
מפעל חדשני ברמה אירופאית, פיקוח ובקרת איכות, שימוש 
CNC  בחומרי גלם איכותיים, רמת דיוק גבוהה תוך שימוש בציוד

מתקדם וחדשני, מערכות מחשוב ERP, אספקה מהירה, מלאי 
מגוון בזמינות מידית, 40 שנות ידע וניסיון, אנשי מקצוע וותיקים 
ומובילים בתחומם (עובדי ייצור, מנהלי ייצור, שרטטים ומתכננים), 

רמת שירות ורמת תודעה גבוהים.

למה 
אנחנו?

חברת ענק עיבוד, מקבוצת ענק תעשיות מתכת וחיפוי מבנים, בעלת 40 שנות וותק וניסיון. מפעל  המתכת 
המתקדם של הקבוצה משתרע על שטח כולל של 7,500 מטרים רבועים וממוקם באזור 

התעשייה יבנה. 

אנו מבצעים מגװן רחב של שירותי עיבוד מתכות וחומרים נוספים כגון, חיתוך, חיתוך בלײזר, ניקוב, חירוץ, 
כיפוף, ערגול, צביעה, מסגרות, תכנון ועוד. 

 
Ÿ מוצרי מתכת למגוון ענפים רחב, בהתאם לדרישות ותכנון הלקוח.

Ÿ חיפויים שונים למבנים: קסטות אלומיניום, קסטות אלוקובונד, לוחות HPL, חיפוי עמודים 
ואלמנטים מעוגלים, גגונים, תקרות, משרביות, תעלות, רפפות, שילוט ועוד.

פרופילי אלומיניום משוכים, זוויות אלומיניום ומגולוון, ברגים מסוגים שונים, יריעות אנטי  Ÿ
דראם, דבקים ועוד.

Ÿ פחי אלומיניום ללא צבע, פחים מגולוונים, פחי נירוסטה, פחי דקופירט, פחים שחורים, פחים 
מרוגים, פחי נחושת, לוחות HPL, מתכות וחומרים נוספים ביבוא מיוחד בהתאם לדרישת 

הלקוח.

 

Ÿ פחי אלומיניום SOLID 2 מ"מ מקוריים מתוצרת ELVAL, המיוצרים תחת תקנים אירופאיים 
מחמירים, צבועים ב-3 שכבות צבע ברמת גימור PVDF, במבחר גוונים זמינים במלאי (כדוגמת 

לבן, שחור, אפור, כסוף, אדום, ועוד). ניתן להזמין טקסטורות מיוחדות וגוונים נוספים, ולבצע 
התאמת גוון מיוחד בהתאם לדרישת הלקוח.

Ÿ פחי אלוקובונד, מקוריים מתוצרת ELVAL-ETALBOND, בעלי תן תקן ישראלי ואירופאי, ברמת 
גימור PVDF במבחר גוונים זמינים במלאי או בהזמנה מיוחדת בהתאם לדרישות הלקוח.

מכונות CNC מתקדמות וחדשניות המאפשרות את ביצוע העבודה ברמת דיוק גבוהה 
ביותר, גיליוטינות, מנקבות, מכופפות, מערגלות פחים, מערגלות פרופילים, אמצעי ריתוך, 

מסורים מדױקים, מחרצות אלוקובונד, HPL, חיתוך בלײזר, תנורי צבע ועוד.

בין לקוחותינו נמנים מגוון רחב של ענפי תעשיה ובניה כגון, יצרנים שונים, קבלני קירות 
מסך, מסגרים, קבלני בניין, קבלני חיפויים, קבלני גגות, קבלני אלומיניום, יצרני שילוט, 

אדריכלים, מעצבים ועוד. 
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