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אוויר מסונן
ובטוח לעת חרום

מערכת אוורור וסינון אוויר מתקדמת ,תספק אוויר
מסונן ותאפשר לכם לשהות זמן ממושך ,בעת
חירום במרחב המוגן

יכולת להזרים אוויר נקי ,למרחבים מוגנים בשעת לוחמה ,תאפשר לכם
ולבני ביתכם שהות ממושכת במרחב המוגן ,מבלי שאיכות החיים שלכם
או רמת המיגון יפגעו .הפתרון שמעניקות מערכות האוורור וסינון אוויר ,מיועד
להתגוננות בפני כל סוג של לוחמה ,הדורשת שהיה ממושכת במרחב המוגן ,כך
שכל העת מתקיימת אספקת אויר נקי ומסונן.
מלחמות העתיד השתנו .לא נראה יותר קרבות טנקים במרחבי לחימה גדולים
כמו בסיני או רמת הגולן .המלחמות העתידיות יהיו מלחמות עורף כפי שחווינו
ב"צוק איתן" ו"עופרת יצוקה".
מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ,הן מערכות שהתקנתן מחויבת
על פי תקנה  6869של משרד הביטחון ,החל משנת  .2010זאת מהחשש לצורך
בשהייה ממושכת של מספר שעות בעת מלחמה.
 Rainbow 36היא מערכת ביתית לאוורור וסינון אוויר לשעת חירום .מזה חמש
שנים התקן הישראלי מחייב ,התקנת מערכות אוורור וסינון אוויר בממ"דים.
"תיבת נח" ,היא החלוצה בתחום בישראל .היא החלה לייצר ולשווק מערכות
אוורור וסינון עוד משנת  1998כ 12 -שנים לפני שאושר התקן המחייב .מערכת
האוורור וסינון אוויר של "תיבת נח" יוצרה בראשית הדרך כתיבה די מגושמת,
אשר תפסה שטח נרחב והגבילה את עיצוב החלל .המשאבים הרבים שהושקעו
בפיתוח ועיצוב המוצר ,הובילו את החברה לייצר תיבה קטנה יותר ,בעלת קווים
אסתטיים מאוד ,הדומה בצורתה למזגן עילי .ההתקנה העילית מאפשרת פתרונות

עיצוביים רבים ויוצרת גמישות מוחלטת בעיצובו של חדר הממ"ד .כמובילת
התחום בשוק המקומי ,מפעילה "תיבת נח" מערך שירות פעיל ,המספק מענה
לאלפי לקוחותיו וכן מערך יעוץ ולווי ללקוחות חדשים .החברה מעניקה  10שנות
אחריות על המסנן ,דבר שמעיד על האמון שלה במכשיר .מרכז החברה ממוקם
בקיסריה ומערך השירות שלה פועל בפריסה ארצית .כשתרכשו דירה מקבלן,
מערכת הסינון תהיה חלק ממפרט הבסיס ,אך ניתן להתקין מערכת חדשה גם
בבית קיים שאינו נדרש עפ"י החוק.
תעשיות בית אל היא החברה החתומה על ייצור ושיווק "תיבת נח" .זהו קונצרן
תעשיה כחול לבן אשר פרט לפיתוח ולייצור של מערכות אוורור וסינון ,מהווה
החברה דוגמא לחברה ערכית שמלבד הערך העסקי ,היא פועלת על בסיס
ציוני אידאולוגי ,המבקש להגדיל ייצוא על חשבון ייבוא ולהגדיל בכך את היקף
המועסקים הישראליים .ארבעת מפעלי הייצור של החברה ,ממוקמים באזורי
פיתוח א' בקציר ,במגן שאול ובני יהודה ברמת הגולן .לצד המפעל בקציר ,מפעילה
החברה בית ספר לחרטות ועיבוד שבבי במטרה לתת מענה לדרישה למקצוע
זה ,שנשכח במהלך השנים .החברה נחשבת למובילה בעולם בתחומה ומפתחת
מערכות לסקטור האזרחי והצבאי בארץ ובעולם החל משנת  .1978לחברה
ניסיון בהתקנת עשרות אלפי מערכות במהלך השנה האחרונה .את המערכות
ניתן להשיג ישירות מהחברה ,דרך יצירת קשר באמצעות אתר אינטרנט שלה,
או בפנייה למוקד המכירות הפרטי או הקבלני.
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