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מערכות נקזים לבניין
אביזרים מתוברגים

ברכיים 90º  תבריג צד אחד
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20913 32  90º 25/2007290013647139ברך

2091540  90º 25/1507290013647153ברך

20917 50  90º 25/907290013647177ברך

ברכיים 45º  תבריג צד אחד
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20912 32  45º 25/2007290013647122ברך

2091440  45º 25/1807290013647146ברך

20916 50  45º 25/1507290013647160ברך

ברכיים 90º  תבריג כפול
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20901 32/32  90º 25/2007290013647016ברך

2090340/40  90º 25/1007290013647030ברך

20905 50/50  90º 25/807290013647054ברך

ברכיים 45º תבריג כפול
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20900 32/32  45º 25/2007290013647009ברך

2090240/40  45º 25/1257290013647023ברך

20904 50/50  45º 25/907290013647047ברך
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים מתוברגים

ברכיים 90º  מעברים תבריג כפול
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20907 40/32  90º 25/1607290013647078ברך

2090950/32  90º 25/1007290013647092ברך

20911 50/40  90º 25/1007290013647115ברך

ברכיים 45º  מעברים תבריג כפול
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20906 40/32  45º 25/1257290013647061ברך

2090850/32  45º 25/1007290013647085ברך

20910 50/40  45º 25/1007290013647108ברך

ברכיים 90º לסיפון 1.1/4  40/32  תבריג/ש"ת
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/1707290013647207ברך 90º  40/32   תבריג/ש"ת20918

ברכיים טלסקופיות

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20944
ברך 50 טלסקופית לסיפון 

מטבח
15/507290013647191

20945
ברך 40 טלסקופית למכונת 

כביסה
15/507290013647184
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים מתוברגים

מצמדים כפולים תבריג (מופה)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/2007290013647597מצמד כפול  32/32 20980

25/1007290013647603מצמד כפול  2098140/40

25/657290013647610מצמד כפול  50/50 20982

מצמדים כפולים מעברים תבריג (מופה מעבר)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/2007290013647627מצמד כפול מעבר  40/32 20983

25/1507290013647634מצמד כפול מעבר  2098450/32

25/1007290013647641מצמד כפול מעבר 50/40 20985

25/707290013647658מצמד כפול מעבר  50/60 20986

T  90 תבריגº מסעפים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

2095032/32/32  90º 25/1257290013647375מסעף

2095140/40/40  90º  25/507290013647382מסעף

2095250/50/50  90º  15/507290013647399מסעף

T 90 מעברים תבריגº מסעפים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

15/507290013647405מסעף  90º מעבר  2095350/40/50

15/507290013647412מסעף  90º מעבר  2095450/32/50
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים מתוברגים

Y 45 תבריגº מסעפים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20955 40/40/40  45º 20/507290013647429מסעף

2095650/50/50  45º 15/457290013647436מסעף

Y 45 מעברים תבריגº מסעפים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

2095750/40/50  45º 15/457290013647443מסעף

ברך לתיקון שרשורי – תבריג צד אחד

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21340
ברך לתיקון שרשורי 40 

תבריג צד אחד
10/1007290013648570

21341
ברך לתיקון שרשורי 50 

תבריג צד אחד
10/1007290013648587

ברך לתיקון שרשורי – תבריג כפול

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21342
ברך שרשורי 40/40 תבריג 

כפול
10/1007290013648594

21343
ברך שרשורי 50/50 תבריג 

כפול
10/1007290013648600
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מערכות נקזים לבניין
אביזרי שקע תקע

ברכיים 87º  שקע תקע
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/2007290013647221ברך 87º  40 שקע תקע 20919

25/2007290013647245ברך 87º  50 שקע תקע 20921

247290013647276ברך 87º  75 שקע תקע 20923

247290013647306ברך 87º  110   שקע תקע 20925

97290013647368ברך 87º  160 שקע תקע 20935

ברכיים 45º  שקע תקע
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/2007290013647214ברך 45º  40 שקע תקע20942

