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קודאק ישראל חנכה מרכז פיתוח חדש ומתקדם
בפתח תקווה בהשקעה של  50מיליון דולרים
המרכז החדש ,הממוקם סמוך לפארק אזורים ,כולל  50אלף מ"ר בנוי של שטחי משרדים ,מעבדות פיתוח,
אולמות ייצור והרכבה וחניון תת-קרקעי ● לדברי אבי ולדמן ,מנכ"ל משותף בקודאק ישראל ,המרכז החדש
תוכנן בטכנולוגיות מתקדמות של שימור הסביבה וחסכון באנרגיה ,הוא כולל מערכי פיתוח ,ייצור והרכבה
מתקדמים בתחומי ההדמיה והדפוס הדיגיטלי ונועד לענות על צרכי החברה גם בטווח הארוך
רן מירון ,מערכת  ,DailyMailyאנשים ומחשבים

הדמיה ממוחשבת של הבניין החדש של קודאק בפתח תקווה
קודאק ישראל חנכה בסוף השבוע מרכז פיתוח חדש ומתקדם בפתח תקווה ,בו הושקעו כ 50-מיליון דולרים .המרכז החדש ,הממוקם
סמוך לפארק אזורים ,כולל  50אלף מ"ר בנוי של שטחי משרדים ,מעבדות פיתוח ,אולמות ייצור והרכבה וכן חניון תת-קרקעי לעובדי
החברה .כחלק מהתכנון ,משלב הבניין תאורה טבעית של אור השמש ,שאמורה להפחית את השימוש בחשמל ,מערכות מחזור מים
להשקיה ,מערכת מיזוג אוויר תת רצפתית הניתנת לשליטה אישית על-ידי העובדים ,ותקשורת נתונים אלחוטית מהירה של  10ג'יגה
ביט לשנייה.
אבי ולדמן ,מנכ"ל משותף בקודאק ישראל ,אמר בטקס ההשקה כי "מרכז הפיתוח והייצור החדש מותאם במיוחד לצרכיה של קודאק,
שפעילותה בארץ זכתה להרחבה משמעותית בשנים האחרונות .המרכז החדש כולל מעבדות מחקר ופיתוח ואולמות ייצור
מהמתקדמים בתחומם ,הצפויים לשפר משמעותית את סביבת העבודה של העובדים ,רווחתם ואיכות העבודה בחברה .אנו בטוחים כי
הקמפוס החדש יבסס ויתרום להרחבת הפעילות של קודאק בישראל".
לדברי ולדמן ,המרכז החדש תוכנן בטכנולוגיות מתקדמות של שימור הסביבה וחסכון באנרגיה ,והוא כולל מערכי פיתוח ,ייצור והרכבה
מתקדמים בתחומי ההדמיה והדפוס הדיגיטלי ,כאשר הוא נועד לענות על צרכי החברה גם בטווח הארוך .ג'ים לנגלי ,נשיא חטיבת
התקשורת הגראפית ,שהגיע לביקור קצר בישראל לרגל ההשקה ,אמר כי הבניין החדש מסמל את ההישגים המשמעותיים של קודאק
ישראל ואת מחויבותה להצלחת קודאק העולמית.

