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איחוד האמירויות הערביות
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מערכות צנרת מכניות
שימוש במוצרי Victaulic בכל הזדמנות 

חוסך זמן ומגדיל את הריווחיות.
כולם מרוויחים.

קבלנים
•  זמני התקנה מהירים יותר, המתורגמים לפחות שעות עבודה ופחות חשיפה לסיכון

•  עמידה והקדמת לוחות זמנים צפופים של פרויקטים הודות לטכנולוגיות קנייניות 
לחיבור צנרת

•  העלאת רמת הבטיחות באתרי עבודה – חיבור צינורות ללא שימוש בשיטות 
המייצרות להבות

• צמצום סיכונים על-ידי שימוש ב-Victaulic כספק יחיד של כל מערכות הצנרת

•  הקטנת הסיכון לאי-עמידה בלוחות הזמנים ולחריגה מהתקציב על-ידי שילוב של 
 Victaulic כשותפה מלאה בהצלחת הפרויקט

בעלים
•  צמצום הסיכון הביטוחי והסיכון לפציעות וחבלות על-ידי ביטול הצורך בעבודות 

המייצרות חום ולהבות

• קיצור זמני השבתה הנדרשים בחידוש או הרחבת מערכות

• יצירת סביבת עבודה ברת קיימא

 • הפקה יותר מהירה של רווחים הודות לקיצור לוחות הזמנים של הבנייה

מהנדסים
• הקטנת הסיכון עם אימות חזותי של  תקינות החיבורים

•  התאמת תוואי ומהלך מערכות צנרת בחללים קטנים יותר, עם פחות מאמצים 
על הרכיבים

•  להגדיר בביטחון; מוצרי Victaulic הם תוצאה של תכנון ובנייה עתירת מומחיות

•  אפשרות לספק פתרונות מערכת בכל מקום שבו הם נדרשים, הודות לוורסטיליות 
המשופרת של התכנון

VICTAULIC



חיבור צינורות מחורצים, או השיטה ה "מחורצת", 
כפי שהיא מכונה כיום, נולדה ב- 1925 כאשר 

Victaulic הציגה לראשונה את חיבור הצינורות 
המכני, אשר עשה בהצלחה חיבורי צנרת 

 באמצעות מחברים מכניים וקצוות צנרת מחורצים. 
 Victory Joint - בזמנו ההמצאה כונתה ה

(חיבור הניצחון).

כיום ניתן למצוא מערכות הנדרשים בחידוש מכניות 
מחורצות של Victaulic באינספור יישומים ברחבי העולם.

בעוד שהקונספט המחורץ הפך לשם נרדף להתקנות 
מהירות וקלות יותר, לא כל יצרני המוצרים המחורצים זהים

Victaulic יש רק אחת.
WWW.VICTAULIC.COM

המצאה מקורית
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= victory + hydraulic
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הנחתת רעשים ורעידות

הפחתת מעבר רעשים ורעידות 
דרך מערכת הצנרת.

גמישות

מאפשר תנועה תרמית צפויה, 
ומבוקרת של הצנרת.

ספיגת לחצים סיסמיים

תכונות ריסון לחץ, נשיאת עומסי קצה 
ועמידה בתנועות צנרת הנגרמות 

כתוצאה מכוחות סיסמיים.

 התכנון שלכם מפיק תועלת
מתכונות המוצרים שלנו 

VICTAULIC

עומס
קצה

עומס
קצה

Exaggerated for clarity

התכווצות

סטייה זוויתית

טכנולוגיה לחיבור צינורות מחורצים

כיצד זה עובד?
את החריץ יוצרים בקצה הצינור 

באמצעות ערגול בקר או בעיבוד 
שבבי.

גוף המחבר עוטף בצורה מלאה את האטם שאותו מתקינים 
סביב שני קצוות הצינורות המחורצים, והמדרגות שבגוף 

המחבר נכנסות אל תוך החריצים שבצינורות.

