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גינון וחקלאות
צנרת גן

צינורות גן

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106231511צינור גן ירוק 1/2 10מ'1000

7290106231528צינור גן ירוק 1/2 15מ'1001

7290106231535צינור גן ירוק 1/2 20מ'1002

7290106231542צינור גן ירוק 1/2 25מ'1003

7290106231559צינור גן ירוק 1/2 30מ'1004

7290106231566צינור גן ירוק 1/2 50מ'1005

7290106231573צינור גן ירוק 3/4 10מ'1006

7290106231580צינור גן ירוק 3/4 15מ'1007

7290106231597צינור גן ירוק 3/4 20מ'1008

7290106231603צינור גן ירוק 3/4 25מ'1009

7290106231610צינור גן ירוק 3/4 30מ'1010

7290106231627צינור גן ירוק 3/4 50מ'1011

5
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גינון וחקלאות
גלגלות גן

גלגלות גן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1025
גלגלת לגן GALAXY קטנה 

ללא צינור
(מקס' 30 מ' צינור גן 1/2)

7290106231757

1024
גלגלת לגן GALAXY גדולה 

ללא צינור
(מקס' 60 מ' צינור גן 1/2)

7290106231740

1026
גלגלת לגן GALAXY + צינור גן 

ירוק 1/2 15 מ' + אביזרים
7290106231764

1027
גלגלת לגן GALAXY + צינור גן 

ירוק 1/2 20 מ' + אביזרים
7290106231771

1028
גלגלת לגן GALAXY + צינור גן 

ירוק 1/2 25 מ' + אביזרים
7290106231788

1029
גלגלת לגן GALAXY + צינור גן 

ירוק 1/2 30 מ' + אביזרים
7290106231795

1030
גלגלת לגן GALAXY + צינור גן 

ירוק 1/2 50 מ' + אביזרים
7290106231801

1031
גלגלת לגן GALAXY + צינור גן 

העמק 1/2 20 מ' + אביזרים
7290106231818

507290106231733מתקן אוכף לתליית צינור1022

1035
צינור גן ירוק 1/2 1.5מ' הזנה 

לגלגלת גן
50/127290106231825

5
7

7

7

7

7

7

7

7

גם אתי דודאיגם אתי דודאי

לכחול לבן לל ל
רוכשת גאלקסירוכשת גאלקסי

הרולס רויס של
גלגלות ההשקיהגלגלות ההשקיה

שלללהרוללל רויסס שללס רויס הרולללס
GALGAL  AXYAXY
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סט השקייה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1012
סט השקייה צינור גן 1/2 10מ' 

ואביזרים
57290106231634

1013
סט השקייה צינור גן 1/2 15מ' 

ואביזרים
57290106231641

1014
סט השקייה צינור גן 1/2 20מ' 

ואביזרים
57290106231658

1015
סט השקייה צינור גן 1/2 25מ' 

ואביזרים
57290106231665

1016
סט השקייה צינור גן 1/2 30מ' 

ואביזרים
57290106231672

סט השקייה קפיצינור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

107290106231832סט השקייה קפיצינור 10מ'1037

107290106231849סט השקייה קפיצינור 15מ'1038

107290106231856סט השקייה קפיצינור 20מ'1039

57290106231863סט השקייה קפיצינור 25מ'1040

57290106231870סט השקייה קפיצינור 30מ'1041

גינון וחקלאות
צנרת גן

5

5
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גינון וחקלאות
אקדחי התזה לגן

אקדחי התזה פלסטיק

מס' תמונהברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/15072901062326481אקדח התזה אצבע2000

10/12072901062326552אקדח התזה לילך2001

10/8072901062326793אקדח התזה ציפורן2003

10/5072901062326864אקדח התזה הדס2004

10/6072901062326625אקדח התזה ברוש 2002

5072901062318876אקדח התזה קורל1046

אקדחי התזה מתכת

מס' תמונהברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/9072901062326931אקדח התזה יסמין 2010

