
רפאל חסכמים בע,,מ

ידיות לברזים למיקסרים
פיות לברזים, זרועות למקלחת, נקודות מים, פקק לכיור

ברזים
ראשים לברזים, ברזים כדוריים, ברז בטחון, אלחוזר

מעדני זרימה, חסכמים, מנגנון קרמי קרטושה, סט פרסה
מאריכים לברז ניל, צינוריות לגוף הברז, מכסים ורשתות “4

מכסים ורשתות אלומניום, פלסטיק, נירוסטה, הגבהות
כובע אוויר 110, כובע אוויר עכביש

רוזטות, סט ברגים לכיור, קיבוע אסלה, מפצל לכביסה פלסטיק ועוד
מחברים טלסקופיים נחושת, אומים, כפות, רקורד לשעון מים ועוד

סט אטמים / ספוג למונו בלוק, ברגי מתכת למושב אסלה, מפצל 3/4
מאריכי נחושת, מאריכי כרום, אומגות, מהדקי הארקה, רוכבי פיצוץ

אביזרי פקס
פיטינגים פליז / נחושת

פיטינגים מגולוונים, ניפלים מגולוונים
אביזרי השקייה

אטמים, מנג’טים
1/2X1/2  צינורות מתכת לניאגרה

צינורות גמישים פלסטיק לבנים, צינורות מתכת ספירלה כפולה
T פלסטיק עם אום צינור לנשלף, מסעף דו כיווני פלסטיק, טי 

צינורות כביסה יציאה / כניסה
סננים וברזים למטהרי מים

סיפונים / משפך לאגנית, ונטיל לסיפון אמריקאי / מאריכים לסיפון
אביזרי אמבטיה לתלייה ברגים / וואקום

קו אמבטיה, מזלפים, ראשים, מוטות פינוק, אביזרי אמבטיה
ברזי גז, צינורות נחושת לגז, פיטינגים מחברים לגז, וסתים ועוד

סוללות מיקסרים שחר/איריס, פיות מילוי
GROHE MEGA יוקרתיים,  סוללות מיקסרים 

בטריות סוללות חשמליות, כל הסוגים

1 עמ’ 
עמ’ 2

עמ’ 3-7
עמ’ 8
9 עמ’ 

עמ’ 10
עמ’ 11-13

עמ’ 14
עמ’ 15
עמ’ 16
עמ’ 17
עמ’ 18

עמ’ 19-20
עמ’ 21
עמ’ 22

עמ’ 23-24
עמ’ 25
עמ’ 26
עמ’ 27
עמ’ 28
עמ’ 29

עמ’ 30-32
עמ’ 33-34
עמ’ 35-38
עמ’ 39-48
עמ’ 49-53
עמ’ 54-57
עמ’ 58-60
עמ’ 61-67

מגוון מוצרי רפאל
מחירון אוגוסט 2012

המחירים לא כוללים מע”מ.

אתה מוזמן לחסוך, משתלם!



     

אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

     מחיר                 מק,ט                           ברקוד

אריזה: בליסטר

7290014237162 3042

        מחיר               מק,ט                        ברקוד

אריזה: בליסטר

3044
3045

לבן
פרגמון

זוג ידיות לברז קוראלזוג ידיות מתכת לברז אלמוג

7290014237186
7290014237193

בסיס מתכת מתאים לראש ברז עגול ומרובע

     

     מחיר                 מק,ט                           ברקוד

אריזה: בליסטר

זוג ידיות מתכת לברז רטרו ענתיקה

7290014237179 3043

ידית הפעלה לברז מיקסר
ידית            מחיר            מק,ט                    ברקוד

פתוחה                
סגורה                

אריזת תליה    )בודד(

7290013959171
7290014237209

3052
3051

* התמונות להמחשה בלבד

     

זוג ידיות לברז עממית
מחיר                          מק,ט                    

אריזת תליה    )זוג(

3048

1

1



          

אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

2

* התמונות להמחשה בלבד

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

     מחיר          מק,ט                     ברקוד

אריזת תליה    )בודד(

7290013959263
7290013959270
7290013959256

9348
9349
9347

        מחיר               מק,ט                        ברקוד

אריזת תליה    )בודד(

3682
3683

קצרה
ארוכה

פייה תחתונה לברז מיקסרזרוע למקלחת מתכת כרום

7290014237216
7290014237223

90o  20 ס,,מ
90o  30 ס,,מ

45o אמריקאית

        מחיר               מק,ט                        ברקוד
3673
3674

קצרה
ארוכה

פייה לברז דגם נוגה / צינור

7290013959119
7290013959126

אריזת תליה    )בודד(

        מחיר               מק,ט                        ברקוד
3679
3680

קצרה
ארוכה

פייה לברז דגם ברבור

7290013959157
7290013959164

אריזת תליה    )בודד(

אוריקן מתכת
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

פקק לכיור כרום
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

9343
7290013959249

9361
7290013959881

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

9367
7290013959232

נקודת מים “1/2 חוץ כרום נקודת מים מפוארת עגולה כרום
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

9365
7290013959225

2



אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

3

* התמונות להמחשה בלבד

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

2042
7290013959331

ברז מסוט אסלה
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

2043
7290013959348

ברז לוקס כביסה 
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

ברז לוקס שופך קצר  ברז לוקס שופך ארוך 

ברז מסוט מקלחת

2033
7290013959324

2032
7290013959317

2031
7290013959300

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

מק,ט 1/4
מק,ט 3/8      

ברקוד 1/4
ברקוד 3/8

אריזת תליה    )בודד(
 מחיר:

ברז למיחם ברז למיחם 3/8 + מדיד
2001   

  2002   
7290013959287
7290013959294

2003
7290014237636

מק,ט 
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

ברז דו כיווני לסוללה 
2041

7290013959737

ברז כביסה מהיר מיני
ידית מתכת

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה     )בודד(
מחיר:

2045
7290013959362

ברז קומפלט למדיח מהקיר 
       מחיר              מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )בודד(

7290013959409 2050

מק,ט

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

מזרם ’’1 אוטומט ידית
2101

3



     

אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

ברז ניל + יציאה 3/4 
       מחיר                  מק,ט                        ברקוד

                

אריזת תליה    )בודד(

7290013959355 2044

4

     

* התמונות להמחשה בלבד

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

     מחיר          מק,ט                     ברקוד

אריזת תליה    )בודד(

7290013959614
7290013959607

2012
2011

        מחיר               מק,ט                        ברקוד

אריזת תליה    )בודד(

2014
2013

 3/8
 1/2

ברז דגם ניל ארוךברז דגם ניל

7290013959720
7290013959713

13.90 ש’ח  3/8
 1/2

ברז כפול
       מחיר             מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )בודד(

7290013959393
7290013959386

2048
2047

ברז ניל כפול 3/8 
       מחיר              מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )בודד(

7290013959379 2046

ברז ניל אורגינל
              מחיר               מק,ט                     ברקוד

3/8
1/2

אריזה מקורית:    קופסא כחולה

7290014237010
7290014237001

2021-1
2020-1

 3/4
 1/2

 

4



אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

5

* התמונות להמחשה בלבד

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

ברז בודד עמידה קרים מיקסר גבוה 
       מחיר              מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )בודד(

7290014237056 2066  

ברז בודד עמידה קרים מיקסר נמוך/בינוני 
       מחיר              מק,ט                           

                
                

