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☮  המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

☮  כל המידות בקטלוג הן בס"מ )אלא אם כן צויין אחרת(. השרטוטים ללא קנה מידה.

☮  כל האיורים, השרטוטים והתמונות להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים הנדרשים מפיתוח ושדרוג מוצרים.

☮  אחריות למוצרים, כפופה לתנאי האחריות בתעודה המצורפת למוצרים הרלוונטיים.
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מיכלי הדחה סמויים

המדריך לבחירת מיכל הדחה סמוי

תוצרת

Loop

Now

Diva

Stainless steel Base

CrystalCrystal

Diva גבס 8 ס”מDiva גבס נמוךDiva גבסDiva פיקס

Diva

סני 200 פלוס - גבס נמוךסני 200 פלוס - פיקס נמוך סני 200 פלוס - גבס סני 200 פלוס - פיקס
Sani 202 Sani 203

Sani 201 Sani 201

תוצרת

סני 200 פלוס

ALCA

ALCA פיקס

ALCA פיקס נמוך

ALCA דק פיקס ALCA גבס

ALCA גבס נמוך

ALCA דק גבס

תוצרת

ALCA STRIPE

ALCA FUN

ALCA 279 נירוסטה 

ALCA 570 דק ALCA 670 דק 

ALCA 370

ALCA 270

ALCA 70
חדש!חדש!
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מיכלי הדחה סמויים

ALCA מיכלי הדחה סמויים

ALCA פיקס - מיכל הדחה סמוי, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,042.00מיכל סמוי ALCA פיקס50300010

מיועד לקירות בטון ובלוקים
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

המידות במ"מ
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ALCA גבס - מיכל הדחה סמוי, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,363.00מיכל סמוי ALCA גבס50300015

מיועד לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים,
לגמישות מלאה בהתקנה, הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,
כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

40יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.
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המידות במ"מ

מיכל הדחה סמוי ALCA דק גבס, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,680.00מיכל הדחה סמוי ALCA דק גבס50300018

מיועד לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים,
לגמישות מלאה בהתקנה, הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,
כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

חשוב: יש לחפות את המיכל עם לוחות גבס בלבד ולא בטיח, על מנת 
למנוע עיוות של מיכל הפלסטיק.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.
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המידות במ"מ

מיכל הדחה סמוי ALCA דק פיקס, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,490.00מיכל הדחה סמוי ALCA דק פיקס50300017

מיועד לקירות בטון ובלוקים
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

חשוב: יש לחפות את המיכל עם לוחות גבס בלבד ולא בטיח, על מנת 
למנוע עיוות של מיכל הפלסטיק.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.
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מיכלי הדחה סמויים

מיכלים נמוכים ALCA - הפעלה עילית

ALCA פיקס - מיכל הדחה סמוי נמוך, דו כמותי 6/3 ליטר, הפעלה עילית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50300011
 מיכל הדחה סמוי נמוך

ALCA פיקס
1,215.00

מיועד לקירות בטון ובלוקים.
המידות בסוגריים הן מידות מתקבלות לפי מידות האסלה.

)יש למדוד באסלה את המרחק בין פני האסלה לחורי החיבור(

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

ALCA גבס - מיכל הדחה סמוי נמוך, דו כמותי 6/3 ליטר, הפעלה עילית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50300016
 מיכל הדחה סמוי נמוך

ALCA גבס
1,810.00

מיועד לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים,
לגמישות מלאה בהתקנה, הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

המידות בסוגריים הן מידות מתקבלות לפי מידות האסלה.
)יש למדוד באסלה את המרחק בין פני האסלה לחורי החיבור(

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

המידות במ"מ

המידות במ"מ

חדש!

חדש!
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מיכלי הדחה סמויים

לחצני הפעלה למיכלי הדחה סמויים ALCA  |  לחצני מתכת

FUN לחצנים מעוצבים ממתכת

STRIPE לחצן מעוצב ממתכת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,770.00לחצן מעוצב STRIPE מאט50300048

• הלחצן בולט 5 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו

)Anodized( אלומיניום מוברש עם ציפוי אנודי - ALUNOX :חומר הלחצן •

247

(63)(99)16
5

5

2

15

10
42

המידות במ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

2,108.00לחצן מתכת FUN ברונזה עתיקה50300046

• הלחצן בולט 5 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו

• חומר הלחצן: פליז מגוון

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,449.00לחצן מעוצב FUN מאט50300047

• הלחצן בולט 5 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו

)Anodized( אלומיניום מוברש עם ציפוי אנודי - ALUNOX :חומר הלחצן •

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,849.00לחצן מתכת FUN לבן מבריק50300045

• הלחצן בולט 5 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו

• חומר הלחצן: נירוסטה מגוונת

247 5

16
5

(1
11

)

(142) (104) 2

המידות במ"מ

חדש!

חדש!

לחצן נירוסטה 279

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,042.00לחצן נירוסטה 50300044279

AISI 304 חומר הלחצן: נירוסטה מוברשת

247

147

17.5

16
5

96

המידות במ"מ
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מיכלי הדחה סמויים

270 ALCA לחצני הפעלה
מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

192.00לחצן ALCA 270 - לבן50300021

257.00לחצן ALCA 270 - ניקל50300022

257.00לחצן ALCA 270 - סטן50300023

494.00לחצן ALCA 270 - שחור מאט50300024

247

147

16
5

96

המידות במ"מ

17.5

70 ALCA לחצני הפעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

192.00לחצן ALCA 70 - לבן50300041

257.00לחצן ALCA 70 - ניקל50300042

257.00לחצן ALCA 70 - סטן50300043
המידות במ"מ

247

180

16
5

11
0

17.5

370 ALCA לחצני הפעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

192.00לחצן ALCA 370 - לבן50300031

257.00לחצן ALCA 370 - ניקל50300032

257.00לחצן ALCA 370 - סטן50300033
המידות במ"מ

247

168

16
5

52

16

 THIN 570 דקים ALCA לחצני הפעלה

 THIN 670 דקים ALCA לחצני הפעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

357.00לחצן דק 570 - לבן50300051

420.00לחצן דק 570 - ניקל50300052

494.00לחצן דק 570 - סטן50300053

505.00לחצן דק 570 - שחור מאט50300054

חדש!

המידות במ"מ

247

16
5

168

52

5

לחצני הפעלה למיכלי הדחה סמויים ALCA  |  לחצני פלסטיק

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

430.00לחצן דק 670 - ניקל50300056

494.00לחצן דק 670 - סטן50300057

505.00לחצן דק 670 - שחור מאט50300058

חדש!
247

המידות במ"מ

16
5

5.5
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מיכלי הדחה סמויים

מיכלי הדחה סמויים - סני 200 פלוס

סני 200 פלוס - פיקס, מיכל הדחה סמוי, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,173.00מיכל סמוי סני 200 פלוס - פיקס50636701

מיועד לקירות בטון ובלוקים.
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

סני 200 פלוס - פיקס נמוך, מיכל הדחה סמוי נמוך, דו כמותי 6/3 ליטר, הפעלה עילית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,310.00מיכל סני 200 פלוס - פיקס נמוך50633002

מתאים לקירות בטון ובלוקים.
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

max.9

44

23
18

18

1 
± 

82 1 ± 40

A

פני הריצוף

סני 200 פלוס - גבס נמוך, מיכל הדחה סמוי נמוך לקירות גבס, דו כמותי 6/3 ליטר, הפעלה עילית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,910.00סני 200 פלוס - גבס נמוך50633101

מיועד לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים,
לגמישות מלאה בהתקנה. הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,
כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

52.5

23
18

15.5 - 20.5

20

1 ± 40

פני הריצוף

A
1 

± 
82

סני 200 פלוס - גבס, מיכל הדחה סמוי, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,775.00מיכל סמוי סני 200 פלוס - גבס50636801

מיועד לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים,
לגמישות מלאה בהתקנה. הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,
כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