הידוק הברגים והאומים מבוצע באמצעות מפתחות ברגים 
או מברגת אימפקט.

סוגים של מחברים מחורצים

•  מחבר גמיש – מאפשר באופן מבוקר תנועה קווית או 
זוויתית על מנת לפצות על חוסר ישרות בצנרת כמו גם 

על התפשטות והתכווצות תרמית.

•  מחבר קשיח – אינו מאפשר תנועה, בדומה לחיבורים 
באמצעות אוגן או ריתוך.



תחזוקת מערכת והרחבתה

מספק מחבר אחוד (רקורד) 
בכל חיבור, ומאפשר גישה נוחה 

לתחזוקה והרחבות של המערכת.

יישור בקלות

את המחבר ניתן לסובב לכל 
כיוון, ולהסיר דאגה בעת 

התקנה בחללים צרים.

אטם

גוף המחבר

חריץ

בורג/אום

חריץ
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VICTAULIC הבידול של
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יותר מ- 85 שנות חדשנות+85

®

)AGS( מערכת חרוץ מתקדמת
חריץ רחב יותר בצורת טריז מאפשר מיקום נכון של המחבר ומאפשר הרכבה חסרת תקדים, כמו 
גם מהירות ואמינות, המאפשרים לקבלנים לבצע את העבודה ביעילות המרבית כפי שהם רוצים, 
ולמהנדסים את הביצועים שהם צריכים. גוף המחבר עשוי משני חצאים בכל הגדלים. יכולת 

 עמידה בעומסי קצה גדולים פי שניים. גדלים של "14 – "60  /350 – 1525 מ"מ.
מוגני פטנטים

WWW.VICTAULIC.COM/AGS

Installation-Ready טכנולוגיית
עיצוב אופייני כמחבר יחיד שאין צורך לפרקו, המאפשר למתקין לבצע את התקנת המחבר 

בטכנולוגיית Installation‑Ready פשוט על-ידי הלבשת המחבר על הקצה המחורץ של הצינור, 
הפיטינג, המגוף או כל אביזר מחורץ אחר ולאחר מכן לבצע הידוק של האומים. התקנה מהירה 
עד פי 10 בהשוואה לשיטות חיבור אחרות. גדלים של "¼1   – "8/ 32 – 200 מ"מ בהתאם לסוג 

המחבר. מוגני פטנטים

WWW.VICTAULIC.COM/INSTALLATIONREADY

ויסות הידרוני
Victaulic מספקת מוצרי ויסות ובקרה המאפשרים לקבלנים לשפר את יעילות ההתקנה באתר 
העבודה והמאפשרת למהנדסים לנהל בקרה מדויקת של הטמפרטורות במבנים להשגת יעילות 

אנרגטית אופטימלית. שסתומי הויסות משפרים את רמת הנוחות ומאפשרים להקטין את עלויות 
האנרגיה באמצעות בקרה מדויקת של הטמפרטורה במבנה.

ערכות מחליפי החום ™Victaulic KOIL-KIT מספקות פתרונות מותאמים להתקנה קלה ומהירה 
והן נשלחות לאתר העבודה לאחר שהורכבו מראש במפעל עם כל האביזרים הנדרשים.

WWW.VICTAULIC.COM/BALANCING



ציר זמן טכנולוגי
1925”Victory Joint“ מציגה לראשונה את מחבר הצינורות המחורצים, המכונה Victaulic

