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המחירים.אינם.כוללים.מע”מ

 שרות לקוחות

t-p-y@t-p-y.co.ilמחלקת.שרות.לקוחות
09-8947633.
שלוחה.101

ניתן גם לפנות בפקס 09-8987432

 הנהלת חשבונות

accout@t-p-y.co.ilהנהלת.חשבונות.ספקים
09-8947633.
שלוחה.113

etid@t-p-y.co.ilהנהלת.חשבונות.לקוחות
09-8947633.
שלוחה.114

vered@t-p-y.co.ilהנהלת.חשבונות.גביה
09-8947633.
שלוחה.125

מרכז הזמנות ולוגיסטיקה

elad@t-p-y.co.il054-7869932אלעד.הרשטיק.מנהל.לוגיסטי

sales@t-p-y.co.ilמחלקת.ההזמנות
09-8947633.

שלוחה.112.או.110

הזמנות ניתן לשלוח גם בפקס 09-8987432

מחלקת מכירות

nadav@t-p-y.co.il054-7860515סמנכ"ל.מסחרנדב.יוסף

matan@t-p-y.co.il054-7860508מנהל.תחום.גינוןמתן.יוסף

yohanan@t-p-y.co.il054-7860522מנהל.תחום.רשתות.שיווקיוחנן.גיל

roni@t-p-y.co.il054-7860506סוכן.מכירות.רשתות.שיווק.רוני.לנג

malako@t-p-y.co.il054-7864449סוכן.מכירות.רשתות.שיווק.אזור.מרכזמלקו.יטמין

d.i.y@t-p-y.co.il054-7860501סוכן.מכירות.רשתות.שיווק.אזור.צפוןשמשון.חדד

shouki@t-p-y.co.il054-7860971סוכן.מכירות.אזור.השרון.ועמק.יזרעאלשאוקי.אדריס

ahmed@t-p-y.co.il054-7860524סוכן.מכירות.אזור.הצפוןאחמד.דיאב

roi@t-p-y.co.il054-7860503סוכן.מכירות.אזור.הצפוןרועי.אלתרמן

eldar@t-p-y.co.il054-7860813סוכן.מכירות.אזור.ירושליםאלדר.לוי

lugasi@t-p-y.co.il052-5215544סוכן.מכירות.אזור.דרוםמשה.לוגסי

haim@t-p-y.co.il050-6306569סוכן.מכירות.אזור.גוש.דןחיים.הרוש

eran@t-p-y.co.il050-5390031סוכן.מכירות.אזור.מרכזערן.ליבוביץ

adel@t-p-y.co.il052-6120717סוכן.מכירות.מגזר.מרכזעאדל.אבו.לילה

aronot@t-p-y.co.il054-7860502סוכן.מכירות.קבלני.גינוןרן.לוי

hezi@t-p-y.co.il054-7860509סוכן.מכירות.צנרת.מקצועיתחזי.דעבול

.מושב.תנובות.ד.נ..לב.השרון.42830..טלפון..09-8947633..פקס..09-8987432

email: t-p-y@t-p-y.co.il  www.t-p-y.co.il



גלגלות.|.גלגלות.אוטומטיות

gt60
גלגלת.טלסקופית
עם.צינור.60.מטר

כמות בקרטון: 1  |  230.00 ₪

g38b
גלגלת.מיני

עם.צינור.15.מטר

כמות בקרטון: 4  |  130.00  ₪

gm516
גלגלת.מיקרו

עם.צינור.10.מטר

כמות בקרטון: 6  |  125.00 ₪

gs45
גלגלת.סטאר.כחולה.כולל.זוג.
מתלים..מתאים.לצינור.גן.עד.

45.מטר.

כמות בקרטון: 5  |  85.00 ₪

218121.5
צינור.חיבור.לגלגלת.נגב.1.5.

מטר.

כמות בקרטון: 50  |  22.68 ₪

gxh20
גלגלת.ReelX.נגב.ירוקה.עם.

צינור.גן."נגב".20.מטר.+.אקדח.
אצבע.ומחבר

כמות במשטח: 33  |  170.00 ₪

 gx
ReelX.גלגלת.

כחולה.ללא.צינור.

כמות במשטח: 55  |  124.00 ₪ 

ka7.5+
.קפיצינור.7.5.מטר

כולל.אקדח.7.מצבים.ומחברים

כמות בקרטון: 6  |  97.00 ₪

ka15+
.קפיצינור.15.מטר

כולל.אקדח.7.מצבים.ומחברים

כמות בקרטון: 6  |  137.00 ₪

k7.5eva
.קפיצינור.7.5.מטר

כולל.אקדח.+.4.מחברים

כמות בקרטון: 12  |  60.00 ₪

k15eva
.קפיצינור.15.מטר

כולל.אקדח.+.4.מחברים

כמות בקרטון: 8  |  90.00 ₪

ga25
גלגלת.אוטומטית
עם.צינור.25.מטר.

כמות בקרטון: 1  |  680.00 ₪

ga20
גלגלת.אוטומטית
עם.צינור.20.מטר

כמות בקרטון: 1  |  560.00 ₪

ga12
גלגלת.אוטומטית
עם.צינור.12.מטר

כמות בקרטון: 4  |  370.00 ₪

5המחירים.אינם.כוללים.מע”מהמחירים.אינם.כוללים.מע”מ4

גלגלת.ReelX.כחולה.עם.צינור.גן."גליל".+.אקדח.אצבע.וכל.אביזרי.החיבור

מחיר ₪ כמות במשטחאורך צינור מטרמק"ט

gx151555206.00

gx202055226.00

gx252555249.00

גלגלות.|.קפיצינורים



צינור.גן.צהוב.“גליל”.

מחיר ₪ אורך מטרמידהמק"ט

21912_1/2"15/20/25/30/507.29

21934_3/4"25/5012.11

סט.השקיה.“גליל”.

מחיר ₪ אורך מטרמידהמק"ט

21212151/2“15150.00

21212201/2“20186.00

21212251/2“25214.00

21212301/2“.30251.00

צינור.גן.פס.אדום

מחיר ₪ אורך מטרמידהמק"ט

21312_1/2"15/20/25/30/506.81

21334_3/4“25/5011.32

7המחירים.אינם.כוללים.מע”מ

צינורות.גינה



אקדחי.מים

מחבר.מהיר

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהסוגמק”ט

2404.84“1/2פלסטיק11212

2406.29“3/4פלסטיק13434

2404.4“3/8פלסטיק13838

11212p2408.2“1/2פרימיום

pliz1144828.6“1/2פליז

pliz1154836.3“3/4פליז

מחבר.תיקון

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהסוגמק”ט

2406.05“1/2פלסטיק21212

2407.26“3/4פלסטיק23434

21212p2408.5“1/2פרימיום

23434p2409.5“3/4פרימיום

pliz11720028.6“1/2פליז

pliz11610036.3“3/4פליז

1212
מתאם.למחבר.מהיר.פלסטיק

כמות בקרטון: 100 |  2.42 ₪

43535s
מחבר.לברז.סוללה.פלסטיק

כמות בקרטון: 12  |  30.00 ₪

pliz43
מפצל.לצינור.גן.פליז

כמות בקרטון: 12  |  64.68 ₪

aq22235
מפצל.לצינור.גן.פלסטיק

כמות בקרטון: 10 |  27.50 ₪

מחבר.לברז

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהסוגמק”ט

2404.84“3/4-“1/2פלסטיק33412

2404.84“1-“3/4פלסטיק33534

33534p2407.5“1-“3/4פרימיום

pliz1124813.2“3/4פליז

pliz1114814.3“1פליז

9המחירים.אינם.כוללים.מע”מהמחירים.אינם.כוללים.מע”מ8

מחברים.לצנרת.גן

aq1ma+
אקדח.התזה.מתכת.מתכוונן.
הדק.אחורי.יוקרתי.אדום

כמות בקרטון:  12  |  56.50 ₪

aq7m+
אקדח.התזה.מתכת.9.מצבים.

יוקרתי.אדום

כמות בקרטון: 12  |  58.00 ₪

aq1mk
אקדח.התזה.מתכת.מתכוונן.

הדק.קדמי

כמות בקרטון:  12  |  56.50 ₪

aq10m180
אקדח.מתצכ.התזה.מתכת.10.

מצבים.עם.זוית.מתכווננת

כמות בקרטון:  12  |  99.00 ₪

dy1bp
אקדח.התזה.פלסטיק.מתכוונן.

DY.כחול.הדק.אחורי
כמות בקרטון: 8  |  29.00 ₪

dy8bp
אקדח.התזה.פלסטיק.8.מצבים.

DY.כחול
כמות בקרטון: 8  |  35.00 ₪

dy1b
אקדח.התזה.מתכת.מתכוונן.

