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קבוצה 1 לוחות אורבונד מגבס

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

     לוח 9.5 מ"מ

600111xxx283842120.60מ"רלוח אורבונד רגיל  9.5 מ"מ

לוח 12.5 מ"מ

600121xxx2838246 20.60מ"רלוח אורבונד רגיל 12.5 מ"מ

600221xxx283849524.20מ"רלוח אורבונד עמיד מים 12.5 מ"מ

600321xxx2838525 24.00מ"רלוח אורבונד חסין אש 12.5 מ"מ

600721xxx283855025.80מ"רלוח אורבונד חסין אש ועמיד מים 12.5 מ"מ

לוח 16 מ"מ

600131xxx2838469 22.90מ"רלוח אורבונד סטרונג 16 מ"מ

600231xxx283851526.40מ"רלוח אורבונד סטרונג עמיד מים 16 מ"מ

600331xxx283854326.00מ"רלוח אורבונד סטרונג חסין אש 16 מ"מ

600731xxx2838553 28.00מ"רלוח אורבונד סטרונג חסין אש ועמיד מים 16 מ"מ

ציפוי לוחות )לא תקף ללוחות 9.5 מ"מ(

15.50מ"רציפוי אלומיניום

19.10מ"רציפוי קלקר עובי 2 ס"מ

29.60מ"רציפוי אלומיניום וקלקר בעובי 2 ס"מ

0.90מ"רהובלה עד 2 משטחי גבס 79010006083302849

0.90מ"רהובלה דאבל/טריילר79010003083302849

0.15מ"רתוספת עבור הזמנת חצאי משטחים79010003083302849

992.30יח'פריקת מנוף טריילר99550902

498.80יח'פריקת מנוף דאבל 99550901

525.00יח'כניסה לשטחים99550903

195.00יח'הכנה למנוף

390.00יח'חיוב שעת המתנה901053

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 4



5 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 2 לוחות מיוחדים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

לוחות אורבונד מיוחדים

22.90מ"רלוח אורבונד רגיל 6 מ"מ  רוחב 1.2 מ' אורך 2.7 מ' 6001012702838415

602323xxx2838633 4 עובי 12.5 מ"מAK 23.20מ"רלוח אורבונד 4 פאזות

602431xxx2838640 4 עובי 12.5 מ"מAK 26.30מ"רלוח אורבונד עמיד מים 4 פאזות

6025xxxxx2841210 4 עובי 12.5 מ"מAK 25.80מ"רלוח אורבונד חסין אש 4 פאזות

GUARDEX לוח  

50.00מ"רלוח גווארדקס 12.5 מ"מ2865831

FIRE BOARD לוחות

662293250473801.2X2.25 96.00מ"רלוח פיירבורד עובי 25 מ"מ

SAFE BOARD לוחות

6622410001547350.625X2.4 202.00מ"רלוח סייפבורד עובי 12.5 מ"מ

169.30שקמרק סייפבורד 5 ק"ג730500001133092

DIAMOND BOARD לוחות

66224200028384820.6X2.5 49.40מ"רלוח אורבונד דאימונד עובי 18 מ"מ

SILENT BOARD לוחות

66224100128390620.625X2.4 214.20מ"רלוח סיילנט עובי 12.5 מ"מ

SOUNDBOARD לוחות 

4,513.50לוחלוח סאונד בורד 500X625  עובי 12.5 מ"מ6723302002839977

 לוחות צמנטיים

35.40מ"רלוח פייבר צמנט 8 מ"מ6530082602839060

44.50מ"רלוח פייבר צמנט 10 מ"מ2530102602839061

סרטי עופרת לחיבור אורך 20 מטר

 656.00 יח'גליל 20 עובי עופרת 1 מ"מ7801010202839222

1,145.00יח'גליל 20 עובי עופרת 2 מ"מ7801010302839223

6722601602840665X-RAY 197.00 יח'קופסת חשמל ללוח עופרת 



קבוצה 3 פרופילים ואביזרי מתכת  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

  מחיר ב-זמידה

   מסלולי פח עובי 0.5 מ"מ

2.45מ"אמסלול פח 30 מ"מ )600 יח'(7001028302839508

2.95מ"אמסלול פח 37  מ"מ )600 יח'(  7001037302839509

3.35מ"אמסלול פח 50  מ"מ )480 יח'(  7001050302839510

3.85מ"אמסלול פח 70  מ"מ )420 יח'( 7001070302839511

4.95מ"אמסלול פח 100 מ"מ )300 יח'(    7001100302839063

ניצבי פח עובי דופן 0.5

7051028xx28390xx)'3.30מ"אניצב פח 30 מ"מ  )600 יח

7051037xx28390xx)'3.30מ"אניצב פח 37 מ"מ  )600 יח

7051050xx28395xx)'4.30מ"אניצב פח 50 מ"מ  )480 יח

7051070xx28390xx)'5.00מ"אניצב פח 70 מ"מ  )420 יח

7051100xx28390xx)'5.70מ"אניצב פח 100 מ"מ )300 יח

פרופיל למשקוף )1 יח'(

19.90מ"אפרופיל ניצב 70 למשקוף עובי 1.50 מ"מ אורך 3.50 מ'7060000122839090

28.00מ"אפרופיל ניצב 100 למשקוף עובי 1.50 מ"מ אורך 2.60 מ'7060001122839092

28.00מ"אפרופיל ניצב 100 למשקוף עובי 1.50 מ"מ אורך 3.00 מ'7060000112839089

 11.55 יח'סנדל יצוב למשקוף7060000202839091

פרופילים לתקרות

711200xxx2839106)'לתקרה )25 יח L 2.42מ"אפרופיל פח

7.65מ"אפרופיל אלומיניום Z לתקרה  7112203002839108

7112703662839123ORB לתקרה מיינרנר T 3.52מ"אפרופיל

7112501222839116ORB לתקרה סיידרנר T 3.52מ"אפרופיל

7112704002839124ORB  לתקרה T15 4.20מ"אפרופיל

711250xxx2839113ORB 9016 8.00מ"אפיינליין לבן

100111.20 יח'חוט תליה עם עינית 0.25 מ'7124720092839134

 173.40 100 יח'חוט תליה עם עינית 0.50 מ'7124720142839137

100259.10 יח'חוט תליה עם עינית 1.00 מ'7124720152839138

100327.90 יח'חוט תליה עם עינית 1.50 מ'7124720212839141

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 6



 7 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 3 פרופילים ואביזרי מתכת  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