1930AWWA השקת מערכת מברזל יציקה ספרואידלי לצינורות לפי מפרט

השקת מכונות החרוץ הראשונות לשימוש בשטח1946

Victaulic משיקה את שיטת ערגול החריצים 1957

1979)HDPE( המחבר המכני הראשון לחיבור צינורות מפוליאתילן בצפיפות גבהה

המחבר הראשון עם תושבות ברגים אלכסוניות1983

Victaulic משיקה לראשונה מערכת חיבור בלחיצה של צינורות IPS בקוטר קטן  1991

לראשונה מוצגת מערכת חרוץ מתקדמת )AGS( עבור מערכות צנרת בקוטר גדול2005

2006 Installation-ready משיקה לראשונה מחברים הכוללים טכנולוגיית Victaulic 
המוגנת בפטנט 

201110S לצינורות מפלב"מ סקדיול  Vic-Press™ משיקה את סדרת Victaulic

www.victaulic.com] 5 [

שנים+85

מאז Victaulic ,1925 מובילה את החדשנות בתחום מערכות הצנרת המכניות, 
עם למעלה מ-1000 פטנטים למוצרי צנרת שונים.



סין
האצטדיון הלאומי

מצרים
Nile City מגדלי הנילוס

אוסטרליה
מגדל יוריקה

טאיוואן
גורד השחקים טאיפיי 101 

מלזיה
מגדלי פטרונס

סינגפור
Esplanade התיאטרון
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מקרא

 מיקום מפעלים       מיקום מרכזי הפצה      מיקום פרויקטים נבחרים

 VICTAULIC הבידול של

ספקית פתרונות עולמית שאלפי לקוחות 
סומכים עליה כבר למעלה מ- 85 שנה.

אדמונטון, אלברטה

סדברי, אונטריו
מונטריאול, קוויבק

ריצ'מונד היל, אונטריו

איסטון, פנסילבניה; אלברטיס, פנסילבניה

לילנד, צפון קרוליינה

צ'יוואווה, מקסיקו

אלנטאון, פנסילבניה
מנספילד, מסצ'וסטס

אורורה, אילינוי

בולטימור, מרילנד
סטיוארטסוויל, ניו ג'רזי

סיאטל, וושינגטון
ונקובר, בריטיש קולומביה

אודסה, טקסס

יוסטון, טקסס
ג'קסונוויל, פלורידה

קנזס סיטי, מיזורי
רדלנדס, קליפורניה

קיונג'י-דו, קוריאה
בייג'ינג, סין

שנחאי, סין

גואנגזו, סיןטאיוואן

דליאן, סין

ויקטוריה, אוסטרליה

אזוקקה דה הנארס, ספרד

סטיבנג', בריטניה

קאזורטה פרימו, איטליה

וייטרשטאדט, גרמניה

קרטארו, מקסיקו

דרזדנקו, פולין
נזרת', בלגיה

סאקינקה, הודו

ג'בל עלי, איחוד
האמירויות הערביות



בריטניה
Swiss RE חברת הביטוח

קנדה
מרכז ווינספיר

ארה"ב
מלון ונישיאן

קנדה
מרכז הכנסים של ונקובר

ארה"ב
מגדל טראמפ

ארה"ב
אצטדיון הקאובויס
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את המוצרים של Victaulic אפשר למצוא בפרויקטים המאתגרים ביותר בעולם.
בכל רחבי הגלובוס

