
אודות החברה
חברת ECOSERVICE הוקמה בשנת 2000.

החברה הינה מהמובילות בארץ בתחום שיפור איכות המים בדגש על מי שתייה.
מאז הקמת החברה ועד היום צברה חברתנו ניסיון וידע רב בתחום המים הן במגזר 

הפרטי והן בעסקי.
אנו שמים בראש מעיינינו וכמטרה עליונה לתת שירות אמין, מקצועי ואיכותי ומחוייבים 
לכללי ארגון "אמון הציבור" המבטיחים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות, שקיפות, 

שירות נאות ואחריות למוצרים.
לחברתנו יש את כל הפתרונות לטיפול במים בכל הרמות, לכל כיס ובפריסה ארצית. 
ברשותנו מגוון רחב של מטהרי מים ומטהרי אויר, מערכות מושלמות למניעת אבנית, 
מסנני מים, מערכות לריכוך מים, מערכות אוסמוזה הפוכה, טוחני אשפה, משאבות 

להגברת לחץ ועוד.
לחברתנו מוצרים בלעדיים בתחום מערכות ריכוך מים בטכנולוגיה ירוקה המתקדמת 
ביותר ומומלצת על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל ידי לקוחות ממליצים בכל הארץ.

לחברתנו מערך שירות לקוחות בכל רחבי הארץ ומענה טלפוני 24/7
www.ecoservice.co.il : ניתן לראות את כלל מוצרינו באתר החברה
חברתנו חרטה על דגלה את מחויבותה למתן השירות הטוב ביותר

ראה את ההמלצות עלינו באינטרנט.

מניעת אבנית, ריכוך וטיהור מים
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מניעת אבנית, ריכוך וטיהור מים דבר המנכ״ל
מזה כ-15 שנה אני בונה את חברת אקורסוויס לקוח לקוח, תוך הקפדה על מוצרים 
איכותיים נושאי תקנים מחמירים תוך מחשבה אמיתית שהמערכת המוצעת מבצעת 

את דרישותיה ברמה הגבוהה ביותר.
צוות העובדים באקוסרוויס מורכב ממשפחה ומעובדים נבחרים בהקפדה יתרה 
על מודעות שירות ברמה בלתי מתפשרת, מענה אנושי 24/7 ומערך טכנאים זמין.
מזה שנים אקוסרוויס מייבאה, מייצרת ומתקינה מערכות בעלות טכנולוגיות 

מהמתקדמות ביותר בעולם.
לקוחותינו פרוסים בכל רחבי הארץ ושרות הלקוח הינו בראש מעיינינו ואנו נלחמים על 
כל פניה ותלונה על מנת להשביע את רצון הלקוח ולהגיע לשלמות המוצר והשרות.

במקרה של דרישות מיוחדות ניתן לשלוח מייל ישירות אליי
yoki@ecoservice.co.il

בברכה,

יוקי הדר
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מים בחיינו
התרכובת הכימית השכיחה והנפוצה ביותר על כדור הארץ. המים מהווים מרכיב 
עיקרי בכל תא חי ובלעדיהם לא ייתכנו חיים. האדם נזקק למים לא רק לקיומו אלא 

גם לפעילותו בתחומים רבים ושונים כגון: חקלאות, תעשייה, תחבורה ועוד.
הדרישות לגבי איכות המים הן יחסיות לתכליות השימוש השונות. 

למי שתייה דרושה רמת ניקיון גבוהה, אבל מותרת תכולת מלחים מסוימים בכמויות 
מצומצמות. הדרישות לגבי ניקיונם של מי השתייה נובעות הן משיקולים תברואתיים 

והן מהתביעה להעדר טעם או ריח לוואי מהמים. 

