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צינור כיבוי אש מיועד ומופץ בעיקר למערכות כיבוי אש נייחות במבנים (גלגלונים)• 

צינור לחץ מחוזק בסיבי פוליאסטר גמיש המאפשר שימוש וגלגול נוח על הגלגלון.• 

מיוצר מחומרים משובחים ועמיד בפני האקלים הישראלי • 

מותאם למידות האביזרים ומתקני כיבוי אש בארץ.• 

 • PSI200  הצנרת עמידה בלחץ עבודה

מיוצר ונבדק לפי מפרט תקן ישראלי • 

5 שנים אחריות לצינור כיבוי אש• 

5

כיבוי אש
צנרת כיבוי אש

צנרת כיבוי אש 

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371300צינור כיבוי אש 3/4   25 מ'4000

7290013748645   צינור כיבוי אש 3/4  30 מ'3999

7290105371317צינור כיבוי אש 3/4   50 מ'4001

7290105371324צינור כיבוי אש  "1    50 מ' 4002
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גלגלון כיבוי אש משמש לעמדת כיבוי אש במבנים.• 

מיועד לעזרה ראשונה לפעולת כיבוי אש.• 

אביזרים נלווים: זרוע להתקנת הגלגלון על הקיר, • 

מזנק"1 + 1מ' צינור כיבוי אש 3/4 ללחיבור

הגלגלון למקור המים.   

צינור לחץ מחוזק בסיבי פוליאסטר גמיש • 

המאפשר שימוש וגלגול נוח על הגלגלון.

גלגלון כיבוי אש מיוצר בישראל במפעלי• 

צינור וברז.  

מיוצר לפי מפרט תקן ישראלי.• 

כיבוי אש
גלגלון כיבוי אש

גלגלון כיבוי אש 

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105376633גלגלון כיבוי אש ריק4003

4004
גלגלון כיבוי אש ללא מזנק:

צינור 24מ' + צינור 1מ' לחיבור מקור מים
+ זרוע להתקנה על הקיר

7290105376640

4005
גלגלון כיבוי אש קומפלט:

צינור 24מ' + מזנק בקצה הצינור + צינור 1מ' 
לחיבור מקור מים + זרוע להתקנה על הקיר

7290105371294

4006
גלגלון כיבוי אש תקן ישראלי ללא מזנק

צינור  30מ' + צינור 1 מ' לחיבור מקור מים
+ זרוע להתקנה על הקיר

7290105371911

4007
גלגלון כיבוי אש תקן ישראלי

צינור 30מ' + מזנק בקצה הצינור + צינור 1 מ'
לחיבור מקור מים + זרוע להתקנה על הקיר    

7290105371928
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ארון כיבוי אש מתכת מיועד להתקנה בתוך המבנה.• 

מיועד לאחסון הציוד הנדרש לעמדת כיבוי אש במבנים.• 

ארון כיבוי אש מתכת מיועד להתקנה מחוץ למבנה.• 

מיועד לאחסון הציוד הנדרש לעמדת כיבוי אש במבנים.• 

ארון כיבוי אש מתכת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4008
ארון כיבוי אש מתכת 

60/60/30
127290105371331

4009
ארון כיבוי אש מתכת 

80/80/30
107290105371348

4010
ארון כיבוי אש מתכת 

120/80/30
57290105371355

ארון כיבוי אש פיברגלס

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4011
ארון כיבוי אש פיברגלס 

60/60/30
127290105371362

4012
ארון כיבוי אש פיברגלס 

80/80/30
107290105371379

4013
ארון כיבוי אש פיברגלס 

120/80/30
57290105371386

כיבוי אש
ארונות כיבוי אש
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מטף כיבוי אש אבקה 

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371447מטף כיבוי אש אבקה  1ק"ג4067

7290105371454מטף כיבוי אש אבקה  2ק"ג4020

7290105371461מטף כיבוי אש אבקה  3ק"ג4021

7290105371478מטף כיבוי אש אבקה  6ק"ג4022

7290105371485מטף כיבוי אש אבקה  12ק"ג4023

מטף כיבוי אש המכיל אבקה מתאים לכיבוי מוצקים, נוזלים, וחשמל.• 

הפעלה פשוטה ומהירה ע"י שליפת הנצרה כיוון לבסיס האש ולחיצה • 

על ידית ההפעלה.

מסופק עם התקן מד לחץ המאפשר בדיקת תקינות חזותית פשוטה.• 

חובה בכל עסק, רכב מסחרי ובמקומות סגורים למקרה חרום.• 

המטפים עומדים בתו תקן ישראלי • 

מטף כיבוי אש הלוטרון 

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371492מטף כיבוי אש הלוטרון 3ק"ג4024

7290105371508מטף כיבוי אש הלוטרון  6ק"ג4025

7290105371515מטף כיבוי אש הלוטרון  12ק"ג4026

מטף כיבוי אש המכיל גז הלוטרון ומתאים לכיבוי מוצקים, נוזלים, וחשמל.• 

הפעלה פשוטה ומהירה ע"י שליפת הנצרה כיוון לבסיס האש ולחיצה על • 

ידית ההפעלה.

