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2013 יוני קטלוג

 קטלוגי' מסאורךרוחבגובהתיאורמספר

 מחיר

בשקלים

50-40-404040501-5040401,043 ארגז1

60-40-505040601-6040501,210 ארגז2

70-40-505040701-7040501,380 ארגז3

80-40-505040801-8040501,564 ארגז4

90-50-505050901-9050502,293 ארגז5

90-60-505060901-9060502,378 ארגז6

90-50-606050901-9050602,505 ארגז7

90-60-606060901-9060602,597 ארגז8

90-70-505070901-9070502,598 ארגז9

90-80-505080901-9080502,694 ארגז10

90-70-606070901-9070602,743 ארגז11

90-80-606080901-9080602,849 ארגז12

120-60-5050601201-1206502,720 ארגז13

120-60-6060601201-1206602,996 ארגז14

120-80-5050801201-1208503,024 ארגז15

120-80-6060801201-1208603,287 ארגז16

120-120-50501201201-1212504,113 ארגז17

120-120-60601201201-1212604,494 ארגז18

140-90-5050901401-1409503,937 ארגז19

140-90-6060901401-1409604,334 ארגז20

140-120-50501201401-1412504,482 ארגז21

140-120-60601201401-1412604,945 ארגז22

160-90-5050901601-1609504,308 ארגז23

160-90-6060901601-1690604,758 ארגז24

160-120-50501201601-1612504,864 ארגז25

160-120-60601201601-1612605,356 ארגז26

180-90-5050901801-1809504,609 ארגז27

180-90-6060901801-1809605,092 ארגז28

180-120-50501201801-1812505,204 ארגז29

180-120-60601201801-1812606,052 ארגז30

200-90-5050902001-2009504,932 ארגז31

200-90-6060902001-2009605,416 ארגז32

200-120-50501202001-2012505,873 ארגז33

200-120-60601202001-2012606,224 ארגז34

240-120-50501202401-2412506,614 ארגז35

240-120-60601202401-2412607,280 ארגז36

ליין-פלס-  הגנה ארגזי

מ"מע כוללים אינם המחירים



 

2013 יוני קטלוג

 קטלוגי' מסאורךרוחבגובהתיאורמספר

 מחיר

בשקלים

14040601-4060401,180" ח"למז הגנה ארגז1

27050901-5090702,270 - "1.5" ח"למז הגנה ארגז2

 קטלוגי' מסמספר

 מחיר

בשקלים

11-30000173.03

21-3000021.51

31-30000419.66

41-30000692.13

51-31020048

ארגז למכסה ידית

(זוג) תליה למנועל ארגז נעילת אזני

(מטר 1) 10*2 אפור לוח

תיאור

ליין-פלס-  ח"למז הגנה ארגז

ליין פלס לארגזים חילוף חלקי

לארגז צירים זוג

(מגולבן) אום+  מ"מ 35 סגר בורג

מ"מע כוללים אינם המחירים



 

2013 יוני קטלוג

 קטלוגי' מסרוחבגובהעומקתיאורמספר

 מחיר

בשקלים

58/11040110582-0580003,554.98 2 ליין-גן1

40110582-0580054,795.16נפתח גג+ 58/110 2 ליין-גן2

110/8540851102-1185004,901.21 2 ליין-גן3

40851102-1185455,780.23נפתח גג + 110/85 2 ליין-גן4

110401101102-1100005,100.98 /110  2 ליין-גן5

401101102-1100056,139.83נפתח גג +110/110 2  ליין-גן6

135/110401101352-1350007,353.31 2 ליין-גן7

401101352-1350058,103.65נפתח גג +135/110 2ליין-גן8

158/110401101582-1580007,937.83 2 ליין-גן9

401101582-1580059,043.27נפתח גג +158/110 2 ליין-גן10

185/110401101852-1850009,097.12 2 ליין-גן11

401101852-18500510,415.09נפתח גג +185/110 2 ליין-גן12

221/110401102212-2210009,536.05 2 ליין-גן13

401102212-22100510,974.45נפתח גג +221/110 2 ליין-גן14

 קטלוגי' מסרוחבגובהעומקתיאורמספר

 מחיר

בשקלים

58/11052110583-0580003,675.90 3 ליין-גן1

52110583-0580054,584.45נפתח גג+ 58/110 3 ליין-גן2

110/8552851103-1185005,047.71 3 ליין-גן3

52851103-1185056,019.96נפתח גג + 110/85 3 ליין-גן4

110521101103-1100005,260.81 /110  3 ליין-גן5

521101103-1100056,352.93נפתח גג +110/110 3 ליין-גן6

135/110521101353-135007,715.98 3 ליין-גן7

521101353-1350058,491.33נפתח גג +135/110 3 ליין-גן8

158/110521101583-1580008,297.43 3 ליין-גן9

521101583-1580059,283.00נפתח גג +158/110 3 ליין-גן10

185/110521101853-1850009,536.05 3 ליין-גן11

521101853-18500510,894.54נפתח גג +185/110 3 ליין-גן12

221/110521102213-2210009,882.34 3 ליין-גן13

521102213-22100511,160.92נפתח גג +221/110 3 ליין-גן14

2 ליין-גן-  הגנה ארונות

3 ליין-גן-  הגנה ארונות

מ"מע כוללים אינם המחירים



 

