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חומרי בניין
ארגזי בטון

אמבטיט 

ברקודתאור הפריטמק"ט

11098
אמבטיט 40 קטן 35 ליטר

700x500x150 מ"מ
7290106239883

11099
אמבטיט 60 גדול 76 ליטר

915x610x205 מ"מ
7290106239890

ארגזי בטון פלסטיק

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230231ארגז בטון פלסטיק 1מ' * 1מ'11045

7290106230248ארגז בטון פלסטיק 2מ' * 1מ'11046
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פלסטיט (גיגית)

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105373700פלסטיט שחורה11096

7290105373717פלסטיט ירוקה11097

דלי שחור 10 ליטר לבניין

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105373724דלי שחור 10ליטר לבניין11100

חומרי בניין
פלסטיט ודליים
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חומרי בניין
מריצות ועגלות משא

מריצות לבניין

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230255מריצה לבניין פח צבוע ,לגר בגלגל 11054

7290106230262מריצה לבניין מגולוון ,לגר בגלגל 11055

עגלות משא

ברקודעומס מקסימליתאור הפריטמק"ט

2007290106230163 ק"געגלת משא משטח צר11036

2007290106230170 ק"געגלת משא משטח רחב11037
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חומרי בניין
עזרים ליציקות בטון

משולש אף מים ליציקות בטון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

11080
משולש אף מים ליציקות בטון  

(20ס"מ/20ס"מ)
2.5 * 40 =

100 מ'
7290106230279

תפר עוצר מים התפשטות חד צדדית

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

11087
תפר עצר מים התפשטות

חד צדדי 19.5 ס"מ 
257290106230286 מ'

11089
תפר עצר מים התפשטות

 חד צדדי 24 ס"מ   
257290106230293 מ'

משולש אף מים הינו משולש שווה שוקיים המיוצר מ p.v.c במידות סטנדרט 20ס"מ * 20 ס"מ.• 

משולש אף מים מייצר פינה קטומה (אף מים) באלמנט הבטון היצוק בתבנית.• 

למשולש אף מים יש חורים המוכנים מראש למסמרים ומאפשר התקנה קלה ומהירה.• 

ניתן להזמין משולש במידות מיוחדות לפי הצורך.• 

תפר עוצר מים התפשטות חד צדדי משמש להפסקות קטעי יציקה באלמנטים מבטון.• 

בהתקשות הבטון ותפר עוצר מים התפשטות חד צדדי מתקבל איטום לחדירת מים לתוך המבנה • 

וגמישות בחיבורי אלמנט הבטון.

תפר עצר מים התפשטות חד צדדי 19.5 ס"מ משמש בעיקר למבני מגורים• 

תפר עצר מים התפשטות חד צדדי 24 ס"מ   משמש בעיקר למבני ציבור בהם אלמנט הבטון גדול יותר• 
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חומרי בניין
צינורות שקופים

צינור PVC שקוף מופץ בעיקר לענף התעשייה. • 

צינור PVC שקוף ומיועד להזרמת אויר, נוזלים, וכימיקלים בלחצים נמוכים.• 

צינור PVC שקוף מיוצר מחומרים משובחים ושקופים שניתן לראות את הזורם בו והגנה מפני האקלים הישראלי.• 

צינור PVC שקוף במידות 10-12 / 10-13 מופץ ומיועד לענף הבניה ומשמש כצינור פלס (שתיכמוס).• 

צינורות שקופים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

2007290105377999צינור PVC שקוף 2-4 6000

2007290105378002צינור PVC שקוף 3-5 6001

2007290105378019צינור PVC שקוף 4-6 6002

2007290105378026צינור PVC שקוף 5-8 6003

2007290105378033צינור PVC שקוף 6-9 6004

2007290105378040צינור PVC שקוף 7-9 6005

507290105378057צינור PVC שקוף 8-10 6031

1007290105378064צינור PVC שקוף 8-10 6032

507290105378071צינור PVC שקוף 8-11 6006

1007290105378088צינור PVC שקוף 8-11 6007

507290105378101צינור PVC שקוף 9-11 6009

257290105378118צינור PVC שקוף 10-12 6010

507290105378125צינור PVC שקוף 601110-12

1007290105378132צינור PVC שקוף 601210-12

257290105378149צינור PVC שקוף 601310-13

507290105378156צינור PVC שקוף 601410-13

1007290105378163צינור PVC שקוף 601510-13

507290105378170צינור PVC שקוף 601610-16

507290105378187צינור PVC שקוף 601712-15

1007290105378194צינור PVC שקוף 601812-15

507290105378200צינור PVC שקוף 601912-16

1007290105378217צינור PVC שקוף 602012-16

507290105378224צינור PVC שקוף 602115-18

507290105378231צינור PVC שקוף 602215-19

507290105378248צינור PVC שקוף 602316-20

507290105378255צינור PVC שקוף 602418-23

507290105378262צינור PVC שקוף 602522-27

507290105378279צינור PVC שקוף 25-31 "60261

507290105378286צינור PVC שקוף 32-38 "60271.1/4

507290105378293צינור PVC שקוף 37-44 "60281.1/2

257290105378309צינור PVC שקוף 50-58 "60292

257290105378316צינור PVC שקוף 62-70 "60302.1/2

5
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חומרי בניין
צנרת ניקוז שרשורי