45
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45.3

23
18

R2/1

3.3
12.5
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מיכלי הדחה סמויים

לחצני הפעלה למיכלי הדחה סמויים - סני 200 פלוס

לחצני הפעלה סני 201

20.5

14
.5

0.8

לחצני הפעלה סני 202

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

310.00לחצן סני 202 - לבן50636994

340.00לחצן סני 202 - פרגמון עד גמר המלאי50636995

353.00לחצן סני 202 - סטן50636996

353.00לחצן סני 202 - ניקל50636997

494.00לחצן סני 202 - שחור מט, כפתור סטן50636852

0.8

1.2

14
.5

20.5

לחצני הפעלה סני 203

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

336.00לחצן סני 203 - לבן50636821

512.00לחצן סני 203 - לבן מט50636822

512.00לחצן סני 203 - שחור מט50636825

50636826
לחצן סני 203 - רקע וכפתורים שחור 

מסגרת פנימית סטן
546.00

50636827
לחצן סני 203 - רקע וכפתורים שחור 

מסגרת פנימית ניקל
546.00

עד גמר המלאי

0.8

1.3

20.5

14
.5

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

310.00לחצן סני 201 - לבן50636901

353.00לחצן סני 201 - סטן50636921

353.00לחצן סני 201 - ניקל50636991

494.00לחצן סני 201 - שחור מט, כפתור שחור50636841

494.00לחצן סני 201 - שחור מט, כפתור סטן50636842
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מיכלי הדחה סמויים

DIVA מיכלי הדחה סמויים

DIVA גבס 8 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

2,204.00מיכל סמוי דיוה גבס 8 ס”מ50500063

מתאים לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים
לגמישות מלאה בהתקנה. הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

יציאת הביוב במיכל זה כלפי מטה בלבד.
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

חשוב: יש לחפות את המיכל עם לוחות גבס בלבד ולא בטיח, על מנת למנוע 
עיוות של מיכל הפלסטיק.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

20 - 0

64.5

2318

8

12
0

1 ± 40

פני הריצוף

A

DIVA גבס - מיכל הדחה סמוי, דו כמותי 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,864.00מיכל סמוי דיוה גבס50500027

מתאים לכל סוגי הקירות. מצוייד במחברים טלסקופיים
לגמישות מלאה בהתקנה. הדגם היעיל והנוח ביותר להתקנה!

המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,
כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

50 16 - 23

0 - 20

1 ± 40

פני הריצוף

A

11
3 

± 
1

DIVA גבס נמוך - מיכל הדחה סמוי נמוך, דו כמותי 6/3 ליטר, הפעלה חזיתית או עילית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

2,006.00מיכל סמוי דיוה גבס נמוך50500028

מתאים לכל סוגי הקירות.
מצוייד במחברים טלסקופיים לגמישות מלאה בהתקנה.
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.

50

min 
16

min 
19

20 - 0

1 
± 

40

פני הריצוף

הפעלה חזיתיתהפעלה עילית

A

82
 ±

 1

DIVA פיקס - מיכל הדחה סמוי, דו כמותי 6/3 ליטר

47.5

23
18

13

1 ± 40

פני הריצוף

A

10
7 

± 
1

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,231.65מיכל סמוי דיוה פיקס50570004

מיועד לקירות בטון ובלוקים.
המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,

כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

יש לבצע את החיפוי בצמוד למיכל.



19

מיכלי הדחה סמויים

DIVA לחצני הפעלה למיכלי הדחה סמויים

Loop לחצני הפעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

408.00לחצן Loop - לבן50540600

לחצן Loop - פרגמון50540601
עד גמר המלאי

447.00

462.00לחצן Loop - סטן50540625

462.00לחצן Loop - ניקל50540626

216 6

14
5

המידות במ"מ

DIVA BASE לחצני הפעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

287.00לחצן Diva Base - לבן50540700

343.00לחצן Diva Base - סטן50540709

343.00לחצן Diva Base - ניקל50540708

214

14
5

18

המידות במ"מ

DIVA לחצני הפעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

326.00לחצן Diva - לבן50540200

לחצן Diva - פרגמון50540201
עד גמר המלאי

357.00

370.00לחצן Diva - סטן50540225

370.00לחצן Diva - ניקל50540226

214

15
2

13
2

המידות במ"מ22

לחצני הפעלה DIVA נירוסטה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

645.00לחצן נירוסטה מוברש50540320

698.00לחצן נירוסטה מבריק50540321

214

15

14
4

המידות במ"מ

NOW לחצני הפעלה

המידות במ"מ

220

15
0

5
מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

287.00לחצן NOW - לבן50540400

343.00לחצן NOW - כרום מבריק50540401

343.00לחצן NOW - כרום מאט50540402

לחצן NOW - שחור מבריק50540403
עד גמר המלאי

343.00

553.00לחצן NOW - שחור מאט50540407

המרווחים המיועדים למקרים שבהם המרחק בין פני מיכל ההדחה לבין פני 
.DIVA אריחי הקרמיקה קטן מ- 15 מ״מ. ראה במפרט חלקי חילוף למיכלי

חדש!
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מיכלי הדחה סמויים

חדש!

לחצן SQUARE ניקל 

לחצן SQUARE שחור מאט 

לחצן SQUARE לבן מאט 

לחצן SQUARE נירוסטה מוברש 

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,725.00לחצן SQUARE נירוסטה מוברש50540720

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,879.00לחצן SQUARE ניקל50540721

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,879.00לחצן SQUARE לבן מאט50540722

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,879.00לחצן SQUARE שחור מאט50540723

לחצני הפעלה SQUARE למיכלי הדחה סמויים DIVA | לחצני יוקרה ממתכת

המידות במ"מ

המידות במ"מ

המידות במ"מ

המידות במ"מ

• הלחצן בולט 3 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו.

• הלחצן בולט 3 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו.

• הלחצן בולט 3 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו.

• הלחצן בולט 3 מ"מ בלבד מהקיר.
• הלחצן עבר טיפול Anti-Fingerprint למניעת סימני אצבעות על פניו.
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מיכלי הדחה סמויים

השיטה המודולרית לשילוב 104 צבעים שונים של לחצני זכוכית

מבחר הרקעים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,032.00רקע זכוכית ירוק מנטה בהיר50540670

1,032.00רקע זכוכית לבן50540671

1,289.00רקע זכוכית ירוק מנטה50540672

1,289.00רקע זכוכית תפוז50540673

1,075.00רקע זכוכית שחור50540674

1,718.00רקע אריח מחוספס שחור מטאלי50540675

1,289.00רקע זכוכית כסף50540676

1,289.00רקע זכוכית אפור כהה50540677

1,289.00רקע זכוכית חום קפה50540678

1,289.00רקע זכוכית שנהב50540680

1,289.00רקע זכוכית ירוק דשא50540685

1,289.00רקע זכוכית ראי50540683

מבחר הכפתורים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

344.00בסיס כפתורים לבנים50540663

516.00בסיס כפתורים לבנים אנטי בקטריאלים50540664

645.00בסיס כפתורים סטן50540665

645.00בסיס כפתורים ניקל50540666

645.00בסיס כפתורים שחורים50540667

1,289.00בסיס כפתורים זהב50540668

752.00בסיס כפתורים נירוסטה מוברש50540669

516.00בסיס כפתורים פרגמון50540684

שילוב בין שמונה צבעים של כפתורי הפעלה ושלושה עשר רקעים שונים מאפשר 
בחירה של 104 שילובי צבעים של לחצנים מעוצבים.

כפתורי הפעלהרקע צבעונילחצן הפעלה מושלם

לחצני הפעלה Crystal - לחצני זכוכית יוקרתיים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

784.00לחצן זכוכית לבן כפתור לבן50540650

50540657
לחצן זכוכית שחור 

כפתור שחור
1,081.00

התקנת הלחצנים תתבצע מעל אריחי הקרמיקה.

220

15
0

11

המידות במ"מ

DIVA לחצני הפעלה מזכוכית למיכלי הדחה סמויים





פסי ניקוז
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פסי ניקוז

המדריך לבחירת תעלת ניקוז

APZ 1

APZ 6

APZ 8,9,10

APZ 12

חומר
קוטר יציאה

ספיקה
גובה מינימלי

AISI 304 נירוסטה
50 מ״מ

60 ליטר לדקה
100 מ״מ

חומר
קוטר יציאה

ספיקה
גובה מינימלי

פוליפרופילן איכותי
40 מ״מ

30 ליטר לדקה
75 מ״מ

חומר
קוטר יציאה

ספיקה
גובה מינימלי

פוליפרופילן איכותי
50 מ״מ

60 ליטר לדקה
100 מ״מ

LinePure

Cube

Hope

Dream

Bubble

TILE תושבת לאריחים

SOLID כיסוי נירוסטה מאט

חומר
קוטר יציאה

ספיקה
גובה מינימלי

AISI 304 נירוסטה
50 מ״מ

60 ליטר לדקה
110 מ״מ

תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב גלי

APZ 8

תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב ישר

APZ 9

תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב פסים

APZ 10

FLOOR תושבת לאריחים

חדש!