DY.כחול.הדק.אחורי
כמות בקרטון: 8  |  61.60 ₪

dy8b
אקדח.התזה.מתכת.8.מצבים.

DY.כחול
כמות בקרטון: 8  |  64.90 ₪

aq1ps
.אקדח.התזה

פלסטיק.סיטונאי

כמות בקרטון: 50  |  8.50 ₪

aq1ms
.אקדח.התזה
מתכת.סיטונאי

כמות בקרטון: 25  |  25.30 ₪

aq1p
.אקדח.התזה

פלסטיק.מתכוונן.

כמות בקרטון: 20  |  24.00 ₪

aq7p
.אקדח.התזה.פלסטיק.שקוף

7.מצבים.

כמות בקרטון 12  |  30.00 ₪

kit5
.קיט.התזה

אקדח.לצינור.גן

כמות בקרטון: 6  |  30.00 ₪

kit1
.קיט.התזה

אקדח.אצבע.מתכוונן

כמות בקרטון: 48  |  24.20 ₪

kit4
.קיט.התזה

אקדח.פלסטיק.7.מצבים

כמות בקרטון: 6  |  51.00 ₪

kit3
.קיט.התזה

אקדח.פלסטיק.מתכוונן.

כמות בקרטון: 6  |  48.00 ₪



ממטירונים.|.המטרה.חיצונית

המחירים.אינם.כוללים.מע”מ10

dy6012
ממטרת.פטיש.+.מזחלת.בקרטון

כמות בקרטון: 24  |  53.00 ₪

dy1013
ממטרת.פטיש.ננעצת

כמות בקרטון: 48  |  29.00 ₪

dy1010
ממטרת.פטיש.בתפזורת

כמות בקרטון: 48  |  16.00 ₪

mm360
.ממטירון/עמדה.לנוי.^360

90.ל/ש.שחור

כמות בקרטון: 150 |  7.80 ₪

mm180
.ממטירון/עמדה.לנוי.^180

90.ל/ש.אדום

כמות בקרטון: 150  |  7.80 ₪

mm090
.ממטירון/עמדה.לנוי.^90

90.ל/ש.כחול

כמות בקרטון: 150  |  7.80 ₪

aq8
ממטרה.8.מצבים.

כמות בקרטון: 10  |  29.00 ₪

aq2
ממטרת.נעץ.2.זרועות.מסתובבת

כמות בקרטון: 18  |  20.00 ₪



צינור.טפטוף.זעיר.לעציצים.ואדניות..

מחיר ₪ תאור פריטמק"ט

2.00צינור.זעיר.8.מ"מ.עיוור.25.מטר80025

2.60טפטוף.זעיר.8.מ"מ.כל.15.ס"מ.25.מטר81525

2.40טפטוף.זעיר.8.מ"מ.כל.20.ס"מ.25.מטר82025

2.20טפטוף.זעיר.8.מ"מ.כל.30.ס"מ.25.מטר83025

טפטוף.זעיר.|.טפטוף

5010
Rain.Bird.נעצן.טפטפות

סגול

כמות שקית: 10  |  30.00 ₪

50108
Rain.Bird.טפטפת.מתווסתת

אדום.8.ליטר.לשעה

 כמות בשקית: 100  |  1.51 ₪

50104
Rain.Bird.טפטפת.מתווסתת

שחור.4.ליטר.לשעה

 כמות בשקית: 100  |  1.51 ₪

50102
Rain.Bird.טפטפת.מתווסתת

כחול.2.ליטר.לשעה

 כמות בשקית: 100  |  1.51 ₪

6010
MINI-PUNCH.מחורר

כמות בשקית: 10  |  27.00 ₪

6013
מחורר.MINI-PUNCH.פשוט
כמות בשקית: 10  |  12.00 ₪

61108 ,61104 ,61102  ,61101
טפטפת.עציץ.נטפים

8/4/2/1.ליטר

כמות בשקית: 100  |  1.80 ₪

60108 ,60104 ,60102 ,60101
.טפטפת.נעץ.נטפים

8/4/2/1.ליטר

כמות בשקית: 100  |  1.80 ₪

6021
TWIST PUNCH.מחורר.

לרוכבים

כמות בשקית: 5  |  114.40 ₪

6012
.SIMPLE PUNCH.מחורר

לתחיליות

כמות בשקית: 10  |  66.00 ₪

6023
.מחורר.לטפטפות

R3-4.4.מ"מ
כמות בשקית: 10  |  38.00 ₪

6014
.מחורר.לטפטפות

R3
כמות בשקית: 10  |  38.00 ₪

6020
.QUICK DRILL-B.מכשיר.חירור

לצינור.עד.75.מ"מ

כמות בשקית: 5  |  250.00 ₪

6019
.QUICK DRILL-S.מכשיר.חירור

לצינור.עד.50.מ"מ

כמות בשקית: 5  |  180.00 ₪

6017
מחורר.צבת.QUICK CUT.לצינור.

25/32.מ"מ

כמות בשקית: 5  |  71.00 ₪

6016
מחורר.צבת.QUICK CUT.לצינור.

16/20.מ"מ

כמות בשקית: 5  |  58.30 ₪

13המחירים.אינם.כוללים.מע”מהמחירים.אינם.כוללים.מע”מ12

טפטפות.ומחוררים

צינוריות.לטפטפות

מחיר ₪אורך )מטר(מידהתאור פריט מק"ט

35100b1000.76 3/5צינורית שחורה

35100w1001.15 3/5צינורית לבנה

47100b1001.30 4/7צינורית שחורה

46.5100w1001.60 4/7צינורית לבנה

4200808
.מחבר.שן.8X8.חום
לטפטוף.זעיר

כמות בשקית: 100  |  0.50 ₪

4210812
מחבר.שן.1/2X8.חום

.לטפטוף.זעיר

כמות בשקית: 100  |  1.80 ₪

4240808
זוית.שן.8X8.חום
לטפטוף.זעיר

כמות בשקית: 1000 |  0.90 ₪

4260808
טי.שן.8X8X8.חום
לטפטוף.זעיר

כמות בשקית: 100 |  0.90 ₪

4263535a
.טי.3/5.מ"מ
הברגה.ע.ע.ע

כמות בקרטון: 100  |  0.53 ₪

4264747
.טי.4/7.מ"מ
נעיצה.נ.נ.נ

כמות בקרטון: 100  |  1.60 ₪

4203535
מחבר.נעץ.3/5

כמות בקרטון: 100  | 0.53 ₪

4204646
מחבר.נעץ.4/6

כמות בקרטון: 100  | 0.70 ₪

n100
מקלון.ייצוב.5.מ"מ.

לטפטפת.

כמות בקרטון: 100  | 0.53 ₪



KRain.המטרה.התזהRainBird.המטרה.התזה

.K-RAIN.המטרה.התזה

מחיר ₪ כמות בקרטוןתאור פריטמק”ט

kr05088A..5013.00מתז.גיחה.קצר

kr051010A..5013.00מתז.גיחה.קצר

kr051212A..5013.00מתז.גיחה.קצר

kr051515A..5013.00מתז.גיחה.קצר

kr051717A..5013.00מתז.גיחה.קצר

kr10088A..5013.00מתז.גיחה.ארוך

kr101010A..5013.00מתז.גיחה.ארוך

kr101212A..5013.00מתז.גיחה.ארוך

kr101515A..5013.00מתז.גיחה.ארוך

kr101717A..5013.00מתז.גיחה.ארוך

kr1000.מוניציפאלי.PRO.04.5025.00מתז.גיחה

krn200RN-200..1038.00פיה.רוטורית

krn100RN-100..1038.00פיה.רוטורית

krn300RN-300..1038.00פיה.רוטורית

kr051S050..2545.00ממטיר.גיחה

kr050.כיסוי.גומיS050+.2545.00ממטיר.גיחה

kr075S075..2050.00ממטיר.גיחה

kr076PRO..2070.00ממטיר.גיחה.סופר
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RAIN BIRD.המטרה.התזה

מחיר ₪ כמות בקרטוןתאור פריטמק”ט

rb051212VAN.קצר.unispray.10019.44מתז

rb10044VAN.ארוך.unispray.5022.00מתז

rb10066VAN.ארוך.unispray.5022.00מתז

rb10088VAN.ארוך.unispray.5022.00מתז

rb101010VAN.ארוך.unispray.5020.52מתז

rb101212VAN.ארוך.unispray.5020.52מתז

rb101515VAN.ארוך.unispray.5020.52מתז

rb101818VAN.ארוך.unispray.5020.52מתז

rb11044VAN.2511.88פיה.למתז

rb11066VAN.2511.88פיה.למתז

rb11088VAN.2511.88פיה.למתז

rb111010VAN.2511.88פיה.למתז

rb111212VAN.2511.88פיה.למתז

rb111515VAN.2511.88פיה.למתז

rb111818VAN.2511.88פיה.למתז

rb35043504.2078.00ממטיר

rb150045004.2082.00ממטיר

rb5004)ON/OFF(.2088.56ממטיר.5004.פלוס

rb6504n.20367.20ממטיר.פלקון.6504.נירוסטה

rb6504p.20302.40ממטיר.פלקון.6504.פלסטיק

rb8005n12488.00ממטיר.8005.נירוסטה



 3/4" D.C.מחשבי.
ברמד.