25/2007290013647238ברך 45º  50 שקע תקע 20920

247290013647269ברך 45º  75 שקע תקע 20922

247290013647290ברך 45º 110 שקע תקע 20924

127290013647351ברך 45º 160 שקע תקע 20934

ברכיים  ש"ת  עם בקרות

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20939
50  87º ברך

עם ביקורת גב  שקע תקע 
12/757290013647252

21078
75  87º ברך

עם ביקורת גב  שקע תקע 
167290013647283

20929
110 87º ברך

עם ביקורת גב  שקע תקע 
247290013647344

20930
ברך 45º 110 עם ביקורת גב  

שקע תקע
187290013647337

ברכיים 30º/15º שקע תקע
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

127290013647313ברך 15º  110   שקע תקע 20928

127290013647320ברך 30º  110   שקע תקע 20936
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מערכות נקזים לבניין
אביזרי שקע תקע

מסעפים T  87º  שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290013647450מסעף 87º  40/40 שקע תקע21110

10/707290013647467מסעף 87º  50/50 שקע תקע20958

257290013647474מסעף 87º 75/75 שקע תקע   20960

12/207290013647498מסעף 87º 110  110/110 שקע תקע   20961

67290013648938מסעף 87º 160/160  שקע תקע21320

מסעפים T 87º מעברים שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20965
     110/50        87º מסעף

שקע תקע   
12/207290013647481

מסעף 87º  מעבר 160/110 21321
שקע תקע

67290013648945

מסעפים Y 45º שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290013647535מסעף 45º   40/40  שקע תקע21111

10/807290013647542מסעף 45º   50/50  שקע תקע 20969

10/807290013647559מסעף 45º   75/75  שקע תקע 20970

167290013647573מסעף 45º   110/110  שקע תקע 20971

67290013647580מסעף 45º   160/110  שקע תקע21322

מסעפים Y 45º מעברים שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20972
110/50 45º מסעף

מעבר שקע תקע 
12/207290013647566

21323
160/110 45º מסעף

מעבר שקע תקע 
67290013648716
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מערכות נקזים לבניין
אביזרי שקע תקע

מסעפים T 87º שקע תקע עם ביקורת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20959
מסעף 87º  50/50 עם 
ביקורת גב  שקע תקע 

107290013648792

20975
מסעף 87º  75/75 עם 
ביקורת גב  שקע תקע 

107290013648808

20962
מסעף 87º  110/110 עם 

ביקורת גב  שקע תקע 
127290013647504

20966
מסעף 87º  110/50 מעבר 

עם ביקורת גב שקע תקע 
107290013648815

ניפל תיקון טלסקופי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

107290013648839ניפל טלסקופי 2131050

107290013648846ניפל טלסקופי 2131175

307290013647771ניפל טלסקופי 20996110

PP ניפל תיקון מצינור אסבסט לצינור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20997
ניפל תיקון מצינור אסבסט 
לצינור 110PP כולל אטם

167290013647801

מצרות לתיקון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20998
מצרת לתיקון 110/100 

P.P. לצינור
157290013647788

21050
מצרת לתיקון 110/94

P.V.C  לצינור
157290013647795
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מערכות נקזים לבניין
אביזרי שקע תקע

מצמדים כפולים שקע תקע (מופה)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/1007290013647665מצמד כפול 40 שקע תקע20987

25/907290013647672מצמד כפול 50 שקע תקע20988

12/657290013647689מצמד כפול 75 שקע תקע20989

217290013647696מצמד כפול 110 ללא מעצור  ש"ת20990

217290013647702מצמד כפול 110 עם מעצור ש"ת20991

87290013647719מצמד כפול 160 שקע תקע20992

צינור ביקורת 110

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

127290013648976צינור ביקורת 21380110

מצמדים כפולים מעברים שקע תקע (מופה)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

157290013647726מצמד כפול מעבר  50/40  ש"ת21009

157290013647733מצמד כפול מעבר  75/50  ש"ת20993

157290013647740מצמד כפול מעבר  110/50  ש"ת20994

157290013647757מצמד כפול מעבר  110/75  ש"ת20995

67290013647764מצמד כפול מעבר 160/110 ש"ת21000

מסעפים כפולים שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

107290013648785מסעף 87º כפול (צלב) 110/50/50 ש"ת20974

107290013648778מסעף 87º כפול (צלב) 110/110/110 ש"ת20973

107290013648723מסעף 87º פינתי כפול  110 ש"ת21300

67290013648730מסעף 87º פינתי כפול  160 ש"ת21301

107290013648754מסעף 45º פינתי כפול  110 ש"ת21302

67290013648761מסעף 45º פינתי כפול  160 ש"ת21303

107290013648747מסעף 87º פינתי כפול  110/50 ש"ת21304

107290013648822מסעף 45º פינתי כפול  110/50 ש"ת21305
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים לאסלה

