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15504
ברז מיקסר ברבור

ארוך מתכוונן
כמות בקרטון: 6   |  680.00 ₪

15545
ברז מיקסר ברבור
A1 ארוך מתכוונן

כמות בקרטון: 8  | 590.00 ₪

15505
ברז מיקסר

נשלף למטה
כמות בקרטון: 6  |  900.00 ₪

15526
ברז מיקסר

גבוה לכיור מונח
כמות בקרטון: 8  | 780.00 ₪

15503
ברז מיקסר
ניצב קצר

כמות בקרטון: 8  |  440.00 ₪

15514
ברז מיקסר 

ניצב מתכוונן בינוני
כמות בקרטון: 6  |  590.00 ₪

15502
ברז מיקסר

ניצב מתכוונן ארוך
כמות בקרטון: 6  |  620.00 ₪

15528
ברז מיקסר

90o ניצב מתכוונן ארוך
כמות בקרטון: 8  |  650.00 ₪

04S1000.ברזי מיקסר סדרה

15566
 פיית מילוי

לאינטרפוץ 4
כמות בקרטון: 50  |  145.00 ₪

15507
אינטרפוץ 

3 דרך
כמות בקרטון: 6  |  320.00 ₪

15508
אינטרפוץ 

4 דרך
כמות בקרטון: 6  |  480.00 ₪

15506
ברז מיקסר לאמבטיה

כולל צינור מקלח ומתלה
כמות בקרטון: 6  |  740.00 ₪

המחירים אינם כוללים מע”מ



15543
ברז מיקסר ברבור

B1 קצר מתכוונן
כמות בקרטון: 8  |  450.00 ₪

15523
ברז מיקסר לאמבטיה

כולל צינור מקלח ומתלה
כמות בקרטון: 8  |  450.00 ₪

15511
ברז מיקסר 
נשלף נמוך

כמות בקרטון: 6  |  470.00 ₪

15512
ברז מיקסר
נשלף גבוה

כמות בקרטון: 6  |  680.00 ₪

15522
ברז מיקסר 

ניצב קצר
כמות בקרטון: 8   |  290.00 ₪

15544
ברז מיקסר 
B2 ניצב קצר

כמות בקרטון: 8  |  290 ₪

15521
ברז מיקסר

ניצב מתכוונן בינוני
כמות בקרטון: 12  |  295.00 ₪

15520
ברז מיקסר 

ניצב מתכוונן ארוך
כמות בקרטון: 12  |  310.00 ₪

15517
ברז מיקסר

מהקיר קצר מתכוונן
כמות בקרטון: 6  |  350.00 ₪

15518
ברז מיקסר

מהקיר ארוך מתכוונן
כמות בקרטון: 6  |  370.00 ₪

15515
ברז מיקסר ברבור

ארוך מתכוונן
כמות בקרטון: 6  |  360.00 ₪

15516
ברז מיקסר ברבור

קצר מתכוונן
כמות בקרטון: 6  | 360.00 ₪

15525
אינטרפוץ

4 דרך
כמות בקרטון: 8  |  420.00 ₪

15524
אינטרפוץ

 3 דרך
כמות בקרטון: 8  | 290.00 ₪

15565
 פיית מילוי

לאינטרפוץ 4
כמות בקרטון: 50  |  125.00 ₪

06S2000 ברזי מיקסר סדרה

המחירים אינם כוללים מע”מ



15548
ברז מיקסר
ניצב בינוני

כמות בקרטון: 8  |  580.00 ₪

15549
ברז מיקסר
לכיור מונח

כמות בקרטון: 8  |  780.00 ₪

15546
ברז מיקסר

לכיור מונח מפל
כמות בקרטון: 6  |  780.00 ₪

15535
ברז מיקסר

ניצב בינוני מפל 
כמות בקרטון: 8  |  580.00 ₪

15530
ברז מים קרים
מהקיר ארוך

כמות בקרטון: 72  |  77.00 ₪

15529
ברז מים קרים
מהקיר קצר

כמות בקרטון: 72  |  57.00 ₪

15547
ברז מים קרים

C4 גבוה
כמות בקרטון: 12  |  240.00 ₪

15536
ברז מים קרים

C3 מהקיר
כמות בקרטון: 48  |  170.00 ₪

15509
ברז מים קרים

C1 גבוה
כמות בקרטון: 12  |  190.00 ₪

15510
ברז מים קרים

C2 נמוך
כמות בקרטון: 12  |  170.00 ₪

08S3000 ברזי מיקסר סדרה

S4000 ברזי מיקסר סדרה

המחירים אינם כוללים מע”מ
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15534
ברז מיקסר

ניצב ארוך ניקל
כמות בקרטון: 6  |  800.00 ₪

15556
אינטרפוץ 3 דרך ניקל

כמות בקרטון: 6  |  360.00 ₪

15557
אינטרפוץ 3 דרך לבן

כמות בקרטון: 6  |  400.00 ₪

15560
פיית מילוי ניקל

כמות בקרטון: 20  |  180.00 ₪

15561
פיית מילוי לבן

כמות בקרטון: 20  |  210.00 ₪

15550
 ברז מיקסר לכיור

מונח לבן
כמות בקרטון: 8  |  840.00 ₪

15558
אינטרפוץ 4 דרך ניקל

כמות בקרטון: 6  |  540.00 ₪

15552
 ברז מיקסר לאמבטיה ניקל

כולל: צינור, מקלח יד ומתלה
כמות בקרטון: 6  |  1200.00 ₪

15559
אינטרפוץ 4 דרך לבן

כמות בקרטון: 6  |  580.00 ₪

15533
ברז מיקסר

ניצב בינוני ניקל
כמות בקרטון: 8  |  580.00 ₪

15531
ברז מיקסר

ניצב בינוני לבן
כמות בקרטון: 8  |  640.00 ₪

15532
ברז מיקסר

ניצב ארוך לבן
כמות בקרטון: 6  |  920.00 ₪

15553
 ברז מיקסר לאמבטיה ניקל

כולל: צינור, מקלח יד ומתלה
כמות בקרטון: 6  |  1300.00 ₪

15554
 ברז מיקסר

s1 לכיור מונח
כמות בקרטון: 8  |  680.00 ₪

15555
s1 ברז מיקסר לאמבטיה 

כולל: צינור, מקלח יד ומתלה 
כמות בקרטון: 6  |  900.00 ₪

15542
ברז מיקסר

s1 ניצב בינוני
כמות בקרטון: 8  |  600.00 ₪

15541
ברז מיקסר

s1 ניצב ארוך
כמות בקרטון: 8  |  850.00 ₪

15551
 ברז מיקסר לכיור

מונח ניקל
כמות בקרטון: 8  |  780.00 ₪

S6000 ברזי מיקסר סדרה

S6000 ברזי מיקסר סדרה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ
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15513
ברז מיקסר 

p1 נשלף למטה
כמות בקרטון: 6  |  820.00 ₪

15527
ברז מיקסר

p2 נשלף למטה
כמות בקרטון: 4  |  960.00 ₪

+
 התקנה קלה ופשוטה!

 ניפל ואום בלבד.
ללא צורך בכלי עבודה.

15562
 ברז מיקסר מטבח

p4 ניקל
כמות בקרטון: 4  |  780.00 ₪

15563
 ברז מיקסר מטבח

p4 לבן
כמות בקרטון: 4  |  860.00 ₪

15540
 ברז מיקסר מטבח

p3
כמות בקרטון: 4  |  960.00 ₪

S5000 ברזי מיקסר סדרה

המחירים אינם כוללים מע”מ



141515

n150b
צינור נשלף למטבח

1.5 מ' "שף"
כמות בקרטון: 24  |  44.00 ₪

4627
 פקק ניקל לכיור
אריזת בליסטר

כמות בקרטון: 50  |  12.00 ₪

sp275
סבוניה לכיור מטבח

כמות בקרטון: 20  | 59.00 ₪

sp256
ידיות 

לברז סוללה
כמות בקרטון: 48  |  19.00 ₪

sp1501
סט ידית לברז נשלף

+ צינור "שף"
כמות בקרטון: 16  |  78.00 ₪

sp150
ידית לברז נשלף למטבח

"סו-שף"
כמות בקרטון: 20  |  48.00 ₪

sp151
 ידית לברז נשלף למטבח

"מאסטר"  
כמות בקרטון: 15  |  55.00 ₪

13305
 ברז מיקסר
ניצב קצר

כמות בקרטון: 10  |  150.00 ₪

13306
 ברז מיקסר
ניצב בינוני

כמות בקרטון: 10  |  135.00 ₪

13307
 ברז מיקסר
ניצב ארוך

כמות בקרטון: 10  |  135.00 ₪

13302
ברז מיקסר ברבור ארוך מתכוונן

כמות בקרטון: 10  |  155.00 ₪

13301
ברז מיקסר ברבור קצר מתכוונן 

כמות בקרטון: 10  |  155.00 ₪

13303
ברז מיקסר נשלף נמוך

כמות בקרטון: 10  |  220.00 ₪

13308
 ברז מיקסר מתכוונן

 מהקיר קצר
כמות בקרטון: 10  |  190.00 ₪

13309
 ברז מיקסר מתכוונן

 מהקיר ארוך
כמות בקרטון: 10  |  190.00 ₪

13310
 ברז מים קרים

כמות בקרטון: 10   |  95.00 ₪

15519
ברז סוללה מהקיר

 פייה קצרה
כמות בקרטון: 8  |  135.00 ₪

15537
ברז סוללה מהקיר

 פייה ארוכה
כמות בקרטון: 8  |  145.00 ₪

sp2713
מעדן זרימה

ספירלה ארוך
כמות בקרטון: 50  |  30.00 ₪

sp240
 מעדן זרימה קצר

2 מצבי זרימה  "אגם"
כמות בקרטון: 100  |  15.00 ₪

1115
חצי פרלטור

הברגה פנימית
כמות בקרטון: 10  |  5.00 ₪

1116
חצי פרלטור

הברגה חיצונית
כמות בקרטון: 10  |  3.80 ₪

sp9878
זוג פרלטורים

הברגה חיצונית בבליסטר
כמות בקרטון: 400  |  10.00 ₪

4634  |  4635
מנגנון קרמי

לברז מיקסר גבוה
40 מ"מ | 35 מ"מ

כמות בקרטון: 100  |  22.00 ₪

4632  |  4633
מנגנון קרמי

לברז מיקסר נמוך
40 מ"מ | 35 מ"מ

כמות בקרטון: 100  |  22.00 ₪

12098-/12097-
ראש סוללה

חרוט מרובע/עגול
כמות בקרטון: 50  |  9.50 ₪

12068-/12069-
ראש קיר

חרוט מרובע/עגול ארוך
כמות בקרטון: 30  |  11.50 ₪

13304
 ברז מיקסר לאמבטיה

 כולל: צינור מקלח יד ומתלה כמות 
בקרטון: 10   |  270.00 ₪

חלקי חילוף ואביזרים לברזי מיקסר / סוללה ברזי מיקסר / סוללה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



מערכות רחצה מוטות לאמבטיה1617 מערכות רחצה משולבות

sp2734  
מערכת רחצה משולבת 

מצב זרימה אחד אלומיניום   
splash premium

כמות בקרטון: 3  |  700.00 ₪

sp2736
מערכת רחצה משולבת
5 מצבי זרימה נירוסטה

splash
כמות בקרטון: 5  |  450.00 ₪

sp2721  
מערכת רחצה משולבת

5 מצבי זרימה פליז 
splash premium

כמות בקרטון: 3  |  800.00 ₪

at2757  
מערכת רחצה משולבת "ספיר"

5 מצבי זרימה אלומיניום
aTMOR

כמות בקרטון: 5  |  650.00 ₪

sp2756  
מערכת רחצה משולבת

קצרה 5 מצבי זרימה אלומיניום
splash

כמות בקרטון: 5  |  620.00 ₪

sp2719
מוט לאמבטיה מרובע 

מצב זרימה אחד
splash premium

כמות בקרטון: 8  |  250.00 ₪ 

at2751
מוט מתכוונן "יהלום"

3 מצבי זרימה
אטמור

כמות בקרטון: 10  |  220.00 ₪ 

sp2706
מוט לאמבטיה 
3 מצבי זרימה

splash premuin
כמות בקרטון: 10  |  130.00 ₪ 

sp2705
מוט לאמבטיה 
5 מצבי זרימה

splash premium
כמות בקרטון: 8  |  215.00 ₪ 

sp2737
מוט לאמבטיה "יובל"

4 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 4  |  195.00 ₪

sp223
מוט לאמבטיה מתכוונן "רותם"

5 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 8  |  209.00 ₪

sp237o
מוט לאמבטיה "אופק"

5 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 6  |  112.00 ₪

nt1
מוט לאמבטיה "אלמוג"

מצב זרימה אחד
splash

כמות בקרטון: 6  |  85.47 ₪

+
בעל צירים מתכווננים 
המאפשרים להצמיד את 
המוט לקיר ובכך להגדיל 
את מרחב המקלחת!

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

16



18

sp224
סט רחצה "רותם" 

3 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 16  |  78.00 ₪

sp1081
סט רחצה "אופק"

5 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 16  |  78.00 ₪

sp1070
סט רחצה חסכם

3 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 16  |  86.00 ₪

sp232
מקלח יד "פלמינגו"

5 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 20  |  75.00 ₪

sp2366
מקלח תאורה כחולה

מצב זרימה אחד
splash

כמות בקרטון: 16  |  125.00 ₪

sp2739
מקלח יד חכם 

עם מד טמפרטורה וספיקה
splash premuim

כמות בקרטון: 16  |  220.00 ₪

at2752
מקלח יד "יהלום" 

3 מצבי זרימה
aTMOR

כמות בקרטון: 12  |  70.00 ₪

sp236o
מקלח יד "אופק"

5 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 12  |  50.36 ₪

sp2738
מקלח יד "יובל"
4 מצבי זרימה

splash
כמות בקרטון: 15  |  60.00 ₪

sp2708
מקלח יד 

3 מצבי זרימה
splash premuim

כמות בקרטון: 20  |  55.00 ₪

sp2707
מקלח יד 

5 מצבי זרימה
splash premuim

כמות בקרטון: 16  |  70.00 ₪

nt2
מקלח יד "אלמוג"
מצב זרימה אחד

splash
כמות בקרטון: 12  |  30.00 ₪

sp236s
מקלח יד "שחר"
מצב זרימה אחד

splash
כמות בקרטון: 12  |  33.00 ₪

sp1073
מקלח יד חסכם
3 מצבי זרימה

splash
כמות בקרטון: 24  |  55.00 ₪

sp2735
מקלח יד 

מצב זרימה אחד
splash premuim

כמות בקרטון: 24  |  48.00 ₪

at2747 
סט רחצה כרום "אודם" 

3 מצבי זרימה, אדום
aTMOR

כמות בקרטון: 12  |  97.00 ₪

at2746 
סט רחצה כרום "אודם" 

3 מצבי זרימה, לבן
aTMOR

כמות בקרטון: 12  |  97.00 ₪

at2745 
סט רחצה כרום "אודם" 

3 מצבי זרימה, שחור
aTMOR

כמות בקרטון: 12  |  97.00 ₪

at2750 
סט רחצה כרום "יהלום" 

3 מצבי זרימה
aTMOR

כמות בקרטון: 12  |  110.00 ₪

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

מערכות רחצה מקלחי ידמערכות רחצה סטים 19

sp2716 
סט רחצה כרום 

5 מצבי זרימה
splash premium

כמות בקרטון: 16  |  110.00 ₪

sp2712
סט רחצה 

3 מצבי זרימה
splash premium

כמות בקרטון: 16  |  95.00 ₪



2021

נירוסטה נירוסטה

sp2372
סט מסוט

לתליית מקלח יד וראש מקלחת
splash

כמות בקרטון: 24  |  75.08 ₪ 

sp2350
מתלה "משולש" 