מחיר ₪דגםמק"ט

br4dc34כולל.3.ברזים.+.וסת.DC4930.00

br6dc34כולל.3.ברזים.+.וסת.DC61240.00

ארונות.השקיה.|.סולונואידים.|.סרגלים

סרגל.סולונואידים.ברמד

מספר 
סולונואידים

2345678910

  s3903w 586.00860.001129.001401.001673.001942.002205.002468.002877.00דגם

s982 647.00949.001248.001550.001852.002147.002442.002734.003030.00דגם

s985 647.00949.001248.001550.001852.002147.002442.002734.003030.00דגם

A.C.מחשבי.
גלקון.

מחיר ₪דגםמק"ט

gac434כולל.2.ברזים.AC4795.00

gac634כולל.3.ברזים.AC61120.00

gac9sכולל.ארון.מוגן.AC9S1440.00

gac12sכולל.ארון.מוגן.AC12S1745.00

gac248.AC-24-8.1595.00מחשב.גלקון

Elite A.C.מחשבי
.RAIN LINE

מחיר ₪מספר ברזיםמק"ט

rlac44589.00

rlac66709.00

rlac881080.00

rlac10101296.00

Elite D.C.מחשבי
.RAIN LINE

מחיר ₪מספר ברזיםמק"ט

rldc44600.00

rldc66900.00

rldc881200.00

rldc10101370.00

D.C.מחשבי.
גלקון

מחיר ₪דגםמק"ט

gdc434כולל.2.מגופים.DC41070.00

gdc6s34כולל.3.מגופים.DC6S1520.00

gdc6tiדו.חוטי.DC61290.00

gdc9tדו.חוטי.DC91700.00

gdc9sDC9S1600.00

gdc12tדו.חוטי.DC91980.00

gdc12sDC12s1870.00
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מחשבי.השקיה

ארונות.השקיה.לגינה.הביתית

 DC + דישוןA.C DC + דישוןACמספר מגופים בארון

3,536 1,100₪ ₪חד.קווי

4,116 1,963₪ 3,885₪ 1,627₪ ₪ארון.השקיה.2.מגופים

4,289 2,224₪ 3,943₪ 1,848₪ ₪ארון.השקיה.3.מגופים

4,463 ₪ 2,426 4,058₪ 1,906₪ ₪ארון.השקיה.4.מגופים

5480 3,003₪ 4845₪ 2,425₪ ₪ארון.השקיה.5.מגופים

6180 3,176₪ 5048₪ 2,483₪ ₪ארון.השקיה.6.מגופים

s3902w
24V/AC.סולונואיד.דו.דרכי

כמות בשקית: 10  |  56.23 ₪   

s3922w
9V/DC.סולונואיד.דו.דרכי

כמות בשקית: 10  |  187.10 ₪

s3952w
סולונואיד.דו.דרכי.9-20V/DC תלת.גידי

כמות בשקית: 10  |  187.10 ₪

s3903w
24V/AC.סולונואיד.תלת.דרכי

כמות בשקית: 10  |  243.00 ₪

ss982w
12-50V/DC.סולונואיד.תלת.דרכי

כמות בשקית: 10  |  273.00 ₪

s9853w
סולונואיד.תלת.דרכי.12-50V/DC תלת.גידי

כמות בשקית: 10  |  273.00 ₪



בקרים.חד.קוויםמגופים.חשמליים.והידראוליים

מגופים.חשמליים.DC.תלת.גידים.גלקון.
מחיר ₪מידהמק"ט

gdc343/4"182.00

gdc351".182.00

gdc3711/2"640.00

gdc382".680.00

מגופים.חשמליים.DC שני.גידים ברמד.
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br34dc3/4"24108.15

br35dc1"24108.15

br37dc11/2"12571.00

br38dc2"12599.15

מגופים.חשמליים.DC תלת.גידים.ברמד
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br34dc33/4"24154.50

br35dc31"24154.50

br37dc311/2"12571.00

br38dc32"12599.15

מגופים.הידראולים.ברונזה.40R.עם.רקורד.וברזון.ברמד
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br40r351"6551.00

br40r3711/2"4838.00

br40r382"21056.00

מגופים.חשמליים.AC.ברמד
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br34ac3/4".2486.52

br35ac1"2486.52

br37ac11/2".12507.00

br38ac2"12522.35

מגופים.הידראולים.פלסטיק.205.עם.ברזון.ברמד
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br34hpb3/4"24214.13

br35hpb1"24214.13

br37hpb11/2"12408.80

br38hpb2"12430.40

מגופים.הידראולים.פלסטיק.205.ללא.ברזון.ברמד
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br34hp3/4"24115.72

br35hp1"24115.72

br37hp11/2"12310.39

br38hp2"12330.94

מגופים.הידראולים.ברונזה.405.עם.ברזון.ברמד
מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

br405z343/4"6467.20

br405z351"6502.00

br405z3711/2"4762.00

br405z382"2955.00

rl34a2
AMICO.בקר.השקייה.ריין.“3/4.שתי.יציאות

כמות בקרטון: 3  |  540.00 ₪

rl34a
AMICO.3/4“.בקר.השקייה.ריין

כמות בקרטון: 4  |  270.00 ₪

 g700134 | 5b
bluetooth.7001.גלקונית.דגם.

1".|.3/4"

כמות בקרטון: 10  |  625.00 ₪

g700134 | 5
.גלקונית.דגם.7001

1".|.3/4"

כמות בקרטון: 10  |  575.00 ₪

g900134
בקר.השקיה.גלקון.גל-גן.דגם.9001

3/4"

כמות בקרטון: 10  |  440.00 ₪

bg35
.מגוף.בקרה.“1
G-75.בקר.+

bg34
.מגוף.בקרה.“3/4

G-75.בקר.+

br34
.בקר.ברמד.חד.קוי
+.מגוף.".3/4

br35
.בקר.ברמד.חד.קוי

+.מגוף.".1

כמות בקרטון: 12  |  370.00 ₪כמות בקרטון: 10  |  330.00 ₪
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הכל כלול

עשה זאת בעצמך

קל ונוח להרכבה

וסתיםמערכת.השקיה.אוטומטית

br3525ff
וסת."1.פ.פ

כמות בקרטון: 20  |  197.90 ₪

br34mfsn
.וסת."3/4.פ.פ/ח.פ
ספיקה.נמוכה

כמות בקרטון: 100  |  116.80 ₪

br3425mf
.וסת."3/4.פ.פ/ח.פ

2.5.אטמ’

כמות בקרטון: 100  |  75.70 ₪

br3414mf
.וסת."3/4.פ.פ/ח.פ

1.4.אטמ’

כמות בקרטון: 100  |  75.70 ₪

sale1
ראש.מערכת.השקיה.חד.קוי.

קומפלט.ברמד

כמות בקרטון: 1  |  508.00 ₪

brtop3
מגוף.מסנן.חשמלי.AC.טופ.גן

כמות בקרטון: 10  |  157.50

brtop2
מגוף.סעפת.חשמלי.DC.טופ.גן

כמות בקרטון: 14  |  162.75

brtop1
מגוף.סעפת.חשמלי.AC.טופ.גן

כמות בקרטון: 14  |  110.25

br3725ff
וסת."11/2.פ.פ

כמות בקרטון: 10  |  491.00 ₪

brtop6
וסת.מסנן.ספיקה.נמוכה.טופ.גן

כמות בקרטון: 16  |  173.25

brtop5
וסת.מסנן.טופ.גן

כמות בקרטון: 10  |  131.25

brtop4
מגוף.מסנן.חשמלי.DC.טופ.גן

כמות בקרטון: 10  |  210.00

kit12
קיט.השקיה.לגינה

₪ 480.00  
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משאבות.|.מז"חאביזרי.רקורד.למגופים.חשמליים

מונע.זרימה.חוזרת.)מז"ח.(.א.ר.י.פלסטיק

מחיר ₪קוטר מק"ט 

a343/4"603.00

a351"853.00

a37p11/2"1924.00

a38p2"2028.00

p29
.משאבת.דשן.הידראולית."1

D45
טווח.ספיקות:.4500-100.ל/ש

מינון:.1.5%-0.2%

₪ 4,400.00

p13
.משאבת.דשן."3/4.מתכווננת

D3
טווח.ספיקות:.3000-10.ל/ש

מינון:.2%-0.2%

₪ 3,500.00

p30
משאבת.דשן.הידראולית."3/4

D25.
טווח.ספיקות:.2500-10.ל/ש

מינון:.0.2%

₪ 1,150.00

 p26
.משאבת.דשן.חשמלית

INJECTA-NK-HP
ספיקת.דשן:.0.01-1.8.ל/ש

 2,100.00

p25
.משאבת.דשן.חשמלית

INJECTA-Olimpia
ספיקת.דשן:.0.01-2.ל/ש

₪ 2,750.00

p14
.משאבת.דשן."11/2

D8
טווח.ספיקות:.8000-500.ל/ש

מינון:.2%-0.2%

₪ 9,600.00
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זוית.הברגה.פ.פ.