כיסוי GAP נירוסטה מט

כיסוי זכוכית ירוק

כיסוי זכוכית שחור

כיסוי זכוכית חום

DESIGN כיסוי נירוסטה מבריק / מאט

כיסוי זכוכית לבן

כיסוי זכוכית אבן מלאכותית לבנה

כיסוי אבן לבנה ונירוסטה מאט

כיסוי אבן שחורה ונירוסטה מאט

תעלות ניקוז בחיבור ישיר
למחסומי רצפה

כיסוי דקורטיבי

כיסוי באריחים

כיסוי נירוסטה מלא
בגוון מט
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז מעוצבים למקלחת

 המבנה הפנימי של יחידת הניקוז בנוי בפשטות ונוחיות.

היחידה בנויה עם חסם מים כנדרש שאינו מאפשר מעבר ריחות מצנרת הביוב ובנוי 

כך שניתן לנקותו בקלות.

ההתקנה של יחידת הניקוז פשוטה ביותר מאחר והיחידה הבסיסית בנויה מקשה אחת.

AISI 304 )DIN 1.4401( :יחידת הניקוז והניקוזים עשויים מנרוסטה איכותית

עצמת ניקוז חזקה של 60 ליטר לדקה.

יחידת הניקוז

אפשרויות התקנה

רחוק מהקיר

קיר

מקלחת

בצמוד לקיר

קיר

מקלחת

בצידי המשטח

קיר

מקלחת
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז מעוצבים למקלחת

כיסויי הנירוסטה המאורכים במבחר עיצובים משרים במקלחת
אוירה של אסתטיקה, ניקיון ויוקרה.

עשויים מנירוסטה איכותית בגמר מבריק ובשחור מאט.

כיסויי נירוסטה מעוצבים
APZ1 ותעלה

חומר התעלה

)H( גובה התקנה כללי

)G( רוחב תעלת הניקוז

גובה מקסימלי של האריח

)D( קוטר יציאה

ספיקה

שיפוע רצפה מינימלי

AISI 304 נירוסטה

100-158 מ"מ

60 מ"מ

12 מ"מ

50 מ"מ

60 ליטר לדקה

2%

H
G

D

L
L + 60

APZ1 כיסוי נירוסטה מעוצב ותעלה
שחור מאט

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

Line

51110002KIT650650 אורך LINE וכיסוי APZ1 1,323.00תעלה

51110003KIT750750 אורך LINE וכיסוי APZ1 1,409.00תעלה

51110004KIT850850 אורך LINE וכיסוי APZ1 1,479.00תעלה

51110005KIT950950 אורך LINE וכיסוי APZ1 1,562.00תעלה

51110006KIT10501050 אורך LINE וכיסוי APZ1 1,641.00תעלה

51110007KIT11501150 אורך LINE וכיסוי APZ1 1,739.00תעלה

Pure

51110012KIT650650 אורך PURE וכיסוי APZ1 1,323.00תעלה

51110013KIT750750 אורך PURE וכיסוי APZ1 1,409.00תעלה

51110014KIT850850 אורך PURE וכיסוי APZ1 1,479.00תעלה

51110015KIT950950 אורך PURE וכיסוי APZ1 1,562.00תעלה

51110016KIT10501050 אורך PURE וכיסוי APZ1 1,641.00תעלה

51110017KIT11501150 אורך PURE וכיסוי APZ1 1,739.00תעלה

APZ1 יחידת ניקוז

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

51110012-01KIT650
תעלה APZ1 וכיסוי PURE אורך 650

שחור מאט
2,043.00

51110013-01KIT750
תעלה APZ1 וכיסוי PURE אורך 750

שחור מאט
2,177.00

51110014-01KIT850
תעלה APZ1 וכיסוי PURE אורך 850

שחור מאט
2,279.00

חדש!
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז מעוצבים למקלחת

כיסויי נירוסטה מעוצבים
APZ1 ותעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

Bubble

51110042KIT650650 אורך BUBLE וכיסוי APZ1 1,323.00תעלה

51110043KIT750750 אורך BUBLE וכיסוי APZ1 1,409.00תעלה

51110044KIT850850 אורך BUBLE וכיסוי APZ1 1,479.00תעלה

51110045KIT950950 אורך BUBLE וכיסוי APZ1 1,562.00תעלה

51110046KIT10501050 אורך BUBLE וכיסוי APZ1 1,641.00תעלה

51110047KIT11501150 אורך BUBLE וכיסוי APZ1 1,739.00תעלה

עד גמר המלאי
Cube

51110023KIT750750 אורך CUBE וכיסוי APZ1 1,409.00תעלה

51110024KIT850850 אורך CUBE וכיסוי APZ1 1,479.00תעלה

51110025KIT950950 אורך CUBE וכיסוי APZ1 1,562.00תעלה

51110026KIT10501050 אורך CUBE וכיסוי APZ1 1,641.00תעלה

Hope

51110032KIT650650 אורך HOPE וכיסוי APZ1 1,323.00תעלה

51110033KIT750750 אורך HOPE וכיסוי APZ1 1,409.00תעלה

51110034KIT850850 אורך HOPE וכיסוי APZ1 1,479.00תעלה

51110035KIT950950 אורך HOPE וכיסוי APZ1 1,562.00תעלה

51110036KIT10501050 אורך HOPE וכיסוי APZ1 1,641.00תעלה

51110037KIT11501150 אורך HOPE וכיסוי APZ1 1,739.00תעלה

Dream

51110052KIT650650 אורך DREAM וכיסוי APZ1 1,323.00תעלה

51110053KIT750750 אורך DREAM וכיסוי APZ1 1,409.00תעלה

51110054KIT850850 אורך DREAM וכיסוי APZ1 1,479.00תעלה

51110055KIT950950 אורך DREAM וכיסוי APZ1 1,562.00תעלה

51110056KIT10501050 אורך DREAM וכיסוי APZ1 1,641.00תעלה

51110057KIT11501150 אורך DREAM וכיסוי APZ1 1,739.00תעלה

עד גמר המלאי

עד גמר המלאי
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז מעוצבים למקלחת

מגוון של כיסויים מזכוכית אבן ונירוסטה יוצרים 
אפשרויות עיצוב הרמוניות בחדר האמבט ובמקלחת.

כיסויים לאריחים וכיסויים מזכוכית, אבן ונירוסטה
APZ6 ותעלה

חומר התעלה

)H( גובה התקנה כללי

)G( רוחב תעלת הניקוז

גובה מקסימלי של האריח

)D( קוטר יציאה

ספיקה

שיפוע רצפה מינימלי

AISI 304 נירוסטה

110-168 מ"מ

60 מ"מ

12 מ"מ

50 מ"מ

60 ליטר לדקה

2%

APZ6 יחידת ניקוז

H
G

D

L
L + 60

מק«טמוצר
אורך 
L נטו

מחיר ליחידהתיאור מוצר

51110192KIT650650 נירוסטה מט אורך GAP וכיסוי APZ6 1,764.00תעלה

51110193KIT750750 נירוסטה מט אורך GAP וכיסוי APZ6 1,906.00תעלה

51110194KIT850850 נירוסטה מט אורך GAP וכיסוי APZ6 2,031.00תעלה

51110195KIT950950 נירוסטה מט אורך GAP וכיסוי APZ6 2,173.00תעלה

51110062KIT650650 נירוסטה מבריק אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,276.00תעלה

51110063KIT750750 נירוסטה מבריק אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,375.00תעלה

51110064KIT850850 נירוסטה מבריק אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,445.00תעלה

51110065KIT950950 נירוסטה מבריק אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,524.00תעלה

51110072KIT650650 נירוסטה מט אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,276.00תעלה

51110073KIT750750 נירוסטה מט אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,375.00תעלה

51110074KIT850850 נירוסטה מט אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,445.00תעלה

51110075KIT950950 נירוסטה מט אורך DESIGN וכיסוי APZ6 1,524.00תעלה

חדש!

תעלות מקלחת עם אריחי הרצפה כמעט ואינן נראות ומשתלבות בצורה הרמונית.
הרצפה ויחידת הניקוז הופכים לרצף עיצובי אחד והמים הניגרים זורמים 

בחופשיות לחריצים המיועדים לכך.