למקלח יד
splash

כמות בקרטון: 50  |  60.00 ₪

sp235
מתלה "אוורסט"

למקלח יד
splash

כמות בקרטון: 48  |  15.02 ₪

sp2351
מתלה "אטלס"

למקלח יד
splash

כמות בקרטון: 48  |  12.47 ₪

sp2371
זרוע למקלחת "נפוליאון" 30 ס"מ

splash
כמות בקרטון: 28  |  45.00 ₪ 

m237150b
צינור אמבטיה

ספירלה כפולה 1.5 מ'
splash

כמות בקרטון: 24  |  35.00 ₪ 

m237080b
צינור אמבטיה

ספירלה כפולה 80 ס"מ
splash

כמות בקרטון: 24  |  22.00 ₪ 

m237060b
צינור אמבטיה

ספירלה כפולה 60 ס"מ
splash

כמות בקרטון: 24  |  20.00 ₪ 

m237200b
 צינור אמבטיה

 ספירלה כפולה 2 מ'
splash

כמות בקרטון: 24  |  40.00 ₪ 

a237150b
 צינור אמבטיה

 אנטי טוויסט 1.5 מ'
aTMOR

כמות בקרטון: 24  |  39.00 ₪ 

 a237200b
 צינור אמבטיה

אנטי טוויסט 2 מ'
aTMOR

כמות בקרטון: 24  |  46.00 ₪ 

sp237
זרוע למקלחת "נפוליאון" 20 ס"מ

splash
כמות בקרטון: 35  |  28.00 ₪ 

sp2709
 ראש מקלחת

 מצב זרימה אחד
קוטר: 18 ס"מ, עובי: 2.5 ס"מ

splash premuim
כמות בקרטון: 18 |  135.00 ₪

at2753n
 ראש מקלחת "שוהם"

נירוסטה עגול
קוטר: 20 ס"מ, עובי: 1 ס"מ

aTMOR
כמות בקרטון: 12 |  175.00 ₪

at2754n
 ראש מקלחת "שוהם"

נירוסטה מרובע
קוטר: 20 ס"מ, עובי: 1 ס"מ

aTMOR
כמות בקרטון: 12 |  195.00 ₪

at2748
 ראש מקלחת "יהלום"

מצב זרימה אחד
קוטר: 22 ס"מ, עובי: 1 ס"מ

aTMOR
כמות בקרטון: 12 |  150.00 ₪

sp111
ראש מקלחת 
עגול 30 ס"מ

קוטר: 30 ס"מ, עובי: 1 ס"מ
splash premuim

כמות בקרטון: 6  |  330.00 ₪

sp2744n
  ראש מקלחת נירוסטה

מרובע 15 ס"מ
קוטר: 15 ס"מ, עובי: 1 ס"מ

splash premuim
כמות בקרטון: 24 |  125.00 ₪

sp2743n
ראש מקלחת נירוסטה

עגול 15 ס"מ
קוטר: 15 ס"מ, עובי: 1 ס"מ

splash premuim
כמות בקרטון: 24 |  110.00 ₪

sp2742n
 ראש מקלחת נירוסטה

עגול 10 ס"מ
קוטר: 10 ס"מ, עובי: 1 ס"מ

splash premuim
כמות בקרטון: 24 |  75.00 ₪

sp109
ראש מקלחת שטוח

מצב זרימה אחד
קוטר: 20 ס"מ, עובי: 1.5 ס"מ

splash
כמות בקרטון: 16  |  97.90 ₪

sp102
ראש מקלחת "שמש"

3 מצבי זרימה
קוטר: 15 ס"מ, עובי: 4 ס"מ 

splash
כמות בקרטון: 12  |  70.00 ₪

sp236
ראש מקלחת "חמניה"

מצב זרימה אחד
קוטר: 15 ס"מ, עובי: 3.5 ס"מ 

splash
כמות בקרטון: 12  |  95.00 ₪

sp2711
ראש מקלחת

5 מצבים זרימה
קוטר: 12 ס"מ, עובי: 3.5 ס"מ 

splash premuim
כמות בקרטון: 40  |  90.00 ₪

sp1082
ראש מקלחת "אופק"

כולל זרוע
splash

כמות בקרטון: 40  |  55.44 ₪

sp2368
ראש מקלחת כרום

8 מצבי זרימה
splash

כמות בקרטון: 24  |  33.00 ₪

sp2361
ראש מקלחת כרום

מצב זרימה אחד
splash

כמות בקרטון: 24  |  29.00 ₪

sp2362
ראש מקלחת קלאסי כרום

מצב זרימה אחד
splash

כמות בקרטון: 48  |  19.94 ₪

מערכות רחצה אביזרים משלימים  / צינורותמערכות רחצה ראשי מקלחת

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



+
ברז חיבור למדיח כלים המאפשר 

יציאת מים נוספת ליד המדיח.
פליז תיקני

ידית מחוזקת סיבי זכוכית

+
פליז תיקני

ידית מחוזקת סיבי זכוכית

+
ידית עמידה לקורוזיה

מפליז תקני
כח סיבובי של 5 ניוטון/מטר

4626
ברז זוויתן כפול למדיח

3/4"*3/8"*1/2"
שגיב

כמות בקרטון: 40  |  65.00 ₪

s4620
ברז זוויתן 3/4

למכונות כביסה / מדיח
שגיב

כמות בקרטון: 100  |  25.00 ₪

ts3834  /  ts3412
 ברז מסוט למדיח

3/4"*3/8"*3/8"  /  3/4"*1/2"*1/2"
שגיב

כמות בקרטון: 50  |  55.00 ₪ 

s4644
 ברז זויתן כפול

1/2"*3/8"*3/8"
שגיב

כמות בקרטון: 60  |  39.00 ₪ 

12094-
מעביר לזוויתן

1/2"*3/8"
כמות בקרטון: 100  |  2.70 ₪

4620b
ברז זוויתן

למכונת כביסה בבליסטר
1/2"*3/4"

כמות בקרטון: 50  |  29.00 ₪

4624b
ברז זוויתן

ארוך בבליסטר
1/2"*3/8"

כמות בקרטון: 50  |  29.00 ₪

4622b
ברז זוויתן

ארוך בבליסטר
1/2"*1/2"

כמות בקרטון: 50  |  29.00 ₪

4644
ברז זוויתן כפול
3/8*3/8*1/2

כמות בקרטון: 60  |  35.00 ₪

4621
 ברז זוויתן כפול למדיח

3/4*3/8*1/2
כמות בקרטון: 45  |  48.00 ₪

4655
 ברז קומפלט

למדיח מהקיר
כמות בקרטון: 100 |  35.00 ₪

4624a | 4622a
ברז זוויתן ארוך

3/8"*1/2" | 1/2"*1/2"
כמות בקרטון: 100 | 20.61 ₪

4624 | 4622
ברז זוויתן קצר

3/8"*1/2" | 1/2"*1/2"
כמות בקרטון: 100 |  13.74 ₪

4620
ברז זוויתן

למכונת כביסה
1/2"*3/4"

כמות בקרטון: 100  |  20.61 ₪

s4624 | s4622
 ברז זוויתן

3/8"*1/2" | 1/2"*1/2"
שגיב

כמות בקרטון: 60  |  24.97 ₪

+
"3/8*"1/2 להתקנה לברזי פרח

"1/2*"1/2 להתקנה בכניסה לניאגרה
ספיקת מים גדולה לקיצור זמן מילוי 

הניאגרה
ידית עמידה בקורוזיה

מיוצר מפליז תקני
כח סיבובי של 5 ניוטון/מטר

2223 ברזי זוויתן / מסוט

+
ברז חיבור לאסלה. מאפשר 

יציאת מים נוספת ליד הניאגרה.
פליז תיקני.

ידית מחוזקת סיבי זכוכית.

ts 
ברז מסוט לאסלה

שגיב
כמות בקרטון: 25 |  52.50 ₪

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

ברזי זוויתן



ברזים כדוריים

מחיר ₪כמות בקרטוןמידההברגהמק"ט

b30112 / b30012.12018.70"1/2 ח.פ. / פ.פ

b30134 / b30034.6025.30"3/4 ח.פ. / פ.פ

b30135 / b30035.6042.90"1 ח.פ. / פ.פ

b30137 / b30037.1893.50"11/2 ח.פ. / פ.פ

b30138 / b30038.8160.60"2 ח.פ. / פ.פ

b30139 .429.00  3"3 פ.פ

מאושר מי שתיה

30012
ברז גן  "1/2

כמות בקרטון: 120  |  19.00 ₪

30034
ברז גן  "3/4

כמות בקרטון: 80  |  28.00 ₪

b30638
sas 2"  ברז כיבוי אש

כמות בקרטון: 8  |  210.00 ₪

30012s
ברז גן שגיב "1/2

כמות בקרטון: 80  |  29.70 ₪

30034s
ברז גן שגיב "3/4

כמות בקרטון: 40  |  42.90 ₪

מצמדים מהירים רווית )קו 300(

 מחיר ₪כמות בקרטוןמידה תאור פריטמק"ט

r30012300חיבור מהיר פניםX1/21035.86

r30034300 חיבור מהיר פניםX3/41035.86

r30035300חיבור מהיר פניםX11037.88

r30112 301חיבור מהיר לצינורX1/21040.32

r30134 301חיבור מהיר לצינורX3/41044.56

r30135 301חיבור מהיר לצינורX11054.10

r31012310חיבור מהיר חוץX1/21034.03

r31034310חיבור מהיר חוץX3/41038.90

r31035310חיבור מהיר חוץX11039.91

r30635306חיבור מהיר פקקX11039.70

r30935309אטם לחיבור מהירX110010.93

2425

המחירים אינם כוללים מע”מ המחירים אינם כוללים מע”מ

ברזי גן / ברזים כדוריים / מצמדים מהירים / ברז כיבוי אש 25

sa200/sN200 הקו הלבן ברזים כדוריים למי שתייה

מחיר ₪ כמות בקרטון מידההברגהמק”ט

s30114/s300145027.70   “1/8, “1/4, “3/8 ח.פ / פ.פ

s30112/s300125035.70   “1/2 ח.פ / פ.פ

s30212/s30312 4035.70   “1/2 ידית ארוכה ח.פ / פ.פ

s30134/ s300344052.90   “3/4 ח.פ / פ.פ

s30334/ s302343052.90   “3/4 ידית ארוכה ח.פ / פ.פ

s30135/ s300352569.20   “1 ח.פ / פ.פ

s30136/ s3003610115.10   “11/4 ח.פ / פ.פ

s300376152.40 “11/2 ח.פ

s301376159.00  “11/2 פ.פ

s300386211.00 “2 ח.פ

s301384225.80“2 פ.פ

הקו הכחול ברזים כדוריים למיזוג אויר

מחיר ₪ כמות בקרטון מידההברגהמק”ט

m30012/m301123049.00"1/2פ.פ./ח.פ

m30034/m301343067.50"3/4פ.פ./ח.פ

m30035/m301352089.80"1פ.פ./ח.פ

m30036/m3013610147.40"11/4פ.פ./ח.פ

m30037/m301376206.30"11/2פ.פ./ח.פ

m30038/m301384296.80"2פ.פ./ח.פ

m3021258 3070.00"1/2 פנים "5/8 פליירפנים

m3023434 25104.30"3/4 פנים "3/4 פליירפנים

m3023458 2596.50"3/4 פנים "5/8 פליירפנים

m30312583070.00"1/2 חוץ "5/8 פליירחוץ

m303343425104.30"3/4 חוץ "3/4 פליירחוץ

m30334582596.50"3/4 חוץ "5/8 פליירחוץ

ברזים כדוריים קו לבן / כחול

מאושר מי שתיה



+
מתאים למגוון שימושים וחומרים:
כלים סניטרים, קרמיקה ואבן, 

מראות, ברזל ואלומיניום ועץ
✓ ללא ריח

✓ עמיד לעובש
✓ ניתן לצביעה

✓ גמיש לצמיתות
✓ ללא ממיסים

+
✓ ציפוי כרום

✓ הברגות תקניות
✓ פליז תקני

✓ כניסה למפתח אלן
✓ מחוזק ע"י תהליכי כבישה
 ✓ הברגות מחורצות לחיזוק

     טפלון/פשתן

כניסה 
למפתח אלן

הברגה 
מחורצת

צינור נירוסטה גמיש לזויתן "שגיב"

מחיר ₪כמות בקרטוןאורךמידהמק”ט 

383815s3/820019.66 15 ס”מ

383820s3/810021.76 20 ס”מ

383825s3/82510023.77 ס”מ

383830s3/83010025.95 ס”מ

383835s3/83510027.93 ס”מ

383840s3/84010030.21 ס”מ

121240s1/210036.15 40 ס”מ

121250s1/25010038.71 ס”מ

121260s1/26010041.31 ס”מ

121270s1/27010043.87 ס”מ

121280s1/28010046.45 ס”מ

381240s1/2*3/84010041.70 ס”מ

381250s1/2*3/85010044.70 ס”מ

381260s1/2*3/86010047.70 ס”מ

מאריך פליז מצופה כרום

מחיר ₪כמות בקרטוןמ"ממק"ט

s12121010 1005.80

s121215 15 1006.80

s121220201007.80

s121225251008.80

s1212303010011.00

s1212404010013.00

s1212505010015.00

3838040s
 זוג צינורות נירוסטה

גמישים למיקסר "שגיב"
40 ס”מ

כמות בקרטון: 50  |  49.72 ₪

3838060s
 זוג צינורות נירוסטה

גמישים למיקסר "שגיב"
60 ס”מ

כמות בקרטון: 50  |  54.65 ₪

מאושר מי שתיה

מאריך פליז

מחיר ₪כמות בקרטוןמ"ממק"ט

121210-10 4003.90

121215- 15 3504.90

121220-202506.40

121225-252007.30

121230-301008.10

121240-4010010.40

121250-5010012.50

אומגה כבדה

מחיר ₪קוטרמק"ט

9000121/2" 1.15

900034 3/4" 1.30

9000351"2.00

90003611/4"2.50

90003711/2"3.00

9000382"3.50

90003921/2"4.50

9000403"5.00

16010
 חומר איטום והדבקה מקצועי

s100 לבן
כמות בקרטון: 12  |  30.00 ₪

16011
 חומר איטום והדבקה מקצועי

s100 שקוף קריסטלי
כמות בקרטון: 12  |  35.00 ₪

צינור פנימי לחץ 
pVC משוריין

צינור פנימי לחץ 
pVC משוריין

מאריכי פליז / אומגה כבדה / דבק איטום2627 צינורות לחץ נירוסטה גמישים

המחירים אינם כוללים מע”מ

המחירים אינם כוללים מע”מ



מצמד הברגה פנימית

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1416121/2 1612013.9914403740x11/22058.73

14163416x3/412013.9914503650x11/45072.71

14201220x1/29018.1814503750x11/25072.71

14203420x3/49018.1814503850x24572.71

14203520x18018.1814633763x11/228106.28

14251225x1/25023.7714633863x228106.28

14253425x3/45023.7714753875x218184.60

14253525x15023.7714753975x317208.38

14321232x1/23027.9714903890x211338.43

14323432x3/43027.9714903990x310338.43

14323532x13027.9714904090x410338.43

14323632x11/43039.151411039110x36511.84

14403540x12058.731411040110x46511.84

14403640x11/42058.73

מצמד דו כווני

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11161616x167019.5811505050x502582.51

