חברת פלס את רגב הוקמה בשנת . 1980
מאז הקמתה שותפה פלס את רגב לפרויקטים הגדולים בארץ תוך קיום יחסים ארוכי טווח
עם החברות הגדולות במשק  ,המכירות ביכולותיה הגבוהות .
שמה הטוב שקנתה לעצמה חברת פלס את רגב הביא אותה להיות מובילה בארץ בתחומה .
מפעל החברה הממוקם בכרמיאל משתרע לשטח של למעלה מ 10,000 -מ"ר
הכולל בתוכו משרד טכני המטפל בכל פרויקט משלב הצעת המחיר והייעוץ ,
דרך הביצוע ועד למסירת העבודה ללקוח .
מלבד המפעל היצרני קיימת היחידה לעבודות חוץ  ,האחראית על ההקמה ,
ההרחבה והאחזקה של מפעלי תעשייה ברחבי הארץ .
החברה עובדת תחת תו התקן  , ISO9001:2000הגירסה המעודכנת ביותר של מכון התקנים .

-

ייעוץ ותכנון
הקמה  ,העברה והרחבת מפעלי תעשייה  ,מזון  ,היי-טק ותרופות
ייצור והרכבת מערכות צנרת P.V.C / P.P / P.V.D.F / C.ST / ST.ST :
ייצור מיכלים מ C.ST / ST.ST -לתעשיית המזון  ,הכימיה
ייצור מיכלי לחץ
כיפוף  ,ריתוך ותהליכי פלדות שריון
מכונות  ,מסועים ומערכים שלמים לתעשיית המזון והמים
הקמה ואחזקת חדרים נקיים ) ( Clean Roomsכולל שינוע והתקנת הציוד
חיתוך  ,כיפוף וערגול פחים עד  20מ"מ
הרכבות מכניות
עיבוד שבבי
קונסטרוקציות מיוחדות
ביצוע כל עבודות המתכת לפי דרישת הלקוח

כח – אדם המקצועי והמנוסה בתחום  .כ  150 -עובדים כולל מחלקות הנדסה  ,תפ"י ,
אבטחת איכות  ,רכש וכו'  .כל מנהלי הפרויקטים של החברה הינם מהנדסים בעלי ניסיון
רב בתחום  ,על כולם " מנצח " מנכ"ל החברה ברוך רגב ממרומי  40שנות ניסיונו
מבנים ושטח ייצור רחבים וגבוהים ) עד  10מ' ( ביותר בשטח כולל של כ 10,000 -הפרוסים ב 5 -מבנים

ציוד

ומכונות המתקדמים בתחום  .כ 100 -רתכות  20 ,עגורנים  5 ,מכונות כיפוף ועוד

אבטחת איכות מקצועית  ,קפדנית ובלתי מתפשרת  .המחלקה מונה כ 10 -אנשי ביקורת
העובדים תחת הנהלים המחמירים ביותר על מנת לספק את המוצר בשלמות לדרישות הלקוח

מוצר ללא פשרות התפור לצורכי הלקוח ברמה הגבוהה ביותר
האיכות
מוצר מבית פלס את רגב הוא מוצר עם בית אמין ובטוח
האמינות
לפני  ,במהלך ולאחר הייצור  -מענה לדרישת הלקוח בצורה היעילה והמהירה ביותר
השרות
הניסיון
למעלה מ  25 -שנה בתחום המתכת ופרויקטים רבים ברחבי הארץ
המקצועיות כח-אדם מקצועי ומיומן הנבחר בקפידה ועובר הכשרות תקופתיות
עובדי החברה עובדים לפי תכנית בטיחות שעברה את האישורים המחמירים ביותר
הבטיחות

טאואר סמיקנדטור
טבע תעשיות פרמצבטיות
טמבור
יוניליוור ישראל
משרד הביטחון
תנובה מוצרי חלב
כתר פלסטיק

חיפה כימיקלים
בייטמן טכנולוגויות מתקדמות ,יוקנעם
גדות ביוכימיה  ,חיפה
משחטות עוף העמק  ,עוף טירה  ,עוף הנגב
איי.די.אי התפלת מים ,רעננה
דור כימיקלים
רכבת ישראל

מייסנר-ברן הנדסה
חברת החשמל לישראל
בתי זיקוק לנפט
עלית
תרו תעשייה רוקחית
שטראוס