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«ט

51110172KIT650
תעלה APZ6 עם תושבת לאריחים 

FLOOR אורך 650
1,503.00

51110173KIT750
תעלה APZ6 עם תושבת לאריחים 

FLOOR אורך 750
1,594.00

51110174KIT850
תעלה APZ6 עם תושבת לאריחים 

FLOOR אורך 850
1,676.00

51110175KIT950
תעלה APZ6 עם תושבת לאריחים 

FLOOR אורך 950
1,764.00

TILE תושבת לאריחים

GAP כיסוי נירוסטה מט 

DESIGN כיסוי נירוסטה מבריק

DESIGN כיסוי נירוסטה מט
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז מעוצבים למקלחת

מק«טמוצר
אורך 
L נטו

תיאור מוצר
מחיר 
ליחידה

51110092KIT650650 וכיסוי זכוכית לבן אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110093KIT750750 וכיסוי זכוכית לבן אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110094KIT850850 וכיסוי זכוכית לבן אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110095KIT950950 וכיסוי זכוכית לבן אורך APZ6 1,641.00תעלה

כיסוי זכוכית שחור

51110122KIT 650650 וכיסוי זכוכית שחור אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110123KIT750750 וכיסוי זכוכית שחור אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110124KIT850850 וכיסוי זכוכית שחור אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110125KIT950950 וכיסוי זכוכית שחור אורך APZ6 1,641.00תעלה

כיסוי זכוכית ירוק
עד גמר המלאי

51110102KIT650650 וכיסוי זכוכית ירוק אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110103KIT750750 וכיסוי זכוכית ירוק אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110104KIT850850 וכיסוי זכוכית ירוק אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110105KIT950950 וכיסוי זכוכית ירוק אורך APZ6 1,641.00תעלה

כיסוי זכוכית חום
עד גמר המלאי

51110112KIT650650 וכיסוי זכוכית חום אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110113KIT750750 וכיסוי זכוכית חום אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110114KIT850850 וכיסוי זכוכית חום אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110115KIT950950 וכיסוי זכוכית חום אורך APZ6 1,641.00תעלה

כיסוי אבן מלאכותית לבנה
עד גמר המלאי

51110132KIT 650650 וכיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110133KIT750750 וכיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110134KIT850850 וכיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110135KIT950950 וכיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך APZ6 1,641.00תעלה

כיסוי אבן לבנה ונירוסטה מט
עד גמר המלאי

51110152KIT 650650 וכיסוי אבן לבנה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110153KIT750750 וכיסוי אבן לבנה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110154KIT850850 וכיסוי אבן לבנה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110155KIT950950 וכיסוי אבן לבנה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,641.00תעלה

כיסוי אבן שחורה ונירוסטה מט
עד גמר המלאי

51110162KIT 650650 וכיסוי אבן שחורה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,310.00תעלה

51110163KIT750750 וכיסוי אבן שחורה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,461.00תעלה

51110164KIT850850 וכיסוי אבן שחורה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,530.00תעלה

51110165KIT950950 וכיסוי אבן שחורה ונירוסטה מט אורך APZ6 1,641.00תעלה

מגוון של כיסויים מזכוכית אבן ונירוסטה יוצרים אפשרויות עיצוב הרמוניות 
בחדר האמבט ובמקלחת.

כיסויים מזכוכית, אבן ונירוסטה
APZ6 ותעלה

כיסוי זכוכית לבן
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז נמוכים מפלסטיק

הפתרון האידיאלי למצבים בהם אין מספיק גובה לתעלות סטנדרטיות.
 פלסאון מביאה לחדר האמבט שלך את החידושים האחרונים - פסי ניקוז מוארכים ואיכותיים, 

המעניקים פתרון אלגנטי ויוקרתי לעיצוב חדר האמבט.  
פתח הניקוז המוכר שודרג לפס ניקוז, המאפשר ליהנות מרצפת רחצה אסתטית הבנויה

כיחידה הרמונית אחת, ומאיכות ניקוז מעולה שהופכת את הרחצה לחוויה.
היחידה פשוטה להתקנה ובנויה עם חסם מים שאינו מאפשר מעבר ריחות מצנרת הביוב ובנויה 

כך שניתן לנקות אותה בקלות.

חומר התעלה:

חומר הכיסוי:

גובה התקנה כללי:

רוחב תעלת הניקוז:

גובה מקסימלי של האריח:

קוטר יציאה:

ספיקה:

שיפוע רצפה מינימלי:

כושר נשיאה:

פרטים טכניים

פסי הניקוז הנמוכים מסופקים עם כיסוי הנירוסטה המעוצב

פוליפרופילן איכותי

AISI 304 נירוסטה מוברש

75-110 מ"מ

60 מ"מ

12 מ"מ

40 מ"מ

30 ליטר לדקה

2%

300 ק”ג

APZ 8

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«ט

51160550550APZ8 ,550 699.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב גלי

51160650650APZ8 ,650 781.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב גלי

51160750750APZ8 ,750 815.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב גלי

51160850850APZ8 ,850 898.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב גלי

51160950950APZ8 ,950 989.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב גלי

(550, 650, 750, 850, 950)

(610, 710, 810, 910, 1010)
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פסי ניקוז

ShowerLine פסי ניקוז נמוכים מפלסטיק

APZ 10

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«ט

51180550550APZ10 ,550 699.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב פסים

51180650650APZ10 ,650 781.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב פסים

51180750750APZ10 ,750 815.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב פסים

51180850850APZ10 ,850 898.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב פסים

51180950950APZ10 ,950 989.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב פסים

APZ 9

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«ט

51170550550APZ9 ,550 699.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב ישר

51170650650APZ9 ,650 781.00 תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב ישר

51170750750APZ9 ,750 815.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעצוב ישר

51170850850APZ9 ,850 898.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב ישר

51170950950APZ9 ,950 989.00תעלת ניקוז נמוכה, חורים בעיצוב ישר

(550, 650, 750, 850, 950)

(550, 650, 750, 850, 950)

(610, 710, 810, 910, 1010)

(610, 710, 810, 910, 1010)
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מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

TILE תושבת לאריחים

51110183KIT750750 אורך TILE ותושבת לאריחים APZ12 975.00תעלה

51110184KIT850850 אורך TILE ותושבת לאריחים APZ12 1,050.00תעלה

51110185KIT950950 אורך TILE ותושבת לאריחים APZ12 1,100.00תעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

SOLID כיסוי נירוסטה מאט

51110083KIT750750 אורך SOLID וכיסוי נירוסטה מאט APZ12 1,158.00תעלה

51110084KIT850850 אורך SOLID וכיסוי נירוסטה מאט APZ12 1,295.00תעלה

51110085KIT950950 אורך SOLID וכיסוי נירוסטה מאט APZ12 1,315.00תעלה

ShowerLine פסי ניקוז מפלסטיק
APZ12 לתעלה

פתח הניקוז המוכר שודרג לפס ניקוז, המאפשר ליהנות מרצפת רחצה אסתטית הבנויה
כיחידה הרמונית אחת, ומאיכות ניקוז מעולה שהופכת את הרחצה לחוויה.

היחידה פשוטה להתקנה ובנויה עם חסם מים שאינו מאפשר מעבר ריחות מצנרת הביוב ובנויה 
כך שניתן לנקות אותה בקלות.

תעלות מקלחת עם אריחי הרצפה כמעט ואינן נראות ומשתלבות בצורה הרמונית.
הרצפה ויחידת הניקוז הופכים לרצף עיצובי אחד והמים הניגרים זורמים בחופשיות לחריצים 

המיועדים לכך.

חומר התעלה:

גובה התקנה כללי:

רוחב תעלת הניקוז:

גובה מקסימלי של האריח:

קוטר יציאה:

ספיקה:

שיפוע רצפה מינימלי:

כושר נשיאה:

פרטים טכניים

פוליפרופילן איכותי

100-125 מ"מ

60 מ"מ

12 מ"מ

50 מ"מ

60 ליטר לדקה

2%

300 ק”ג

APZ 12

* את התעלה APZ12 ניתן לכסות גם עם הכיסויים:
Line, Pure, Bubble, cure, hope, Dream   
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תעלות ניקוז בחיבור ישיר למחסומי רצפה

תעלת הניקוז מתאימה למאספי רצפה עם מחסום ריח בקוטר 100 מ״מ. התעלה מתאימה לשלושה סוגי כיסויים: כיסוי דקורטיבי,
.ST 304 כיסוי באריחים וכיסוי נירוסטה מלא. התעלה והכיסויים מיוצרים מנירוסטה

* מומלץ להתקין את תעלת הניקוז על מאסף רצפה מדגם קומקום.