אריזת תליה    )בודד(

נמוך  
בינוני

2065
2067  

ברז בודד עמידה קרים פייה מעוגלת ידית רטרו 
       מחיר              מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )בודד(

7290014237032 2062

ברז שופך מהקיר מים קרים מיקסר )נחש( 
       מחיר              מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )בודד(

7290013959683 2061

     

      מחיר              מק,ט                       ברקוד

אריזה: קופסא    )בודד(

סוללה דגם ברבור

7290013959577
7290013959584

3207
3208

     

      מחיר              מק,ט                       ברקוד

אריזה: קופסא    )בודד(

סוללה דגם נוגה / פייה צינור

7290013959539
7290013959546

3201
3202

קצרה
ארוכה

קצרה
ארוכה

5



 
 
 
 

            
 למטהר מים  /14יציאה +   /34אה  יצי+ ברז ניל    

   4422-1ט  "מק                               

                                                                                             6  
 

          

               
 
 

                
 

 X2 /34 ברז כביסה מיוחד                 
   2111ט  "מק                            

 

                                                        
 

 ברז אנגלי קצר עמידה                                       
   2111ט  "מק                                              

                       
 
 

                 
       

                       
   
 

  כביסה ידית ארוכה כרוםברז                          
   /233ט  "מק                                      

 

   

                 
                                         

  בינוני קרים ברז עמידה                            
   2301ט  "מק                                

               



         
 
 
 

               
 ברז נחש רטרו קצר מהקיר                  
   2712ט  "מק                               

                                                                                               . 
                                                                       7 

                      
 מהקיר ארוךברז נחש רטרו                     

   2713ט  "מק                                  
 

      
                       

                          
                          

 ברז אוטומט קרים פרח קצר                              
   2717ט  "מק                                       

 

                                       
 
 

 ברז אוטומט קרים פרח ארוך                             

   2712ט  "מק                                          

 
                                 

 

                     
 

 ברז שתיה קטן לקולר                            
   2713ט  "מק                               

 

           
 ברז אוטומט מהקיר ארוך                                    

   2713ט  "מק                                         

 



אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

6

* התמונות להמחשה בלבד

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

ברזים כדוריים 
                       מחיר           מק,ט                  ברקוד

גן 1/2 
גן 3/4 

מעבר 1/2 פ.פ.
מעבר 1/2 פ.ח.
מעבר 3/4 פ.פ.
מעבר 3/4 פ.ח.

מעבר 1 פ.פ.
מעבר 1 פ.ח.

אריזת תלייה:    )בודד(

7290013959652
7290013959669
7290014237063
7290014237094
7290014237070
7290014237100
7290014237087
7290014237117

2081
2082
2091
2094
2092
2095
2093
2096

ברזים כדוריים 

ראש תקן לסוללה / לברז קיר
ראש תקן             מחיר          מק,ט                    ברקוד

לסוללה עגול
לסוללה מרובע  
לקיר עגול        
לקיר מרובע     

אריזת תליה    )בודד(

ראש לוקס חרוט לסוללה / לברז קיר
ראש לוקס           מחיר          מק,ט                    ברקוד

אריזת תליה    )בודד(

לסוללה עגול
לסוללה מרובע

לקיר עגול
לקיר מרובע

7290013959188
7290013959195

 7290013959201
7290013959218

3011
3012
3015
3016

7290014237544
7290014237551

 7290014237148
7290014237155

3013
3014
3017
3018

אלחוזר לדוד תקן
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

ברז בטחון תקן
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

3002
7290014237131

3001
7290014237124

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
 מחיר:

ראש קיר הארכה  X 1/2  25 מ’’מ
3020

7290013959942

 משתלם!
מוזמן לחסוך,

אתה 

משתלם!לחסוך,אתה מוזמן

8



אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

7

חסכם מתכת לאמבטיה
לפיית מילוי רוחב 28 מ’מ 

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

חסכם מתכת לברז נשלף
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

חסכם מתכת למקלחת
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

חסכם מתכת לברז
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

1570
7290013959102

1569
7290013959096

1566
7290013959089

1563
7290013959072

מעדן זרימה מתכת לברז
אמבטיה 28 מ’מ לפיית מילוי 

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

סנן רשת למעדן זרימה
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

מעדן זרימה מתכת לברז,
הברגה פנימית

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

מעדן זרימה מתכת לברז,
הברגה חיצונית

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

1703-1
72900139590271704-1

7290013959034
1702-1

7290013959010
1701-1

7290013959003

 

סט פרסה לחיבור ברז פרח
                  מחיר          מק,ט                    ברקוד

חור אחד                
שני חורים                

7290013959492
7290013959508

3697
3698

אריזת תליה    )בודד(

פרלטור מתכת מתכוונן + מתאם
מק,ט

ברקוד

אריזת תליה    )בודד( שקף
מחיר:

1706-3
7290013959041

מנגנון קרמי לברז
)קרטושה( בגדלים שונים

אריזת תליה    )בודד(
מחיר:

אריזת תליה  שקף

9

 מק,ט
3031
3033
3034

35
40
40

נמוך
נמוך
גבוה



אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

8 

מכסים ורשתות פלסטיק

אריזת תליה    )בודד(

       o-ring רשת ’4 פלסטיק + אטם
רשת        צבע     מחיר        מק,ט                    ברקוד

עליונה      לבן
פנימית     לבן

עליונה    פרגמון
פנימית   פרגמון
עליונה     כרום
פנימית    כרום

אריזת תליה    )בודד(

7290014237445
7290014237476
7290014237452
7290014237483

9476
9481
9477
9482
9478
9483

o-ring מכסה ’4 פלסטיק + אטם
מכסה         מחיר             מק,ט                    ברקוד

לבן                
פרגמון

כרום

7290014237414
7290014237421

9471
9472
9473

מכסים ורשתות נחושת / כרום     

אריזת תליה    )בודד(

מכסה ’4 נחושת / כרום
מכסה     צבע     מחיר          מק,ט                   ברקוד

עגול     נחושת
עגול      כרום

מרובע  נחושת
מרובע   כרום

אריזת תליה    )בודד(

7290013959454
7290013959478
7290013959461
7290013959485

5605
5607
5606
5608

רשת ’4 נחושת / כרום
רשת        צבע     מחיר          מק,ט                  ברקוד

עגולה     נחושת
עגולה      כרום

מרובעת  נחושת
מרובעת   כרום

7290013959416
7290013959430
7290013959423
7290013959447  

 

5601
5603
5602
5604

     

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

זוג מאריכים גמישים לניל
                מחיר            מק,ט                    ברקוד

אריזת תליה    )זוג(

7290013959966
7290013959973

 7290013959980
7290013959997

 7290014237322
7290014237339

4101
4102
4103
4104
4106
4107

15 ס’מ   
20 ס’מ   
25 ס’מ   
30 ס’מ   
40 ס’מ   
50 ס’מ   

זוג צינוריות לברז פרח )לתוך הגוף(     
                מחיר            מק,ט                    ברקוד

אריזת תליה    )זוג(

7290014237346
7290013959065

4110
4111

40 ס’מ    
50 ס’מ   

10 



                                                                                      11 
   .ניוםיאלומת מכסים ורשתו        
 .כרוםו  נחושת    ,שחור   ,לבן  :בצבעים        

 
                               

 שחור                                               לבן                                                  

              
                