2013 יוני קטלוג

 קטלוגי' מסרוחבגובהעומקתיאורמספר

 מחיר

בשקלים

58-110-3838110584-0580383,409.52 4 ליין-גן1

58-110-5050110584-0580503,489.45 4 ליין-גן2

110-85-3838851104-1185384,648.16 4 ליין-גן3

110-85-5050851104-1185504,966.48 4 ליין-גן4

110-110-38381101104-1111384,781.34 4 ליין-גן5

110-110-50501101104-1111504,954.47 4 ליין-גן6

135-110-38381101354-1311386,095.86 4 ליין-גן7

135-110-50501101354-1311506,666.13 4 ליין-גן8

158-110-38381101584-1511397,152.04 4 ליין-גן9

158-110-50501101584-1511507,711.42 4 ליין-גן10

185-110-38381101854-1811388,510.53 4 ליין-גן11

185-110-50501101854-1811509,096.54 4 ליין-גן12

221-110-38381102214-2211389,149.82 4 ליין-גן13

221-110-50501102214-2211509,429.50 4 ליין-גן14

גב ללא - 4 ליין-גן-  הגנה ארונות

מ"מע כוללים אינם המחירים



 

2013 יוני קטלוג

 קטלוגי' מסרוחבגובהעומקתיאורמספר

 מחיר

בשקלים

4085405-6085401,092.11-רוחב 85-גובה ימין-צד דלת1

40110405-6011401,185.34-רוחב 110-גובה ימין-צד דלת2

52110525-6011521,238.61-רוחב 110-גובה ימין-צד דלת3

4085405-7085401,092.11-רוחב 85-גובה שמאל-צד דלת4

40110405-7011401,185.34-רוחב 110-גובה שמאל-צד דלת5

52110525-7011521,238.61-רוחב 110-גובה שמאל-צד דלת6

5-206422צילנדר חצי מנעול7

58-4040585-058040186.45 בטון ליציקת מסגרת8

58-5252585-058052199.75 בטון ליציקת מסגרת9

110-40401105-110040239.72 בטון ליציקת מסגרת10

110-52521105-110052253.03 בטון ליציקת מסגרת11

158-40401585-158040452.81 בטון ליציקת מסגרת12

158-52521585-158052466.12 בטון ליציקת מסגרת13

185-40401855-185040492.77 בטון ליציקת מסגרת14

185-52521855-185052506.08 בטון ליציקת מסגרת15

221-40402215-221040519.41 בטון ליציקת מסגרת16

221-52522215-221052532.72 בטון ליציקת מסגרת17

135-40401355-135040370.15 בטון ליציקת מסגרת18

135-52521355-135052421.42 בטון ליציקת מסגרת19

5-004040992.48(זוג) ליין-גן בטון בסיס20

5-001626102.53(זוג) 3 ליין-לגן בטון בסיס מתאם21

4085405-008540426.18 רוחב 85 גובה אנכית מחיצה22

5285525-0052452.81 רוחב 85 גובה אנכית מחיצה23

40110405-001140466.12 רוחב 110 גובה אנכית מחיצה24

52110525-001152492.77 רוחב 110 גובה אנכית מחיצה25

58-1105-805840379.87 ליין-גן לקיר תליה מתקן26

58-1105-805852417.63 ליין-גן לקיר תליה מתקן27

110-405-811040495.50 ליין-גן  לקיר תליה מתקן28

110-525-811052528.53 ליין-גן  לקיר תליה מתקן29

135-405-813540729.09 ליין-גן לקיר תליה מתקן30

135-525-813552842.36 ליין-גן לקיר תליה מתקן31

158-405-815840906.06 ליין-גן לקיר תליה מתקן32

158-525-815852936.73 ליין-גן לקיר תליה מתקן33

185-405-8185401,021.68 ליין-גן לקיר תליה מתקן34

185-525-8185521,057.07 ליין-גן לקיר תליה מתקן35

221-405-8221401,075.95 ליין-גן לקיר תליה מתקן36

221-525-8221521,113.70 ליין-גן לקיר תליה מתקן37

5-901000132.13(זוג)תליה למנעול ארון נעילת אזני38

5-90100175.50לארון יציקה למסגרת ברגים סט39

5-901002490.00ליין-גן לארון נעילה ידית40

855-901003265.45 גובה ליין-גן לארון בריחים41

1105-901004285.50 גובה ליין-גן לארון בריחים42

הברגים בין מ"ס 26

הברגים בין מ"ס16  

ליין-גן לארונות נלווים אביזרים

מ"מע כוללים אינם המחירים