10/5072901062327092אקדח התזה טופז 2011

10/5072901062327163אקדח התזה ספיר 2012

סט אקדחי התזה ואביזרים

מס' תמונהברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/10072901062327471סט אצבע2022

10/5072901062327232סט ציפורן2020

10/5072901062327303סט אקדח קורל2021

1

1

2

2

3

3

4 5 6

1 2 3
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גינון וחקלאות
מחברים מהירים לצנרת גן

מחברים מהירים פלסטיק לצנרת גן 

מס' תמונהברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1053
חיבור מהיר דו כיווני 

לצינור גן 1/2
25/50072901053754831

1054
חיבור מהיר דו כיווני 

לצינור גן 3/4
25/50072901053754901

25/50072901053754522חיבור מהיר לצינור גן 10551/2

25/50072901053754692חיבור מהיר לצינור גן 10563/4

1063
חיבור מהיר לקפיצינור 

גן 3/8
25/50072901053754763

50/100072901062318944רקורד מהיר הברגה 10571/2

50/100072901062319004רקורד מהיר הברגה 10583/4

1060
רקורד מהיר הברגה 3/4 

ומתאם ל 1/2
25/100072901053755065

1059
רקורד מהיר הברגה 1 

ומתאם ל 3/4
25/50072901053755135

50/100072901062319176ניפל מהיר לאקדח מים1061

50/100072901062319247ניפל ישר לאקדח מים1062

50/100072901062319318תלת מפצל לצינורות גן1064

1611
מפצל 3/4 כפול

(למכונת כביסה) פלסטיק
10/5072901062324269

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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גינון וחקלאות
מחברים מהירים לצנרת גן

מחברים מהירים פליז לצנרת גן 

מס' תמונהברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/10072901062325491חיבור מהיר דו כיווני לצינור גן 1/2 פליז1600

25/10072901062325561חיבור מהיר דו כיווני לצינור גן 3/4 פליז1601

25/10072901062325632חיבור מהיר לצינור גן 1/2 פליז1602

25/10072901062325702חיבור מהיר לצינור גן 3/4 פליז1603

25/10072901062325873רקורד מהיר הברגה 1/2 פליז1605

25/10072901062325943רקורד מהיר הברגה 3/4 פליז1606

25/10072901062398763רקורד מהיר הברגה "1 פליז1604   

25/10072901062326004רקורד מהיר הברגה 3/4 ומתאם ל 1/2 פליז1607

25/10072901062326174רקורד מהיר הברגה 1 ומתאם ל 3/4 פליז1608

25/10072901062326245ניפל מהיר לאקדח מים פליז1609

10/5072901062326316מפצל 3/4 כפול (למכונת כביסה)פליז1610

1 2 3 4

5 6
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ברזים לגן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290013749666 ברז 1/2 למיכל פלסטיק10039

10/1007290106232945 ברז גן 1/2 סטנדרט20270

10/1007290106232952 ברז גן 3/4 סטנדרט20271

10/1007290013749734 ברז גן 1/2 פרימיום20335

6/607290013749741 ברז גן 3/4 פרימיום20336

257290106231948 ברז כדורי פלסטיק 1/2 ח.פ1069

257290106232006 ברז כדורי פלסטיק 1/2 פ.פ1075

257290106231955 ברז כדורי פלסטיק 3/4 ח.פ1070

257290106232013 ברז כדורי פלסטיק 3/4 פ.פ1076

257290106231962 ברז כדורי פלסטיק "1 ח.פ1071

257290106232020 ברז כדורי פלסטיק "1 פ.פ1077

107290106231979 ברז כדורי פלסטיק 1.1/2 ח.פ1072

107290106232037 ברז כדורי פלסטיק 1.1/2 פ.פ1078

107290106231986 ברז כדורי פלסטיק 2 ח.פ1073

107290106232044 ברז כדורי פלסטיק 2 פ.פ1079

25/507290106232839ברז שן פלסטיק 178016

25/507290106232846ברז שן פלסטיק 178120

גינון וחקלאות
מחברים מהירים וברזים לגן

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
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גינון וחקלאות
מרססים