11202020x205025.1711636363x6315123.06

11252525x253029.3711757575x7511204.18

11323232x322037.7611909090x906549.61

11404040x401065.7211110110110x1104728.62

מצמד הברגה חיצונית

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

13161216x1/214013.9913503550x15051.74

13163416x3/414013.9913503650x11/45051.74

13201220x1/28016.7813503750x11/25051.74

13203420x3/48016.7813503850x25051.74

13203520x18016.7813633763x11/22889.50

13251225x1/25019.5813633863x22889.50

13253425x3/45019.5813753875x218141.24

13253525x15019.5813753975x318144.04

13323432x3/43025.1713903890x210304.87

13323532x13025.1713903990x310304.87

13403540x12044.7513904090x410323.04

13403640x11/42044.751311038110x26531.44

13403740x11/22044.751311039110x36531.44

13403840x22047.551311040110x46531.44

פל-בר אביזרים לצנרת פוליאתילן 16 בר29

המחירים אינם כוללים מע”מ



T הסתעפות 

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

15161616x16x164030.7615505050x50x5015144.04

15202020x20x203043.3515636363x63x637226.56

15252525x25x251554.5415757575x75x754399.97

15323232x32x321065.7315909090x90x902751.00

15404040x40x406113.2715110110110x110x11021116.01

הסתעפות הברגה חיצונית

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

10161216x1/25026.5710403640x11/4895.09

10163416x3/45026.5710403740x11/2895.09

10201220x1/24030.7610503650x11/420127.26

10203420x3/44030.7610503750x11/220127.26

10251225x1/22534.9710503850x220127.26

10253425x3/42534.9710633763x11/210177.61

10253525x12534.9710633863x210177.61

10321232x1/21550.3410753975x36425.75

10323432x3/41550.3410903990x34552.41

10323532x11550.3410904090x44552.41

10323632x11/41557.331011040110x421005.53

10403540x1895.09

הסתעפות T הברגה פנימית

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

17161216x1/25025.1717403640x11/48109.08

17163416x3/45025.1717403740x11/28109.08

17201220x1/24029.3817503750x11/220138.45

17203420x3/44029.3817503850x220138.45

17251225x1/22539.1517633763x11/212187.40

17253425x3/42539.1517633863x212187.40

17253525x12539.1517753875x28326.04

17321232x1/21554.5417753975x37365.01

17323432x3/41554.5417903990x34546.81

17323532x11554.5417904090x44546.81

17323632x11/41576.921711039110x32830.71

17403540x18109.081711040110x42830.71

תו תקן מספר 23110
נומינלי 16 בר בלחץ 

זווית  90

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

161616167023.771650505025100.68

162020205029.371663636313142.64

162525253036.35167575759246.13

163232322046.15169090905577.58

164040401082.51161101101104839.10

זווית הברגה חוץ

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

18161216x1/28018.1818403640x11/41565.73

18163416x3/48018.1818403740x11/21565.73

18201220x1/27519.5818503650x11/43879.71

18203420x3/47520.9818503750x11/23879.71

18251225x1/25023.7718503850x23888.11

18253425x3/45023.7718633763x11/220111.88

18253525x15023.7718633863x220111.88

18321232x1/23032.1718753975x313188.80

18323432x3/43032.1718903990x37446.13

18323532x13032.1718904090x47446.13

18323632x11/43032.171811039110x34569.19

18403540x11565.731811040110x44569.19

זווית הברגה פנים

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

19161216x1/28019.5819403740x11/21585.30

19163416x3/48019.5819503650x11/43299.29

19201220x1/26022.3719503750x11/23299.29

19203420x3/46022.3719503850x23299.29

19251225x1/23526.5719633763x11/217132.86

19253425x3/43526.5719633863x217132.86

19253525x13534.9719753875x211197.18

19321232x1/22534.9719753975x310197.18

19323432x3/42534.9719903990x36485.28

19323532x12534.9719904090x46485.28

19323632x11/42546.151911039110x34685.27

19403540x11585.301911040110x44685.27

19403640x11/41585.30

3031 פל-בר אביזרים לצנרת פוליאתילן 16 ברפל-בר אביזרים לצנרת פוליאתילן 16 בר

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



מצמד מעבר 

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11201620x166030.7611633263x3225130.06

11252025x204033.5611634063x4025130.06

11322532x252548.9511635063x5018130.06

11402540x251571.3211755075x5016209.78

11403240x321571.3211756375x6312209.78

11502550x25995.0911906390x638402.77

11503250x32995.0911907590x757441.92

11504050x40695.09111109090x1104685.92

הסתעפות מעבר

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

15201620x16x203050.3415635063x50x638239.14

15252025x20x252054.5415756375x63x755387.39

15322532x25x321268.5315907590x75x903907.63

15403240x32x406144.091511090110x90x11021307.61

15504050x40x5017172.01

אביזר סוף קו 

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11225255023.7711263633079.71

11232324027.97112757522146.85

11240402039.15112909012306.27

11250501051.741121101106538.43

אביזרי תיקון 

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11440401085.30114757510236.35

114505025109.0811490906592.97

114636315159.42

מצמדי אוגן

מחיר ₪כמות בקרטוןתאורמק"ט

1117538)BS 3“ 75 )מתאים לx21/2“ 8343.27מצמד אוגן

1117539)DIN 3“ 75 )מתאים לx3“ 7343.27מצמד אוגן

1119039)DIN 3“ 90 )מתאים לx3“ 6503.72מצמד אוגן

1119040)DIN 4“ 90 )מתאים לx4“ 6503.72מצמד אוגן

1111040)DIN 4“ 110 )מתאים לx4“ 4623.80מצמד אוגן

תו תקן מספר 23110
נומינלי 16 בר בלחץ 

ברז כדורי הברגה פנימית 

מחיר כמות בקרטון מידה מק"ט

1071201220*1/235130.00

1071253425*3/425150.00

1071323532*145180.00

1071403640*11/424280.00

1071503750*11/215340.00

1071633863*212480.00

ברז כדורי הברגה חיצונית

מחיר כמות בקרטון מידה מק"ט

1072201220*1/235130.00

1072253425*3/425150.00

1072323532*145180.00

1072403640*11/424280.00

1072503750*11/215340.00

1072633863*212480.00

ברז כדורי דו כיווני

מחירכמות בקרטון מידה מק"ט

10702020 20*2030130.00

10702525 25*2520150.00

1070323232*3230180.00

1070404040*4018280.00

1070505050*5012340.00

1070636363*6310480.00

ברז כדורי הברגה חוץ-פנים 

מחיר כמות בקרטון מידה מק"ט

107512121/2“40130.00

107534343/4“30130.00

107535351“60150.00

1075363611/4“36180.00

1075373711/2“18280.00

107538382“12340.00

ברז כדורי הברגה פנים-פנים

מחיר כמות בקרטון מידה מק"ט

107312121/2"40130.00

107334343/4"30130.00

107335351"60150.00

1073363611/4"36180.00

1073373711/2"18280.00

107338382"12340.00

ברז כדורי הברגה חוץ-חוץ

מחיר כמות בקרטון מידה מק"ט

107412121/2“ 40130.00

107434343/4“30130.00

107435351“60150.00

1074363611/4“36180.00

1074373711/2“18280.00

107438382“12340.00

3233 פל-בר אביזרים לצנרת פוליאתילן 16 ברפל-בר אביזרים לצנרת פוליאתילן 16 בר

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



במגוון צבעים

made in
USAmade in

spain

35063
 MDF מושב אסלה

דגים
splash

כמות בקרטון: 5  |  105.00 ₪

35062
 MDF מושב אסלה

לב לבן
splash

כמות בקרטון: 5  |  105.00 ₪

35014
 MDF מושב אסלה

אמבויה
splash

כמות בקרטון: 5  |  110.00 ₪

35015
 MDF מושב אסלה

אגוז
splash

כמות בקרטון: 5  |  110.00 ₪

35035
 MDF מושב אסלה

לבן פרקט
splash

כמות בקרטון: 5  |  110.00 ₪

35046
 MDF מושב אסלה

לונדון
splash

כמות בקרטון: 5  |  105.00 ₪

35068
 MDF מושב אסלה

פרפרים פנינה
splash

כמות בקרטון: 5  |  95.00 ₪

35079
 MDF מושב אסלה

כדורגל
splash

כמות בקרטון: 5  |  105.00 ₪

35037 / 35036 / 35034 / 35031
MDF מושב אסלה עץ 

לבן/פרגמון/אדום/אפור
splash

כמות בקרטון: 5  |  85.00 ₪

sp9872
סט ברגים 

למושב אסלה
ליפסקי

כמות בקרטון: 80  |  5.20 ₪

sp9903
סט ברגים 

למושב אסלה מרופד
splash

כמות בקרטון: 50  |  10.00 ₪

sp9900
סט ברגים מנירוסטה 

למושב אסלה MDF/אקרילי
splash

כמות בקרטון: 50  |  20.00 ₪

35021  |  35017
מושב אסלה MDF אמריקאי

לבן  |  פרגמון
BEMIs 

כמות בקרטון: 5  |  110.00 ₪

tat24
מושב אסלה סגירה שקטה 

שליפה מהירה
TaTaY 

כמות בקרטון: 6  |  145.00 ₪

350_
מושב אסלה מרופד

splash
 כמות בקרטון: 4  |  85.00 ₪

35069
מושב אסלה 

לילדים מרופד כחול
splash kids

כמות בקרטון: 12  |  19.00 ₪

35070
מושב אסלה 

לילדים מרופד ורוד
splash kids

כמות בקרטון: 12  |  19.00 ₪

35066
סיר לילדים 

עם מגירה
splash kids

כמות בקרטון: 6  |  58.00 ₪

sp2817
מושב אסלה הידראולי 

שליפה מהירה
splash

כמות בקרטון: 5  |  136.00 ₪

ך
ש

חו
זוהר ב

35078
מושב אסלה הידראולי

שליפה מהירה זוהר בחושך
splash

כמות בקרטון: 5  |  180.00 ₪

35067
מושב אסלה עץ טבעי אלון

סגירה שקטה
splash

כמות בקרטון: 5 | 170.00 ₪

3435 מושבי אסלהמושבי אסלה מודפסים MDF צירי נירוסטה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



35054
מושב אסלה אקרילי 

אשה וגבר
splash

כמות בקרטון: 4  |  180.00 ₪

35051
מושב אסלה אקרילי 

דולפין
splash

כמות בקרטון: 4  |  180.00 ₪

35055
מושב אסלה אקרילי 

נצנצים כסף
splash

כמות בקרטון: 4  |  180.00 ₪

35073 / 35072
 מושב אסלה הידראולי נרקיס
שליפה מהירה לבן / פרגמון
כמות בקרטון: 5  |  190.00 ₪