חיידקים	 
גשם חומצי	 
ערפיח	 
עשן	 
אבק	 
זרחת	 

נטרטים	 
מגנזיום	 
סחף של חול ולכלוך	 
כלור וטעמי לוואי	 
עופרת	 
וחומרי 	  ריסוסים 

הדברה
רדיום	 
סטרוניום	 
זיהום אויר	 
נפט	 
צבעים	 

ריסוסים וניבולים	 
הפרשות בע"ח	 
כספית	 
עשב וצמחים	 
ביוב, שפכים סנטריים	 
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שיחת חינם
1-800-380-883

קבוצות המזהמים במים

מומסים
שפכים תעשייתיים
ריסוסים חקלאיים

שפכי ביוב, אמוניה 
ועוד

אתה בוחר את עומק הטיפול המתאים לך

מטהרי מיםמי ברז 
 מתקני מים 

בייתים נפוצים
מים מינרליים 
ו/או בקבוקים

אוסמוזה הפוכה

פתרון מושלםפתרון טוב ויקרפתרון חלקי בלבדפתרון בינייםללא פתרון

מוצקיםמוצקיםמוצקיםמוצקים

גזיםגזיםגזיםגזים

אבנית ברמה 
חיידקיםמומסיםחיידקיםחלקית

מומסים

אבנית

מוצקים
חול, חלודה 
ולכלוך גס.

גזים
כלום, ריחות 
וטעמי לוואי.

חיידקים
חיידק כולי
 פסדמוני 
סלמונלה 
פולי ועוד

אבנית
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מוצר בלעדי 

ECO SERVICE

אקוסקיילדגם/פרמטר
אקוסקייל 

טריפל
אקוסקייל 

אוטומט
אקוסקייל 

טריפל אוטומט

600 גרם600 גרם600 גרם600 גרםכמות חומר פעיל

11.511.5קוטר כניסה

יש-יש-שעון לחץ

22 מיקרון22 מיקרון22 מיקרון22 מיקרוןרמת סינון

7 שנים5 שנים7 שנים5 שניםאחריות

שטיפה 
ישיש--אוטומטית

מתאים לדרישות 
ישישישישהתקן הישראלי

* בכפוף לתעודת האחריות.
** לשטיפה אוטומטית ניתנים 12 חודשי אחריות.
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שיחת חינם
1-800-380-883

ECOSCALE סדרת מסנני
להגנה על מוצרי החשמל מפני חול, חלודה ואבנית.

סידרת מסנני המים הנמכרת בישראל.	 

סינון חול, חלודה ולכלוך גס בצפיפות 22 מיקרון )הכי גבוהה שיש(.	 

 צמצום נזקי האבנית בגופי החימום של מכשירי החשמל: 	 
מדיח כלים, מכונת כביסה, דוד שמש, קומקום ועוד.

חסכון בחשמל: 1 מ"מ של אבנית = 10% תוספת בצריכת החשמל.	 

תחזוקה פשוטה, ללא החלפת פילטרים וללא עלויות גבוהות.	 

מתאים לדרישות התקן הישראלי.	 

אבניתמוצקים
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מים רכיםמים קשים

עלויות 
מכשירים כגון: מכונת כביסה, מדיח כלים, דוד 
חימום, קולטי שמש, קומקום חשמלי, מיחמים, 
משאבות לחץ מים ועוד סופחים אבנית. שכבות 
אלו מבודדות את גוף החימום וגורמות לעליה 
משמעותית של צריכת החשמל ולתקלות רבות 

ובלאי.

חסכון
שימוש במים רכים מסייע לצמצום ההוצאות 
החודשיות שלך: בחשבונות החשמל, בעלות 
תיקונים, בקנית חומרי ניקוי, בבלאי לבדים, 

לצנרת, למוצרי החשמל ועוד.

כתמי אבנית וקושיות
שימוש במים קשים הוא הגורם לעור יבש, לשיער 
ללא ברק, לבגדים ובדים קשים ואפורים, לכלים 
עכורים, לכתמי אבנית על אביזרי האמבט, 
ברזים, מקלחונים, חלונות, כיורים, משטחי 

שיש ועוד.

נוחיות ורכות
שימוש במים רכים מבטיח כי עור הגוף והשיער 
יהיו רכים, נעימים ומלאי ברק. הבגדים והבדים 
יהיו נקיים, רכים ומלטפים. הטושים, הברזים, 
המקלחונים, משטחי הזכוכית ועוד יהיו נקיים 

ומבריקים כחדשים.

סיכונים מיותרים
מוצר חשמל וצנרת מלאים באבנית עלולים 
יתר,  לחימום  חשמליים,  לקצרים  לגרום 

לשריפות, לנזילות, לפיצוצי צנרת ועוד.

בטיחות
שימוש במים רכים מבטיח מוצרי חשמל וצנרת 

נקיים מאבנית ובטוחים לשימוש.

