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

w w w . t z i n o r . c o . i l

צינור וברז החברה היצרנית המובילה
בתחום המים והתעשיה לענף הבניה



180

צינור לחץ להזרמת גזים שונים מחוזק בסיבי • 

פוליאסטר.

הצנרת עמידה בלחץ עבודה עד 20 אטמוספרות.• 

הצינור מותאם לעבודה במוסכים, בפנצ'ריות, • 

בעמדת מילוי אויר בתחנת דלק, ובמפעלים.

מותאם למידות הסטנדרטיות של מחברי אויר • 

מהירים המופצים בישראל

מיוצר מחומרים משובחים ועמיד בפני האקלים • 

הישראלי

5 שנים אחריות לצינור לחץ אויר• 

5 שנים אחריות על צנרת לחץ אויר• 

5

5

לחץ אויר
צנרת לחץ אויר

צנרת לחץ אויר 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

507290105376190 מ'צינור לחץ אויר 1/4 צבע אדום7000

507290105376206 מ'צינור לחץ אויר 1/4 צבע כחול7001

507290105376213 מ'צינור לחץ אויר 5/16 צבע אדום7002

507290105376220 מ'צינור לחץ אויר 5/16 צבע כחול7003

סט צנרת לחץ אויר עם מחברי אויר מהירים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

57290105376237סט צינור לחץ אויר אדום 10מ'7010

57290105376244סט צינור לחץ אויר כחול 10מ'7011

57290105376251סט צינור לחץ אויר אדום 15מ'7012

57290105376268סט צינור לחץ אויר כחול 15מ'7013

57290105376275סט צינור לחץ אויר אדום 20מ'7014

57290105376282סט צינור לחץ אויר כחול 20מ'7015

57290105376299סט צינור לחץ אויר אדום 25מ'7016

57290105376305סט צינור לחץ אויר כחול 25מ'7017

57290105376312סט צינור לחץ אויר אדום 30מ'7018

57290105376329סט צינור לחץ אויר כחול 30מ'7019
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מחברי אויר מהירים

לחץ אויר
מחברי אויר מהירים

ברקודכמות באריזהמק"ט

703010/2007290105376350

חיבור אויר 914 זכר לקצה צינור

ברקודכמות באריזהמק"ט

703310/2007290105376381

חיבור אויר 97 זכר הברגה 1/4 חיצונית

ברקודכמות באריזהמק"ט

703610/2007290105376411

חיבור אויר 915 זכר הברגה 1/4 פנימית

ברקודכמות באריזהמק"ט

703910/2007290105376442

חיבור אויר פרפר 915 זכר
הברגה 1/4 פנימית

ברקודכמות באריזהמק"ט

703110/2007290105376367

חיבור אויר 92-106 נקבה לקצה צינור

ברקודכמות באריזהמק"ט

703410/2007290105376398

חיבור אויר 92 נקבה הברגה 1/4 פנימית

ברקודכמות באריזהמק"ט

703710/2007290105376428

חיבור אויר 925 בנד בין צינורות

ברקודכמות באריזהמק"ט

703210/2007290105376374

חיבור אויר 94 נקבה הברגה 1/2 חיצונית

ברקודכמות באריזהמק"ט

703510/2007290105376404

חיבור אויר 911 זכר הברגה 1/4 חיצונית

ברקודכמות באריזהמק"ט

703810/2007290105376435

חיבור אויר פרפר 92 נקבה
הברגה 1/4 פנימית
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לחץ אויר
Air Galaxy עמדת אויר

עמדת אויר אייר גאלקסי מיועדת ומופצת בעיקר בענף התעשייה.• 

מותאם לעמדת אויר במוסכים ,בפנצריות ובמפעלים• 

צינור לחץ גמיש המאפשר גילגול על הגלגלת נוח ומהיר. • 

מיוצר מחומרים משובחים ועמיד  בפני האקלים הישראלי• 

גלגלת עמידה וחזקה במיוחד ומותאמת לעבודה במוסכים.• 

ניתן להתקין את הגלגלת ברצפה או על הקיר.• 

5 שנים אחריות לעמדת אויר • 

Air Galaxy עמדת אויר אייר גאלקסי

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105376589עמדת אויר אייר גאלקסי 10מ'7070