צנרת ניקוז שרשורי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

6040
צינור ניקוז שרשורי למערכות 

מיזוג אויר 5/8 
507290105378590 מ'

6041
צינור ניקוז שרשורי למערכות 

מיזוג אויר 3/4
507290105378606 מ'

6042
צינור ניקוז שרשורי למערכות 

מיזוג אויר 7/8
507290105378613 מ'

צינור PVC שרשורי מופץ ומיועד בעיקר לענף התעשייה ולניקוז מערכות מיזוג אויר. • 

צינור PVC שרשורי מיוצר עם שטח פנימי חלק ושטח חיצוני גלי.• 

צינור PVC שרשורי מיוצר מחומרים משובחים ועמיד בפני האקלים הישראלי.• 

5
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דלי צבעוני

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106231306דלי 10ליטר צבעוני10012

7290106231313דלי 15ליטר צבעוני10013

7290106231320דלי 25ליטר צבעוני10014

פחי אשפה

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105373632פח אשפה 50ליטר ללא מכסה10000

7290105373649פח אשפה 60ליטר עם מכסה10001

7290105373656פח אשפה 76ליטר עם טבעת חיזוק ומכסה10002

חומרי בניין
פחי אשפה ודליים

צבעי הדליים: אדום, כחול, צהוב, כתום, ירוק• 
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חומרי בניין
עגלות אשפה

      עגלות אשפה (2 גלגלים)

ברקודתאור הפריטמק"ט

10004
עגלת אשפה 80 ליטר

(אורך 660 רוחב 450 גובה 930) 
7290106231269

10005
עגלת אשפה 120 ליטר

(אורך 560 רוחב 480 גובה 935) 
7290106231276

10006
עגלת אשפה 140 ליטר

(אורך 550 רוחב 475 גובה 1060) 
7290105373663

10007
עגלת אשפה 240 ליטר

(אורך 725 רוחב 575 גובה 1055) 
7290105373670

10008
עגלת אשפה 360 ליטר

(אורך 880 רוחב 640 גובה 1100)
7290105373687

      עגלות אשפה (4 גלגלים)

ברקודתאור הפריטמק"ט

10009
עגלת אשפה 660ליטר

(אורך 772 רוחב 1260 גובה 1160)
7290106231283

10010
עגלת אשפה 770ליטר

(אורך 776 רוחב 1373 גובה 1365)
7290106231290

10011 
עגלת אשפה 1100ליטר כולל דוושת 

דריכה לפתיחת מכסה קלה ונוחה
(אורך 1073 רוחב 1373 גובה 1354)

7290105373694
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חומרי בניין
מיכלים לאחסון נוזלים

מיכלים לאחסון נוזלים

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371904קלקר לשתיה 5ליטר 10045

7290106231337מיכל 20ליטר 10022

7290106231344מיכל 25ליטר 10023

7290106231375מיכל 20ליטר + ברז פלסטיק10026

7290106231382מיכל 25ליטר + ברז פלסטיק10027

7290013749666ברז 1/2 למיכל פלסטיק10039

מגפיים שחורות

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371805מגפיים שחורות  מידה 1135038

7290105371812מגפיים שחורות  מידה 1135139

7290105371829מגפיים שחורות  מידה 1135240

7290105371836מגפיים שחורות  מידה 1135341

7290105371843מגפיים שחורות  מידה 1135542

7290105371850מגפיים שחורות  מידה 1135643

7290105371867מגפיים שחורות  מידה 1135744

7290105371874מגפיים שחורות  מידה 1135845

7290105371881מגפיים שחורות  מידה 1135946

7290105371898מגפיים שחורות  מידה 1136047
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בנד מתכת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט
200/1007290105373403בנד מתכת 114093/8
200/1007290105373410בנד מתכת 114001/2
200/1007290105373427בנד מתכת 114013/4
200/1007290105373434בנד מתכת 114021
200/1007290105373441בנד מתכת 114031.1/4
200/1007290105373458בנד מתכת 114041.1/2
200/1007290105373465בנד מתכת 114052
100/507290105373472בנד מתכת 114073
100/507290105373489בנד מתכת 114084
100/507290106239548בנד מתכת 114106