פסולת ואשפה
שימוש ונקיון המים קשים דורש שימוש רב 
בסבונים וחומרי ניקוי המכילים כימיקלים רבים 

הגורמים לפסולת רבה ולשפכים.

אסתטיקה 
הבית נקי ומבריק לאורך שנים עם מרכך מים.
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שיחת חינם
1-800-380-883

 הגנה מושלמת על כל יחידות הקצה בבית כגון: 	 
דוד חשמל, ברזים, צנרת, מקלחונים, מכונות כביסה, מדיח כלים ועוד.

מאריך את חיי הצנרת וכל המכשירים החשמליים הנוגעים במים.	 

מצמצם ומפחית את כתמי המים הקשים על הכלים, המראות והאמבטיות.	 

אידיאלי למקומות בהם מרככים המשתמשים במלח אינם רצויים.	 

מים מטופלים ומרוככים ללא הרגשת החלקלקות.	 

שימוש ב-50% פחות סבון ודטרגנטים לכביסה לבנה וזוהרת יותר.	 

מגביר ומעלה את יעילות גופי החימום וחוסך אנרגיה וכסף.	 

קל להתקנה, ללא חשמל, ללא תחזוקה וללא שטיפות לביוב.	 

אבניתמוצקיםמרככי מים אקולוגיים
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דגם 
ליטר 
לדקה

רוחבגובה

ECOGREEN 72262 ס"מ
 17.5
ס"מ

ECOGREEN 1038137 ס"מ
 22.5
ס"מ

ECOGREEN 155825 ס"מ157 ס"מ

ECOGREEN 208030 ס"מ152 ס"מ

דגם 
ליטר 
לדקה

רוחבגובה

ECOGREEN 18003880 ס"מ137 ס"מ

ECOGREEN 200058100 ס"מ157 ס"מ

ECO GREEN מרכך מים אקולוגי

מוצר בלעדי 

ECO SERVICE

אבניתמוצקים
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1-34-6חדרי אמבטיה

NS3NS6דגם פליקן

3858ליטר לדקה

134154גובה

2225קוטר

לכל החיים*לכל החיים*אחריות

NaturSoft אקולוגי
מרכך ללא מלח לפתרון של האבנית בבית

*האחריות המכונה "לכל החיים" ע"י חברת Pelican הינה בהתאם לנוסח האחריות של המוצר.

1-34-6 חדרי אמבטיה

PSE1800PSE2000דגם פליקן

3858ליטר לדקה

2*2154*134גובה

2*225*22קוטר

לכל החיים*לכל החיים*אחריות

Combo מי "ספא" בכל הבית
פתרון של האבנית ושיפור מי השתייה בכל 

הבית.

אבניתמוצקיםמרכך PELICAN ארה"ב  גזים
ספיחת גזים 
בדגמי קומבו

שיחת חינם
1-800-380-883
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מרככי מים תעשייתים
תוצרת clack ארה״ב, החברה במובילה בעולם למרככי מים

מרככי מים תעשייתיים )חילוף יונים( מותאמים ע"פ צרכיי הלקוח. אנו באקוסרוויס 
נוכל להתאים לכם את המערכת המתאימה עבורכם בהתאם לדרישותיכם.

ראש הפיקוד הדיגיטלי דואג לאספקת מים רכים וביצוע שטיפות ע"פ קושיות המים 
וצריכת המים ולא ע"פ ימים קבועים כדוגמת מרככים אחרים בשוק, לביצוע הפעולה 

במינימום צריכת מלח ושמירה על מים רכים באופן תמידי הזמינים בכל עת.

הדגמים החדשים:

אבניתמוצקים

דגם 60 כפולדגמי 18 ו-35  - הסדרה החדשה דגם 34 בלעדי לאקו סרוויס
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מרככי מים תעשייתים

שיחת חינם
1-800-380-883

דגם
 Clack

15
 Clack

25
 Clack

34
 Clack

50

35.535.534.230.5רוחב )ס"מ(

55115.5119.2143.8גובה )ס"מ(

505052.730.5עומק )ס"מ(

25100125125קיבולת מלח )ק"ג(

29385868ספיקת מים לדקה

1500350065009000ספיקת מים בין ריענונים )ליטר(

1.22.44.85.6צריכת מלח בריענון )ק"ג(

סדרת מרככי CLACK USA מיועדת לתעשייה 	 
לטיפול בספיקות מים בינונית-גבוהה.