7124720122839136T 355.00 100 יח'מיתלה קפיצי לפרופיל 

712472016T 100364.10 יח'מיתלה מחורר לכיוונון )נוניוס( עבור פרופיל

 90.00 100 יח'מיתלה מחורר לכיוונון )נוניוס( עליון 15 ס"מ7124720172839139

 152.00 100 יח'מיתלה מחורר לכיוונון )נוניוס( עליון 34 ס"מ7124720252839144

10029.00 יח'סיכה למיתלה מחורר7124720183437

712704360283916470X40 3.6 אורך I 15.70 מ"אפרופיל 

7124720262839145I 79.00 25 יח'מיתלה מחורר לכיוונון )נוניוס( לפרופיל 

אומגות ופרופילים מיוחדים

 24.00 מ"אפרופיל אומגה אקוסטית 4 מ"א7082104002839095

3.90מ"אמסלול לאומגה )פרופיל מסילה לאומגה(7002000302839064

708210xxx2839093)3.85מ"אפרופיל אומגה )אומגה 21 לציפוי קיר

 8.20 מ"אפרופיל תפר התפשטות712800250

5.55 מ"אפרופיל J פי.וי.סי 12 מ"מ )50 יח'(712472011

  F47 C60 קבוצה 3 א'+ב' פרופילי קונסטרוקציה

יח' תאור פריטמק"ט
מחיר ב-זמידה

פרופילים ל - F47/C60   י)10 יח'(

712472xxx2839149   F )2.60/2.80/3.00( F47 RICHTER 6.65 מ"אפרופיל

712473xxx2839152 רוחב 17 מ"מ F47-4.40מ"אפרופיל מסילה ל

7126022623293 C60 KNAUF 6.50מ"אפרופיל

7126022xx2839163 C60-4.80מ"אפרופיל מסילה ל



  F47 C60 קבוצה 3 א'+ב' פרופילי קונסטרוקציה

מק"ט
ישן

יח' תאור פריט
מחיר ב-זמידה

F47/C60 - פרופילים ל

7124720082839133 F47 197.60 100 יח'מיתלה קפיצי לפרופיל 

7124720282839146F47 100321.40 יח'מיתלה קפיצי כפול לפרופיל

7124720012839126              F47 210.00 100 יח'לוחית תליה דו צדדית לפרופיל 

7124720022839127F47 83.00 100 יח'מחבר תליה 45 מ"מ לפרופיל 

7124720032839128F47 303.00 50 יח'מחבר צומת לפרופיל 

7124720062839131F47 172.00 50 יח'מחבר אורך לפרופיל 

7124720042839129F47 60.00 100 יח'לוחית תליה 90 מ"מ לפרופיל 

7124720052839130F47 100101.00 יח'לוחית תליה 180 מ"מ לפרופיל

7124720202839140F47 100275.00 יח'לוחית חיבור מחוררת לפרופיל

7124720232839142F47/C60-ל I 290.00 100 יח'מחבר תליה על פרופיל 

7126020082839154C60 385.00 100 יח'מיתלה קפיצי לפרופיל 

7126020092839155C60 100419.00 יח'מיתלה קפיצי נוניוס לפרופיל

7126020183393C60 100208.00 יח'מיתלה מחורר קבוע נוניוס לפרופיל

7126020023415C60 10095.00 יח'מחבר לפרופיל

7126020032839153C60 467.00 50 יח'מחבר צומת לפרופיל 

71260200665153C60 100150.00 יח'מחבר אורך לפרופיל

71260202072518C60 100253.00 יח'לוחית תליה מחוררת לפרופיל

100265.00 יח'לוחית תליה מחורר 200 מ"מ 71260202572519

 1,045.00 100 יח'לוחית תליה אקוסטית מחוררת 200 מ"מ 7126020262839157

100110.00 יח'מתלה קפיצי דו צדדי לחוט תליה7126020283411

7126020312839158C60-181.00 100 יח'מתלה הצמדה ל 

100120.00 יח'לוחית חיבור C60 זויות משתנות7126020322839159

7126020332839160C60-ל T 258.00 50 יח'מחבר צומת 

7126020342839161C60-174.00 50 יח'מחבר לזויות משתנות ל 

7126020353446C60 100171.00 יח'מחבר כפול לפרופיל

 294.00 100 יח'מתלה מחורר לכיוון עליון 500 מ"מ7126022713397

 580.00 100 יח'מתלה מחורר לכיוון עליון 1000 מ"מ 7126022723402

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 8



 9 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

  F47 C60 קבוצה 3 א'+ב' פרופילי קונסטרוקציה

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

 183.00 25 יח'מתלה מחורר לכיוון עליון 1,500 מ"מ71260226988420

 252.00 25 יח'מתלה מחורר לכיוון עליון 2,000 מ"מ7126022732839625

71260227619873 C60 213.00 50 יח'לוחית תליה 170 מ"מ לפרופיל 

 107.00 100 יח'מחבר אורך לכיוון נוניוס71260227821638

 480.00 50 יח' מחבר 712602279345390

 2,294.00 100 יח'מאריך למתלה נוניוס 3,000 מ"מ7126020303435

 441.00 50 יח'מיתד סופר גבס לתליה 60 ק"ג7771000102839221

7124720242839143F47-מקצועי ל I 50290.00 יח'מחבר תליה על פרופיל

7126020242839156C60-מקצועי ל I 50290.00 יח'מחבר תליה על פרופיל

קבוצה 4 דנוליין - אריחים אקוסטיים לתקרות מגבס מחורר  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

 81.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע G1 חירור עגול  Tg24 )8 יח'(72030021058844

 81.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q1 חירור מרובע Tg24 )8 יח'(72030022058845

 94.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע M1 חירור מיקרו Tg24 )8 יח'(72030023058846

786112002283877610/20/27Q 99.00מ"ראריח חצי שקוע רנדומלי ריבועי 

 70.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע R חלק Tg24 )8 יח'(72030024058563

 105.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q2F חירור מרובע Tg24 )8 יח'(7203002452839167

105.00מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q3F חירור מרובע Tg24 )8 יח'(7203002462839168

105.00מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q4F חירור מרובע Tg24 )8 יח'(7203002472839169

 81.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q3F חירור מרובע Tg15 )8 יח'(7203002812839170

 81.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q4F חירור מרובע Tg15 )8 יח'(7203002822839171

 113.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע T1 חירור אובלי Tg15 )8 יח'(7203002421992027

 83.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע G1 חירור עגול Tg15 )8 יח'(72030026058841

 83.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע Q1 חירור מרובע Tg15 )8 יח'(72030027058842

 94.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע M1 חירור מיקרו Tg15 )8 יח'(72030028058843

 70.00 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע R חלק Tg15 )8 יח'(72030029047415

 121.50 מ"רבלגרביה אריח  חצי שקוע S חירור עגול )4( Tg15 )8 יח'(7203002962839172

 122.50 מ"רליניאר אריח  שקוע G1 חירור עגול  Tg24 )8 יח'(72030031042485



קבוצה 4 דנוליין - אריחים אקוסטיים לתקרות מגבס מחורר  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

137.00מ"רליניאר אריח שקוע M1 חירור מיקרו Tg24 )8 יח'(72030033058840

 77.00 מ"רפלאזה אריח מונח G1 חירור עגול  600X600 )10 יח'(72030071058825

 77.00 מ"רפלאזה אריח מונח Q1 חירור מרובע 600X600 )10 יח'(72030072058824

 99.00 מ"רפלאזה אריח מונח M1 חירור מיקרו 600X600 )10 יח'(72030073058838

786112001283877510/20/27Q 99.00מ"ראריח מונח רנדומלי ריבועי 

66.30מ"רפלאזה אריח מונח R חלק 600X600 )10 יח'(72030074050344

 75.00 מ"רפלאזה אריח מונח G1 חירור עגול 610X610 * )10 יח'(720300760198684

 75.00 מ"רפלאזה אריח מונח Q1 חירור מרובע 610X610 * )10 יח'(7203007702642

 75.00 מ"רפלאזה אריח מונח R חלק 610X610 * )10 יח'(7203007902839626

 120.00 מ"רקונטור )ריג'נט( אריח שקוע G1 חירור עגול Tg24 )8 יח'(7203001102839166

 120.00 מ"רקונטור )ריג'נט( אריח שקוע Q1 חירור מרובע Tg24 )8 יח'(720300120

 135.00 מ"רקונטור )ריג'נט( אריח שקוע M1 חירור מיקרו Tg24 )8 יח'(72030013054460

 110.00 מ"רקונטור )ריג'נט( אריח שקוע R חלק Tg24 )8 יח'(72030014024929

 68.00 מ"רדנוטייל אריח מונח R ע.אש 600X600 1/2H )14 יח'(720300510108244

 68.00 מ"רדנוטייל אריח מונח מטליק ע.אש 600X600 1/2H )14 יח'(72030051558827

 13.00 יח'ספייסר לקונטור )1 יח'(7113000602839125

720300600111878G1F 600X1200 147.00 מ"רקונטרה פאנל 

לתנאים ומחירים למוצרים הר"מ, נא לפנות למחלקת מכירות:

* פלאזה -610X610  M1 אספקה על פי דרישה.

* בלגרביה TG 24- Q2F, Q3F, Q4F אספקה על פי דרישה. 

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 10



 11 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 5 דנוליין - לוחות אקוסטיים לתקרות מגבס מחורר )30 יח'(  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

דנוליין - לוחות אקוסטיים לתקרות מגבס מחורר

72030183028399784AK F8 -לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור עגול G1F 1200 100.00מ"רדזיין פאנל

720300465147673F6  -לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור עגול G2F 1200 79.50מ"רדזיין פאנל

 79.50 מ"רדזיין פאנל Q2F 1200 לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור מרובע720300470147670

 99.00 מ"רדזיין פאנל M2F 1200 לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור מיקרו720300480153456

720300485198792F6 -לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור עגול G4F 1200 79.50מ"רדזיין פאנל

79.50מ"רדזיין פאנל Q4F 1200 לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור מרובע720300490198300

 105.00 מ"רדזיין פאנל T4L2 1200 לוח מחורר-מקבץ מלבנים-חירור אובלי72030050015924

 79.50 מ"רדזיין פאנל Q1F 900 לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור מרובע720300495198296

  79.50  מ"רדזיין פאנל G1F 900 לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור עגול720300496160400

 99.00 מ"רדזיין פאנל M1F 900 לוח מחורר-מקבץ ריבועים-חירור מיקרו720300497208841

קבוצה AMF 6 - אריחים אקוסטיים מינרלים לתקרות  
מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

AMF תקרות מינרליות / פיברגלס תוצרת

22.90מ"רמונח - אקומין פילגרן "מרגנית ורודה" )18 יח'(720400100207372

22.90מ"רמונח - אקומין פלנט "מרגנית אדומה" )18 יח'(720400110207371

29.10מ"רמונח - אקומין אורביט "מרגנית צהובה" )18 יח'(720400120110093

44.70מ"רמונח - אקומין אנטריס 13 מ"מ 610X610 "סביון" )16 יח'(720410168250252

7204x0180124421)'58.20מ"רמונח - טרמופון מינרלי "סחלב" 15 מ"מ )14 יח

68.60מ"רחצי שקוע - טרמופון מינרלי "סחלב" 15 מ"מVT-15 )14 יח'(720410184212111

68.50מ"רחצי שקוע טרמופון "סחלב" VT24 15 600 מ"מ )14 יח(7204101832840630

2851740610X610 סביון" 15 מ"מ" A 59.00מ"רמונח - אנטריס

2851741600X600 VT24 סביון" 15 מ"מ" A 69.00מ"רחצי שקוע - אנטריס

2850203600X600 VT15 סביון" 15 מ"מ" A 73.00מ"רחצי שקוע - אנטריס

99.90מ"רחצי שקוע - טרמאקוסטיק VT-S "ורד" )10 יח'(720410191106429

85.30מ"רמונח - טרמאקוסטיק "ורד" )10 יח'(720410192106425

40.50מ"רחצי שקוע - טרמטקס פינסטרטוס "רקפת" )VT-24( )14 יח'(72041013024787

43.50מ"רחצי שקוע - טרמטקס פינסטרטוס מיקרו "כלנית" )VT-24( )14 יח'(72040014059010

35.30מ"רמונח - טרמטקס פינסטרטוס מיקרו "כלנית"  )14 יח'(7204101412840641

36.40מ"רחצי שקוע - טרמטקס פינגלוכט "נורית" )VT-24( )14 יח'(7204101502839925

86.30מ"רמונח - טרמטקס אלפא "חצב" 19 מ"מ7204001682840627

59032S15 600 "35.00מ"רחצי שקוע פיינגלוכט "נורית



קבוצה 7 אינבאו - לוחות אקוסטיים לתקרות מגבס מחורר  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

