
 

 

 

 

 

 פרופיל חברה   –שחם אריכא  

 למוזאיקה  הראשון  המלאכה  כבית,  ל”ז  אריכא  יהודה  ידי   על,  1934  בשנת  נוסדה  ’מ”בע  ובניו  אריכא.  י‘  שחם  חברת

 מאמנים   והמוזאיקה  הריצוף,  הסיתות,  הבנייה  מקצועות  את  למד  והוא  עליון  ערך  העברית  לעבודה   ייחס  אריכא.  בארץ

 הקטנה  אביב  בתל  עצמאי  מלאכה  בית  הקים   הוא.  הבריטיות  המשטרה  תחנות  בניית  בזמן  בארץ  ששהו  איטלקיים

 מפעל  נמצא  1982  משנת.  בארץ  מוביל  למפעל  הקטן  העסק  הפך  בה,  לאשדוד  מלאכתו  בית  את  העתיק  השנים  ועם

  היה   והוא המחמירים  הישראלי  התקן  תווי   את  נושאים  בו  המיוצרים   המוצרים  וכל  התקנים  מכון  השגחת  תחת  החברה

  עובדים   100-כ  מועסקים  אריכא  שחם  במפעלי.  בישראל  הבנייה  בענף  ISO  האיכות  תקן  את   שקיבל  בארץ  הראשון

  בתים ,  ציבור  לבנייני  וחיפויים  מדרגות  וכן  וארגונים  לרשויות  טרומים  מבנים,  הציבורי  למרחב  רחוב  ריהוט  המייצרים

 . פרטיים  ובתים משותפים

 הארץ בכל אנחנו - רחוב ריהוט

  הרהיטים  מיטב  את  לשעות  מסביב  ומייצר   מקומיות  ורשויות  נוף   אדריכלי  עם  בשיתוף  פועל   הרחוב   ריהוט   מפעל

  מוצרים   להתאים  ניתן  נציגינו   של  ובסיוע  האדריכלים  של  לרשותם  עומד  מוצרים   של  רחב  מגוון.  הציבורי  למרחב

  בסטודיו   שעוצבו   חדשים  מוצרים  ומכניסים  המוצרים   את  ומחדשים  מרעננים  אנו  שנה  כל.  הציבורי  למרחב  מעוצבים

 של   המלא  הקטלוג  את.  הסביבה  על  בשמירה  מסייעים  אנו  ובכך  ממוחזר  מבטון  מיוצרים  שלנו  מהמוצרים  רבים.  שלנו

 .בדואר לקבלו או  כאן להוריד  אפשר מוצרינו

 !פשוט  כך כל - טרומיים מבנים

 שמירה   ביתני  כמו  -  לכך   המיועדים  באתרים  למיקום  הניתנים  יבילים  טרומים  מבנים  מספק  שלנו  המבנים  מפעל

 המבנים.  ועוד  חשמל  מתקני,  תברואה  מתקני,  משרדים,  ציבוריים  ושירותים  מקלחות,  סגורים   ומתחמים   לחניונים

 לשימוש  מאובזר   במבנה  או  ריק  בטון  במבנה  מדובר  אם  -  הלקוח  לדרישות  מותאם  גימור  ובעלי  לתקנים  מותאמים

 . כאן לחצו שלנו המבנים במבחר לצפיה. מיידי

 למדרגות  בניה לחומרי בארץ ההמוביל - אריכא שחם

  אנו .  בישראל  והחיפויים  המדרגות  ענף  את  ולהוביל  להמשיך  כדי  רבים  משאבים  משקיעים  אנו  שלנו  השיש  במפעל

  מייצרים   אנו   כן  כמו.  הישראלי  האקלים  נוכח  הזמן  במבחן  שעומדים  ביותר  האיכותיים  השיש  לוחות  את  מייבאים

 התקנים  מכון  של  השגחה  תוך  -  ובגימור  בליטוש  גבוהה  איכות  על  ושומרים  מתקדמת  בטכנולוגיה  מעוצבות  מדרגות

. נגישות  לתקני  מוצרינו  את  ומתאימים  ציבוריים  לשטחים  חכמים  פתרונות  ולספק  לפתח  ממשיכים   אנחנו.  הישראלי

 .בדואר לקבלו או  כאן להוריד אפשר מוצרינו של המלא הקטלוג את

 


