Product basket – סל מוצרים
Protection & Security – הגנה ובטחון
Polygraph
Personal security
Records security
Vehicle protection
Device security
Cameras
Tracking
Observations
Operational planning and control
Investigations
Controlling people
Protecting pipes
Control and monitoring using GPS
Supervision and control of air and sea
shipments
Electronic systems
Military equipment - Uniforms, helmets,
shoes, Winter coats, bulletproof vest
Electron Chains
Night Vision
Solar battery
Military buildings
Telephone
Quarries
Solar power
Car batteries charging Kit
The drinking water containers
Transmitting digital video
Airport security
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 כללי- אפ"י
פוליגרף
אבטחת אישים
אבטחת רשומות
מיגון רכב
אבטחת מתקנים
מצלמות
מעקבים
תצפיות
תכנון ופיקוח מבצעי
חקירות
פיקוח על אנשים
הגנה על צנרת
GPS –בקרת ואבטחה
פיקוח ובקרת משלוחים בים ובאוויר
מערכות אלקטרוניות
, נעלים, קסדות,ציוד צבאי – מדים
 שכפ"צים,מעילים
אזיקון אלקטרוני
אמצעי ראיית לילה
מצברים סולריים
מבניים צבאיים
אלקטרוניקת טלפוניים
מחצבות
חשמל סולרי
ערכות טעינה לרכבים
מיכל ימיים לשתייה
שידור וידיאו דיגיטאלי
אבטחת שדה תעופה
סייבר

Medicine and Medical Equipment – רפואה וציוד רפואי
Design and construction of hospitals
Medical equipment for hospitals
Medical tourism
Telephone Radiologic
Second opinion
The mobile hospital
Remote controlled screenings
C.T + MRI
Advanced vision, ophthalmology

תכנון ובנית בתי חולים
ציוד רפואי
רפואת תיירים
רדיולוגיה טלפונית
חוות דעת שניה
בית חולים נייד
הקרנות וצילום בבקרה מרחוק
MRI - טומוגרפיה ממוחשבת ו
רפואת עיניים מתקדמת

Agriculture – חקלאות
דגה
עופות
רפת
מערכות השקיה
מסננים
כלים חקלאים
טיפול במים
התפלת מים
מכלי מים
תעשיה קיבוצית
קורסי חקלאות
גידולי שדה
חממות
הדרכות חקלאיות
מדגרה

Fish
Poultry
Dairy – Milk and meat
Irrigation system
Filters
Tools farmers
The Agriculture water treatment
Water desalination
Containing water for agriculture
Kibbutz Industry
Courses in agriculture
Field crops
Greenhouse
Agricultural training
Incubator for poult

Hi-Tech – טכנולגיה מתקדמת
מחשבים
מצלמות
סולרי
תקשורת כללית וטלפונית

Computer
Camera
Solar system
Communication
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Additional – נוספים
Alcoholic beverages
Energy drink
All types of tobacco
Wooden houses are ready to mount
Equipment for schools
The establishment of schools
Poultry pens
Storage structures
Cooling rooms
Mobile Office, toilets and showers
Heavy tools: a tractor, landscape and trucks
Kitchen institutions.
Equipment to hospital.
Mineral water plants
Pipeline for water: p.v.c and iron
Army clothes
Clothes the police
Clothes to the hospital
Home warm water
Solar mobile clinic

משקאות חריפים
 בלו- משקה אנרגיה
טבק
בתי עץ מוכנים להרכבה
ציוד לבי"ס
בניית בתי ספר
לולים
מבני אחסנה
חדרי קירור
משרדים ניידים שירותים ומקלחות
 משאיות, מנופים:כלים כבדים
וטרקטורים
מטבח מוסדי
ציוד לבתי חולים
מפעלי מים מינרליים
צנרות להובלת מים פי וי סי או ברזל
מדים לצבא
מדים למשטרה
מדים לבתי חולים
חשמלי קטן/סולרי-מים חמים לבית
מרפאה נידת סולרית

 הדרכה ואיכות מרבית,  ספק,  לכל נושא מוצע יש לנו פתרון:הערה

Note: All subject offered we have a quality solution

31