מרססים לגן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290105375520 מרסס הדברה 1 ליטר1105

127290105375537 מרסס הדברה 2 ליטר1106

67290105375544 מרסס הדברה 5 ליטר1107

7290105375551 מרסס הדברה גב 15 ליטר1108
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המטרה חיצונית

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/507290106232068 ממטרת פטיש גזרה 1115360

1116
 ממטרת פטיש גזרה 360 + 

דוקרן לקיבוע באדמה
307290106232075

1117
 ממטרת פטיש גזרה 360 + 

מזחלת 
257290106232082

המטרה נסתרת 

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

12/24 ממטרת גיחה נסתרת קופצת 1118

גינון וחקלאות
המטרה לגינה ביתית
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גינון וחקלאות
טפטוף זעיר

צנרת טפטוף זעיר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1007290106232341 מ' צינור 3/5 טפטוף זעיר 1478

1007290106232358 מ' צינור 4/7 טפטוף זעיר 1479

אביזרים לטפטוף זעיר

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100 מ' מחבר נעץ ישר לצינור 3/5 1700

100 מ' מחבר נעץ ישר לצינור 4/7 1701

100 מ' מחבר נעץ זוית לצינור 3/5 1702

100 מ' מחבר נעץ זוית לצינור 4/7 1703

100 מ' מחבר נעץ מסעף T לצינור 3/5 1704

100 מ' מחבר נעץ מסעף T לצינור 4/7 1705

מתזים

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

12/60 מתז 90 מעלות +צינורית1120

12/60 מתז 180 מעלות +צינורית1121

12/60 מתז 360 מעלות +צינורית1122
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צנרת טפטוף

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100 מ' צינור 16 עיוור לטפטוף1472

100 מ' צינור 16 לטפטוף מווסת במרחק 30 ס"מ 1473

100 מ' צינור 16 לטפטוף מווסת במרחק 50 ס"מ 1475

100 מ' צינור 16 לטפטוף מווסת במרחק 100 ס"מ 1477

טפטפות 

כמות באריזהתאור הפריט כמות באריזהמק"ט

100 טפטפת נעץ 1 ליטר1730

100 טפטפת נעץ 2 ליטר1731

100 טפטפת נעץ 4 ליטר1732

100 טפטפת נעץ 8 ליטר1733

אביזרים לטפטוף

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

50 נעצן טפטפות1740

100 ייתד מייצב פלסטיק לצנרת טפטוף1741

100 ייתד מייצב מתכת לצנרת טפטוף1742

100 סופית שמינית לצינור 174816

גינון וחקלאות
צנרת טפטוף
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גינון וחקלאות
מחברי שן לטפטוף

מחבר שן ישר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1007290106235618 מחבר שן ישר 16*112516

1007290106235625 מחבר שן ישר 17*112617

1007290106235632 מחבר שן ישר 20*112720

507290106235649 מחבר שן ישר 25*112825

1007290106239470מחבר שן מעבר 17*112916

1007290106239487מחבר שן מעבר 16*113020

1750
מחבר שן ישר הברגה חוץ 

16*1/2
507290106239067

1751
מחבר שן ישר הברגה חוץ 

16*3/4
507290106239074

1752
מחבר שן ישר הברגה חוץ 

20*1/2
507290106239081

1753
מחבר שן ישר הברגה חוץ 

20*3/4
507290106239098

מחבר שן זוית

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1007290106235656 זוית שן 16*113216

1007290106235663 זוית שן 17*113317

1007290106235670 זוית שן 20*113420

507290106235687 זוית שן 25*113525

507290106239104זוית שן הברגה חוץ 1/2*175816

507290106239111זוית שן הברגה חוץ 3/4*175916

507290106239128זוית שן הברגה חוץ 1/2*176020

507290106239135זוית שן הברגה חוץ 3/4*176120

T מחבר שן מסעף

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1007290106235694 מסעף T שן 16*113616