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r52835351"2018.69

r528373711/2"15110.25

r52838382"10126.00

זוית.הברגה.ח.פ

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r52935351"2018.69

r529373711/2"15110.25

r52938382"10126.00

מחבר.הברגה.פ.פ

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r5223535.1"2019.95

מחבר.הברגה.ח.פ

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r5243535.1"2017.85

התסעפות.T.מניפולד

מחירכמות בשקיתמספר יציאותמקט 

r22147.25

r33168.25

r44189.25

הסתעפות.T.+.הברגה

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r52735351"2020.79

r527373711/2"10110.25

r52738382"5126.00

ניפל

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r52135341"*3/4"2010.5

r52135351"*1"2010.5

r521373511/2"*1"1048.3

r521373711/2"*11/2"1048.3

צלב

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r53335351"2045.15

r533373711/2"10120.75

r53338382"5147.00

כיפה

מחירכמות בשקיתמידהמקט 

r5263535.1"2010.50



מסנני.ארקל

טבלת.דרגות.סינון
מ”שמיקרוןצבע

40040כחול

20080צהוב

130120אדום

100140שחור

70חום 

55200ירוק

40סגול

20600אפור

מסנני.עמיעד

טבלת.דרגות.סינון
מ”שמיקרוןצבע

22450חום
50300כתום
80200שחור
100155צהוב 
130120אדום
20075לבן

30050כחול
50030ירוק
80020 אפור

am35
מסנן."T.1 קצר.120.מאש
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  260.76 ₪

am35120s
.מסנן."S.1.אלכסוני.120.מאש

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  260.76 ₪

pl35120
.מסנן.רשת.אפור."1

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 30  |  38.18 ₪

pl34120
.מסנן.רשת.אפור."3/4
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 30  |  38.18 ₪

am37120s
.מסנן."T.11/2.סופר.120.מאש

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  534.91 ₪

am37
.מסנן.".T 11/2.קצר.120.מאש

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  347.68 ₪

am37120
.מסנן."C.11/2.אלכסוני.120.מאש

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  364.64 ₪

am35s
.מסנן."T.1.סופר.120.מאש
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  516.22 ₪

s550
כדורי.סיליפוס

550.גרם

כמות בקרטון: 25  |  116.86 ₪

am35d/r - am34d/r
מסנן.ספיר.למניעת.אבנית.
“3/4.|.“1.-.רשת/דסקיות

כמות בקרטון: 1  |  992.16 ₪

am38
.מסנן.T.2“.tagline.120.מאש
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  550.14 ₪

am38120
.מסנן.“T.2.120.מאש

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  1,016.54 ₪

ar37_
מסנן.דיסקיות.ארקל.קצר."11/2

דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  308.46 ₪

ar35_s
מסנן.דיסקיות.ארקל.ארוך.“1
דרגת.סינון:.........לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  394.32 ₪

ar35_
מסנן.דיסקיות.ארקלקצר."1
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  209.88 ₪

ar34_
מסנן.דיסקיות.ארקל."3/4
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  69.96 ₪

ar38_d1
.מסנן.דיסקיות.ארקל

דואל.לייט."2
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  489.72 ₪

ar38_d
.מסנן.דיסקיות.ארקל

דואל."2
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  772.42 ₪

ar38_
.מסנן.דיסקיות.ארקל

לידר."2
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  623.28 ₪

ar37_s
.מסנן.דיסקיות.ארקל

ארוך."11/2
דרגת.סינון:.לפי.דרישה

כמות בקרטון: 1  |  437.00 ₪

6003434
ברז.פלסטיק.כדורי.ח.פ.3/4

כמות בקרטון: 300 |  10.67 ₪

6002020
ברז.שלוחה.20*20

כמות בקרטון: 350 |  10.67 ₪

6001616
ברז.שלוחה.16*16

כמות בקרטון: 400 |  10.67 ₪
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שעוני.מים..|..שסתומי.אויר

מד.מים.רב.זרמי.ללא.רקורדים.

מחיר ₪מידהמק"ט

md34p130.00“3/4.פלסטיק

md343/4“150.00

md351“283.00

md3711/2“533.00

md382“727.00

רקורד.לקוצב/שעון.מים.)אום+ניפל(

מחיר ₪מידהמק"ט

md34r3/4“.12.50

md35r1"20.00

md37r11/2"42.00

md38r2"54.00

+
HP.מאושר.ע”י.חברת

RoHS.עומד.בתקן

מקטיני.לחץ.|..אל.חוזר.קפיצי.|...טפלון

שסתומי.אויר.א.ר.י

מחיר ₪קוטר תאור פריט מק"ט

ari01034/5עמק.AV-010.94.00"1.,."3/4שסתום.ואקום.אטמוספירי

ari01038עמק.AV-010.172.00"2שסתום.ואקום.אטמוספירי

ari050....שגב.SG-10.258.00"1.,."3/4.,."1/2שסתום.אויר.אוטומטי

ari04034/35.ברק.DG-10.362.00"1.,."3/4שסתום.אויר.משולב

ari04038.ברק.DG-10.610.00"2שסתום.אויר.משולב

שעוני.לחץ.ומחטים.למדידת.לחץ
מחיר ₪מידהתאור פריט מק"ט

r32001.30.00 "1/4מחט.למדכן

md10/4’35.20"1/4שעון.לחץ.יבש.חיבור.אחורי/תחתון.0-10.אטמ

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

s34
רקורד.אל-חוזר.3/4".שגיב

כמות בקרטון: 100  |  38.60 ₪

SS.אל.חוזר.קפיצי

מחיר ₪תאור פריט מק"ט

y121/2“.46.75אלחוזר.קפיצי

y343/4“.61.87.אלחוזר.קפיצי

y351“.79.75אלחוזר.קפיצי

y3711/2“.162.50אלחוזר.קפיצי

y382“.202.50אלחוזר.קפיצי

מקטיני.לחץ.+.רקורדים

מחיר ₪מידהמק"ט

m12d1/2"460.00

m34d3/4"495.00

m35d1"624.00

m37d11/2"1,651.00

m38d2"1,843.40

tf5
טפלון.T-P-Y.כחול.
.רוחב:.12.מ"מ
עובי:.0.075.מ"מ
משקל:.0.25.גרם

כמות בקרטון: 1000  |  1.40 ₪

tf6
טפלון.T-P-Y..ירוק.

רוחב:.12.מ"מ
עובי:.0.075.מ"מ
משקל:.0.40.גרם

כמות בקרטון: 1000  |  2.20 ₪

tf7
טפלון.T-P-Y..אדום

רוחב:.12.מ"מ
עובי:.0.10.מ"מ
משקל:.0.50.גרם

כמות בקרטון: 1000  |  3.30 ₪

tf9
טפלון.T-P-Y צהוב
רוחב:.19.מ”מ
עובי:.0.10.מ”מ
משקל:.0.40.גרם

כמות בקרטון: 1000  |  5.80 ₪

מקטיני.לחץ.גינוני.ללא.רקורדים

מחיר ₪מידהמק"ט

m12ts1/2"135.00

m34ts3/4"135.00
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צינורות.פוליאתילן.|.צינורות.טפטוף.|.יתדות.מתכת

DELTAONE פטנט להרכבה מהירה ב-3 שלבים.
קיים בקטרים: 63 מ”מ, 75 מ”מ, 90 מ”מ, 110 מ”מ

DELTAONE פטנט להרכבה מהירה ב-3 שלבים.
קיים בקטרים: 63 מ”מ, 75 מ”מ, 90 מ”מ, 110 מ”מ

m100
יתד.ייצוב.מתכת

כמות בקרטון: 500  |  0.89 ₪

צינורות.פוליאתילן.

