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אביזרים למערכות גז ביתי
צנרת גומי לגז

צינור גומי לגז 

ברקודאורךתאור הפריטמק"ט

80002 BAR 507290105378651 מטרצינור גומי לגז

799918 BAR 507290105378668 מטרצינור גומי לגז

צינור גומי לגז בעל תו תקן.• 

צינור הגז מיועד לחיבור בין מקור הגז , כיריים / המנגל / כל מבער גז אחר.• 

צינור הגז מותאם לשימוש ביתי ותעשייתי.• 

הצינור מיוצר מגומי מחוזק מה שמבטיח אורך חיים ועמידות בלחצי עבודה • 

.BAR20 של עד
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אביזרים למערכות גז ביתי
צנרת נחושת לגז

צנרת נחושת בגלילים

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290105378736צינור נחושת 7/8 בגליל (4 מ"מ)8008

7290105378675צינור נחושת 1/4 בגליל (6 מ"מ)8001

7290105378682צינור נחושת 5/16 בגליל (8 מ"מ)8002

7290105378699צינור נחושת 3/8 בגליל (10 מ"מ)8003

7290105378705צינור נחושת 1/2 בגליל (12 מ"מ)8004

7290105378712צינור נחושת 5/8 בגליל (16 מ"מ)8005

7290105378729צינור נחושת 3/4  בגליל  (20 מ"מ)8007

7290105379399צינור מתועל צהוב 16 100 מ' בגליל8200

7290105379405צינור מתועל צהוב 25 100 מ' בגליל8202

7290105379412צינור מתועל צהוב 32 100 מ' בגליל 8203

8210
צינור נחושת מתועל צהוב 5/16 (8 מ"מ)

45 מ' בגליל 
7290105379429

8211
צינור נחושת מתועל צהוב 3/8 (10 מ"מ)

45 מ' בגליל
7290105379436

8212
צינור נחושת מתועל צהוב 1/2 (12 מ"מ)

45 מ' בגליל
7290105379443

7290105379450צינור נחושת מבודד 5/16 (8ממ) 50 מ' בגליל 8220

7290105379467צינור נחושת מבודד 3/8 (10 מ"מ) 50 מ' בגליל8221

7290105379474צינור נחושת מבודד 1/2 (12 מ"מ) 50 מ' בגליל8222

כלי עבודה בצנרת נחושת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

12/1207290105378743חותך צינור נחושת קטן8010

12/607290105378750חותך צינור נחושת גדול8011

10/507290105378767מכשיר קונוס לצנרת גז8012
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אביזרים למערכות גז ביתי
ברזים לגז ביתי

ברזים לגז ביתי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/307290105378859ברז גז עין  1/4 לצינור גומי8024

10/307290105378866ברז גז עין  5/16 לצינור גומי8025

10/307290105378873ברז גז עין  3/8 לצינור גומי8026

10/307290105378828ברז גז פלייר 1/4 לצינור גומי8020

10/307290105378835ברז גז פלייר 5/16 לצינור גומי8021

10/307290105378842ברז גז פלייר 3/8 לצינור גומי8022

8047
ברז גז ניתוק מהיר פלייר 

5/16 לצינור גומי
10/307290105379030

8048
ברז גז ניתוק מהיר פלייר 3/8 

לצינור גומי
10/307290105379047

8049
ברז גז ניתוק מהיר פלייר 1/2 

לצינור גומי
10/307290105379054

10/307290105378958ברז גז עין  1/4 לצינור נחושת8039

10/307290105378965ברז גז עין  5/16 לצינור נחושת8040

10/307290105378972ברז גז עין  3/8 לצינור נחושת8041

10/307290105378989ברז גז פלייר  1/4 לצינור נחושת8042

10/307290105378996ברז גז פלייר 5/16 לצינור נחושת8043

10/307290105379009ברז גז פלייר 3/8 לצינור נחושת8044

8029
ברז גז עין דקורטיבי 1/4 

לצינור גומי
10/207290105378880

8030
ברז גז עין דקורטיבי 5/16 

לצינור גומי
10/207290105378897

8031
ברז גז עין דקורטיבי 3/8 

לצינור גומי
10/207290105378903

סעפת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

107290105379498סעפת 3/8 2 יציאות8250

107290105379504סעפת 3/8 3 יציאות8251

107290105379511סעפת 3/8 4 יציאות8252

107290105379528סעפת 1/2 2 יציאות8260

107290105379535סעפת 1/2 3 יציאות8261

107290105379542סעפת 1/2 4 יציאות8262
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אביזרים למערכות גז ביתי
וסתים לגז