1007290106235700 מסעף T שן 17*113717

1007290106235717 מסעף T שן 20*113920

507290106235724 מסעף T שן 25*114025

1765
מסעף T שן הברגה חוץ 

16*1/2*16
507290106239142

1766
מסעף T שן הברגה חוץ 

16*3/4*16
507290106239159

1767
מסעף T שן הברגה חוץ 

20*1/2*20
507290106239166

1768
מסעף T שן הברגה חוץ 

20*3/4*20
507290106239173

|             www.tzinor.co.il | 08-8569630 .צינור וברז קטלוג מוצרים | הפריון 82 א.ת. צפוני ת.ד. 6676 אשדוד | טל. 08-8565280 | פקס



138

גינון וחקלאות
צנרת פוליאתילן

צנרת פוליאתילן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1007290106232099 מ' צינור פוליאתילן 16 דרג 14504

1007290106232105 מ' צינור פוליאתילן 16 דרג 14516

1007290106232112 מ' צינור פוליאתילן 16 דרג 145210

1007290106232365 מ' צינור פוליאתילן 16 דרג 148116

1007290106232129 מ' צינור פוליאתילן 20 דרג 14534

1007290106232136 מ' צינור פוליאתילן 20 דרג 14546

1007290106232143 מ' צינור פוליאתילן 20 דרג 145510

1007290106232372 מ' צינור פוליאתילן 20 דרג 148216

1007290106232150 מ' צינור פוליאתילן 25 דרג 14564

1007290106232167 מ' צינור פוליאתילן 25 דרג 14576

1007290106232174 מ' צינור פוליאתילן 25 דרג 145810

1007290106232389 מ' צינור פוליאתילן 25 דרג 148316

1007290106232181 מ' צינור פוליאתילן 32 דרג 14594

1007290106232198 מ' צינור פוליאתילן 32 דרג 14606

1007290106232204 מ' צינור פוליאתילן 32 דרג 146110

1007290106232396 מ' צינור פוליאתילן 32 דרג 148416

507290106232211 מ' צינור פוליאתילן 40 דרג 14624

507290106232228 מ' צינור פוליאתילן 40 דרג 14636

507290106232235 מ' צינור פוליאתילן 40 דרג 146410

507290106232402 מ' צינור פוליאתילן 40 דרג 148516

507290106232242 מ' צינור פוליאתילן 50 דרג 14664

507290106232259 מ' צינור פוליאתילן 50 דרג 14676

507290106232266 מ' צינור פוליאתילן 50 דרג 146810

507290106232419 מ' צינור פוליאתילן 50 דרג 148616

257290106232273 מ' צינור פוליאתילן 63 דרג 14694

257290106232280 מ' צינור פוליאתילן 63 דרג 14706

257290106232297 מ' צינור פוליאתילן 63 דרג 147110

257290106232457 מ' צינור פוליאתילן 63 דרג 149016

257290106232464 מ' צינור פוליאתילן 75 דרג 14914

257290106232471 מ' צינור פוליאתילן 75 דרג 14926

257290106232488 מ' צינור פוליאתילן 75 דרג 149310

257290106232495 מ' צינור פוליאתילן 75 דרג 149416

257290106232501 מ' צינור פוליאתילן 90 דרג 14954

257290106232518 מ' צינור פוליאתילן 90 דרג 14966

257290106232525 מ' צינור פוליאתילן 90 דרג 149710

257290106232532 מ' צינור פוליאתילן 90 דרג 149816
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גינון וחקלאות
אביזרים לצנרת חקלאות

מצמד דו כיווני

זוית דו כיווני

כמות באריזהתאורמק"ט

118116*1675
118220*2090
118325*25 60
118432*32 36
118540*40 36
118650*50 18
118763*63 11

כמות באריזהתאורמק"ט

128416*1670
128520*2070
128625*25 45
128732*32 30
128840*40 28
128950*50 14
129063*63 8

