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ם. מי ז  בזבו ל  ל ש נעת מבו מו טיפה של מחשבה 

רמת השרון
גודל הנכס

200 מ“ר

צמוד קרקע

ישראל

בית

מיקום

בכירה  השרון,  רמת  תושבת  לימור, 
בחברת השקעות בחברות העוסקות 

במימון פרויקטים בתחום הנדל״ן.
לימור הונחתה על ידי חברת הביטוח 
"מגדל" להתמגן במערכת למניעת 
מחבילת  כחלק  מים  הצפות  נזקי 
היא  אותו  לנכס  הנדרשת  המיגון 

מבטחת. 

הביטוח  חברות  להמלצות  בהתאם 
טריפל+  אל   לימור  פנתה  בישראל, 
שנים  רב  ניסיון  בעלת   חברה 
מערכות  ואספקת  ייצור  בפיתוח, 

למניעת נזקי הצפות מים.

סוכן הביטוח של לימור הבהיר כי אין 
כמות  הניסיון,  את  אחרת  לחברה 
ומוניטין  הארץ  חלקי  בכל  התקנות 

כפי שיש לטריפל+.
 

אין בישראל אופציה לנהל  למעשה, 
כמו  המים  הצפות  סיכוני  את  כראוי 

חברת טריפל+

 
ג ת א ה

כחלק מהמיגון אותו מספקת טריפל+ 
מגדל,  הביטוח  חברת  ללקוחות 
חיישני  לימור  של  בביתה  הותקנו 
רגישות  בנקודות  שמוקמו  הצפה 

כביסה  מכונת  כיורים,  (שירותים, 
זרימה  מד  כולל  ראשי  ברז  וכד'), 
גילוי  לסגור את המים בשעת  הנועד 
ו\או  חריגה  מים  צריכת  או  זרימה 
לאינטרנט  המחוברת  רכזת  הצפה, 
הסלולאריים  לטלפונים  ואפליקציה 

של בני המשפחה.



של  ביתה  על  הגנה  המערכת  ההתקנה  מאז 
ובזבוז  הצפות  נזקי  מפני  פעמים  מספר  לימור 

מים. 
המקרה האחרון היה בערב בו קיבלה לימור 
2  הודעות רצופות על צריכת מים חריגה בבית. 
לימור פנתה מיידית למחלקת התמיכה הטכנית 
של טריפל+ שם הובהר לה כי אכן קיימת זרימה 

חריגה ממקור לא ברור.

לאחר בדיקה נוספת התברר כי מצוף הבריכה 
התקלקל כך שמילוי המים לא פסק. 

התקלה  את  ותיקן  למקום  הוזנק  אינסטלטור 
ובכך מנע בזבוז גדול של מים ועלויות כבדות. 

על  התראות   2 קיבלנו  "אתמול  מציינת:  לימור 
צריכת מים חריגה. לא היה לנו מושג כיצד לטפל 
בהתראות. בתחילה חשבנו שמדובר בהתראת 
שווא אך בעזרת צוות התמיכה הטכנית קיבלנו 
הבנו  כבר  שלב  באותו  ברור.  ומענה  הסברים 
שהוזנק  המקצוע  איש  אמיתית.  בעיה  שקיימת 
תיקן את התקלה. למדתי עוד משהו. תודה על 

השירות הנפלא"

הפתרון

 טיפה של מחשבה
מונעת

מבול של בזבוז מים

072 2211370

www.tripleplus.io 

סיפור לקוח
לימור מרמת השרון