וסתים 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/407290105378774וסת גז  30 גרם8015

10/407290105378781וסת גז  100 גרם8016

10/307290105378798וסת גז זכרP.O.L  יצוק8017

10/307290105378804וסת גז נקבה לאמגזית8018

10/307290105378811וסת גז מתכוונן  12ק"ג8019

סליל לגז

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

6/247290105378910סליל לגז יחיד זכר (פז גז)8035

6/247290105378927סליל לגז יחיד נקבה (סופר גז)8036

6/247290105378934סליל לגז כפול זכר (פז גז)8037

6/247290105378941סליל לגז כפול נקבה (סופר גז)8038

P.O.L  (פי או אל)
ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

P.O.L10/507290105379016 זכר + אטם (פזגז)8045

P.O.L10/507290105379023 נקבה + אטם (סופרגז)8046

P.O.L10/507290105379481 לצינור גומי 8249
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אביזרים למערכות גז ביתי
מקשרי פלייר נחושת לגז

מקשר פלייר לגז (קונוס) 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290105379658מקשר פלייר לצינור 1/4 הברגה נקבה 83201/8

20/1007290105379665מקשר פלייר לצינור 1/4 הברגה נקבה 83213/8

20/1007290105379672מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה נקבה 83251/8

20/1007290105379689מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה נקבה 83261/4

20/1007290105379696מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה נקבה 83271/2

20/1007290105379702מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה נקבה 83283/4

20/1007290105379719מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה נקבה 83351/4

20/1007290105379726מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה נקבה 83363/8

20/1007290105379733מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה נקבה 83371/2

20/1007290105379740מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה נקבה 83401/4

20/1007290105379757מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה נקבה 83413/8

20/1007290105379764מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה נקבה 83421/2

20/1007290105379771מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה נקבה 83433/4

20/1007290105379788מקשר פלייר לצינור 5/8 הברגה נקבה 83491/2

20/1007290105379795מקשר פלייר לצינור 5/8 הברגה נקבה 83503/4

20/1007290105379801מקשר פלייר לצינור 1/4 הברגה זכר 83601/8

20/1007290105379818מקשר פלייר לצינור 1/4 הברגה זכר 83611/4

20/1007290105379825מקשר פלייר לצינור 1/4 הברגה זכר 83623/8

20/1007290105379832מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה זכר 83671/8

20/1007290105379849מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה זכר 83681/4

20/1007290105379856מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה זכר 83693/8

20/1007290105379863מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה זכר 83701/2

20/1007290105379870מקשר פלייר לצינור 5/16 הברגה זכר 83713/4

20/1007290105379887מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה זכר 83771/8

20/1007290105379894מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה זכר 83781/4

20/1007290105379900מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה זכר 83793/8

20/1007290105379917מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה זכר 83801/2

20/1007290105379924מקשר פלייר לצינור 3/8 הברגה זכר 83813/4

20/1007290105379931מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה זכר 83891/4

20/1007290105379948מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה זכר 83903/8

20/1007290105379955מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה זכר 83911/2

20/1007290105379962מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה זכר 83923/4

20/1007290105379979מקשר פלייר לצינור 1/2 הברגה זכר "83931

20/1007290105379986מקשר פלייר לצינור 5/8 הברגה זכר 84003/8

20/1007290105379993מקשר פלייר לצינור 5/8 הברגה זכר 84011/2

20/1007290106230002מקשר פלייר לצינור 5/8 הברגה זכר 84023/4

20/1007290106230019מקשר פלייר לצינור 5/8 הברגה זכר "84031
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אביזרים למערכות גז ביתי
מקשרי פלייר נחושת לגז

מקשר פלייר לגז (קונוס) 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290105379559מקשר פלייר לצינור 83001/4