                  
 מחיר תיאור ט"מק מחיר תיאור ט"מק

  צבע כרום עגול אלומיניום 4"מכסה  0262  צבע כרום עגולה אלומיניום 4"רשת  0265
  צבע כרום מרובע אלומיניום 4"מכסה  0265  צבע כרום מרובעת אלומיניום 4"רשת  0265
  צבע נחושת עגול אלומיניום 4"מכסה  0265  צבע נחושת עגולה  אלומיניום 4"רשת  0266
   מרובעצבע נחושת  אלומיניום 4"מכסה  0265   מרובעתצבע נחושת  אלומיניום 4"רשת  0265

      
  צבע לבן עגול אלומיניום 4"מכסה  0255  צבע לבן עגולה אלומיניום 4"רשת  0256
  צבע לבן מרובע אלומיניום 4"מכסה  0255  צבע לבן מרובעת אלומיניום 4"רשת  0255
  צבע שחור עגול אלומיניום 4"מכסה  0255  צבע שחור עגולה אלומיניום  4"רשת  0254
  צבע שחור מרובע  אלומיניום 4"מכסה  0245   צבע שחור מרובעת אלומיניום 4"רשת  0250
     מפתח למכסה אלומניום            5555

                
                           

 נחושת                                   כרום                                          
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      4949ט  "הגבהה  מרובעת  למאסף  מק                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             רשת פלסטיק להגבהה מרובעת                                                                                          

                                         צבע      ט    "מק                  

                          לבן                4949                
 פרגמון              4949-9          

   כרום               4949             
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  

 רשת נירוסטה להגבהה מרובעת                                                                                              
       4949ט  "מק                                                                                                          
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     4449ט "למאסף   מק 4"הגבהה גלילית                                                     

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

      אטם+ רשת פלסטיק מרובעת                                                   

                                                           

    מחיר    4499ט  "לבן  מק                                                                          
 מחיר    4494ט  "פרגמון  מק                                                                    

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

-                               

  ם אט+ מרובע  מכסה פלסטיק                                                  

      4499ט  "פרגמון  מק                                                                    
   4499ט  "לבן  מק                                                                          

                                                                        



 

                                                                                                                                                                               14                                                           

                                                                                 

 כובע   עכביש                                                                               
      9499ט  "קמ                                                            

 

 

 

                                  

 עגול    4"כובע  אוויר                                                                         
      9494ט  "מק                                                            
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* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.

* התמונות להמחשה בלבד

           

מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

רוזטה 3/4 לברז קיר
מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

36563655

 

מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

3651 מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

3652
רוזטה 3/4 עמוקה מפוארת

מפצל לכביסה 3/4 פלסטיק

רוזטה 1/2 שטוחה גדולה מפוארת

זוג אקצנטרים + רוזטות
       מחיר              מק,ט                           ברקוד

                
                

אריזת תליה    )זוג(

7290013959515 3670

לכיור
לאסלה

אריזת תליה    )סט(

סט ברגים מתכת
      מחיר             מק,ט                      ברקוד

7290013959867
7290013959874

3689-1
3690-1

מק,ט
ברקוד

אריזת תליה    )סט(
מחיר:

סט ברגים קליק, למושב אסלה
3699

7290013959898

מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

3715

רוזטה 1/2 לברז / סוללה

15

מעבר כרום 1/2 פנים
3/8 חוץ

מחיר                 מק,ט
3806

מעבר כרום 1/2 פנים
3/4 פנים

מחיר                 מק,ט
3801

משתלם!לחסוך,אתה מוזמן
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           22x24 מתאם פלסטיק לברז

מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

1/2x3/4 מעבר נחושת

מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

3801

1703-9

1/2x3/8 בושינג כרום
מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

3806

זוג רקורד נחושת לשעון מים
        מחיר                 מק,ט                       ברקוד

אריזת תליה    )זוג(

7290013959768 5650

מחבר טלסקופי נחושת  ) קופלונג (
                                         מחיר                  מק,ט

                         1/2
3/4

5064
5065
5067
5068
5063
5066
5069

תושבת בודדת 16x1/2 לפקס
מק,ט

אריזה:    תפזורת
מחיר:

6170
יחיד
יחיד

כפול 
כפול

עם יציאה לפקס 16
יחיד
כפול

1/2
3/4
1/2

1
1

כפה נחושת
                     מחיר                               מק,ט

                         1/2
3/4

1 

אריזה:    תפזורת

5051
5052
5053

אום 3/4-1/2 נחושת עם חור 
                     מחיר                            מק,ט

חור 10                         
חור 12
חור 16

5060
5061
5062

* התמונות להמחשה בלבד

מחיר               מק,ט 

אריזת תליה    )בודד(

 
מזלף מקלחת יד רעננית לבן

מחיר               מק,ט 

אריזת תליה    )בודד(

9315

ראש מקלחת רעננית לבן

16 

9323
        מחיר                 מק,ט                       ברקוד

5650

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.
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 סט ברגים למונובלוק ללא ספוג                            

     0963-7ט  "מק                                      

 

                               
 ט ברגים למונובלוק כולל ספוגס.                 

     0963-4ט  "מק                           

 
 
 
 

                 

                    
 

 (בייגלה ) גדול בלוק למונוספוג                          
     0963-9ט  "מק                              

 
 
 
 
 

                   
 
 

                           
      

 
 

 (בייגלה )  קטן בלוקלמונוספוג                      
   0963-5ט  "מק                                   

 
 
 
 

     
 

     
                             

 
 

 מפצל לכביסה  מתכת                                
     0773ט  "מק                                  

 

 
                 

              
             

 
 ברגים מתכת למושב אסלהסט                         

     0967ט  "מק                                   
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* התמונות להמחשה בלבד

* המבצע עד גמר המלאי ויכול להשתנות / להיפסק ללא הודעה מוקדמת.
אריזה    )תפזורת(

ט                                                         מחיר                                       
מק,

5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
6198
6199

אומגה ‘1/2
אומגה ‘3/4

אומגה ‘1
אומגה ‘11/4 
אומגה ‘11/2

אומגה ‘2
אומגה ‘2.5

אומגה ‘3
אומגה ‘4

אומגה גבוהה למחלק  
אומגה נמוכה למחלק 

אומגותאומגות

     

אריזה    )תפזורת(

מהדקי הארקה / רוכבי פיצוץ      מהדקי הארקה / רוכבי פיצוץ 

     

מאריכי כרום
5101

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5111

מ. נח, כרום 10 מ’מ
מ. נח, כרום 15 מ’מ
מ. נח, כרום 20 מ’מ
מ. נח, כרום 25 מ’מ
מ. נח, כרום 30 מ’מ
מ. נח, כרום 40 מ’מ
מ. נח, כרום 50 מ’מ

מ. נח, כרום 100 מ’מ

מאריכי נחושת / כרום מאריכי נחושת / כרום

אריזה    )תפזורת(

מק,ט 
מאריך נחושת 10 מ’מ
מאריך נחושת 15 מ’מ
מאריך נחושת 20 מ’מ
מאריך נחושת 25 מ’מ
מאריך נחושת 30 מ’מ
מאריך נחושת 40 מ’מ
מאריך נחושת 50 מ’מ

מק,ט 
5081

5082

5083

5084

5085

5086

5087

מחיר
6.80 ש’ח
6.80 ש’ח

מאריכי נחושתמחיר

ט                                                         מחיר                                       
מק,