מסופק עם התקן מד לחץ המאפשר בדיקת תקינות חזותית פשוטה.• 

מיועד בעיקר לחדרי חשמל ובקרה למקרה חרום.  • 

המטפים עומדים בתו תקן ישראלי • 

מטף אוטומטי - אבקומט 

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371522מטף אוטומטי אבקומט 3 ק"ג4027

7290105371539מטף אוטומטי אבקומט 6 ק"ג 4028

7290105371546מטף אוטומטי אבקומט 12 ק"ג 4029

מטף כיבוי אש אוטומטי המכיל אבקה מתאים לכיבוי מוצקים, נוזלים, וחשמל.• 

מופעל אוטומטית באמצעות גלאי תרמי בטמפ' 68 מעלות.• 

מסופק עם התקן מד לחץ המאפשר בדיקת תקינות חזותית פשוטה.• 

חובה בכל עסק ובמקומות סגורים למקרה חרום.  • 

המטפים עומדים בתו תקן ישראלי • 

כיבוי אש
מטפים
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מזנק רב שימושי לכיבוי אש 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4017
מזנק רב שימושי "1

(מתאים לגלגלון)
5/257290105371423

4018
מזנק רב שימושי "2

(מתאים לזרנורק בד)
5/207290105371430

5/207290105371935מזנק תקן לגלגלון כיבוי אש4080

זרנוק בד לכיבוי אש 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4014
זרנוק בד "1 20 מטר (כולל 

מצמדי שטורץ בקצוות הצינור)
5/2007290105371393

4015
זרנוק בד "2 15 מטר (כולל 

מצמדי שטורץ בקצוות הצינור)
5/1507290105371409

4016
זרנוק בד "3 20 מטר (כולל 

מצמדי שטורץ בקצוות הצינור)
 3/907290105371416

זרנוק כיבוי אש מיועד ומופץ בעיקר בתחום כיבוי אש וחקלאות.• 

הזרנוק עשוי גומי מצופה פוליאסטר כולל מצמדי שטורץ. • 

המזנקים עומדים בתו תקן ישראלי• 

ברזי כיבוי אש - הידרנט

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371553הידרנט "2 עם מצמד שטורץ4030

7290105371560הידרנט מאוגן "3 עם מצמד שטורץ4031

7290105371577הידרנט מתוברג "3 עם מצמד שטורץ4032

4070
הידרנט כפול מאוגן "4

ו-2 יציאות עם מצמדי שטורץ
7290105376657

כיבוי אש
הסנקת מים
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מצמדי שטורץ

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/507290105376664מ. שטורץ "1 הברגה חיצונית4037

10/507290105376671מ. שטורץ "1 הברגה פנימית4041

10/507290105371584מ. שטורץ "2  הברגה חיצונית4036

10/507290105371591מ. שטורץ "2  הברגה פנימית4040

5/207290105371607מ. שטורץ "3  הברגה חיצונית4035

5/207290105371614מ. שטורץ "3  הברגה פנימית4039

4042
מ. שטורץ מעבר ממידה

"2 למידה "3 
5/257290105371621

10/207290105376688מ. שטורץ יניקה "40572

מצמדים רביד (קו 300) 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105371669מצמד רביד 1/2  הברגה חוץ4044

10/1007290105371676מצמד רביד 3/4  הברגה חוץ4045

10/1007290105371683מצמד רביד "1  הברגה חוץ4046

4047
מצמד רביד 1/2  הברגה 

פנימית
10/1007290105371690

4048
מצמד רביד 3/4  הברגה 

פנימית
10/1007290105371706

4049
מצמד רביד "1  הברגה 

פנימית
10/1007290105371713

10/1007290105371638מצמד רביד 1/2  לצינור4050

10/1007290105371645מצמד רביד 3/4  לצינור4051

10/1007290105371652מצמד רביד "1  לצינור4052

10/1007290105371720פקק למצמד רביד4053

50/1007290105371737אטם למצמד רביד4054

4058
רקורד לגלגלון "1 הברגה 

פנימית לצינור 3/4
10/507290105376695

כיבוי אש
מצמדים מהירים
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כיבוי אש
אביזרים משלימים

קופסת ניפוץ למפתח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4056
קופסת ניפוץ למפתח + 

פטישון לכל מטרה
127290105371775

מחבט כיבוי אש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4059
מחבט גומי לכיבוי אש

ללא ידית 
127290105376701

4055
מחבט גומי לכיבוי אש

וידית עץ
67290105371768

גלגל פתיחה לברז כיבוי אש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4033
גלגל פתיחה לברז

כיבוי אש "3
5/107290105371744

מפתח שטורץ

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4043
מפתח משולב למצמדי 

שטורץ "2 - "3
10/507290105371751

קופסת ניפוץ לאחסון מפתח לדלתות מילוט.• 

בשעת חרום ניתן לנפץ את הזכוכית באמצעות הפטישון • 

ולהשתמש במפתח.
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