החזון שלנו
חברותינו הוקמו במטרה לייבא את הטכנולוגיות המתקדמות והאמינות ביותר לסביבה.
המוטו שלנו הינו “( ”Kaizen
) שיפור מתמיד.
מבחינתנו אין מוצר או שירות שלא ניתן לשפרו ולכן אנו שמים דגש על שיפור מוצרינו בהתאם לצרכים
ולביקוש השוק ומבחינתנו ,השמיים הם הגבול.

אצלנו איכות זו לא הבטחה ,אלא דרך חיים.
כלל המוצרים והטכנולוגיות שהחברות שלנו מייבאות נבחרו בקפידה לאחר בדיקתם והתאמתם לצרכי
השוק והאקלים הישראלי במטרה לשרת את הרשויות המקומיות.
כל חברה עוסקת בתחום סביבתי שונה וביבוא טכנולוגיות הרלוונטיות לתחומה.

ר.ג.א לסביבה:
יבוא כל סוגי מכונות הטיאוט ,משאיות אשפה ומכונות שטיפה בלחץ מהחברות המתקדמות בעולם!

ר.ג.א אקולוגיות:
יבוא ריהוט רחוב ,אשפתונים ,מיכלי מיחזור ,טמוני קרקע ,במות הידראוליות ,מונחי קרקע ואפליקציה
מתקדמת לניהול נכון של איסוף האשפה ואחזקה של מוצרים למרחב הציבורי.

אלקטרה תשתיות סביבה:
מערכות לשינוע אשפה פנאומטיות תוצרת חברת  ,URD - RosRocaבעלת מחלקת ההנדסה והמחקר
המתקדמת בעולם.

:SLI- SMART LIGHT ISRAEL
עוסקת בפתרונות לעיר חכמה ,תאורת  ,LEDמערכות שליטה ובקרה על תאורת הרחוב,
על המצלמות ועוד.

חברותינו עובדות עם הספקים המובילים והמתקדמים בעולם ביניהם:

מכונה לקרצוף וחידוש הקרקע

תוצרת צרפת

NC286R
לחידוש מדרכות העיר
מכונת קרצוף בלחץ מים חמים של Bar

בטמפרטורה של  90°צלזיוס

הטכנולוגיה המתקדמת בעולם לחידוש פני העיר
מחדשת ומרעננת | מורידה מסטיקים | הסרת גרפיטי | ניקיון אדניות | ניקיון ספסלים
היתרונות של :NC286R
•מכונה ייעודית לחידוש כל סוגי הריצוף.
•חסכונית ,ייבוש מיידי ,עוצמתית ,מענה קל ומהיר.
•המכונה עובדת באופן שקט ,אינה מפריעה לסביבה ,ניתן לעבוד איתה במשך כל שעות היום
גם באזורי בילוי וקניות הומי אדם.
•בעת ביצוע השטיפה המכונה שואבת את המים בחזרה ומשאירה את האזור נקי ויבש ,כמו חדש!
•המכונה עובדת בלחץ מים של  286 Barובטמפרטורה של  90°צלזיוס.
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משאית לשטיפת פחים

תוצרת פורטוגל

FICO 4JET
לניקיון ברמה אחרת!
המשאית הייחודית מסוגה בארץ עם  100%מחזור מים המאפשרת ניקיון מבריק של עגלות האשפה
על-ידי שטיפה בלחץ גבוה במים חמים.
כולל חיטוי ובישום בסוף התהליך.
מתאים לעגלות אשפה בנפחים של  60-3,000ליטר!

לפני
•שטיפה חיצונית ופנימית בלחץ גבוה של מים!
• 100%מחזור מים!
•חיטוי באמצעות חומר דטרגנטי!

אחרי

• 30-90שניות לניקוי יסודי!
•בישום העגלה בתום התהליך!
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משאית לשטיפת פחים

תוצרת שוויץ

משאית לשטיפת טמונים ומונחי קרקע
משאית לשטיפת טמונים ומונחי קרקע מבית  Villigerמאפשרת ניקוי והברקה בשיטה נוחה ומהירה.
המברשות מנקות את פנים המיכל ומערכת השטיפה בלחץ גבוה מסירה וממיסה את כל שאריות האשפה
מחלקו החיצוני של המיכל.
•מושלם לניקוי פנימי וחיצוני של הטמון  /מונח הקרקע
•אפשרות למנוף אוטונומי
•כולל שטיפה בלחץ ,משאבה טבולה ותוספות נוספות
•כולל שואב
•כולל לחץ אויר
•בעל מקום לשאריות אשפה
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מרכבי דחס ופינוי אשפה למשאיות

תוצרת גרמניה

 FAUNגרמניה ,יצרנית מתקני האשפה הגדולה והטובה בעולם.
פס הייצור המתקדם בעולם.
ניסיון של  152שנים ,איכות ללא פשרות!

