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באינטגרציה
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טעינה חשמלית

אנרגיה סולרית

שרות ואחזקה
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תחומי התמחות

אורד בע"מ הינה חברה ישראלית גלובאלית ,ותיקה ומנוסה (ותק של 48
שנה) ,בעלת מומחיות בהנדסת ערך ומתן פתרונות כוללים בפרויקטים,
המאופיינים במורכבות טכנולוגית גבוהה בתחומי הבטחון והגנה היקפית,
בטיחות וגילוי אש ,תשתיות ,מערכות אלקטרומכניות ,אוטומציה ,תקשורת
ובקרה ,טעינה חשמלית לרכבים ומערכות אנרגיה סולארית (.)PV
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מחויבותה של אורד למצוינות באה לידי ביטוי בכל שלבי התכנון ,היישום
והתחזוקה של פרויקטים נרחבים ,כאשר החברה מביאה לידי ביטוי יכולות
הנדסיות גבוהות הן בשלב התכנון בו החברה לומדת את צרכי הלקוח
לעומק ומנתחת את הסיכונים .הן בשלב היישום בו החברה עובדת עם
הלקוח באופן צמוד בכדי להבטיח הטמעה חלקה ,והן בשלב ההפעלה בו
החברה מספקת תמיכה ואחזקה שוטפת  365/24בכדי להבטיח פתרון
בעיות שוטף ומושלם.

רה

אורד מפתחת ,משווקת ומתקינה מערכות טכנולוגיות חדשניות
המבוססות על פתרון הוליסטי מושלם המותאם לצרכיו הייחודיים של כל
לקוח .אורד מציעה ניסיון טכנולוגי מוכח ורב שנים ויכולות אינטגרטיביות
המהווים נדבך משמעותי בהצלחתה לעמוד באתגרים הרבים והמגוונים
העומדים בפני ארגונים מסוגה לאורך מחזור חיי הפרויקט.
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אורד מעודדת במנהליה ועובדיה תכונות של עבודת צוות ,יצירתיות ,יזמה
ומצוינות ,הדרות בכפיפה אחת עם מבנה ארגוני שטוח המעודד לקיחת
אחריות ושאיפה לחדשנות ומנהיגות עסקית .המאגר הגדול של מהנדסים
מוכשרים ומנוסים באורד מהווה את ליבת הצוות המקצועי בחברה.
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אורד מקיימת שותפויות בינלאומיות עם יצרני ציוד מובילים בעולם ובו
בעת שומרת על מעמדה הייחודי כקניין עצמאי ,ובכך מבטיחה את טובת
הלקוח העומדת בראש מעיניה .אורד עושה מעל ומעבר לספק צרכי
הלקוחות באופן יוצא דופן.
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בטיחות

אורד מציעה מגוון פתרונות מתקדמים לגילוי אש ועשן ,ניהול עשן ומערכות פינוי
קוליות .כחלק ממעטפת הבטיחות מציעה אורד פתרונות הכוללים כיבוי אש בגז
מסוגים שונים ,מים ,קצף ,אבקה וערפל מים.
המומחים באורד מתאימים בעבור הלקוח חבילת מיגון מושלמת התפורה למידות
הלקוח ותקציבו ועומדת בדרישות שרותי הכבאות ובתקנים מחמירים ביותר.
מערכות הבטיחות וההגנה מפני אש של אורד ערוכות לתת מענה בכל תחום החל
מגילוי וכיבוי אש ועשן ,ניהול ופינוי עשן במבנים ,תכנון הנדסי דרך שרות ותמיכה
וכלה בהדרכה מקיפה לבטיחות.