5801
5802
5803
5804
5805
5806

5901
5902
5903
5904
5905
5906

מהדק הארקה ‘1/2
מהדק הארקה ‘3/4

מהדק הארקה ‘1
מהדק הארקה ‘11/4 
מהדק הארקה ‘11/2

מהדק הארקה ‘2

רוכב פיצוץ ‘1/2
רוכב פיצוץ ‘3/4

רוכב פיצוץ ‘1
רוכב פיצוץ ‘11/4 
רוכב פיצוץ ‘11/2

רוכב פיצוץ ‘2

18 
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מקשר לפקס ,,16x1/2 פנים
מקשר לפקס ,,16x1/2 חוץ

מקשר לפקס ,,16x3/4 פנים
מקשר לפקס ,,16x3/4 חוץ

מקשר לפקס ,,20x1/2 פנים
מקשר לפקס ,,20x1/2 חוץ

מקשר לפקס ,,20x3/4 פנים
מקשר לפקס ,,20x3/4 חוץ

אום + עיין למקשר 16
16x16 מקשר כפול לפקס
20x20 מקשר כפול לפקס

זוית לפקס ,,16x1/2 פנים
זוית לפקס ,,16x1/2 חוץ

זוית לפקס ,,16x3/4 פנים
זוית לפקס ,,16x3/4 חוץ

זוית לפקס ,,20x1/2 פנים
זוית לפקס ,,20x1/2 חוץ

זוית לפקס ,,20x3/4 פנים
זוית לפקס ,,20x3/4 חוץ

16x16 זוית לפקס
20x20 זוית לפקס

זווית לפקס ,,16x1/2 + אוזניים
זווית קיר קומפלט מכלול 105 לפקס

זווית קיר לפקס עם שני חורים
בורג לזוית 105

בית פלסטיק + ברגים לזוית 105
אוגן בודד לברז

אוגן כפול לסוללה
פחית בודדת לפקס
פחית כפולה לפקס

מחברים לצנרת פקס
ט                                                            מחיר                                       

מק,
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6056
6051
6052

6101
6102
6103
6104
6107
6108
6105
6106
6109
6110
6111
6112
6113
6055
6114
6121
6122
6117
6118

ט                                                         מחיר                                       
מק,

6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160

6170
6171
6172

6180
6181
6182
6183

6190
6191
6192

6195
6196
6197

6198
6199
6200

מחברים לצנרת פקס      

טי T לפקס ,,16x1/2 פנים
טי T לפקס ,,16x1/2 חוץ

טי T לפקס ,,16x3/4 פנים
טי T לפקס ,,16x3/4 חוץ

טי T לפקס ,,20x1/2 פנים
טי T לפקס ,,20x1/2 חוץ

טי T לפקס ,,20x3/4 פנים
טי T לפקס ,,20x3/4 חוץ

 16x16x16   16x3 לפקס T טי
20x20x20   20x3 לפקס T טי

16x1/2,, תושבת בודדת לפקס
 16x1/2,, 90o תושבת כפולה לפקס

16x1/2,, 180o תושבת כפולה לפקס

מחלק לפקס 16   2 יציאות
מחלק לפקס 16   3 יציאות
מחלק לפקס 16   4 יציאות
מחלק לפקס 16   5 יציאות

מחלק לפקס + ברז כחול  2 יציאות
מחלק לפקס + ברז כחול  3 יציאות
מחלק לפקס + ברז כחול  4 יציאות

מחלק לפקס + ברז אדום  2 יציאות
מחלק לפקס + ברז אדום  3 יציאות
מחלק לפקס + ברז אדום  4 יציאות

אומגה גבוהה למחלק פקס ) 2 חלקים(
אומגה נמוכה למחלק פקס ) 2 חלקים(

כפה נחושת גבוהה למחלק פקס

19 



 
 
 
 

  אביזרים                     
      קסלפ        

                                                                                  02 
 
 

                                                          
 61עיין למקשר  + אום                                         

   1501ט  "מק                                                
 

 05עיין למקשר  + אום                                        
   1507ט  "מק                                                

                
                          

    
  
 
 

                 
 

 פה נחושת גבוהה למחלק פקסכ     
   1055ט  "מק                    

        

           
        

 650בורג לזווית         
     1500ט  "מק          

                   מחיר ליחידה         

    
 

                
 

 פחית בודדת לפקס                     
   1667ט  "מק                          

           
 

         
 לפקס כפולהפחית                                

   1668ט  "מק                                

           

 
  לפקס 650מכלול זווית קיר קומפלט           

   1660ט   "מק                              

                                           
 

 ברגים+  650בית פלסטיק לזווית                            
   1666ט  "מק                                            

 

 



                     
 

                                      
    פליזזווית                        

 ט     "מידה      מק                           
                                 14/         0892        

                                 348         0893        
                                 142         089/        
                                 34/         0899        

                                                   
              

                                                                                 12 
                                   

                                    
 חוץ פנים פליזזווית                   

 ט     "מידה      מק                                
                                      14/         0897        
                                      348         0898        
                                      142         0890        

                                      34/         0819        
              

   
                               

                            
 פליזניפל כפול                      

 ט     "מידה      מק                   
                              14/         0827        

                              348         0828        
                              142         0820        
                              34/         0839        

 
 

                                                   
         

                              
 

                                   
 פליז מעבר  כפולניפל                    

 ט     "מק          מידה                            
                              348X14/         0832        
                              34/X142         0833        
                              142X348         083/        
                              34/X348         0839        

 
     

                               
 
    מעבר פליז                            פליזפקק        
    ט  "מידה      מק                          ט"מק  מידה         

                14/   0822                             34/X142    3891      
                348   0823                            1X142      3891-1    
                142   082/     

                34/   0829     
 

                                                   
       

                               
 בושינג פליז                                    

 ט    "מק         מידה                                 
                                  348X14/         0836        

                                  142X14/         0837        
                                  142X348         0838        

                                  34/X142         0830        
                                  34/X348         08/9        
                                 1X142         08/2        
                                 1X34/         08/1        

    

                                                 
                     פליז  T   טי                      

            מחירט  "מידה  מק                         
                                     14/     0812               

                                     348     0813    
                                     142     081/    
                                     34/     0819    
 

 

                            
        מעבר פליזמופה                  פליזמופה     

                ט  "מק     מידה                          ט"מידה  מק         
          14/     0817                           348X14/    08/3    
          348     0818                           142X14/    08//    
          142     0810                           142X348    08/9    

          34/     0829                           34/X14/    08/6    
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מופה ברזל מגולוון ,,1/2
מופה ברזל מגולוון ,,3/4

מופה ברזל מגולוון ,,1
מופה מעבר ,,1x3/4 )בקבוק (

מופה מעבר ,,1/2x3/4 )בקבוק (
מופה מעבר ,,1x1/2 )בקבוק (

פיטינגים מגולוונים 
זווית ,,1/2 מגולוון
זווית ,,3/4 מגולוון 

זווית ,,1 מגולוון 

זווית סטריט ח.פ ,,1/2 מגולוון
זווית סטריט ח.פ ,,3/4 מגולוון 

זווית סטריט ח.פ ,,1 מגולוון 

T טי ,, 1/2 מגולוון
T טי ,,3/4 מגולוון 

T טי ,,1 מגולוון

ניפל כפול ,,1/2 מגולוון
ניפל כפול ,,3/4 מגולוון 

ניפל כפול ,,1 מגולוון 

בושינג ,,3/4x1/2 מגולוון
בושינג ,,1x1/2 מגולוון
1 מגולוון x3/4,, בושינג

פקק ,,1/2 מגולוון
פקק ,,3/4 מגולוון 

פקק ,,1 מגולוון 

מופות ברזל מגולוון
ט                                                          מחיר                                       

