
הבניה  חברת  ע"י   1990 בשנת  הוקמה   MBMi חברת 
מליבו ישראל בע"מ, לצורך יבוא מוצרים ולביצוע עבודות 
שינוי  החברה  עברה   1994 בשנת  הבניה.  בענף  גמר 
בעלות, ומאז, מתמקדת החברה רק ביבוא ושיווק מוצרים 
ופתרונות מתקדמים לענף הבניה, כשביניהם, גאה החברה 
להציג בפניך בקטלוג זה,  פרטי ניקוז, המהווים את גולת 
הכותרת בטכנולוגית ניקוזי מים – מי גשם, שטיפה  או 
ביוב ודלוחין  אשר מהווים פתרון מושלם לבעיות האיטום 
ריצוף),  בלי  או  (עם  רטובים  וחדרים  מרפסות  בגגות, 
ושיטת   ,"JAEGER"ה או  ה"דלביט"  בשיטת איטום קולר 
הניקוז הכפול (מתחת לריצוף), שיטות המקובלות היום 
המודרנית  בבניה  ובכלל  ארה"ב,  אירופה,  מדינות  ברוב 

והמקדמת.
הבלעדית  והנציגה  היבואנית  הינה   MBMi חברת 
בישראל של חברת DALLMER הגרמנית, יצרנית פרטי 
הניקוז (שחגגה לאחרונה 100 שנים להווסדה), ותשמח 
לעמוד לרשותך בייעוץ, הדגמה, תדרוך וכמובן באספקת 
סחורה ממלאי שוטף, או בהזמנות מיוחדות על פי דרישת 

הלקוח ותוך זמן קצר יחסית. 
ממיטב  מיוצרים   DALLMER חברת  של  הניקוז  מוצרי 
שתוכננו  מתכלים)  בלתי  גלם  (חומרי  הגלם  חומרי 
לתפקוד ועמידות במשך עשרות שנים בתנאי רטיבות 
 ,(DIN) קשים, והם עומדים בכל דרישות התקן הגרמני
 9001 הבינלאומי  האיכות  תקן  בעלי   ,(EN) האירופי 
ISO, ומיובאים לישראל באישור מכון התקנים הישראלי.

לקחת  רצוי   DALLMER חברת  של  הניקוז  פרטי  את 
בחשבון בזמן תכנון צנרת אינסטלציית המים והניקוז, תוך 
הגגות,  של  האיטום  מערכת  עם  ותאום  התחשבות  כדי 
השתלבות  המאפשר  דבר  המבנה,  של  המרפסות 
מושלמת של הפרט בגבהים הנכונים טרם יציקות הבטון 
והבט�קל, וזאת כדי למנוע במקרים רבים סיתות וחציבות 
יציקות הבטון או הבט�קל לצורך שילובו של פרט הניקוז 
במקום ובגובה המתאים, דבר הגורם לאילתורים ולגימור 
לא מקצועי הגורם בהמשך לניקוז ואיטום לקוי, המאפשר 
חדירת מים לתוך המבנה תוך גרימת נזק רב ולעיתים נזק 

בלתי הפיך.
בדפים הבאים נציג בפניך את פרטי הניקוז השונים מלווים 
בשרטוטים, צילומים, והסברים טכניים לגבי המוצרים אשר 
נמצאים במלאי שוטף. כמו כן, מומלץ ורצוי מאוד לקרוא 
את ההמשך למבוא זה (תקציר אינפורמטיבי), על מנת 

להבין את השיטה באופן כללי.
הצרכים  והכרת  ניסיון  מתוך  נבחר  השוטף  המלאי 
מקווים  ואנו  הישראלית  בבניה  והמקובלים  השוטפים 
המופיעים  הפרטים  של  הרב  במבחר  למצוא  שתוכל/י 
בקטלוג את הפרט לו אתם זקוקים. במידה ואתם זקוקים 
לקחת  יש  זה,  בקטלוג  מופיע  שאיננו  לפתרון  או  לפרט 
בחשבון שקיימים בקטלוג ה"מאסטר" המקורי (או באתר 
האינטרנט) של חברת "דלמר" עוד עשרות דגמים שניתן 
חברת  של  השיווק  מחלקת  עם  ייעוץ  לאחר  להזמינם 

MBMi ולקבלם בהקדם האפשרי ביבוא מיוחד.
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מחלקת השיווק של חברת MBMi עומדת לרשותך בכל עת בכל הקשור
להדרכה, ייעוץ, ואף פיקוח ראשוני על הביצוע באתר הבניה.

"דלמר" � איכות ללא פשרות !
                                                                                                     בברכה,

                                                                                            יעקב (ג'ק) כהן � מנכ"ל

DALLMER
Roof, Balcony

& Yards Drains

מבוא

דלמר
פתרונות ופרטי ניקוז

חכמים לגגות, מרפסות, 
רצפות, חדרים רטובים 

וחניוני רכב.

מפעלי "דלמר" גרמניה
ממעוף הציפור
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