ROTOPRESS
מהיר יותר | בטיחותי יותר | שקט יותר | חסכוני יותר
מתקן הדחס עובד בשיטה רוטורית  -עקרון התוף המתוחכם הופך את  ROTOPRESSלמשאית איסוף
האשפה הכלכלית ביותר לסילוק פסולת ביתית ופסולת מסחרית אפילו בפעילות מרובת משמרות.
ה ROTOPRESS -יכולה לרוקן את כל סוגי המיכלים 60-1100 ,ליטר.
ה ROTOPRESS -שקטה ,בטיחותית ,חזקה ,חסכונית ,אמינה ,מהירה יותר ובעלת יכולת העמסה גבוהה יותר
מכל משאית דחס רגילה.
•יכולת העמסה גבוהה משמעותית
•האשפה נכנסת ישירות לתוף ללא צורך בשוקת
•שקטה יותר  -אין צורך לעצור על מנת לדחוס את האשפה פנימה ,לא צריך להגביר סל"ד ובכך להאט
את העבודה
•בטיחותית  -אין סכנה לפגיעה פיזית היות שאין חלקים נעים בסמוך לאזור העבודה
•נוחה וזולה לאחזקה  13 -חלקים נעים לעומת  37במשאית דחס רגילה  -חיסכון במשקל ואמינות
לאורך שנים
•המתקן עומד בתנאי סביבה קיצוניים ללא כשל מכאני ,הידראולי ,פנאומטי או חשמלי
•ה ROTOPRESS -עמידה בתנאי מזג אוויר קיצוניים החל מטמפרטורה של  -5°ועד  50°צלזיוס
•כולל מערכת גירוז אוטומטית
•פתרון תקלות מרחוק
•מערכת הפעלה בעברית

פחות תקלות יותר עבודה!
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מנוף אוטונומי

תוצרת שוויץ

SPEED LIFTER
המנוף האוטונומי
הדרך למקסם את הביצועים שלך
מערכת ה SPEED LIFTER -מאפשרת תכנון ואיסוף אשפה באופן מהיר וחסכוני.
מדובר במערכת הרמה אוטומטית לחלוטין לאיסוף מיכלי פסולת במהירות ,ביעילות ובבטיחות,
ללא צורך בעובד נוסף מלבד הנהג.
•תואם את כל שיטות ההרמה ,וו  1או  ,2פטריה
•סיבוב 360°
•עמידה בעומסים גבוהים
•ניתן לאיסוף משני צידי הדרך
•מקסום היעילות והפחתת העלויות הכוללות!

10

נפות לחוף הים

תוצרת בלגיה

SUPRA XW
נפות לניקוי חוף הים מבית רגא
נפות לניקוי חופים המיוצרות על ידי חברת  DHOOGHE BEACH CLEANERהמובילה בייצור מכונת ניפוי
חול לניקוי חופים.
ניתן להזמין נפה בגדלים ונפחים שונים ,עובי רשת שונה עם שימת דגש על איסוף סוגי פסולת
הרלוונטית לכל לקוח.
נפות ניקוי החוף מבית רגא יעילות בהסרת לכלוך רב המאפיין את החופים לרבות אצות ים ,שאריות
דגים ,זכוכיות ,פלסטיק ,פחיות ,סיגריות ,בקבוקים ,קליפות ,אבנים ,חתיכות עץ וכל פסולת לא רצויה.
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מכונות טיאוט

תוצרת גרמניה

VS4
עוצמה | אמינות | חיסכון
•המשאית הנמכרת בישראל מעל ל 10-שנים ברציפות!
•איכות ללא פשרות :תוצרת גרמניה ,בניה בעבודת יד ,הנדסה המתקדמת בעולם,
בקרת איכות מירבית.
•קלה וזולה לאחזקה  -שני מנועים  -אחד לנסיעה והשני למערכת הטיאוט
•רוחב טיאוט עצום  3.25 -מטר
•חסכון משמעותי בסולר :צריכת סולר של כ 40-ליטר ל 8-שעות עבודה (שני מנועים).
•מהירות נסיעה של  90קמ"ש  -לעבודה רציפה במקומות עבודה שונים.
•אין צורך בקצין בטיחות וטכוגרף.
•תחליף למפוח :מתקן שטיפה בלחץ הממוקם בגג הרכב ,משולב אוויר ומים ומאפשר עבודה
של  360°סביב הרכב לניקוי מירבי של המדרכות והכביש בעת ובעונה אחת.
•אחריות ל 4-שנים על המשאית ואחריות לשנה על המתקן.
•ניסיון ומוניטין מוכחים.
•נפח מיכל כ 4-מ"ק.
•נפח מיכל מים כ 1000-ליטר.
•משאית צרה לעבודה בכל רחוב ובכל סימטה.