גילוי וכיבוי אש
אורד נציגת  SIEMENSמציעה מגוון של פתרונות לגילוי אש ועשן בטכנולוגיות שונות הנתמכות בתקני EN/
 ,ULוכוללות מערכות משולבות כריזה וטלפון כבאים ,מערכות ניהול עשן עפ"י תקן  UUKLותקנים בינלאומיים
נוספים .בנוסף ,מציעה החברה פתרונות כיבוי אש בגז ,אבקה ,ערפל מים ,ופתרונות טכנולוגיים בהם נדרש
להקטין סיכוי להתפתחות אש בחללים מאוישים.
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מערכות ניהול עשן
אורד מספקת מערכת פיקוד ושליטה דיגיטלית בעשן מתוצרת  SIEMENSהמשולבת במערכת גילוי האש בעלת אישורי תקן
( UL/UUKL (UL 864לניהול ושליטה בעשן תוך שימוש במערכות המכניות ( (HVACלשליטה בעשן בתצורה אוטומטית מלאה
ו/או וידנית והכוללת עמדת כבאים דיגיטלית הנושאת תקן לניהול עשן ( .)FSCSמערכות ניהול העשן מהווה חלק אינטגרטיבי
ממערכת גילוי האש כאשר הממשק נעשה בתקשורת מלאה ,כל רכיבי המערכת מאושרי
( UL/UUKL (UL 864ועומדים בדרישות התקן .NFPA92
המערכת מאפשרת השתלטות אוטומטית על מערכות מיזוג האוויר ושחרור העשן ומקבלת עדיפויות שליטה באירוע חירום.
המערכת מאפשרת יצירת תרחיש קבוע מראש לכל אירוע שיוגדר לכל אחד מאזורי האש בנפרד או/ו במקביל .כמו כן
המערכת תומכת בריבוי עמדות כבאים בהתאם לדרישות הבטיחות ,ובכך מאפשרת פיקוד מיטבי על העמדות.

מערכות גילוי מתקדמות באמצעות סיב אופטי
אורד מתקינה מערכות גלוי אש מתקדמות באמצעות סיב אופטי .מערכת ה Fibro Laser-הינה מסדרת OTS-X
תוצרת חברת סימנס .זוהי מערכת גילוי המבוססת על סיב אופטי המחובר ישירות ללוח הבקרה (ללא אמצעי
עזר נוספים כגון תקשורת או מקורות מתח נוספים) .הכבל מוגן כאשר מעטפת הסיב הינה Halogen free,
 .Flame Retardingהתראת האש מוצגת ברזולוציה של  3-4מ' ממקום האירוע .תחום עמידות הסיב בין
 .-40°C-120°Cגלאי הכבל מחובר ליח' הבקרה לצורך ניתוח והצגת הנתונים המתקבלים
מהסיב האופטי ,כאשר תחום המדידה .-30°C-+90°C
המערכת מאפשרת חיבור מגעים יבשים לביצוע פקודות  I/Oבזמן אירועי אש כגון הפעלת
אוורור ,בקרת תנועה ,תאורה וכו' ,ומחוברת בתקשורת מלאה למערכת שליטה ובקרה
מאושרת תקנים בינלאומיים ותקן ישראלי כדוגמת  MM-8000תוצרת חברת
סימנס להצגת האירועים בצורה גראפית.

מערכות יניקה
אקטיביות
מערכת אקטיבית לשימוש באפליקציות מיוחדות
ושימוש בחדרי קירור לטמפרטורות נמוכות
במיוחד .המערכת מורכבת מגלאי המותקן
בתוך מארז סגור ,מפוח ליניקת אוויר
ומערכת צינורות  .PVCהיחידה
האקטיבית יונקת אוויר מהחלל
המוגן בעזרת מערכת צינורות
וחרירי יניקה הממוקמים לאורך הצנרת,
שקוטרם ניקבע לפי האיזומטריה ואורך
הצנרת .קידוח קוטר חריר היניקה מבוצע לפי
שיטה מחושבת הדואגת לדגימה אופטימאלית של
החלל המוגן.
ליחידת היניקה ניתן לחבר צנרת יניקה באורך של עד 100
מ' בצורת האות  ,Uאו  Uכפול .בכל סנף של הצנרת ניתן להתקין
קופסה נוספת המכילה גלאי (שדרכו יעבור האוויר המוזרם בסנף)
לצורך קבלת אינדיקציה מדויקת לגבי מיקום העשן .בעזרת גלאי נוסף זה
ניתן לבצע הצלבת אזורים (. )Cross Zoning
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בטחון
אורד מציעה מגוון פתרונות חדשניים וייחודיים בתחומי
הבטחון וההגנה ההיקפית ,הנשענים על מומחיות
באינטגרציה של מגוון מערכות וסנסורים שונים ביישומים
מתקדמים.
הגנה היקפית וגדרות
אורד הינה ספקית מובילה של פתרונות חדשניים ויחודיים בתחום הגנה היקפית .לחברה ניסיון עשיר בביצוע פרויקטים
ביטחוניים ,כגון פריסת מערכות הגנה נרחבות ומתוחכמות בתחומי הגנת הגבולות ,בסיסים צבאיים ,הגנה אורבאנית (Safe
 ,)and smart Cityשדות תעופה ,נמלים ,מסופי רכבות ,מתקני כליאה ומבני ציבור .פתרונות ההגנה ,נשענים על המומחיות
הייחודית של אורד באינטגרציה של מגוון מערכות בקרת כניסה ,סנסורים ,מערכי רדאר ,גדרות אלקטרוניות ומערכות
לראיית לילה ,וכוללים כמה מן היישומים המתקדמים ביותר בעולם ,כגון ביומטריה ומערכות ניתוח וידאו.
בנוסף מציעה אורד מגוון פתרונות בטחון להגנה היקפית מבוססות מערכות התרעה אלקטרוניות על גבי גדרות המאפשרות
התרעה קולית וחזותית במרכז בקרה לניסיון חדירת חודר/חודרים או במקרים של ניסיון לנטרל/לחבל בכל אחד ממרכיבי
המערכות .בארגז הכלים מעמידה אורד יכולות ביצוע עבודות הנדסה אזרחית שכוללות הקמת תשתיות בטון לגדרות הבטחון
בהיקף המתחמים ,התקנה של גדר פיזית ומערכת גדר אלקטרונית לזיהוי והתרעה.