ברך לאסלה עם ביקורת גב

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21053
ברך לאסלה לבן עם ביקורת 

גב 69 ואטם
147290013648068

זקיף לאסלה עם ביקורת גב

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21054
זקיף לאסלה עם ביקורת גב 

50 ואטם
167290013648075

21049
זקיף לאסלה

ללא ביקורת  ואטם
167290013648617

ניפל שרשורי לאסלה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21052
ניפל לאסלה שרשורי מקצועי,

אטמים שחורים
247290013648082

ברך לאסלה אמריקאי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21051
ברך אסלה אמריקאי שרשורי 

ראש קשיח לבן
247290013648099

21068
ברך אסלה אמריקאי שרשורי 

ראש קשיח פרגמון
247290013648693
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים לאסלה / אביזרי קצה

חיבור לאסלה אקצנטרי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/307290013648679חיבור אקצנטרי לאסלה21331

חיבור ישיר קצר לאסלה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/307290013648655חיבור ישיר קצר לאסלה 21330

פקק לקצה צינור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/9007290013648105פקק  ש"ת  2105650

25/3007290013648112פקק  ש"ת  2105775

25/1007290013648129פקק  ש"ת  21058110

12/487290013648136פקק  ש"ת  21059160

כובע אוורור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

24/457290013648037כובע אוורור  2103550

24/1207290013648044כובע אוורור  2103675

25/1007290013648051כובע אוורור  21037110
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רשת 110 עליונה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/3007290013647942צבע לבן, קנט רחב21022

25/3007290013647955צבע פרגמון, קנט רחב21023

25/3007290013647962ציפוי ניקל, קנט רחב21026

25/3007290013748126צבע לבן, קנט צר21043

25/3007290013748133צבע פרגמון, קנט צר21044

25/3007290013748140ציפוי ניקל, קנט צר21045

מערכות נקזים לבניין
רשתות ומכסים

רשת עם שרוול

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21032
רשת שרוול 110 למחסום 

צבע לבן
12/1927290013647931

רשת 110 פנימית ללא קנט

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21033
רשת 110 פנימית

ללא קנט
25/2007290013648006

21038
רשת 110 פנימית ניקל

ללא קנט
25/2007290013648013

מכסה 110 עליון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/3007290013647979מכסה 110 עליון צבע לבן21027

25/3007290013647986מכסה 110 עליון צבע פרגמון21028

25/3007290013647993מכסה 110 עליון ציפוי ניקל21031

21034
מכסה זמני 110 למאספים 

ומחסומי רצפה
25/3007290013648020
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מערכות נקזים לבניין
מחסומי ריצפה

מאסף/מחסום נמוך

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

15/607290013647818מאסף 40/70 נמוך למקלחת21010

21039
מחסום 50/85 נמוך 

למרפסות
15/607290013648709

מאסף רצפה 50/130

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290013647863מאסף רצפה  50/130     21011

מאסף רצפה 50/130 נפילה "2

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21012
מאסף רצפה  50/130

נפילה "2    
257290013647870

מאסף רצפה 50/130 נפילה "4

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21013
מאסף רצפה  50/130

נפילה "4  
157290013647887
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מערכות נקזים לבניין
מחסומי ריצפה

מחסום רצפה 50/140 למקלחת סגור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290013647900מחסום 140 / 50 סגור21015

מחסום רצפה 50/140 למקלחת פתוח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290013647894מחסום 140 / 50 פתוח21014

מחסום 50/40/130 עם חוסם ריח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290013647917מחסום 2101650/40/130

הגבהה למחסומי רצפה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21021
הגבהה למאספים ומחסומי 

רצפה
607290013647924
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מערכות נקזים לבניין
אומים

מפתח לאומים תבריג

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290013648952מפתח לאומים תבריג 2104032-40

257290013648969מפתח לאומים תבריג 2104150-69

אום ופקק למאספים ומחסומים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

507290013648303אום למחסום רצפה 2107750

507290013648310אום למאסף רצפה  2107969

507290013648280פקק למחסום רצפה 50 +אטם21067

507290013648297פקק למאסף רצפה  69 +אטם21069

אום לאביזרי תבריג

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

507290013648327אום לאביזרי תבריג  2106132

507290013648334אום לאביזרי תבריג  2106240

507290013648358אום לאביזרי תבריג  2106350

507290013648921אום לאביזרי תבריג  2110969

פקק לאביזרי תבריג (שטוח)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

507290013648365פקק  32  לאביזרי תבריג21064

507290013648372פקק  40  לאביזרי תבריג21065

507290013648389פקק  50  לאביזרי תבריג21066

507290013648983פקק  69  לאביזרי תבריג21115
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הלהיט שכובש 

את המדינה!