קנית  - BROCKקנית שקט!
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מכונות טיאוט

תוצרת איטליה

 100%חשמלי!!!
הפתרון המושלם לניקיון מדרכות העיר!
השימוש ב SMARTWIND -משפר את חיי המפעיל והתושבים בשל הפחתה של כ– 40%בפליטת הרעש
וחיסול מלא של פליטת .CO2
הפתרון היעיל ביותר לניקיון מדרכות ורחובות  -מתאים לאזורי תעשייה ,מסחר ,בילוי ועוד.
•שליטה באמצעות ג'ויסטיק ,קל ונוח לתפעול
• 100%חשמלית
• 4-8שעות עבודה
•ידידותית למשתמש
•הוזלה של עד  70%בעלויות התחזוקה
•חיסכון של למעלה מ 90%-בהוצאות הדלק
•אופציה לצמצום כח אדם
•שיפור רמת הניקיון ברחבי העיר
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מכונות טיאוט

תוצרת גרמניה

Swingo 200+
הטובה בעולם ,ללא מתחרים!!!
אמינה | חסכונית | חזקה | נוחה לתפעול
•רוחב טיאוט מדהים של  2.60מטר!
•תמרון מדהים בזכות היגוי על ארבעת הגלגלים
•נפח מיכל אשפה של  2מ"ק
•מערכת למיחזור מים
•מהירות נסיעה של עד  40קמ"ש
תוספות אופציונאליות:
•שטיפה בלחץ
•צינור יניקה חיצוני
•שאיבה ושטיפת פתחי ניקוז  -מערכת SKR
•קיים גם דגם  eSwingoמטאטא  100%חשמלי

 eSwingoמטאטא  100%חשמלי
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מכונות טיאוט

תוצרת גרמניה

Cleango 500
הנדסה מעל הכול!
מכונה גדולה בנפח של  5מ"ק בעלת יכולות תמרון מדהימות.
•משקל העמסה גבוה
•סרן אחורי מחוזק
•יכולת תמרון מדהימה
•יכולת טיאוט בזמן נסיעה לאחור
תוספות אופציונאליות:
•צינור יניקה
•שטיפה בלחץ על הגג
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שירותי מוסך ,אחזקה ותיקונים

מתן שירותי מוסך ואחזקה
למכונות טיאוט ,מרכבי דחס
ומכונות ניידות

זמינות ,מקצועיות ושירות לפני הכל
מחלקת השירות והתיקונים של חברת רגא לסביבה מספקת שירות ,אחזקה שוטפת ותיקון תקלות על
כלל סוגיהן למכונות טיאוט ,מרכבי דחס ,מכונות קירצוף ,מכונות לשטיפת פחים ועוד.
ניידות השירות שלנו מספקות שירות בכל הארץ מצפון ועד דרום הן לעיריות והן לקבלנים פרטיים.
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אשפתון ייחודי כחול-לבן

תוצרת ישראל

אשפתון דגם אדם
עיצוב חדשני | עוצמתי | חזק ועמיד בפני ונדליזם
אשפתון  100ליטר המורכב מ 3-חלקים:
תבנית גוף ,תבנית כיפה ,ליינר פח פנימי

יתרונות הפח שלנו:
•הצבע מוטבע בתוך האשפתון -
אחריות לכל החיים
•האשפתון מחוספס למניעת הדבקת
מודעות ומדבקות

•קיים מקום למדבקות מיתוג בשני צידי הפח
•מבנה פתח האשפתון מונע כניסת בעלי חיים
•כיפה מתורממת לפינוי קל ונוח

•פלטה לכיבוי סיגריות העשויה מנירוסטה

פלטה לכיבוי סיגריות
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פח דחסן סולארי