20/1007290105379566מקשר פלייר לצינור 83015/16

20/1007290105379573מקשר פלייר לצינור 83023/8

20/1007290105379580מקשר פלייר לצינור 83031/2

20/1007290105379597מקשר פלייר לצינור 83045/8

20/1007290105379603מקשר פלייר לצינור 83053/4

8310
מקשר פלייר מעבר מצינור 

1/4 לצינור 3/8
20/1007290105379610

8311
מקשר פלייר מעבר מצינור 

5/16 לצינור 3/8
20/1007290105379627

8312
מקשר פלייר מעבר מצינור 

5/16 לצינור 1/2
20/1007290105379634

8313
מקשר פלייר מעבר מצינור 

3/8 לצינור 1/2
20/1007290105379641

זוית פלייר לגז (קונוס)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290106230026לצינור 84103/8

20/1007290106230033לצינור 5/16 הברגה זכר 84201/8

20/1007290106230040לצינור 5/16 הברגה זכר 84211/4

20/1007290106230057לצינור 3/8 הברגה זכר 84223/8

20/1007290106230064לצינור 3/8 הברגה זכר 84231/2

20/1007290106230071לצינור 1/2 הברגה זכר 84241/2

20/1007290106230088לצינור 5/8 הברגה זכר 84251/2

20/1007290106230095לצינור 5/16 הברגה נקבה 84301/8

20/1007290106230101לצינור 5/16 הברגה נקבה 84311/4

20/1007290106230118לצינור 1/2 הברגה נקבה 84321/2

טי T  פלייר לגז (קונוס)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290106230125טי T פלייר לצינור 84401/4

20/1007290106230132טי T פלייר לצינור 84415/16

20/1007290106230149טי T פלייר לצינור 84423/8

20/1007290106230156טי T פלייר לצינור 84431/2
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אביזרים למערכות גז ביתי
מקשרי עין נחושת לגז

מקשר עין לגז

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290105379153מקשר עין כפול לצינור 80651/4

20/1007290105379160מקשר עין כפול לצינור 80665/16

20/1007290105379177מקשר עין כפול לצינור 80673/8

8060
מקשר עין כפול מעבר מצינור 

1/4 לצינור 5/16
20/1007290105379139

8061
מקשר עין כפול מעבר מצינור 

3/8 לצינור 5/16
20/1007290105379146

8054
מקשר עין כפול לצינור 1/4 

הברגה זכר 1/2
20/1007290105379108

8050
מקשר עין כפול לצינור 5/16 

הברגה זכר 1/8
20/1007290105379061

8051
מקשר עין כפול לצינור 5/16 

הברגה זכר 1/4
20/1007290105379078

8052
מקשר עין כפול לצינור 5/16 

הברגה זכר 3/8
20/1007290105379085

8053
מקשר עין כפול לצינור 5/16 

הברגה זכר 1/2
20/1007290105379092

8056
מקשר עין כפול לצינור 3/8 

הברגה זכר 3/8
20/1007290105379115

8057
מקשר עין כפול לצינור 3/8 

הברגה זכר 1/2
20/1007290105379122

8070
מקשר עין כפול לצינור 1/4 

הברגה נקבה 3/4
20/1007290105379184

20/1007290105379191טי T עין לצינור 80733/8
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אביזרים למערכות גז ביתי
אף גומי לגז

אף גומי לגז

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290105379245אף גומי ישר 1/8 זכר8084

20/1007290105379252אף גומי ישר 1/4 זכר8085

20/1007290105379269אף גומי ישר 3/8 זכר8087

20/1007290105379276אף גומי ישר 1/2 זכר8088

20/1007290105379207אף גומי ישר 1/8 נקבה8074

20/1007290105379214אף גומי ישר 1/4 נקבה8075

20/1007290105379221אף גומי ישר 3/8 נקבה8077

20/1007290105379238אף גומי ישר 1/2 נקבה8078

20/1007290105379306זוית אף גומי 1/4 זכר8097

20/1007290105379313זוית אף גומי 3/8 זכר8098

20/1007290105379320זוית אף גומי 1/2 זכר8099

20/1007290105379337זוית אף גומי 1/4 נקבה8100

20/1007290105379344זוית אף גומי 3/8 נקבה8101

20/1007290105379351זוית אף גומי 1/2 נקבה8102

20/1007290105379283אף גומי ישר כפול8095

20/1007290105379290טי T אף גומי 8096

אטמים לגז

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

2007290105379375אטם P.O.L (פזגז)8106

2007290105379382אטם P.O.L (סופרגז)8107

2007290105379368אטם קונוס לצנרת נחושת8105
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