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תערוכת אחזקה חשמל ותעשיה

א4 - 3 במרץ 2020

תחומי פעילותשם המציג

מדים ובגדי עבודה, נעלי בטיחות, ציוד בטיחותהמלביש

גילוי וכיבוי אשלהבות שרותים

מכונות שטיפה בלחץ, משאבות, ביוביות, ציוד למכבסותשדית הנדסת מיכון

ציוד בטיחות ואביזריםארבל שטראוס

רכב זיווד, מוצרי אחזקהאלרון חשמל

מכונות שטיפה, שואבי אבק תעשייתייםעוז בת גלים

מערכות ומוצרי איוורורונטה שיווק

עבודות בגבהים, ציוד עבודה בגובהמעוף עובדים בגובה

ציוד בטיחות, הדרכות גובהמערכות בטיחות

מדים ובגדי עבודהסיגל בגדי עבודה

חירום והצלה, כיבוי אשעופר כיבוי והצלה

מדרכיםנובה שיווק והנדסה

מתקני יבוש אלקטרוניים, שואבי אבקדייסון

ציוד לבטיחות, בטיחות בגובה, חילוץ והצלהזיז קונספט

אטמים ומוצרי אחזקהסיל הנדסה

espבקר למניעת קרינה

שילוט וציוד בטיחות וחירוםפאייר סנטר

ציוד קירור, מיזוג ואיוורורפי.סי.חץ

מוצרי גומי, משטחים מונעי החלקה ועייפותקצב מוצרי גומי טכניים

תאורת לדיםצבי צאודרר

תיקי שטח ממוחשבים, מערכות מידע לחירוםקומפיוצ'ר מחשבים

מציגים רשימת 

תערוכת אחזקה חשמל ותעשיה 2019 - רשימת מציגים (חלקית)
אחזקת מבנים ומפעלים - חשמל - ציוד ושרותים לתעשיה
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ציוד השרדות וחירוםר.ד.ע תמרי

ציוד החייאה, רפואת חירוםשחל ישראל

רשתות וגדרות למניעת נפילות ונגד מזיקיםעזריאל ע.י סחר ושיווק

בטיחות בגובה, ציוד והדרכותפ.ס.ק רופ אקסס

איטום, יריעות תרמופלסטיותארז מוצרים תרמופלסטיים

DATWISEניהול בטיחות ממוחשב

איכות סביבה, חומרים מסוכנים, שפכיםאלמנט הנדסת סביבה

תאורת חירוםאלקטרולייט שיווק

פיקוד ובקרה למיזוג אווירמיטב-טק

רפואה תעסוקתיתמדיטון מרכזים רפואיים

הדרכות בבטיחות, עבודה בגובה, עזרה ראשונהש.ל פתרונות חירום מתקדמים

בישום חלליםאלסון אחזקות וניהול פרוייקטים

תאורת לד, בקרת כניסה, תקשורתפיקוק מחשבים

השתלמויות ריתוךבי.אר. בית הספר להכשרת רתכים

תאורת לד, שליטה ובקרהאלתם עין-השופט

הדברה ירוקהגרין פלייס

ציוד, ביגוד ונעלי עבודהוורקר

משאבותהמניע משאבות

פתרונות איחסוןאופק סוכנויות

איוורורסובפלים ישראל

ציוד חשמל ותעשיהמולכו

ציוד בטיחות, חדרים נקיים, ציוד רפואיגאמידה

שילוט מתכת ושילוט למבני ציבורפריימן שילוט אומנותי

עזרה ראשונה, ציוד רפואידקר ציוד רפואי

T and I marketingציוד חילוץ, פנסים

תוכנת אחזקהטופ רמדור

דודי קיטור, התייעלות אנרגטיתגרינטק הנדסה

הדרכות בטיחות ואיכות סביבהד.י.מ יעוץ והדרכה

אחזקה ושיקום מבנים, ציוד טכנולוגי וציוד חשמלקלין קור

תוכנות אחזקה, בטיחות ובטחוןי.ל.מ פתרונות

ERGOMATמשטחים מונעי עייפות
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מערכות גירוז ושימון אוטומטיותמולטיפק פלסטיק