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51210300300
536.00וכיסוי דקורטיבי 300 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51210600600
646.00וכיסוי דקורטיבי 600 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51210700700
685.00וכיסוי דקורטיבי 700 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51210800800
702.00וכיסוי דקורטיבי 800 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51210900900
717.00וכיסוי דקורטיבי 900 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 512110001000
759.00וכיסוי דקורטיבי 1000 מ״מ

כיסוי דקורטיבי

כיסוי באריחים

כיסוי נירוסטה מלא
בגוון מט

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51310300300
566.00עם תושבת לאריחים 300 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51310600600
725.00עם תושבת לאריחים 600 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51310700700
789.00עם תושבת לאריחים 700 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51310800800
833.00עם תושבת לאריחים 800 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51310900900
869.00עם תושבת לאריחים 900 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 513110001000
932.00עם תושבת לאריחים 1000 מ״מ

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51410300300
536.00וכיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 300 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51410600600
627.00וכיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 600 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51410700700
670.00וכיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 700 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51410800800
702.00וכיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 800 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 51410900900
733.00וכיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 900 מ״מ

 תעלת ניקוז בחיבור ישיר למחסום רצפה 514110001000
774.00וכיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 1000 מ״מ

A-A מידות במ״מחתך *

338/638/738/838/938/1038

300/600/700/800/900/1000

כיסוי דקורטיבי

כיסוי באריחים

כיסוי נירוסטה מאט





כיורים



כיורים

36

RHEINE כיור רחצה ריבועי מונח

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202629RHEINE 485.00כיור רחצה ריבועי מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.
עד גמר המלאי

THAMES כיור רחצה עגול

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202623THAMES 633.00כיור רחצה עגול מונח

51202624
 THAMES כיור רחצה עגול מונח

לבן מאט
עד גמר המלאי

894.00

51202625
 THAMES כיור רחצה עגול מונח

שחור מאט
923.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

TWB037 - 51202623
TWB037B - 51202625

NILE כיור רחצה אליפטי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202626NILE 533.00כיור רחצה אליפטי מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

TWB009

14

20

40

כיורים מונחים



כיורים

37

OTTAWA כיור רחצה מלבני מונח

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202637
 OTTAWA כיור רחצה מלבני מונח

לבן מאט
1,159.00

51202638
 OTTAWA כיור רחצה מלבני מונח

שחור מאט
1,195.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.
עד גמר המלאי

YARDEN כיור רחצה ריבועי מונח

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202633
 YARDEN כיור רחצה ריבועי מונח

לבן מאט
1,063.00

51202634
 YARDEN כיור רחצה ריבועי מונח

שחור מאט
1,096.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.
עד גמר המלאי

47

37
11.5

36

36
11.5

כיורים מונחים



כיורים

38

כיורים מונחים

MEMURU כיור רחצה מלבני

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202605MEMURU 933.00כיור רחצה מלבני מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

WB446

LOIRE כיור רחצה ריבועי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202608LOIRE 633.00כיור רחצה ריבועי מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.
עד גמר המלאי

SEINE כיור רחצה מלבני

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202611SEINE 833.00כיור רחצה מלבני מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

TWB007



כיורים

39

YARRA כיור רחצה מלבני

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202617YARRA 833.00כיור רחצה מלבני מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

TWB050

MOSMAN כיור רחצה מלבני

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202614MOSMAN 995.00כיור רחצה מלבני מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.
עד גמר המלאי

LA MEUSE כיור רחצה ריבועי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202620LA MEUSE 539.00כיור רחצה ריבועי מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.
עד גמר המלאי

כיורים מונחים



כיורים

40

YAMADROK כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202541YAMADROK 833.00כיור רחצה טרפזי מונח

עד גמר המלאי

41

60

15

כיורים מונחים

PLACID כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202538PLACID 432.00כיור רחצה מונח

עד גמר המלאי

44

66

15

COMO כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202535COMO 833.00כיור רחצה טרפזי מונח

עד גמר המלאי

51 19

60



כיורים

41

FONTANELLA כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202544
כיור רחצה משולש מונח 

FONTANELLA
548.00

עד גמר המלאי

68

47

12

כיורים מונחים

OESCHINEN כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202566
כיור רחצה אובלי מונח חצי שקוע 

OESCHINEN
533.00

WB701

60

6
18

40

HURON כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202569HURON 592.00כיור רחצה מונח

 עד גמר המלאי

48

19
64



כיורים

42

כיורים מונחים

ORTA כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202572ORTA 401.00כיור רחצה אובלי מונח

WB715

55

15
35

VOSTOK כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202557VOSTOK 533.00כיור רחצה אליפטי מונח

WB605

16
40

60

TOVA כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202563TOVA 533.00כיור רחצה אובלי מונח

WB606

15

59

42



כיורים

43

כיורים מונחים

DANUBE כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202578DANUBE 433.00כיור רחצה מונח

WB340

40

15
33

ALBE כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202590ALBE 833.00כיור רחצה חצי שקוע

עד גמר המלאי

57 18

41

7



כיורים

44

כיורים מונחים

TURKANA כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202593TURKANA 594.00כיור רחצה תלוי/מונח

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

עד גמר המלאי

51

15
41

ATITLAN כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202513
כיור רחצה מלבני תלוי/מונח 

ATITLAN
433.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

עד גמר המלאי

34 11

29



כיורים

45

כיורים תלויים ומונחים

OHARA כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202519-R
OHARA כיור רחצה מלבני תלוי/מונח

חור לברז מימין
483.00

51202519-L
OHARA כיור רחצה מלבני תלוי/מונח

חור לברז משמאל
עד גמר המלאי

533.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

WB427 - 51202519-R

40

19

10

GARDA כיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202516-R
 GARDA כיור רחצה מלבני תלוי/מונח

חור לברז מימין
433.00

51202516-L
 GARDA כיור רחצה מלבני תלוי/מונח

חור לברז משמאל
עד גמר המלאי

533.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

WB674 - 51202516-R

10 (13)46 (50)

 2
6 

(2
5)

המידות בסוגריים לברז משמאל



כיורים

46

כיורים תלויים ומונחים

CHAMPLAIN כיור רחצה תלוי

COLORADO כיור רחצה תלוי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202525
כיור רחצה פינתי תלוי 

CHAMPLAIN
433.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

WB246

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202641
 COLORADO כיור רחצה מלבני תלוי

ברז מימין
433.00

51202642
 COLORADO כיור רחצה מלבני תלוי

ברז משמאל
433.00

הברז להמחשה בלבד ולא כלול במחיר.

עד גמר המלאי

38 14

37

4545

28

45

4545

2828

13 13

45
45



כיורים
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אסלות



50

אסלות

מונובלוקים

"COMFORT" מונובלוק נופר + מנגנון + מושב

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33009400KIT822.00מונובלוק נופר לבן

33009405KITמונובלוק נופר פרגמון
עד גמר המלאי

983.00

מונובלוק חרס עם מיכל הדחה ומנגנון 6/3 ליטר לחיסכון במים ומושב 
"COMFORT" עם צירי נירוסטה.

מונובלוק לוטוס - אסלה + מיכל הדחה "נובה" + מושב "טופליין"

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33009100KIT1,210.00מונובלוק לוטוס לבן

33009105KIT1,279.00מונובלוק לוטוס פרגמון

מונובלוק בעיצוב חדשני עם מיכל הדחה מדגם "נובה" 6/3 ליטר לחיסכון 
במים ומושב "טופליין" עם צירי נירוסטה.

עד גמר המלאי

14.5 35

3666

80

40

NURIT מנגנון + מושב + NURIT מונובלוק

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50851070KITלבן NURIT 826.00מונובלוק

מונובלוק קצר עם מיכל הדחה ומנגנון 6/3 ליטר לחסכון במים ומושב עם 
סגירה הידראולית.

המידות במ"מ

780

380

640

460

390

420

460

370

200

Ø100

660

15
0

15
5

74
0

18
0

המידות במ"מ

37
0
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אסלות

מונובלוק תלוי לוטוס - אסלה תלויה + מיכל הדחה "נובה" + מושב "טופליין"

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33009300KIT2,162.00מונובלוק תלוי לוטוס לבן

33009305KITמונובלוק תלוי לוטוס פרגמון
עד גמר המלאי

2,279.00

מונובלוק תלוי בעיצוב חדשני עם מיכל הדחה מדגם "נובה" 6/3 ליטר 
לחיסכון במים ומושב "טופליין" עם צירי נירוסטה.

להתקנת המונובלוק התלוי יש לרכוש בנפרד את מתקן הריתום
או רגלי הריתום.

14.5 35

64

33
82

4037

18
36

מתקן ריתום ורגלי ריתום למונובלוקים תלויים ואסלות תלויות

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

805.00מתקן ריתום למונובלוק תלוי50805100

284.00רגלי ריתום למונובלוק תלוי50805099

המידה A תלויה במרחק בין פני האסלה לברגי הריתום,
כך שגובה האסלה מפני הריצוף יתקבל 40±1 ס"מ.

