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תערוכת אחזקה חשמל ותעשיה

א 3 - 4במרץ 2020

רשי מת מציגים

תערוכת אחזקה חשמל ותעשיה  - 2019רשימת מציגים )חלקית(
אחזקת מבנים ומפעלים  -חשמל  -ציוד ושרותים לתעשיה
שם המציג

תחומי פעילות

המלביש

מדים ובגדי עבודה ,נעלי בטיחות ,ציוד בטיחות

להבות שרותים

גילוי וכיבוי אש

שדית הנדסת מיכון

מכונות שטיפה בלחץ ,משאבות ,ביוביות ,ציוד למכבסות

ארבל שטראוס

ציוד בטיחות ואביזרים

אלרון חשמל

רכב זיווד ,מוצרי אחזקה

עוז בת גלים

מכונות שטיפה ,שואבי אבק תעשייתיים

ונטה שיווק

מערכות ומוצרי איוורור

מעוף עובדים בגובה

עבודות בגבהים ,ציוד עבודה בגובה

מערכות בטיחות

ציוד בטיחות ,הדרכות גובה

סיגל בגדי עבודה

מדים ובגדי עבודה

עופר כיבוי והצלה

חירום והצלה ,כיבוי אש

נובה שיווק והנדסה

מדרכים

דייסון

מתקני יבוש אלקטרוניים ,שואבי אבק

זיז קונספט

ציוד לבטיחות ,בטיחות בגובה ,חילוץ והצלה

סיל הנדסה

אטמים ומוצרי אחזקה

esp

בקר למניעת קרינה

פאייר סנטר

שילוט וציוד בטיחות וחירום

פי.סי.חץ

ציוד קירור ,מיזוג ואיוורור

קצב מוצרי גומי טכניים

מוצרי גומי ,משטחים מונעי החלקה ועייפות

צבי צאודרר

תאורת לדים

קומפיוצ'ר מחשבים

תיקי שטח ממוחשבים ,מערכות מידע לחירום
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ר.ד.ע תמרי

ציוד השרדות וחירום

שחל ישראל

ציוד החייאה ,רפואת חירום

עזריאל ע.י סחר ושיווק

רשתות וגדרות למניעת נפילות ונגד מזיקים

פ.ס.ק רופ אקסס

בטיחות בגובה ,ציוד והדרכות

ארז מוצרים תרמופלסטיים

איטום ,יריעות תרמופלסטיות

DATWISE

ניהול בטיחות ממוחשב

אלמנט הנדסת סביבה

איכות סביבה ,חומרים מסוכנים ,שפכים

אלקטרולייט שיווק

תאורת חירום

מיטב-טק

פיקוד ובקרה למיזוג אוויר

מדיטון מרכזים רפואיים

רפואה תעסוקתית

ש.ל פתרונות חירום מתקדמים

הדרכות בבטיחות ,עבודה בגובה ,עזרה ראשונה

אלסון אחזקות וניהול פרוייקטים

בישום חללים

פיקוק מחשבים

תאורת לד ,בקרת כניסה ,תקשורת

בי.אר .בית הספר להכשרת רתכים

השתלמויות ריתוך

אלתם עין-השופט

תאורת לד ,שליטה ובקרה

גרין פלייס

הדברה ירוקה

וורקר

ציוד ,ביגוד ונעלי עבודה

המניע משאבות

משאבות

אופק סוכנויות

פתרונות איחסון

סובפלים ישראל

איוורור

מולכו

ציוד חשמל ותעשיה

גאמידה

ציוד בטיחות ,חדרים נקיים ,ציוד רפואי

פריימן שילוט אומנותי

שילוט מתכת ושילוט למבני ציבור

דקר ציוד רפואי

עזרה ראשונה ,ציוד רפואי

T and I marketing

ציוד חילוץ ,פנסים

טופ רמדור

תוכנת אחזקה

גרינטק הנדסה

דודי קיטור ,התייעלות אנרגטית

ד.י.מ יעוץ והדרכה

הדרכות בטיחות ואיכות סביבה

קלין קור

אחזקה ושיקום מבנים ,ציוד טכנולוגי וציוד חשמל

י.ל.מ פתרונות

תוכנות אחזקה ,בטיחות ובטחון

ERGOMAT

משטחים מונעי עייפות
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מולטיפק פלסטיק