6

טלויזיה במעגל סגור
אורד עומדת בקדמת הטכנולוגיה הבינלאומית בסל הפתרונות המוצע בתחום הטמ"ס
(טלויזיות במעגל סגור) ,ומציעה מערכות ניהול וידאו מתקדמות ביותר (כדוגמת
 )Genetec VMSאשר משלבות בתוכן מגוון רחב של פתרונות צפייה הכוללות בין
היתר מצלמות  ,IPמצלמות אנאלוגיות ,מצלמות תרמיות ומצלמות משולבות רדאר
עם יכולות ייחודיות לשליטה על אתרים מבוזרים ,מפות מתקדמות ,פתרונות שמירה
בענן ,מערכות ניתוח תוכן ( Onlineאנאליטיקה) ומערכות ניתוח ותחקור (post event
.)analysis

בקרת כניסה וביומטריה
אורד מציעה מגוון פתרונות לבקרת כניסה מבוססות מערכות קוויות ואלחוטיות ,בהם
מערכת  Sipassהמשמשת לבקרת כניסה ושליטה ובקרה מרכזית על מכלול מערכות
הבטחון ,מערכת מודולרית המתאימה לכל סוגי הארגונים במגזרים ובשווקים השונים.
מערכת בקרת הכניסה  SALTOמתבססת על מנעולים ו/או צילינדרים אלקטרונים ללא חיווט
הכוללים סוללה פנימית ,המערכת מותאמת להתקנה בבתי מלון ,משרדים ובתי דירות.
אורד מציעה מערכות ביומטריות המהוות פריצת דרך טכנולוגית ביכולת לזיהוי אדם
בצורה מוחלטת ע"י שימוש בחתימה הביומטרית של טביעת אצבעותיו ,זיהוי פנים,
וקשתית עין.
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בטחון
DR M
DRONE DEFENSE SYSTEM