מק,
6501
6502
6503
6510
6511
6512

7001
7002
7003

7004
7005
7006

7010
7011
7012

7021
7022
7023

7031
7032
7033

7041
7042
7043

ט                                                          מחיר                                       
מק,

8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8025

ניפלים מגולוונים

ניפל ,,1/2  3 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1/2  5 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1/2  8 ס’מ  מגולוון

ניפל ,,1/2  10 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1/2  12 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1/2  15 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1/2  20 ס’מ  מגולוון

ניפל ,,3/4  3 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,3/4  5 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,3/4  8 ס’מ  מגולוון

ניפל ,,3/4  10 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,3/4  12 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,3/4  15 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,3/4  20 ס’מ  מגולוון

ניפל ,,1   3 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1   5 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1   8 ס’מ  מגולוון

ניפל ,,1   10 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1   12 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1   15 ס’מ  מגולוון
ניפל ,,1   20 ס’מ  מגולוון

22
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 אביזרי השקייה                      

 מצבים  8 - 6אקדח השקייה                    
   3049ט "מק                               

 
 

 אקדח השקייה  מתכת רגיל                     
  3049ט "מק                                   

 כבד  שחור/  השקייה ירוקאקדח                
  3049ט "מק                                 

 
 אקדח השקייה  התזה פייה                            
  3040ט "מק                                       

 
 אקדח השקייה פלסטיק רגיל                       

   3049ט "מק                                      
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  /12חיבור מהיר לברז גן                             

    0119ט  "מק                                     
   

                     
  321חיבור מהיר לברז גן                                      

                                                                           /011ט  "מק                                                
 

   /X12/12חיבור מהיר                         
 

        

                  
  /X12/12  כפול חיבור מהיר                             
    0111ט  "מק                                          

 

           
   321X321 כפולחיבור מהיר                             

    0113ט  "מק                                           
                    

                                                                                       
                                         רקורד מהיר משולב                  

                                0119ט "מק                   
 

                              
                     

                                                                               
 

                              
    /12רקורד לברז גן                                                   

     0119ט   "מק                                                      

                                               
 

    321רקורד לברז גן                                          
                                  0110ט   "מק                                              
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אטם o-ring 110 לקופסת ביקורת
       מחיר                                מק,ט                    

                
                

אריזה:    תפזורת

9042 אטם לצינור גמיש ,,1/2
אטם לברז ניל ,,3/8

אטם לראש ברז ,,1/2 מלא
אטם לראש ברז ,,1/2 עם חור

אטם ללמד בטריה / צינור כביסה ,,3/4
M22  אטם לפרלטור

פיבר לראש ברז ,, 1/2
פיבר למייחם ,, 3/8 

פיבר ,, 3/4
פיבר לשעון מים  ,, 3/4

פיבר לשעון מים ,,1
אטם לשעון מים  ,, 3/4

אטם לשעון מים ,,1
אוקולון לשעון מים  ,,3/4

אוקולון לשעון מים ,,1
אורינג לפיית ברז

אורינג  110 למכסה פלסטיק לרצפה ,,4
סט אטמים לסיפון  ,,1.1/4  )קומפלט(

סט אטמים לסיפון ,,2   )קומפלט(
מנג,ט פטנט ישן ,,2
מנג,ט פטנט ישן ,,1

מנג,ט ,,2 חדש פנימי
מנג,ט ,,1 חדש פנימי

אטם קוני כפול לצינור ירידה
אטם למצוף דגם

אטם למצוף פלסאון מקורי 
אטם לפעמון גמיש משובח
אטם לפעמון פלסאון מקורי

אטם קוני לזוית    32
אטם קוני לזוית    40
אטם קוני לזוית    50
50x40    אטם כדורי
60x50    אטם כדורי
60x40    אטם כדורי
50x32    אטם כדורי

אטמים
ט                                                          מחיר                                       

מק,

25

9001
9002
9003
9004
9005
9006
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9041
 9042
9051
9052
9025
9026
9027
9028
9020
9010
9011
9013
9012
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067

אטם שטוח חור 10 לאום נחושת ,,1/2
אטם שטוח חור 12 לאום נחושת ,,1/2
אטם שטוח חור 16 לאום נחושת ,,3/4

אטם קוני חור 10 לאום נחושת ,,1/2
אטם קוני חור 12 לאום נחושת ,,1/2
אטם קוני חור 16 לאום נחושת ,,3/4

אטמים

9071
9072
9073

9074
9075
9076

ט                                                             מחיר                                       
מק,

אטם לפעמון מקורי גמיש משובח
       מחיר           מק,ט                    

                
                

אריזה:    תפזורת

9042
ברקוד 

 7290014237575
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 גמיש  מתכת צינור
 

 122X122לניאגרה 
 
 

       

 
 

                      

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  תיאור הפריט ט"מק
   

מ גמיש "ס 03צינור מתכת  1414
  X "421 421"לניאגרה 

 

מ גמיש "ס 03צינור מתכת  1411
  X "421 421"לניאגרה 

 

מ גמיש "ס 13צינור מתכת  1410
  X "421 421"לניאגרה 

 

מ גמיש "ס 33צינור מתכת  1411
  X "421 421"לניאגרה 

 

מ גמיש "ס 03צינור מתכת  1413
  X "421 421"לניאגרה 

 

מ גמיש "ס 03צינור מתכת  1410
  X "421 421"לניאגרה 

 

מ גמיש "ס 03צינור מתכת  1410
  X "421 421"לניאגרה 

 

 



15 

צינור פלסטיק גמיש לבן 30 ס’מ
צינור פלסטיק גמיש לבן 40 ס’מ
צינור פלסטיק גמיש לבן 50 ס’מ
צינור פלסטיק גמיש לבן 60 ס’מ
צינור פלסטיק גמיש לבן 70 ס’מ
צינור פלסטיק גמיש לבן 80 ס’מ
צינור פלסטיק גמיש לבן 1.00 מ,
צינור פלסטיק גמיש לבן 1.20 מ,
צינור פלסטיק גמיש לבן 1.50 מ,
צינור פלסטיק גמיש לבן 2.00 מ,
צינור פלסטיק גמיש לבן 2.50 מ,

צינורות  פלסטיק  גמישים לבנים

4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161

ט                                                             מחיר                                       
מק,

אוגוסט 2012
המחירים לא כוללים מע’’מ

27

אתה מוזמן
לחסוך,
משתלם!