מחסומי סמארט סיפון
לכל סוגי הכיורים
הרבה יותר מסיפון !

התקנה פשוטה ללא אילתורים 
ואביזרים נלווים

יעול שטחי האחסון

10 שנות אחריות

מחסום הסמארט סיפון
פטנט מהפכני וראשון מסוגו בעולם.

מערכת לניקוז כל סוגי הכיורים 
המשלבת התקנה פשוטה ללא 

אביזרים נילווים
תוך ניצול  מקסימלי

של חלל הארון.

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ התקנה צמודה לקיר בשיטה בלעדית

שמעניקה ניצול שטח מירבי בארון
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מערכות נקזים לבניין
סמארט סיפון

מערכת מחסום סמארט סיפון "2 לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21082
סמארט סיפון "2

לכיור מטבח
5/257290013648150

 מערכת מחסום סמארט סיפון "2 עם כניסה למדיח/מכונת כביסה לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21083
סמארט סיפון "2 עם כניסה 

למדיח לכיור מטבח 
5/207290013648198

מערכת מחסום סמארט סיפון כפול "2 לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21087
סמארט סיפון כפול "2 לכיור 

מטבח
167290013648860

מערכת מחסום סמארט סיפון כפול "2 עם כניסה למדיח/מכונת כביסה לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21104
סמארט סיפון כפול "2 עם 
כניסה למדיח לכיור מטבח

157290013648877

פטנט
הארון  במרכז  ולא  לקיר  צמוד  מותקנים  הסיפונים 
בשיטה בלעדית המעניקה ניצול שטח מירבי בארון.
כמו כן, התקנת הסיפון קלה ופשוטה ללא אביזרים

נילווים ו/או אילתורים.

כל הזכויות שמורות לצינור וברז ©

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ
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מערכות נקזים לבניין
סמארט סיפון

מערכת מחסום סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21106
סמארט סיפון אמריקאי

כפול "2 לכיור מטבח
157290013648907

מערכת מחסום סמארט סיפון אמריקאי "2 עם כניסה למדיח/מכונת כביסה לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21084
סמארט סיפון אמריקאי  "2

עם כניסה למדיח לכיור מטבח
10/507290013648167

מערכת מחסום סמארט סיפון אמריקאי "2 לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21085
סמארט סיפון אמריקאי  "2 

לכיור מטבח
207290013648891

מערכת מחסום סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 עם כניסה למדיח/מכונת כביסה לכיור מטבח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21088
סמארט סיפון אמריקאי כפול "2 
עם כניסה למדיח לכיור מטבח 

157290013648914

פטנט
הארון  במרכז  ולא  לקיר  צמוד  מותקנים  הסיפונים 
בשיטה בלעדית המעניקה ניצול שטח מירבי בארון.
כמו כן, התקנת הסיפון קלה ופשוטה ללא אביזרים

נילווים ו/או אילתורים.

כל הזכויות שמורות לצינור וברז ©

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ
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מערכת מחסום סמארט סיפון 1.1/4 לכיור רחצה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21080
סמארט סיפון 1.1/4

לכיור רחצה
10/507290013648143

21108
סמארט סיפון  1.1/2

לכיור רחצה עם ונטיל אוטומטי
     7290013648662

מערכת מחסום סמארט סיפון 1.1/4 לכיור רחצה עם כניסה למזגן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21103
סמארט סיפון 1.1/4  עם 
כניסה למזגן לכיור רחצה

10/507290013648884

פטנט
הארון  במרכז  ולא  לקיר  צמוד  מותקנים  הסיפונים 
בשיטה בלעדית המעניקה ניצול שטח מירבי בארון.
כמו כן, התקנת הסיפון קלה ופשוטה ללא אביזרים

נילווים ו/או אילתורים.