INBAU) CLEANEO FF( לוחות אקוסטיים לתקרות מגבס מחורר
72030161094388INBAU FF 6X18 R 93.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

72030181094398INBAU FF 8X18 R  93.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

72030101094420INBAU FF 10X23 R  93.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

72030121194430INBAU FF 12X25 R  93.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

7203018302839978INBAU 4AK 8X18 R  99.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

7203012152839958INBAU 4AK 12X25 R  99.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

72030123094439INBAU FF 12X25 Q 96.00מ"רתקרת לוח מחורר מרובע

72030182094414INBAU FF 8X18 Q 96.00מ"רתקרת לוח מחורר מרובע

72030175094485INBAU FF 8/15X20 R  93.00מ"רתקרת לוח מחורר עגול

786112000283877410X20X27Q 93.00מ"רתקרת לוח מחורר ריבועי

72030196076188INBAU  SLOTLINE B5 93.00מ"רתקרת לוח מחורץ

7203019612839914INBAU SLOTLINE B6 93.00מ"רתקרת לוח מחורץ

קבוצה 8 - תקרות אורגניק 

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

תקרות אורגניק

28218471200X600X25 103.00מ"רלוח אורגניק טבעי סיב דק 1 מ"מ

7204001902839174Fibracoustic 25mm  SK 61095.00מ"ר

103.00מ"רלוח אורגניק צבע TILLEUL סיב דק 1 מ"מ2845066

284506759.5X59.5 99.95מ"ראריח אורגניק טבעי סיב דק 1 מ"מ

28450681200X600X25 103.00מ"רלוח אורגניק טבעי סיב עבה 2 מ"מ

2845069600X600 103.00מ"ראריח אורגניק טבעי סיב עבה 1 מ"מ

2846849600X600X25 160.00מ"ראריח אורגניק סיב דק 1מ"מ שחור

2846850600X1200X25 149.00מ"רלוח אורגניק סיב דק 1 מ"מ שחור

2846851600X1200X25  149.00מ"רלוח אורגניק סיב דק 1 מ"מ לבן

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 12

* ברכישת לוח אינבאו וסל מוצריו כמפורט, תינתן הנחה נוספת של 10% על מחיר הלוח.



 13 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 9 מתקנים להרכבת אביזרים על קירות אורבונד  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

מתקנים להרכבת אביזרים על קירות אורבונד

127.50יח'מערכת להתקנת כיור רחצה  60 ס"מ7100211002839097

52.00יח'מחבר להרכבת צנרת ואביזרי אינסטלציה 40 ס"מ7100312012839099

57.00יח'מחבר להרכבת צנרת ואביזרי אינסטלציה 60 ס"מ7100312002839098

140.00יח'מתקן לתליית מוניטור / אביזרים כבדים עד 100 ק"ג 40 ס"מ7100510012839102

140.00יח'מתקן לתליית מוניטור / אביזרים כבדים עד 100 ק"ג 60 ס"מ7100510002839101

95.00יח'מתקן לתליית ארון מטבח או לתליית זרוע שיש 40 ס"מ7100511012839104

132.00יח'מתקן לתליית ארון מטבח או לתליית זרוע שיש 60 ס"מ7100511002839103

101.00יח'זרוע  לתמיכת שיש  ארוכה7100512042839105

קבוצה 10 אביזרי קונסטרוקציה  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

אביזרי קונסטרוקציה

 236.00 100 יח'דיבל מתכת עם עינית חיבור7124720072839132

71247201028391356X45 151.00 100 יח'דיבל מתכת לתיקרה 

 100100.00 יח'זוויתן חיבור 50/25 7124726002839151

קבוצה 11 אקווה פאנל ומוצרים נילווים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

לוחות אקווה פאנל )30 יח' במשטח(

6623712401036162400X1200  88.00מ"רלוח אקווה פאנל

6623712801036182800X1200  88.00מ"רלוח אקווה פאנל

1298682400X1200  88.00מ"רלוח אקווה פאנל פנים

92.00מ"רלוח אקווה פאנל 8 מ"מ )למערכות קירות מסך בלבד(169990

265627
 )climateshid( מרק אפור לאקווה פאנל שק 20 ק"ג

למערכות קירות מסך בלבד
255.00שק



קבוצה 11 אקווה פאנל ומוצרים נילווים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

אביזרים לאקווה פאנל

 254.00 שקמרק אפור לאקווה פאנל שק 20 ק"ג730120030131094

51.00יח'דבק לאקווה פאנל פנימי בשפורפרת75050001049376

76030001028392000.1X50 L 148.00 גלילסרט שריון לאקווה פאנל 

7681000005111015TYVEK 1.5X75M 1,215.00 גליליריעת חוסם מים 

500104.00 יח'בורג מקסי לאקווה פאנל SNל39 מ"מ7705010232839216

250124.00 יח' בורג מקסי לאקווה פאנל - ראש קודח SBל39 מ"מ77050102058549

7610000101025841MX50L )520.00גלילרשת חיצונית לחיזוק )אקווה פאנל

770501025283921823X60X4 10084.24 יח'ביסקוויט לאקווה פלור

60.02יח'דבק למילוי חריצים לאקווה פלור 310 מ"ל - שפורפרת7705010302839956

128.00שקשכבה צמנטית חיצונית BASECOTE אפור )25 ק"ג(7705010332839220

7705010342841196
שכבה צמנטית לאקווה פאנל פנים )SKIMCOAT( אפור- 

)20 ק"ג(
258.00שק

385.00דליפריימר לאקווה פאנל )לשימוש פנימי( 15 ק"ג49279

279.00דלישפכטל פנים מוכן לאקווה פאנל )Q4(א20 ק"ג77050103582637

83.00מ"ראקווה פאנל סקיילייט 8 מ"מ2865759

104.00דליפריימר לאקווה פאנל )לשימוש פנימי( 2.5 ק"ג73789

G-FLOOR - מערכת לוחות לרצפות )לשימוש פנימי(

150.00בקבוקדבק למיישקים 1 ק"ג206025

93.00גלילסרט איטום אקוסטי לרצפות 10X60 מ"מ )10 מ"א(74339

185.00מ"רG-FLOOR לוח לרצפה 28X600X1200 מ"מ 31545

קבוצה 12 מוצרי גמר - סוגי מרק ואבקות )36 יח' במשטח(  

מק"ט
מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

סוגי מרק ואבקות

 71.00 דלימרק שיטרוק 28 ק"ג - מינימום 1 משטח2851088

29.00דלימרק שיטרוק 8 ק"ג - מינימום 1 משטח 2863000

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 14



 15 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 12 א' מוצרי גמר מגבס - טייחים, דבקים ומוצרים משלימים  

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

אבקות וטיח אורבונד

79.70שקדבק אורבונד פרלפיקס שק 25 ק"ג PERLFIX )60 יח'(  7508000252838697

43.70שקUNIFLOTT אבקת מרק מיישקים לפיירבורד 5 ק"ג7501010523119

40.35שקUNIFLOTT אבקת מרק חזק לתיקונים 5 ק"ג )200 יח'(7501010503115

7501010515697
M.R UNIFLOTT אבקת מרק חזק עמיד במים לתיקונים 5 ק"ג 

)200 יח'(
45.80שק

45.80שקטיח אורבונד MP75L  שק 25 ק"ג )60 יח'(7508075502838701

61.40שקטיח אורבונד MP10 שק 25 ק"ג )ממ"דים( )60 יח'(7508075552838702

43.70שקטיח אורבונד MP55 שק 25 ק"ג )מרתפים( )60 יח'(7508075562838703

45.80שקגולדבנד טיח ידני 25 ק"ג )40 יח'(7508075252838698

87.40שקפיניש V אבקת שפכטל 20 ק"ג  )60 יח'(7508075312838700

80.80שקפיניש A שפכטל גבס חזק 20 ק"ג )60 יח'(7508075802838704

14.60שקסנלגיבס לתיקונים מהיר 4 ק"ג Snelgips )60 יח'(  7508075282838699

17.90שקאיזיגיבס לתיקונים איטי 4 ק"ג Easygips )60 יח'(7508076002838705

קבוצה 12 ב' מוצרי גמר צמנטיים ואקרילים-דבקים ומוצרים משלימים  
מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