•  מספר מפעלי ייצור בעולם ורשת שיווק ההולכת ומתרחבת

ISO 9001 - חברה מאושרת ל VICTAULIC

•  כל אתרי החברה ברחבי העולם מקבלים את הדירוגים הגבוהים ביותר 

אדמונטון, אלברטה

סדברי, אונטריו
מונטריאול, קוויבק

ריצ'מונד היל, אונטריו

איסטון, פנסילבניה; אלברטיס, פנסילבניה

לילנד, צפון קרוליינה

צ'יוואווה, מקסיקו

אלנטאון, פנסילבניה
מנספילד, מסצ'וסטס

אורורה, אילינוי

בולטימור, מרילנד
סטיוארטסוויל, ניו ג'רזי

סיאטל, וושינגטון
ונקובר, בריטיש קולומביה

אודסה, טקסס

יוסטון, טקסס
ג'קסונוויל, פלורידה

קנזס סיטי, מיזורי
רדלנדס, קליפורניה

קיונג'י-דו, קוריאה
בייג'ינג, סין

שנחאי, סין

גואנגזו, סיןטאיוואן

דליאן, סין

ויקטוריה, אוסטרליה

אזוקקה דה הנארס, ספרד

סטיבנג', בריטניה

קאזורטה פרימו, איטליה

וייטרשטאדט, גרמניה

קרטארו, מקסיקו

דרזדנקו, פולין
נזרת', בלגיה

סאקינקה, הודו

ג'בל עלי, איחוד
האמירויות הערביות



הבחירה במערכות Victaulic והתקנתם מאפשרת למהנדסים, לבעלים 
ולקבלני ההתקנה לחסוך זמן ומשאבים כספיים באמצעות: 

קיצור לוחות זמני הבנייה   • 
הקטנת עלות ההתקנה הכוללת   • 

סביבת עבודה בטוחה יותר  • 
קיצור זמני ההשבתה  •

VICTAULIC
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מערכות חימום וקירור

QUICKVIC®

חימום
קו מוצרים שלם עבור יישומי חימום עבור צנרת בגדלים 

"¾ – "20/60 – 1525 מ"מ. 

מוצרים לשימוש עם:

צינורות מפלדת פחמן 
צינורות מגולוונים 

יישומים

חימום הידרוני  • 
מערכות גליקול  • 

מערכות צנרת של דודי חימום   • 
מערכות כפולות טמפרטורה   • 

משאבות חום מקור מים  • 
•  חימום היקפי/צינורות עם 

צלעות קירור

מפוחי נחשון  • 
מחליפי חום   • 

•  יחידות לבקרת נפח אוויר עם 
סלילי מים חמים 

•  מערכות סולאריות פסיביות או 
אקטיביות
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Victaulic מערכות מחורצות של
 •  מצריכות בממוצע 45% פחות שעות
עבודה בהשוואה לחיבורים מרותכים

 •  מונעות עלות יקרה ומיותרת של
משגיחי אש, אדים מסוכנים ולהבות.

 •  מצמצמות את הטיפול בחומרים
ב- % 30  - % 70

•  מפחיתות את צריכת האנרגיה

®

קירור
קו מוצרים שלם עבור יישומי קירור עבור צנרת בגדלים 

"¾ – "20/60 – 1525 מ"מ. 

WWW.VICTAULIC.COM/HVAC

יישומים

מי קירור מצוננים  • 
מי עיבוי   • 

מערכות גליקול  • 
מגדלי קירור  • 

מערכות מי מלח  •

מערכות עם קררים   • 
מיוחדים   

צ’ילר מרכזי  • 
מערכת צ’ילר קירור מים  • 

יחידות טיפול באוויר  •



על-ידי ביטול הצורך בהלחמה או ברייזינג, קבלנים 
יכולים לצמצם את הסיכון לעבודות חוזרות.

המערכות של Victaulic מציעות את שיטת החיבור 
המהירה ביותר הקיימת כיום, התקנה מהירה עד 

כמעט פי 2 בהשוואה לריתוך, ברייזינג או הלחמה. 
ומהירה בכ- 20% בהשוואה לחיבורי לחיצה.

מערכות אינסטלציה

אינסטלציה
קו מוצרים שלם עבור יישומי אינסטלציה עבור 

צנרת בגדלים "½ – "15/60 – 1525 מ"מ.

VICTAULIC
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QUICKVIC®

מוצרים לשימוש עם: 
 צינורות נחושת

 צינורות מפלב"מ
צינורות מגולוונים

WWW.VICTAULIC.COM/PLUMBING

יישומים

מערכות מי שתייה  • 
מערכות לניקוז מי גשמים  • 

מרזבים  • 
מערכות אינסטלציה בוואקום  • 

מערכות ניקוז, שפכים ואוורור  •



Victaulic מספקת קו מוצרים ממצה וחדשני 
אשר תוכנן במיוחד למערכות הגנה מפני אש. 

