שדה בוקר – שכונה ללא מזגנים
בשדה בוקר ,הנמצאת באזור מדברי בדרום הארץ ,קיימת שכונת מגורים של בתים צמודי קרקע.
אתם בטח תופתעו לדעת שבבתים בשכונה זו  אין מזגנים!!!
השכונה נבנתה על פי אמות מידה קפדניות  ,הן מבחינת התכנון האדריכלי והן מהיבט המוצרים
והחומרים ששימשו לבנייה.
אנחנו בפוליביד שמחים להיות חלק מפרוייקט ייחודי וחסכוני זה.
קירות הבתים בנויים בשיטת פוליפלוס של פוליביד.
השיטה משלבת בצורה אופטימלית מעטפת בידוד תרמית איכותית ,אשר עוטפת את כל קירות
המבנה מצידם החיצוני ומבטיחה התנגדות למעבר קור וחום מחוץ המבנה לתוכו.
המעטפת מיושמת על קירות שנבנו מבלוקי בטון.
בלוקים אלו מקנים " מסה תרמית " בתוך המבנה  .כלומר  ,הקירות סופחים אליהם את
הטמפרטורה הקיימת בתוך הבית ובעת תחלופת הטמפרטורות במהלך היום והלילה ,הקירות
משחררים את הטמפרטורות שספחו .כך נשמרת טמפרטורה נוחה בכל שעות היממה.
השילוב של בידוד תרמי באמצעות מעטפת פוליפלוס עם מסה תרמית בפנים המבנה  ,מקנים
ניהול טמפרטורה אופטימלי.
בנוסף ,גם כיווני האוויר ,ההצללות ,סוג החלונות והיבטים נוספים קיבלו התייחסות נכונה .כל אלו
יחדיו ,הופכים את הבתים לנוחים למגורים ללא צורך במזגן.
לכתבה כפי שפורסמה ב  ,Ynetלחצו כאן | לעוד מידע ופרטים על פוליפלוס ,לחצו כאן

מובילים גם באיכות
בעידן המודרני ,בו התחרות מאוד משוכללת ,לקוחות עסקיים שמים דגש על נושא האיכות.
אנו בפוליביד מאמינים בכך שהמוצר שמגיע ללקוח ,צריך להיות ברמת האיכות הגבוהה ביותר.
הגישה הניהולית הנה ,שאיפה למצוינות תוך שילוב מערכות איכות מסודרות ומוסדרות לצורך
מקסום איכות המוצרים.
התהליך המדובר דורש קיום ותחזוקה מתמידים של מערכות האיכות ומצריך כוח אדם מיומן
ומקצועי ,המותאם בהכשרתו להתמודד ולהוביל את תהליכי בקרת האיכות בהצלחה.
פוליביד נושאת תווי איכות מסדרת  ISOותווי תקן ישראלים נוספים  .סך הכול  5תווי תקן,
אשר מקנים לה תו פלטינה.
מחלקת הבטחת איכות כוללת בתוכה את בקרת האיכות ,הנה אחראית על תהליכי הבטחת איכות
אשר מתייחסים לכל מחזור החיים של המוצר ,משלב התכנון ועד לשלב המכירה וההפצה ,בקרת
איכות קפדנית מתמקדת בעיקר בשלבי הייצור והאספקה.
אנשי המחלקה נמצאים במפעל הייצור במשך כל זמן פעילותו של המפעל  ,בודקים מוצרים,
בנקודות שונות בתהליך  ,בהן ניתן להשליך על המוצר הסופי וגם מוצרים מוגמרים  .כל הבדיקות
נעשות על פי תוכנית סדורה.
מוגמרים
,
כאשר כאמור ,המטרה הסופית של התהליך הנה למצוא בסופו של פס הייצור מוצרים
נקיים מפגמים ,העומדים בכל תקני האיכות והמפרטים הנדרשים.
מחלקת הבטחת האיכות של פוליביד

כוכי אוחיון " :כמנהלת האיכות של פוליביד,
מתפקידי להוביל ,ליישם ולהטמיע את מדיניות
האיכות של ההנהלה.
אני מאמינה ששמירה על איכות ,בטיחות ועל
הסביבה הנה ערך עליון ,שכן יש לכך השפעה
ארוכת טווח.
הקו המנחה שלנו בתהליך ,הנו טובת
הלקוחות – איכות המוצרים ,היענות מקצועית
מהירה ויחס אדיב".
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אנו בפוליביד נשמח לעמוד לרשותכם ולשרתכם ככל יכולתנו ,הן במוצרינו הקיימים והן
בפיתוח משותף של מוצרים חדשים.
צוות המהנדסים והאדריכלים של חברתנו ,עומד לרשותכם בכל עת ,משלב אפיון
הפרויקט ועד תום ביצוע הפתרון באתר הבניה.
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