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   !שנות פעילות 15לרגל  –נשלףגריטה ללקוחות הטבת 
 

 
 

 .שנות פעילות 15לרגל  למערכות ותיקותגריטה הטבת פרוט  מצ"ב ,לשיחתנובהמשך 

כמשפרת את איכות האוויר בתוך , הוכחה קליניתניקוי מרכזית  רכתשמע בקליפת אגוז, נקדים ונציין
 .50% -פחיתה תופעות אלרגיה בכ( ומIndoor Air Qualityהבית )

 .DLEE®  -הבינלאומי  תקן הבניה הירוקהב ניקודזכה בהמערכת מ
 

, מאפשרת המערכת עוצמת שאיבה ביתלחזרה המיקרוני  חזור האבקילבד מאי מ
 מחוץ לקופסא שואבים - נוחות מרבית בהפעלהשקט מופתי ו, חזקה

 

את טמיעה בשנים האחרונות ביאה לישראל והה ,חדשניתממוקדת וגרינקי, כחברה 
   .טכנולוגיות  לקיצור זמן הניקיון ולשיפור איכותומיטב ה

  
  

              

, שקטים וחסכוניים נירוסטה , עשוייםאיכותיים במיוחד מנועים מתקדמים
 ואקום גבוה במיוחד. בעלי נתוןבצריכת החשמל ועם זאת 

בשונה , ליתאתחזוקה מינימ עם רחיץפילטר תעשייתי  – מתקדמת  שיטת סינון

 לפגעי לחות. הרגישבד, מפילטר 

 

  :(כוללים מע"מ )מחירים  -התוכנית רטי פ

 
 :שנים 7ללקוחות מעל הגריטה  תוכניתההטבות ב

 
 .₪ 2,000 –שנים(  7בגין גריטת מערכת גרינקי ישנה )מעל כספי זיכוי  .1

 :הכוללת 004,4₪מיוחד בשווי מצטבר של  סבסוד
  .₪ 2,200עלות של  –ליחידת השאיבה בכפוף לתעודה  שנות אחריות חמש .2
 ₪  1270עלות של  -סט שמונה אביזרים קומפלט כמפורט בהמשך .3
 930₪עלות של  -קוני נשלף צינור שידרוג ל לחילופיןאו נשלף  החלפת שקע .4
 ללא חיוב. –ניקוי צנרת השאיבה הקיימת בבית  .5

 
 

 (X 18 350₪הצמדה )ו ללא רבית 'תש 18עד  ,כולל 6,300₪=  מע"מ+5,385₪ :לתשלוםסה"כ 
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 :ליחידה עלות עוצמת רעש

ENKE 
S3810 

7KW1. רחיץ  נירוסטה
 תעשייתי

3810 
O2mmH 

דציבל   60 
 בלבד!

8,300 ₪  

http://greenkey.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=T-dgIV45q48&t=12s
https://www.greenkey.co.il/
https://youtu.be/Y35AG7tDQ3o
https://docs.wixstatic.com/ugd/664257_2a527e19c0954c6ca01e885cd7170754.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/664257_2a527e19c0954c6ca01e885cd7170754.pdf
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 האביזרים הכלולים בהצעה
 
 .מטאטא רצפתי על גלגלים .1
 מברשת לספות ולמזרונים. .2
 לתריסים, ספריות ומדפים.עם שיער סוס מברשת עגולה  .3
 אביזר לניקוי חריצים ומסילות. .4
 מוט טלסקופי כרום לחיבור אביזרי קצה. .5
 עבור המוט.מתלה לקיר  .6
 לפרקטים וריצפה.מיקרופייבר מברשת  .7
 .מקררארונות וליחידת פלקסי קלין גמישה לניקוי מתחת ל .8
 אקדח לצינור נשלף. .9
 

 קוני נוסףצינור גריטה ברכישת הטבה מיוחדת ללקוחות 
 

 :קוניהינור הצ
 

 25%  -קוטר צינור משתנה המגביר את עוצמת השאיבה ב. 

 .צינור הנשלף בקלות וחוזר במהירות הבזק לשקע 
 

 גריטה. צינור שני ללקוחות)כולל מע"מ( ל 930₪במקום  697₪עלות של 

הצינור מגיע עם מחבר מיוחד לאקדח הנשלף, כך שהצינור ניתן לחיבור ישיר 
 אקדח. ללא גםלאביזרי הקצה 

 

 הנשלף-אודות גרינקי
 

 

של טכנולוגיות  מתמחה הקבוצה בפיתוח והטמעה 2004מאז היווסדה בשנת 
פועל התקנות ארצי המערך שרות ולחברה פורצות דרך בתחום הניקוי המרכזי. 

חברות  בביצוענו עבורבכללם פרויקטים מובחרים ובעשרות אלפי בתים בישראל, 
אביסרור, אזורים, אלקטרה בנייה, אשטרום, א.דורי, מנרב, כגון: מובילות בניה 

קנדה צרפתי, י.לידה, גינדי החזקות, נווה שוסטר, בוני התיכון, יחד הבונים, 
 ועוד רבים וטובים. אביעדבונה ריינה, משולם לוינשטיין, אלהר הנדסה, ישראל, 

 
 G: מגדל ם ביניהםהחברה נבחרה כקבלן הבית לנושאי שאיבה מרכזית בפרויקטים מובילי

יוקנעם, -בית בחורשי"ם,  -מגדל הנביאים, מגדל הגימנסיה, OAK, מגדל 46)השופטים(, פרישמן 
, שכונת אמריקן W, מגדל YOOמגדל רמז, מגדל סוטין, מגדלי מנהטן, מגדל מוצא,  -פרויקט ארזה

אפ -וילהעיר ימים נתניה,  WAVE -רחובות, גינדי -פארק המדע -אביסרורקולוני ביפו, אביסרור ב"ש, 
מגדלי המרינה אשדוד, משרדי התאחדות הקבלנים וכן בפרויקטי בניה אשדוד,  33מגדל כנרת אשדוד, 

 מובחרים נוספים ברחבי הארץ.
 

בנייני  מערכותיה האיכותיות של החברה זכו גם בהכרה בפרויקטים מסחריים מורכבים וביניהם

 גבעתיים, IBMפרויקטים במת"מ חיפה וב"שDELL (3  ,) מרקורי, HP, אלישראאלביט מערכות, 
מטריקס, בנק הפועלים, אפלייד מטריאלס, מגדל המוזיאון, נמל חיפה, הרצליה, גזית )פ"ת(,  ורוניס
 , מספרות עמיר מזרחי ועוד רבים וטובים. CADENT, מעגלים מודפסים PCBורגוס, ת.ב. מדיקל, -אגמו

(, האירופאי ULרים בעולם של מכוני התקנים: האמריקאי )מוצרי החברה עומדים בתקנים המחמי
(KEMA .וכן התאמה לתקן הישראלי של מכון התקנים הישראלי ) 
                

 
 , קשרי לקוחות תמנהל, רוני כורם             

           office@cvi.co.il  הנשלף מבית גרינקי בע"מ.               

 03-9103000, פקס. 073-2242413טל.        

http://greenkey.co.il/
https://docs.wixstatic.com/ugd/664257_923f1dec89474de1b48033a0e467e1a8.pdf
mailto:office@cvi.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=PPKwjEkgb90
https://www.youtube.com/watch?v=PPKwjEkgb90