VICTAULIC

מערכות הגנה מפני אש
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FIRELOCKEZ™

הגנה מפני אש
קו מוצרים שלם עבור צנרת בגדלים "½ – "15/8 – 200 מ"מ. 

ליישומי הגנה מפני אש.

קו המוצרים כולל

•  מתקנים, מגופים, מחברים, פיטינגים, אביזרי מתזים גמישים, 
מוצרי הסתעפות ומבחר שלם של של מתזים אוטומטיים

•  מבחר שלם של פתרונות מערכת עבור יישומים בצנרת 
רטובה ויבשה.

•  כלים ואביזרים להכנת צינורות

 מוצרים לשימוש עם:
 צינורות מפלדת פחמן

WWW.VICTAULIC.COM/FP



 עמידה והקדמת לוח
זמנים לחוץ. 

התקנת מחברים סטנדרטיים מהירה עד פי 5 בהשוואה 
לחיבורים באמצעות ריתוך ועד פי 3 בהשוואה לחיבורים 

 Victaulic באמצעות אוגנים. התקנת המחברים של
בטכנולוגית Installation‑Ready (מוכנים להתקנה) מתבצעת 

בחצי מהזמן הנדרש להתקנת מחברים סטנדרטיים.

שיפור הבטיחות וצמצום 
הסיכונים.

על ידי הבחירה במוצרים של Victaulic וביטול הצורך בעבודות 
ריתוך באש גלויה, המהנדס יכול לצמצם את הסיכונים במהלך 

שלב התכנון, מה שתורם בסופו של דבר להפחתת החבות 
והעלויות הפוטנציאליות של הבעלים. ביטול הצורך בעבודות 

ריתוך באש גלויה כאשר הדבר אפשרי מצמצם את רמת 
הסיכון עבור לקוחות, דיירים וקבלנים כאחד.

מס' עובדים מרבי לביצוע עבודות ריתוך

יה
בני

 ה
תר

בא
ם 

די
וב

הע
ר 

ספ
מ

זמן ההתקנה בשבועות

קו מס' עובדים מרבי במשמרת

עמידה או הקדמת לוח
הזמנים של הפרויקט

מספר עובדים מרבי לחיבור
Victaulic אביזרי

פתרונות מערכת
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VICTAULIC

יצירת סביבת עבודה בת קיימא
...VICTAULIC המוצרים של

•  מיוצרים מ - 90% חומרים ממוחזרים תוך שימוש בתהליכי 
ייצור רזים ואחראיים.

•  מאפשרים את תפעול המערכות ביעילות מכסימלית הודות 
לגישה הקלה למערכת לצורך תחזוקה בלתי מתוכננת או 

שיגרתית.

•  הם בעלי אורך חיים התואם לזה של המבנה שבו הם מותקנים, 
והם ניתנים לשימוש חוזר ומיחזור.

•  אינם פולטים אדים וגזים מסוכנים ומפחיתים את צריכת 
האנרגיה.

WWW.VICTAULIC.COM/SCHEDULE

SUSTAINABLEPIPINGSOLUTIONS.COM

WWW.VICTAULIC.COM/SAFETY

1
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קוטר הצינור
2" 4" 6" 8"

ור
יב

 ח
כל

 ל
דה

בו
 ע

ות
שע

Installation-Ready חיבור מחבר

חיבור אוגן
חיבור מרותך

חיבור מחבר בחרוץ סטנדרטי



המוצרים של Victaulic מתוכננים להקטין 
את רמות הסיכון ולספק מענה הולם לצורכי 

המשתמש.
 •  Victaulic מפתחת הרכבים של אלסטומרים חדשניים,

מתכננת את גאומטריית וסוגי האטמים ומייצרת אותם בעצמה.

•  Victaulic מייצרת בעצמה את כל אבי הטיפוס של מוצריה.

•  Victaulic מבצעת בדיקות מטלורגיות על כל התכה בבתי היציקה שלה. 