מתקן ריתום מיועד לכל סוגי הקירות ומסופק עם כל אביזרי הביוב וחיבור האסלה.

רגלי ריתום לקירות בטון ובלוקים לעיגון ביציקת בטון )מסופקות ללא אביזרי ביוב(.

רגלי ריתוםמתקן ריתום
פני הריצוף

18
23

52.5 12-18

10
A

מונובלוקים

מתקני ריתום

מתקן נושא לבידה תלוי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,029.60מתקן נושא לבידה - רוחב 8 ס"מ50570031

המידות במ"מ

420
230
180 80

150
320

31
5
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אסלות

אסלות תלויות

RIMLESS אסלה תלויה רקפת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50851064KIT
 RIMLESS אסלה תלויה רקפת

 ROTEM ומושב
סגירה הידראולית - לבן

989.00

50851062RIMLESS 897.00אסלה תלויה רקפת

53

רוחב אסלה: 36.6

35
1 

± 
40

MEDYAG תוצרת "YAKINTON" אסלה תלויה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

459.00אסלה תלויה YAKINTON לבן50851031

רוחב אסלה: 35.0

55

34
.5

1 
± 

40

CREAVIT אסלה תלויה קצרה תוצרת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

807.00אסלה תלויה קצרה לבן50850031

רוחב אסלה: 35.5

49.5

34
1 

± 
40



53

אסלות

מושבי אסלה דקים
סגירה הידראולית / ניתנים לפירוק מהיר

VERED מושב דק

HADAS מושב דק

IRIS מושב דק

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658462HADAS 195.00מושב דק

מושב האסלה עשוי דורופלסט, סגירה איטית, וניתן לפירוק מהיר לניקוי מושלם.
משקל:  1.9 ק״ג

42.3

37
.8

6.
5-

17

23
.5

28.5

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658460IRIS 182.00מושב דק 

מושב האסלה עשוי דורופלסט, סגירה איטית, וניתן לפירוק מהיר לניקוי מושלם.
משקל:  1.8 ק״ג

44

37
.1

6.
5-

17

24
.3

28

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658461VERED 195.00מושב דק

מושב האסלה עשוי דורופלסט, סגירה איטית, וניתן לפירוק מהיר לניקוי מושלם.
משקל:  1.9 ק״ג

44.2

37
.1

6.
5-

17

23
.7

28

חדש!

חדש!

חדש!
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אסלות

מושבי אסלה

מושב אסלה טופליין

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

166.00מושב אסלה טופליין - לבן50658201

עשוי Duroplast קשיח, איכותי, אינו נשרט, צירי נירוסטה. משקל: 1.50 ק"ג. 
מתוצרת ab.sanitair גרמניה.

43.5

37

1 
± 

15
.5

מושב אסלה גלילן

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

196.00מושב אסלה גלילן - לבן50652101

196.00מושב אסלה גלילן - פרגמון50652105

עשוי מחומר טרמופלסטי דו שכבתי מלא. עמיד לחלוטין בפני שבר. צירי 
נירוסטה. משקל: 1.50 ק"ג. מתוצרת ab.sanitair גרמניה.

45

37

0.
5 

± 
15

.5

מושב אסלה משפחתי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658440
A603 מושב אסלה משפחתי

צירי נירוסטה - לבן
280.00

עשוי Duroplast קשיח, איכותי, אינו נשרט. משקל: 3.4 ק"ג.
המושב ניתן להסרה מהצירים לניקוי מושלם.

מושב הילדים ניתן לפירוק בתום הילדות.

44.5

37

3.
8 

± 
15

.4

NURIT מושב אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658454NURIT 78.00מושב אסלה הידראולי לבן

מיוצר מפוליפרופילן איכותי. משקל: 1.1 ק"ג.

43.5

35
.5



55

אסלות

מושבי אסלה

מושב אסלה דורופלסט COMFORT כבד

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658410
 COMFORT מושב אסלה

כבד - לבן
155.00

50658412
COMFORT מושב אסלה

כבד סגירה הדראולית - לבן
208.00

עשוי Duroplast קשיח, איכותי, אינו נשרט, צירי נירוסטה. משקל: 1.90 ק"ג.

44.5

37
.5

1 
± 

15
.5

COMFORT מושב אסלה דורופלסט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658414
COMFORT מושב אסלה

צירי נירוסטה - לבן
125.00

עשוי Duroplast קשיח, איכותי, אינו נשרט. משקל: 1.40 ק"ג.

40

36
.5

1 
± 

15
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ROTEM מושב אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50658450
ROTEM מושב אסלה

סגירה הידראולית - לבן
179.00

מיוצר מפוליפרופילן איכותי. משקל: 1.4 ק"ג.
המושב ניתן לפירוק מהיר לניקוי מושלם.

מתאים לאסלה תלוייה רקפת ולאסלות במבנה דומה.





מושבי
בידה
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מושבי בידה

MULTI CLEAN מושב בידה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50750010MULTI CLEAN 2,340.00מושבי בידה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50750020
 MULTI CLEAN מושבי בידה

עם שלט
3,003.00

חדש!

מגוון פינוקים

שטיפה אינטימית לאישה
שטיפת ישבן רגילה

שטיפת טורבו
יבוש באוויר חם

אפקט מסז‘ מפנק

שליטה מלאה

בטמפרטורת המים
בעצמת זרם המים

בטמפרטורת אויר הייבוש
בטמפרטורת המושב

טוב גם לבריאות

הקלה על נשים בהריון ולאחר לידה
הקלה בעצירויות וטחורים

שטיפה אינטימית לנכים וקשישים בעלי מוגבלויות

מתאים להתקנה על כל אסלה סטנדרטית.
חיבור מים בצד ימין.

חיבור חשמל בצד ימין.
220-240V, 1450W

המידות במ"מ
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מושבי בידה



60

מושבי בידה

CLEANSET מושב בידה
חדש!

מתאים להתקנה על כל אסלה סטנדרטית.
חיבור מים בצד שמאל.
חיבור חשמל בצד ימין.

220-240V, 600-750W

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50731210CLEANSET 3,135.00מושב בידה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

3,892.00מושב בידה CLEANSET עם שלט50731215

מגוון פינוקים

שטיפה אינטימית לאישה
שטיפת ישבן רגילה

שטיפת טורבו
יבוש באוויר חם

אפקט מסז‘ מפנק

שליטה מלאה

בטמפרטורת המים
בעצמת זרם המים

בטמפרטורת אויר הייבוש
בטמפרטורת המושב

טוב גם לבריאות

הקלה על נשים בהריון ולאחר לידה
הקלה בעצירויות וטחורים

שטיפה אינטימית לנכים וקשישים בעלי מוגבלויות

475

407.7

383

200

המידות במ"מ

עם שלט

185495

49
3

54
.6
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מושבי בידה

מושב בידה מתקדם להגיינה משפחתית

CLEAR מושב בידה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50740100CLEAR 575.00מושב בידה

מתאים להתקנה על כל אסלה סטנדרטית.
שטיפה אינטימית במי ברז.

שני מצבי זרימה.
המושב מחומר פלסטי נעים למגע עם מנגנון לסגירה איטית.

קל ונוח לשימוש.
פשוט להתקנה.

חיבור למים בצד שמאל.
.4º-40º טמפרטורת מים

לחץ מים 7-1 אטמ'.

חדש!

62370

48
0

A
=4

54
~4

10
m

m

210

27
1

המידות במ"מ
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מוצרים 
נלווים 
לאמבט
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מוצרים נלווים לאמבט

SMOOZ אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מחזיק נייר טואלט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210025KIT133.00מחזיק נייר טואלט

רוחב: 5 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 12.5 ס"מ.

מתלה יחיד 4.0 ס”מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210027KIT77.00מתלה יחיד 4.0 ס”מ

רוחב: 3.7 ס"מ. גובה: 3.7 ס"מ. מרחק מהקיר: 3.7 ס"מ.

מחזיק נייר טואלט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210026KIT162.00מחזיק נייר טואלט

רוחב: 14 ס"מ. גובה: 10 ס"מ. מרחק מהקיר: 5 ס"מ.

מחזיק נייר טואלט זוויתי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210030KIT162.00מחזיק נייר טואלט זוויתי

רוחב: 17.3 ס"מ. מרחק מהקיר: 8.5 ס"מ.

מתלה לפן

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210029KIT232.00מתלה לפן

רוחב: 10.0 ס"מ. גובה: 16.0 ס"מ. מרחק מהקיר: 13.5 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

מחזיק כוס

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210020KIT220.00מחזיק כוס

רוחב: 8 ס"מ. גובה: 12.5 ס"מ. מרחק מהקיר: 11.5 ס"מ.