140.40דליפריימר קונטקט אורבונד 15 ק"ג7508000512839180

80.10דלידבק  טילקו D לבן 20 ק"ג )אקרילי( TILCO-D )36 יח'(7508000602839185

34.80שקדבק טילקו C לבן 25 ק"ג )צמנטי( TILCO-C )64 יח'(7508000552839181

46.50שקדבק  טילקו C2 לבן 25 ק"ג )צמנטי( TILCO-C2 )64 יח'(7508000562839182

50.40שקפיניש בגר 20 ק"ג )80 יח'(7508000652839189

29.10שקטי פלור אפור 30 ק"ג T FLOOR )64 יח'(7508000572839183

32.60שקטי פלור לבן 30 ק"ג T FLOOR )64 יח'(7508000582839184

52.00שקJETCEMENT - טיח צמנטי )40 ק"ג(2842075



קבוצה 12 ג' מרמוריט - מערכת גמר מבודדת לחוץ

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

מרכיבי מערכת מרמוריט

MAR-00010111164930)'לבן טבעי 25 ק"ג )42 יח SM 700 PRO  140.00שקטיח

MAR-0001026093974375.00דלישליכט סליקטי לבן מלא

MAR-000102652839516395.00דלישליכט סיליקוני לבן מלא

MAR-000102702839517355.00דלישליכט אקרילי לבן מלא

MAR-00010311283952915.50מ"רפאנל קלקר 2 ס"מ

MAR-00010312283953023.50מ"רפאנל קלקר 3 ס"מ

MAR-00010313283953131.50מ"רפאנל קלקר 4 ס"מ

MAR-00010314283953240.00מ"רפאנל קלקר 5 ס"מ

MAR-0001030048.50מ"רפאנל קלקר 6 ס"מ

MAR-00010310284459165.00מ"רפאנל קלקר 8 ס"מ

MAR-00010456283951919.50יח'אלמנט פינה 30/30/125 בעובי 3 ס"מ

MAR-000104002839524455.00שקיתפין לטיח

MAR-000104102839518225.00שקיתשייבה לקלקר

MAR-00010420283991550X1 498.00גלילרשת מרמוריט

MAR-00010430283951931.00יח'פינת מרמוריט לבן/צהוב - 2.5 מטר

MAR-00010435283952065.80יח'פינת חלון לבן - 2.4 מטר

MAR-000104582839525 '10.50מ"אפרופיל תחתון 31 מ"מ - 2.5 מ

MAR-000104572839526 '12.25מ"אפרופיל תחתון 51 מ"מ - 2.5 מ

MAR-000104452839523 315.00גלילבנד לבן

MAR-0001045028395241001,050.00 יח'דיבל קלקר ירוק

MAR-000104517168310X110 100275.00 יח'דיבל עוגן

MAR-0001045271684100270.00 יח'דיבל עוגן 130 לבן

MAR-0001045371685100340.00 יח'דיבל עוגן 150 לבן

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 16



 17 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 13 אביזרים ליישום עבודות גבס יבשות ורטובות

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

בידוד ועזרים

ORB-713000232839272)'אורך 3 מ' )50 יח P-GR  ORB  19.20יח'פינה

ORB-713000212839270)'אורך 3 מ' )50 יח  P-G4 L ORB  18.40יח'פינה

ORB-713000812839309)'אורך 2.6 מ' )20 יח P-G5 J ORB  17.90יח'פינה

ORB-713000222839271)'אורך 3 מ' )20 יח P-G5 J ORB  20.80יח'פינה

ORB-713000242839273)'אורך 3 מ' )50 יח P-G2 ORB  10.40יח'פינה פנימית

ORB-713000252839274)'אורך 3 מ' )50 יח P-G2 B ORB 17.10יח'פינה פנימית מעוגלת

ORB-713000262839275)'אורך 2.6 מ' )50 יח P-G1 U ORB  12.20יח'פינה חיצונית

ORB-713000272839276)'אורך 3 מ' )50 יח P-G1 U ORB  13.60יח'פינה חיצונית

8.90גלילסרט שריון דביק גליל 90 מ"א7602000902839199

760400000283920115X15 30288.10 יח'פטץ' לתיקון חורים

2.80יח'תופסן סרט אורך 660 מ"מ )100 יח'(7680006602839204

760500050283920250X50 104.00גלילקנאוף פרוטקט יריעת הגנה נצמדת

760500100283920315X100 61.40גלילקנאוף פרוטקט יריעת הגנה נצמדת

קבוצה 13 א' אביזרים ליישום עבודות טיח

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

ORB-713000852839313)'15.40יח'פינה גרמנית אורך 2.75 מ' )15 יח

ORB-713000862839314
פינה )אפס( אלומיניום חלקה לטיח גבס 

2.50/2.60/2.80/3.00  )50 יח'(
8.20מ"א

ORB-713000412839288)'8.70יח'פינת רשת לטיח אורך 2.6 מטר )25 יח

147.00גלילרשת לממ"ד גודל עין 2.8X2.8. / 1.X5 )י4 יח'(7910005002839233

27.20גלילרשת סדקים 0.2X50. )י10 יח'(7910005012839234

4.30יח'מייקים לטיח גבס 6 מ"מ 2.6 מ"א מאלומיניום2841197

4.60יח'מייקים לטיח גבס 6 מ"מ 2.8 מ"א מאלומיניום2841198

4.95יח'מייקים לטיח גבס 6 מ"מ 3.0 מ"א מאלומיניום2841199

 * ברכישת פינות מקבוצה 13 תינתן הנחת כמות בגובה 7% על רכישת 10 חבילות )כמות בחבילה - 50 יח'(



קבוצה 13 ב' בידודים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

6.20מ"רצמר זכוכית חשוף 12KG רוחב 76010008028399195120

760100081283919660X60 12 רוחבKG 6.50מ"רצמר זכוכית חשוף

12.40מ"רצמר זכוכית חשוף 24KG רוחב 7601000822839197120

קבוצה 14 ברגים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

ברגים

7702010252839206ORB 24.25 1000 יח'בורג גבס  25 מ"מ

7702010352839207ORB 100035.00 יח'בורג גבס  35 מ"מ

7702010452839208ORB 100040.85 יח'בורג גבס  45 מ"מ

7704020122839215 ORB 100037.50 יח'בורג  פח אל פח

7704040122840676ORB 100040.50 יח'בורג  פח אל פח קודח

7702030252839212ORB 100038.00 יח'בורג גבס קודח 25 מ"מ

7702030352839213ORB 100043.00 יח'בורג גבס קודח 35 מ"מ

100074.00 יח'בורג למיתד )דיבל( 35 מ"מ 7703010352839214

50441.00 יח'מיתד סופר גבס לתליה 60 ק"ג7771000102839221

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 18



 19 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 15 כלי עבודה לעבודות גבס יבשות ורטובות