תוצרת ספרד

פח סולארי SMAFYBIN
 100%נקיון |  100%סולארי |  100%ירוק
פח סולארי חכם בעל דחסן אשפה אשר מייעל את המשאבים בעיר.
הפח היחיד שמאפשר ניהול פסולת של עד  40אשפתונים רגילים והפחתת כמות המשאבים
הנדרשת עד כ.75% -
הפח הסולארי זמין בשני גדלים 110 :ו 200-ליטר ,כדי להתאים לצרכי שימוש שונים.
בעל עיצוב אלגנטי ,נגיש ועמיד ובכך משפר את מראה הסביבה בה הוא נמצא.
מגיע בעיצוב והתאמה אישית לכל לקוח ,מותאם לסביבה ומאפשר לרשות להפיק הכנסות מפרסום.
בעל תקנים אירופאים כולל תקן .CE
•יחס דחיסה1:5 :

•חומרים איכותיים

•חיישני מילוי

•עמיד בפני ונדלים

•קיבולת של  110ו  200 -ליטר

•כולל מיקום GPS

•נגיש

•כולל חיישני בטיחות

תוספות אפשריות:
חיישני נפח  /חיבור אלחוטי  /מידע בזמן אמת  /ייעול פינוי האשפה
פלטפורמת ניהול למרחב הציבורי

*מגיע עם עגלת רוטומולדינג
חזקה ,גמישה ועמידה לשנים רבות
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עגלות  1100מעוצבות

תוצרת ספרד

עגלות אשפה מעוצבות ועמידות
פחי  1100מעוצבים למרחב הציבורי
פינוי מהיר | איכות | אמינות
הגיע הזמן לעבור לעגלה חזקה יותר ,איכותית יותר ומעוצבת יותר לשנים רבות.
•עגלות אשפה בעיצוב מודרני ואסתטי תוצרת  FORMATO VERDEספרד
•העגלות מיוצרות בשיטת רוטומולדינג  -מוצר חזק ועמיד
•אחריות על הצבע לכל החיים
•עמידה בתנאי מזג אוויר קיצוניים
•עמידה בתקנים אירופאיים
•מגוון פתחים בהתאם לזרמים ולפי צבעים
•פינוי באמצעות משאית רגילה

פתח נוח לשימוש
לעומת פח  1100רגיל

פשוט לניקוי
ונשמר לשנים רבות

שקט וקל לתפעול

מתאים לכל זרמי
האשפה ולמיחזור

תוספות אופציונליות:

אפשרות להנגשה קולית

אפשרות לפתח נמוך ונגיש

מותאם לקורונה :אפשרות
פתיחה  -ללא מגע יד!!

אפשרות לנעילה ופתיחה
באמצעות כרטיס חכם
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מונחי קרקע

תוצרת ספרד

מונחי קרקע פלסטיק
עיצוב ללא פשרות
המיכלים מתוכננים בעיצוב מודרני ונקי עם דגש על פרקטיות ונוחות מירבית הן בשימוש והן בפינוי.
ניתן לבחור בפינוי באמצעות פטריה או וו כפול.
מתאים גם לאיסוף אשפה וגם למיחזור עבור כל סוגי הזרמים.
•נפחים של  3-4מ"ק

•אחריות על הצבע לכל החיים

•אפשרות לתוספת פדאל  -פתיחה רגלית

•עמידה בתנאי מזג אוויר קיצוניים

•נגישות לנכים

•עמידה בתקנים אירופאיים

•אפשרות לפתיחה באמצעות כרטיס חכם
בטכנולוגית RFID

•מגוון פתחים בהתאם לזרמים ולפי צבעים

•העגלות מיוצרות בשיטת רוטומולדינג -
מוצר חזק ועמיד
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•פינוי באמצעות משאית רגילה

מונחי קרקע

תוצרת שוויץ

מונחי קרקע מתכת
עיצוב חדשני ופרקטי
מונחים עיליים מדגם  SMART LINEמשלבים עיצוב מודרני ואורבני עם פונקציונליות מושלמת.
מונח זה משתלב בנראותו באופן מושלם עם הסביבה.
מערכת  SMART LINEמתפנה בקלות ובנוחות תוך מאמץ מינימלי.
מפרט טכני:
•נפח 4.9 – 2.5 :קוב
•מערכת מודולרית
•שיטת ריקון הפח :וו יחיד ,וו כפול או פטריה
•מתאים לפסולת מעורבת ,פסולת אורגנית ,נייר וקרטון ,פלסטיק ,זכוכית אלומיניום ועוד
•בעל פדאל לפתיחה רגלית
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טמוני קרקע