מחזיק מברשת לשירותים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210024KIT307.00מחזיק מברשת לשירותים

82.00מברשת לשרותים51210007

רוחב: 9.5 ס"מ. גובה: 40.5 ס"מ. מרחק מהקיר: 13.5 ס"מ.

SMOOZ אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מיכל לסבון נוזלי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210028KIT313.00מיכל לסבון נוזלי

רוחב: 7 ס"מ. גובה: 17 ס"מ. מרחק מהקיר: 12.6 ס"מ.

מדף זכוכית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210021KIT342.00מדף זכוכית

אורך: 60 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 12 ס"מ.

מחזיק מגבת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210022KIT269.00מחזיק מגבת

אורך: 64 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 8.5 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

SMOOZ אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מחזיק מגבות - מוט כפול

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210023KIT365.00מחזיק מגבות - מוט כפול

אורך: 64 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 11.5 ס"מ.

מתלה יחיד 6.5 ס”מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210047KIT133.00מתלה יחיד 6.5 ס”מ

רוחב: 5 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 6.5 ס"מ.

מחזיק נייר טואלט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210045KIT133.00מחזיק נייר טואלט

רוחב: 4.9 ס"מ. גובה: 4.9 ס"מ. מרחק מהקיר: 12.5 ס"מ.

מתלה לפן

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210050KIT252.00מתלה לפן

רוחב: 10.0 ס"מ. גובה: 16.5 ס"מ. מרחק מהקיר: 14.0 ס"מ.

EKKRO אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מתלה יחיד 5.5 ס”מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210048KIT110.00מתלה יחיד 5.5 ס”מ

רוחב: 3.9 ס"מ. גובה: 3.9 ס"מ. מרחק מהקיר: 5.5 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

EKKRO אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מיכל לסבון נוזלי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210049KIT252.00מיכל לסבון נוזלי

רוחב: 7 ס"מ. גובה: 17 ס"מ. מרחק מהקיר: 12.5 ס"מ.

מחזיק נייר טואלט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210046KIT162.00מחזיק נייר טואלט

רוחב: 13.5 ס"מ. גובה: 11.5 ס"מ. מרחק מהקיר: 5 ס"מ.

מחזיק סבון רשת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210040KIT304.00מחזיק סבון רשת

רוחב: 13.5 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 12 ס"מ.

מחזיק כוס

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210041KIT178.00מחזיק כוס

רוחב: 7.5 ס"מ. גובה: 10.5 ס"מ. מרחק מהקיר: 7.5 ס"מ.

מחזיק מברשת לשירותים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210044KIT307.00מחזיק מברשת לשירותים

82.00מברשת לשרותים51210007

רוחב: 11.5 ס"מ. גובה: 38 ס"מ. מרחק מהקיר: 15 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

EKKRO אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מחזיק מגבת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210043KIT358.00מחזיק מגבת

רוחב: 64.5 ס"מ. גובה: 4.8 ס"מ. מרחק מהקיר: 6 ס"מ.

מדף זכוכית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210042KIT342.00מדף זכוכית

רוחב: 60 ס"מ. גובה: 5 ס"מ. מרחק מהקיר: 12 ס"מ.



69

מוצרים נלווים לאמבט

ALUXX אביזרים ללא קידוח לחדר האמבט - סדרת

מחזיק סבון למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210061KIT162.00מחזיק סבון למקלחת

רוחב: 13.5 ס"מ. גובה: 4.6 ס"מ. מרחק מהקיר: 9.5 ס"מ.

סלסלה פינתית שתי קומות למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210062KIT342.00סלסלה פינתית שתי קומות למקלחת

רוחב: 16.3 ס"מ. גובה: 26.0 ס"מ. מרחק מהקיר: 17.0 ס"מ.

סלסלה מלבנית שתי קומות למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210063KIT347.00סלסלה מלבנית שתי קומות למקלחת

רוחב: 18.0 ס"מ. גובה: 26.0 ס"מ. מרחק מהקיר: 10.7 ס"מ.

סלסלה מלבנית ארוכה למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210066KIT337.00סלסלה מלבנית ארוכה למקלחת

רוחב: 45.0 ס"מ. גובה: 9.2 ס"מ. מרחק מהקיר: 12.5 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

מתלים למגבות
כל המתלים עשויים מנירוסטה 304

מתלה מגבות 60 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

199.00מתלה מגבות 60 ס"מ, נירוסטה מבריק51202080

206.00מתלה מגבות 60 ס"מ, נירוסטה מוברש51202081

מרחק מהקיר 22 ס"מ.
עד גמר המלאי

מתלה מגבות כפול 60 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

270.00מתלה מגבות כפול 60 ס"מ, נירוסטה מוברש51202083

מרחק מהקיר 26 ס"מ.
מרחק בין שלבים 21 ס"מ.

עד גמר המלאי

מתלה מגבות טי 60 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

236.00מתלה מגבות טי 60 ס"מ, נירוסטה מבריק51202084

246.00מתלה מגבות טי 60 ס"מ, נירוסטה מוברש51202085

מרחק מהקיר 24 ס"מ.
עד גמר המלאי
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מוצרים נלווים לאמבט

מחממי מגבות

SUN מחמם מגבות מעוגל

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,567.00מחמם מגבות מעוגל SUN דגם 6406, נירוסטה מבריק51202200

מחמם מגבות מעוגל SUN דגם 6406, נירוסטה מוברש51202201
עד גמר המלאי

1,567.00

גובה: 78 ס"מ, רוחב: 61 ס"מ, עומק 12 ס"מ.
.230v, 105w

חומר: נירוסטה 304.
כולל מפסק הפעלה.

WARMER מחמם מגבות ישר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202204
מחמם מגבות ישר WARMER דגם 6203, 

מתכת מצופה ניקל מבריק
962.00

גובה: 80 ס"מ, רוחב: 50 ס"מ, עומק 12 ס"מ.
.230v, 80w

כולל מפסק הפעלה.

FLAM מחמם מגבות עם מדף

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

1,550.00מחמם מגבות עם מדף FLAM דגם 6220, נירוסטה 51202205304

גובה: 45 ס"מ, רוחב: 60 ס"מ, עומק 23 ס"מ, מרחק מהקיר 9 ס"מ.
.230v, 100w

חומר: נירוסטה 304.
כולל מפסק הפעלה.
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מוצרים נלווים לאמבט

סלסלות לחדר האמבט

סלסלת תליה למקלחון דו שלבית מלבנית

סלסלת תליה למקלחון דו שלבית עגולה

סלסלת תליה למקלחון תלת שלבית מלבנית

סלסלה חצי עגולה דו שלבית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

399.00סלסלת תליה למקלחון דו שלבית מלבנית51202261

רוחב: 25 ס"מ. עומק: 10 ס"מ. גובה: 56 ס"מ.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

599.00סלסלת תליה למקלחון תלת שלבית מלבנית51202262

רוחב: 25 ס"מ. עומק: 10 ס"מ. גובה: 75 ס"מ.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

399.00סלסלת תליה למקלחון דו שלבית עגולה51202263

רוחב: 22 ס"מ. עומק: 15 ס"מ. גובה: 75 ס"מ.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

399.00סלסלה חצי עגולה דו שלבית51202267

רוחב: 27 ס"מ. עומק: 15 ס"מ. גובה: 39 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

סלסלות לחדר האמבט

סלסלה פינתית דו שלבית

סלסלה משולשת דו שלבית

סלסלה פינתית תלת שלבית

סלסלה פינתית חד שלבית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

227.00סלסלה פינתית דו שלבית51202265

רוחב: 20 ס"מ. עומק: 15 ס"מ. גובה: 26 ס"מ.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

359.00סלסלה פינתית תלת שלבית51202266

רוחב: 20 ס"מ. עומק: 15 ס"מ. גובה: 48 ס"מ.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

545.00סלסלה משולשת דו שלבית51202268

רוחב: 20.5 ס"מ. עומק: 17.5 ס"מ. גובה: 40.5 ס"מ.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

99.00סלסלה פינתית חד שלבית51202264

רוחב: 20 ס"מ. עומק: 15 ס"מ. גובה: 4.5 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

ידיות אחיזה

ידית אחיזה 30 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

136.00ידית אחיזה 30 ס"מ, נירוסטה מבריק51202070

ידית אחיזה 30 ס"מ, נירוסטה מוברש51202071
עד גמר המלאי

148.00

מרחק מהקיר 8 ס"מ.

ידית אחיזה 60 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

207.00ידית אחיזה 60 ס"מ, נירוסטה מבריק51202087

209.00ידית אחיזה 60 ס"מ, נירוסטה מוברש51202087-01

מרחק מהקיר 8 ס"מ.

