ורידיס קרקעות מזוהמות בע"מ (לשעבר וינדקס טק  2013בע"מ) הינה חברה העוסקת במתן שירותים סביבתיים,
הפועלת משנת  2001ואחת המובילות בישראל .החברה הינה חברת-בת (בבעלות מלאה) של קבוצת ורידיס שירותי
איכות הסביבה בע"מ (לשעבר ואוליה ישראל).
חברת ורידיס קרקעות מעניקה שירותים בשלושה תחומים:
קרקע ומי תהום
תשתיות מים וביוב
תחנות דלק
החברה מוסמכת לתקן  ISO 17025על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,מוסמכת לתקני  ISO 9001וISO -
 , 14001בעלת סיווג 'שמור' מטעם משרד הביטחון ומשמשת כספק מוכר של משרד הביטחון (מספר ספק:
.)11011352
קרקע ומי תהום
חברת ורידיס קרקעות מעניקה ללקוחותיה שירות כולל ,החל משלבי הייעוץ ,דרך ביצוע קידוחים ודיגומים וכלה
בטיפול בקרקע או במי התהום.
ייעוץ סביבתי :לחברה ניסיון עשיר בהכנת סקרים היסטוריים ,דו"חות הידרולוגים ,תכניות ודו"חות דיגום ,סקרים
סביבתיים ,הערכות סביבתיות ,סקרי סיכונים ,ייעוץ לבנייה ירוקה ובדיקות נאותות סביבתית.
קידוחים :לחברה  3מכונות קידוח ייעודיות לקידוחי איכות סביבה (– )Direct Push
מכונת קידוח על גבי זחל ,המכונה המתקדמת ביותר בארץ להוצאת דגימה בלתי מופרת והזרקת חומרים לשיקום.
מכונת קידוח על גבי רכב  ,4X4המתאימה במיוחד לסקרים בשטחים גדולים.
מכונת קידוח קטנה ,המתאימה לקידוחים במקומות צפופים ולמקומות בעלי קשיי נגישות.
דיגום :חברת ורידיס קרקעות מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום קרקע וגז קרקע אקטיבי
ובעלת ניסיון רב בביצוע עבודות דיגום בתנאי שטח שונים ובגדלי אתרים שונים.
טיפול בקרקע :לחברת ורידיס קרקעות ניסיון רב בחפירת ופינוי קרקעות מזוהמות .בנוסף מתמחה החברה בשיקום
קרקעות במגוון שיטות ,בין אם שיקום  In Situובין אם שיקום .Ex Situ
שיקום מי תהום :חברת ורידיס קרקעות מנוסה בביצוע השפלת מי תהום ובטיפול במי תהום מזוהמים.
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תשתיות מים וביוב
בדיקות אטימות :חברת ורידיס קרקעות מבצעת בדיקות אטימות לשוחות ולקווי מים ,ביוב וניקוז בקטרים שונים
בשיטות ממוחשבות המבוססות על לחץ אוויר או על מים ,בהתאם לדרישת הלקוח.
בדיקות ערפל לאיתור הצטלבויות מים-ביוב :לחברת ורידיס קרקעות מערכת ייחודית המסוגלת ,על ידי הזרמת חומר
ייחודי ההופך לערפל לא מזיק ,לזהות ולאתר סדקים והצטלבויות בין קווי מים וביוב.
פענוח צילומי צנרת :חברת ורידיס קרקעות הינה מעבדה המוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבצע
פענוח צילומי צנרת ומשמשת כמשווקת הראשית של תוכנת  ,WinCanהתוכנה הרשמית והמאושרת על ידי רשות
המים לפענוח הצילומים.
בדיקות בתחנות דלק
חברת ורידיס קרקעות מבצעת בהסמכה מגוון בדיקות רגולטוריות בתחנות דלק.
בדיקות אטימות מיכלים :בדיקות למיכלים בעלי דופן כפולה ובדיקות למיכלים בעלי דופן בודדת.
בדיקות אטימות צנרת :בדיקות לצנרת הולכה ,צנרת פריקה וצנרת סניקה באמצעות מערכת .Petro-Tite
בדיקות מישוב אדים :ביצוע בדיקות למערכות מישוב אדים  Stage 1ולמערכות מישוב אדים .Stage 2

החברה פועלת בפריסה ארצית ונתמכת על ידי צוותי עבודה מקצועיים ,טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם וידע וניסיון
נצברים בביצוע פרויקטים מהגדולים והמורכבים ביותר שבוצעו בארץ.
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