קוטר
דרג

461016

161.742.322.63-

202.463.783.524.00

253.434.554.154.72

324.865.157.447.44

406.017.5811.4412.87

508.5811.4413.5919.59

6314.0117.1622.8832.32

7520.8823.6030.8945.76

90-37.1844.3361.49

110-52.9162.9282.94

*.ניתן.לרכוש.צינורות.בצבע.סגול.עבור.סימון.למי.קולחין.בתוספת.מחיר
*.תוספת.למחיר.של.5%.בקניית.חבילות.באורך.25.מטר

צינורות.טפטוף.

עידית לא מווסת 2.0 ל/שורדית מווסת 1.6 ל/שעדי מווסת 2.2 ל/שמרחק בין טפטפות 

2.432.001.94כל.30.ס”מ

--2.32כל.40.ס”מ.

2.061.861.69כל.50.ס”מ.

-2.031.83כל.60.ס”מ

-1.861.69כל.75.ס”מ

-1.831.69כל.80.ס”מ

-1.801.63כל.100.ס”מ

--1.63כל.150.ס”מ

*.ניתן.לרכוש.צינורות.בצבע.סגול.עבור.סימון.למי.קולחין.בתוספת.מחיר
*.תוספת.למחיר.של.5%.בקניית.חבילות.באורך.25.מטר

צינור.לבן/חום.

מחיר ₪מידהמק"ט

163.60.לבן16450

205.03.לבן20450

e1625*161.58.חום

*.תוספת.למחיר.של.5%.בקניית.חבילות.באורך.25.מטר

פל בר אביזרים
לצנרת פוליאתילן 16 בר

אישור תו תקן לשנת 2016

המחירים.אינם.כוללים.מע”מ28



פל-בר.אביזרים.לצנרת.פוליאתילן.16.בר

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

14253525x15023.7714753975x318208.38

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.בר

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

17323432x3/41554.5417903990x34456.81

17323532x11554.5417904090x44456.81

17323632x11/41576.921711039110x32830.71

17403540x18109.081711040110x42830.71

תו תקן מספר 23110
בלחץ נומינלי 16 בר
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זווית..90

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק"ט

161616160.23.771650505025100.68

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

183234x3/4;33032.1718903990x37446.13

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

19253525x13534.9719753875x212197.18

19321232x1/22534.9719753975x310197.18

19323432x3/42534.9719903990x36485.28

19323532x12534.9719904090x46485.28

19323632x11/42546.151911039110x34685.27

19403540x11585.301911040110x44685.27

19403640x11/41585.30

פל-בר.אביזרים.לצנרת.פוליאתילן.16.בר

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
בלחץ נומינלי 16 בר

פל-בר.אביזרים.לצנרת.פוליאתילן.16.בר
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הקו הירוק.אביזרים.לצנרת.פוליאתילן.10.בר

T.הסתעפות
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

16X16X164032.854553216.32X16X32-56.57.חום451616

55161616X16X1614033.2455322532X25X327063.57

55202020X20X208039.6655323232X32X326060.07

455201620X16X20-33.8355404040X40X4040103.81

55252525X25X2510048.9955505050X50X5020131.80

55252025X20X2512049.5755636363X63X6312205.29

4552516.25X16X25-36.74

מצמד.הברגה.פנימית
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

54161216X1/224015.1654323432X3/420025.08

54163416X3/428015.1654323532X118025.08

54201220X1/224015.7554403740X11/210053.07

54203420X3/422015.7554503750X11/26565.90

54253425X3/430021.0054503850X26065.90

54253525X126021.0054633863X23597.39

מצמד.הברגה.חיצונית
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

16X1/225011.9353253525X130017.50.חום431612

16X3/4...10011.9353323432X3/418022.75.חום431634

53161216X1/240014.5853323532X118022.75

531634.16X3/440014.5853403740X11/210036.74

53201220X1/224015.1653503750X11/27046.66

53203420X3/424015.1653503850X26046.66

53253425X3/430017.5053633863X24071.73

מצמד.דו.כווני
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

16X16.7517.4451252025X2024027.99.חום.411616

51161616X1624021.5851322532X2514040.82

51202020X20160 23.3351323232X3212033.83

51201620X1616025.6651404040X406560.07

51252525X2520026.8351505050X504076.40

51251625X163527.9951636363X6325111.97

הסתעפות.T.הברגה.פנימית.

מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

57161216X1/210027.9957323432X3/48049.57

57163416X3/416027.9957323532X18049.57

57201220X1/210027.9957403740X11/245100.31

57203420X3/410027.9957503750X11/225125.97

57253425X3/413036.1657503850X225125.97

57253525X113036.1657633863X212170.29

זווית.900
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

16X166526.1156323232X3210041.99.חום461616

56161616X167023.7756404040X406073.48

56202020X2014026.8356505050X503591.56

56252525X2516032.6656636363X6320131.80

זווית.הברגה.חיצונית

מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

58161216X1/224018.6658323432X3/416028.58

58163416X3/432018.6658323532X116028.58

58201220X1/224018.6658403740X11/28058.32

58203420X3/420018.6658503750X11/25072.32

58251225X1/225021.0058503850X24572.32

58253425X3/425021.0058633863X225100.31

זווית.הברגה.פנימית
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

59161216X1/216019.8359323432X3/416031.49

59163416X3/416019.8359323532X116031.49

59201220X1/216019.8359403740X11/28076.98

59203420X3/416019.8359503750X11/25088.65

59253425X3/424023.9159503850X24588.65

59253525X124023.9159633863X220121.31

הסתעפות.T.הברגה.חיצונית.
מחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"טמחיר ₪כמות בקרטוןגודלמק"ט

16X3/412020.7650323432X3/48046.07.חום.401634

50161216X1/210027.9950323532X18046.07

50163416X3/410027.9950403740X11/24580.48

50201220X1/210027.9950503750X11/225115.47

50203420X3/410027.9950503850X225115.47

50251225X1/214032.0850633863X212157.46

50253425X3/412032.08

הקו הירוק.אביזרים.לצנרת.פוליאתילן.10.בר
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פיטינגים.מגלוונים

”3”2”11/2”1”3/4”1/2קוטר

מחיר ₪תאור מוצר

27.0530.0644.4381.54134.26582.80ניפל.כפול.

101.87114.78159.65315.31464.312819.96רקורד.קונוס

21.8629.6652.15123.79180.99823.39זוית

-46.7267.40309.93441.82-זוית.מעבר

101.25116.51132.99376.01452.451275.54זוית.45

24.7753.2585.17206.69212.961057.78זוית.סטריט.ח.פ.

24.7734.68139.87183.24631.64-בושינג.

T.32.8343.2367.48158.90243.30999.00הסתעפות

54.7084.94262.06396.871249.14-הסתעפות.T.מעבר.

21.4224.9739.2785.70128.57321.43מופה.

45.3065.06209.20253.77758.46-מופה.מעבר.

191.57264.44326.73750.92905.621846.92צלב.

19.4125.3034.7167.7385.02451.26פקק.

73.2177.5280.40150.00193.82678.19כיפה.

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

זקיפים

”3”2”11/2”1”3/4”1/2קוטר

מחיר ב-₪אורך ס”מ

510.4510.6813.89---

8-11.44-19.10-39.00

1011.4011.9915.4320.5825.4741.67

1512.3813.5117.2822.9029.7049.05

2013.1114.4119.1526.4734.5056.65

2514.4015.7020.5029.9239.3563.55

3015.3716.8422.7333.3444.1570.64

4017.2819.4026.1739.9554.0085.25

5019.3121.9329.7047.0763.4599.62

6024.4127.5937.0062.2779.70124.32

7026.3129.9840.6266.9989.32138.63

8028.2832.4544.2573.7999.00153.05

9030.2035.0047.9280.41108.60167.40

10032.1337.4251.9287.53118.26181.82

ניפלים.מגלוונים.|.זקיפיםפיטנגים.|.תברוגות.פלסטיק

תברוגות.פלסטיק

”3”2”11/2”1”3/4”1/2קוטר

מחיר ₪תאור מוצר

1.541.942.935.469.2643.20ניפל.כפול.

-3.183.716.069.77-ניפל.מעבר.

7.268.1210.7336.70745.65193.00זווית.

-8.068.3710.6832.2143.20זווית.סטריט.ח.פ.

.T.8.8611.3914.3148.0561.03246.24הסתעפות

3.533.986.0020.1023.00156.60מופה

-4.546.2416.4521.30-מופה.מעבר.

2.092.283.145.788.1237.04פקק.הברגה.חוץ

2.072.613.408.8610.3259.90כיפה.הברגה.פנים.

4.869.659.3617.2330.59-בושינג

-----4.07מעבר
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+
ניתנים.לשימוש.עם.2.או.4.

ברגים.לפי.בחירה
רוכבים.