35074 / 35075
 מושב אסלה הידראולי רקפת
שליפה מהירה לבן / פרגמון

כמות בקרטון: 5  |  95.00 ₪

35076 / 35077
 מושב אסלה הידראולי משפחתי סביון

שליפה מהירה לבן / פרגמון
כמות בקרטון: 5  |  95.00 ₪

 35016
מושב אסלה לבן

מס' 1
ליפסקי

כמות בקרטון: 6  |  28.00 ₪

35008p  |  35008
מושב אסלה מס' 3

 לבן  |  פרגמון
ליפסקי

כמות בקרטון: 6  |  64.00 ₪

35009p  /  35009
מושב אסלה מס' 5

  לבן  |  פרגמון
ליפסקי

כמות בקרטון: 6  |  35.00 ₪

 217934  |  217935
מושב אסלה לבן מס' 4

    לבן  |  פרגמון
ליפסקי

כמות בקרטון: 6  |  55.00 ₪

179612  |  179611
מושב אסלה מס' 9

  לבן  |  פרגמון
ליפסקי

כמות בקרטון: 5  |  90.00 ₪

35012p  |  35012
מושב אסלה כרמל סגירה שקטה

  לבן  |  פרגמון
ליפסקי

כמות בקרטון: 5  |  84.00 ₪

35029 / 35028
מושב אסלה איריס

לבן / פרגמון
תמה

כמות בקרטון: 12  |  33.00 ₪

35042 / 35041
מושב אסלה חרמון

לבן / פרגמון
חרסה

כמות בקרטון: 6  |  120.00 ₪

35044 / 35043
מושב אסלה הידראולי תבור

לבן / פרגמון
חרסה

כמות בקרטון: 6  |  195.00 ₪

3637 מושבי אסלה אקריליים / דורפלסטמושבי אסלה פלסטיק

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

+
הרכבה ופרוק בכפתור אחד

מנגנון הידראולי לסגירה 
שקטה ובטיחותית

צירי נירוסטה אל חלד 304

מבנה ארגונומי לישיבה נוחה

מיוצר מחומר מחוזק 
דורפלסט

חמש שנים אחריות

+
הרכבה ופרוק בכפתור אחד

מנגנון הידראולי לסגירה 
שקטה ובטיחותית

צירי נירוסטה אל חלד 304

מבנה ארגונומי לישיבה נוחה

מיוצר מחומר מחוזק 
טרמופלסטי

חמש שנים אחריות

+
הרכבה ופרוק בכפתור אחד

 מנגנון הידראולי לסגירה
שקטה ובטיחותית

צירי נירוסטה אל חלד 304

מבנה משולב לילדים ולמבוגרים

מיוצר מחומר מחוזק 
טרמופלסטי

חמש שנים אחריות



12092p / 12092
מיכל הדחה טיטאן גבוה

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 60 |  182.00 ₪

154069 / 154068
מיכל הדחה טיטאן נמוך

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 60 |  182.00 ₪

145630 / 145629
מיכל הדחה יהלום גבוה

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 60 |  190.00 ₪

124850 / 124848
מיכל הדחה ספיר נמוך

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 56  |  190.00 ₪

12113 / 12112
מונובלוק

splash
לבן: 580.00 ₪  |  פרגמון: 620.00 ₪

12071 / 12070
אסלה p לבן/פרגמון

splash
₪ 150.00

116795 / 116792
מיכל הדחה טופז נמוך

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 70  |  190.00 ₪

12061 / 12060
מיכל הדחה ברקת נמוך

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 56  |  178.00 ₪

  12093 / 12096  
מיכל הדחה כינרת נמוך

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 56  |  178.00 ₪

  12103  / 12102  
מיכל הדחה צמוד אסלה כינרת

לבן / פרגמון
ליפסקי

כמות במשטח: 56  |  178.00 ₪

  12101 / 12100  
מיכל הדחה ocean נמוך

לבן / פרגמון
תמה

כמות במשטח: 72 |  190.00 ₪

12087
מצוף קלקר

ליפסקי
כמות בקרטון: 50  |  19.00 ₪

12088
מצוף הידראולי

splash
כמות בקרטון: 50  |  25.00 ₪

12172
מצוף הידראולי

NIsON
כמות בקרטון: 50  |  27.00 ₪ 

12090
מנגנון למונובלוק

splash
כמות בקרטון: 12  |  120.00 ₪

120101
מצוף הידראולי 1/2 פליז

שגיב
כמות בקרטון: 20  |  56.00 ₪

120103
מצוף הידראולי 3/8 פליז

שגיב
כמות בקרטון: 20  |  56.00 ₪

120104
מצוף הידראולי פלסטיק אוניברסלי

שגיב
כמות בקרטון: 20  |  38.00 ₪

120102
מנגנון למונובלוק ערכה 

 אוניברסלית פליז
שגיב

כמות בקרטון: 12  |  160.00 ₪

120105
מנגנון למונובלוק ערכה 

 אוניברסלית פלסטיק
שגיב

כמות בקרטון: 12  |  130.00 ₪

+
מנגנון ומצוף

WDI פנימי

+
מתאים לכל מידות
קוטר קדח במכסה
המיכל 16-55 מ"מ

מצופים ומנגונים למיכלי הדחה3839 מיכלי הדחה ואסלות

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



מחבר דו כיווני לחיצה

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

61161616*1616018.50

612016 20*16 12021.80

612020 20*20 12025.20

612525 25*25 6038.70

612516 25*16 8032.40

612520 25*20 10036.30

613232 32*32 350.70

זווית

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

661616  16*16 12019.40

662020  20*20 10021.80

662525  25*25 5038.50

זווית הברגה חיצונית

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

681612  16*1/2"  12016.50

682012  20*1/2"  10018.50

מחבר רקורד שטוח

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

641612s  16*1/2"  15019.90

642034s  20*3/4"  12026.10

642534s  25*3/4"  10040.80

זווית הברגה פנימית

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

691612  16*1/2" 10017.50

692012  20*1/2" 8021.70

692034  20*3/4" 6027.30

692534  25*3/4" 5031.10

מחבר הברגה פנימית

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

641612  16*1/2" 16018.70

642012  20*1/2" 12018.70

642034  20*3/4" 10031.90

מחבר רקורד תואם

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

641612r 16*1/2"15017.70

641634r16*3/4"15024.90

642012r20*1/2"15022.10

642034r 20*3/4"12023.30

מחבר הברגה חיצונית

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

631612  16*1/2" 16015.20

631634  16*3/4" 12019.30

632012  20*1/2" 10017.70

632034  20*3/4" 10019.00

632534  25*3/4" 8026.40

632535  25*1" 5032.10

T הסתעפות

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

651616  16*16*16  6025.90

651620  16*20*16  6028.60

65201616  16*16*20  6028.60

65202016  16*20*20  6028.90

652016  20*16*20  6028.90

652020  20*20*20  6029.40

65252520  20*25*25  3043.10

652516  25*16*25  3042.00

652520  25*20*25  3043.10

652525  25*25*25  3042.80

166025.90*"1/2*16 חוץ601612

6029.50  16*"1/2*16 פנים 671612

שונות

מחיר ₪תיאורמק"ט

sp760311SP 184.00מפזז 16 מ"מ לצינורות

sp760313SP 184.00מפזז 20 מ"מ לצינורות

sp760314SP 202.00מפזז 25 מ"מ לצינורות

sp760371SP 1.70תפסניות 16 מ"מ להתקנה ואיגון

sp760372SP 2.10תפסניות 20 מ"מ להתקנה ואיגון

sp770402SP לאביזרי - V 110.00מזמרה

sp780904SP  393.00לחצניות 16 למכשיר לחציה ידני

sp780906SP  393.00לחצניות 20 למכשיר לחציה ידני

תושבת כפולה 900

מחיר ₪כמותהדיממק"ט

621612216*1/2"*164038.50

6220122  20*1/2"*204041.50

תושבת כפולה 1800

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

6216121  16*1/2"*16 5033.30

6220121  20*1/2"*20 4036.20

תושבת קיר עץ/פח

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

6216123  16*1/2"  6020.60

6220123  20*1/2"  6022.80

תושבת בודדת

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

621612  16*1/2" 6023.00

622012  20*1/2" 6025.20

622034  20*3/4" 5031.10

שרוולית

מחיר ₪מידהמק"ט

sp780016  3.50 16 מ"מ

sp780020  4.60 20 מ"מ

sp780025  7.70 25 מ"מ

sp780032  7.90 32 מ"מ

4041sp מערכת מחברי לחיצה sp מערכת מחברי לחיצה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



ניפל כפול

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp52112121 1608.30 "1/2"*1/2 ארוך

sp5211212 1/2"*1/2" 2007.10

sp5213434 3/4"*3/4" 12013.60

sp52135351 " * 1 "8024.80

הסתעפות ח.ח.ח

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp5271212 1/2"*1/2"*1/2" 12015.00

sp5273434 3/4"*3/4"*3/4" 6019.20

sp5273535 1"*1"*1" 4047.80

בושינג

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp522121220013.20 "1/2 פ * "1/2 ח

sp52234348017.30 "3/4 פ * "3/4 ח

sp522353516027.40 פ* 1 ח

sp522341220013.20 "1/2 פ * "3/4 ח

sp52234358029.10 "1 פ * "3/4 ח

הסתעפות ח.ח.פ

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp5273412 1/2"*3/4"*3/4" 6021.60

sp52734341 3/4"*3/4"*3/4" 6022.70

זוית ח.פ

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp52912121/2"*1/2" 12014.50

sp5293434 3/4"*3/4" 8023.50

תושבת בודדת

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp5301212 1/2" *1/2" 6017.50

sp5303434 3/4" *3/4" 5029.10

תושבת כפולה 

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp53012121 1/2"*1/2"*1/2" 18006019.60

sp53012341 1/2"*1/2"*3/4" 1800 6027.70

sp53012122 1/2"*1/2"*1/2" 900 6019.60

sp53012342 3/4"*1/2"*3/4" 900 5032.70

תושבת קיר עץ/פח

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp530121231/2"*1/2" 6028.50

תותב פנימי בלבד

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp52316121 16*1/2" 5007.70

sp52316341 16*3/4" 30017.80

sp5232034120*3/4"25017.00

תותב פנימי ואום הידוק

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp5231612 16*1/2" 20012.90

sp5231634 16*3/4" 12025.80

sp5232034 20*3/4" 10021.90

זוית ח.ח

מחיר ₪כמותמידהמק"ט

sp5281212 1/2"*1/2" 16014.30

sp5283434 3/4"*3/4" 8021.60

מחלקים

מחיר ₪כמותתיאור מוצרמק"ט

sp770233SP 6045.00מחלק "3/4 ח.פ. 2 יציאות "1/2 הברגה

sp770234SP 5057.70מחלק "3/4 ח.פ. 3 יציאות "1/2 הברגה

sp770235SP 4067.90מחלק "3/4 ח.פ. 4 יציאות "1/2 הברגה

sp770282rצבע אדום SP 2486.60מחלק "3/4 עם 2 ברזי פיקוד

sp770282bצבע כחול SP 2486.60מחלק "3/4 עם 2 ברזי פיקוד

sp770283rצבע אדום SP 16129.90מחלק"3/4  עם 3 ברזי פיקוד

sp770283bצבע כחול SP 16129.90מחלק"3/4  עם 3 ברזי פיקוד

sp770231SP 4078.30מחלק "1 ח.פ. 3 יציאות  "1/2הברגה

sp770232SP 3592.00מחלק "1 ח.פ. 4 יציאות  "1/2הברגה

צינורות

מחיר ₪תאור מוצרמק"ט

sp1602מ"מ כחול - 50 מטר SP 16 7.60צינור

sp1601מ"מ כתום - 50 מטר SP 16 7.60צינור

sp1605מ"מ לבן - 50 מטר SP 16 7.60צינור

sp1603מ"מ שחור - 50 מטר SP 16 7.60צינור

sp1604מ"מ מבודד - 50 מטר SP 16 11.80צינור

sp2002מ"מ כחול - 50 מטר SP 20 11.50צינור

sp2001מ"מ כתום - 50 מטר SP 20 11.50צינור

sp2003מ"מ שחור - 50 מטר SP 20 11.50צינור

sp2004מ"מ מבודד - 50 מטר SP 20 16.30צינור

sp2503מ"מ שחור - 50 מטר SP 25 14.70צינור

sp2504מ"מ מבודד - 50 מטר SP 25 22.00צינור

4243sp צינורות ומחלקים sp מערכת מחברי הברגה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



NTM מקשר פנים מתוברג

מחיר ₪ מידהמק"ט

74161216*1/27.90

74163416*3/412.20

74201220*1/212.90

74203420*3/412.80

74253425*3/434.30

74253525*139.40

NTM מקשר כפול מתוברג

מחיר ₪ מידהמק"ט

71161616*1614.90

71202020*2031.90

71252525*2574.37

NTM זוית כפולה מתוברגת

מחיר ₪ מידהמק"ט

76161616*1618.20

76202020*2032.00

NTM מקשר חוץ מתוברג

מחיר ₪ מידהמק"ט

73161216*1/26.50

73163416*3/412.40

73201220*1/213.20

73203420*3/411.60

73253425*3/424.90

73253525*128.70

NTM זוית חיצונית מתוברג

מחיר ₪ מידהמק"ט

781612 16*1/211.40

781634 16*3/418.40

782034 20*3/421.00

78201220*1/237.42

78253425*3/461.10

78253525*164.90

NTM זוית פנימית מתוברג

מחיר ₪ מידהמק"ט

79161216*1/211.40

79163416*3/418.20

79203420*3/421.00

79253525*155.60

79201220*1/232.32

79253425*3/452.10

NTM 105 מתוברגתo זוית 

מחיר ₪ מידהמק"ט

72161216*1/212.00

NTM זוית תושבת לקיר מתוברגת

מחיר ₪ מידהמק"ט

721612116*1/216.30

NTM הסתעפות כפולה מתוברגת

מחיר ₪ מידהמק"ט

75161616*16*1622.70

75202020*20*2038.80

75252525*25*2598.00

NTM הסתעפות חיצונית מתוברגת

מחיר ₪ מידהמק"ט

70161216*1/2*1624.68

70203420*3/4*2038.68

NTM הסתעפות פנימית מתוברגת

מחיר ₪ מידהמק"ט

77161216*1/2*1623.93

77203420*3/4*2037.25

NTM 3/4" מחלק קוטר

מחיר ₪ מספר יציאותמק"ט

7342232.80

7343348.10

7344463.40

צנרת פקס למים/ קרים

מחיר ₪אורך בחבילהתאור פריטמק"ט

1004.20צינור פקסליין 16 מ"מ  90016100

1007.25צינור פקסליין 20 מ"מ  90020100

5013.20צינור פקסליין 25 מ"מ  9002550

5027.70צינור פקסליין 32 מ"מ  9003250

1006.50צינור פקסליין 16 מ"מ מושחל אדום  90116100

5011.00צינור פקסליין 20 מ"מ מושחל שחור  9012050

5022.00צינור פקסליין 25 מ"מ מושחל אפור  9012550

5043.00צינור פקסליין 32 מ"מ מושחל שחור  9013250

1006.50צינור פקסליין 16 מ"מ מושחל כחול  90216100

4445 מקשרי פקס NTM איטליה | צנרת פקסלייןמקשרי פקס NTM איטליה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



זוית פנימית מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

99161216*1/2 8.50

99163416*3/4 10.00

99203420*3/4 16.90

זוית 105o מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

910516*1/2 10.20

מקשר פנים מתוברג

מחיר ₪מידהמק"ט

94161216*1/2 6.40

94201220*1/2 9.25

94163416*3/4 8.40

94203420*3/4 10.20

94253425*3/4 15.40

94253525*1 16.00

מקשר כפול מתוברג

מחיר ₪מידהמק"ט

91161616*16 9.00

91202020*20 18.60

91252525*25 22.40

זוית כפולה מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

96161616*16 9.50

96202020*20 19.80

מקשר חוץ מתוברג

מחיר ₪מידהמק"ט

93161216*1/2 5.35

93163416*3/4 7.60

93201220*1/2 9.30

93203420*3/4 9.10

93203520*1 23.00

93253425*3/4 14.90

93253525*1 15.40

זוית חיצונית מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

98161216*1/2 8.20

98163416*3/4 10.80

98203420*3/4 13.85

הסתעפות פנימית מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

97161216*1/2*16 14.60

97203420*3/4*20 22.30

הסתעפות חיצונית מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

90161216*1/2*16 14.10

תושבת בודדת מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

91061/2*16 23.50

שונות

מחיר ₪תאורמק"ט

3.00 אוגן בודד לפקס9110

6.00 אוגן כפול לפקס9111

1.60 בורג הידוק ל-105 פקס9107

3.75 קופסא פלסטיק לנקודת קצה 16 פקס9109

זוית תושבת קיר מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

91081/2*16 12.00

מחלק קוטר "3/4 מתוברג

מחיר ₪מידהמק"ט

32.50 2 יציאות9342

45.50 3 יציאות9343

הסתעפות כפולה מתוברגת

מחיר ₪מידהמק"ט

95161616*16*16 13.80

95202020*20*20 22.60

מחלק קוטר "3/4 + ברז

מחיר ₪מידהמק"ט

93422r95.00 2 יציאות אדום

93432r163.00 3 יציאות אדום

93422b95.00 2 יציאות כחול

93432b163.00 3 יציאות כחול

4647 מקשרי פקסמקשרי פקס

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



116632
סיפון קשיח

לכיור רחצה 11/4
ליפסקי

כמות בקרטון: 50  |  18.00 ₪

9883
סיפון גמיש

לכיור רחצה 11/4
splash

כמות בקרטון: 30  |  25.00 ₪

116649
סיפון לכיור מטבח

"2 )מס' 1(
ליפסקי

כמות בקרטון: 20  |  30.00 ₪

116124
סיפון לכיור מטבח

יציאה למדיח "2 )מס' 2(
ליפסקי

כמות בקרטון: 20  |  33.00 ₪

116127
סיפון מטבח כפול

"2 )מס' 4(
ליפסקי

כמות בקרטון: 15  |  47.00 ₪

116652
סיפון מטבח כפול

"2 )מס' 3(
ליפסקי

כמות בקרטון: 15  |  47.00 ₪

216984
סיפון אמריקאי

כפול ללא כוסית )מס' 9(
ליפסקי

כמות בקרטון: 20  |  34.00 ₪

116144
סיפון אמריקאי

כפול עם כוסית )מס' 6(
ליפסקי

כמות בקרטון: 15  |  47.00 ₪

9884
סיפון קשיח

לכיור רחצה 11/4
lB plasT

כמות בקרטון: 50  |  15.00 ₪

9885
סיפון לכיור מטבח
יציאה למדיח "2

lB plasT
כמות בקרטון: 20  |  22.00 ₪

9886
סיפון לכיור אמריקאי

יציאה למדיח "2
lB plasT

כמות בקרטון: 50  |  14.00 ₪

9887
מתאם סיפון

לכיור מטבח כפול "2
lB plasT

כמות בקרטון: 50  |  8.00 ₪

מסננים ופקקים לכיור רחצה

מחיר ₪תאור מוצרמק"ט

sp988612.00מסנן לכיור אמריקאי פיה סיליקון

sp9874 2.80מסנן לכיור מטבח  פרפר

sp9875 2.30מסנן בינוני לכיור מטבח

sp9892 2.30מסנן לכיור רחצה

sp9879 6.00פקק אוניברסלי לכיור

sp9877 4.00פקק גומי לכיור רחצה

sp9876 7.50פקק גומי עם חוט משיכה

12082
סיפון מחסום

למכונות כביסה
ליפסקי

כמות בקרטון: 30  |  22.00 ₪

171189
סיפון אמריקאי ללא כוסית

יציאה למדיח
ליפסקי

כמות בקרטון: 30  |  22.00 ₪

209447
סיפון אמריקאי

"2 )מס' 7(
ליפסקי

כמות בקרטון: 20  |  32.00 ₪

172349
סיפון אמריקאי

יציאה למדיח "2 )מס' 5(
ליפסקי

כמות בקרטון: 20  |  36.00 ₪

12073
ונטיל לכיור אמריקאי

בורג נירוסטה
lB plasT

כמות בקרטון: 75  |  26.00 ₪

9888
 ונטיל "2

לכיור מטבח
lB plasT

כמות בקרטון: 300  |  11.00 ₪

12075
ונטיל מרובע

לכיור אמריקאי בורג נירוסטה
lB plasT

כמות בקרטון: 80  |  28.00 ₪

12076
מסנן נירוסטה

לונטיל אמריקאי
lB plasT

כמות בקרטון: 100  |  14.00 ₪

MADE IN ITALY
4849 סיפונים / ונטילים / מסננים / פקקים לכיורסיפונים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



sp502
ידית אחיזה פליז 

לאמבטיה 48 ס"מ
splash

כמות בקרטון: 10  |  161.70 ₪ 

sp501
ידית אחיזה פליז 
לאמבטיה 35 ס"מ
splash
כמות בקרטון: 10  |  144.38 ₪ 

4628a
 נקודת מים עגולה

אריזת בליסטר
כמות בקרטון: 45  |  21.00 ₪

4637
 נקודת מים מרובעת

אריזת קרטון
כמות בקרטון: 50  |  32.00 ₪

4637b
 נקודת מים מרובעת

אריזת בליסטר
כמות בקרטון: 60  |  35.00 ₪

sf6100
 סף למקלחון
6 מ"מ 1 מטר

כמות בקרטון: 50  |  17.00 ₪

900043
קפיץ לביוב פותח סתימות
5מ"מ, 3 מטר
כמות בקרטון: 10  |  16.00 ₪

900042
קפיץ לביוב פותח סתימות

9מ"מ, 5 מטר
כמות בקרטון: 10  |  44.00 ₪

sf6101
 סף מגנט למקלחון

2.2 מטר
כמות בקרטון: 50  |  85.00 ₪

4628
 נקודת מים עגולה

אריזת קרטון
כמות בקרטון: 50  |  17.00 ₪

4636
 נקודת מים עגולה + מתלה

אריזת קרטון
כמות בקרטון: 50  |  40.00 ₪

4636b
 נקודת מים עגולה + מתלה

אריזת קרטון
כמות בקרטון: 60  |  45.00 ₪

MADE IN ITALY
נקודות מים / ידייות אחיזה / סף למקלחון / פותח סתימות5051 סיפונים / צינורות ניקוז / ונטילים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

