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 לקוח/ה נכבד/ת,
 

 

 גרינקימצטרפים ללקוחות ברוכים ה
 

על החלטתך לרכוש מערכת ניקוי מרכזית לבית החדש, מערכת אשר תשפר ללא אותך שמחים לברך 
 האוויר בו.היכר את איכות חייכם, בכל הנוגע לניקיון הבית ולאיכות 

 
 לפיה נפעל. הזמנתכם אצלנו,צילום בזאת מצורף 

 
הביאה לשוק הישראלי את מערכת הנשלף אשר ביצעה מהפיכה בדרך בה אנשים מנקים את  גרינקי

 ביתם.
עד היום התקינה החברה עשרות אלפי נשלפים בישראל, בבתים פרטיים, בפרויקטים שלמים בבנייה 

 גדולים.הרוויה ובבנייני משרדים 
 

על מנת שמלאכת ההתקנה תתבצע על הצד הטוב ביותר ונוכל לצרפך לרשימת לקוחותינו הממליצים, 
 שבהמשך.נדרשת הפעלתנו בהתאם להנחיות 

 
* מתוך רצון לצמצם את אי הנוחות וההמתנה למענה, הננו מפעילים ווטסאפ קשרי לקוחות בו ניתן 

 בי ההתקנה השונים.לקבל תשובות לכל שאלות בקשר עם הזמנתך ושל
 

054-את כל פעולות התיאום השונות ניתן לבצע מול ווטסאפ קשרי לקוחות בטל. 
)ניתן בהחלט להשאיר הודעה אחרי שעות הפעילות שתקבל מענה בשעות   8060853

 הפעילות(.
 

 

מסומנות, במועד  -להעבירן נבקשבמידה ולא הועברו עם ההזמנה,  – תוכניות הבית .1

 office@cvi.co.il -בצירוף שם וכתובת ל דוא"לדרך אתר החברה או ב, הקרוב ביותר האפשרי
 

  וכמובן לדאוג להכנת אמפר  16שקע חשמל  סמןיש לבמיקום שנקבע ליחידת השאיבה
 שקע חשמל כאמור. 

 בתוך צינור מגן מריכף. מתח נמוך ממיקום המנוע לשקעי הקצה בזמן ההתקנה נעביר כבל 
 

 :קריאות להתקנה .2
 

 ,דרך אתר החברהבווטסאפ כאמור, ע"פי השלבים הבאים יש ליצור איתנו קשר להתקנה 
www.cvi.co.il ( תוך מתן התראה נדרשת של 9102000-03או טלפונית )עבודה.ימי  5 

 
 להלן שלבי ההתקנה:

 

מרתף ככל  בין קומתי לפני יציקת קירות צינוררצוי לתאם העברת  –מעברים ביציקות  .1
  .הימנעות מפתיחת קיר הבטוןההתקנה ו ביצועקל על לה על מנת, שנדרש

 

  צול( לפני יציקת רצפה כדי לאפשר  3ניתן בהחלט  להעביר בתיאום צינור קצר )צינור ביוב
 ולייתר בכך קידוח בריצפת הבטון. מעבר צנרת

 

 גמר חשמל ואינסטלציה ולפני עבודות הטיח.אחר יש לתאם ל –התקנת צנרת אופקית  .2
 

 !חובהנוכחות הלקוח  –יש לתאם לפני ובצמוד לעבודות הריצוף  – ונשלף ביקורת ואקום .3
 

 בכניסה לבית יחד עם מסירת האביזרים ללקוח. –מנוע ושקעים סופיים  רכבתה .4
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 כאלמנט המרכזי בבקרת איכות נשלףהבדיקת הואקום וה העליונה של חשיבותאת  נציין
 ההתקנה וכבדיקה שמבטיחה הפעלה תקינה של המערכת התת רצפתית.

 
 שמירת תקינות הצנרת ממועד הבדיקה עד סיום עבודת הריצוף הינה באחריות הלקוח.יודגש כי 

 

, היות ומדובר מושלםבאופן  מגשם מקורה ומוגן עליך כלקוח חובה לוודא כי מיקום המנוע
 במכשיר חשמלי שאסור כי יהיה חשוף לגשם או רטיבות.

 

 יעההשקע 
 
 

ינך מתבקש להנחות את מרכיב המטבח )נגר( , השקע יעה ככל והוזמן
דף הנחיות מיוחד שנשלח  בצע הכנה בארון בו יותקן היעה וזאת ע"פיל

 אליך יחד עם מכתב זה, ויש להעבירו לאנשי המטבחים.
 

לסיום, זה המקום לצרף את מכריך לקהילת הנהנים ממערכת ניקוי 
 מרכזית על תועלותיה הרבות. 

 
כהוקרה על עזרתך בהמלצה, הרינו לציין, כי במידה ותפנה אלינו לקוח 

 ₪ 500פוטנציאלי שיצטרף אלינו וטרם פנינו אליו נזכה אותך באביזר במתנה בשווי של עד 
 לבחירתך.

 

 
 

 

 אודות גרינקי

 

שמה לה הקבוצה כמטרה להחדיר לישראל את  2004מאז היווסדה בשנת 
 מיטב הטכנולוגיות בתחום מערכות הניקוי המרכזיות. 

 הנשלףאת מערכות  2009במסגרת מחויבותה זו הטמיעה החברה בשנת 
 KITVAC -, פטנט הואקום-הקיטורהמהפכניות ולאחר מכן, את מערכות 

 .המיני נשלף ישקעואת 
 
 

 

 לחברה מערך שרות והתקנות ארצי משרת את רבבות לקוחות החברה בכל הארץ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://greenkey.co.il/
http://greenkey.co.il/
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 החברה התקינה בעשרות רבות של פרויקטים וביניהם:

 
   יח"ד( 400ב"ש ) מגדלי רגר .1

 פארק המדע רחובות .2
  גינדי-מגדל השופטים .3
 ת"א 46מגדל פרישמן  .4
 אשטרום  -מגדל הגימנסיה .5
 ת"א -מגדל רמז .6
 אשטרום -פסגות י"םמגדלי  .7

 ת"א -מגדל סוטין .8
 ת"א –מגדל מנהטן  .9

 יפו-אמריקן קולוני .10
 אשדוד -מגדלי וילה אפ .11

 אשדוד – 33מגדל כנרת  .12
 אשדוד –מגדל אקסודוס  .13
 אשדוד –מגדל קדמת ים  .14
 קנדה ישראל -בלו פרויקט .15
16. WAVE גינדי עיר ימים 
 מ. לוינשטיין יוקנעם -בית בחורש .17
 גבעת שמואל -מגדלי הלאום .18

 פרויקט קרל נטר, ראשל"צ – 38 תמ"א .19
 פרויקט ביאליק, ראשל"צ – 38תמ"א  .20

 פרויקט ויניק, ראשל"צ – 38תמ"א  .21

 

 ... ועוד רבים וטובים

 (,    ULמוצרי החברה עומדים בתקנים המחמירים בעולם של מכוני התקנים: האמריקאי )      
 ( וכן התאמה לתקן הישראלי של מכון התקנים הישראלי. KEMAהאירופאי )       

       
 

  לשרותך בכל שאלה,
 קשרי לקוחות, הדר הראל

054-8060853 
 

 office@cvi.co.il, 9102000-03טל. 
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