מחיר ₪ כמות בקרטוןגודל מק”ט

500253425X3/413011.42

500323432X3/414012.98

500403440X3/411014.01

500503450X3/48016.07

500503550X18019.12

500633463X3/45524.07

500633563X15526.97

500633763X11/25528.34

500753475X3/44031.24

500753575X14033.51

500753775X11/24035.80

500753875X24044.75

5007538t.75.עם.טבעת.חיזוקX24049.20

500903890X23591.40

5009038t.90.עם.טבעת.חיזוקX230100.53

50011038110X219137.10

50011038t.110.עם.טבעת.חיזוקX219150.80

ברזים.כדוריים

מחיר ₪מידההברגהמק"ט

b30012..18.70"1/2.ח.פ

b30112..18.70"1/2.פ.פ

b30034..25.30"3/4.ח.פ

b30134..25.30"3/4.פ.פ

b30035..42.90"1.ח.פ

b30135..42.90"1.פ.פ

b30037..93.50"11/2.ח.פ

b30137..93.50"11/2.פ.פ

b30038..160.60"2.ח.פ

b30138..160.60"2.פ.פ

b30139..429.00  "3.פ.פ

מאושר.מי.שתיה

SA200/SN200.הקו.הלבן.ברזים.כדוריים

מחיר ₪ כמות בקרטון מידההברגהמק”ט

s30014/s301145027.70...“1/8,.“1/4,.“3/8.ח.פ./.פ.פ

s30012/s301125035.70...“1/2.ח.פ./.פ.פ

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

s30034/s301344052.90...“3/4.ח.פ./.פ.פ

s30234/s303343052.90...“3/4.ידית.ארוכה.ח.פ./.פ.פ

s30035/s301352569.20...“1.ח.פ./.פ.פ

s30036/s3013610115.10...“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

30012
ברז.גן.."1/2

כמות בקרטון: 90 |  19.00 ₪

30034
ברז.גן.."3/4

כמות בקרטון: 48  |  28.00 ₪

30012s
ברז.גן.שגיב."1/2

כמות בקרטון: 80  |  29.70 ₪

30034s
ברז.גן.שגיב."3/4

כמות בקרטון: 40  |  42.90 ₪

ברזים.כדוריים.|.ברזי.גינהרוכבים.|.מצמדים.מהירים

מצמדים.מהירים.רווית.)קו.300(

 מחיר ₪מידה תאור פריטמק"ט

r30012300חיבור.מהיר.פניםX1/235.86

r30034300.חיבור.מהיר.פניםX3/435.86

r30035300חיבור.מהיר.פניםX137.88

r30112.301חיבור.מהיר.לצינורX1/240.32

r30134.301חיבור.מהיר.לצינורX3/444.56

r30135.301חיבור.מהיר.לצינורX154.10

r31012310חיבור.מהיר.חוץX1/234.03

r31034310חיבור.מהיר.חוץX3/438.90

r31035310חיבור.מהיר.חוץX139.91

r30635306חיבור.מהיר.פקקX139.70

r30935309אטם.לחיבור.מהירX110.93
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מחבר.שן

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק”ט

420161616.*.16.42001.01

420171717.*.17.36001.21

420201620.*.16.20001.94

420202020.*.20.20001.36

420252525.*.25.8002.06

30001.46.“1/2*16.חוץ4211612

20001.46.“3/4*16.חוץ4211634

8001.94.“1/2*20.חוץ4212012

8001.94.“3/4*20.חוץ4212034

זוית.שן

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק”ט

424161616*16.30001.3

424171717*17.29001.46

424202020*20.16001.73

424252525*25.2002.53

טי.שן

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק”ט

426161616*16*16.20001.46

426171717*17*17.19001.73

426201620*16*20.6002.59

426202020*20*20.10002.37

426252525*25*25.1002.73

16.16002.27*”1/2*16.חוץ4261612

16.15002.27*”3/4*16.חוץ4261634

20.9002.66*”1/2*20.חוץ4262012

20.8002.66*”3/4*20.חוץ4262034

תחילית.נעיצה

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק”ט

16.20001.16.מ”מ4411616

20.20001.45.מ”מ4412020

סופיות.שמיניות

מחיר ₪כמות בקרטוןמידהמק”ט

16.24000.97.מ”מ5301616

20.16001.4.מ”מ5302020

מארזי.DIYמחברי.שן

4201616+
מארז.מחבר.שן.16.שחור

כמות בקרטון: 5  |  5.00 ₪

4241616+
מארז.זוית.שן.16.שחור...

כמות בקרטון: 5  |  6.00 ₪

4261616+
מארז.T.שן.16.שחור.

כמות בקרטון: 5  |  7.00 ₪

5301616+
מארז.סופיות.שמיניות.16

כמות בקרטון: 10  |  6.00 ₪

42055+
מארז.פקק.נקרים.5.מ"מ.שחור

כמות בקרטון: 10  |  7.00 ₪

n100+
מארז.מקלון.יצוב.לטפטפת

כמות בקרטון: 10  |  7.00 ₪

m100+
מארז.יתד.ייצוב.מתכת.

כמות בקרטון: 10  |  8.00 ₪

3510b+
מארז.צינורית.שחורה.3-5

כמות בקרטון: 10 מטר  |  14.00 ₪

60101+
מארז.טפטפת.נעץ
1,.2,.4,.8.ל/ש

כמות בקרטון: 10  |  18.00 ₪

61101+
מארז.טפטפת.עציץ

1,.2,.4.ל/ש

כמות בקרטון: 10  |  18.00 ₪

4203535+
מארז.מחבר.3/5..שחור.

כמות בקרטון: 10  |  7.00 ₪

4263535+
מארז.מחבר.T.3/5..שחור..

כמות בקרטון: 10  |  7.00 ₪
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.תחתית.אדנית
טרקוטה/ירוק/לבן

מחיר ₪מידה )ס"מ(מק"ט

_3332606015.88

_3332808034.56

אדניות.וקערות
טרקוטה/ירוק/לבן

מחיר ₪מידה )ס"מ(מק"ט

_332303015.12

_332606028.04

_332808050.54

_334303020.00

.עציצים.עגולים.מעוטרים
טרקוטה/ירוק/לבן

מחיר ₪מידה )ס"מ(מק"ט

_33015159.34

_330202014.01

_330252521.06

_330303028.04

_330353537.39

_330464650.54

_330565688.99

_3306262138.24

.תחתית.עגולה
טרקוטה/ירוק/לבן

מחיר ₪מידה )ס"מ(מק"ט

_333015153.45

_333020206.53

_333025259.72

_33303030-3512.15

_3330464628.85

_3330565629.76

_3330626234.12

עציצים.מרובעים.מעוטרים
טרקוטה/ירוק/לבן

מחיר ₪מידה )ס"מ(מק"ט

_331252518.69

_331353537.39

_331454570.84

_3315858138.24

.תחתית.עגולה
טרקוטה/ירוק/לבן

מחיר ₪מידה )ס"מ(מק"ט

_3331252514.94

_3331353516.82

_3331454524.30

_3331585845.52

336o
עציץ.למרפסת.כתום

כמות בקרטון: 26  |  60.00 ₪

336r
עציץ.למרפסת.אדום

כמות בקרטון: 26  |  60.00 ₪

336g
עציץ.למרפסת.ירוק

כמות בקרטון: 26  |  60.00 ₪

336w
עציץ.למרפסת.לבן

כמות בקרטון: 26  |  60.00 ₪

337t
אדנית.למרפסת.אפורה

כמות בקרטון: 6  |  115.00 ₪

337o
אדנית.למרפסת.אדומה

כמות בקרטון: 6  |  115.00 ₪

337g
אדנית.למרפסת.ירוקה

כמות בקרטון: 6  |  115.00 ₪

337w
אדנית.למרפסת.לבנה

כמות בקרטון: 6  |  115.00 ₪

11004
אדנית.דמוי.אבן

כמות במשטח: 48  |  111.24 ₪

11010
עציץ.מרובע.דמוי.אבן.גבוה

כמות במשטח: 72  |  87.48 ₪

33430w
עציץ.צמוד.קיר.30.ס"מ.לבן

כמות במשטח: 45  |  20.00 ₪

עציצים.ואדניותעציצים.ואדניות
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אדמת.שתילה.|.זרעים.|.קומפוסט

זרעי תבלינים
מרווה.רפואית,.מליסה,.נענע,.עירית,.
פטרוזליה.מסולסלת,.פטרוזיליה.עלים,.
קורנית,.ריחן,.ראשד,.שמיר,.כוסברה,.
קמומיל,.רוקט,.רוטה,.אורגנו,.זעתר

כמות בקרטון: 10  |  8.55

זרעי פרחים
אפונה.ריחנית.גבוה,.גודטיה,.זרעי.חמניה.
נמוכה,.חרצית.מגוונת,.כובע.נזיר.נמוך,.
כובע.נזיר.גבוה,.לוע.הארי.גבוה,.סלסלי.
כסף.אדום,.נר.הלילה,.סלסלי.כסף.לבן,.
פטוניה,.ציפורן.צפוף,.ציפורן.שאבו,.חמניה.
אורית,.אסטר,.אסטר.ליליפוט,.לפופית,.
ציניה.ננסי,.ציניה.גבוה/דליה,.דלעת.נוי,.
פורטולקה,.וינקה,.פלפל.נוי,.ראש.דשא,.
פרחי.בר.תערובת,.ירק.לחתולים,.זרעי.