תוצרת ספרד

טמון מתכת עם מיכל עליון מנירוסטה
חזק | עמיד | חסכוני
•הרכבה מודולארית ללא ריתוכים – ניתן להחליף חלקים שנפגעו בקלות ובזול
•תעלה מובנת לניקוז מי גשמים – מונע בעיות מי גשמים גם בחורף קשה
•עומד בתקנים אירופאים
•פתח נירוסטה
•נפח אצירת אשפה  5100ליטר נטו
•השתלבות מלאה של משטח הדריכה עם הריצוף בסביבה
•מגיע בנפחים של  3-5מ"ק
•מגוון תאי קלט מעוצבים מנירוסטה
•מגוון שיטות פינוי אפשריות
•טריקה שקטה
•דגם חזק ועמיד
•פתח גדול במיוחד
•דוושת פתיחה רגלית
•תעלת ניקוז גשמים
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טמוני קרקע

תוצרת שוויץ

טמון קרקע
שילוב מושלם עם הסביבה
חברת רגא אקולוגיות גאה להציג את מערכת טמוני הקרקע המתקדמת בעולם תוצרת  VILLIGERשוויץ.
 VILLIGERהינה חברה בינלאומית פורצת דרך בתחום אצירת אשפה אשר שמה דגש על חדשנות
יעילות ואמינות.
אין ספק שטמוני הקרקע של  VILLIGERיהוו את הפתרון האולטימטיבי לאצירת אשפה בכל אזור מגורים
או מסחר.
חברת  VILLIGERשמה דגש על חדשנות ועיצוב
תוך כדי שימת דגש על איכות ובטיחות ללא פשרות!
•עמידה בכלל התקנים האירופאיים

•טריקה שקטה

•נפח אצירה של  3-5מ"ק

•דגם חזק ועמיד

•במת בטיחות מתרוממת

•פתח גדול במיוחד

•עשוי מתכת מגולוונת העמידה לאורך זמן רב!

•דוושת פתיחה רגלית

•מגוון שיטות פינוי אפשריות

•תעלת ניקוז גשמים

•השתלבות מלאה בסביבה
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דחסניות

תוצרת אוסטריה

דחסניות אשפה
פתרון עיקרי ואולטימטיבי לאצירת אשפה במקום מוגבל ומביאות
לחיסכון בשינוע האשפה.
דחסניות מבית רגא תוכננו להובלה ופריקה נוחות ביותר .דחסניות בעלי פתחי הזנה גדולים ונמוכים,
תפעול נוח ,דחיסה בלחץ גבוה ותוספות לפי דרישות הלקוח.
הדחסנית מיועדת לשימוש בכל מקום בו יש לדחוס כמויות גדולות של אשפה וחומרים הניתנים למיחזור
לפני ההובלה.
הדחסניות מותאמות לדחיסה של אשפה ביתית ,אשפה תעשייתית ,בקבוקים ,נייר ,קרטון ועוד...
מפרט טכני:
•קיבולת מיכל 10 :מ"ק עד  20מ"ק
•רוחב כולל 2300 :מ"מ
•אורך כולל 4,100-5,900 :מ"מ
•מנועKW 5.5-7.5 :
•קיבולת מיכל שמן 80 :ליטר
•הזנה 3 :פאזות 480V -
•תפעול ותחזוקה קלים ונוחים במיוחד
•דלת אחורית אטומה לחלוטין לדליפת נוזלים
•דלת תחזוקה קדמית
•אפשרות להוספת חיישנים לזיהוי תקלות
•חיישני נפח

מהפך להרמת עגלות
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דחסניות

תוצרת אוסטריה

 - MULTIPRESSהדחסנית החכמה
אטומה | חסכונית | איכותית
פתרון מהפכני לאצירת אשפה באזורי מגורים /מרכזי קניות /תחנות רכבת /אוניברסיטאות/
שדות תעופה /רחובות מרכזיים ועוד.
פיתוח חדשני ,אסתטי אטום למניעת ריחות וחסכוני בעל עיצוב חדשני עם מקום מיועד לשטח פרסום/
לוגו של העירייה לתקשורת חזותית עם המשתמשים.
חיסכון משמעותי בהוצאות פינוי האשפה!
•ניתן להזמין עם מערכת שקילה עם כרטיס חכם לכל תושב בטכנולוגיית RFID
•תא השלכה גדול ונוח בנפח של  510ליטר
•מיקום פתח ההשלכה לבחירת הלקוח
•יחס דחיסה של ( 5:1ועשוי להגיע אפילו ל )6:1משתלב בצורה מושלמת עם הסביבה
•גרפיקה לבחירת הלקוח
•ניתן להוסיף את מערכת