7290105376596עמדת אויר אייר גאלקסי 15מ'7071

7290105376602עמדת אויר אייר גאלקסי 20מ'7072

7290105376619עמדת אויר אייר גאלקסי 25מ'7073

7290105376626עמדת אויר אייר גאלקסי 30מ'7074

5
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לחץ אויר
אקדחי אויר

קפיצינור אויר 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

7025
קפיצינור אויר 7.5 מ'

עם חיבורים
5/1007290105376336

7026
קפיצינור אויר 15 מ'

עם חיבורים
5/1007290105376343

אקדח אויר פלסטיק 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/407290105376459אקדח אויר פלסטיק7050

אקדח אויר ניקל

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/407290105376466אקדח אויר ניקל7051

צינור לחץ להזרמת גזים שונים.• 

הצינור מותאם לעבודה במוסכים, בפנצ'ריות,• 

בעמדת מילוי אויר בתחנת דלק, ובמפעלים.  

קפיצינור אויר משווק עם חיבורים מהירים זכר ונקבה • 

מיוצר מחומרים משובחים ועמיד בפני האקלים הישראלי• 
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צינור טכנוטרנס מיועד ומופץ בעיקר בענף התעשיה והחקלאות.• 

משמש להולכת נוזלים בלחץ גבוה.• 

צינור טכנוטרנס מחוזק בסיבי פוליאסטר עמיד בלחץ עבודה • 

BAR20 – BAR10 (לחץ עבודה משתנה במידות הצינור)

צינור טכנוטרנס מיוצר בצבע שקוף ומתאים ללחץ מים, מכונות • 

ריסוס, מוסכים, שמנים, מכונות הידראוליקה, ולכימיקלים שונים.

5 שנים אחריות לצינור טכנוטרנס• 

צינור כפול לריתוך מיועד ומופץ בעיקר בענף התעשיה.• 

מותאם לעבודה עם חמצן אצטילן L.P.G  וגזים לא דליקים נוספים.• 

צינור ריתוך מיוצר מגומי סינטטי מקשה אחת המותאם לגזי ריתוך.• 

הצינור מחוזק עם סיבים סינטטים המאפשרים חוזק מתיחה גבוה.• 

עמיד בפני חום ושריטות ובפני האקלים הישראלי.• 

 •BAR20 צינור ריתוך עמיד בלחץ עבודה

5 שנים אחריות לצנרת ריתוך.• 

5

5

לחץ אויר
צנרת לחץ אויר ונוזלים

צנרת לחץ טכנוטרנס

ברקודאריזהתאור הפריטמק"ט

1007290105376480מ'צינור לחץ טכנוטרנס 1/4 7060

1007290105376497מ'צינור לחץ טכנוטרנס 5/16 7061

507290105376503מ'צינור לחץ טכנוטרנס 3/8 7062

507290105376510מ'צינור לחץ טכנוטרנס 1/2 7063

507290105376527מ'צינור לחץ טכנוטרנס 5/8 7064

507290105376534מ'צינור לחץ טכנוטרנס 3/4 7065

507290105376541מ'צינור לחץ טכנוטרנס "1 7066

507290105376558מ'צינור לחץ טכנוטרנס 1.1/4 7067

507290105376565מ'צינור לחץ טכנוטרנס 1.1/2 7068

507290105376572מ'צינור לחץ טכנוטרנס "2 7069

צנרת ריתוך כפול

ברקודאריזהתאור הפריטמק"ט

7059
צינור ריתוך כפול
לחמצן ואציטילן

507290105376473 מ'
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