תערובת.לאדנית

כמות בקרטון: 10  |  8.55

זרעי ירקות ופירות
אבטיח,.אפונת.גינה.ירוקה,.ארטישוק,.
במיה,.בצל,.בצל.ירוק,.גזר,.דלעת,.

ברוקולי,.חסה.עגולה,.חסה.עלים,.חציל,.
כרובית,.כרוב,.כרפס.עלים,.לופ,.לפת,.

מלון,.סלק.אדום,.סלק.עלים,.צנון,.קולרבי,.
קישוא,.שעועית,.תירס,.תרד

כמות בקרטון: 10  |  8.55

תערובות.קרקע

מחיר ₪תאור פריטמק”ט

12.60תערובת.גידול.מקצועית.10.ליטר10807

26.60תערובת.גידול.מקצועית.30.ליטר10808

42.00תערובת.גידול.מקצועית.50.ליטר10809

10803
קומפוסט.25.ליטר

₪ 15.40

דישון.לצמחים

97002
דשן.אורגני.ביו.ג'ל.אצות.ים.

לצמחים
400.מ"ל.

כמות בקרטון: 12  |  24.10 ₪

97210507
.דשן.לצמחים.פורחים

עשיר.באשלגן
1300.מ"ל

כמות בקרטון: 12  |  25.70 ₪

97210551
.דשן.מינרלי.אוניברסלי.לצמחים

עשיר.בחומרי.הזנה.
1300.מ"ל

כמות בקרטון: 12  |  25.70 ₪

97004
ברזל.FE.תוסף.למניעת.הצהבות.
העלים.ודשן.אורגני.מאצות.ים.

500.מ"ל.

כמות בקרטון: 24  |  30.00 ₪

97210505
דשן.למשאבות.דישון.

5.ליטר.

כמות בקרטון: 4  |  47.20 ₪

97001
דשן.FLASH.למדשאות..

1.ק"ג,.ל-50.מ"ר

כמות בקרטון: 15  |  21.90 ₪

10585
דשן.FLASH.למדשאות..

4.ק"ג.ל-200.מ"ר

כמות בקרטון: 7  |  59.90 ₪

10669
.דשן.סטרטר.למדשאות

1.ק"ג,.ל-50.מ"ר

כמות בקרטון: 15  |  24.40 ₪

10697
דשן.“גינה.פורחת”.לצמחים

1.ק”ג

כמות בקרטון: 15  |  24.50 ₪

10694
דשן."גינה.פורחת".לצמחים

4.ק"ג.

כמות בקרטון: 7  |  60.50 ₪

10601
דשן.אורגני.מועשר.לצמחים

750.גרם.

כמות בקרטון: 12  |  26.80 ₪
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הדברה.לגינההדברה.לגינה

m1515m
מרסס.“מטאבי”.15.ליטר

כמות במשטח: 50  |  862.50 ₪

m5
מרסס.גן.5.ליטר

כמות בקרטון: 6  |  112.80 ₪

m15
מרסס.גן.1.5.ליטר

כמות בקרטון: 12  |  39.20 ₪

m10
מרסס.1.ליטר

כמות בקרטון: 60  |  22.50 ₪

10680
איזיקטול.קוטל.עשבים

1/2.ליטר

כמות בקרטון: 24  |  50.00 ₪

9760
ראונדאפ.קוטל.עשבים

1.ליטר

כמות בקרטון: 12  |  85.00 ₪

m1515
SOLO.מרסס
15.ליטר

כמות בקרטון: 1  |  747.00 ₪

10695
.דוקרן.מתכת.להרחקת.יונים

50.ס”מ.

כמות בקרטון: 20  |  21.40 ₪

40577
מרחיק.יונים.וציפורים.אחרים.

750.מ”ל

כמות בקרטון: 15  |  47.80 ₪

40567
מרחיק.כלבים.וחתולים.גרגרי..

750.מ”ל.

כמות בקרטון: 15  |  57.70 ₪

40557
תרסיס.מרחיק.כלבים.וחתולים.

600.מ”ל.

כמות בקרטון: 15  |  40.40 ₪

40504
ספרינג.תרסיס.מדביר.כנימות.

לצמחים.ועצים.
300.סמ”ק

כמות בקרטון: 12  |  38.00 ₪

10676
סטארגארד,.מדביר.מזיקים..
יעיל.נגד.כנימות,.זחלי.עשים,.

.נמלים,.זבובי.פירות
30.מ"ל.

כמות בקרטון: 12  |  44.50 ₪

10675
סולפרון,.מדביר.אורגני.של.

מחלות.עלים.ואקריות
100.מ"ל

כמות בקרטון: 12  |  44.50 ₪

97297012
סקסס.להדברת.זבוב.הפירות.

.הים.תיכוני.וזבוב.הזית
100.מ"ל

כמות בקרטון: 12  |  62.70 ₪

10679
טלסטאר.
5.ק”ג

כמות בקרטון: 4  |  275.00 ₪

10678
מקסיטול.
1.ק”ג

כמות בקרטון: 20  |  70.00 ₪

120018
.רשת.הגנה.מציפורים

UV.עמידה.בפנ.י.
.10*8.מטר

כמות בקרטון: 6  |  133.50 ₪

120345
.רשת.הגנה.מציפורים

UV.עמידה.בפני.
.5*5.מטר

כמות בקרטון: 12  |  62.60 ₪

100777
קונפידנס,.מדביר.מזיקים.
בצמחים,.דשא.ועצים.

30.מ"ל

כמות בקרטון: 12  |  56.00 ₪

100778
קונפידנס,.מדביר.מזיקים.
.בצמחים,.דשא.ועצים

10.מ"ל

כמות בקרטון: 16 |  32.00 ₪

40502
מבריק.עלים.טבעיים

לצמחי.בית
סמ"ק.600

₪ כמות בקרטון: 16  |  35.00

40501
מבריק.עלים.טבעיים

לצמחי.בית
סמ"ק.250

₪ כמות בקרטון: 24  |  21.00
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הדברה.ביתית

10903
קווין.ג'ל.לנמלים.בבליסטר

10.גרם

כמות בקרטון: 12 |  84.00 ₪

10901
קווין.ג'ל.לנמלים

15.גרם

כמות בקרטון: 12 |  106.00 ₪

10904
קינג.ג'ל.לתיקנים.בבליסטר

10.גרם

כמות בקרטון: 12 |  84.00 ₪

10902
קינג.ג'ל.לתיקנים

15.גרם

כמות בקרטון: 12 |  106.00 ₪

+
מארז.תצוגה.יוקרתי.ובולט.

לעמדת.המכירה.

+
קווין ג'ל.הוא.פתיון.לנמלים.בפורמלציה.ג'ל.על.בסיס.

FIPRONIL,.המכיל.חומר.פעיל.בריכוז.נמוך.בשילוב.רכיבים.
המושכים.ומפתים.את.הנמלים.המחפשת.אחר.מזון.

אריזת 
 בליסטר
לתליה

אריזת 
 בליסטר
לתליה

הדברה.ביתית

20525
מארז.6.יחידות.נר.מרחיק.יתושים.בקערת.
טרקוטה,.מכיל.שמן.ציטרונלה.6.ס”מ.

כמות בקרטון: 36  |  42.00 ₪

fez03
.נר.מרחיק.יתושים.בקערת.טרקוטה,

מכיל.שמן.ציטרונלה.14.ס”מ.

כמות בקרטון: 24  |  22.20 ₪

20524
.נר.מרחיק.יתושים.בקערת.טרקוטה,

מכיל.שמן.ציטרונלה.9.ס”מ.

כמות בקרטון: 48  |  22.20 ₪

5006071
לפיד.להרחקת.יתושים

כמות בקרטון: 72  |  19.50 ₪

plz13/plz12/ plz07
.שמן.ללפיד.הרחקת.יתושים

בריח.אקליפטוס,.ציטרונלה,.גרניום
1.ליטר

כמות בקרטון: 18  |  39.90 ₪

20523
ג’ל.מרחיק.יתושים.ומבשם.אויר,.מכיל.
תערובת.שמנים.טבעיים.של.ציטרונלה,.

