
GES Y o u r  w a t e r  t r e a t m e n t  e x p e r t

 חברת GES נוסדה בשנת 1988, והינה אחת מהחברות הותיקות בישראל בתחום ההתפלה, 

טיפול במים ושפכים. כמו כן, GES מייצרת, מייבאת ומשווקת כימיקלים איכותיים לתעשייה.

 GES נמצאת בבעלות קבוצת עזריאלי, אחת מחברות האחזקה המובילות והרווחיות ביותר 
בישראל אשר מעניקה ל GES גב כלכלי חזק וסיוע ניהולי. 

 בין לקוחות החברה נמנים תחנות כוח; מפעלים כימיים, פטרוכימיים; מפעלי מתכת; 

מפעלי מזון ומשקאות; מפעלי קוסמטיקה ותרופות; מוסדות; רשויות ממשלתיות ועירוניות; גופים בטחוניים ועוד.

שירות כולל
בחברת GES אנו מספקים ללקוחותינו פתרונות המביאים בחשבון טכנולוגיה חדשנית וגורמים סביבתיים, כמו גם, אילוצים רגולטוריים ופיננסיים. 

טיפול בשפכים מוניציפלייםטיפול בשפכים בתעשייהטיפול במים בתעשייההתפלה

פיתרון מומכל לשימוש מיידי
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סחר וסוכניות טיפול בפליטות אוויר מזוהםכימיקלים תפעול מתקנים
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GES חטיבות

ביצוע פרוייקטים מורכבים בארץ 

ובעולם החל מפיתוח קונספט, 

תכנון הנדסי מפורט, ייצור, הקמה 

והרצה בשטח

מעטפת שלמה של שירותי 

תפעול ואחזקה עבור מתקני 

מים ושפכים תעשייתיים 

ומוניציפלים כאחד

איפיון, ייצור, יבוא ושיווק של 

כימיכליים לטיפולי שטח, ניקוי, 

אחזקה תעשייתית, הכנה 

לפני צביעה, ציפויים וטיפול 

במערכות מים

טיפול ביולוגי בפליטות אויר 

מזוהם וריחות בתעשייה.

גיהות - טיפול באדי שמן 

באולמות הייצור בתעשיית 

העיבוד השבבי

GES AIRחטיבת הכימיקליםחטיבת תפעול מתקניםחטיבת הפרויקטים

הקמה והרצה תפעול ואחזקה רכש וייצור תכנון הנדסי מפורטניהול פרוייקטים

תחומי פעילות
GES פועלת בהצלחה כ-30 שנה בתחומים רבים הקשורים לטיפול במים ובשפכים. לקוחות החברה נהנים מפתרונות חדשנים מותאמי לקוח תוך 

עמידה במכלול האילוצים הרגולטוריים והפיננסיים. GES מספקת את שירותיה למגוון מגזרים תעשייתיים ומוניציפליים בתחומים הבאים:


