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עידו אייסג

בני משפחת יגר שילבו כוחות  ,הקימו את 'יגר – פתרונות לאוורור וצינון בע"מ' וגם בקיץ הזה מציעים
הקלה בעבודת המזגן עם פתרון יעיל וחסכוני לעומס החום בבית' :יונק הגג' מוריד את החום בבית,
מאפשר להקטין את השימוש במזגנים וגורם לחיסכון משמעותי בחשמל.
מה עושה משפחה מקיבוץ אילון כשחם לה – מפתחת מוצרים ייחודים ,כחול לבן  ,שיכולים להתמודד עם
החום הישראלי במינימום עלויות ומקסימום תוצאות.
בני משפחת יגר ,החליטו כל אחד ,לנטוש את תחום עיסוקו ,לחבר יכולות ולהביא לעולם פתרונות אוורור,
בשנת  . 2005סמדר הביאה את יכולות הניהול מתחום החינוך  ,אמציה את הכישורים מתחום האוורור
ואוהד את יכולות הפיתוח וכושר ההמצאה.
מאז ועד היום החברה 'יגר – פתרונות לאוורור וצינון בע"מ' מפתחת ומשווקת פתרונות מגוונים ,מותאמי
לקוח בתחום האוורור ,עבור לקוחות שונים במגזר הפרטי והעסקי.
גם הקיץ הבשורה היא מפוח צנטרפוגלי  -יונק הגג" פתרון יעיל ,חסכוני וידידותי לסביבה המאפשר להוריד
את עומס החום בבית בלי חשבונות חשמל גבוהים' .יונק הגג' פועל באמצעות שאיבת האוויר החם מחלל
הגג והוצאתו החוצה מחלל הגג ,באמצעות פעילות זו מסייע יונק הגג" בהקלה על עומס החום בבית .
יונק הגג פשוט להרכבה ועשוי מפלסטיק – ABSפיתוח בלעדי של החברה .תהליך פיתוח המוצר
מתבסס על נסיון רב השנים בתחום והתאמת הפתרון לבתים בעלי גגות רעפים.
בזכות הורדת הטמפרטורה בחלל הגג ,התקרה לא מתחממת כתוצאה מכך מורגשת ירידה משמעותית
בחום הבית ,מכאן שיש ירידה בשימוש במזגן והוצאת החשמל של הצרכן קטנה במידה משמעותית.
מחירו של 'יונק הגג'  ₪ 1980וניתן להתקינו בקלות.
קיים גם פתרון לבתים בעלי גגות שטוחים ,מפוח אקוסטי ששואב את האוויר מתוך חלל הבית .מחיר
המפוח לגג שטוח .₪ 2600
כיום כבר יש אדריכלים המשלבים את המפוחים בתכנון הבניה ובכך הופכים את הבית" לירוק" יותר ונעים
לשוהים בו .חברת יגר פתרונות אוורור וצינון מצטיינת בהתאמת פתרונות המותאמים ספציפית למקומות
ולצרכים שונים ,לחברה מגוון רחב של מוצרים ושירותים :לחברה מפוחים מסוגים שונים כגון מפוחי עשן,
אוורור מעליות ,אוורור שרותים ) שקט במיוחד ( צינון מוצרים בתהליך ייצור ועוד .החברה מלווה את
לקוחותיה לאורך כל הדרך :החל משלב ההזמנה והתכנון ועד לשלב ההתקנה של מוצריה בפועל ,תוך
מתן יחס אישי והתאמת המוצר באופן מיטבי לצורכי הלקוח.

הנתונים ,המידע ,הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים .אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ,או
הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב :קרנות נאמנות ,תעודות סל ,קופות גמל ,קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן
כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן .במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים
לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים .כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל .לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה,
לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה .הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור ,מראש או בדיעבד .פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו
משימוש במאמר/ראיון זה ,אם יגרמו ,ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
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