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

כלי עבודה לעבודות גבס יבשות ורטובות

785001xxx2839994212X25 8X18 10X23 466.10יח'גלגל חירור מותאם ללוח בחירור

7850210002839224INBAU 106.10יח'ידית לגלגל חירור ללוחות

785011xxx8328212X25 8X18 10X23 203.00יח'שבלונה להרכבה מ. ללוח בחירור

7850210014707INBAU 109.00יח'תרמיל מרק ללוחות

490.00יח'מכשיר להידוק פינות7855500202839229

14.80יח'מטר- סרט מדידה 5 מ' KNAUF מ)48 יח'(7854500402839226

ORB-713000302839279169.30יח'ידיות נשיאה ללוח אורבונד

ORB-713000312839280181.60יח'סנדל הרמה ברזל

ORB-713000322839281161.20יח'ידית נשיאה ללוח אורבונד

ORB-713000352841167150 71.90יח'מסור אורבונד

ORB-713000362841213217.30יח'מכשיר לחיתוך קצוות אורבונד

ORB-713000382839285336.60יח'מכשיר ליצירת אריח שקוע

ORB-71300039283928683.60יח'מכשיר מיני להתקנת מייתד

ORB-713000402839287113.20יח'מכשיר להתקנת מייתד

ORB-71300050283992911,871.70יח'ערכה שפשוף עגול

ORB-7130005128392921,295.40יח'ערכה שפשוף מלבני

ORB-71300052283929336350.00 יח'מארז לכריות לשפשוף עדין

ORB-71300053283929436350.00 יח'מארז לכריות לשפשוף רגיל

ORB-713000542839295204.00יח'כלי שפשוף עגול

ORB-713000552839296 80 155.00 25 יח'נייר שפשוף עגול 

ORB-713000562839297100 155.00 25 יח'נייר שפשוף עגול 

ORB-713000572839298120 155.00 25 יח'נייר שפשוף עגול 

ORB-713000582839299 180 155.00 25 יח'נייר שפשוף עגול 

ORB-71300059283930080 538.30 יח'נייר שפשוף עגול

ORB-713000602839301 100 538.30 יח'נייר שפשוף עגול

ORB-713000612839302 120 538.30 יח'נייר שפשוף עגול



קבוצה 15 כלי עבודה לעבודות גבס יבשות ורטובות

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

    כלי עבודה לעבודות גבס יבשות ורטובות

ORB-713000622839303150 538.30 יח'נייר שפשוף עגול

ORB-713000632839304 220 538.30 יח'נייר שפשוף עגול

ORB-713000652839306 100 1027.50 יח'נייר שפשוף מלבני

ORB-713000662839307 150 27.50 10 יח'נייר שפשוף מלבני 

ORB-713000642839305)'47.90 יח'מקל אלומניום למתקן שפשוף )6 יח 

ORB-714000092839321122.90יח'פלס מגנטי 3 עיניים 60 ס"מ

ORB-714000112839323148.40יח'פלס מגנטי 3 עיניים 80 ס"מ

ORB-714000122839324167.30יח'פלס מגנטי 3 עיניים 100 ס"מ

ORB-714000132839325184.60יח'פלס מגנטי 3 עיניים 120 ס"מ

ORB-714000152839327104.00יח'פלס לא מגנטי 3 עיניים 60 ס"מ

ORB-714000162839328125.50יח'פלס לא מגנטי 3 עיניים 80 ס"מ

ORB-714000172839329142.80יח'פלס לא מגנטי 3 עיניים 100 ס"מ

ORB-714000182839330159.10יח'פלס לא מגנטי 3 עיניים 120 ס"מ

ORB-714000192839331101.00יח'פלס מגנטי יצוק 25 ס"מ

ORB-714000062839319166.30יח'פלס מגנטי יצוק 2 עיניים 50 ס"מ

ORB-714000142839326178.50 יח'פלס מגנטי יצוק 2 עיניים 60 ס"מ 

ORB-714000042839318 53.00 יח'פלס זוויתי 3 עיניים 

ORB-71400003283931743.90 יח'סמן מקום לחירור 

ORB-714000012839315אלומיניום chalk line 55.10יח'סמן קו

ORB-7140000228393168.50יח'בקבוק דיו לסמן קו

ORB-714000102839322102.00יח'סמן לייזר לחיתוך לוח

ORB-7140000828435142,225.00יח'לייזר לסימון מישוריות

ORB-71400007283932042.30יח'מטרה לסימון לייזר

ORB-00010847283923583.60יח'תיק כלים לדלי

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 20



 21 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 15 כלי עבודה לעבודות גבס יבשות ורטובות

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

כלי עבודה לעבודות גבס יבשות ורטובות

ORB-0001121528392366,030.00יח'מעלית גבס מקצועית

ORB-000134722839237129.50יח'מכשיר לחיתוך רשת שריון

ORB-00013476283923863.80יח'מכשיר לחיתוך ניר שריון

ORB-00013480283923968.30יח'מחוגת חיתוך שני סכינים

ORB-00013481283924068.90יח'כוסית לחרור אריח אקוסטי

ORB-00014312283924174.50יח'סכין שפכטל 305 מ"מ ידית עץ

ORB-00014541283924255.10יח'שפכטל 90 חיצוני

ORB-00014556283924357.10יח'מחוגת חיתוך סכין אחד

ORB-000145622839244MT 3" 25.50יח'כף שפכטל איכותי

ORB-000145642839245MT 4" 35.20יח'כף שפכטל איכותי

ORB-000145652839246MT 5" 36.20יח'כף שפכטל איכותי

ORB-00014590283924795.40יח'סנדל הרמת גבס מקצועי

ORB-00014660283924871.40יח'מתקן לנייר לטש למוט

ORB-00016063283924922 222.40יח'מלג' פינות מעוגלות

ORB-00016098283925049.00יח'מתקן לנייר לטש ידני

ORB-00016111283925151.00יח'שפכטל 90 פנימי

ORB-00016137283925237.20יח'סכין שפכטל 203 מ"מ

ORB-00016143283925339.30יח'סכין שפכטל 254 מ"מ

ORB-00016144283925441.30יח'סכין שפכטל 305 מ"מ

ORB-00016324283925540.30יח'מסור גבס ידית עץ

ORB-000164332839256328.40יח'סט להתקנת פינה

ORB-000165792839257101.00 יח'מסור גבס ענק 

ORB-00016658283925830"-18 1,224.00יח'קביים

 



קבוצה 16 פתחי שרות

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

פתחי שרות

720501200154539  ECO LINE 200X200 87.00יח'פתח שרות נסתר

720501300182324  ECO LINE 300X300 93.00יח'פתח שרות נסתר

720501400182326 ECO LINE 400X400 122.00יח'פתח שרות נסתר

720501500182327 ECO LINE 500X500 147.00יח'פתח שרות נסתר

720501600182329 ECO LINE 600X600 180.00יח'פתח שרות נסתר

72050220081522 REVO A דגם ALUTOP 200X200 188.00יח'פתח שרות נסתר

72050230018234 REVO A דגם ALUTOP 300X300 195.00יח'פתח שרות נסתר

72050240018236 REVO A דגם ALUTOP 400X400 227.00יח'פתח שרות נסתר

72050250018237 REVO A דגם ALUTOP 500X500 260.00יח'פתח שרות נסתר

72050260018239 REVO A דגם ALUTOP 600X600 277.00יח'פתח שרות נסתר

720502620111870A דגם ALUTOP 1200X600 975.00יח'פתח שרות נסתר

720502800111873A דגם ALUTOP 800X800 908.00יח'פתח שרות נסתר

7205028102839639A דגם ALUTOP 1000X1000 1,020.00יח'פתח שרות נסתר

7205028202839640A דגם ALUTOP 800X1200 1,160.00יח'פתח שרות נסתר

7205028302839695A דגם ALUTOP 1200X1200 1,220.00יח'פתח שרות נסתר

פתחי שרות אטומי אוויר/אבק/מים

720502930 300X300 אטום אויר/אבק/מים  LD 501.00יח'פתח שרות

720502940400X400 אטום אויר/אבק/מים  LD 590.00יח'פתח שרות

720502950500X500 אטום אויר/אבק/מים  LD 668.00יח'פתח שרות

7205029602839175600X600 אטום אויר/אבק/מים  LD 754.00יח'פתח שרות

720502970700X700 אטום אויר/אבק/מים  LD 1,123.00יח'פתח שרות

720502980800X800 אטום אויר/אבק/מים  LD 1,279.00יח'פתח שרות

פתחי שרות עמידים באש

720505300     300X300  F60  1,000.00יח'פתח שרות

7205054002839627     400X400  F60  1,210.00יח'פתח שרות

720505500     500X500  F60  1,290.00יח'פתח שרות

7205056002839628     600X600  F60  1,470.00יח'פתח שרות

7205063003676     300X300  F120  1,510.00יח'פתח שרות

7205064002839627     400X400  F120  1,550.00יח'פתח שרות

720506500     500X500  F120  1,575.00יח'פתח שרות

7205066002839628     600X600  F120  1,800.00יח'פתח שרות

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 22



 23 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 17 פרופילי אורבונד מעוצבים מגבס - מוצרי מדף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מידה
 מחיר ב-ז
כולל הדבקה

)U( סינר הסתרה 2 חריצים

 113.40 יח'פרופיל 267X65X267( 37( אורך 3.00 מ'6800000372838798

 113.40 יח'פרופיל 260X78X260( 50( אורך 3.00 מ'6800000502838799

 113.40 יח'פרופיל 250X98X250( 70( אורך 3.00 מ'6800000702838800

 113.40 יח'פרופיל 235X128X235( 100( אורך 3.00 מ'6800001002838801

קרניז לתאורה נסתרת

 113.40יח'פרופיל )270X100X30( אורך 3.00 מ'

)U) סינר הסתרה מעוגל

113.40יח'פרופיל 50 אורך 3.00 מ'6800010502838802

113.40יח'פרופיל 70 אורך 3.00 מ'6800010702838803

)L) קרניז מדרגה

102.90יח'פרופיל 150X250 אורך 3.00 מ'6800020102838805

102.90יח'פרופיל 250X350 אורך 3.00 מ'6800020202838806

קרניז 45 מעלות

116.50יח'פרופיל 100X300 אורך 3.00 מ'680004000

קרניז מדרגה

130.20יח'פרופיל 4X94 אורך 3.00 מ'6800030102838808

140.70יח'פרופיל 4X144 אורך 3.00 מ'6800030202838809

קבוצה 17 א' פרופילי אורבונד מעוצבים מגבס - לפי הזמנה
מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מידה
 מחיר ב-ז
כולל הדבקה