מערכת הגנה בפני רחפנים וכטב"מים
DROM – Drone Defense System
אורד משווקת את מערכת הDROM – Drone
 - Defense Systemהחדשנית להגנה בפני
רחפנים וכלי טייס בלתי מאויישים הכוללת
זיהוי ,איתור ונטרול הרחפן .המערכת מיועדת
לצבאות ולארגוני בטחון כגון שדות תעופה,
אצטדיונים ומתחמים אסטרטגיים.
למערכת יתרונות משמעותיים בטווח גילוי ,בכושר ובדיוק
החסימה שלה .למערכת יכולת מבצעית של גילוי רחפנים זעירים
ממרחקים העולים על  3.5ק"מ והתבייתות אלקטרואופטית,
שיבוש ,ונטרול ממרחק של יותר מ 2.5-ק"מ .יחד עם זאת מסוגלת
המערכת לתת מענה לטווח הקרוב יותר ולייצר כיפת הגנה סביב
האזור המבוקש .המערכת הינה מודולרית ומתאימה למשימות
אבטחה שונות.
ניתן להתקינה בגרסה נייחת ,המתאימה להגנה על מתקנים
קריטיים ,מתחמים אסטרטגיים ,בסיסים צבאיים או בנייני ממשל
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וכן בגרסה ניידת שנועדה לתת מענה להגנה על אירועים מזדמנים,
 VIPאו כלים צבאיים וכוחות מתמרנים.
המערכת מספקת הגנה אווירית יעילה כנגד רחפנים עוינים וכלי
טייס בלתי מאוישים אחרים ,גם בגדלים זערוריים של מיקרו וננו.
המערכת המכונה  ,DDS DROMפועלת לגילוי ,זיהוי ,מעקב ,נטרול
ואף השמדה של רחפנים המהווים איום.
תהליך הניטרול מונה מספר שלבים ,בשלב ראשון -המערכת מגלה
ומזהה את הרחפן באמצעות מכ"ם וחיישנים אלקטרו-אופטיים או
אינפרא-אדומים .בשלב השני מתבצע חישוב הנתונים ומועברת
התראה למפעיל במידה והרחפן נמצא עוין .בשלב השלישי
מתחילה פעולת שיבוש אוטומטית או ידנית על ידי מפעיל
המערכת ,בהתאם להגדרת המנוע החישובי .בשלב הסופי ,כאשר
הרחפן המאיים מגיע לאזור המוגן ,הוא מנוטרל באמצעות חסימת
 GPSוחסימת רדיו ומובא לשטח "הריגה" מתוכנן מראש.

בקרה

חברת אורד מספקת פתרונות אינטגרטיביים בתחום הבקרה .החברה מבצעת פרוייקטים
בתחום בקרת המבנה ( )Building Automationומיזוג אויר ( )HVACלרבות תכנון ,הפעלה,
הרצה ומתן שרות בעולם הבקרה התעשייתית ובקרת המבנה בתצורות השונות.
מערכת בקרת מבנה הינה מערכת ממוחשבת לניהול ,שליטה ובקרה המותקנת במבנים ושולטת ומפקחת על המערכות המכניות
והחשמליות בבניין כגון מיזוג ,אוורור ,תאורה ,חשמל ,מים ומערכות אינסטלציה.
חברת אורד מספקת פתרונות אינטגרטיביים בתחום הבקרה ומתקינה מערכות בקרה לרוב במבנים גדולים ועתירי מערכות
חשמליות ומכניות .מערכות הבקרה מבוססות  PLCמבית  Beckhoffגרמניה ובעלת מגוון של פרוטוקולים פתוחים
( Bacnet, LON, Modbus, KNX, DALIועוד) מאפשרות למנהל האחזקה שליטה מרבית בפרמטרים השונים ומידע מפורט לגבי
המצב של כל אחת מהמערכות ,התראה מהירה על תקלות טכניות וכמו כן חיסכון באנרגיה ,מיזוג וכדומה.
לאורד מערכת שליטה ובקרה מבית  Certecאוסטריה ,המבוססת על פתרון ה .Web-פתרון זה הוא למעשה תוכנה ייעודית אליה
ניתן לגלוש מכל מכשיר שיכול להריץ דפדפן מכל סוג שהוא ( .)Explorer, Chrome, Safari, Firefoxתוכנה זו מעבדת את המידע
המגיע מהבקרים המותקנים על המערכות השונות .באמצעות התוכנה ניתן לשלוט במערכות השונות בצורה אוטומטית או
ידנית.
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פתרונות
טעינה לרכבים
חשמליים
רשת טעינה ארצית מבוקרת ומנוטרת  on-lineעם מגוון פתרונות
טעינה מתקדמים ,ביתיים ,עסקיים וציבוריים.

טעינה ביתית

תחנת ה'תדלוק' הפרטית שלכם – פשוט ,נוח ו ...קרוב

 4או  8מטר

פוליקרבונט

 6-11ק"ג

מפרט טכני

הספק טעינה דינמי

3.7kW | 7.4kW | 11kW | 22kW

אורך כבל

חומר יצור

משקל

הרכבה

על גבי קיר או מוט

טעינה לעסקים

כשאתם עובדים ,גם הוא עובד ,בשבילכם
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פוליקרבונט