כמות באריזהתאורמק"ט

120416*1/2100
120516*3/4100
120620*1/2140
120720*3/4140
120825*1/2130
120925*3/4120
121025*1100
121132*3/4100
121232*180
121332*1.1/460
121440*160
121540*1.1/440
121640*1.1/236
122040*230
121750*1.1/236
121850*230
122163*1.1/218
121963*230

כמות באריזהתאורמק"ט

130516*1/290
130616*3/490
130720*1/2120
130820*3/4100
130925*1/285
131025*3/475
131125*170
131332*3/445
131432*140
131640*1.1/440
131740*1.1/240
131540*236
131850*1.1/224
131950*220
132063*214

כמות באריזהתאורמק"ט

118816*1/2100
118916*3/485
119020*1/2135
119120*3/4115
119325*3/4100
119425*185
119532*3/460
119632*160
119732*1.1/456
119840*1.1/436
119940*1.1/230
120050*1.1/230
120150*230
120363*1.1/218
120263*218

כמות באריזהתאורמק"ט

129116*1/290
132616*3/475
129220*1/275
129320*3/4100
129525*3/465
129625*160
129732*3/445
129832*140
129932*1.1/435
130040*1.1/436
130140*1.1/236
130250*1.1/220
130350*220
129463*1.1/2100
130463*212

מצמד הברגה חוץ

זוית הברגה חוץ

מצמד הברגה פנים

זוית הברגה פנים
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גינון וחקלאות
אביזרים לצנרת חקלאות

מסעף T  דו כיווני

מצמד מעבר דו כיווני

כמות באריזהתאורמק"ט

123616*16*1640
123720*20*2048
123825*25*2530
123932*32*3230
124040*40*4018
124150*50*508
124263*63*636

כמות באריזהתאורמק"ט

127116*1/2*1650
127216*3/4*1650
125920*1/2*2060
126020*3/4*2060
126125*1/2*2540
126225*3/4*2540
127325*1*2540
126332*3/4*3240
126432*1*3240
126640*1.1/4*4022
126740*1.1/2*4022
126540*2*4022
126850*1.1/2*5012
126950*2*5011
127463*1.1/2*638
127063*2*638

כמות באריזהתאורמק"ט

123125100
12323272
12334040
12345030
12356320

כמות באריזהתאורמק"ט

132120*1/2*2030
132225*1/2*2545

כמות באריזהתאורמק"ט

13671/2100
13683/4100
13691100
13701.1/4100
13711.1/2100
13722100

כמות באריזהתאורמק"ט

143020*1650
143125*1635
143225*2070
143332*2054
143432*2548
143540*2530
143640*3222
143750*2518
143850*3225
143950*4024
144063*3215
144163*4015
144263*5012

כמות באריזהתאורמק"ט

124316*1/2*1650
124416*3/4*1645
124520*1/2*2060
124620*3/4*2060
124725*1/2*2540
124825*3/4*2540
124925*1*2540
125132*3/4*3236
125232*1*3236
125032*1.1/4*3240
22פנים 40*1.1/4*125440
125540*1.1/2*4020
125650*1.1/2*5011
125750*2*5011
125363*1.1/2*6322
125863*2*638

כמות באריזהתאורמק"ט

127825*20*2533
127932*16*3233
128032*25*3233
128140*32*4018
128250*40*509
128363*50*636

מסעף T  הברגה חוץ

אביזר לקצה צינור

מופה (מחבר כפול) פלסטיקזוית דשא

מסעף T  הברגה פנים

מסעף T  מעבר דו כיווני
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גינון וחקלאות
פיטינגים פלסטיק