 חריץ 1 

37.80מ"אקרניז מדרגה אחת בפריסה עד 40 ס"מ6801000402838810

39.90מ"אקרניז מדרגה אחת בפריסה עד 60 ס"מ6801000602838811

44.60מ"אקרניז מדרגה אחת בפריסה עד 80 ס"מ6801000802838812

52.00מ"אקרניז מדרגה אחת בפריסה עד 120 ס"מ6801001202838813



קבוצה 17 א' פרופילי אורבונד מעוצבים מגבס-לפי הזמנה

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מידה
 מחיר ב-ז
כולל הדבקה

שני חריצים 

45.15מ"אקרניז בפריסה עד 40 ס"מ 2 חריצים6802000402838814

48.30מ"אקרניז בפריסה עד 60 ס"מ 2 חריצים6802000602838815

54.10מ"אקרניז בפריסה עד 80 ס"מ 2 חריצים6802000802838816

64.10מ"אקרניז בפריסה עד 120 ס"מ 2 חריצים6802001202838817

שלושה חריצים 

65.10 מ"אקרניז בפריסה עד 40 ס"מ 3 חריצים6803000402838818

69.30מ"אקרניז בפריסה עד 60 ס"מ 3 חריצים6803000602838819

74.00מ"אקרניז בפריסה עד 80 ס"מ 3 חריצים6803000802838820

84.00מ"אקרניז בפריסה עד 120 ס"מ 3 חריצים6803001202838821

ארבעה חריצים

78.20מ"אקרניז בפריסה עד 40 ס"מ 4 חריצים6804000402838822

81.90מ"אקרניז בפריסה עד 60 ס"מ 4 חריצים6804000602838823

88.20מ"אקרניז בפריסה עד 80 ס"מ 4 חריצים6804000802838824

96.10מ"אקרניז בפריסה עד 120 ס"מ 4 חריצים6804001202838825

 חמישה חריצים 

95.00מ"אקרניז בפריסה עד 40 ס"מ 5 חריצים6805000402838826

97.10מ"אקרניז בפריסה עד 60 ס"מ 5 חריצים6805000602838827

102.90מ"אקרניז בפריסה עד 80 ס"מ 5 חריצים6805000802838828

110.25מ"אקרניז בפריסה עד 120 ס"מ 5 חריצים6805001202838829

120

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מידה
 מחיר ב-ז
כולל הדבקה

שונות

6890000052838684
פלטה מחורצת לא מודבקת 1 ס"מ / 3 ס"מ  

85.05מ"ר

6890000062838685
פלטה מחורצת מודבקת  3 ס"מ / 1 ס"מ 

170.10מ"ר

קבוצה 17 ב' פרופילי אורבונד מעוצבים מגבס-שונות

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 24

הנחות כמותיות לקבוצה 17 א'-ג':    

על רכישה ואספקה במשלוח אחד של 5 יחידות  מאותו פריט - 5% הנחה.    

על כל יחידה נוספת 1% הנחה, מקסימום הנחה - 15%.   



קבוצה 17 ג' פרופילי אורבונד מעוצבים מגבס-מגשים ובגאטים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מידה
מחיר ב-ז

כולל הדבקה

מגש אורבונד מחוזק - אורך מקסימלי 2.4 מ'

77.20מ"אמגש ברוחב עד 30 ס"מ6806000302838830

81.90מ"אמגש ברוחב עד 40 ס"מ6806000402838665

85.05מ"אמגש ברוחב עד 50 ס"מ6806000502838666

מגש אורבונד מחוזק עם פאזה - אורך מקסימלי 2.4 מ'

81.90מ"אמגש ברוחב עד 30 ס"מ6807000302838667

86.10מ"אמגש ברוחב עד 40 ס"מ6807000402838668

92.40מ"אמגש ברוחב עד 50 ס"מ6807000502838669

מגש אורבונד 2.5 אורך מקסימלי 1.2 מ'

53.00מ"אמגש ברוחב עד 30 ס"מ6808000302838670

55.10מ"אמגש ברוחב עד 40 ס"מ6808000402838671

63.00מ"אמגש ברוחב עד 50 ס"מ6808000502838672

מגש אורבונד עם פאזה אורך מקסימלי 1.2 מ'

68.25מ"אמגש ברוחב עד 30 ס"מ6808100302838673

73.00מ"אמגש ברוחב עד 40 ס"מ6808100402838674

81.90מ"אמגש ברוחב עד 50 ס"מ6808100502838675

מגש אורבונד מחורר

143.30מ"אמגש רוחב 460 אורך עד 1200 חירור עגול 6 עד 10 מ"מ6808150602838676

183.20מ"אמגש רוחב 460 אורך 1200 עד 1800 חירור עגול 6 - 10 מ"מ6808150802838677

באגט

24.15מ"אבאגט עובי 2.5 ס"מ רוחב 5 ס"מ6808200052838678

24.15מ"אבאגט עובי 2.5 ס"מ רוחב 7 ס"מ6808200072838679

 25 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

הנחות כמותיות לקבוצה 17 א'-ג':    

על רכישה ואספקה במשלוח אחד של 5 יחידות  מאותו פריט - 5% הנחה.    

על כל יחידה נוספת 1% הנחה, מקסימום הנחה - 15%.   



קבוצה 18 פספרטו אריחים לתקרות וקרניזים מעוצבים מגבס

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

תקרות במלאי

7861010022838741600X600 מחורץ PTO 1002 108.15מ"ראריח

7861010042838743600X600 מחורץ PTO 1004 108.15מ"ראריח

7861010062838744600X600 מחורץ PTO 1006 108.15מ"ראריח

7861010202838748600X600 מחורץ PTO 1020 108.15מ"ראריח

7861010902838760600X600 מחורץ PTO 1090 108.15מ"ראריח

7861110122838765600X600 מחורץ PTO 1012 119.20מ"ראריח

7861010152838746600X600 מחורץ PTO 1015 119.20מ"ראריח

7861110832838773600X600 מחורץ PTO 1083 119.20מ"ראריח

תקרות בהזמנה על פי קטלוג

7860110002838727600X600 מחורר ומחורץ PTO 1000 133.35מ"ראריח

7861010012838740600X600 מחורץ PTO 1001 121.30מ"ראריח

7861010032838742600X600 מחורץ PTO 1003 121.30מ"ראריח

7861110052838763600X600 מחורץ PTO 1005 133.35מ"ראריח

7861110092838764600X600 מחורץ PTO 1009 121.30מ"ראריח

7861110142838766600X600 מחורר ומחורץ PTO 1014 133.35מ"ראריח

2838712600X600 מחורר ומחורץ PTO 1015 133.35מ"ראריח

7861010172838747600X600 מחורר ומחורץ PTO 1017 133.35מ"ראריח

7861010212838749600X600 מחורץ PTO 1021 121.30מ"ראריח

7861010222838750600X600 מחורץ PTO 1022 121.30מ"ראריח

7861010302838751600X600 מחורץ PTO 1030 121.30מ"ראריח

7861010312838752600X600 מחורץ PTO 1031 121.30מ"ראריח

7861010402838753600X600 מחורץ PTO 1040 121.30מ"ראריח

7861010412838754600X600 מחורץ PTO 1041 121.30מ"ראריח

7861010422838755600X600 מחורץ PTO 1042 121.30מ"ראריח

7861010502838756600X600 מחורץ PTO 1050 121.30מ"ראריח

7861010512838757600X600 מחורץ PTO 1051 121.30מ"ראריח

7861010522838758600X600 מחורץ PTO 1052 121.30מ"ראריח

* אריח מונח - תינתן הנחה נוספת של 10 ש"ח למ"ר ממחירון 8.    

** דגמים על פי עיצוב ייחודי - ניתן לפנות למחלקת מכירות.    

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 26



קבוצה 18 פספרטו אריחים לתקרות וקרניזים מעוצבים מגבס.

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

פרופילי אורבונד מעוצבים

7861110602838769600X600 מחורץ PTO 1060 133.35מ"ראריח

7861110612838770600X600 מחורץ PTO 1061 133.35מ"ראריח

7861110622838771600X600 מחורץ PTO 1062 133.35מ"ראריח

7861110812838772600X600 מחורץ PTO 1081 133.35מ"ראריח

7861010822838759600X600 מחורץ PTO 1082 121.30מ"ראריח

7861010912838761600X600 מחורץ PTO 1091 121.30מ"ראריח

7870020012838780PKO 2001 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020022838781PKO 2002 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020032838782PKO 2003 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020062838783PKO 2006 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020072838784PKO 2007 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020122838785PKO 2012 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020302838786PKO 2030 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020402838777PKO 2040 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020602838788PKO 2060 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

7870020802838789PKO 2080 400 מ"מX1200 79.80יח'פרופיל פספרטו מחורר

35.70יח'פינות7870050002838792

* אריח מונח - תינתן הנחה נוספת של 10 ש"ח למ"ר ממחירון 8.    

** דגמים על פי עיצוב ייחודי - ניתן לפנות למחלקת מכירות.    

קבוצה 18 א' הדפסה דיגיטלית על לוחות.

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

330.00מ"רמ-1 עד 50 מ"ר

297.00מ"רמ-51 עד 100 מ"ר

264.00מ"רמ-101 עד 500 מ"ר

231.00מ"רמ-501 עד 1000 מ"ר

198.00מ"רמעל 1001 מ"ר

 27 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.



קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

PFT משאבות טיח

PFT-1010100083119G4 44,050.00יח'משאבת טיח

PFT-1010300020171501 ZP3S 47,470.00יח'משאבת טיח

PFT-10103001102964 ZP3XL 54,000.00יח'משאבת טיח

   מנועים

PFT-1030101446794G4 -ל RPM 400 5.5 6,061.55יח'מנוע גיר

PFT-1030103042587G4 -ל RPM 28 0.75 4,580.00יח'מנוע גיר

7,000יח'מנוע עם גיר 7.5  20143610

   צינורות

390.00מ"אצינור אויר 1/2 - 11 מ"א2841160

710.00מ"אצינור אויר 1/2 - 20 מ"א2841159

PFT-3010100121100920.00יח'צינור טיח 25 מ"מ 10 מ"א

PFT-30101003211021,560.00יח'צינור טיח 25 מ"מ 20 מ"א

PFT-30101002211041,560.00יח'צינור טיח 35 מ"מ 10 מ"א

PFT-3010101028396462,387.00יח'צינור טיח 35 מ"מ 20 מ"א

PFT-3010101228394925,550.00יח'צינור טיח 50 מ"מ 20 מ"א

PFT-10301034212742,910.00יח'צינור טיח רונדו 25 מ"מ 40 מ"א

PFT-10306108212754,190.00יח'צינור טיח רונדו 35 מ"מ 40 מ"א

PFT-103060202839378115.00יח'צינור מים 10 מטר קומפלט

PFT-3010100028394901,032.00יח'צינור שיגור 50 מ"מ  25 מ"א

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 28



קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

G4 אביזרים ל

PFT-1030610020215700)82.00יח'אביזר לשטיפה )חיבור רביד

PFT-1030606220209921G4 8.60יח'אום למוט סטטור

PFT-1030601320190002669.00יח'אקדח התזה לצינור 25 מ"מ

PFT-1030606020102806G4 23.50יח'אטם למגן אבק

PFT-1030606120101100G4 34.00יח'אטם לפתח הזנת חומר

PFT-1030605620100900G4 35.00יח'אטם למנוע תא עירבול

PFT-20455500204555000-1-2 158.00יח'בורר

PFT-201070552060450045.00יח'בנד 205 לפילטר שיגור

PFT-201070562070730145.00יח'בנד 424 לפילטר שיגור

PFT-103010202015261342V 296.00יח'ברז חשמלי

PFT-1030610120216802631.00יח'ברז לבדיקת לחץ  25 מ"מ

PFT-3010102620157700218.00יח'ברז למדיד מים

PFT-1030102120101500G4-1,158.00יח'גלגל הזנה ל

PFT-101010012045520032A 382.00יח'הופך כיוון סיבוב מנוע

PFT-103010241340G4 264.00יח'מגן אבק

PFT-103010279934042 אלומיניוםV 1,485.00יח'מד גובה מתאם שיגור

PFT-1030102920185004קומפלט G4100-1000 לL 591.00יח'מדיד מים

PFT-103010222018300G4- 100-1000L 589.00יח'מדיד מים

PFT-1030610291289G4 88.00יח'מוט למקדד

282.00יח'מזהה כיוון פאזה20452754

PFT-103010191558586.00יח'מפחית לחץ

PFT-103010152045400025A 206.00יח'מפסק ראשי

PFT-1030101620102320R-ID 143.00יח'מקדד ניקוי מתאים לתא

PFT-3010102920476033900.00יח'משאבת מים

PFT-1030100320600214למשגר G4 5,570.00יח'מתאם

PFT-2010705020602502585.00יח'מתאם למד גובה

PFT-1030605761858G4 260.00יח'מתאם ציר עירבול למנוע

 29 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.



קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

G4 - אביזרים ל 

PFT-2010704920604102402.00יח'פילטר למתאם שיגור

PFT-1010100589432לסטטור D 192.00יח'פלנג' יניקה

PFT-1010100620104217לסטטור R 525.00יח'פלנג' יניקה

PFT-1010100741664לסטטור D 241.00יח'פלנג' לחץ

PFT-1010100820118820לסטטור R 530.00יח'פלנג' לחץ

PFT-1030605820109900כתום אורגינל PFT 150.00יח'צבע

PFT-1030100920103510G4-330.00יח'ציר עירבול ל

PFT-2010361020103610570.00יח'ציר ערבול לטיח טרמי

PFT-103060592113G4-594.00יח'רשת הגנה ל

PFT-10301018202160001/4" 51.00יח'שעון 0-10 באר

PFT-204282002042820063.00יח'שקע לגשש

PFT-204294002042940065.00יח'תקע לגשש

72791G4-66.00יח'אום לגלגל הזנה ל

PFT-1030102799340 אלומיניום V42V 1,485.00יח'מד גובה מתאם שיגור

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 30

קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

ZP3S - אביזרים ל

PFT-1030606820209974ZP3S 56.00יח'אום למוט הברגה

PFT-1030606320172105ZP3S 48.00יח'אטם למיכל

PFT-1030610520104230117X5 7.70יח'אטם

PFT-1030611120144021ZP3-400.00יח'אטם מכני ל

PFT-10303017202099809.40יח'בורג לאקדח התזה

PFT-1030300420118910ZP3S 630 385.00יח'בורג לסטטור

PFT-103060642064P11-495.00יח'גומי מקשר ל

PFT-1030304420172405ZP3S-638.00יח'חילזון 16 פינים ל

PFT-1030302720172403ZP3S-1,252.00יח'חילזון טרמי ל



 31 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

ZP3S - אביזרים ל

PFT-103030452839642ZP3S-580.00יח'חילזון ספירלי ל

PFT-1030606720100803ZP3S-78.00יח'מוט הברגה ל

PFT-1030606554031ZP3S 574.00יח'מקשר קשיח לחילזון

PFT-0002381323813ZP3 500.00יח'מתאם גיר לחילזון

PFT-1030611120144021ZP3S 535.00יח'סט שיפוץ לגיר

PFT-103030722841166ZP3S 705.00יח'פלטת תמיכה אחורית לסטטור

PFT-1030300520172103ZP3S 224.00יח'פלטת תמיכה קידמית לסטטור

PFT-2841215339588151,585.00יח'פלנג' יציאה כולל שעון לחץ 50 מ"מ

PFT-10306066201723002" יציאה ZP3S-1,570.00יח'פלנג' ל

PFT-10301027201730001,180.00יח'פרסוסטט

PFT-103060081022281,535.00יח'שעון לחץ לצינור 35 מ"מ

PFT-1030301620196100510.00יח'ראש לאקדח התזה 35 מ"מ

PFT-1030300353659ויברטור + ZP3S-5,500.00יח'רשת ל

קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

ZP3XL

2842855ZP3XL 28.00יח'אטם למיכל הזנה

2842854117X50 14.00יח'אטם 0 רינג

160.00יח'אטם ללא חור לגירוז2842852

160.00יח'אטם עם חור לגירוז2842853

170.00יח'פלנג הידוק ללא סיכה2842857

180.00יח'פלנג הידוק עם סיכה2842858

1,000.00יח'פלנג למתאם חילזון2842667

1,520.00יח'חילזון פינים2842666

732.00יח'קנה חלול2842668

2842856ZP3XL -9,145.00יח'לוח פיקוד ל



המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 32

PFT-10301036981642L8 5,350.00יח'רוטור

PFT-1030602128393792L8 3,250.00יח'סטטור

KTO-103010012841170D6- 3  KTO 282.00יח'רוטור

KTO-103010022841177D6-3 KTO 250.00יח'סטטור

PFT-10301006201184004,818.00יח'רוטורקוויל

PFT-10301007201180502,325.00יח'רוטורמיקס

PFT-2010704720118192375.00יח'מערבל לרוטומיקס

קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

ZP3XL

920.00יח'תושבת למקשר קשיח2842669

   סטטורים ורוטורים

PFT-1030100120113000D6-3 310.00יח'רוטור

PFT-1320602020115500עם לשונית D6-3 251.00יח'סטטור

PFT-103010378862D6-3 291.00יח'סטטור טויסטר

PFT-1030300220114821R7-3S 1,900.00יח'רוטור

PFT-1030300120116301R7-3S 1,650.00יח'סטטור

PFT-1030302620114800לשונית R7-1.5 975.00יח'רוטור

PFT-1030302520116200חרדל R7-1.5 975.00יח'סטטור

PFT-1030101020114860R8-1.5 1,125.00יח'רוטור

PFT-1030101120116220R8-1.5 955.00יח'סטטור

PFT-1320603128394412 +++ חורL6 1,125.00יח'רוטור

PFT-1320603028394402 +++ חריץL6 1,125.00יח'רוטור

PFT-132060002839435+++ 2 שחורL6 760.00יח'סטטור

PFT-10305002201144202 צהובL6 520.00יח'רוטור

PFT-10305001201156012 צהובL6 760.00יח'סטטור



קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

   סטטורים ורוטורים

PFT-2010704820117900880.00יח'חבק 515 מ"מ

PFT-103060802839439D 551.00יח'חבק לסטטור

PFT-2010704693797229.00יח'מחלץ סטטורים

PFT-103010324055253.00יח'ספריי לסטטורים

PFT-101010092020992060.00יח'סט מוטות הברגה לסטטור

אביזרים וכלי עבודה

PFT-103060125325029.00יח'דיזה 12 מ"מ לאקדח התזה

PFT-103060092019090029.00יח'דיזה 14 מ"מ לאקדח התזה

PFT-103060102019190026.00יח'דיזה 16 מ"מ לאקדח התזה

PFT-10306011202070030.60יח'דיזה 18 מ"מ לאקדח התזה

PFT-10306015104119.00יח'כדור ספוג 17 מ"מ

PFT-103060142021050015.00יח'כדור ספוג  30 מ"מ

PFT-103060032021060023.00יח'כדור ספוג 50 מ"מ

PFT-10306002202070033.00יח'כדור ספוג  70 מ"מ

PFT-103060822019960011.00יח'גומי אטימה לצינור 25 מ"מ

PFT-103060832020071211.50יח'גומי אטימה לצינור 35 מ"מ

PFT-103060842020071312.00יח'גומי אטימה לצינור 50 מ"מ

PFT-10306052283935912.50יח'גומי אטימה לצינור 65 מ"מ

285.00יח'אטם למתאם שיגור20600570

PFT-1030608120447600393.00יח'פרסוסטט 0.22 עד 4 באר

7915LK 250 5,728.00יח'קומפרסור

310.00יח'סט תיקון קומפרסור20134501

95.00יח'פלטה לדיאפרגמה20130610

65.00יח'פלטה לראש צילינדר20130600

450.00יח'ראש צילינדר לקומפרסור20133300

65.00יח'דיאפרגמה לקומפרסור20130800

PFT-2019180020191800244.00יח'חיבור אויר לאקדח

PFT-103010337397060.00יח'מקדד 4 מ"מ

PFT-103010352022310060.00יח'מקדד 5 מ"מ

PFT-10306005201351011,365.00יח'מתקן כיבוי אוטומטי לקומפרסור
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קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