צינור ספירלה כפולה מתכת 1.5 מ,
צינור ספירלה כפולה מתכת 2 מ,

צינור ספירלה כפולה מתכת

4131
4132

ט                                                             מחיר                                       
מק,

אריזה:    בליסטר



 
 י
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 צינור לברז נשלף                

   5314ט  "מק                          

           
 
 
 

      
 
 

                                                     

 מסעף דו כיווני לבן                מסעף דו כיווני כרום                     פלסטיק Tטי                   פלסטיק  Tטי       
 5839ט  "מק                                 5834ט  "מק                             כרום עם אום                     עם אום לבן       
                                                            5838ט  "מק                     5833ט  "מק        

 



 
 
 

 צינורות כביסה     .        
 ניסת מיםכ             
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 מחיר תיאור ט"מק
   

 ,כביסה צינור 1414
..4. כניסת מים   ' מ  1

 

 ,צינור כביסה 1414
 'מ  4.11. מים כניסת

 

 ,צינור כביסה 1414
..4 .כניסת מים  'מ  1

 

 ,צינור כביסה 1411
 'מ  4.11. כניסת מים

 

 ,צינור כביסה .141
..4. כניסת מים   ' מ  1

 

 ,צינור כביסה 1414
 'מ  1.11. כניסת מים

 

 ,צינור כביסה 1411
1... כניסת מים  'מ  1

 

 
 

 , צינורות כביסה     
 יציאה הורקת מים    
 
 

 
 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר תיאור ט"מק
   

 , יציאה, צינור כביסה 1414
..4  .הורקת  מים   'מ 1

 

 , יציאה, צינור כביסה 1414
  'מ 4.11.  הורקת  מים

 

 , יציאה, צינור כביסה 1414
..4.  הורקת  מים   'מ 1

 

 , יציאה, צינור כביסה 1411
  'מ 4.11.  הורקת  מים

 

 



 
 
  

 
 

  מ"מ X6/14כדורי למטהר מים ברז                              
             1191ט  "מק                                           

 
   

                                                                                              03 

                                           
                                                      ידית לחיצה מזיגה למטהר מיםברז שתייה 

    1191ט  "מק                         
   

 
 
 מתאם לקומפלט מטהר מים      

 ט       "קוטר      מק        
          
          34/        1192          

          141        1196          
 אחד עם חור לברז (זוג  /34)         1192        /34     

 והחלק השני מאריך סגור                                                   

                                               
                                                                                               רטרו  ידית  יוקרתי למטהר מיםמזיגה ברז שתייה 

    1191-1ט  "מק                           
 
 

                               
  

                             

 
 
 
 

          
 מ"מ 6  /14כולל ברז   /34קומפלט למטהר מים           
   1199ט   "מק                                   
 
 
 
 

 

                                                    
   

 רופאי מפואריא מזיגה למטהר מיםברז שתייה 
    1191-1ט  "מק                            
 
 
   
 

 



       

                   

 במתנה משולב אבנית  מורכב סנן+ בית           
   4129ט  "מק   חיבורי נחושת פליז                     

                                      
                                                                                              13  

                                      
 סנן פחם                                   

   4129ט  "מק                                
                            

                              
 סנן חלקיקים                           

   4129ט  "מק                            

                                 
 

         
 סנן משולב אבנית                          

   4129ט  "מק                              

                                                                      

 
 סנן למקרר                          

   4129ט  "מק                         
    

                                     

             
 למיני ברסנן                                                   

   4129ט  "מק                                      

 



       
       

 
                       

                       
 בחבילה   'מ  051מ  למטהרי מים   "מ  6צינור              

   ( מספקים רק חבילות סגורות )  מחיר למטר              
   3229  ט"קמ                        .            

                                                                                               
                                                                                                   23 

                                             

                                            
 4לתמי  סנן                                    

   3219ט  "מק                                   
                            

          

                              
 

 סנן מפתח לבית                                      
   3203ט  "מק                                 

                        
 
 

                                    
                              

 מכונת כביסהסנן ל                                   
   3213ט  "מק                                   

 

                    
           

 

                                    
                          

 כדוריות סיליפוס למטהרי מים                     
 ג"ק  022חבילה של                              

   3226ט  "מק                                  

                                     
 

                                     
 

                            
                                   

   
 אטם לבית סנן                                             

   3209ט  "מק                                    

 



 
 

                
 

 סיפון אמריקאי בודד                             
 יציאה למדיח+                                

      7649 ט "מק                                    

    
                                                                                           33 

                    
 

                 
 תוצרת חוץ  1  146"סיפון רחצה                  

   7641ט  "מק                                

 
 
 

 
 תוצרת חוץ  2"סיפון מטבח                       

    7642ט  "מק                                 

 
 
 

                         

                 
  1  146"סיפון שרשורי                                 

   7646ט  "מק                                      
 

 

               
            

 תוצרת חוץ כפול 2" סיפון מטבח              
    7643ט  "מק                                  

 

             
   2"סיפון שרשורי                                    

                                        7645ט  "מק                                       
                                   

 



 
 
 
 
 
 

                
 

             
 

                                                                                                                       
 Sשפך לאגנית  קצר  מ       .                   

   0539ט  "מק                                                 
 

 
                                                                                           43 

      
                                   

 
 משפך לאגנית  ארוך                                                                          

   0539ט  "מק                                         

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 נטיל לסיפון אמריקאי כרוםו.               

   0640ט "מק                                
 
 

 
 

 מאריך לסיפון                                             
       ט "מק         מידה                                   

                                " 946 9          0633           

                                              "2        0634        
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 מחזיק מברשת שיניים זכוכית                  
     3019ט  "מק                              

                                                                                

 מחזיק סבוניה זכוכית                                                                                                             
      3019ט  "מק                                                                                        

 

                  

 מחזיק נייר טואלט כרום סגור                         
   9570ט  "מק                                     

 



                                                                                                                                                                    63 

 

                                                                                                                                                                      

 

                                             

 כרום , תטבעת למגב                                                                   
       1919ט  "מק                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 כרום   מ"ס 01מוט מגבת                                                                 
       1912ט  "מק                                                             
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 אמבטיה בוואקום סדרת אביזרי" יסמין "                         
 .לחיזוק חיצונייםאומים , עם פטנט תליה     

 

                        
                       

 
 

                

                
                       

 

  

  
 
 

 

 וואקום  קולב כפול שקוףיסמין          
   9195ט  "מק                               

 יסמין מדף קטן  וואקום               
   9199ט  "מק                            

                                   
    

    
       

                   

                  
 

    

 וואקום  מוט מגבתיסמין                
   9199ט  "מק                                 

 יסמין מדף פינתי  וואקום                 
   9199ט  "מק                                 

                                  

         

                 
 

                    
 וואקום   קולבים+ מדף ארוך יסמין      

  9199ט  "מק                           
 וואקום יסמין סט אוריקן                יסמין מברשת  
   9199 ט"מק                        אסלה וואקום   
  9191ט  "מק    
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 למברשת יסמין מחזיק            יסמין מחזיק סבונייה       
 וואקום עמוק יחיד שיניים           1919ט  "מקוואקום       

   8192ט  "מק                                                                  

 יסמין מחזיק למברשת שיניים כפול וואקום     
   8199ט  "מק                             

        
 

         

       
 

       

 וואקום  X 5יסמין קולב                   
   8199ט  "מק                                  

 יסמין מתלה למזלף וואקום            
   8199ט  "מק                             

       
 

                       

        
 

            
 יסמין טבעת למגבת  וואקום                

   8199ט  "מק                                  
 יסמין מחזיק נייר טואלט וואקום        

   8199ט  "מק                           
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 לוח תצוגה  קו  אמבטיה             



 

                             
                                              40          

 
 

   
 
 
 

 מצבים   7קומפלט רחצה הדס         
                                                                                               

   3119ט  "מק             .     
                    