שתעזור להגדיל את היעילות על ידי תכנון לוגיסטי ותזמון

משאית הפינוי
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במות הידראוליות

תוצרת שוויץ

LIFTOMAT
מעלית הידראולית לפחי 1100
מעלית ה LIFTOMAT-הינה הפתרון האידיאלי עבור מקומות צפופים.
מפרט טכני:
•מתאימה ל  1-5עגלות .1100
•מערכת מודולרית.
•מתאימה לכל סוגי הפסולת.
•הפעלה חשמלית  /הידראולית.
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במות הידראוליות

תוצרת שוויץ

QUEDROMAT
במה הידראולית לדחסנית תת קרקעית
בעזרת מערכת ה Quadromat -ניתן לאחסן דחסנית אשפה בנפח של עד  20קוב מתחת לפני האדמה.
תודות לקצב הדחיסה ולקיבולת של הדחסנית ניתן לצמצם באופן משמעותי עלויות פינוי,
תדירות ומשך הפינוי ,הפחתת פקקי תנועה ועומס ברחבי העיר.
מנגנון זה יקל על התושבים ועל הסביבה.
ה Quadromat -מתאים במיוחד לאזורי מגורים ,בתי חולים ,מקומות ציבוריים
וכל אזור שבו יש לאסוף כמות מסיבית של פסולת.
מפרט טכני:
•דחסנית בנפח  20 – 10קוב
•מערכת מודולרית
•ריצוף המשתלב עם הסביבה
•תוספות רבות לבחירת הלקוח
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ריהוט רחוב ומתקני ספורט

תוצרת רוסיה

ריהוט עירוני מודרני
קבוצת  Punto Designהינה יצרנית אירופאית של ריהוט עירוני ופארקים.
תחום המיקוד של החברה הינו פיתוח וייצור מוצרים למרחב הציבורי.
עמידות מובטחת לאורך שנים רבות:
כלל האלמנטים המתכתיים מגולוונים ומכוסים בשכבה של תחמוצת אבץ המעניקה עמידות גבוהה מפני
קורוזיה ותנאי מזג אוויר שונים .האלמנטים מעץ עברו הליך בעירה השומר על מצבם למשך שנים רבות.

מתקני ספורט
המתקנים של חברת ר.ג.א אקולוגיות מבית  Punto Fitהינם הפיתרון המושלם לאימון מאוזן בכל רמת
כושר גופנית ,החל מספורטאי מתחיל ועד מקצוען.
המתקנים מיועדים לפארקים ,שטחים ציבוריים ואף למקומות סגורים כגון חדרי כושר ,מכוני אירובי,
מגרשי ספורט ,בתי ספר ועוד...
דגם ה Punto Fit -מוצג ב 4-גרסאות לבחירת הלקוח:
אורך של  2מ'  10 -תחנות | אורך  6מ'  20 -תחנות | אורך  8.4מ'  22 -תחנות | אורך  8.4מ'  22 -תחנות וקיר טיפוס
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עגלות ניקיון

תוצרת אנגליה

עגלות ניקיון ואיסוף אשפה בעיצוב מודרני ופרקטי
עמידות מירבית לשנים רבות
עגלות ניקיון עמידות במגוון דגמים ,נפחים ועיצובים שונים.

Double Space-Liner

TM

Single Space-Liner

TM

TM

Mobilo

TM

Skipper
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אשפתונים

תוצרת אנגליה

חברת רגא אקולוגיות הינה היבואנית הבלעדית של חברת  GLASDONאנגליה קרוב ל 10-שנים,
כי מוצרים מנצחים לא מחליפים!
חברת  GLASDONמייצרת עבור לקוחותיה ריהוט רחוב למעלה מ 50-שנה בטכניקות ובפס הייצור
מהמתקדמים בעולם.
מוצריה בעלי עמידות גבוהה בכל מזג אוויר גם הקיצוניים ביותר ואנטי-ואנדליים.
הצבע טבוע בתוך החומר ולכן לא ידהה לעולם ואין צורך בחידוש הצבע!
בין מוצריה אשפתונים ,מיכלי מיחזור ,פחי צואת כלבים ,ספסלים ,עמודים ועוד...