מערכת ריכוך מים תעשייתית לפתרון מוחלט 	 
של האבנית במים מבוססת על טכנולוגיית 

חילוף יונים באמצעות שרף )רזין(.

בעלת פיקוד דיגיטלי לתוצאות אופטימליות.	 

במרכך זה ישנה אופציה לאספקה רציפה של 	 
מים רכים ע"י ראש פיקוד כפול.

אבניתמוצקים
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אבניתמוצקים גזים מטהר מים - אוורפיור
המערכת מטפלת בכלור, ריחות וטעמי 	 

לוואי, עופרת, סיבי אסבסט ואבנית.

המערכת מסננת חלקיקים בגודל של 	 

חצי מיקרון. 

ההחלפה פשוטה וניתנת לביצוע באופן 	 

עצמאי וללא צורך בטכנאי.

מערכת טיהור מים ביתית תת-כיורי, 	 

ומתאימה  בלעדי   NSF תקן  בעלת 

לדרישות התקן הישראלי 1505/1. 

סנן 	  להחלפת  התראה  מערכת  כולל 

כעבור שנה.

H104 דגם דגם H204 אנטי בקטריאלי
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אוסמוזה Q7 בקליק בעלת תו תקן בנלאומיאוסמוזה הפוכה בקליק בעלת תו תקן ישראלי

אבניתמוצקים גזים מומסים חיידקים

שיחת חינם
1-800-380-883

אוסמוזה הפוכה
אוסמוזה הפוכה הינה מערכת טיהור רב תכליתית 
המביאה את המים לרמת טיהור מהגבוהות ביותר, 

מים טעימים ונקיים.
מטפלת בסינון כימיקלים, חיידקים, בקטריות, אבנית 
ועוד. מותקנת בארון הכיור ומספקת מי שתייה טהורים 

ובריאים.
מערכת זו מצוידת בסנן ממברנה שזהו האלמנט 
העיקרי והחשוב במערכת זו ומסנן זה נותן מענה 
ישיר לסינון מלחים, מזהמים, מזיקים, חיידקים וב- 
99.99% משאירה הממברנה מים נקיים וטריים ואפס 
אבנית! הממברנה חיונית וגורמת למים להיות טעימים, 

בטוחים ובריאים.
המערכת מיועדת לאספקת מי שתייה, לתינוקות, 
למגהצים,  וירקות,  פירות  לשטיפת  לבישול, 

לאקווריומים ועוד.

החלפת פילטרים פשוטה באופן עצמאי וללא צורך בטכנאי.	 

 ניתן להוסיף ערכת UV במיוחד לתינוקות.	 

15



מוצקים גזים מיני בר
סינון  מערכת  ובעל  למשתמש  מאוד  ידידותית  הפעלה  מערכת  בעל 
 UV במערכת  ומצוידת  וחלקיקים  אבנית  כלור,  ספיחת  במים  לטיפול 

לחיסול בקטריות.

מונה צריכת מים המאפשר מעקב התראה 	 
להחלפת הפילטרים.

ספירת ימים לצורך מעקב אחר ניצול מקסימאלי 	 
.UV למנורת

חיישן חיסכון באנרגיה המנתק את המכשיר 	 
באופן אוטומטי לאחר כיבוי האורות בחדר.

בעל מנגנון הגנה ייחודי ובלעדי לנזילות והצפות 	 
מים המכשיר מתנתק מים וחשמל עם זיהוי נזילה.

מגש מתקפל המאפשר מילוי כדים, סירים ועוד.	 

ציפוי צבע מיוחד אנטי בקטריאלי לשנים רבות.	 

מים חמים במיוחד)קיטור(.	 

מנגנון הגנת ילדים ממים חמים.	 

ניתן לחיבור למערכת פילטרים חיצונית כגון 	 
אוסמוזה הפוכה, אוורפיור וכל סינון חיצוני.

החלפת הפילטרים ע"י הלקוח אין צורך בטכנאי.	 

