
  
 

 

גליל וסונוביה חתמו על הסכם, במסגרתו -דלתא

דלתא תבצע פיילוטים לשילוב הטכנולוגיה הירוקה 

לציפוי טקסטיל של סונוביה בבדים של מותגי ספורט 

 והלבשה בינלאומיים 

 

 של פיתוחה פרי  -תעשייתי  מיכון אולטרסוני ההסכם כולל התקנת

בישראל כחלק ממפעל פיתוח  דלתא של במרכז החדשנות –סונוביה 

 לשילוב הטכנולוגיה החדישה במוצרי מותגי פיילוטים לשם ביצוע, הבדים

  מסחריים הסכמים חתימת ולקידום מובילים בינלאומיים ואופנה אקטיב

 

בדלתא גליל: "שיתוף הפעולה בין  GUMלדברי גיל שמעון, נשיא חטיבת 

שתי החברות עשוי להוביל לפריצת דרך בייצור הטקסטיל ויאפשר לדלתא 

 לקדם את אסטרטגיית  הקיימות" 

 

 הבעת אנו רואים בהסכם״ ,מנכ״ל ומייסד החברה שוקי הרשקוביץלדברי 

 הספקים מאחד ניתנת אשר, סונוביה של של דלתא בטכנולוגיה אמון

 שיתוף כי ספק לי אין .והאופנה האקטיב לבגדי הטקסטיל בתחום המובילים

 טקסטיל יחד ולשווק לייצר יוכלו אשר החברות לשתי רב ערך ישיא הפעולה

 ״.ולמותגים ללקוחות משמעותי מוסף ערך בעל, לסביבה ידידותי

 



  
 

 

גליל, ספקית -דלתא״ ,Global Upper Marketגיל שמעון, נשיא חטיבת ה 

של אקטיב והלבשה תחתונה המשרתת מותגים  גלובאלית מובילה

בינלאומיים מובילים, רואה בטכנולוגיה של סונוביה אפשרות להוביל לשיפור 

מוסף לבדים, המיוצרים בשימוש -משמעותי בדרך שבה מקנים תכונות ערך

מופחת של כימיקלים  וחומרים ידידותיים לסביבה ועל ידי כך מקדמים את 

 חברה.״אסטרטגיית הקיימות  של ה

 

ציפויים המתמחה בפיתוח  ,סונוביהחברת  (סונו)ת״א: - 2222 ליוני 2, גן-רמתישראל, 

 (DELT)ת"א: גליל-ודלתא ,ייחודיים לטקסטיל בשימוש בטכנולוגיה אולטרסונית ירוקה

חתמו על הסכם שמטרתו ביצוע פיילוטים לקידום מכירת הטכנולוגיה היום, כי מסרו 

סונוביה לציפוי טקסטיל ומסחורה ללקוחותיה המובילים של דלתא הירוקה הייחודית של 

 בעולם.

במסגרת ההסכם תותקן מכונה תעשייתית ראשונה, פרי פיתוחה של סונוביה, במרכז 

הפיתוח והחדשנות של דלתא בישראל, ובאמצעותה יבוצעו פיילוטים לשילוב 

ם. שיתוף הפעולה מחזק הטכנולוגיה בבדים של מותגי אקטיב ואופנה בינלאומיים מובילי

את מדיניות דלתא לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה, אשר מתאפשר בזכות הטכנולוגיה 

 החדשנית של סונוביה.

הטכנולוגיה של סונוביה מאפשרת לבצע טיפולי ערך מוסף לבדים באופן ידידותי 

ילות לסביבה, בשימוש מופחת של כימיקלים וחומרים ידידותיים לסביבה תוך השגת יע

 מירבית של התכונות הנדרשות.  

ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית עבור סונוביה בדרך למסחור ראשוני של 

הטכנולוגיה, יחד עם שותף מוביל ישראלי וגלובאלי המשרת, בין היתר,  את עלית מותגי 

גליל כחלוצה עולמית -האקטיב וההלבשה התחתונה בעולם, וכן ממצב את דלתא

ידידותית לסביבה. זה מספר חודשים  high-performanceיות באימוץ טכנולוג

שהחברות משתפות פעולה באופן שוטף ואף החלו בהצגה משותפת של הטכנולוגיה 

 בפני לקוחות מובילים. 

ההתקשרות צפויה להניב ערך מוסף עבור סונוביה ודלתא, ועבור לקוחותיהן, כאשר 

ת האקטיב וההלבשה התחתונה, בעוד לסונוביה תיווצר נגישות לביקושים משוק הלבש

 גליל תהיה נגישות לטכנולוגיה הייחודית. -שלדלתא

  



  
 

 

 אודות סונוביה

מתמחה בפיתוח טיפולים אולטרסוניים להקניית תכונות שונות לטקסטיל בצורה ברת קיימא, סונוביה 
הטקסטיל שואפת לבצע מהפכה בעולם שעד כה הושגו על ידי שימוש בכימקלים מזהמים. החברה 

  ולהפוך אותו לירוק יותר ובטוח יותר לשימוש.