חומרי בניין
משאבות נפט חבקים ושלט זהירות

משאבת נפט

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105371799משאבת נפט גדולה לחבית11122

7290105371782משאבת נפט קטנה 11110

חבקים (אזיקונים)

ברקודתאור הפריטמק"ט
7290106231108אזיקון 100 מ"מ11440
7290106231115אזיקון 140 מ"מ11441
7290106231122אזיקון 165 מ"מ11444
7290106231139אזיקון 200 מ"מ11445
7290106231146אזיקון 250 מ"מ11446
7290106231153אזיקון 292 מ"מ11447
7290106231160אזיקון 310 מ"מ11449
7290106231177אזיקון 368 מ"מ11450
7290106231184אזיקון 432 מ"מ11451
7290106231191אזיקון 500 מ"מ11452
7290106231207אזיקון 812 מ"מ11453
7290106231214אזיקון 1168 מ"מ 11454

פלטה מחורצת למזגן (למניעת רעשים)

ברקודתאור הפריטמק"ט

פלטה מחורצת למזגן6115
20סמ * 30סמ

7290105378583

פלטה מחורצת למזגן מיועדת להפריד בין מנוע המזגן למתלה • 

למניעת רעשים ולבלום את זעזוע המנוע.

פלטה מחורצת מיוצרת מחומרים משובחים ועמידה בפני האקלים • 

הישראלי. 
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חומרי בניין
גלילי ניילון

גליל ניילון שקוף

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230873גליל ניילון קטן עובי 0.05   1מ'- 2מ'  11240

7290106230880גליל ניילון גדול עובי 0.05   1מ'- 2מ'  11241

7290106230774גליל ניילון קטן עובי 0.1   1מ'- 2מ'  11225

7290106230781גליל ניילון גדול עובי 0.1   1מ'- 2מ'  11226

7290106230798גליל ניילון עובי 0.1   1.5מ'- 3מ'  11227

7290106230704גליל ניילון עובי 0.1   2מ'- 4מ'  11228

7290106230811גליל ניילון עובי 0.1   3מ'- 6מ'  11229

7290106230828גליל ניילון עובי 0.1   4מ'- 8מ'  11230

7290106230910גליל ניילון מפות מרשרש עובי 0.02   1מ'- 2מ'  11280

7290106230835גליל ניילון מפות קטן עובי 0.05   1מ'- 2מ'  11235

7290106230842גליל ניילון מפות גדול עובי 0.05   1מ'- 2מ'  11236

7290106230859גליל ניילון מפות קטן עובי 0.1   1מ'- 2מ'  11237

7290106230866גליל ניילון מפות גדול עובי 0.1   1מ'- 2מ'  11238

גליל ניילון צבעוני חומר ממוחזר

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230897גליל ניילון קטן עובי 0.1   1מ'- 2מ'  11259

7290106230903גליל ניילון גדול עובי 0.1  1מ'- 2מ'  11260
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ניילון נצמד לאריזה (סטרץ)

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230972סטרץ 10ס"מ  כחול11300

7290106230989סטרץ 10ס"מ  שקוף11302

7290106230996סטרץ 50ס"מ  כחול11301

7290106231009סטרץ 50ס"מ  שקוף11303

חומרי בניין
מוצרי אריזה/פנל P.V.C/שלט 

שלט "סכנה כאן בונים"

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106231221שלט "סכנה כאן בונים" 30ס"מ * 40ס"מ11500

 P.V.C  פנל

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106231474פנל 7ס"מ P.V.C לבן10190

7290106231481פנל 7ס"מ P.V.C אפור10191

7290106231498פנל 7ס"מ P.V.C חום10192

7290106231504פנל 7ס"מ P.V.C שחור10193
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חומרי בניין
שומרי מרחק

צלבים נשלפים לקרמיקה אבן ושיש

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230309צלב לקרמיקה אבן ושיש 1מ"מ 11129

7290106230316צלב לקרמיקה אבן ושיש 2מ"מ 11130

7290106230323צלב לקרמיקה אבן ושיש 3מ"מ 11131

7290106230330צלב לקרמיקה אבן ושיש 4מ"מ 11132

7290106230347צלב לקרמיקה אבן ושיש 5מ"מ 11133

7290106230354צלב לקרמיקה אבן ושיש 6מ"מ 11134

7290106230361צלב לקרמיקה אבן ושיש 7מ"מ 11135

7290106230378צלב לקרמיקה אבן ושיש 8מ"מ 11136

7290106230385צלב לקרמיקה אבן ושיש 10מ"מ 11137

7290106230392צלב לקרמיקה אבן ושיש 12מ"מ 11138

7290106230408צלב לקרמיקה אבן ושיש 15מ"מ 11139

שומר מרחק ללבני זכוכית

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230613שומר מרחק ללבני זכוכית 11180