אשפתונים לילדים

Splash

TM

TM

TidyBear

Froggo

TM

אשפתונים לצואת כלבים

Retriever City

TM
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Fido 25

TM

Retriever 35

TM

Retriever City Sack

TM

אשפתונים למרחב הציבורי

Sherwood

TM

Glasdon Jubilee™ 110
TM

TM

Topsy Royale

Topsy 2000

TM

האשפתונים שלנו משמשים תושבים בכל ברחבי הארץ

זכרון יעקב

נמל תל אביב

נתניה

רמת גן

שוהם

סינמה סיטי גלילות

חולון

מעלות תרשיחא

ספארי רמת גן

טיילת נתניה

פארק המים שפיים

גבעתיים
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מיכלי מיחזור

תוצרת אנגליה

בין כלל מוצרי חברת  GLASDONמיכלי מיחזור בעלי עיצוב ואיכות מהמתקדמים בעולם ,עמידות גבוהה,
עיצוב מודרני ונוחות מירבית.
החברה מציעה מגוון עצום של מיכלי מיחזור בנפחים שונים ,בעיצובים שונים ,הן למרחב הפנימי והן
למרחב החיצוני.
מיכלי המיחזור של חברת  GLASDONהינם בעלי עמידות גבוהה בכל מזג אוויר גם הקיצוניים ביותר
ואנטי-ואנדליים.

מיכלי מיחזור למרחב הפנימי:

Nexus 35
TM

Nexus 30
TM

Nexus 50
TM

Nexus 100
TM

Nexus 85
TM

Nexus 100
TM

Nexus 100
לכוסות ונוזלים
TM

* ע"פ מחקר שנערך ע"י חברת  GLASDONהוכח כי ניראות מיכלי המיחזור מעלה משמעותית
את הכמות והרצון של הסובבים למחזר.
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:מיכלי מיחזור למרחב החיצוני

Jubilee 110

Jubilee 110

TM

Nexus 200
TM

Gemini

TM

35

TM

Nexus City
TM

Modus

TM

 בחופי הארץOrbis

TM

Topsy 2000

TM

Grampian

TM

שירותי אחזקה ותיקונים

מתן שירותי תחזוקה
לטמוני קרקע ,מונחים ודחסניות

זמינות ,מקצועיות ואמינות

מחלקת השירות והתיקונים של חברת רגא אקולוגיות מספקת שירות ואחזקה לטמוני קרקע ,מונחים,
דחסניות ועוד לרבות חידוש ושדרוג ,תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות על כלל סוגיהן.
ניידות השירות שלנו מספקות שירות בכל הארץ לרבות :עיריית תל אביב ,ראשון לציון ,חדרה ,הרצליה,
חריש ,עכו ,כרמיאל ,נוף גליל ,רמלה ,קבלנים פרטיים ,חברות בנייה ,קבלני ניקיון ועוד.

חידוש טמון קרקע  -החלפת רצפה ועיטוף תא קלט

לפני
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אחרי

מערכת פנאומטית לאיסוף אשפה

תוצרת ספרד

מערכת פנאומטית
מערכת לאיסוף אשפה ללא מגע יד אדם
המערכת מנתבת את הפסולת לפי זרמים ומובילה את הפסולת
בצנרת תת קרקעית במהירות לטרמינל (מקום מרכזי).
חברת  PNUMATIXהינה המשווקת הבלעדית של חברת URD
( ,)Urban Refuse Developmentאשר הינה חטיבת הפיתוח של
חברת  Ros Rocaהספרדית הקיימת משנת  ,1953והינה אחת
מהחברות הגדולות בעולם בתחום פתרונות לטיפול באשפה.

כיום כל התשתיות העירוניות הינן מתחת לפני הקרקע:
המים  -הביוב – החשמל  -התקשורת
בעתיד גם האשפה תזרום מתחת לפני הקרקע!
להערכתנו בעוד כ 5-שנים לא תבנה שכונה חדשה ללא מערכת
פנאומטית.
מניעת מטרדים סביבתיים וצמצום משמעותי של :זיהום האוויר,
פפקי תנועה ,תאונות דרכים ומזיקים.
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מערכת פנאומטית לאיסוף אשפה
המערכות הפנאומטיות של חברת פנאומטיקס לפינוי אשפה ופסולת
עירונית ,מותאמות לצרכי הלקוח.
מערכת גדולה:
המערכת מתוכננת לקלוט עד  25טון אשפה ביום ולשרת עד  8,000יחידות דיור במרחק
של עד  1,800מטר מהטרמינל.