כמות באריזהתאורמק"ט

13431/2100
13443/4100
13451100
13461.1/450
13471.1/250
1348220

כמות באריזהתאורמק"ט

13611/2100
13623/4100
13631100
13641.1/450
13651.1/250
1366220

כמות באריזהתאורמק"ט

13731/2100
13743/4100
13751100
13761.1/450
13771.1/250
1378230

זוית סטריט פלסטיקזוית 90  פלסטיקניפל כפול פלסטיק

כמות באריזהתאורמק"ט

13791/250
13803/450
1381130
13821.1/420
13831.1/220
1384220

כמות באריזהתאורמק"ט

13551/2250
13563/4150
13571100
13581.1/450
13591.1/250
1360230

כמות באריזהתאורמק"ט

13491/2250
13503/4150
13511100
13521.1/450
13531.1/250
1354230

כפה פלסטיקפקק פלסטיקהסתעפות טי T פלסטיק

כמות באריזהתאורמק"ט

1331 3/4*1/2100
1332 1*3/4100
1333 1.1/4*3/450
1334 1.1/4*150
1335 1.1/2*150
13361.1/2*1.1/430
1337 2*130
13382*1.1/420
1339 2*1.1/220

כמות באריזהתאורמק"ט

1393 3/4*1/2100
1394 1*1/2100
1395 1*3/4100
1396 1.1/2*1/250
1397 1.1/2*3/450
13981.1/2*150
1399 2*1/230
14002*3/430
1401 2*120

כמות באריזהתאורמק"ט

1404 3/4*1/2100
1405 1*1/2100
1406 1*3/4100
1407 1.1/2*1/250
1408 1.1/2*3/450
14091.1/2*150
1410 2*1/230
14112*3/430
1412 2*130

בושינג פלסטיקמופה מעבר פלסטיקניפל כפול מעבר פלסטיק
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רוכבים

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

120רוכב 3/4*25  (גונב מים)20726

110רוכב 3/4*32  (גונב מים)20727

65רוכב 3/4*50  (גונב מים)20728

34רוכב 3/4*75  (גונב מים)20729

12רוכב 3/4*110 (גונב מים)20730

גינון וחקלאות
P.V.C רוכבים וזקיפים

1/23/411.1/41.1/22ס"מ

5205020702090211021302150 ס"מ

8205120712091211121312151 ס"מ

10205220722092211223122152 ס"מ

12205320732093211321332153 ס"מ

15205420742094211421342154 ס"מ

20205520752095211521352155 ס"מ

25205620762096211621362156 ס"מ

30205720772097211721372157 ס"מ

40205820782098211821382158 ס"מ

50205920792099211921392159 ס"מ

60206020802100212021402160 ס"מ 

70206120812101212121412161 ס"מ

80206220822102212221422162 ס"מ

90206320832103212321432163 ס"מ

100206420842104212421442164 ס"מ

P.V.C זקיפי
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כלי עבודה מיני ידניים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

1101
סט כלי עבודה מיני ידית 

פלסטיק
247290106232822

מגרפה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

367290106232754מגרפה  12 שיניים1090

367290106232761מגרפה  14 שיניים1091

367290106232778מגרפה  16 שיניים1092

מטאטא דשא

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290106232785מטאטא דשא מתכת1093

257290106232792מטאטא דשא מתכת מתכוונן1094

247290106232808מגרפת עלים פלסטיק  1095

מספרי גיזום גדר חיה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

247020106232815מספרי גיזום גדר חיה1100

גינון וחקלאות
כלי עבודה לגן
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גינון וחקלאות
יוטות ופלריג

גליל יוטה

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230651גליל גליל יוטה ירוקה 1מ'11190
7290106230668גליל גליל יוטה ירוקה 1.5מ'11191
7290106230675גליל גליל יוטה ירוקה 2מ'11192
7290106230682גליל גליל יוטה ירוקה 3מ'11193
7290106230699גליל גליל יוטה לבנה 1מ'11199
7290106230705גליל גליל יוטה לבנה 1.5מ'11200
7290106230712גליל גליל יוטה לבנה 2מ'11201
7290106230729גליל גליל יוטה לבנה 3מ'11202
7290106230736גליל גליל יוטה שחורה 1מ'11203
7290106230743גליל גליל יוטה שחורה 1.5מ'11204
7290106230750גליל גליל יוטה שחורה 2מ'11205
7290106230767גליל גליל יוטה שחורה 3מ'11207
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