מערכות גירוז ושימון אוטומטיות

טי.איי.פתרונות )ישראל(

מיזוג אוויר ,קירור ,התייעלות אנרגטית

אבי שושן החוויה

איוורור ,חימום

פרו פיגום

פיגומי אלומיניום

אל-סורג

מיגון ,ציפוי חלונות ,חסכון באנרגיה

ע.ב.מ

עבודות ביטון מיוחדות ,שיקום וציפוי רצפות

אנלטק

תאורת חירום ,תאורה

המרכז לרפואת חרום

עזרה ראשונה ,ציוד החייאה

fomoya

הדברה

אריאל מדיק

עזרה ראשונה ,ציוד החייאה

סולמות חגית

סולמות

יונירום אלקטרוניקס

מערכות אל פסק

מיסטר וונד

עמדות ניפוק אוטומטיות

לוגיקוד

מדפסות למדבקות ברקוד

יהודה טל תקשורת

קשר ציוד ומערכות

הנדסה בגובה

בטיחות בגובה

שרפים מערכות מיגון

מעכבי בעירה ,פסי האטה ,מעצור חניה ,שלטי בטיחות

חברת החשמל

אנרגיה ,התייעלות אנרגטית ,הדרכות חשמל ,מכונות ,בטיחות

עמי שפט הנדסת חשמל

בדיקות תרמוגרפיות

אבידר יצור יבוא ושיווק

מניעת החלקה

ס.מ .קלין פרופשיונל

מוצרי ניקיון וטואלטיקה

אינטרו בטיחות

נעלי בטיחות

המכללה לריתוך

הדרכות ריתוך

מלכן הדפסות מתקדמות

שלטי בטיחות והכוונה ,שלטי חריטה

קיו.אל.סי ישראל

חסכון באנרגיה

פימקס

טיפול בנפגעי חומ''ס ,טיפול בשפכים

יעדים א.א

אחזקה ,פירוק והרכבה של ציוד תעשייתי

AMS

מערכות איוורור ,פינוי ,הולכה וסינון אווייר

ה.ב .בטיחות

הדרכות בבטיחות

אריאל רייניך בגבהים

הדרכות גובה ,התקנת קוי חיים

שלהבת מערכות מידע

ניהול ויעוץ הנדסת בטיחות ,איכות ואיכות סביבה
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פורטל נט

פורטלים מקצועיים

תירוש

עיתונות מקצועית

דה מרקר

עיתונות עסקית

המרכז לבטיחות אש והערכות למצבי

הדרכות בטיחות אש וחירום

חירום
יוסטון מאור

מיגון מכונות וקוי ייצור

מחץ מרחיקי ציפורים

הדברה והרחקת מזיקים

מורטק פרוייקטים

אחזקה מונעת והעברת מפעלים

פתרונות חירום מתקדמים

חירום והצלה

מגנור הדברה אלקטרונית

הרחקת יונים ,עטלפים ומכרסמים

כל בו תקן Weissman

ניקוי מערכות מיזוג אויר

סולאראדג' טכנולוגיות

מערכות אל פסק

מישלב קורסים

הכשרה טכנולוגית ומקצועית

דשרו סחר

מוצרים לבטיחות ואחזקה

אפיקי מרום

שיקום נזקי אש ומים

ישראלוקס

תאורה

זמן תגובה

מרכז הדרכה לצוותי חירום

לניר-טק

יצוג יצרנים ופיתוח מבדקים לציוד סובב

אלקטרה

התייעלות אנרגטית

אקו ליד תעשיות

חומרי ניקויי

אנרפרו ניהול ושרותי אנרגיה

התייעלות אנרגטית
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