    מחברים

PFT-10306071283938943.00 יח'אוזניים למחברים

PFT-103061042020997138.00 יח'אום לאוזן חיבור מהיר 

PFT-10306106202006005.50יח'פינים לאוזניים למחברים

PFT-103060772025002522.00יח'בנד הברגה לצינור 25 מ"מ

PFT-103060782025003527.00יח'בנד הברגה לצינור 35 מ"מ

PFT-103060792025005033.00 יח'בנד הברגה לצינור 50 מ"מ 

PFT-10303025202055101"-1" 1/4 20.00 יח'ניפל מעבר 

PFT-103030132020230053.00 יח'בנד לחיצה לצינור 25 מ"מ 

PFT-103030122020231054.00 יח'בנד לחיצה לצינור 35 מ"מ 

PFT-103030112020232054.00 יח'בנד לחיצה לצינור 50 מ"מ 

PFT-1030101220199500225.00יח'חיבור 25 מ"מ זכר לשטיפה

PFT-1030101320200310354.00יח'חיבור 35 מ"מ לשטיפה

PFT-103030101930135.00יח'חיבור זכר לצינור 25 מ"מ

PFT-103030532839360148.00יח'חיבור נקבה 25 מ"מ

PFT-1030300820200721111.00יח'חיבור זכר לצינור 35 מ"מ

PFT-103030092202193.00יח'חיבור נקבה לצינור 35 מ"מ

PFT-1030301520200760110.00יח'מחבר 50 מ"מ זכר

PFT-1030301420200750160.00יח'מחבר 50 מ"מ נקבה

PFT-1030305128393581" 54.00יח'חיבור זכר 25 מ"מ הברגה

PFT-1030305728393642" 148.00יח'חיבור זכר 35 הברגה

PFT-1030305528393621" 125.00יח'חיבור נקבה 35 הברגה

PFT-1030305628393631.5" 140.00יח'חיבור נקבה 35 הברגה

PFT-1030305828393651 1/4" 140.00יח'חיבור נקבה 35 הברגה

PFT-10303063283937030.00יח'חיבור רביד "1 זכר
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 35 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 19 מיכון וחלקי חילוף

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

    מחברים

PFT-10303062283936927.00יח'חיבור רביד "3/4 זכר

PFT-10303060283936727.00יח'חיבור רביד "3/8 זכר

PFT-10303061283936827.00יח'חיבור רביד "1/2 זכר

PFT-10303069283937640.00יח'חיבור רביד סגר

PFT-1030307028393776.50 יח'גומי אטימה לחיבור רביד 

PFT-10303065283937227.00יח'חיבור רביד הברגה "3/4 נקבה

PFT-10303064283937127.00יח'חיבור רביד הברגה "1/2 נקבה

PFT-10303068283937527.00יח'חיבור רביד הברגה "3/4 זכר

PFT-10303066283937327.00יח'חיבור רביד הברגה "3/8 זכר

PFT-10303067283937427.00יח'חיבור רביד הברגה "1/2 זכר

PFT-10303006202007802" 150.00יח'מחבר לצינור טיח 50 מ"מ הברגה

PFT-2010705320200791388.00יח'מתאם 35 נקבה 50 זכר

PFT-103030592839366525.00יח'מתאם 50 נקבה 35 זכר

   כלי עבודה לעבודות רטובות

PFT-132060012841164H 52.00יח'סרגל טיח 80 ס"מ

PFT-1320600214902120H 67.00יח'סרגל טיח 1.20 ס"מ

PFT-1320600314902150H 99.00יח'סרגל טיח 1.50 ס"מ

PFT-1320600414902180H 107.00יח'סרגל טיח 1.80 ס"מ

PFT-1320600514902200H 115.00יח'סרגל טיח 2.00 ס"מ

PFT-103030242022155015 כתוםX29 95.00יח'כף ספוג שפשוף

PFT-2010705420221000113.00יח'מלג' גדול

PFT-103030232022111080.00יח'מלג' נירוסטה קטן

PFT-103030222022300080.00יח'מלג' תקרה 50 ס"מ נירוסטה

PFT-103030212314385.00יח'מלג' תקרה 60 ס"מ נירוסטה

PFT-1030301920221400110.00יח'מלג' שפשוף גבס

PFT-1030302020221410110.00יח'מלג' שפשוף גבס 8 להבים

PFT-2010704520227300107.00יח'דלי 90 ליטר

PFT-103060742022200085.00יח'גרזן טייחים



קבוצה 20 איירלסים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

איירלסים

PFT-201070072839448ASM 2700  SAMBA L 17,943.00יח'איירלס

PFT-201070052839446SAMBA S/l1900 8,680.00יח'איירלס

PFT-201070762839484MINIMAX 3,262.00יח'איירלס

PFT-201070032839445GH200 28,538.00יח'איירלס

PFT-201070772839485FINISHPRO 290 11,482.00יח'איירלס

מוטות הארכה

PFT-103060232839380MINIPOLE ASM 234 344.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 30 ס"מ 

PFT-103060242839381MINIPOLE ASM 235 366.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 45 ס"מ 

PFT-103060252839382MINIPOLE ASM 236 413.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 60 ס"מ 

PFT-103060262839383MAXIPOLE ASM 242 581.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 60 ס"מ 

PFT-10306027MAXIPOLE ASM 243 628.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 90 ס"מ 

PFT-103060282839384MAXIPOLE ASM 244 721.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 120 ס"מ 

PFT-103060292839385MAXIPOLE ASM 245 746.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 180 ס"מ 

PFT-103060302839386MAXIPOLE ASM 246 817.00 יח'ידית הארכה לאיירלס 245 ס"מ 

PFT-103060312839387ASM 234 388.00 יח'רולר לאיירלס 
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 37 המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קבוצה 20 איירלסים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

דיזות לאיירלסים

PFT-103061122839391177.00 יח'דיזה 541 לאיירליס 

PFT-103061132839392177.00 יח'דיזה 545 לאיירליס 

PFT-103061142839393177.00 יח'דיזה 551 לאיירליס 

PFT-103061152839394177.00 יח'דיזה 535 לאיירליס 

PFT-103061162839395177.00 יח'דיזה 540 לאיירליס 

PFT-103061172839396177.00 יח'דיזה 519 לאיירלס 

PFT-1030611828393977/8 85.00 יח'בית דיזה 

PFT-201070082839449ASM 309 206.00 יח'דיזה 

PFT-201070092839450ASM 311 177.00 יח'דיזה 

PFT-201070102839451ASM 413 177.00 יח'דיזה 

PFT-201070112839452ASM 415 177.00 יח'דיזה 

PFT-201070122839453ASM 517 177.00 יח'דיזה 

PFT-201070132839454ASM 521 177.00 יח'דיזה 

PFT-201070142839455ASM 525 177.00 יח'דיזה 

PFT-201070152839456ASM 531 177.00 יח'דיזה 

PFT-20107016ASM 635 177.00 יח'דיזה 

פילטרים לאיירלסים

PFT-201070192839458104.00 יח'פילטר 60 שחור 

PFT-201070202839459104.00 יח'פילטר 100 כחול 

PFT-201070212839460104.00 יח'פילטר 30 אפור 

PFT-201070222839461ASM  1900 79.00 יח'פילטר 60 שחור 

PFT-201070232839462ASM 1900 92.00 יח'פילטר 100 כחול 

PFT-201070242839463ASM 2300 88.00 יח'פילטר 60 שחור 

PFT-201070252839464ASM 2300 88.00 יח'פילטר 100 כחול 

PFT-201070262839465X2 לבן ASM 50 39.00 יח'פילטר אקדח 



קבוצה 20 איירלסים

מק"ט
ישן

מק"ט
SAPיח' תאור פריט

מחיר ב-זמידה

PFT-201070272839466X2 צהוב ASM 100 39.00 יח'פילטר אקדח 

PFT-201070292839467ULTEA MAX 84.00 יח'פילטר יניקה 

PFT-201070302839468GH 236.00 יח'פילטר יניקה 

PFT-20107031MAX 79.00 יח'פילטר יניקה 

צינורות מתאימים לאיירלסים

PFT-201070332839470433.00 יח'צינור גרקו 1/4 15 מטר 

PFT-2010703428394711,111.00יח'צינור גרקו 3/8 15 מטר

סופר בזוקה

PFT-60000100283949551,984.00יח'סט סופר בזוקה לאירלייס

PFT-600001102839496פנאומטי C 36,014.00יח'סט סופר בזוקה

PFT-60000150283949727,227.00יח'סופר בזוקה

המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה. 38
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הכי חזק בגבס.


