בס"ד

המרכז לגלגלים בע"מ

המצאת הגלגל ידועה כפורצת דרך בעולם ומהווה את אחד מהרעיונות הטכניים החשובים ביותר .היא מבטיחה ניידות ,יעילות והתקדמות.
מניידת אנשים וסחורות ומובילה את החברה שלנו קדימה.
בבסיס ההצלחה ובליבה של גליל גום המרכז לגלגלים בע"מ נמצא החזון שלנו להיות חברת הגלגלים החיונית והיעילה
ביותר .מטרתנו היא לשרת נאמנה את לקוחותינו ולשמור על רווחת עובדינו.
אני כמנכ"ל גליל גום מוביל את החברה עם למעלה מ 30-שנות ניסיון בתחום .גליל גום המרכז לגלגלים בע"מ הוקמה
בשנת  2003ומדורגת כיום כאחת מחברות הגלגלים המובילות בארץ .לגליל גום מגוון הגלגלים המגוון והרחב ביותר
שמותאם אישית לכל דורש.
גליל גום שמשרדה הראשי ממקום ברחוב אריה שנקר  7א .התעשייה קריית אריה פתח תקווה ,מהווה בסיס פעילות
מרכזי לכל חלקי הארץ והעולם.
כחברת גלגלים מקצועית אשר נמצאת בחזית הפיתוח והטכנולוגיה אנו מקפידים על ייצור ושיווק של מגוון רחב של
גלגלים ייחודיים ,חדשניים ובמקביל משווקים עגלות נשיאה לכל מטרה וצורך.
הגלגלים שלנו מותאמים לכל צורך ,ועקב כך גם מיוצרים בהתאם מחומרים שונים כגון:
אבץ ,ברזל ,נירוסטה ,גומי רגיל ואלסטי ,פוליאוריטן ,טפלון ,אוקולון ,סיליקון ,אלומיניום ,פנולי ,פלסטיק ועוד ...
בנוסף אנו מייבאים באופן תדיר גלגלים מטובי היצרנים בעולם!
כחלק מהחזון שלנו אנו שואפים ליצור צמיחה ארגונית איתנה .אסטרטגיה זו נתמכת בהתקשרויות עם שותפים חיוניים
לצמיחתה של החברה.
אנו מרחיבים בכל עת את הנוכחות שלנו בשווקים חדשים ,ועל ידי כך מגדילים באופן אקטיבי ואיכותי את יכולותינו.
בין לקוחותינו נמנים מוסדות ממשלה וצבא ,חברות הייטק ,בתי חולים ,משתלות ,מכבסות ,מאפיות ,מסגריות ,וכן ענפי
הריהוט ,טקסטיל ,בנייה ותעופה.
את חברת גליל גום מנחים ערכים של יושרה ,כבוד ,מקצועיות ,שיתוף פעולה ,חתירה למצוינות ומובילות בתחום.
אנו מחויבים לספק את הגלגלים האיכותיים והיעילים ביותר ללא פשרות ובמחיר הטוב ביותר ללקוח מהקטן ועד הגדול.
ערכים אלו נמצאים בבסיס המחויבות והמסירות שלנו ללקוחות שמאפשרים לנו ליצור שינוי משמעותי!
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