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 מערכת טיפול נכון באבנית ברמת הבנין                               

 מייתרת מערכת פרטית –                                     התקנה מרכזית בבנין 
 

 סלמנדר בתהליך אלקטרוליטי יחד עם מסנן ליכלוך מוצקים–  כוללתהמערכת שלנו 
, ללא עלויות תחזוקהו (תלוי בגודל הנדרש)או אוטומטי / מיקרון ובניקוי חצי אוטומטי50ברמת סינון 

.  בהמשך–מוסבר עובדת באמינות מלאה ובהתאמה למחוייבות כפי ש
 

.  תוך שמירת המינרלים החיוניים  סידן ומגנזיום במיםאיננו מונעים אבנית אלא מטפלים בה נכון
 

 : המערכת מותקנת ליד מונה המים הראשי ומקיימת סימולטנית
, (התהליך מסתיים תוך מספר חודשים) של אבנית ישנה חלקיתשחיקה ,  עצירת לכלוך פיזי 

גילוון  בכל המרחב הפנימי של הצנרת  ואבנית חדשה /יצירת  ציפוי בעובי פילם של תחמוצת אבץ 
קלציט  ומכאן מושג החיסכון  /ארגוניט  במקום בתצורה של  גושים"/מחטים"מתגבשת בתצורה של 

. ירידה בהוצאות אחזקה ושמירת הרכוש היקר בבית שיש לו נגיעה למים, באנרגיה 
 

   לאביזרים הבאים במגע עם מי שתייה5452 (י"ת)הסלמנדר הוא היחיד העומד בדרישות התקן 
.  מים עומדים בדוד או במאגר אינם פוגעים באיכות הטיפול–בהתאם להנחיות משרד הבריאות וגם 

 
גודל התשלום מותנה )שבו תמורת תשלום  חד פעמי נמוך במיוחד , בבנין נהנים  משירות אקונומי

הקמת מערכת  עם אחריות קבועה למשך כל תקופת -ודמי מנוי חודשיים מקבלים   (בקוטר הצנרת
לחודש לדירה באמצעות  ועד הבית כלומר  ₪ 29הם - למשך שנים רבות  כאשר דמי המנוי - ההסכם 

כל שנה למשפחה  ₪ 1,000-  מהחיסכון המושג נשאר בכיס הדיירים ומחושב ליותר מ60%- יותר מ–
 (...!!!!ל הם לפני הנחה"דמי המנוי  הנ).ממוצעת 

   
המחיר .ההסכם ישאר בתוקף כל עוד מעוניינים בו וללא קנסות יציאה מאחרי שנתיים ראשונות 

. מובטח להיות יציב לשנים רבות
. מתקיימת בקרה הנדסית כל שנה כולל ניקוז חלקי מהמערכת הסולארית המרכזית

עמוד )" אמנת השירות" את  בהקפדה  ולקרואWWW.TAMHIL.COMמוצע לעיין  באתר תמהיל  
!  זו ההתחייבות הפורמלית שלנו - ( אחד

" . תמהיל בוידאו-"ניתן להתרשם גם מסרטונים ב
 

קמה כוללת סלמנדר נוסף במים החמים על הגג אז הה יש בבנין  מערכת סולארית מרכזית כאשר 
.  וגם לסביבה נקיה וירוקההחיסכון האישי גדל- מבפנים– שומרים על קולטי השמשוכך 

 
. מומלץ לקיים מפגש מקצועי עם ועד הבית ואז אין צורך לרכוש מערכת פרטית לדירה

 
 

 
 בהצלחה                                          
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