 •   Victaulic משתמשת בתקני בדיקה של מוצרים ובמפרטים המקובלים
בתעשייה בנוסף למומחיות ההנדסית והדרישות המחמירות שלה.

 •   Victaulic היא חברה בעלת אינטגרציה אנכית, התומכת בשיפור מתמיד
של התהליכים השונים ובאיכות ייצור עקבית בכל מפעליה.

•  Victaulic עושה שימוש בציוד האנליטי המתקדם ביותר שקיים כיום.

 •   Victaulic מסתמכת על נתונים היסטוריים שהצטברו במשך
כמעט מאה שנה של פיתוח וייצור.

 קיימת רק חברת יצור אחת של מוצרי צנרת
 שהמחויבות שלה לאיכות מקנה ערך מוסף כה גבוה,

.Victaulic וחברה זו היא

] 13 [ www.victaulic.com



VICTAULIC

תוכננו לספק מענה 
לצרכים אמיתיים

] 14 [www.victaulic.com

התאמה לתנועת צנרת עם פחות 
מאמצים על הרכיבים.

מדרגות המחבר של Victaulic צרות יותר מרוחב החריץ בצינור, 
מה שמאפשר למדרגות לנוע בתוך החריץ תוך שמירה על 

לחץ אטימת האטם.

בנוסף, רוחב גוף המחבר מאפשר את הפרדת קצות הצינורות, 
ולכן משאיר באופן מבוקר מקום לתנועה קווית וזוויתית.

המחבר המכני נותר כחיבור עם ריסון עצמי והמבנה הייחודי 
שמגיב ללחץ שומר על האטימה גם כאשר קיימת סטייה או 

תנועה של הצינור.

המחברים של VICTAULIC מאפשרים תנועה תרמית של הצנרת 
בארבע דרכים:

•  יצירת מחבר התפשטות העושה שימוש ברכיבי צנרת מכניים 
מחורצים

• מתן אפשרות למערכת “לצוף חופשי”

•  ניצול יכולות התנועה הקווית/סטייה של המחברים הגמישים.

•  יצירת לולאת התפשטות העושה שימוש ברכיבים מכניים 
מחורצים

פתרונות מערכת

WWW.VICTAULIC.COM/THERMAL
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שמירה על השלמות התפעולית 
של מערכות צנרת במהלך 

אירוע סיסמי.
בדיקות שבוצעו במעבדה המחקרית לבדיקות רב כיווניות בזמן 
אמת במרכז לטכנולוגיה מתקדמת של מערכות מבניות גדולות 

באוניברסיטת Lehigh, בבית לחם שבמדינת פנסילבניה 
הוכיחו את מידת התאמתם של מחברי Victaulic לשמירה על 

השלמות והתקינות התפעולית של מערכות הצנרת במהלך 
אירועים סיסמיים.

ריסון אמפליטודת הוויברציה 
הכוללת ב- % 80  - % 90

חברת יועצי האקוסטיקה SSA Acoustics LLP הממוקמת בסיאטל 
ערכה מדידות שטח והגיעה למסקנה שבתצורה של שלושה 

מחברים המותקנים זה ליד זה בקרבת מקור הוויברציה, מערכות 
הצנרת המכנית של Victaulic מספקות ריסון של הוברציות ושיכוך 

הרעש ברמה גבוהה ביותר.

Victaulic מחברים גמישים מסוג 77 של

מחבר התפשטות גמיש
עם אלסטומר גלי

קוטר צינור נומינלי

*ממוצע לטווח תדרים של 10 – 100  הרץ

10"6"4""3 8"

אחוז* הנחתה נוספת המתאפשרת
באמצעות שלושה (3) מחברים גמישים

VICTAULIC מסוג 77 של

תוכננו לספק מענה 
לצרכים אמיתיים

WWW.VICTAULIC.COM/SEISMIC

WWW.VICTAULIC.COM/NOISEANDVIBRATION



צמצום הסיכון לחריגה מלוח הזמנים ומהתקציב המתוכנן.
Victaulic עובדת אתך משלב התכנון ועד לסיום שלב הבנייה כדי להבטיח שהפרויקט 

שלך יתנהל בצורה הכי יעילה.