 6-11ק"ג

מפרט טכני

הספק טעינה דינמי

3.7kW | 7.4kW | 11kW | 22kW

תקשורת

בקר עם קורא RFID
GPRS MODEM
UMTS | GSM

חומר יצור

משקל

הרכבה

על גבי קיר או מוט

www.evcharge.co.il

תוכנת ניהול  -פלטפורמה חכמה לניהול טעינה
ניהול רשת הטענה ארצית לרכבי  EVוIn- Plug-
ניהול  BILLINGעבור כל סוגי הלקוחות הטוענים :לקוחות פרטיים ,ועדי בתים ,עסקים
וארגונים ,ציי רכב ובמרחב הציבורי
הגדרת תעריפי חיוב משתנים ע"פ דרישה וסוג לקוח
ניהול תוכנות עסקיות ברזולוציה של המטען הבודד
ניהול ,ניטור ומתן פתרונות טכניים לכל סוגי המטענים מרחוק (ביתיים וציבוריים)

טעינה ציבורית

פתרון הטעינה למרחב הציבורי חונים ,טוענים ונוסעים

11kW | 22kW

 30ק"ג

מפרט טכני

הספק טעינה

סוג הכבל

בקר עם קורא RFID
GPRS MODEM
UMTS | GSM | GPS

חומר יצור

פלדת אל-חלד

משקל

הרכבה

על ריצפה או יסוד

טעינה מהירה

מטען אולטימטיבי המציב רף חדש לעמדות טעינה אולטרה
מהירות ()150kW-50

50kW-375kW

מפרט טכני

הספק טעינה

סוגי מחבר

CHADeMO I CCS2

חומר יצור

שלד מפח מגולוון חיפוי
אלומיניום
עמוד מפלדת אל-חלד

משקל

 395ק"ג עם מארז סוללות
 350ק"ג ללא מארז סוללות

הרכבה

על רצפה או יסוד
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אורד מציעה פתרונות אנרגיה סולאריים בתחום הפוטו וולטאית
באמצעות חברת הבת "סולארפאוור".
סולארפאוור מבית אורד הינה חברת ה EPC-הוותיקה והמובילה בישראל בתחומה ובעלת ניסיון רב בהתקנת מערכות
סולאריות ,מחוברות רשת ועצמאיות ,המותאמות לכל מבנה .במקביל לכך ,מבצעת החברה עבודות תשתית נלוות כגון עבודות
במתח גבוה ,חיזוק והחלפת גגות לצד שירותים נוספים .החברה התקינה עד היום כ 20%-מהמערכות בישראל בהסדר מוני
נטו ומתמחה בסקטורים רבים ובדגש על הסקטור התעשייתי והקיבוצי.
עם לקוחות החברה נמנים לקוחות מובילים הן מהמגזר העסקי והן מהמגזר ההתיישבותי .להלן מספר דוגמאות ללקוחות
החברה :מגזר עסקי ,HP -אורמת ,אינטל ,יקבי גליל ,מקורות ,מרכזי  BIGועוד .מגזר קיבוצי -זיקים ,נחשונים ,גדות ,צאלים,
מזרע ,ראש הנקרה ועוד .מגזר מוניציפאלי – עיריית ירושלים ,ראשון לציון ,יבנה ,קרית מוצקין ,חולון ,חדרה ועוד.
החברה מקימה פרויקטים במתכונת ה Turn Key-כולל רישוי ,תכנון ,אספקת ציוד ,התקנה וחיבור לרשת עם יכולות תכנון
והנדסה עצמאיות .לחברה ניסיון רב שנים באחזקת מאות מערכות על גגות וקרקעיות בצבר מצטבר של מעל 250MW
פרויקטים בשרות .החברה רשומה כקבלן חשמל סיווג 160א' .לחברה הסמכת תו תקן .ISO 9001
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סוגי מערכות
מערכות סולאריות על גגות בהסדרת מונה נטו
מערכות סולאריות מחוברות רשת בהסדרת מונה נטו מותקנות על כל סוגי הגגות בהתאמה למבנה –
תעשייתי ,מסחרי ,משרדי או חקלאי .בין השאר ,סולארפאוור מתמחה בביצוע התקנות על גגות רגישים
במיוחד (לדוגמא בחברות כמו :אינטל HP ,מנועי בית שמש וכד') .מערכות אלה מייצרות חשמל נקי עבור
בעל הנכס ,ובהתאם להספק המערכת ולצריכת המבנה – יכולות לאפס את חשבון החשמל.