9889
צינור ניקוז שרשורי 11/4

בונומיני
כמות בקרטון: 125  |  8.50 ₪

9903
 ונטיל לכיור רחצה

11/4
בונומיני

כמות בקרטון: 80  |  5.00 ₪

9904
סיפון קשיח לכיור רחצה 11/4

בונומיני
כמות בקרטון: 50  |  15.00 ₪

9905
 ונטיל קליק קלאק

פליז 11/4
בונומיני

כמות בקרטון: 50  |  57.00 ₪

9906
ונטיל קליק קלאק 11/4 פליז עם 

 פתח לעודפים
בונומיני

כמות בקרטון: 50  |  60.00 ₪

9899
סיפון 11/4 מצופה כרום קלאסי

בונומיני
כמות בקרטון: 25  |  38.00 ₪

9900
סיפון 11/4 מצופה כרום גלילי

בונומיני
כמות בקרטון: 25  |  46.00 ₪

9901
סיפון 11/4 מצופה כרום מרובע

בונומיני
כמות בקרטון: 25  |  86.00 ₪

12080
שרשורי לאסלה "4 בונומיני

כולל אטמים מובנים 
כמות בקרטון: 32  |  30.00 ₪

9902
צינור ניקוז שרשורי "2

בונומיני
כמות בקרטון: 140  |  8.50 ₪



זווית �45 תבריג צד אחד

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11620732/32   1008.40

11620340/401008.40

11620550/50508.40

זווית �45 תבריג כפול

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11666832/321005.50

11619932/401008.80

11620132/50808.80

11619740/40805.50

11667040/50508.80

11666650/50505.50

אפסילון תבריג

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

18746332/32/325024.00

11622340/40/403024.00

11622550/50/403024.00

11622050/50/503024.00

הסתעפות תבריג

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11668932/328016.60

11668240/405016.60

11668750/403016.60

11668450/503016.60

זווית �90 תבריג כפול

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11665632/321005.50

11618232/401008.80

11666132/50808.80

11993440/40805.50

11666340/50508.80

11665950/50505.50

זווית �90 תבריג צד אחד

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11618432/32   10011.00

11618640/4010011.00

11619150/505011.00

מחבר תבריג

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11620932/3210012.00

11667732/4010012.00

11667240/408012.00

11621240/508012.00

11668050/3210017.30

11667550/505011.60

זווית �50 �90 רב תכליתי ש"ת

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

17064390/50/503019.40

זווית �90 תבריג ש.ת לסיפון

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11619432/4010010.40

מחיר ₪מידהמק"ט

2.80אטם כדורי 9888050/32

2.20אטם כדורי 9888150/40

3.60אטם כדורי 9888260/40

0.64אטם קוני 9888532

0.64אטם קוני 9888640

0.64אטם קוני 9888750

1.00אטם שפה 32 משומן98874

0.80אטם שפה 40 משומן98875

0.70אטם שפה 50 משומן98876

0.90אטם שפה 75 משומן98877

1.00אטם שפה 110 משומן98878

2.80אטם שפה 160 משומן98879

5.00סט אטמים לסיפון "1208511/4

5.00סט אטמים לסיפון "120862

1.80אטם אורינג למכסה "4 רצפה98883

0.30אטם אורינג לפיה לברז סוללה98884

sp380.22אטם שטוח "3/8 לברזי זויתן

sp120.22אטם שטוח "1/2 לצינור אמבטיה / גמיש

sp340.22אטם שטוח "3/4 לסוללה

sp98875.00זוג אטמים אוניברסלים למיכל הדחה

98873NISON 5.00אטם למצוף הידראולי

0.90אטם למצוף ניאגרה98872

3.70אטם לפעמון ניאגרה98871

sp98976.00מנג'ט "2 פטנט חיצוני

6.00מנג'ט לאסלה - פוצי פנימי-9889

6.50מנג’ט לברך אסלה9896

4.50אטם חדירה 9888850

12.70אטם חדירה 9888975

10.00אטם חדירה 988810110

14.00אטם חדירה 988811160

555a3.60אטם פיבר לגוף חימום

אטם שפה אטם קוני אטם לניאגרה אטם כדורי  מנג'ט לאסלה
פוצי פנימי

מנג'ט פטנט

5253 אטמים לאינסטלציהאביזרי תבריג

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



זווית �45

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11659150853.86

11655375484.40

161884110207.40

זווית �30

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1949001103011.00

זווית �90

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11660150753.86

11603375504.40

142289110207.40

זווית  �90 עם ביקורת גב

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1248431102023.00

זווית �15

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1948991102411.00

אפסילון

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

116056110/502018.00

116571110/110918.00

הסתעפות

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

11656950/50506.40

11605475/752517.00

116558110/502015.00

116556110/1101214.80

מופה תיקון טלסקופ מתאם ארוך

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

194898110/1101615.80

מופה מעבר עם מתאם קצר

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

194897110/1103215.80

מופה עם מעצור

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

214533501005.22

212937751007.98

124842110417.00

ניפל אסלה כולל ביקורת

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1212161101033.00

זווית אסלה כולל ביקורת

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1458581101028.20

ניפל אסלה

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

2118051101027.30

צינורות

מחיר ₪כמות במשטחמידהמק"ט

20022.80צינור 32 חלק )4(116180

20027.80צינור 40 חלק )4(116593

20031.00צינור 50 חלק )4(164588

48017.50ניפל 110, 25 ס"מ52111025

24021.60ניפל 110, 50 ס"מ52111050

12035.00ניפל 110, 75 ס"מ52111075

12033.80ניפל 110, 100 ס"מ521110100

שונות

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

1083.80כובע אויר 120311110

1002.40פקק פנימי 110 ליפסקי116628

מחסומים/מאספים/קולטים

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

2050.00מחסום תיקני 140/50 פתוח116165

3044.00מחסום תיקני 140/50 סגור116171

2554.00   קומקום פתוח 11616740/155

2054.00קומקום פתוח 11616350/175

3052.00קומקום סגור 11614640/155

2552.00קומקום סגור 11616950/175

116638B 2538.00מערכת

10026.00מערכת A למקלחת116148

116151C 2550.00מערכת

196687D 2556.00מערכת

3066.00אביק לאמבטיה 1166351.50

5455 זווית אסלה / צינורות / מאספיםאביזרי צנרת שקע - תקע

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



orot
מסנן להגנה על גופי חימום

מפני אבנית
כמות בקרטון: 20  |  75.00 ₪

2815
ENJOY 

5.5KW מחמם מים מהיר למקלחת
מנגנון אוטומטי עם יניקת אויר 

להגברת לחץ המים.
כולל מוט לאמבטיה

כמות בקרטון: 20  |  376.00 ₪

2811
NEW 3.3 מחמם מים

לכיור אטמור
כמות בקרטון: 5  |  356.00 ₪

2810
NEW 5.5 מחמם מים

למקלחת אטמור
כמות בקרטון: 5  |  356.00 ₪

2813
מחמם מים
אין ליין 7.7

כמות בקרטון: 10  |  690.00 ₪

2812
מחמם מים
אין ליין 5.5

כמות בקרטון: 10  |  590.00 ₪

מחממי מגבות57

מחממי מים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

	•ניתן לתליה ועמידה
	•טיימר מובנה - תזמון 
הפעלה ל2-4 שעות 

2835
ELEGANCE מחמם מגבות חשמלי שתי זרועות

אידיאלי לייבוש מגבות, התקנה על הקיר, בטיחותי ואמין, חסכוני 
בחשמל, בעל מתג כיבוי והדלקה

כמות בקרטון: 5  |  540.00 ₪

2836
ELEGANCE PLUS מחמם מגבות חשמלי

שלוש זרועות, אידיאלי לייבוש מגבות, התקנה על הקיר, בטיחותי 
ואמין, חסכוני בחשמל, בעל מתג כיבוי והדלקה

כמות בקרטון 5  |  620.00 ₪

2832
HORIZON PLUS מחמם מגבות חשמלי

חמישה זרועות, אידיאלי לייבוש מגבות, התקנה על הקיר, בטיחותי 
ואמין, חסכוני בחשמל, בעל מתג כיבוי והדלקה

כמות בקרטון: 5  |  700.00 ₪

2837
HORIZON PLUS מחמם מגבות חשמלי

שמונה זרועות, אידיאלי לייבוש מגבות, התקנה על הקיר, בטיחותי 
ואמין, חסכוני בחשמל, בעל מתג כיבוי והדלקה

כמות בקרטון: 5  |  860.00 ₪

2834
ALMA PLUS מחמם מגבות אלומיניום משולב תלייה/עמידה

עומד על הרצפה או נתלה על הקיר, טיימר מובנה, התקנה קלה, 
אלומיניום, חסכוני בחשמל, בטיחותי ואמין

כמות בקרטון: 5 | 440.00 ₪

2833
VELVET מייבש כביסה חשמלי

לייבוש בגדים ומגבות, קל לקיפול ונוח לאחסון, חסכוני בחשמל, 
בטיחותי ואמין, בעל מתג כיבוי והדלקה, גבוה במיוחד לנוחות מירבית

כמות בקרטון: 4  |  460.00 ₪

2814
BlUE WaVE 302 5.5kw מחמם מים מיידי

 4 דרגות טמפרטורה, מנגנון השהיית זרימה,
חסכון עד 80% בחשמל

כולל: צינור 1.5 מטר, מוט, סבוניה, מתלה מתכוונן וידית מקלחת 
עם 4 מצבי זרימה עם פטמות גומי לניקוי קל של האבנית.

כמות בקרטון: 5  |  650.00 ₪

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה



ני 
רמ

ן ג
שא תו תק

מנגנון נו

555
 2500W חמם מאיץ + גוף חימום

+ שרוול לדוד שמש
כמות במשטח: 126  |  72.00 ₪

555g
גוף חימום 

2500W למאיץ דוד שמש
כמות בקרטון: 40  |  25.00 ₪

555i
 גוף חימום

3000W למאיץ דוד שמש
כמות בקרטון: 80  |  33.00 ₪

555ta
טרמוסטט למאיץ דוד שמש

ארוך תקני
כמות בקרטון: 50  |  48.00 ₪

magen
מגן ברקים

כמות בקרטון: 40  |  32.00 ₪

2828
שעון לדוד

להתקנה תחת הטיח
כמות בקרטון: 48  |  86.00 ₪

2829
שעון לדוד

להתקנה על הטיח
כמות בקרטון: 48  |  86.00 ₪

2830
שעון לדוד

בקופסא 55
כמות בקרטון: 48  |  86.00 ₪

2827
שעון תקע

עם מחוג 24 שעות
כמות בקרטון: 48  |  28.00 ₪

2826
שעון לתקע

24 שעות
כמות בקרטון: 48  |  26.00 ₪

tsm
משגיחום

שגיב
כמות בקרטון: 10  |  273.00 ₪

tsm45
משגיחום 45

שגיב
כמות בקרטון: 10  |  480.00 ₪

s3412
שסתום אל-חוזר

לדוד 3/4*1/2
כמות בקרטון: 56  |  26.80 ₪

s12
שסתום ביטחון

לדוד "1/2 
כמות בקרטון: 56  |  58.60 ₪

5859 אביזרים לדוד שמשתנורי חימום / שעונים לדוד / מגן ברקים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

2902
תנור 2 ספירלות

כמות בקרטון: 5  |  125.00 ₪

2903
תנור 3 ספירלות

כמות בקרטון: 6  |  150.00 ₪

2904
תנור 4 ספירלות דקורטיבי
כמות בקרטון: 6  |  164.00 ₪

2901
תנור ספירלה אלאדין

כמות בקרטון: 2  |  216.00 ₪

5553
 3000W חמם מאיץ + גוף חימום

+ שרוול לדוד שמש
aTMOR

כמות במשטח: 126 |  98.00 ₪

5552
חמם מאיץ מגנזיום + גוף חימום 

3000W + שרוול לדוד שמש
aTMOR

כמות במשטח: 84 |  156.00 ₪

5551
 2500W חמם מאיץ + גוף חימום

+ שרוול לדוד שמש
תואם אמקור

כמות במשטח: 126 |  120.00 ₪



37TM011
 מנורת UV חליפית

 לתמי 4 פרימו
כמות בקרטון: 72  |  310.00 ₪

37FR302
ברז שתייה למטהר מים לחיצה

כמות בקרטון: 50  |  56.00 ₪

37FR303
ברז שתייה למטהר מים ענתיקה

כמות בקרטון: 50  |  72.00 ₪

37FR322B
ברז שתייה למטהר מים ברבור

כמות בקרטון: 40  |  110.00 ₪

37FR101
מערכת לטיהור מים 4 שלבים

כולל אביזרים
WaTERlINE

כמות בקרטון: 1  |  440.00 ₪

37FR105
 מסנן ביתי "3/4

אוניברסלי
TaIWaN

כמות בקרטון: 12  |  125.00 ₪

37TM005
MICROFIlTER קיט 2 סננים 

עם מעקף תמי 4 תו תקן
כמות בקרטון: 15  |  280.00 ₪

37TM004
 מתאם לתמי 4

מעקף פרימו/פמילי
כמות בקרטון: 50  |  70.00 ₪

37TM010
 מנורת UV חליפית

לתמי 4 פמילי
כמות בקרטון: 72  |  310.00 ₪

s120
 מחסנית סיליפוס חד פעמית

למיני ספיר
עמיעד

כמות בקרטון: 10  |  52.00 ₪

am35a
T מסנן "1 מיני ספיר 

מונע אבנית
עמיעד

כמות בקרטון: 1  |  370.00 ₪

am35al
T מסנן "1 אלפא ספיר 

מונע אבנית
עמיעד

כמות בקרטון: 1  |  825.00 ₪

am34r / am35r
מסנן ספיר רשת/דיסקיות

"1 / "3/4 מונע אבנית
עמיעד

כמות בקרטון: 1  |  992.16 ₪

03aG091
 מיני פילטר

למניעת אבנית

כמות בקרטון: 50  |  54.00 ₪

צינורות פיקוד

מחיר ₪צבעיםסוגמ"מ

3.10שחור/לבן/כחול/ירוק/צהוב/אדוםתפן6

3.78שחור/לבן/כחול/ירוק/צהוב/אדוםתפן8

1.90 שחור/לבןמדק6

2.50שחור/לבןמדק8

מחיר ₪תאור מוצרמק"ט

9.88מחבר נעץ 6 מ"מ22046246008

10.62מחבר נעץ 8 מ"מ22046248008

10.31מחבר נעץ מעבר 6 מ"מ 8 מ"מ22045648468

7.22מחבר נעץ חוץ 1/4*6 מ"מ22046846048

6.77מחבר נעץ חוץ 1/8*6 מ"מ22046846028

8.10מחבר נעץ חוץ 1/4*8 מ"מ22046848048

11.81מחבר נעץ לרקורד "3/4*8 22044648121

16.37טי נעץ 6 מ"מ22046446468

16.37טי נעץ 8 מ"מ22046448488

מחיר ₪תאור מוצרמק"ט

12.52זוית נעץ 6 מ"מ22046546008

13.71זוית נעץ 8 מ"מ22046548008

10.76זוית נעץ חוץ 1/4*6 מ"מ22046946048

11.36זוית נעץ חוץ 1/4*8 מ"מ22046948048

10.31זוית נעץ חוץ 1/8*8 מ"מ22046946028

6.48בושינג "1/4*"1/2 12011008048

10.89בושינג 1/4*"3/4 12011012048

12.15מחבר לרקורד נעץ 3/4*220447461216

מחברי תפן

ts3808  |  ts3806
ברז מסוט לבר
8*3/8" | 6*3/8"

