רשימת חברות שעוסקות במערכות אוורור ומתקני טיהור אויר

מסודר ע"פ אותיות א  -ב
שם החברה
א .אדירן הנדסה וסוכניות
אביחי ציוד צביעה והתזה
אברהם שריזלי ובנו
אוויר חדש
אוויר צח
אוויר .קו .אייאל בע"מ
אוורור עמי
איורור והנדסה חיפה
אייר סי טק
איירקולס
איל אוורור תעשייתי
א.מ .ארובות
ארובות ווייטר
ACI

בן-אמוץ ציוד צביעה והתזה
בקרת אקלים
גל-אויר
המאוורר סופר וונט
הצלחה מוצרי מיזוג אויר
ח.ד .איוורור ואקולוגיה
מאירי בני
מערכות איורור מתקדמות
מרכז האוורור והחימום קורד ,בע"מ
"קלינאייר" פתרונות סינון ואיוורור
שגיא מערכות איורור

כתובת
רח' שחם  ,32ת.ד ,7010 .פתח תקוה
רח' השפלה פינת ענבר ,פתח תקוה
רח' המלאכה  ,2א.ת .הצפוני לוד
ת.ד ,812 .רמת גן 52108
רח' כצנלסון  ,124גבעתיים
רח' הסדנא  1ת.ד 3781 .קרית אריה פ"ת 49130
רח' קצנלסון יצחק  ,7חולון 58513
רחוב קצנשטיין  ,14מפרץ חיפה 26123
א.ת.גבעת השלושה48800
רח' גונן  ,8תל אביב 67943
רח' אגוז  ,32קרית ביאליק 27237
רח' אחד העם  ,35פ"ת
ת.ד ,756 .נתניה 42107
רח' ביל"ו  ,1תל אביב 65222
רח' רבנו חננאל  ,29ת"א 61052
רח' הנחשון  ,11סגולה ,פ"ת
רח' אפעל  ,22קרית אריה פ"ת 49511
רח' ברוך הירש  8,א.ת .בני ברק 51202
רח' בית אשל  ,38יפו 68025
רח' הגביש  ,3חולון
רח' שילה  ,76/5ראש העין
רח' המעפילים , 11כפר שמריהו
רח' אבן גבירול  ,151תל אביב 62037
ת.ד ,11692 .נתניה 42226
רח' לזרוב  ,5א.ת .חדש ,ראשון לציון

תאריך עדכון14.11.2013 :

טלפון

פקס

לבתי אוכל

למצבעות

X

X
X
X
X

03-9700500
03-9246176
08-9233777
054-4707841
03-5733041

03-9700510
03-9211038
08-9234477
03-7397339
03-5750074

X
X

03-9223012
03-5051759

03-9223021
03-5051759

X
X

X

04-8411110
03-9030777

04-8411749
03-9030778

X
X

X

054-6285881

03-5713933

X

052-5390344
054-2252432

04-8742196
03-5050899

X
X

057-7916916

077-9246294

X

054-6877704

077-4030401

X

03-6821436

03-6823302

03-9311948
03-9215391
03-6192646
03-6825077
03-5598881
052-4265000
09-9510046
03-6054351
09-8876101
03-9617106

03-9310960
03-9215394
03-6194878
03-6821492
03-5598882
03-9013965
09-9510047
03-5461759
09-8876103
03-9616938

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

מטרת הרשימה לאפשר לבעלי העסקים והציבור הנזקק לייעוץ סביבתי ריכוז של הגורמים השונים העוסקים בכך ,והקלה הכלול בה.
הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב-יפו אינה מאשרת או ממליצה על אף אחת מהחברות המצוינות ברשימה.