גרניום.ולימון.125.גרם.

כמות בקרטון: 40  |  22.10 ₪

10814
רטיולון.רעל.עכברים.וחולדות.

1.ק”ג

כמות בקרטון:  196  |  78.00 ₪

70555
מלכודת.דבק.למעופפים

כמות בקרטון:  15  |  45.10 ₪

9758
אבקת.מילוי.למלכודת.זבובים

כמות בקרטון:  36  |  35.00 ₪

70541
מלכודת.זבובים.בקבוק

כמות בקרטון:  12  |  50.40 ₪

70700
דוחה.יתושים.אלקטרוני

כמות בקרטון:  100  |  50.00 ₪

70600
מחבט.אלקטרוני.קוטל.יתושים

כמות בקרטון:  25  |  17.60 ₪

9767
ריחני,.מבושם.ומונע.הגעת.יתושים

כמות בקרטון: 12  |  62.00 ₪

5762
מלכודת.חולדות.מתכת

כמות בקרטון:  6  |  54.00 ₪

5760
מלכודת.עכברים.מתכת

כמות בקרטון:  24  |  16.00 ₪

70551
מלכודת.חולדות.פלסטיק

כמות בקרטון:  24  |  22.00 ₪

70552
זוג.מלכודות.עכברים.פלסטיק

כמות בקרטון:  24  |  22.00 ₪
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d1002
“בלק.ג’ק”.מגביל.דשא.מקצועי

אורך )מטר(: 6.1  |  165.00 ₪

d1000
“בלק.ג’ק”.מגביל.דשא.מקצועי

אורך )מטר(: 18.3  |  495.00 ₪

דשא.סינטטי

+
תוצרת ישראל כחול-לבן

מיוצר.מסיבי.דשא.איכותיים.תוצרת.
אירופה.המותאמים.לאקלים.הישראלי

אינו.מכיל.עופרת.ומתכות.כבדות

.מיוצר.ע”י.חברת.שטיחי קיסריה
בעלת.45.שנות.נסיון

.עומד.בתקן.18035-7
ובתקן.הישראלי.ת"י.562

מיוצר.בטכנולוגיה.מתקדמת.המאפשרת.
מראה.טבעי.ברמה.הגבוהה.ביותר.

10020
בד.פלריג.אורך.חבילה.100.מטר

רוחב:  2 מטר  |  5.46 ₪ למטר רץ

10015
בד.פלריג.אורך.חבילה.100.מטר

רוחב:  1.5 מטר  |  4.10 ₪ למטר רץ

1001
בד.פלריג.אורך.חבילה.100.מטר

רוחב: 1 מטר  |  2.73 ₪ למטר רץ

gggd
.דבק.לדשא.סינטטי.חד.רכיבי

600.גרם

כמות בקרטון: 12  |  35.00 ₪

gg5
.מסמרים.לדשא.סינטט

.אריזה.5.קילו

כמות בקרטון: 12  |  50.00 ₪
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בד.פלריג.|.מגבילי.דשא.|.מוצרים.לדשא.סינטטי

דשא.סינטטי.ורסאי.ירוק/ירוק

מחיר ₪רוחבצפיפותגובהמק”ט

4002g4017,325267.00.מטר

4004g4017,325467.00.מטר

דשא.סינטטי.ונציה.ירוק/ירוק

מחיר ₪רוחבצפיפותגובהמק”ט

2502g2516,900244.00.מטר

2504g2516,900444.00.מטר

ד דדדדדד דדדדדד דדדדד דדדדדד דדדדדד דדדד

6



כלי.עבודה.מתחליפים

lz0423al
מוט.לכלים.מתחלפים.150.ס"מ..

כמות בקרטון: 24  |  52.00 ₪
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כלי.עבודה.ידניים.|.כפפות.|.צינור.גז

blz0423dc
מקלטר.משולב.

כמות בקרטון: 24  |  65.00 ₪

lz424d
מעדר.תלת.שן.ישר.

כמות בקרטון: 12  |  40.00 ₪ 

lz423c
מיישר.שפה.

כמות בקרטון: 24   |  50.00 ₪

blz0423e
מעדר.מיני.ישר.

כמות בקרטון: 24  |  40.00 ₪

lz423i
מגרפת.דשא.ועלים.24.שיניים

כמות בקרטון: 12  |  75.00 ₪

lz423b
מגרפה..12.שיניים

כמות בקרטון: 12  |  50.00 ₪

ab116
מקלטר.3.שיניים.-.עם.ידית.עץ

כמות בקרטון: 50  |  12.00 ₪

ab115
כף.שתילה.רחבה.-.עם.ידית.עץ

כמות בקרטון: 60  |  12.00 ₪

ab110
מעדר.דו.שן.לב.-.עם.ידית.עץ

כמות בקרטון: 60  |  12.00 ₪

dy4015C
.מקלטר

עם.ידית.פלסטיק

כמות בקרטון: 50  |  9.00  ₪

dy4015B
.כף.שתילה.רחבה
עם.ידית.פלסטיק

כמות בקרטון: 50  |  9.00 ₪

tpy507
קיט.לגריל.גז

וסת.+צינור.1.5.מ’.לבלון.12.ק”ג

כמות באריזה: 1  |  95.00 ₪

tpy506
.קיט.לגריל.גז

וסת.+צינור.1.5.מ’.לבלון.5.ק”ג

כמות באריזה: 1  |  95.00 ₪

33pu
כפפות.P.U.זוג

כמות בקרטון: 240  |  5.80 ₪

33k
כפפות.כותנה.זוג

כמות בקרטון: 300  |  3.00 ₪

33as
כפפות.נגד.החלקה.זוג

כמות בקרטון:  240  |  7.20 ₪



מסורים.|.מזמרות

ms01
.מסור.30.ס"מ

MS-01
כמות בקרטון: 12  |  65.00 ₪

ms02
.מסור.מתקפל

..MS-02
כמות בקרטון: 12  |  65.00 ₪

ms03
.מסור.מקצועי.מתקפל

CHIKAMASA..FS-18FL.
כמות בקרטון: 60  |  140.00 ₪

ms04
.מסור.מקצועי.להב.21.ס"מ

CHIKAMASA  SH-21FL
כמות בקרטון: 60  |  170.00 ₪

ms06
.מסור.מקצועי.להב.24.ס”מ

CHIKAMASA  SH-24FL
כמות בקרטון: 60  |  185.00 ₪

ms05
.מסור.מקצועי.להב.30.ס"מ

CHIKAMASA  SH-30FL
כמות בקרטון: 60  |  200.00 ₪

m-35
.מזמרה.יפנית.מקצועית
   CHIKAMASA  PS-8 +

כמות בקרטון: 6  |  250.00 ₪

m-23
.מזמרה.יפנית.מקצועית

CHIKAMASA.PS-8G
כמות בקרטון: 6  |   150.00 ₪

m-33
מזמרה.יפנית.מקצועית

CHIKAMASA  TS-7B  
כמות בקרטון: 6  |  130.00 ₪

m-26
מזמרת.קטיף.ירקות.והדרים.

 CHIKAMASA T-55C.ישרה
כמות בקרטון: 120  |  55.00 ₪

m-1
  נרתיק.מקצועי
CUT.למזמרות

כמות בקרטון: 10  |  15.00 ₪

m-32
..מזמרה.מקצועית.להב.יפני

205.מ"מ

כמות בקרטון: 60  |  45.00 ₪

m-30
מזמרה.מקצועית.להב.יפני.
ידיות.שחורות.205.מ"מ

כמות בקרטון: 60  |  55.00 ₪

m-27
מזמרה.מקצועית.להב.מוזהב

כמות בקרטון: 60  |  62.00 ₪

m-16
מזמרה.גיזום..מקצועית

כמות בקרטון: 60  |  29.00 ₪

m-15
מזמר.אלומיניום.מקצועית

כמות בקרטון: 60  |  46.00 ₪

m-14
מזמרת.קטיף.מקצועית

כמות בקרטון: 60  |  46.00 ₪

m-13
מספרי.חיתוך.ענפים.

כמות בקרטון: 12  |  70.00 ₪

m-12
מספרי.גיזום.גדר.חיה

כמות בקרטון: 8  |  70.00 ₪
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מזמרות



dym780
.גוזם.גדר.חיה.חשמלי
780W.להב.51.ס”מ

₪ 420.00

dym3
שק.איסוף.למפוח.שואב

₪ 50.00

dym5162
2500W.מפוח.שואב.חשמלי

₪ 400.00

כלי.עבודה.חשמליים.לגינה

dym2121
250W.חרמש.חשמלי

₪ 205.00

dym1162
1000W.מכסחת.דשא

₪ 580.00
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כלי עבודה חשמליים/נטענים לגינה