מערכות סולאריות קרקעיות ()Utility
מערכות סולאריות קרקעיות במסגרת הסדרות תעריפיות-מכרזיות .מערכות אלה ,בהספקים של מגה-
וואטים ,מתוכננות ומותקנות לפי מיטב הטכנולוגיה ,תוך שימוש במתקני עקיבה לשיפור התפוקה ,פנלים
ביעילות גבוהה להקטנת שטח ההתקנה ומערכות בקרה וניטור מתקדמות.

מערכות סולאריות עצמאיות (/ )Off-grid
היברידיות ()Hybrid
מערכות עצמאיות לשימושים שונים לאספקת חשמל למקומות מבודדים .המערכות
פותרות בעיות תשתית לאתרים מרוחקים ומספקות חשמל רציף ליישומי
תקשורת ,בטחון והתיישבות מבודדת .בשילוב מספר מקורות אנרגיה,
מערכות היברידיות מספקות חשמל יציב ואמין גם בתנאי מזג אויר
ולוגיסטיקה קשים.
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לאורד מערך שרות ואחזקה בפריסה גיאוגרפית
נרחבת ב 5-מרכזי שרות מדן ועד אילת ,הכולל
הסכמי שירות ( ,)SLAבמגוון אפשרויות לפי דרישת
הלקוח.
החברה מפעילה מוקד  24/7לטיפול בקריאות שרות המגובה בתוכנת
מוקד ייעודית ,שיגור טכנאים אזוריים לטיפול בתקלות .מערך השרות
מכיל מכלול לוגיסטי ותפעולי נרחב של למעלה מ 120-ניידות שרות
ב 5-מרכזי שרות בארץ ,מחלקת קשרי לקוחות מנהלת מערך חוזי
שירות בתום תקופת האחריות הכולל הסכמי שרות בכל הרמות על
פי דרישת הלקוח בדגש על איכות שרות היוצר יחסים ארוכי טווח
עם הלקוחות .שרידות גבוהה של המערכות ומניעת הצורך בהחלפתן
במהלך חיי המוצר ,מובילה לנאמנות לקוחות ביחד עם דרישות תקן
מחמירות וידע קנייני  /טכני.

אזור
הצפון

חיפה

אזור
המרכז

אזור
ירושלים
חולון

ירושלים

פריסה
גיאוגרפית
נרחבת

אזור
הדרום

באר שבע

אילת
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אזור
אילת

אורד מספקת שרות ותחזוקה למערכות סולריות  ,O&Mמרכז ניטור
ארצי ,בדיקות תקופתיות ,צילומים טרמיים באמצעות רחפן עם מצלמה
טרמית ייעודית ,ושרותי ניהול והרחבת אחריות במאות מערכות עם
היקף של כ 250MW-עד היום.
דגש על איכות השרות ייצרה יחסים ארוכי טווח עם הלקוחות.
נאמנות ללקוחות כתוצאה של עלות גבוהה להחלפת מערכות במהלך
חיי המוצר ,דרישות תקן מחמירות וידע קנייני /טכני .מעל  97%של
המערכות הנמכרות נכנסות להסכם שרות .מעל  97%של הלקוחות
מאריכים את הסכם השרות המקורי מעבר לתקופת האחריות.
מחויבותה של אורד למצויינות בעבודה באה לידי ביטוי בכל שלב ושלב
לאורך הפרויקט .בשלב התכנון ,אנו לומדים את צרכי הלקוח לעומק
ומנתחים את הסיכונים; בשלב היישום אנו עובדים עם הלקוח באופן
צמוד כדי להבטיח הטמעה קלה; בשלב ההפעלה אנו מספקים תמיכה
ואחזקה שוטפת  24שעות 7 ,ימים בשבוע כדי להבטיח פתרון מושלם.

פיננסים ובנקאות
בנק ישראל
הבורסה ליהלומים
בנק פועלים
בנק לאומי
בנק מזרחי טפחות

פרויקטים
נבחרים

מגדל שוקי הון
בנק דיסקונט
קמעונאות ומרכזי קניות
שופרסל
סופר-פארם
קניון שבעת הכוכבים ,הרצליה
קניון ארנה ,הרצליה
קניון כרמיאל
קניון נצרת
אגיס
פלסאון
כמוביל
קרליין
כימיקלים לישראל
אלפא קוסמטיקס
פרומדיקו