של חלקיקים בעלי  תפיזיקליהטמעה לעושה שימוש בגלי אולטרסאונד הטכנולוגיה שפיתחה החברה 
כימיים, תוך חסכון בכמות  ים כדוגמת דבקיםמללא שימוש בחומרים מזה ,תכונות שונות לטקסטיל

ומת הנדרש כיום בשוק, וזאת תוך השגת יעילות הכימיקלים הנדרשים לצורך קבלת התכונה לע
 .(cost-competitiveness(, עמידות לכביסות, והיתכנות כלכלית )high-performanceעילאית )

האטרקטיביות של  וכיחה אתשהמוצרים לחברה חטיבת מחקר ופיתוח מתקדמת וחטיבת מכירות 
וביה מתעדת להרחיב את מרכולתה ברחבי העולם, סונצרכני הקצה  בקרבהטכנולוגיה ושל המותג 

 ניצול פלטפורמת המכירות והגדלתן. מוצרים נוספים לצורך ומפתחת

 
של החברה הינה ציפוי אנטי בקטריאלי ואנטי ויראלי עמיד וידידותי לסביבה על גבי  ןהראשו היישום

  (.COVID19יעילות נגד  99%טקסטיל )

החברה מתמקדת בשלושה סקטורים עיקריים: עולם הרכב, עולם האופנה והשוק המוסדי )בתי חולים 
 כים( מהגדולות בעולם אשר ממשיOEMעם יצרנית רכב אירופאית ) יחודייםובתי מולון ( ולה פיילוטים 

מטרת  עם תאגיד אופנה עילית אירופאי מהגדולים בעולם.וכן להתקיים במעבדות החברה, 
הינה לבדוק את יכולתה של החברה לטפל בעזרת  , אשר מבוצעים במעבדות החברה,וטיםפיילה

הטכנולוגיה הייחודית שלה בבדים שונים אשר מסופקים על ידי החברות עצמן ולהקנות להן תכונות 
אנטי בקטריאליות ואנטי ויראליות תוך כדי הפחתה משמעותית של שימוש בכימיקלים מזהמים בעת 

  והשימוש בבד.  תהליך הייצור

צפויה להוביל לביצוע פיילוטים ברמה תעשייתית  ,השגת תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה
באמצעות מכונת הפיילוט התעשייתית של החברה, וכן לאפשר את הטמעת הטכנולוגיה של החברה 
בשרשרת הייצור של החברות, תחת התקשרות חוזית ארוכת טווח במודל של מכירת מכונה 

 לים.ומתכ

היישום השני שהחברה פיתחה הינו טיפול ירוק להקניית תכונות חסינות מים עילאיות לבדים. שוק 
מיליון דולר בשנה במונחי מחיר מכירה של תרכובות כימיות  088 –חסינות המים הינו שוק המוערך ב 

ת להקניית התכונה, ואשר כיום עושה שימוש בחומרים מזהמים שהרגולציה שואפת להגביל א
השימוש בהם. הפתרון שפיתחה סונוביה, מאפשר פיתוח בדים חסיני מים נטולי רכיבים מזהמים, 

התקשרה בהסכם דיווחה כי  לאחרונהכאלה שקיימים בבדים כיום. החברה אף פועלת בתחום זה ו
 .לחסינות מים עם חברה אירופאית מובילה בתחום יישומיםפיתוח 

מיליארד  51-, המוערך כיום בכבטקסטיל לטיפול האפליקטיבים הטיפולים שוק, החברה להערכת
עתידה  סונוביה לאמץ טכנולוגיות ירוקות. -מכוח רגולציה ומכוח דרישות השוק  - דולר בשנה, יחויב

להמשיך ולפתח אפליקציות נוספות כגון חסינות אש וצבע, והשאיפה היא לתפוס נתח שוק מהותי 
תחת מודל עסקי של מכירת מכונות ותרכובות כימיה   קסטילמשוק הטיפולים האפליקטיביים לט

 ליצרני הטקסטיל.



  
 

 

ע"י שוקי הרשקוביץ, יזם בתחום הביומד, למטרת מסחור שני פטנטים  3852-הוקמה בסונוביה 
 18 מעסיקה כיום החברה .בקטריאליים על טקסטיל-מאוניברסיטת בר אילן, בתחום הציפויים האנטי

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים

 /https://sonoviatech.comהחברה:  לאתר
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