנסת | בתי ספר | גני ילדים | בתי אבות |
סניפי בנקים | אולמות ספורט | ועוד רבים אחרים.....
בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות מתחומים שונים הכוללים :חברות גילוי אש |
קבלני חשמל | קבלני אלומיניום | קבלני בניין | קבלני מערכות מתח נמוך |
אדריכלים | מהנדסים | חברות פיקוח| קבלני אוורור | אנשי אחזקה ורכש.
להתרשמות ממוצרים ופרויקטים שלנו בקרו באתר הבית שלנו – www.shevtech.com
משרד ראשי .הזית  15מושב גן חיים ,מיקןד | 449100 :מפעל .רח‘  2004מס‘  ,4א.ת נצרת
טל | 09.8944415 .פקס | 09.8944417 .מיילinfo @shevtech.com .
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