כל הזכויות שמורות לצינור וברז ©

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

פטנט
מורות לצינור וברז ©

ות ש
כוי

הז
ל 
כ

לם
עו

סוגו ב
ראשון מ

מערכות נקזים לבניין
סמארט סיפון
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סיפון 1.1/4 לכיור רחצה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21120
מחסום (סיפון) 1.1/4

לכיור רחצה
507290105373762

21121
מחסום (סיפון) 1.1/4

לכיור רחצה עם כניסה למזגן
507290105373779

סיפון 1.1/4 ציפוי ניקל לכיור רחצה 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21081
 מחסום (סיפון) 1.1/4 ציפוי 

ניקל לכיור רחצה
10/507290013648211

מערכות נקזים לבניין
סיפונים גלויים

סיפון 1.1/4 למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21086
מחסום (סיפון) 1.1/4

למכונת כביסה
10/507290013648204
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מערכות נקזים לבניין
סיפונים גלויים

סיפון מטבח לכיור אמריקאי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21124
מחסום (סיפון) אמריקאי "2 

לכיור מטבח
207290105373809

21125
מחסום (סיפון) אמריקאי "2 

לכיור מטבח עם כניסה למדיח
207290105373816

סיפון מטבח לכיור ישראלי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

207290105373786מחסום (סיפון) "2 לכיור מטבח21122

21123
מחסום (סיפון) "2 לכיור מטבח

עם כניסה למדיח
207290105373793
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מערכות נקזים לבניין
סיפונים גלויים

ונטיל לסיפון אמריקאי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21095
ונטיל למחסום (סיפון) 

אמריקאי
10/407290013648266

מחסום (סיפון) לאגנית 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21092S  10/507290013648228מחסום (סיפון) לאגנית

5/507290013648686חיבור ארוך לאגנית21360

מאריכים למחסום (סיפון) 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21089
מאריך למחסום (סיפון) 
אמריקאי 40 עם כניסה 

למדיח
10/1007290013648259

25/1507290013648235מאריך למחסום (סיפון)  210901.1/4

25/1007290013648242מאריך למחסום (סיפון) "210912

אביק לאמבטיה 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/307290013648273אביק לאמבטיה רגיל21093
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים לביוב

ברכיים 87º לביוב שקע תקע
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290105375827ברך 87º 110  ביוב PVC כתום20927

107290105375834ברך 87º 160  ביוב PVC כתום20940

107290105375841ברך 87º 200  ביוב PVC כתום21370

ברכיים 45º לביוב שקע תקע
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290105375858ברך 45º 110  ביוב PVC כתום20926

107290105375865ברך 45º 160  ביוב PVC כתום20941

107290105375872ברך 45º 200  ביוב PVC כתום21371

מצמדים כפולים לביוב שקע תקע (מופה)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21001
 PVC מצמד כפול 110 ביוב

כתום
257290105375889

21002
 PVC מצמד כפול 160 ביוב

כתום
107290105375896

21372
 PVC מצמד כפול 200 ביוב

כתום
107290105375902

מסעפים Y 45º לביוב  שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20978
 PVC 110 ביוב Y 45º מסעף

כתום
107290105375919

20979
 PVC 160 ביוב Y 45º מסעף

כתום
57290105375926

21373
 PVC 200 ביוב Y 45º מסעף

כתום
87290105375933
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מערכות נקזים לבניין
אביזרים לביוב

מסעפים T 87º לביוב שקע תקע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20976
 PVC 110 ביוב T 87º מסעף

כתום
207290105375940

20977
 PVC 160 ביוב T 87º מסעף

כתום
57290105375957

21374
 PVC 200 ביוב T 87º מסעף

כתום
57290105375964

אל חוזר לביוב

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

67290105375971אל חוזר לביוב 21005110

67290105375988אל חוזר לביוב 21006160

S 110 סיפונים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21007
סיפון S 110 לביוב PVC חוסם 

ריח - כתום
87290105375995

21046
 P.P לשפכים S 110 סיפון

חוסם ריח - אפור
87290105376008

P 110 סיפונים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

21047
סיפון P 110 לביוב PVC חוסם 

ריח - כתום
87290105376015

21048
 P.P לשפכים P 110 סיפון

חוסם ריח - אפור
87290105376022
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מערכות נקזים לבניין
PP צנרת

ניפל שפכים PP  אפור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/7507290013648396ניפל  40  -  50 ס"מ21141

