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פרופיל חברה הולכים על בטוח

גל ֵדק ייבוא ושיווק ֵדקים סינטטיים )WPC( ומוצרי בניה מתקדמים, הינה חברה וותיקה ומנוסה, במתן 
פתרונות עיצוב ושיפור, לבית ולגינה, מקבוצת גל אספקה.

חברת גל מבנים ואספקה הוקמה כחברה לביצוע פרויקטים בתחום הבניה, החברה החלה את דרכה 
בשנת 1993, וביצעה פרויקטים בכול הארץ, בין לקוחות החברה נמנים משרד הביטחון, חברת החשמל, 
רשות הנמלים ועוד רבים, החברה בנתה פרויקטים מורכבים וייחודיים, ביניהם מרכז המבקרים רבין 

בחברת החשמל, ועוד רבים.
.WPC החברה עוסקת גם בשיווק מוצרי בניה מתקדמים, כגון ֵדקים ומשקופים מחומר

בשנת 2007 הוקמה מחלקה לעיצוב ושיווק דלתות פנים, מתוצרת פנדור וכן דלתות כניסה מעוצבות, 
תחת השם המסחרי GalDoor וגל ֵדק, המפעל והמחסן  משתרעים על שטח של כ-1200 מ”ר וכן אולם 

תצוגה גדול ומפואר, הממוקמים בנשר.
חברתנו עובדת מול לקוחות פרטיים, קבלנים , אדריכלים ומתכננים, משלב התכנון ועד לביצוע, תוך מתן 
שירות פרטני ואישי לכל לקוח. אנו מאמינים שאצלנו, תיהנו מחווית קניה ייחודית ותהיו מרוצים מהרכישה 

ומרמת השרות, מהסיבות הבאות:
 שירות וייעוץ ללקוח ע”י מיטב אנשי המקצוע בתחום.

 חברתנו מעסיקה, מתקינים ותיקים ומנוסים בעלי תודעת שירות גבוהה.
 מלאי גדול של מוצרים  המאפשר גמישות רבה במועדי ההספקה .

 צוות מכירות מקצועי  ואדיב. שידאג לכול הפרטים הקטנים  עד שתצאו מרוצים ושבעי רצון.
 הוותק והניסיון שלנו בענף במשך  שנים רבות העניקו לנו את שמנו הטוב, ועל כך יעידו אלפי

  הלקוחות המרוצים שלנו.
הינכם מוזמנים לאולם התצוגה שלנו , ברחוב בר יהודה 304, נשר מול אולמי הינומה  

ולהתרשם באופן בלתי אמצעי ממגוון המוצרים שלנו.

הינומה(   אולמי  )מול  נשר   ,304 יהודה  בר  דרך 
ת.ד. 180 נשר,  36610  טל:  04-8210756,  פקס : 04-8201401 
www.galdeck.co.il   info@galdeck.co.il
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גל ֵדק יבוא ושיווק ֵדקים וחיפויים סינטטים מקבוצת גל אספקה בע”מ

המוצרים הסינטטיים WPC -Wood Plastic Composite  של גלֵדק מיוצרים בטכנולוגיה חדשנית של 
עץ ופולימר HDPE -High Density Polyethylene משולב.

WPC הינו חומר מעולה הנהנה מהיתרונות של עץ ופלסטיק גם יחד מאחר והוא מיוצר בהזרקה 
בטמפרטורה ולחץ גבוהים עם תוספים אנטי-אוקסידנטיים, מייצבי UV, חומרי סיכה, פיגמנטים 

איכותיים ואחרים.
החומר WPC של גלֵדק הינו מאיכות מעולה ועמיד לפגעי מזג אויר, 

גשם, שמש ומזיקים ומיוצר בטכנולוגיה ירוקה ידידותית לסביבה. 
החומר אטום ועמיד בפני רטיבות )לא סופג(.

העיצוב והגימור של הֵדק יוקרתי ביותר ונשמר לאורך שנים, 
ללא צורך בשימור וחידוש. בשל הרכבו ניתן להנות מרצפה

בעלת חוזק, קשיחות ועמידות ברמה גבוה.
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 נראה ומרגיש כמו עץ טבעי אך ללא חסרונותיו.
 עמיד בפני לחות ורטיבות, דוחה מזיקים.

 עמיד במי מלח, מתאים לסביבה ימית.
 עמיד בקרינה UV עם צבעים יציבים מאוד.

 עמיד בפני פגיעות, לא מתבלה, נטול סדקים.
.+60o C -40- לoC עמיד בתנאי מזג אויר קיצוניים וטמפרטורת בין 

 מכיל חומרים מעכבי בערה.
 אינו מחליק, נוח ובטוח ללכת עליו.

 ידידותי לסביבה וחוסך משאבי ייעור.
 חסכון בעלויות, אין צורך בצביעה ותחזוקה שוטפת.

 קל, נוח, מהיר וזול להרכבה.

?wpc למה

הולכים על בטוח
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הֵדקים WPC של גלֵדק מצטיינים ביופיים, במראם האלגנטי ובאיכותם.
קיימים מגוון ֵדקים: מחורצים, מפוספים, הטבעת דמוי עץ בגדלים ובאורכים שונים.

הֵדקים WPC של גלֵדק מתאימים להתקנה במרפסות, ברכות, טיילות, ככרות, חצרות ועוד.
ניתן לשלב מגוון צורות בהתקנת הדקים ולשלבם במעקות, פרגולות, ריהוט ואביזרי גינה.

