
מ"י בע.אתניב ב תחומי פעילות ומוצרים



כללי

מ עוסקת בתכנון והקמה של  "י בע.אתניב ב
מתקני טיפול  , מתקני טיפול בריחות ואוויר

ובאספקת ציוד אלקטרומכני לטיפול  , במים
החברה הינה נציגה של יצרנים . בשפכים

מובילים בתחום הציוד ומכונות למתקני 
,  ביוב ומשמשת נציגה בלעדית במכירה

התקנה ומתן שירות עבור החברות אותה  
.מייצגת

על ידי יקיר 2013אתניב הוקמה בשנת 
שהינו בעל ניסיון של למעלה מעשור  , איתן

החברה  . בתחום הטיפול במים ושפכים
ממוקמת בשרון ומעסיקה צוותי התקנות 

אשר מלווים את הפעלת המערכות  , ושירות
החברה שמה לה כמטרה  . באתרים השונים

להיות מובילה באספקת טכנולוגיות יעילות 
.ופשוטות לשימוש ללקוחותיה השונים



שפכיםתחום



ריחות וטיפול באווירנטרול 

אתניב הינה יצרנית של  
מתקני נטרול ריחות למתקני  

אשפה ותעשייה, ביוב

מקימה  , החברה מתכננת
ומתפעלת מתקני טיפול בריח



ריחותנטרול
חומרי ,אשפה ,ביוב :כגוןממקורותהנובעיםבריחותבטיפולמתמחהאתניב
VOC  ותעשייהשונים.

 :בהןשונותטכנולוגיותמיישמתהחברה
üיוניזציהDBD
üפוטויוניזציה
üביולוגייםמתקנים
üכולל אספקת פחםפעילפחםמתקני

 :כוללהמערכותתכנון
üלצרכי הפרויקטהתאמהוהגדרת השיטהתוךהמתקןשלתהליכיתכנון
üמערכת נטרול הריחותשלמפורטתכנון
üהאווירומפוחיצנרתכוללהאיוורורמערכותתכנון
üובקרהמכשורתכנון. 

 ,הפילטריםהתקנתעבודות :כולל ,המתקניםהקמתאתמבצעיםהחברהשלצוותים
והדרכתהפעלה ,מיםצנרתעבודות ,ובקרהחשמלעבודות ,אווירצנרתעבודות

.הלקוחות



ציוד למתקני ביוב

החברה מציעה מכירה  
ושירות של מכונות וחלקי  

חילוף

אתניב הינה ספקית של ציוד  
החברה הינה  . למתקני ביוב

נציגה בלעדית של יצרנים  
מובילים בתחום



קדםטיפול
למתקניקדםלטיפולמערכותמספקתאתניב
.שאיבהותחנותשפכיםטיהור

 :כוללשלנוהציוד

üועדיניםגסיםמכנייםמגובים

üדחסנים

üמסועים

üמשולבותמכונות

üחולמלכודות

פיועלביותרהגבוההברמהמיוצרהציוד
הינההחברה .מתקדמיםאירופאיםסטנדרטים

 FSMחברתהציודיצרןשלבלעדיתנציגה
Frankenberger GmbHתקןליצרן .מגרמניה

9001ISO שניםרבוניסיון.



שטחמאווררי
בריאקטוריםלהתקנהשפכיםטיהורלמתקנישטחמאווררימספקתאתניב

 .קולחיםובריכותויסותבריכותביולוגיים

FUCHSחברתשלבלעדיתנציגההינההחברה Enprotec GmbHיצרןשהינה
המאווררים .הנוזלואוורורערבולשלמשולבתפעולהבעלישטחמאווררישל

וריאקטוריםקולחיםמאגרי ,לגונות ,שפכיםויסותבבריכותלפעולמיועדים
ביולוגיים



ATAD-עיכול
אירוביבוצה

תרמופילי
בוצהעיכולשיטתהינה ATAD-ה•

בוצהלקבלת ,תרמופיליתאירובית
Class A .

כקומפוסטלשימושמאושרתזובוצה•
.חקלאייםלגידולים

אטדמתקניובונהמתכננתאתניב•
 FUCHS Enprotecחברתעםבשיתוף
GmbH רבניסיוןלחברה .מגרמניה

והיא ,זועיכולשיטתביישוםשנים
-קטניםים"במטשלשימושמתאימה
.בינוניים



המיםתחום



טיפול במים

,  אתניב מתמחה בתכנון
הקמה ותפעול של מתקני  

פחם  : סינון מים בשיטות כגון
אוסמוזה  , סינון עומק, פעיל

.פילטרציה ועוד-ננו, הפוכה

מתקני החברה פועלים  
בהצלחה רבה תחת פיקוח  

ואישור רשות המים 
.בישראל



מתקני פחם פעיל
מקימה ומתפעלת מתקני  , אתניב מתכננת

. במי תהוםVOC-פחם פעיל לטיפול ב

: פרויקטים לדוגמא

א"ת, ארלוזורובתחנת ,הקלהרכבתה

א"ת, עזריאלי טאון

א"ת, עזריאלי שרונה

א"ת, מגדלי הצעירים

א"ת, מגדל רסיטל

בני ברק, בניין לאומי קארד



מתקני סינון ממברנלים
מקימה ומתפעלת מתקני סינון  , אתניב מתכננת

.  לסינון מזהמים ממי תהום( התפלה)ממברנליים 

מערך סינון  , המתקנים כוללים מערך טיפול קדם
,  מערכות מינון כימיקלים ופלוקולציה, ממברנלי

.משאבות ובקרה

:פרויקטים לדוגמא

ג"ר, מגדל ספיר

דלול אתיופיה, פרויקט מכרה מלח



יצירת קשר

נשמח לעמוד לשרותכם

מ"י בע.אתניב ב

90ד .ת, בצרה, 17העלייה 

054-5879007: נייד, 09-7601583: פקס, 09-7601548: טל