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    מצבים 9 נרקיסקומפלט רחצה        
       

   3111ט  "מק                    
                                                                          

                

 

 
 

 
 
 

    מצבים כרום 5רחצה ורד קומפלט       
                     

 עם חסכם                        
           
  2119ט  "מק                      

            
     

 



                                                                                                                                                 41  

                                                                                                                                    

 מצבים                                                        7מזלף הדס                          קבוע כלניתמזלף                     מצבים 3מזלף נרקיס               
                                                                   9319ט  "מק                                  9338ט  "מק                            9339ט  "מק                

                                                                  
 

                                                                                        

     מזלף לברז נשלף כרום                                 מזלף רקפת אליפסה קבוע                        
                             9339ט  "מק                                                 9337ט  "מק                                  
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 (LED )   מזלף עם תאורה                                                    
 .משתנים לפי טמפרטורת המים של התאורה הצבעים             

        

 

               

 (LED) מזלף גחלילית עם תאורה                                                    
    4499ט  "מק                                             



                                                                                                                                                                                                             34 
           

 
   ט        "מק    צבע      קופלט מיתז ברקת               

        1919   לבן                                                
 

 

 
 ט        "מק    צבע      מיתז סביון קופלט                 

        1919   לבן                                                
        1919      כרום                                           

  
 
 

 
 

 כרוםקומפלט  ןתלתמיתז                               
    7119ט  "מק                                      

                                                                                                                                          
 

 
 

 
 קומפלט כרום ברושמיתז                               

    7118ט  "מק                                       
 

                               
                                                                                                                                 

 

                           
 
        ט   "מק    צבע      ברקתראש מיתז                

        1191   לבן                                              
                                               

                               
 

                        
 

   ט        "מק    צבע      סביוןראש מיתז                 
            1119   לבן                                              

        1119      כרום                                         
 
  



   

          
 
   
 מוט אלומיניום גמיש מתקפל  

 מטר  1 - 3לוילון            
   3133ט "מק                                   

                                                                                                44 
 

            
 קיפול בזוויות מיוחדות                        

 
 
 
 

            
 קיפול קל                                     

 
 
 
 
 

               
       

 ,כל הצורות האלו ועוד                         
 .אפשר ליצור בכיפוף המוט

 עשוי עם מסילות ומגיע עם מוטות תומכים
 .שקיעה של הפינות לתקרה למניעת
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   מ "מ 061ראש מקלחת חמנייה עגול                      
   9019ט  "מק                                                                                                                       

                                                                            
 

    כרום מצבים 5ראש מקלחת ורד                               
   9016ט  "מק                                                                                                                               

 

     כרום כלנית קבועראש מקלחת                                                  
   9016ט  "מק                                                                                                                                    

 



                                                                                 

                                                                                                                                                                            64 

 

                                                     
 
 

                                                    
 ראש מקלחת לילך מרובע                                                           

   8018ט  "מ  מק"מ 081                                                           
 

                                                      
 
 

                                         

 

                                                                                                                       
 מ"מ 111ראש מקלחת אורן עגול                                                                

                                                              8019ט  "מק                                                              
 

                                                            

 



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 47 

 
 

       מצבים 5סט אוריקן חצב מוט מקלחת                
   7019ט  "מק   עם חסכם                                                          

 
 
 

 
 

 נקודת מים מפוארת ארוכה                                                                                    
   7699ט  "מק                                                                           

                                    



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        48         

 

                                                            

 מערכת פינוק מפוארת                                                                                                       
   9019ט "מק                                                                                          



                                                                                                                                                              49 

 ברזי גז שגיב  

                   

 

                                                      

 מחיר                     ט                 תיאור המוצר                   "מק                     

  עיין גומי שגיב /38ברז גז מיני ישר  0259
  עיין גומי שגיב /289ברז גז מיני ישר  0259

   
  פלייר גומי שגיב /38ברז גז מיני ישר  0255
  פלייר גומי שגיב /289ברז גז מיני ישר  0253

   
  עיין גומי שגיב( ימין )  /38ברז גז מיני  0259
  עיין גומי שגיב( שמאל )  /38ברז גז מיני  0252

   
  פלייר גומי שגיב( ימין )  /38ברז גז מיני  0235-9
  פלייר גומי שגיב( שמאל )  /38ברז גז מיני  0233-9

   
  עיין גומי שגיב( ימין )  /289ברז גז מיני  /025
  עיין גומי שגיב( שמאל )  /289ברז גז מיני  0259

   
  פלייר גומי שגיב( ימין )  /289ברז גז מיני  0239-9
  פלייר גומי שגיב( שמאל )  /289ברז גז מיני  0232-9

   
  עיין גומי שגיב /289ברז גז ניתוק מהיר  /025
  שגיב עיין גומי /38ברז גז ניתוק מהיר  0250

   
  פלייר גומי שגיב /289ברז גז ניתוק מהיר  0239

  פלייר גומי שגיב /289ברז גז ניתוק מהיר  0239-9
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 גז אביזרי 

                 
 גרם  03  פנימיכפול תבריג  וסת לגז                     

 חיבור ישיר לסליל גז משני צדדים                       
   6039ט  "מק                                        

        
 סליל יחיד לגז הברגה פנימית                      

   6099ט  "מק                                    

 

               
 

 תחיצוני הברגה אום פרפר לגז וסת                  
    יציאה לצינור גומי                                    

   6037ט  "מק                                    

                 
 סליל כפול לגז הברגה חיצונית                         

   6090ט  "מק                                       

                      
 וסת לגז הברגה פנימית יציאה לצינור גומי                    

 גרם ישר למיכל 03אמגזית                                 
   6039ט  "מק                                        

                      
 סליל כפול לגז הברגה פנימית                        

   6092ט  "מק                                      

                     
 ג"ק 4  גרם  אדום  933וסת לגז                         
   6036ט  "מק                                      

 



   

            
 אף לגומי  כפול                      

                                                 2759ט  "מק                        
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 X  3אף לגומי  כפול   Tטי                         
   2753ט  "מק                                   

                 
 /14  -ל   POLמחבר                     

                                                2755ט  "מק                      

                           
 חיצוני לאף גומי   149מחבר מ                            
   2755ט "מק                                         

 
 פנימי לאף גומי   149מחבר מ                            

   2759ט "מק                                         
 

                  
 לצינור גומי   POLמחבר                

   2755ט  "מק                         

                                 
 לצינור גומי 349מחבר מוסת                       

   2755ט  "מק                                    

                             
 מ"מ 9לצינור נחושת   149  מחבר מברזל      

   2759ט  "מק                            
 

 מ"מ 11לצינור נחושת   149  מחבר מברזל      
   2752ט  "מק                            

          
 (סכין גלגלת הידוק )   מכשיר לחיתוך צינור נחושת  

   2737ט  "מק                                   
 ץץ

 



 
 

              
 

        ט   "מק                                                            
       6X6X6               2559לגז  עיין עיין    Tטי  
       8X8X8                2559לגז  עיין עיין   Tטי  
       01X01X01          2559לגז  עיין עיין   Tטי  
       1/2X1/2X1/2     2555לגז  עיין עיין   Tטי  
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      ט     "מק                                                            

        6X6                 2591עיין עיין  מחבר לגז 
        8X8                  2590עיין עיין מחבר לגז 
        01X01              2599עיין עיין מחבר לגז 
        1/2X1/2           2599עיין עיין מחבר לגז 

 
 

         
     ט     "מק                                                             

        6X8        2596עיין עיין  מחבר מעבר לגז 
        01X8      2597 עיין עיין לגז  מעבר מחבר
        029X8     2598 עיין עיין לגז  מעבר מחבר
        029X01   2592 עיין עיין לגז  מעבר מחבר

 
 
 
 
 
 
 

 

         
 עיין מ"מ 8 מחבר מוסת לצינור נחושת                 

                        2585ט  "מק                                 
          

 עיין מ"מ 01 מחבר מוסת לצינור נחושת              
                        2586ט  "מק                                 
           