 	 .100-85°C מים חמים 75 כוסות לשעה

 	.8-2°C מים קרים 50 כוסות לשעה

פייה נשלפת למילוי קנקנים 
בקלות ובנוחות
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שיחת חינם
1-800-380-883

HIDE BAR תת כיורי חם/קר
המערכת מותקנת מתחת לכיור ומחוברת לברז על 	 

כיורי מפואר שבאמצעותו ניתן לקבל מים מסוננים 
חמים לקפה )מים רותחים( וקרים לשתייה.

המערכת מחוברת למערכת טיהור מים המספקת 	 
מים מטוהרים וטעימים ללא טעמי לוואי.

מידות
גובהרוחבעומקדגם 

34.517.529תת כיורי קר

202030תת כיורי חם
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משאבות להגברת לחץ
לפתרון מושלם לזרם מים נמוך

סידרת משאבות המים השקטות בעולם.	 

עשויות נירוסטה עם מספר מאיצים וכוללות 	 
פיקוד בקר זרימה אלקטרוני להפעלה וכבוי 

עם פתיחה וסגירה של ברז המים.

מספר דגמים רחב לפתרון מדויק למים שלך.	 
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שיחת חינם
1-800-380-883

Evolution 200 טוחני אשפה דגם
מנוע שקט במיוחד ע"י מעטפת איטום 60% שקט 	 

יותר מטוחנים אחרים.

ניתן לטחון את הירקות הכי בעייתיים כגון: ארטישוק, 	 
תירס, קליפות בננה וכו'.

היחיד בעל שבב המזהה עצמים קשים במיוחד בעת 	 
זיהוי עצם קשה המערכת מגבירה את פעילותה 

לטחינת העצם.

תא טחינה גדול במיוחד 1180 מ"ל.	 

 	. build in מפסק בטיחותי פנאומטי

מגיע עם 6 שנות אחריות.	 

מידות גובה 34.4 רוחב 23.4 ס"מ.	 

כ"ס "¾.	 

* ניתן למצוא אצלנו דגמים נוספים.
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אוסמוזות תעשייתיות
מערכות אוסמוזה הפוכה מתוכננות לפי סטנדרט החברה ובהתאם לדרישות הלקוח.

מערכות אוסמוזה מיועדות לשימוש ב: בתי חולים, קוסמטיקה, מפעלי מזון ושתייה 
חקלאות, בתי מלון, מכבסות ועוד.

.)UV ניתן לקבל מים באיכות גבוהה ביותר בן 0-60 מיקרוסימנס, ניתן לשלב במערכות האוסמוזות מערכות עיקור )מנורות *
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שיחת חינם
1-800-380-883

מטהרי אויר
לאויר נקי בבית ובמשרד

מספק הקלה משמעותית מתופעות 	 
העישון, האלרגיה, הבישול, האבק, 
פריחה  אבקני  הפרחים,  אבקת 
אלרגנים שונים וקרדית אבק הבית 
ומשפר את איכות החיים והבריאות.

מנטרל ריחות לא נעימים של בישול, 	 
בית סגור וריחות לא נעימים אחרים 

בעזרת שכבת פחם פעיל.

מנקה ומספק סביבת עבודה נקייה 	 
ונעימה בה כל אחד יכול לעבוד יחד 

בנוחות.

מפחית את כמות האבק מהריהוט 	 
ומהמכשור הקיים בחדר ומאריך 

את אורך חייהם.

שומר על איזון היונים השליליים 	 
באויר.

תורם לסביבה נקייה ובריאה יותר, 	 
פחות ניקוי ופחות הוצאות על ניקיון.

פילטרים רחיצים לכל החיים.	 

בטוח ביותר לשימוש - בעל מנגנון 	 
בטיחות הפעלה.

המכשיר ניתן לחיבור ולתליה על 	 
הקיר.

 	 ISO ,המכשיר עומד בתקינה קנדית
. CE ו

ניתן לבחור בן הצבעים: שחור ולבן.	 

מספר דגמים רחב לבחירה.	 
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ערכות החלפה לאוסמוזות ולמטהרי מים

* ניתן למצוא אצלנו מגוון רחב של ערכות ופילטרים בודדים להחלפה למערכות מים שונות.
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מוצרים נלווים וחלקי חילוף למערכות מים

שיחת חינם
1-800-380-883

מוצרים נלווים למסננים בייתים

מוצרי בקרה לאיכות מיםמוצרים נלווים לאוסמוזה
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* ניתן למצוא אצלנו דגמים נוספים באתר החברה.

ברזים
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