קלין לקרמיקה אבן ושיש

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106230620קלין קטן לקרמיקה אבן ושיש 5מ"מ 11181

7290106230637קלין גדול לקרמיקה אבן ושיש 8-10מ"מ 11182
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DH  שומרי מרחק עגולים לקירות עמודים וקורות

ברקודתאור הפריטמק"ט

11150  DH20 6-18 7290106230415שומר מרחק עגול 20מ"מ לברזל

11151  DH25 6-18 7290106230422שומר מרחק עגול 25מ"מ לברזל

11152  DH30 6-18 7290106230439שומר מרחק עגול 30מ"מ לברזל

11153  DH40 6-18 7290106230446שומר מרחק עגול 40מ"מ לברזל

11154  DH50 6-18 7290106230453שומר מרחק עגול 50מ"מ לברזל

M  שומרי מרחק לתקרות קורות ורשתות

ברקודתאור הפריטמק"ט
11160  M8/15 7290106230460שומר מרחק לברזל 6-10 גובה 15מ"מ
11161M14/15 7290106230477שומר מרחק לברזל 12-18 גובה 15מ"מ
11162  M20/15 7290106230484שומר מרחק לברזל 18-25  גובה 15מ"מ
11163  M8/20 7290106230491שומר מרחק לברזל 6-12 גובה 20מ"מ
11164M14/20 7290106230507שומר מרחק לברזל 12-20 גובה 20מ"מ
11165  M8/25 7290106230514שומר מרחק לברזל 6-10 גובה 25מ"מ
11166M14/25 7290106230521שומר מרחק לברזל 12-18 גובה 25מ"מ
11167  M20/25 7290106230538שומר מרחק לברזל 18-25  גובה 25מ"מ
11168  M8/15 7290106230545שומר מרחק לברזל 6-10 גובה 30מ"מ
11169  M14/15 7290106230552שומר מרחק לברזל 12-18 גובה 30מ"מ
11170  M20/15 7290106230569שומר מרחק לברזל 18-25  גובה 30מ"מ

CS  שומרי מרחק לכלונסאות

ברקודתאור הפריטמק"ט

11171  CS110 7290106230576שומר מרחק לכלונסאות 55מ"מ

11172  CS140 7290106230583שומר מרחק לכלונסאות 70מ"מ

11173  CS150 7290106230590שומר מרחק לכלונסאות 75מ"מ

11174  CS190 7290106230606שומר מרחק לכלונסאות 90מ"מ

UP  שומרי מרחק לשיש

ברקודתאור הפריטמק"ט

11185  UP10 7290106230644שומר מרחק 10מ"מ  לשיש

חומרי בניין
שומרי מרחק
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חומרי בניין
רבי תאים

רב תאים

ברקודתאור הפריטמק"ט

10165(600x354x305)    7290105371942רב תאים 2 מגירות

10166(600x240x199)  7290105371959רב תאים 3 מגירות

10167(600x208x168)  7290105371966רב תאים 4 מגירות

10168(600x164x140)  7290105371973רב תאים 5 מגירות

10169(600x112x94)  7290105371980רב תאים 6 מגירות

10170(600x80x63)  7290105371997רב תאים 9 מגירות

7290106235441מתלה לרב תא  60x120 ס"מ 10175

7290106235458  מתלה לרב תא  60x180 ס"מ 10176

7290106235465  מתלה לרב תא  60x200 ס"מ 10177

7290106235472מעמד דו צדדי לרב תא10178

מעמד דו צדדי לרב תא

מתלה לרב תא
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חומרי בניין
ארקליות

ארקלית

ברקודתאור הפריטמק"ט

10151
ארקלית 1, 21.4 ליטר

(אורך 504 * רוחב 307 * גובה 194)
7290106231429

10152
ארקלית 2, 8.7 ליטר

(אורך 350 * רוחב 210 * גובה 196)
7290106231436

10153
ארקלית 3, 3.1 ליטר

(אורך 238 * רוחב 145 * גובה 129)
7290106231443

10154
ארקלית 4, 0.83 ליטר

(אורך 170 * רוחב 96 * גובה 80)
7290106231450

10155
ארקלית 5, 0.3 ליטר

(אורך 101 * רוחב 102 * גובה 50)
7290106231467

10156
ארקלית 4000, 60 ליטר

(אורך 715 * רוחב 442 * גובה 300)
7290106238862

10157
ארקלית 35, 36 ליטר

(אורך 490 * רוחב 400 * גובה 235)
7290106238879

10158
ארקלית 95, 97 ליטר

(אורך 605 * רוחב 500 * גובה 400)
7290106238886
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