 פלייר מ"מ 8 מחבר מוסת לצינור נחושת                
                        2587ט  "מק                                 
                        

 פלייר מ"מ 01 מחבר מוסת לצינור נחושת             
                        2588ט  "מק                                 

 

           
 

  ט  "מק                                                             
                
       2569           גומיה לסלילי גז                

 
       2558           מ"מ  6עיין לגז                  
       2552           מ"מ  8עיין לגז                  
       2561         מ"מ  01עיין לגז                  
       2560                 029עיין לגז                  

 

          
 .כסוף,  שחור,  גז  בצבעים  לבן כפתורים לכיריים   
 
 

 מחיר תיאור ט"מק
  סטנדרט שטוח שלושה צבעים 2565
  סטנדרט גבוה   שלושה צבעים 2566
  ימין שטוח שלושה צבעים 2567
  ימין גבוה שלושה צבעים 2568
  שמאל שטוח שלושה צבעים  2522
   שמאל גבוה שלושה צבעים 2611
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 ראש גזייה צבע כתום תוצרת איטליה       

  1595ט "מק                               
 .מטר בגליל 55    צינור נחושת לפי משקל   
 

 מחיר תיאור ט"מק
  ג"מ לפי ק"מ 6  /14צינור גז נחושת  0099
  ג"מ לפי ק"מ 8  0416צינור גז נחושת  0091
  ג"מ  לפי ק"מ 19 348צינור גז נחושת  0099
  ג  "לפי ק  149"צינור גז נחושת  0093
  ג   "לפי ק  048צינור גז נחושת   /009

  

              

                  
 תוצרת איטליה כסףצבע  ראש גזייה         

  1596ט "מק                                

              

                  
              

 
 

              
 
  
 

 .מטר בגליל 55  מטרלפי  מתועל צינור נחושת    
 
 

 מחיר תיאור ט"מק
  לפי מטר 0416 צינור גז מתועל נחושת 0039
  מטר לפי 348 צינור גז מתועל נחושת   0033
  לפי מטר   149"צינור גז מתועל נחושת   /003
   לפי מטר   048צינור גז מתועל נחושת    0036

        
       
 תוצרת איטליה שחורראש גזייה צבע        

  1599ט "מק                             
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 לירן.ג.לוח תצוגה ע                                            
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 ג לירן.ע                  

                   
 שחר סוללה פרח קבוע יצוק                                     

   85285ט "מק                                                

                

                  
 שחר סוללה לאמבטיה                                   

   85582ט  "מק                                          
                           

 

 
 קצר פייה מסתובבתשחר סוללה פרח                         

   85488ט "מק                                      

 

             
 

 פייה מסתובבת ארוךשחר סוללה פרח                         
   85485ט "מק                                          

 
 קצר  ברבור שחר סוללה פרח                                    

   85585ט "מק                                            

 
  ארוך ברבור שחר סוללה פרח                                  

   85585ט "מק                                           

 
 קצר  קירשחר סוללה                
   85428ט "מק                

 
 

 ארוך  קירשחר סוללה                    
   85425ט "מק                      
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 ג לירן.ע          

                                          

 
 דרך. איריס אינטרפוץ  ג                                          
   40178ט  "מק                                                  

 

             
                                    
 איריס סוללה נשלפת                                      

   40678ט "מק                                       

 

                            
 

        
 איריס סוללה לבידה                         
   40377ט "מק                           

       
 

 
 

 נחש פייה יצוקהאיריס סוללה קיר קצר                 
   408771ט "מק                              

      
 
 

      
 נחש פייה יצוקהאיריס סוללה קיר ארוך             

   408711ט "מק                                    
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 ללא פיית מילוי  איטלקי   דרך 4איריס איטרפוץ    
     50178ט "מק                                                                                                                       

   

 

 פיית מילוי  יצוקה            
   5858ט  "מק                                                                                

 

 

 

 (מעביר ) דיברטר +  פיית מילוי  יצוקה   
   5858ט  "מק                                                                                   
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 GROHEגרואה סוללה לאמבטיה  גרמני                                   

   0099ט  "מק                                                       

                                                                                                        

                                                                                                    
 GROHEדרך  גרמני ' גרואה אינטרפוץ ג                                                                         

   0099ט  "מק                                                                                                                     

 GROHEדרך  גרמני  9אינטרפוץ גרואה               

   0098ט  "מק                                                                                                                           
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 פרח גבוה למטבח בעיצוב יוקרתי מפואר                    
    26889ט  "מק                                     

 
 

                                                                                   
                                                                         

 פרח נשלף למטבח בעיצוב יוקרתי מפואר                                                                                                                   
    26889ט  "מק                                                                                                                                        

 

 



 

 
 

                           
 מגה סוללה לאמבטיה                                    

     7463ט  "מק                                   

                                                                           06 
MEGA       

 
 
 

 

 

 
 

         

 
 
 

                                     

                                    
 ברבור ארוךמגה סוללה                                    
     7466ט  "מק                                    

                                      

                                   
 ברבור קצרמגה סוללה                        

     7467ט  "מק                                 
 

                                       
 פרח ארוך מסתובבמגה סוללה                      

          7462ט  "מק                                     

                              
 פרח קצר מסתובבמגה סוללה                      

     7461ט  "מק                                     

  

                                
 קיר ארוךמגה סוללה                            

     7464ט  "מק                                   
 

                                  

                                
 קיר קצרמגה סוללה                                       

     7465ט  "מק                                             

                           
 נשלפתמגה סוללה                                  

     7468ט  "מק                                 

                                      

                                        
 דרך' אינטרפוץ גמגה                             
     7469ט  "מק                                    
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 לוחות תצוגה סוללות חשמליות                             
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 בקופסא   4X01יחידות    AA  4סוללה      
        1912ט  "מק                       

                                                                                        

 בקופסא   4X01יחידות    AAA  4סוללה                                                                     
         0101ט  "מק                                                                                         
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     2121ט  "בקופסא   מק  21X8יחידות      AA  21סוללה                  

 

 

 

 

     2122ט  "בקופסא   מק  21X8   יחידות AAA  21סוללה          
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 בקופסא 2X01יחידות   D  2סוללה                    בקופסא 2X01יחידות   C  2סוללה   
    0101ט  "מק                                                 0101ט  "מק                 

 
 

                                                      

 בקופסא 0X01  יחידה אחת  V9סוללה                                               
  0101ט  "מק                                                                     
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   0200סוללה כפתור                         0522סוללה כפתור                  0202סוללה כפתור     
 בקופסא  2X02יחידות     2                בקופסא  2X02יחידות     2          בקופסא  2X02יחידות     2
 

  5021ט  "מק                                     5025ט  "מק                              5022ט  "מק        
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    6161 סוללה כפתור                     6161סוללה כפתור               LR44 / A76סוללה כפתור  
 בקופסא  2X61יחידות     2             בקופסא  2X61יחידות     2          בקופסא  61X62יחידות    61

 
  6111ט  "מק                                          6111ט  "מק                                        6111ט  "מק          
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                                   \                                   

                 A27לשלט סוללה                             A23לשלט סוללה                      0261 סוללה כפתור  

 בקופסא  5X61יחידות     5              בקופסא  5X61יחידות     5             בקופסא  5X61יחידות     5 

 
  0011ט  "מק                                              0011ט  "מק                              0016ט  "מק         

                 
    

 

 



רפאל חסכמים בע,,מ

מחירון אוגוסט 2012
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