כמות בקרטון: 50  |  55.00 ₪

ts1408  | ts1208  |  ts1206
ברז בר

8*1/4" | 8*1/2" | 6*1/2"
כמות בקרטון: 50  |  28.10 ₪

*ניתן לרכוש את כל מגוון מחברי תפן מקטלוג תפן 2017

37FR201
סנן חלקיקים

5 מיקרון
WaTERlINE

כמות בקרטון: 50  |  11.00 ₪

37FR249
סנן למתקני שתיה פוליפוספט 

חיבור מהיר
MICROFIlTER

כמות בקרטון: 25  |  80.00 ₪

37FR201D
סנן פרוליפרופילן עם סיליפוס 

למניעת אבנית
WaTERlINE

כמות בקרטון: 50  |  25.00 ₪

37FR202
סנן פחם רשת

10 מיקרון
WaTERlINE

כמות בקרטון: 20  |  24.00 ₪

37FR208
 סנן קו

פחם קוקוס
WaTERlINE

כמות בקרטון: 25  |  24.00 ₪

37Op252
 סנן קו

אמריקאי
Usa

כמות בקרטון: 25  |  80.00 ₪

37FR249a
 סנן למקרר
חיבור מהיר

MICROFIlTER
כמות בקרטון: 25  |  75.00 ₪

s550
כדורי סיליפוס

550 גרם
GERMaNY

כמות בקרטון: 25  |  85.00 ₪

ערכה שנתית

טיהור מים6061 טיהור מים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



צינורות שקופים

מחיר ₪משקל גרםעובי דופן מ"מקוטר חיצוני מ"מקוטר פנימי מ"מאורך חבילהמידהמק"ט

22204061004-61004.0 ± 0.36.0 ± 0.31.0 ± 0.220 ± 21.44

22205081005-81005.0 ± 0.38.0 ± 0.31.5 ± 0.239 ± 32.01

22206091006-91006.0 ± 0.39.0 ± 0.31.5 ± 0.244 ± 32.21

2220811508-11508.0 ± 0.411.0 ± 0.41.5 ± 0.255 ± 52.94

2220812508-12508.0 ± 0.412.0 ± 0.42.0 ± 0.378 ± 53.76

2220911509-11509.0 ± 0.411.0 ± 0.41.0 ± 0.239 ± 32.10

22210125010-125010.0 ± 0.412.0 ± 0.41.0 ± 0.1542 ± 32.65

222101325/5010-1325/5010.0 ± 0.413.0 ± 0.41.5 ± 0.269 ±73.38

2221214.512-14.55012.0 ± 0.414.5 ± 0.41.25 ± 0.264 ± 43.29

22212155012-155012.0 ± 0.415.0 ± 0.51.5 ± 0.280 ± 63.76

22212165012-165012.0 ± 0.416.0 ± 0.52.0 ± 0.3110 ± 85.32

22215185015-185015.0 ± 0.518.0 ± 0.51.5 ± 0.395 ± 64.91

22215195015-195015.0 ± 0.519.0 ± 0.52.0 ± 0.3132 ± 76.96

22216205016-205016.0 ± 0.520.0 ± 0.62.0 ± 0.3142 ± 86.92

22218235018-235018.0 ± 0.523.0 ± 0.62.5 ± 0.3200 ± 129.05

22222275022-275022.0 ± 0.627.0 ± 0.62.5 ± 0.3240 ± 1211.70

22225315025-315025.0 ± 0.731.0 ± 0.73.0 ± 0.3310 ± 2015.93

22232382532-382532.0 ± 0.738.0 ± 0.73.0 ± 0.3406 ± 1820.03

22237442537-442537.0 ± 0.844.0 ± 0.93.5 ± 0.4547 ± 2727.09

+
צינור pVC גמיש, קל ושקוף המיועד להזרמת 

גזים שונים, אוויר ונוזלים בלחצים נמוכים 
לשימוש כלל תעשייתי ולמזון. 

מידות הצינור מתאימות למחברים 
והאביזרים הנהוגים בארץ.

החומרים מהם עשוי הצינור מאושרים 
לשימוש בתעשיית המזון. 

טמפרטורות שימוש: �60 - �10-

+
צינור p.V.C גמיש מחוזק בספירלה 

p.V.C קשיחה ועמידה.
מיועד לניקוז מערכות מיזוג ויניקה
שטח פנימי חלק, שטח חיצוני גלי

עמידות לתנאי מזג האוויר.
טמפרטורות שימוש: �60 - �10-

+
צינור P.V.C גמיש ביותר, מחוזק 

בספירלה P.V.C קשיחה.
מיועד לשאיבה והולכת נוזלים 

במערכות ג’קוזי, בריכות ואינסטלציה
עמיד בתנאי מזג אוויר.

שטח פנימי חלק )מקטין הפסד 
חיכוך(, שטח חיצוני חלק.

טמפרטורות שימוש: �60 - �10-
צבע לבן/אפור

צינור ג'קוזי לבן/אפור
קוטר חיצונימק"ט

מ"מ
קוטר פנימי

מ"מ
משקלעובי דופן מ"מ

גרם
לחץ עבודה
אטמוספירי

רדיוס כיפוף
מ"מ

מחיר ₪אורך חבילה

262322532253.5040061282520.96

262402540305.0058051602523.58

262502550414.5072042002528.83

צינור לניקוז מיזוג אויר

מחיר ₪ארוך חבילהרדיוס כיפוף מ"ממשקל גרם קוטר פנימי מ"מקוטר פנימי אינץ'מק"ט

24258505/8 "169029502.33

24234503/4"1912024503.62

24278307/8 "2215033305.01

צינורות ג'קוזי / ניקוז6263 צינורות שקופים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



+
צינור PVC לגז ארוג טקסטיל

בעל תקן ישראלי 764
עמידות גבוהה לגז פרופן

נוח לשימוש, בעל גמישות גבוהה
טמפרטורות שימוש: �70 - �40-

+
 קונוסים מחוזקים

סיבי זכוכית

צינורות גז

מחיר ₪אורך חבילהלחץ עבודהעובי דופן מ"מקוטר חיצוני מ"מקוטר פנימי מ"מקוטר פנימי אינצ'מק"ט

•tpy5035/16"8.0 ± 0.311.3 ± 0.33.3 ± 0.32 509.80דרגה

מארזים לגריל גז

מחיר ₪ תאור פריט מק”ט

tpy50695.00קיט לגריל גז - וסת +צינור 1.5 מ’ לבלון 5 ק”ג

tpy50795.00 קיט לגריל גז - וסת +צינור 1.5 מ’ לבלון 12 ק”ג

tpy5041.540.00צינור גז 1.5 מ’ + חבקים

tpy506-52.00וסת לבלון גז 5 ק"ג

tpy507-56.00וסת לבלון גז 12 ק"ג

ברזי גז

מחירכמות בקרטון תאור מוצרמק"ט

g138 5042.10ברז מיני גז 1 "3/8 חיבור זית/צינורית

g1516 5042.10ברז מיני גז 1 "5/16 חיבור זית/צינורית

g238 5042.10ברז מיני גז 1 "3/8 חיבור פלייר/צינורית

g2516 5042.10ברז מיני גז 1 "5/16 חיבור פלייר/צינורית

gn38 3/8" 25140.80ברז מיני ניתוק מהיר לגז

gn516 5/16" 25140.80ברז מיני ניתוק מהיר לגז

sgf12 חוץ/פלייר S.G.F 1/2" 4055.20ברז כדורי לגז

sgfc12 פנים/פלייר S.G.F 1/2" 3055.20ברז כדורי לגז

sgn12 פ.פ S.G.N 1/2" 5037.60ברז כדורי לגז

sgn14 פ.פ S.G.N 1/4" 5036.00ברז כדורי לגז

צינורות לחץ משוריין לניאגרה

מחיר ₪כמות בקרטוןמטרמק"ט

2320300.30  1255.84

2320400.40  1006.52

2320500.50  1006.86

2320600.60  807.19

2320700.70  707.96

2320800.80  608.49

2321001.00  609.74

2321201.20  5011.13

2321501.50  5011.78

2322002.00  4014.52

2322502.50  3021.41

צינור הורקה

מחיר ₪כמות באריזהמטרמק"ט

23115 1.5 5013.44

23120 2.0 5016.19

23125 2.5 3519.91

23130 3.0 50 24.03

צינור כניסה

מחיר ₪כמות באריזהמטרמק"ט

23015 1.5 5013.37

23020 2.0 5016.06

23025 2.5 3519.14

23030 3.0 4023.95

23035 3.5 2525.76

23040 4.0 2527.50

23050 5.0 2532.78

שרוול למייבש כביסה

מחיר ₪כמות באריזהמטרמק"ט

23010165.00

230200 2 113.00

230300 3 118.00

230500 5 129.00

1423w
תריס לוונטה "4

כמות בקרטון: 12  |  20 ₪

pliz34
מפצל צינורות פליז 3/4

למכונות כביסה
כמות בקרטון: 12  |  64.68 ₪

אביזרים וצינורות לגז6465 צינורות למכונות כביסה ומדיחי כלים / לחץ משוריין

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



+
✓ הברגות תקניות

✓ פליז תקני
✓ מאושר מי שתייה

✓ מחוזק ע"י תהליך כבישה

+
H.P מאושר
RoHS תקן

מדי מים

מחיר ₪תאור מוצרמק"ט

md34150.00מד מים רב זרמי “3/4 ללא רקורדים

md35250.00מד מים רב זרמי “1 ללא רקורדים

md37530.00מד מים רב זרמי “11/2 ללא רקורדים

md38670.00מד מים רב זרמי “2 ללא רקורדים

טפלון

מחיר ₪גרם עובי מ"מרוחב מ"מצבע מק"ט

tf5 0.251.40 0.075 12כחול

tf6 0.402.20 0.075 12 ירוק

tf70.503.30 0.10 12 אדום

tf90.405.80 0.10 19 צהוב

sas אל חוזר קפיצי

מחיר ₪מידהמק"ט

y121/2“ 46.75

y343/4“  61.87

y351“ 79.75

y3711/2“ 162.50

y382“ 202.50

מקטיני לחץ, שעוני לחץ ומחטים למדידת לחץ

מחיר ₪מידהתאור פריט מק"ט

r320061/4 33.59"1/4מדכן

r32001 35.92"1/4מחט למדכן

md10/4’30.00"1/4שעון לחץ יבש חיבור אחורי/תחתון 0-10 אטמ

md1675.00"1/4שעון לחץ גליצרין חיבור אחורי/תחתון

m12tsts 135.00"1/2מקטין לחץ גינוני

m34tsts 135.00"3/4מקטין לחץ גינוני

m12s460.00"1/2מקטין לחץ + רקורדים

m34s495.00"3/4מקטין לחץ + רקורדים

m35s624.00"1מקטין לחץ + רקורדים

m37s1,651.00"11/2מקטין לחץ + רקורדים

m38s1,843.40"2מקטין לחץ + רקורדים

s34
רקורד אל-חוזר 3/4

שגיב
כמות בקרטון: 100  |  38.60 ₪

רקורדים שגיב

מחיר מידה מק"ט

md34s3/4“13.00

md35s1“27.00

md37s11/2“50.00

md38s2“72.00

6667 שעוני לחץ / מקטיני לחץ / טפלוןמדי מים / רקורדים למדי מים / אלחוזר קפיצי

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



ניפלים מגולוונים

”3”2”11/2”1”3/4”1/2קוטר

מחיר ב-₪אורך ס”מ

58.9111.7717.4925.6336.74-

811.3314.5219.4733.2247.9678.54

1013.3116.9423.6537.8455.4493.17

1519.9125.5237.8455.9978.10143.66

2025.9633.2249.6173.15102.41184.25

2531.9041.0361.2790.42126.83224.73

3037.9548.9572.82107.69151.14265.32

4049.9464.3596.25142.34199.87346.50

5062.0479.86119.46176.99248.60427.57

6074.0395.48143.00211.53297.44508.64

7086.02110.99166.32246.07346.17589.71

8098.01126.50189.64280.72394.90670.78

90110.11141.90212.96315.26443.63751.96

100122.21157.52236.28349.91492.25832.92

פיטינגים מגלוונים

”3”2”11/2”1”3/4”1/2קוטר

מחיר ₪תאור מוצר

29.7533.0648.8789.75147.69641.08ניפל כפול 

112.06126.26175.62346.84510.743101.96רקורד קונוס

24.0532.6357.36136.17199.09905.64זוית

-51.4074.14340.93486.01-זוית מעבר

111.38128.15146.29413.61497.691403.09זוית 45

27.2558.5793.68227.36234.251163.55זוית סטריט ח.פ 

27.2538.16153.86201.57694.81-בושינג 

T 36.1247.5674.21174.74267.631098.90הסתעפות

60.1893.44288.27436.551374.05-הסתעפות T מעבר 

23.5627.4743.2094.27141.43353.57מופה 

49.8471.57230.13279.15834.31-מופה מעבר 

210.73290.88359.40826.02996.212031.61צלב 

21.3427.8238.1874.5193.52496.39פקק 

80.5385.2888.43165.01213.20746.01כיפה 

sp406
מדף אמבטיה 

כפול תלייה משולבת אלומיניום
splash

כמות בקרטון: 10  |  104.00 ₪

sp407
מדף אמבטיה 

טריפל תלייה משולבת אלומיניום
splash

כמות בקרטון: 10  |  143.00 ₪

sp408
מדף אמבטיה 

כפול לתלייה במקלחון פליז
splash

כמות בקרטון: 4  |  265.00 ₪

sp409
מדף אמבטיה 

טריפל לתלייה במקלחון פליז
splash

כמות בקרטון: 4  |  285.00 ₪

tat28
שרפרף לבן

tatay
כמות בקרטון: 2  |  90.00 ₪

stop
מעצור לדלת ברק לבן

splash
כמות בקרטון: 48  |  10.74 ₪

stop+
מעצור לדלת ברק חום

splash
כמות בקרטון: 48  |  10.74 ₪

sp401
מדף אמבטיה 

ישר יחיד אלומיניום
splash

כמות בקרטון: 20  |  28.00 ₪

sp402
מדף אמבטיה 

ישר כפול אלומיניום
splash

כמות בקרטון: 10  |  95.00 ₪

sp403
מדף אמבטיה 

ישר טריפל אלומיניום
splash

כמות בקרטון: 10  |  125.00 ₪

tat1
ארונית פינתית

לאמבטיה
TaTaY

כמות בקרטון: 2  |  85.00 ₪

6869 מדפים לאמבטיה / מעצורים לדלתפיטינגים וניפלים מגולוונים

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



סט ניפלים לניאגרה סמויה

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

lz522s24170.00ארוך 300 מ"מ

lz521s2490.00קצר 180 מ"מ

lz522a 6.80 ללא אטם פוצי 45 מ"מ 

lz52145 180 28.00 ללא 45 מ"מ אורך 

lz52245 300 36.00 ללא 45 מ"מ אורך 

lz52190 180 58.00 ללא 90 מ"מ אורך 

lz52290300 70.00 ללא 90 מ"מ אורך 

lz522b28.00 ללא סט אומים,שייבות,כיסויים 

ניפל "4 שרשורי לאסלה אטם מדורג

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

lz521a2570.00ארוך

lz521b3570.00בינוני

lz521k4070.00קצר

ניפל "4 שרשורי לאסלה 110/100

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

lz524a2370.00ארוך

lz524b2870.00בינוני

ברך פלא  "4 שרשורי לאסלה אטם מדורג

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

lz529b2470.00בינוני

ברך פלא "4 שרשורי לאסלה 110/100

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

lz528b2070.00בינוני

lz52850
ברך רב תכליתית

ארוכה למטבח 50 מ"מ
כמות בקרטון: 80  |  20.00 ₪

lz523100
הגבהה גלילית

אפור
כמות בקרטון: 120  |  3.60 ₪

lz52411050
מופה מעבר

50-110
כמות בקרטון: 40  |  13.00 ₪

lz524110100
מופה מעבר

100-110
כמות בקרטון: 40  |  18.00 ₪

lz524110a
מופה מעבר לאסבסט

110
כמות בקרטון: 20  |  38.00 ₪

lz524110
מופה תיקון טלסקופי

 110
כמות בקרטון: 37  |  19.00 ₪

lz523110
כובע אויר

 110
כמות בקרטון: 112  |  4.40 ₪

lz523160
כובע אויר עכביש

4" - 6" 
כמות בקרטון: 200  |  12.00 ₪

lz52332
מאריך לסיפון

 11/4
כמות בקרטון: 200  |  2.50 ₪

lz52512a  |  lz52512k
פקק 1/2 ארוך
כחול  |  אדום 

כמות בקרטון: 210  |  4.40 ₪

דיבל דפיקה לצינור

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק”ט

9001161624000.70

9001202018000.80

9001252512001.00

9001323212001.30

7071 אביזרים לאינסטלציהאביזרים לאינסטלציה

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



sp233c
 מערכת שטיפה "קלין"