10/6007290013648402ניפל  40  -  100 ס"מ21142

10/5007290013648419ניפל  50  -  50 ס"מ21143

10/5007290013648426ניפל  50  -  100 ס"מ21144

10/2887290013648433ניפל  75  -  50 ס"מ21145

10/1687290013648440ניפל  75  -  100 ס"מ21146

10/2887290013648457ניפל  110  -  30 ס"מ21147

10/3207290013648464ניפל  110  -  50 ס"מ21148

10/1007290013648471ניפל  110  -  75 ס"מ21149

10/1607290013648488ניפל  110  -  100 ס"מ21150

PP צינור שפכים אפור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/4007290013648495צינור שפכים  2112032/400

10/3007290013648501צינור שפכים  2112140/300

10/3007290013648518צינור שפכים  2112240/400

10/2007290013648525צינור שפכים  2112350/300

10/2007290013648532צינור שפכים  2112450/400

5/1507290013648549צינור שפכים  2112575/300

5/687290013648559צינור שפכים  21126110/300

5/687290013648563צינור שפכים  21127110/400
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מערכות נקזים לבניין
PVC צנרת

ניפל ביוב PVC כתום

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

107290105376039ניפל  110  -  50 ס"מ21160

107290105376046ניפל  110  -  100 ס"מ21161

107290105376053ניפל  160  -  50 ס"מ21162

107290105376060ניפל  160  -  100 ס"מ21163

SN4/SN8 כתום PVC צינור ביוב

תאור הפריטמק"ט
כמות 
באריזה

ברקוד

21130PVC  כתום  SN4  110/300 687290105376077צינור ביוב

21131PVC  כתום  SN4  110/400 687290105376084צינור ביוב

21132PVC  כתום  SN4  160/300 357290105376091צינור ביוב

21133PVC  כתום  SN4  160/400 357290105376107צינור ביוב

21134PVC  כתום  SN4  200/300 207290105376114צינור ביוב

21135PVC  כתום  SN4  200/400 207290105376121צינור ביוב

21151PVC  כתום  SN8  110/300 687290105376138צינור ביוב

21152PVC  כתום  SN8  110/400 687290105376145צינור ביוב

21153PVC  כתום  SN8  160/300 357290105376152צינור ביוב

21154PVC  כתום  SN8  160/400 357290105376169צינור ביוב

21155PVC  כתום  SN8  200/300 207290105376176צינור ביוב

21156PVC  כתום  SN8  200/400 207290105376183צינור ביוב
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מערכות נקזים לבניין
אטמים

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20767
אטם מנג'ט לברך 

אסלה
107290105371232

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

107290106235175אטם מנג'ט כתר20766

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

207731.1/410/1007290105371218
20774210/1007290105371225

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20748501007290106235052

20749691007290106235069

207541101007290105371270

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

207505020/5007290106235014

20751110157290106235021

20752160157290106235038

20753200157290106235045

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

1.1/410/3007290105371195 לסיפון20781

210/3007290105371201 לסיפון20782

1.1/410/1007290105370327 לסמארט סיפון21135

210/1007290105370334 לסמארט סיפון21136

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

257290105371263אטם מנג'ט פוצ'י20344

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2076332507290106235144
2076440507290106235151
2076550507290106235168

אטם מנג'ט לברך אסלה

אטם מנג'ט לאסלהאטם מנג'ט כתר

אטם אורינג עגול

אטם חדירה

סט אטמים לסיפון/סמארטסיפון

אטם מנג'ט פוצ'י

אטם קוני לאביזרי תבריג
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מערכות נקזים לבניין
אטמים

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2078340/32257290105371102
2078450/32257290105371096
2078550/40257290105371119
2078660/50257290105371126
2078960/40257290105371267

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20768
אטם מנג'ט לניפל 

אסבסט
107290106235182

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2079540/32257290106235236

2079650/32257290106235243

2079750/40257290106235250

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20775322007290105371133
20776403007290105371140
2077750100/2007290105371157
20778751507290105371164
207791101007290105371171
20780160507290105371188

אטם כדורי

אטם מעבר שטוח אטם שפה לצנרת

אטם מנג'ט לניפל אסבסט
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כשהיינו צעירים השתמשנו בסבון,
גדלנו ועברנו למחליק בצ‘יק

הגיע הזמן להחליף
את הסבון והקומבינות...

כשהיינו צעירים השתמשנו בסבון,

ספרי מחליק בצ'יק

ברקודכמות באריזהמק"ט

21117127290013648990

לא מלכלך  •

שומר על האטם מפני   •
התייבשות ו/או התקשות

500 מ“ל - מאפשר כמות   •
גדולה של חיבורים

עלות אטרקטיבית  •

מערכות נקזים לבניין
מחליק בצ'יק
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