הבחירה בגלֵדק מעניקה ללקוח ביטחון בטיב ובאיכות החומר.

סוגי ֵדקים

ֵדק  WPC דו צדדי
144/ 20.5 מ”מ

 WPC לוח צד
11/70/3630 מ”מ

 WPC לוח צד
12/64/2800 מ”מ

 WPC לוח צד
13/85/3600 מ”מ

ֵדק  WPC דו צדדי
146/ 23 מ”מ

ֵדק  WPC דו צדדי
30/144 מ”מ

ֵדק  WPC דו צדדי
250 / 30 מ”מ

YTDOO1YTDOO2YTDOO7 YTDOO4

WPC לוחות צד

מידות אורך: לוחות הֵדק של גלֵדק משווקים בשתי מידות 360 ס”מ ו-220 ס”מ.
   ניתן לספק בהזמנה מיוחדת עבור פרוייקטים עד אורך של 6 מטר.

פרופיל גמר לצד או חיבור למדרגות.
  ניתן לספק בהזמנה מיוחדת עבור פרוייקטים עד אורך של 3.60 מטר.

הולכים על בטוח

גל ֵדק יבוא ושיווק ֵדקים וחיפויים סינטטים מקבוצת גל אספקה בע”מ
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גלֵדק משווקת פרופילי ֵדק בטקסטורות שונות:
 חירוץ צפוף  חירוץ מרווח  חירוץ מסורג  משויף חלק  מוטבע דוגמת עץ

   ניתן לעצב מרקם בהתאמה אישית עבור פרוייקטים בהזמנה מיוחדת.

ריצוף מודולרי במידות מיוחדות 60/60 ס”מ .
להתקנה עצמית על שטחים מפולסים, ללא צורך בתשתית. 

משתלבים בקלות, בשיטת קליק קלאק )התקנה פשוטה(.
עם אפשרות לצורות הרכבה שונות.

טקסטורה

ֵדק מודלארי

פרזול ואביזרים

מחבר נירוסטה נסתר
למרווח צפוף במיוחד
של פחות מ-4 מ”מ

מחבר T  פלסטי נסתר
למרווח של 5 מ”מ

מחבר T  פלסטי נסתר
למרווח של 7 מ”מ

בורג ספקס טורקס
מותאם

בורגמחבר Tמחבר Tמחבר נירוסטה

גלֵדק

   ניתן לעצב מרקם בהתאמה אישית עבור פרוייקטים בהזמנה מיוחדת.
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בגדרות ובמעקות WPC של גלֵדק, תמצאו שילוב מנצח של עיצוב עשיר 
ויוקרתי באיכות מעולה בשילוב חדשני  של תהליכים מסורתיים ובטכנולוגיה 

מתקדמת.
קל ופשוט להרכבה, ללא צורך בכלים ואביזרים מיוחדים וכל זאת על מנת 

להוזיל את עלויות המוצר.
תם עידן הקורוזיה והסדקים במעקות ממתכת או עץ. 

מעכשיו אפשר להנות מרעננות ויופי לאורך שנים ללא צורך בחידוש.
היופי האלגנטי משתלב בטבע, בגנים, בבית, בגני אירועים, טיילות ועוד.   

גדרות ומעקות

ומעקות גדרות 

גל ֵדק יבוא ושיווק ֵדקים וחיפויים סינטטים מקבוצת גל אספקה בע”מ
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החיפויים החיצוניים WPC של גלֵדק כוללים קירוי להצללות 
ולחיפוי מבנים.

איכות החומרים יחד עם יופיים האלגנטי מקנים למבנה מראה 
יוקרתי ועשיר וכן עמידות החיפוי לאורך שנים רבות.

חיפוי חיצוני

פרגולות
הפרגולות WPC של גלֵדק קלים להעמדה והרכבה, 
תוך חיסכון בעלויות מאחר ואין צורך בחידוש, צבע 

ושימון מידי שנה.
מקנים  הקשיח  המבנה  עם  יחד  האלגנטי  המראה 
בחצרות  ויוקרתית  בולטת  ונוכחות  יופי  לפרגולה 

ובגנים.  הולכים על בטוח
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ריהוט גן ואביזרי נוי

התקנה ותחזוקה

בנוסף, כדי לקשט ולעצב את הסביבה, לייפות את החצרות ולשמור על הנופים, 
גלֵדק WPC  מציע לך מגוון של אביזרי גן: ספסלים, פינות ישיבה, אדניות ופחי 

אשפה והכל בעיצוב אלגנטי מרשים וקשיח במראה עץ טבעי.
כל החלקים עמידים בתנאי ופגעי מזג אויר קיצונים וניתנים לניקוי בקלות. 

  התקנת ֵדקים WPC אינה שונה במהותה מהתקנה של ֵדק מעץ טבעי.
  התשתית זהה ומשתמשים בכלי עבודה סטנדרטים.

  החומר אינו סופג שמנים ודטרגנטים.
  הֵדק מתנקה בקלות באמצעות מים וסבון בלבד וחוזר לקדמותו.

  ניתן לקרצף במטאטא עם שיער קשיח לפי הצורך.

ניתן לקבל הוראות שימוש, אחסון, הובלה והרכבה מפורטות לֵדקים,
  במחלקת שירות הלקוחות של גלדֵק.

הולכים על בטוח

גל ֵדק יבוא ושיווק ֵדקים וחיפויים סינטטים מקבוצת גל אספקה בע”מ