כרום
כמות בקרטון: 10 |  52.00 ₪

sp233w
מערכת שטיפה "קלין"

לבן
כמות בקרטון: 10  |  39.00 ₪

sp300b
מערכת שטיפה קפיצית

כרום
כמות בקרטון: 24  |  99.00 ₪

sp300w
מערכת שטיפה קפיצית

לבן
כמות בקרטון: 24  |  88.00 ₪

sp234w
מתיזן לשטיפה "קלין"

לבן
כמות בקרטון: 8  |  19.80 ₪

sp234c
מתיזן לשטיפה "קלין"

כרום
כמות בקרטון: 8  |  28.88 ₪

ts
טי מסוט לאסלה

מפצל מים לניאגרה
"שגיב"

כמות בקרטון: 25  |  52.50 ₪

sp235tc
סעף דו כיווני

"מטריקס"
כרום

כמות בקרטון: 72  |  17.32 ₪

sp235tw
סעף דו כיווני

"מטריקס"
לבן

כמות בקרטון: 72  |  11.32 ₪

spbide
בידה לשירותים

"עדן"
כמות בקרטון: 12  |  88.94 ₪

disn2c
דיספנסר כפול

כיסוי נירוסטה צבע כרום
כמות בקרטון: 20  |  180.00 ₪

disn2w
דיספנסר כפול

כיסוי נירוסטה צבע לבן
כמות בקרטון: 20  |  180.00 ₪

dis1c
דיספנסר יחיד כרום

"בועות"
כמות בקרטון: 80  |  69.30 ₪

dis2c
דיספנסר כפול כרום

"בועות"
כמות בקרטון: 42  |  120.12 ₪

dis1w
דיספנסר יחיד לבן

"בועות"
כמות בקרטון: 80  |  46.20 ₪

dis2w
דיספנסר כפול לבן

"בועות"
כמות בקרטון: 42  |  85.40 ₪

disn1b
דיספנסר יחיד 

כיסוי נירוסטה צבע כחול
כמות בקרטון: 24   |  78.00 ₪

disn1c
דיספנסר יחיד

כיסוי נירוסטה צבע כרום
כמות בקרטון: 24  |  78.00 ₪

disn1r
דיספנסר יחיד

כיסוי נירודטה צבע אדום
כמות בקרטון: 24  |  78.00 ₪

disn1w
דיספנסר יחיד

כיסוי נירוסטה צבע לבן
כמות בקרטון: 24  |  78.00 ₪

7273

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ

דיספנסריםמערכות שטיפה לאסלה ואביזרי חיבור



d27010
מדף מגבות

"שגיב"
כמות בקרטון: 4 |  280.00 ₪

d27020
מתלה מגבת גוף

"שגיב"
כמות בקרטון: 12 |  110.00 ₪

d27021
מתלה מגבת גוף כפול

"שגיב"
כמות בקרטון: 10 |  160.00 ₪

sp261
מתלה מגבת גוף

"ספא"
כמות בקרטון: 10  |  66.99 ₪

sp269
מתלה מגבת גוף כפול 60 ס"מ

"ספא"
כמות בקרטון: 10  |  150.15 ₪

sp274
מתלה מגבת גוף כפול 60 ס"מ 

ואקום
"ספא פלוס"

כמות בקרטון: 9  |  95.00 ₪

sp265
קולב זוגי

"ספא"
כמות בקרטון: 20  | 48.51 ₪

sp2814
קולב זוגי ואקום

"ספא פלוס"
כמות בקרטון: 8  | 40.00 ₪

sp267
מחזיק נייר טואלט ללא כיסוי

"ספא"
כמות בקרטון: 20  |  46.20 ₪

sp271
מחזיק נייר טואלט ואקום

"ספא פלוס"
כמות בקרטון: 12  |  60.00 ₪

sp260
מחזיק נייר טואלט עם כיסוי

"ספא"
כמות בקרטון: 20 |  51.98 ₪

sp262
מתלה מגבת פנים

"ספא"
כמות בקרטון: 20  | 57.75 ₪

sp273
מתלה מגבת פנים ואקום

"ספא פלוס"
כמות בקרטון: 8  | 75.00 ₪

sp264
מתלה למברשת שיניים

"ספא"
כמות בקרטון: 20  |  48.51 ₪

sp263
סבוניה 
"ספא"

כמות בקרטון: 4  |  48.51 ₪

sp2601
מתקן + מברשת אסלה

"ספא"
כמות בקרטון: 10  |  109.72 ₪

sp272
מתלה מגבות גוף
מתקפל 60 ס"מ

"ספא"
כמות בקרטון: 10 |  360.00 ₪

d27071
סבונייה רשת

"שגיב"
כמות בקרטון: 10 |  98.00 ₪

d27070
סבונייה זכוכית

"שגיב"
כמות בקרטון: 30 |  85.00 ₪

d27090
מתקן למברשת אסלה

"שגיב"
כמות בקרטון: 10 |  105.00 ₪

d27050
מתקן למברשת שיניים

"שגיב"
כמות בקרטון: 10 |  75.00 ₪

d27030
קולב זוגי
"שגיב"

כמות בקרטון: 30 |  45.00 ₪

d27040a
מתלה מגבת פנים

"שגיב"
כמות בקרטון: 10 |  88.00 ₪

d27060b
מחזיק נייר טואלט מוט

"שגיב"
כמות בקרטון: 30 |  98.00 ₪

d27060a
מחזיק נייר טואלט מרובע

"שגיב"
כמות בקרטון: 10 |  84.00 ₪

74

המחירים אינם כוללים מע”מ

75

המחירים אינם כוללים מע”מ

אביזרים לחדר רחצה ספאאביזרים לחדר רחצה פליז



5589
מברשת פלא פלסטיק

ליפסקי
כמות בקרטון: 12  |  26.00 ₪

5585n
פח אשפה אובלי ניקל

 5 ליטר
splash

כמות בקרטון: 6  |  75.00 ₪ 

55820n
פח אשפה אובלי ניקל

 20 ליטר
splash

כמות בקרטון: 2  |  176.00 ₪ 

5563n
פח אשפה עגול ניקל

 3 ליטר
splash

כמות בקרטון: 6  |  36.00 ₪

556n
מברשת אסלה עגולה ניקל

splash
כמות בקרטון: 24  |  30.00 ₪

 5580 / 5585 
סט פח ומברשת אסלה

לבן / חום
ליפסקי

כמות בקרטון: 6  |  78.00 ₪

 5579 / 5578 
סט פח ומברשת אסלה מרובע

לבן / חום
ליפסקי

כמות בקרטון: 6  |  73.00 ₪

 5581 
פח אשפה לשירותים עגול

לבן
ליפסקי

כמות בקרטון: 12  |  50.00 ₪

55630_
פח אשפה עגול 30 ליטר 

שמנת / אדום / לבן
splash

כמות בקרטון: 2  |  250.00 ₪

55620_
פח אשפה עגול 20 ליטר 

שמנת / אדום / לבן
splash

כמות בקרטון: 2  |  160.00 ₪

5565_
פח אשפה עגול 5 ליטר

שמנת / אדום / לבן
splash

כמות בקרטון: 6  |  70.00 ₪

5563_
פח אשפה עגול 3 ליטר 

שמנת / אדום / לבן
splash

כמות בקרטון: 6  |  50.00 ₪

פח מטבח עם דוושה
ליפסקי

כמות בקרטון: 3  |  90.00 ₪

55821w

55821b

55821p

55821g
מברשת אסלה עגולה

splash
כמות בקרטון: 24  |  35.00 ₪

556r 556w 556c
5588

מברשת מרובעת 
לבן

ליפסקי
כמות בקרטון: 12  |  50.00 ₪

5582
מברשת אסלה עגולה

לבן
ליפסקי

כמות בקרטון: 12  |  50.00 ₪

מברשת אסלה פלסטיק
TaTaY

כמות בקרטון: 8  |  15.80 ₪

tat13tat15tat14tat17
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פחי אשפהמברשות אסלה / סטים מברשות ופחים



וילון אמבטיה לבן קלאסי

מחיר ₪מידהמק"ט

12241.8*1.234.65

12218181.8*1.838.11

12292.4*1.840.00

וילון אמבטיה נווה מדבר

מחיר ₪מידהמק"ט

12391.8*1.238.50

12211.8*1.841.58

12322.4*1.844.00

וילון אמבטיה עיטורים

מחיר ₪מידהמק"ט

12411.8*1.238.50

12421.8*1.841.58

12432.4*1.844.00

וילון אמבטיה קרקעית הים

מחיר ₪מידהמק"ט

12381.8*1.238.50

12251.8*1.841.58

12332.4*1.844.00

וילון אמבטיה חלוקי נחל

מחיר ₪מידהמק"ט

12401.8*1.238.50

12281.8*1.841.58

12272.4*1.844.00

וילון אמבטיה עלים

מחיר ₪מידהמק"ט

12441.8*1.238.50

12451.8*1.841.58

12462.4*1.844.00

מחיר ₪מידהדגםמק"ט

28.00 1.8*1.8 מטראוקיינוס1235

28.00 1.8*1.8 מטרספארי1236

28.00 1.8*1.8 מטראנגלית1237

מוטות לוילון מקלחת

מחיר ₪מידהמק"ט

24.25 מתכוונן ישר 121207070-120

27.72מתכוונן ישר 12110200110-200

31.18 מתכוונן ישר 12260140260-140

128080L 80*80 51.97 פינה

12808080U 80*80*80 63.52 פינה

וילון אמבטיה לרחיצת ילדים ולכל המשפחה

+
מתאים לשימוש גם כוילון רגיל – 

מבטיח קשר עין בין הילד להורה בזמן הרחצה – 
מפחית את כמות המים המושפרצים אל מחוץ לאמבטיה – 

רחצה חוויתית ובטוחה יותר עבור ילדים – 
עיצוב חדשני לחדר האמבטיה – 

sp2803
שטיח נגד החלקה

חלוקי נחל
סגול 46*69

כמות בקרטון: 24  |  30.00 ₪

tat26
שטיח אמבטיה מיקרופייבר לבן

TaTaY
כמות בקרטון: 4  |  65.00 ₪

tat25
שטיח אמבטיה מיקרופייבר בז'

TaTaY
כמות בקרטון: 4  |  65.00 ₪

sp2802
שטיח נגד החלקה

חלוקי נחל
כחול 46*69

כמות בקרטון: 24  |  30.00 ₪

sp2805
שטיח נגד החלקה

פרחים 36*77
כמות בקרטון: 12  |  38.00 ₪

sp2801
שטיח נגד החלקה

חלוקי נחל
שקוף 46*69

כמות בקרטון: 24  |  30.00 ₪

sp2818
שטיח שירותים דגם דגים
כמות בקרטון: 10  |  54.00 ₪

sp2819
שטיח שירותים דגם לב לבן
כמות בקרטון: 10  |  54.00 ₪

sp2820
שטיח שירותים דגם דמוי עץ
כמות בקרטון: 10  |  54.00 ₪

sp2821
שטיח שירותים דגם לונדון
כמות בקרטון: 10  |  54.00 ₪

sp2808 | sp2807 | sp2806 | sp2809
 קישוט לאמבטיה
למניעת החלקה

כמות בקרטון: 20  |  2.50 ₪

tat5
משטח פלסטיק למקלחון

לבן 55*55
TaTaY 

כמות בקרטון: 12  |  77.00 ₪

tat4
משטח פלסטיק למקלחון

חום 55*55
TaTaY 

כמות בקרטון: 12  |  77.00 ₪
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משטחים נגד החלקה / שטיחים לאמבטיהוילונות / מוטות אמבטיה



+
ClICk-Flak

מכסה פלסטיק חדשני, פטנט 
)רשום( ייחודי המאפשר שליפה 

קלה של המכסה לצורך ניקוז מי 
שטיפה או במקרה של הצפה

 מתאים לכל פתחי הניקוז:
מקלחות, שירותים ומרפסות.