 שילוב Victaulic כשותפה מלאה
בהצלחת הפרויקט

VICTAULIC
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מידול תלת ממדי

ביצוע הערכות

מידול 3D למספר פלטפורמות (Revit, MEP, וכיו"ב)

חבילות תאום תכנון תלת - ממדי BIM יכולות לסייע 
בצמצום שעות העבודה, אורך הפרויקט והעלויות הלא 

מתוכננות.

שירותי קביעת מפרטים ובחירת מוצרים

ערך מוסף הנדסי כגון התאמה לתנועות של המערכת, 
שיכוך ויברציות, גמישות המערכת, קלות יישור ועוד.

מתכנון לבנייה



שרשרת אספקה משולבת
התקנות מערכת בטוחות יותר מתורגמות לפחות שעות 

עבודה, פחות עלויות ופחות חשיפה לסיכון.

שירותי תיוג ואריזה מצמצמים את הטיפול בחומרים.

משלוחים מתואמים משלוח מוצרים בזמן ובמקום 
שאתה צריך אותם.

 הדרכה והזדמנויות להשתלמות

שירותי בדיקה מאפשרים מתן אחריות על התקנת 
הצנרת לכל אורך חיי המערכת.

היצע מקיף של מוצרים

VICTAULIC תחנת עבודה של

תוכנה להעמסה וירטואלית של משאיות

ייצור מוקדם רזה יכול להגביר את התפוקה על-ידי מניעת 
צווארי בקבוק.

•  רעיונות ייצור רזה המיושמות בבית המלאכה ובשטח

• הערכות ייצור רזה בבית המלאכה

VicFabricationl תחנת עבודה •

תוכנה להעמסה וירטואלית של משאיות מאפשרת ייצור 
"במגע אחד". פטנט הממתין לאישור

בנייה רזה
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צנרת. מערכות. פתרונות.
www.victaulic.com בקרו באתר

 • מסד נתונים לאיתור מוצרים ופרויקטים בכל העולם
 • מפרטי מוצרים וספרות להורדה

 • גרסאות הדגמה ומודולים של מוצרי תוכנה
• שירותי תמיכה במהנדסים

VICTAULIC

VICTAULIC

 בלגיה
)משרדים ראשיים באירופה(

Prijkelstraat 36
B9810 Nazareth (Belgium)

+32 93 81 15 00

 +49 6151 9573 0 
(בתחומי גרמניה)

viceuro@victaulic.com

www.victaulic.com

סין

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza

No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235

 +86 21 6021 9400 
vicap@victaulic.com

הודו

India Land Global Industrial Park
Plot 4, Hinjewadi, Phase-1, Mulshi

Pune 411057, India

 +91 20 67 919 300 
viceuro@victaulic.com

בריטניה

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close

Gunnels Wood Road, Stevenage
(Hertfordshire SG1 2NB (UK

 +44 1438 310 690 
viceuro@victaulic.com

איחוד האמירויות הערביות

 ,FZ LIU10 AA01, AA02, AA03 
AA05-ו AA04

Al Munawala Street
Jebel Ali Freezone – Southzone

PO BOX 17683
Jebel Ali, Dubai

UAE – איחוד האמירויות הערביות

 +971 4 883 88 70 
viceuro@victaulic.com

ארה"ב ומשרדים ראשיים

 4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

 1 800 PICK VIC
 1 800 742 5842

(בתחומי צפון אמריקה)
 +1 610 559 3300 

pickvic@victaulic.com

קנדה

 123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5

(קנדה)
 +1 905 884 7444 

viccanada@victaulic.com


