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 הנהלת אלום זוהר

 שמח לעדכנכם ולהודיע על השירות היוצא מהכלל שקיבלנו מצוות העובדים של חברתכם : אסף, אורן, גלית, שרה  ווסטה . 

היחס טיב החומרים והעבודה .  ,אמינות  ,הדבר בא לידי ביטוי ביעילות. שלא נתקלנו בסוג של  שרות מקצועי וסימפטי  ,מזה זמן רב
 שקיבלנו מצד ההנהלה ועובדי החברה היה הוגן אפקטיבי ומהיר .

 . איכותית ומעולה  שנתקבלה הינה תוצרתה

 כן ירבו ויהיו עוד חברות ונותני שרות מסוג זה של חברתכם .

 

  בברכה         

 יונה ושמוליק קליגווסר        

 כפר ורדים         

 

 

 

 

 

 

 

 

   וצוות אלום זוהר   שלום אורן

  

בדייקנות ובביצוע מושלם של חלונות ודלתות   מדהים ומרשים לאין ערוך  על פרוייקט  בפניך  ברצונינו להביע את הערכתינו

 תבביתינו החדש בשמשי

   החל מתחילת התהליך ועד סיומו

 "הינה "שמורת טבע מיוחדת בתחום הבנייה  התחושה שיש חברה שמשדרת מצויינות ושירות ללקוח באיכות ואדיבות

  "בכל פניה או בקשה וגם כאשר היינו "קרצייה

 תאשר הובילה לעשייה של חלונות ודלתות מדהימו  והכי חשוב במיקצועיות  תמיד נעניו בחיוב ובהבנה

 תשמה ונכנס לדקויות בכיוונים ובפינישים פשוט שלימוצוות ההתקנה עובד עם המון נ

 רנא העבר את תודתי לכלל צוות המכירות ההתקנה וברצפת הייצו

 םהלקוחות שיצפו בפרוייקט אלומיניום מושל  אני מוכן לארח את

 תשמשי 8תכלת    מוטי ורונית מסאס

5052925823 

504601455 

 

 

 



 

  לאורן בהמון תודה והוקרה

 וביצוע מרשים ומדויק באיכויות מרשימותבעבור תכנון 

 של כל מערך חלונות ודלתות האלומיניום בבית משפחת שרון .

למרות ש"הטרדנו" את אורן ואנשי צוותו אין ספור פעמים בגין פגעי מזג האוויר ידע אורן לטפל בנושאים בשיא הרגישות 

 האנושית והמקצועית .

 לון בסטנדרט המחמיר ביותר באופן המקצועי ביותר .אלום זהר ביצע והתקין חלונות פיר מע

  ועל כל אלו מודים אנו לאלום זהר

 ולאורן בפרט .

  ותבוא עליכם הברכה

  משפחת שרון

  מושב לימן

 

 

 

 

 

 זוהר ואורן היקר,-חברת אלום

 

  לפני כחודשיים וחצי נכנסנו לגור בביתנו המשופץ.

  עכשיו, כשכבר עברו כמה שבועות, אנחנו יודעים לזהות בוודאות, מה מכל הדברים שעשינו יצא מוצדק ומשתלם.

  אחד הדברים החשובים בבית, הוא החלונות והמפתחים שבו, בהיבט הויזואלי וודאי שבהיבט התפקודי.

כל מי שנכנס  נה על שני ההיבטים הללו.זוהר עו-על אחת כמה וכמה כשמדובר במפתחים גדולים. אפשר לומר, שחברת אלום

. המערכת של החלונות והתריסים מתפקדת הביתה מתפעל מאיכות הביצוע, ואנחנו נהנים לפתוח ולסגור את החלונות

 היטב, וזה בהחלט שדרוג משמעותי לבית.

  

  אני רוצה להודות לך על שירות יוצא מן הכלל, אדיב ומקצועי. על ההיענות לכל בקשה, וליווי צמוד לאורך כל הדרך. 

  

 תודה על הכל ויישר כוח,

 סוזי )תמרת(

 

 

 



 

6.5.13 

 לכבוד

 אורן וכל הצוות באלום זוהר

 

 תודה שהייתם עמוד תמיכה,

 בזמן הקשה של הבנייה.

 על המענה בכל צרה,

 גם אם לא בשעה סבירה.

 על שירות ברמה אחרת,

 ושהגעתם לתוצאה כל כך נהדרת!