מיזוג אוויר, קירור, התייעלות אנרגטיתטי.איי.פתרונות (ישראל)

איוורור, חימוםאבי שושן החוויה

פיגומי אלומיניוםפרו פיגום

מיגון, ציפוי חלונות, חסכון באנרגיהאל-סורג

עבודות ביטון מיוחדות, שיקום וציפוי רצפותע.ב.מ

תאורת חירום, תאורהאנלטק

עזרה ראשונה, ציוד החייאההמרכז לרפואת חרום

fomoyaהדברה

עזרה ראשונה, ציוד החייאהאריאל מדיק

סולמותסולמות חגית

מערכות אל פסקיונירום אלקטרוניקס

עמדות ניפוק אוטומטיותמיסטר וונד

מדפסות למדבקות ברקודלוגיקוד

קשר ציוד ומערכותיהודה טל תקשורת

בטיחות בגובההנדסה בגובה

מעכבי בעירה, פסי האטה, מעצור חניה, שלטי בטיחותשרפים מערכות מיגון

אנרגיה, התייעלות אנרגטית, הדרכות חשמל, מכונות, בטיחותחברת החשמל

בדיקות תרמוגרפיותעמי שפט הנדסת חשמל

מניעת החלקהאבידר יצור יבוא ושיווק

מוצרי ניקיון וטואלטיקהס.מ. קלין פרופשיונל

נעלי בטיחותאינטרו בטיחות

הדרכות ריתוךהמכללה לריתוך

שלטי בטיחות והכוונה, שלטי חריטהמלכן הדפסות מתקדמות

חסכון באנרגיהקיו.אל.סי ישראל

טיפול בנפגעי חומ''ס, טיפול בשפכיםפימקס

אחזקה, פירוק והרכבה של ציוד תעשייתייעדים א.א

AMSמערכות איוורור, פינוי, הולכה וסינון אווייר

הדרכות בבטיחותה.ב. בטיחות

הדרכות גובה, התקנת קוי חייםאריאל רייניך בגבהים

ניהול ויעוץ הנדסת בטיחות, איכות ואיכות סביבהשלהבת מערכות מידע



25.11.2019 ExpoChannels - The 1 Stop 1 Shop for Israeli Suppliers

https://www.mimoma.net/Website/he/Maintenance/ExhibitorsList 4/5

פורטלים מקצועייםפורטל נט

עיתונות מקצועיתתירוש

עיתונות עסקיתדה מרקר

המרכז לבטיחות אש והערכות למצבי
חירום

הדרכות בטיחות אש וחירום

מיגון מכונות וקוי ייצוריוסטון מאור

הדברה והרחקת מזיקיםמחץ מרחיקי ציפורים

אחזקה מונעת והעברת מפעליםמורטק פרוייקטים

חירום והצלהפתרונות חירום מתקדמים

הרחקת יונים, עטלפים ומכרסמיםמגנור הדברה אלקטרונית

Weissman ניקוי מערכות מיזוג אוירכל בו תקן

מערכות אל פסקסולאראדג' טכנולוגיות

הכשרה טכנולוגית ומקצועיתמישלב קורסים

מוצרים לבטיחות ואחזקהדשרו סחר

שיקום נזקי אש ומיםאפיקי מרום

תאורהישראלוקס

מרכז הדרכה לצוותי חירוםזמן תגובה

יצוג יצרנים ופיתוח מבדקים לציוד סובבלניר-טק

התייעלות אנרגטיתאלקטרה

חומרי ניקוייאקו ליד תעשיות

התייעלות אנרגטיתאנרפרו ניהול ושרותי אנרגיה
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מרוצים ומבקרים  מציגים  של  מסורת 

 

התערוכה מארגני 
מ  בע" ממוקד  לשיווק  ערוצים 

צבי 12 
גן רמת 

PHONE:  03-7525055
FAX:  03-7525033

INFO@MIMOMA.NET :EMAIL

קשר ליצירת 
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