סונוביה מדווחת על אבן דרך משמעותית ומעדכנת על השלמת התקנה
ותחילת פעילות סדירה של מכונת ™ Sonofixמסחרית ראשונה
המכונה הותקנה בקו הייצור במרכז החדשנות של דלתא גליל ,כאשר בשלב
הראשון תשמש המכונה לבדיקות פנימיות ולאחריו תשתלב המכונה בבדיקות
הבדים עבור המותגים איתם עובדת דלתא גליל.

יגאל זייתון ,מנכ"ל החברה" :אנו שמחים להודיע על סיום התקנת מכונת
™ Sonofixוהתחלת פעילות סדירה בקו הייצור של דלתא גליל בכרמיאל .זהו
הישג עצום עבורנו מאחר וזו הפעם הראשונה שבה מכונת ™ Sonofixמותקנת
בקו ייצור תעשייתי .אנו מאמינים כי לאחר חודשים ספורים של הפעלת המכונה
באופן סדיר ,יהיו בידי סונוביה ודלתא גליל אינדיקציות מהותיות להמשך שיתוף
הפעולה ומעבר לשלב המסחור ".

חברת סונוביה ( )TASE: SONOהמתמחה בפיתוח טכנולוגיית ירוקה לטקסטיל מדווחת היום ,יום רביעי 17
באוגוסט  2022על התחלת פעילות מכונת ™ Sonofixמסחרית בקו הייצור של דלתא גליל בכרמיאל וזאת
בהמשך להסכם שנחתם לפני כשנה .השלמת התקנת מכונה תעשייתית ראשונה של סונוביה במרכז הפיתוח
והחדשנות של דלתא בישראל ,מהווה אבן דרך משמעותית ,כשבשלב הראשון המכונה תשמש לבדיקות
פנימיות ולאחר מכן תשולב המכונה בבדיקות הבדים עבור ייצור עתידי למותגים הבינ"ל עמם עובדת דלתא.
שיתוף הפעולה תואם את מדיניות דלתא לקדם מוצרים ידידותיים לסביבה ,וכן ממצב אותה כחלוצה עולמית
באימוץ טכנולוגיות  high-performanceידידותית לסביבה ,זאת באמצעות הטמעת הפיתרון הטכנולוגי של
סונוביה.
במהלך תקופת ההסכם בוצעו מבחני פיילוט אשר שילבו את הטכנולוגיה של סונוביה בבדי דלתא בעלי
הרכבים שונים עבור מותגי ספורט והלבשה תחתונה מובילים .בתוצאות בדיקה של מעבדה חיצונית הראו
כלל הבדים שנבדקו ,פעילות אנטי בקטריאלית גבוהה מאוד לפי שני תקנים בינלאומיים (גם לאחר  50מחזורי
כביסה.

אודות סונוביה:
סונוביה מפתחת טכנולוגיה ירוקה להקניית תכונות שונות לטקסטיל ,כגון  :ציפוי אנטי בקטריאלי ואנטי ויראלי,
חסינות מים ,צביעה ועוד באמצעות שימוש בגלי אולטרסאונד .החברה עתידה למסחר את הפיתוחים בדומה
למודל "HP״  -מכירה קפיטלית חד פעמית של המכונה האולטרה-סונית הייעודית  Sonofix™ -המשתלבת
בקלות בקווי ייצור קיימים ,ומכירה חוזרת של הפורמולציות הכימיות אותן מפתחת החברה.
הטכנולוגיה שפיתחה החברה מפחיתה את השימוש בחומרים מזהמים דוגמת דבקים כימיים ,זאת לעומת
הנהוג בתעשיות הטקסטיל המסורתיות כיום ,תוך השגת יעילות עילאית ( )high-performanceוחיסכון
משמעותי בעלות טיהור השפכים בגין החומרים המזהמים ,עמידות לכביסות ,והיתכנות כלכלית (cost-
.)competitiveness
החברה מתמקדת בשלושה סקטורים עיקריים :השוק המוסדי (בתי חולים ובתי מלון) ,עולם ההלבשה ועולם
הרכב ,והיא מפעילה פיילוטים עם המותגים והיצרנים המובילים בעולם.
אתר החברה/https://sonoviatech.com :