 על הדיוק והאסתטיקה,

 על האיכות וההבנה,

 לרצון הלקוח עם הקשבה מלאה.

 והקפדנות,על הייעוץ 

 בפרטים הכי קטנים,

 כולנו יודעים שהם החשובים!

 ובעיקר על סבלנות אין קץ,

 ועל העזרה ללא גבולות,

 הצלחתם להיות האור בקצה המנהרה,

 ולהראות לנו שהבנייה יכולה להיות יותר קלה!

 

 תודה מקרב לב,                                             

 משפחת מיכלסון                                                       

 מושב חוסן                                                                           

 

 

 



 

 לאלום זוהר 

 צוותי העבודה 

 ואורן

 

 .רבה ,רבה ,תודה רבה

 

 תודה על שהאלומיניום יצא יפה כל כך.

 

 .תודה על האנשים הנוספים ששלחתם כשהיינו בלחץ של זמן

 

 )הראשון מסוגו בארץ!( על החלון המדהיםתודה 

 שידעתם שהוא מסובך ולא נבהלתם.

 

 .תודה על היחס

 

 .על שיצאתם כאלה תותחיםותודה 

 

 תודה רבה!

 תמיר ורונית רון

 

 

 

 

 

 



 

 לכבוד : אלום זוהר

על עבודתכם המקצועית והיחס הטוב לו זכיתי לאורך פעילותנו המשותפת  ברצוני להביע הערכתי הרבה
 בקיבוץ יסעור. ביתיבעת הקמת 

מענה מהיר  לטובה.ממש , הופתעתי שהתחלנו את שיתוף הפעולהאני רוצה להודות שמהרגע הראשון 
  הכלל.מל  יוצא ושירותאת הלקוח,  רתיים כדי לרצותי, מציאת פתרונות יצמאוד

בייחוד לאורן נשי המשרד שהיו שם תמיד לתת מענה, עד לאמתקינים הצוות מהשירות המסור התחיל 
שאני ווידא ונתן לי שירות עד הסוף רק שהיה צריך , הגיע היה זמין, תמיד ליווה אותי בתהליך, תורג'מן ש

 ... עסקה בניגוד להרבה לאנשי מכירות שאני הכרתי( גם לפני וגם אחרי שסגרנו) היה מרוצהא

 אנשי מקצוע, 30מעל פרטי עוברים אצלך  בית , כי שאתה בונהמתוך ניסיוןפה שאני מדבר  ,חשוב לי לציין
צלחתם לרכוש את אמוני בזכות המקצוענות והיעילות, היחס ההוגן, השירות המהיר והטוב, המסירות ה

 (.זה לא מובן מאליוו) לוםוהאמינות, וזאת גם לאחר התש

ממליץ  שוב בלי להסס. כם בהחלט אני אישית במידה ואבנה שוב, או ארחיב את הבית אז בהחלט אבחר 
 .בחום

 יישר כח!

 תודה, אביעד כהן
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 לכבוד: אלום זוהר

 מנהל מכירות –לידי: אורן  תורג'מן

 אלום זוהר. עובדי  -שרה: נדב ,לב, יםעותק

 

 אלום זוהר-הנדון: מכתב תודה

 

 לכלל הצוות  של " אלום זוהר "   מקרב לב להודות רצינובתום הגשמת החלום של בניית ביתנו החדש, 

 .וההתקנה של החלונות ,דלתות ותריסים בביתנוייצור השהיו מעורבים בתכנון ,

 , מנהל המכירות על ההוגנות בתהליך המשא ומתן טרום הרכישה, על לאורן תורג'מןראשית ,אנו מודים 

 העזרה בתכנון והייעוץ המקצועי בכל שלבי התהליך.

הסברים  שכלל,החלונות והתריסים  תן לנו בתכנוןישנהחם היחס ועל  מקצועיות הסבלנות,על  לשרהתודה 

  והמלצות שהופכים את השימוש היומיומי לנוחים יותר.לפרטי פרטים 

ומקצועית ללא  מדויקתצוות המתקינים שעשו עבודה מכל הלב ,עבודה  גדולה לנדב וללבתודה וכמובן,  

שעושה את היא זו  החלונות והתריסיםכמובן ההתקנה של  פשרות כמצופה מבית עסק מודרני ומתקדם.

 ף לבין מוצר טוב לאחר היישום.על המדההבדל בין מוצר טוב 

 

 

 

 

 שוב תודה ,מקרב לב

 משפחת טטרו

 נהריה

 

 

 