 למוצר תו "מיוצר בישראל"
והוא כולו תוצרת כחול לבן

+
לעצב בקלות

אביזרים לחדרי אמבטיה בעלי 
עיצוב אחיד:

לונדון / לב לבן / דמוי עץ / דגים

רנסנסערביק אושן אפריקה

025 019 042393 047 052

click_
מכסה אטום/רשת מעוצב

אינדיה
כמות בקרטון: 6  |  26.00 ₪

click22
מכסה אטום מעוצב

דגים
כמות בקרטון: 6  |  26.00 ₪

click23
מכסה אטום מעוצב

לבן לב
כמות בקרטון: 6  |  26.00 ₪

click25
מכסה אטום מעוצב

לונדון
כמות בקרטון: 6  |  26.00 ₪

click24
מכסה אטום מעוצב

דמוי עץ
כמות בקרטון: 6  |  26.00 ₪

_art
 tile art מדבקת
עגולה/מרובעת

לאריחים )4 יחידות(
כמות בקרטון: 24  |  19.00 ₪

sp9883
מכסה עליון רשת עגול אלומניום

כמות בקרטון: 50  |  22.00 ₪

sp9882
מכסה עליון עגול אלומניום
כמות בקרטון: 50  |  22.00 ₪

sp2871 / sp9881
 מכסה רשת/אטום "4

שפה רחבה לבן/פרגמון/אפור
כמות בקרטון: 50  |  5.50 ₪

sp9871n / sp9881n
מכסה רשת/אטום "4

שפה צרה לבן
כמות בקרטון: 50  |  3.80 ₪

sp9868
מכסה רשת "4
ללא שפה לבן

כמות בקרטון: 50  |  3.80 ₪

מנגון שליפה משופר 
לשליפה קלה ונוחה

מכסה לניקוז רשת
לבן/פרגמון/אפור

כמות בקרטון: 50  |  5.90 ₪

מכסה לניקוז אטום
לבן/פרגמון/אפור

כמות בקרטון: 50  |  5.90 ₪

 מכסה לניקוז רשת
 עם כרטיס תלייה

לבן/פרגמון/אפור
כמות בקרטון: 10  |  9.70 ₪

 מכסה לניקוז אטום
 עם כרטיס תלייה

לבן/פרגמון/אפור
כמות בקרטון: 10  |  9.70 ₪
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מכסי ניקוז נשלפיםמדבקות לאמבטיה / מכסי ניקוז



בנדים נירוסטה

מחיר ₪תאור פריטמק”ט

4.40ראש מגולוון 8-12 מ”מ940814

4.50ראש מגולוון 10-16 מ”מ941017

4.60ראש מגולוון 12-20 מ”מ941220

4.80ראש מגולוון 16-24 מ”מ941624

9.00ראש נירוסטה 19-28 מ”מ951928

9.00ראש נירוסטה 20-32 מ”מ952032

9.00ראש נירוסטה 25-40 מ”מ952540

9.00ראש נירוסטה 25-45 מ”מ952545

9.00ראש נירוסטה 32-50 מ”מ953250

14.00ראש נירוסטה 40-60 מ”מ954060

14.00ראש נירוסטה 50-70 מ”מ955070

14.00ראש נירוסטה 58-75 מ”מ955875

14.00ראש נירוסטה 60-80 מ”מ956080

15.00ראש נירוסטה 70-90 מ”מ957090

15.00ראש נירוסטה 80-100 מ”מ9580100

15.60ראש נירוסטה 90-110 מ”מ9590110

15.60ראש נירוסטה 100-120 מ”מ95100120

17.50ראש נירוסטה 110-130 מ”מ95110130

18.00ראש נירוסטה 130-150 מ”מ95130150

19.00ראש נירוסטה 160-180 מ”מ95160180

21.00ראש נירוסטה 175-205 מ”מ95175205

ראש מגולווןראש נירוסטה

מחיר ₪מק”טמידהמחיר ₪מק”טמידה

 96232515.30 23-25 מ”מ97232540.00 23-25 מ”מ

 96262815.40 26-28 מ”מ97262841.00 26-28 מ”מ

 96293116.80 29-31 מ”מ97293142.00 29-31 מ”מ

 96323518.00 32-35 מ”מ97323564.00 32-35 מ”מ

 96363920.70 36-39 מ”מ97363966.00 36-39 מ”מ

 96404320.80 40-43 מ”מ97404367.00 40-43 מ”מ

 96444721.00 44-47 מ”מ97444768.00 44-47 מ”מ

 96485121.50 48-51 מ”מ97485169.00 48-51 מ”מ

 96525523.50 52-55 מ”מ97525570.00 52-55 מ”מ

 96565924.00 56-59 מ”מ97565971.00 56-59 מ”מ

 96606324.50 60-63 מ”מ97606372.00 60-63 מ”מ

 96646726.10 64-67 מ”מ97646773.00 64-67 מ”מ

 96687328.40 68-73 מ”מ97687377.00 68-73 מ”מ

 96747929.50 74-79 מ”מ97747980.00 74-79 מ”מ

 96808531.00 80-85 מ”מ97808583.00 80-85 מ”מ

 96869132.00 86-91 מ”מ97869185.00 86-91 מ”מ

 96929733.00 92-97 מ”מ97929788.00 92-97 מ”מ

 969810333.50 98-103 מ”מ979810390.00 98-103 מ”מ

 9610411235.00 104-112 מ”מ9710411292.00 104-112 מ”מ

 9611312136.00 113-121 מ”מ9711312193.00 113-121 מ”מ

 9612213039.80 122-130 מ”מ9712213094.00 122-130 מ”מ

 9613113942.60 131-139 מ”מ97131139104.00 131-139 מ”מ

 9614014847.50 140-148 מ”מ97140148106.00 140-148 מ”מ

 9614916152.00 149-161 מ”מ97149161130.00 149-161 מ”מ

 9616217457.00 162-174 מ”מ97162174140.00 162-174 מ”מ

 9617518758.00 175-187 מ”מ97175187150.00 175-187 מ”מ

 9618820059.00 188-200 מ”מ97188200167.00 188-200 מ”מ

 9620121362.00 201-213 מ”מ97201213185.00 201-213 מ”מ

 9621422668.00 214-226 מ”מ97214226197.00 214-226 מ”מ

 9622723971.00 227-239 מ”מ97227239204.00 227-239 מ”מ

 9624025273.00 240-252 מ”מ97240252212.00 240-252 מ”מ
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בנדים לחץ נירוסטהבנדים נירוסטה



+
צינור p.V.C שקוף ומרושת, מיועד להעברת אוויר 

ומים בלחץ לשימוש כלל תעשייתי ולמזון.
החומרים מהם עשוי הצינור מאושרים לשימוש 

בתעשיית המזון.
ניתן להשיג גם בצבע שחור.

טמפרטורות שימוש: �60 - �10-
צינורות טכנופלקס ללחץ אוויר ומים

מק"ט
קוטר פנימי

אינצ'
קוטר פנימי

מ"מ
קוטר חיצוני

מ"מ
עובי דופן 

מ"מ
משקל

גרם/מטר
לחץ עבודה

)psi( אטמוספרי
מחיר ₪אורך חבילה

24014501/4"6.3 ± 0.3 11.1 ± 0.32.4 ± 0.280 ± 520)275(506.59

240516505/16"7.9 ± 0.412.5 ± 0.42.3 ± 0.390 ± 520)275(507.50

24038503/8"9.5 ± 0.414.9 ± 0.42.7 ± 0.3127 ± 720)275(10,15,25,50 9.80

24012501/2"12.5 ± 0.519.1 ± 0.53.3 ± 0.4200 ± 1020)275(10,15,25,5012.19

24058505/8"16.0 ± 0.622.0 ± 0.63.0 ± 0.4216 ± 1020)275(5017.67

24034503/4"19.0 ± 0.626.0 ± 0.63.5 ± 0.4290 ± 1020)275(10,15,25,5017.50

24035501"25.4 ± 0.733.3 ± 0.73.95 ± 0.5440 ± 1510)150(5039.83

240362511/4"31.8 ± 0.841.3 ± 0.84.75 ± 0.6665 ± 208)120(2553.98

240372511/2"38 ± 0.849 ± 0.85.5 ± 0.6915 ± 356)80(2570.00

240200252"51 ± 1.063.8 ± 1.06.4 ± 0.71300 ± 505)70(25123.05

+
צינור p.V.C מחוזק בספירלת פלדה מגולוונת 

מיועד להולכת מוצקים, נוזלים וכימיקלים 
בתעשייה ובחקלאות 

עמיד בפני שחיקה וקריסה בתנאי עבודה קשים 
שטח פנימי חלק )מקטין הפסד חיכוך( ,שטח 

חיצוני חלק
צבע שקוף 

טמפרטורות שימוש: �60 - �10-

צינורות ארמובין

קוטר פנימימק"ט
אינצ'

קוטר פנימי
מ"מ

קוטר חיצוני
מ"מ

עובי דופן 
מ"מ

משקל
גרם/מטר

לחץ עבודה
אטמוספרי

רדיוס כיפוף
מחיר ₪אורך חבילהמ"מ

26012501/2"13172.0021017255013.55

26058505/8"16223.0026016325018.48

26034503/4"19253.0033015385019.71

26035501"25323.5052012515027.10

26036501 1/4"32393.5066010805041.88

26037501 1/2"38453.508009955045.58

260485048564.00105081205048.04

26038502"51604.501100712730/5049.28

260603060694.50175061503098.56

26025302 1/2"63724.501800615830135.52

26039303"76854.502300519030166.32

26035303 1/2"89995.002900422030184.80

26040304"1021167.0036503.525030227.92

26050205"1251359.505400235020542.08

26060206"1501439.507200245020726.88

צינור כפול לריתוך 

מחיר ₪אורך חבילהלחץ עבודה  בר קוטר פנימי אינצ’קוטר פנימי מ”מצבעמק”ט 

tpy505
”65/16כתום לגפ”מ

205022.00
”81/4כחול לחמצן 

+
ISO 3821 EN עומד בתקן אירופאי

לחץ פיצוץ 61 בר

+
צינור PVC ארוג וגמיש.

צינור גמיש המיועד להזרמת אוויר וגזים שונים, הצינור מותאם 
לשימוש במוסכים, תחנות דלק ומפעלים.

הצינור הינו בעל הגנה מיוחדת בפני האקלים הישראלי 
.U.V. וקרינת

מידות הצינור מתאימות למחברים והאביזרים הנהוגים בארץ.
טמפרטורות שימוש: �60 - �10-

צבע: אדום / כחול
צינורות אירופלקס לאויר

קוטר פנימימק"ט
אינצ'

קוטר פנימי
מ"מ

קוטר חיצוני
מ"מ

עובי דופן 
מ"מ

משקל
גרם/מטר

לחץ עבודה
)psi( אטמוספרי

מחיר ₪אורך חבילה

242516505/16"7.5 ± 0.416.5 ± 0.44.5 ± 0.4216 ± 1020)275(10,15,25,50 12.33

צינורות ארמובין / צינורות ריתוך8485 צינורות אירופלקס / צינורות טכנופלקס

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



+
צינור P.V.C גמיש ,מחוזק בספירלה 

P.V.C קשיחה ועמידה.
מיועד לשאיבה והולכה של נוזלים 

ומוצרי מזון למיניהם.
בעל עובי דופן עבה במיוחד, המאפשר 

עמידות בלחצים ותנאי עבודה קשים.
שטח פנימי חלק )מקטין הפסד חיכוך(, 

שטח חיצוני גלי מתון.
טמפרטורות שימוש: �60 - �10-

עמיד בתנאי מזג האוויר.
צבע: שקוף עם ספירלה בצבע אדום

צינורות על לנוזלים ומזון

קוטר פנימי מק"ט
מ"מ

קוטר פנימי 
אינץ

קוטר חיצוני 
מ"מ

 משקל
גרם/מטר

לחץ עבודה
אטמוספרי 

 עובי דופן
מ"מ

רדיוס כיפוף 
מ"מ

אורך חבילה 
מטר

מחיר ₪

2653430193/4"2130081.00703019.00

2653530251"3143083.001103021.00

26536303211/4"3945073.501453025.00

2653553035-4160063.001653030.00

26537303811/2"4560063.501703032.00

265403040-4760063.501803035.00

2653830512"6085044.502303040.00

265603060-691.00044.502703047.00

26525306321/2"721.27044.502803060.00

2653950763"861.40045.003405070.00

+
צינור P.V.C גמיש ,מחוזק בספירלה 

P.V.C קשיחה ועמידה.
קל משקל וגמיש במיוחד.

מיועד ליניקת עשן, אבק, שבבי עץ 
ולמערכות אוורור. 

שטח פנימי חלק )מקטין הפסד חיכוך( 
שטח חיצוני גלי 

טמפרטורות שימוש: �60 - �10-
צבע: אפור

צינורות שרשוריים לניקוז מים

מחיר ₪אורך בחבילהתאור פריטמקט

5016.50צינור ניקוז “נחש” 75 מ”מ לא עטוף77550

11025v5017.60צינור ניקוז “נחש” 110 מ”מ לא עטוף

12550v5030.80צינור ניקוז “נחש” 125 מ”מ לא עטוף

16025v2533.00צינור ניקוז “נחש” 160 מ”מ לא עטוף

5017.60צינור ניקוז “נחש” 75 מ”מ עטוף בבד גיאוטכני77550

2518.70צינור ניקוז “נחש” 110 מ”מ עטוף בבד גיאוטכני11025

2533.00צינור ניקוז “נחש” 125 מ”מ עטוף בבד גיאוטכני12525

2537.40צינור ניקוז “נחש” 160 מ”מ עטוף בבד גיאוטכני16025

* ניתן לקבל צינורות בקטרים נוספים לפי הצעת מחיר

צינורות שרשוריים לתיעול כבלי חשמל

מחיר ₪אורך בחבילהתאור פריטמקט

507.00צינור שרשורי פוליאתילן “קוברה” 50 מ”מ5050

509.00צינור שרשורי פוליאתילן “קוברה” 75 מ”מ7550

2520.00צינור שרשורי פוליאתילן “קוברה” 110 מ”מ1102525

2565.00צינור שרשורי פוליאתילן “קוברה” 160 מ”מ16050

* ניתן לקבל צינורות בקטרים נוספים לפי הצעת מחיר

בדים גאוטכניים )גאוטקסטילים(

מחיר ₪אורך בחבילהתאור פריטמקט

26.00*100בד גאוטכני 150 גרם /מ”ר לא ארוג2001550

27.50*50בד גאוטכני 200 גרם /מ”ר לא ארוג2002050

215.00*25בד גאוטכני 400 גרם /מ”ר לא ארוג2004025

צנורות שרשוריים / בד גאוטכני8687 צינורות ואקום / צינורות נוזלים

צינורות אויר ואקום

קוטר פנימי מק"ט 
אינץ

קוטר פנימי 
מ"מ

 משקל
גרם/מטר

לחץ עבודה 
אטמוספרי

לחץ ואקום 
אטמוספרי

רדיוס כיפוף 
מ"מ

אורך חבילה 
מטר

מחיר ₪

26334303/4"191700.5802205010.29

26335301"251850.5802255011.25

26336301 1/4"322550.5802325014.76

26337301 1/2"383100.5801385018.76

2634030403300.5801405021.78

26338302"504400.4800.5505023.60

2636030605600.4800.5605027.83

26325302 1/2" 636000.4800.5635032.67

26339303"757300.4800.5755037.51

263100301009800.4800.51003049.61

263110304"11011200.43501103055.66

המחירים אינם כוללים מע”מהמחירים אינם כוללים מע”מ



lr14c
LR14 מארז 2 סוללות דגם

C גודל
כמות בקרטון: 20  |  17.12 ₪

cr2016
 מארז 5 סוללת

 lIThIUM כפתור
כמות בקרטון: 20  |  15.00 ₪

cr2025
 מארז 5 סוללת כפתור

3V 160 Mah alkalINE
כמות בקרטון: 20  |  15.00 ₪

cr2032
 מארז 5 סוללת כפתור

 3V 240Mah alkalINE
כמות בקרטון: 20  |  15.00 ₪

cr606aa
מטען סוללות

aa כולל 4 סוללות 
 aa/aaa/9V :לסוללת מסוג

כמות בקרטון: 20  |  90.00 ₪

cr606aaa
מטען סוללות

aaa כולל 4 סוללות 
 aa/aaa/9V :לסוללת מסוג

כמות בקרטון: 20  |  90.00 ₪

aa10t/aaa10t
מארז סוללות 10 יחידות

AA/AAA
כמות בקרטון: 16  |  23.11 ₪

aa4t/aaa4t
מארז סוללות 4 יחידות

AA/AAA
כמות בקרטון: 12  |  10.27 ₪

aa6+4aaat
מארז סוללות משולב
 AAA '4 יח + AA '6 יח

כמות בקרטון: 48  |  22.00 ₪

9vb
 סוללה מרובעת 9 וולט

באריזת בליסטר 
כמות בקרטון: 10  |  12.63 ₪

9v
 סוללה מרובעת 9 וולט

באריזת שרינק 
כמות בקרטון: 10  |  11.56 ₪

lr20d
LR20 מארז 2 סוללות דגם

D גודל
כמות בקרטון: 20  |  24.61 ₪

סוללות88

המחירים אינם כוללים מע”מ




