
מיקי כתר 
מערכות הבית כמטפורה לגוף האדם: "מערכות הבית אינן תמיד נראות 
לעין, אך הן חשובות לתפקוד היומיומי והתחזוקתי של הבית, ממש כמו 

בגוף האדם. מערכת המים הזכים של יוקי הדר היא אחת הדוגמאות 
לכך", פותח מיקי כתר ומנמק: "שימוש במים זכים ומטופלים חשוב 

לשמירה על הגנה מפני נזקי אבנית וצנרת. ניקוי זכוכיות, כפי שמוצג 
בבית זה, הכולל בריכת שחייה ועבודות זכוכית למכביר, לא ייראה אותו 

הדבר עם כמויות אבנית. הזכוכית 'תזדקן' מהר מאוד ללא הטיפול 
באבנית". גם הוא מצטרף לעמדתה  של לירן, שמעבר לתועלת 
הפונקציונלית הקיימת במים מטופלים זכים, אין כמו תחושה של 

מקלחת טובה או מים רכים על הגוף בסוף יום עבודה.

ערך מוסף: הבתים שלנו אינם יצירה חד-פעמית. הם קיימים ומתמשכים. 
אנו תמיד ממליצים ללקוחות שלנו לקנות מערכות טובות, חשובות לבניין 

ובעיקר למשתמשים בו – אנו, בני האדם.

צילום: תמיר בן גיג

בנייה. מערכות ריכוך מים 

שינוי בהרגלי 
הזרימה

מכל ברז שתפתחו יצאו מים זורמים, אבל מהברזים שהותקנו בהם מערכות 
ריכוך מים של ECOSERVICE זורם משהו אחר. כדי להמחיש את החוויה פנינו 

ללירן בן איבגי ומיקי כתר, והם שיתפו אותנו בשיקולי בחירת שילוב המערכות 
לריכוך מים כבר בשלב התשתיות
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מאת יאיר סגל

קורס הדגל שלי שמתקיים 
כבר למעלה מחמש שנים, 

הוא 'קורס ספריית החומרים 
של שרון'. מאות מעצבי 

פנים, אדריכלים, הנדסאי 
אדריכלות ומלבישי בתים 

השתתפו בקורס עד כה.

שחייה  בריכת  הכולל  זה,  בבית  שמוצג  כפי  זכוכיות,  ניקוי 
ועבודות זכוכית למכביר, לא ייראה אותו הדבר עם כמויות 

אבנית. הזכוכית 'תזדקן' מהר מאוד ללא הטיפול באבנית

בנייה. מערכות ריכוך מים 
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לירן בן איבגי 
חוויה אירופית: "מדובר במוצרים נכונים לכל בית, אשר חוסכים 

עכשיו כסף בעתיד ומטפלים בכל נושא המים הקשים", משתפת 
לירן. היא מסבירה שמכיוון שהמוצרים מונעים אבנית, ניקיון הברזים 

נשמר ותחזוקתם קלה. 
נוסף לכך המוצרים מסייעים לשמור על אריכות חיי מכשירי 

החשמל, בפרט מדיח כלים ומכונת כביסה הנשמרים ללא אבנית 
וסתימות, וגם דוד המים מתחמם מהר יותר. הבונוס: כשמתקלחים 

יש תחושה של מים שמנוניים, מה שמונע הזדקנות העור עקב 
יובש. העור והשיער רכים ונעימים. "בדיוק כמו להתקלח באירופה", 

מסכמת בן איבגי.

ערך מוסף:
"מאחורי המותג עומד אדם מקצועי שנעים לעבוד איתו", מנמקת 

לירן את הבחירה ביוקי הדר ומוסיפה: "יוקי שולח תוכניות ומפרטים 
טכניים נוחים לעבודה".

צילום: עידן גור

ECOSERVICE היא החברה הראשונה בישראל אשר החלה לייבא לישראל את הטכנולוגיה החדישה בעולם של מרככי מים ללא מלח 
וכימיקלים, העובדים במדיה ננו-טכנולוגית באישור המשרד להגנת הסביבה. קיימות שתי אופציות:

מערכת פילטרים פשוטה ל-70-60% הגנה, המתאימה למוצרי חשמל.. 1
מערכת מורכבת לרמה של 0% אבנית. המערכת המורכבת תעניק שינוי דרמטי לאורך זמן.. 2

ההמלצה היא להכין תשתיות למערכות בשלבי בניית הבית, אך ניתן גם להוסיף את המערכות בבתים קיימים.

צילום: יהודית הופמן

מונעים  שהמוצרים  מכיוון 
אבנית, ניקיון הברזים נשמר 

ותחזוקתם קלה

ומכונת  כלים  מדיח  בפרט  החשמל,  מוצרי  חיי  את  מאריכים  המוצרים 
כביסה הנשמרים ללא אבנית וסתימות


