
www.anakgroup.comדותן 12 יבנה         טל. 03-5008000      לתיאום ביקור מקצועי: 

קבלן רשום 23806

חיפויים 
מבית קבוצת ענק

גורדי שחקים, בנייני מגורים, מבני תעשיה, מסחר והייטק, בתי חולים, קניונים, בתי מלון, שדות 
תעופה, גשרים, התמחות מיוחדת בחידוש מבנים ישנים ושינוי חזיתות.

מפעל הייצור של קבוצת ענק

 CNC מפעל חדשני ברמה אירופאית המתפרס על שטח של 7,500 מ"ר וכולל מכונות
מתקדמות מהטובות בעולם, המאפשרות את ביצוע העבודה ברמת דיוק וגימור

קבוצת ענק שמה לה כערך עליון את השימוש בחומרי הגלם המובחרים והטובים ביותר 
בעולם, המתאימים לאקלים הישראלי ולסביבה ימית, ומבטיחים עמידות, איכות ויופי 

למשך שנים רבות. פחי האלומיניום שלנו הנם מקוריים מתוצרת ELVAL, מיוצרים תחת 
תקנים אירופאיים מחמירים ובסגסוגת המתאימה לתקני איכות הסביבה הבינלאומיים, 

במבחר גוונים, 3 שכבות צבע מתוצרת PPG או שו"ע וברמת גימור PVDF. ענק 
מקפידה על שימוש בתשתיות אלומיניום (ולא מגולוון) ובבורגי נירוסטה בלבד. ליווי של 

מהנדס קונסטרוקטור לרבות חישובים סטטיים.

החברה הוותיקה והמובילה בישראל לחיפוי מבנים, במגוון מתכות וחומרים נוספים, 

גבוהים ביותר. הקבוצה מתנהלת במערכות מחשוב ERP מתקדמות. 

מאחוריה ניצבים אלפי פרויקטים מפוארים ומיליוני מטרים רבועים של ייצור חיפויים בארץ ובעולם.

איזה סוגי חיפוי אנו מציעים

 

ביצוע מלא הכולל תכנון Shop Drawings ברמה גבוהה מאוד, מדידות תוך שימוש בציוד לייזר 
מתקדם, ייצור In House במפעל מתקדם מסוגו בישראל, צוותי הרכבה מנוסים תחת בקרת איכות 

ובטיחות קפדניים, ניהול, שירות, לוחות זמנים ופיקוח ברמה גבוהה ביותר. 

ענק תעשיות מתכת וחיפוי מבנים בע"מ

הלקוחות שלנו

אילו פרויקטים אנו מבצעים

מגוון רחב של סוגי חיפויים בתליה יבשה, כגון: חיפויי אלומיניום, אלוקובונד, HPL, אריחי טרקוטה, 
נחושת, אבץ, נירוסטה, מגוון מתכות וחומרי חיפוי נוספים. מכלול החיפויים הרחב מיושם בקירות, 

קונסטרוקציות, תקרות, קורות, מרפסות, עמודים, אלמנטים מעוגלים, משרביות, גגונים ועוד. 

השירותים שלנו

האיכות שלנו

בין לקוחותינו נמנים מגוון רחב של יזמים וקבלני בניין מהמובילים במשק, עבור 
מזמיני עבודה בעלי הסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר, כגון: אינטל, טבע, 

גב ים, משרד הביטחון, תעשיה אווירית ועוד.
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