אוניברסיטאות
אוניברסיטת ת”א
אוניברסיטת חיפה
הטכניון
אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן-גוריון ,באר-שבע
מכון ויצמן
בקרת תנועה
הנתיב המהיר ת"א
מנהרת הארזים
עיריית פ"ת
בתי”ח ומרכזים רפואיים
מרכז רפואי ע”ש רבין
מרכז רפואי יוספטל
מרכז רפואי הדסה
ביה”ח זיו
ביה”ח העמק
מרכז רפואי הלל יפה
מרכז רפואי שערי מנשה

גליל כימיקלים
הרודס ,ים-המלח

טבע

מלון ענבל ,ירושלים

טמבור

מלון השרון ,נתניה

אלגת כימיקלים

רימונים ,ים המלח

אינטרפארם

רימונים ,אילת

גדות ביוכימיה

פרימה ,ירושלים
רשת מלונות שרתון
רשת מלונות פתאל
רשת מלונות קיסר

גדיב מפעלים פטרוכימיים
מסופי רכבת
מסוף ת”א מרכז
מסוף ת”א ההגנה

גז ונפט

תחנת רכבת אשדוד עד הלום

אמישראגז

תחנת רכבת רחובות (ע”ש הדר)

פי גלילות

מוסך קטרים ,באר-שבע

בז”ן

מוסך קטרים ,חיפה

תש”ן

מרכזים לוגיסטיים

דיור מוגן

מחלבת דור אלון תנובה

אחוזת בית ,רעננה

דלק מוטורס

נוה דור ,חיפה

מקורות

דור ,טבעון

סנו

משען ,גבעתיים

נשר

משען ,חיפה

נילית

משען ,ירושלים

אליאנס צמיגים

המבריא ,כפר סבא

אוסם נסטלה

מרכז רפואי סורוקה

הייטק

מתקנים אסטרטגיים

אברבנאל

אינטל

עיר הבה”דים

מזרע

קומברס

פרויקט גדר ההפרדה

שלוותא

סיסקו

בסיסים ומפקדות צה”ל

מרכז רפואי ברזילי
מרכז רפואי קפלן
ביה”ח לניאדו
מרכז רפואי סוראסקי ,איכילוב

בתי מלון
הילטון ,תל-אביב
וולדורף אסטוריה ,ירושלים

מרקורי

חברת החשמל לישראל

רפאל

מתקני מקורות חב’ המים

אלביט

כלא השרון

מצודת דוד ,ירושלים

כימיקלים ופרמצבטיקה

כלא קציעות

קניון הראל
קניון ראש העין
קניוני האחים עופר:
קניון אבנת ,פתח תקוה
קניון עיר ימים ,נתניה
קניון רננים ,רעננה
קניון רחובות
קניוני עזריאלי:
קניון איילון ,רמת-גן
קניון חולון
קניון גבעתיים
קניון עכו
שדות תעופה ואווירונאוטיקה
רשות שדות התעופה
התעשייה האווירית לישראל
תעשיית המזון
תנובה
נסטלה
יוניליוור
שטראוס
כרמית
בית השיטה
פרי-אור
תלמה
עוף העמק
טיבעול
עוף טוב
פרי הגליל
קוקה קולה
קרלסברג
תקשורת
בזק
אורנג’ (פרטנר)
סלקום
פלאפון
יס
Smart City
עיריית ראשל”צ

ריץ’ קרלטון הרצליה

כרמל אולפינים

נמלי ים

עיריית ת”א

מלון דניאל ,הרצליה

מכתשים אגן

נמל חיפה

שחקים ירושלים

דן ,ירושלים

חיפה כימיקלים

נמל הנפט חיפה

ממילא ירושלים

דן פנורמה ,חיפה

טבע

נמל אשדוד

קרן קיימת לישראל

הרודס ,תל-אביב

פריגו

נמל אילת

מוקד עיריית אשדוד
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הנהלה ראשית

חיפה

ירושלים

באר שבע

אילת

המשביר 4
א.ת .חולון 5885521
טל03-5576666 .
פקס03-5560779 .

בעלי המלאכה 26
צ'ק פוסט  ,חיפה
טל03-5578900 .
פקס03-5578998 .

סינמה סיטי
ירושלים
טלפקס02-6661580 .

תוצרת הארץ 3
ביתן 108
פארק אופיר
טל08-6652080 .
פקס08-6652079 .

ת.ד 9021 .אילת
טל08-6330050 .
פקס08-6331771 .

www.orad.cc | Info@orad.cc | 1-700-70-70-24