הדמייה של טרמינל

מפוחי יניקה

תא קלט בבניין

פח קלט ברחוב

ביו-פילטר

צינור המערכת קוטר  500מ"מ

עבודות התשתית
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מערכת פנאומטית לאיסוף אשפה
יתרונות המערכת הפנאומטית:

הוזלה ניכרת של הוצאות העיריה והתושבים

מניעת מטרדים סביבתיים ותברואיים – פיזור אשפה מסביב לכלי אצירה ,ריחות ,וכד'.

הגדלה בנפח האצירה  -נפח אצירה בלתי מוגבל.

צמצום משמעותי בכמות עובדים לאיסוף אשפה ,מנהלי עבודה ,ומפקחים.

הפחתה ברכישה ,הפעלה ותחזוקה של משאיות אשפה וחניוני רכב לאחסנתם ולשמירתם.

הפחתת זיהום אוויר ברחובות העיר ,מניעת "פקקים" ,וצמצום סיכונים לתאונות הדרכים.

מענה לסוגי אשפה ופסולת למיחזור ,בהתאם לתכנית איסוף אשפה ופסולת למיחזור.

מניעת פקקי תנועה ברחבי העיר

מניעת מזיקים
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מערכת פנאומטית קומפקטית לאיסוף אשפה
מערכת קומפקטית:
אטומה לריחות | חסכונית | יעילה
למערכת הקומפקטית נדרש שטח תפעול מינימלי ,התקנה פשוטה וקלה.
המערכת מתוכננת לקלוט עד  5טון אשפה ביום ולשרת עד  1,500יחידות דיור במרחק של עד  800מטר
מהטרמינל .בעלת פילטר לסינון ריחות.

טרמינל קומפקטי

מגוף לאשפה
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פתרונות תאורה

תוצרת ארה"ב

חברת  SLIמשווקת את גופי התאורה המתקדמים בעולם.
 SLIמציעה מגוון רחב של פתרונות תאורה לרבות תאורת  LEDלרחוב ,תאורת רחוב משולבת מצלמה,
תאורת הצפה ,תאורת הצפה מקצועית לאיצטדיונים ,תאורות סולאריות ועוד.
ל  SLIמבחר עצום של גופי תאורה ומערכות שליטה אשר מותאמים באופן אישי עבור כל לקוח
ובהתאמה לדרישותיו.
גופי התאורה בעלי תפוקה אורית גבוהה מהמקובל בשוק.

הינה חברה ותיקה המספקת ציוד תאורה מזה שנים רבות לכלל רחבי ארה"ב
חברת
ומהווה ספק מורשה של הצבא והממשלה האמריקאים.
לכלל הגופים קיימים אישורים ובדיקות ממכון התקנים  +מעבדות בדיקה אמריקאיות!
עובדות אלו מאפשרות לנו להציע גופי תאורה בעלי הספק נמוך יותר ולקבל את אותה עוצמת תאורה,
כלומר ,חסכון גבוה בתשלום החודשי של הצרכן.

מגרש כדורגל במכמורת
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פתרונות תאורה
מגוון גופי תאורה

פרויקטים קיימים

תאורה רחוב בלילה
בית יהושע  -פרוקיט חוף השרון

מחסן בונדד  -נמל חיפה
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תאורת רחובות עמודים ירוקים
בצרה  -פרויקט חוף השרון

נמל חיפה  -מרלוג

מרכז בקרה נתיבי היובל
תאורה בגובה  45מטר

מלבד גופי התאורה המתקדמים  SLIמציעה ללקוחותיה מערכת שליטה ובקרה אשר פותחה באופן
בלעדי בשיתוף חברת .OLYMPIA
המערכת מבוססת ( PLCעל קווי החשמל) כלומר ,אין צורך בתשתית נוספת לשליטה מלאה על הפנס
והכול בפשטות באמצעות טלפון נייד.
מערכת בקרה חכמה וייחודית זו שפותחה בלעדית עבורנו מאפשרת שליטה מרחוק על תאורת הרחוב
כגון:
כיבוי והדלקה של גופים ספציפיים  /רחובות  /אזורים שלמים
עמעום הפנסים בין 0%-100%

מרבית מוצריה של חברת  SLIו OLYMPIA-רשומים כפטנט ובעלי מאפיינים ייחודיים.

חלק ממוצרי חברת  OLYMPIAאף זכו במוצר השנה בארה"ב!
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חזקה יותר מפלדה

050-6669676 | 073-3324406 |  הוד השרון,95 דרך רמתיים
info@rga.co.il | www.rga-eco.co.il |

RgaEco