ידית אחיזה 45 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

165.00ידית אחיזה 45 ס"מ, נירוסטה מבריק51202072

מרחק מהקיר 8 ס"מ.

ידית אחיזה זוויתית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

207.00ידית אחיזה זוויתית, נירוסטה מבריק51202074

192.00ידית אחיזה זוויתית, נירוסטה מוברש51202075

רוחב 42 ס"מ.
מרחק מהקיר 12 ס"מ.

כל הידיות והמושב עשויות מנירוסטה 304

מושב מתקפל למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

841.00מושב מתקפל למקלחת51202091

400נירוסטה מוברש ועץ כהה

400

500

300

450

המידות במ"מ
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מוצרים נלווים לאמבט

ידיות אחיזה
כל הידיות עשויות מנירוסטה 304

ידית אחיזה זוויתית + סבוניה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

ידית אחיזה זוויתית + סבוניה, נירוסטה מוברש51202077
עד גמר המלאי

289.00

רוחב 42 ס"מ.
מרחק מהקיר 13 ס"מ.

מאחז L לשירותים ומקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

378.00מאחז L לשירותים ומקלחת נירוסטה מוברש51202078

391.00מאחז L לשירותים ומקלחת נירוסטה מבריק51202078-01

רוחב 67 ס"מ. גובה: 57 ס"מ.
מרחק מהקיר 9 ס"מ.

ידית אחיזה מתקפלת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

999.00ידית מתקפלת, חיבור לרצפה, נירוסטה מוברש51202086

1,055.00ידית מתקפלת, חיבור לרצפה, נירוסטה מבריק51202086-01

אורך 72 ס"מ. גובה ידית מהרצפה: 83 ס"מ.

ידית אחיזה מתקפלת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

629.00ידית מתקפלת, חיבור לקיר, נירוסטה מוברש51202079

661.00ידית מתקפלת, חיבור לקיר, נירוסטה מבריק51202079-01

אורך 74 ס"מ. גובה: 19 ס"מ.
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מוצרים נלווים לאמבט

נקודות מים

נקודת מים עגולה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202011½“ x ½“ 57.00נקודת מים עגולה

נקודת מים מרובעת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202012½“ x ½“ 64.00נקודת מים מרובעת

נקודת מים שני ברזים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

116.00נקודת מים שני ברזים “½51202031

מפצל שטף עגול

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202015½“ x ½“ 60.00מפצל שטף עגול

נקודת מים שני ברזים אנכי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

110.00נקודת מים שני ברזים “½ אנכי51202032
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מוצרים נלווים לאמבט

נקודות מים

נקודת מים עגולה עם ברז

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202013½“ x ½“ 53.00נקודת מים עגולה עם ברז

נקודת מים מרובעת עם ברז

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202014½“ x ½“ 70.00נקודת מים מרובעת עם ברז

נקודת מים ריבועית מעוצבת עם ברז

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

60.00נקודת מים “½ ריבועי מעוצב נחושת עם ברז51202033

60.00נקודת מים “½ ריבועי מעוצב ברונזה עם ברז51202034

עד גמר המלאי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

60.00נקודת מים “½ משולשת ברונזה עם ברז51202036

עד גמר המלאי

נקודת מים משולשת מעוצבת עם ברז
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מוצרים נלווים לאמבט

שטפים

PURE EFFECT | PURE LIGHT | PURE SPARK | PURE RELAX

PURE EFFECTPURE LIGHTPURE SPARKPURE RELAX

נקודות מים עם ברז ומאחז לשטף

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202016½“ x ½“ 100.00מאחז שטף עגול - ברז צידי

51202017½“ x ½“ 80.00מאחז שטף עגול - ברז עילי

51202018½“ x ½“ 110.00מאחז שטף מרובע - ברז צידי

נקודות מים עם מאחז לשטף

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

75.00נקודת מים עגולה עם מאחז “½51202037

86.00נקודת מים מרובעת עם מאחז “½51202038

69.00נקודת מים אליפטית עם מאחז “½51202043

117.00נקודת מים עגולה עם מאחז 90º מתכוונן “½51202045

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

129.00שטף PURE EFFECT + צינור ומאחז51202019

137.00שטף PURE LIGHT + צינור ומאחז51202020

164.00שטף PURE SPARK + צינור ומאחז51202039

51202042
שטף PURE RELAX + צינור ומאחז

ניקל מוברש
149.00

38.00צינורית לשטף 1.20 מטר51202040

62.00צינורית לשטף RELAX 1.20 מטר51202044

לחצי עבודה 0.5-10 אטמ׳
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מוצרים נלווים לאמבט

מוטות מקלחת ומוט פינוק

מוט מקלחת עם מזלף

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202280PACIFIC 180.00מוט מקלחת עם מזלף 5 מצבים

אורך המוט: 60 ס"מ
מתאים לחורים קיימים בקיר, עד מרחק של 55 ס"מ בין החורים

צינור מתכת גמיש באורך 1.5 מ'

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202282ARCTIC 169.00מוט מקלחת עם מזלף

אורך המוט: 70 ס"מ
מתאים לחורים קיימים בקיר, עד מרחק של 65 ס"מ בין החורים

צינור מתכת גמיש באורך 1.5 מ'

OCEAN מוט פינוק

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202130OCEAN 583.00מוט פינוק
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PACIFICARCTIC



80

מוצרים נלווים לאמבט

הקו השחור

BLACK OCEAN מוט מקלחת

BLACK SEA נקודת מים צינור גמיש ומזלף מצב אחד

BLACK HURRICANE מזלף שלושה מצבים

חדש!

חדש!

חדש!

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

540.00מוט מקלחת BLACK OCEAN ומזלף שלושה מצבים51202270

גוון שחור מאט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202274BLACK SEA 566.00נקודת מים צינור גמיש ומזלף מצב אחד

גוון שחור מאט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202273BLACK HURRICANE 75.00מזלף שלושה מצבים

גוון שחור מאט
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מוצרים נלווים לאמבט

הקו השחור

BLACK VICTORIA זרוע לראש מקלחת

PURE BLACK שטף

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

159.00שטף PURE BLACK עם מאחז וצינור51202046

51202047½“ x ½“ 69.00נקודת מים עגולה עם ברז

78.00צינור נירוסטה באורך 1.2 מטר51202048

גוון שחור מאט

חדש!

חדש!

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202272KALAMBO 194.00זרוע לראש מקלחת אורך 33 ס״מ

גוון שחור מאט
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מוצרים נלווים לאמבט

מזלפי יד וראשי מקלחת

TYPHOON 8" ראש מקלחת עגול

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202285TYPHOON 8" 86.00ראש מקלחת עגול

קוטר: 20 ס"מ

WAVE ראש מקלחת מרובע

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202286WAVE 130.00ראש מקלחת מרובע

מידות: 22.5x22.5 ס"מ

KELVIN מזלף יד 3 מצבים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202283KELVIN 56.00מזלף יד 3 מצבים

SWELL מזלף יד

OCEAN מזלף יד

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202284SWELL 36.00מזלף יד

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202150OCEAN 87.50מזלף יד 3 מצבים

חדש!
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מוצרים נלווים לאמבט

זרועות למקלחת

זרוע למקלחת מהתקרה

CASCATA זרוע למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202290DELLA 78.00זרוע למקלחת מהתקרה, ריבועית 22 מ"מ

51202291ALFRED 55.00זרוע למקלחת מהתקרה, עגולה 22 מ"מ

אורך: 15 ס"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

53.00זרוע למקלחת CASCATA אורך 25 ס״מ51202294

BARRON זרוע למקלחת ריבועית 22 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202293BARRON 107.00זרוע למקלחת ריבועית 22 מ"מ

אורך: 25 ס"מ

KALAMBO זרוע למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

152.00זרוע למקלחת KALAMBO אורך 33 ס״מ51202271

חומר: פליז מצופה כרום

חדש!
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מוצרים נלווים לאמבט

סיפונים לכיורים ולאמבט

סיפון ניקל לכיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

75.00סיפון ניקל “¼1 לכיור רחצה51202022

Ø57.5
Ø50

Ø
64

Ø
32

המידות במ"מ

G1¼"

220

93

31 10
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סיפון ניקל מוסדי לכיור רחצה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202024
סיפון ניקל מוסדי “¼1

לכיור רחצה
90.00

המידות במ"מ
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in

G1¼"

Ø
32

84

18080

מאריך גמיש "¼1

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

67.00מאריך ניקל גמיש "¼512020531

מאריכים לסיפונים

מאריך "¼1

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

22.95מאריך "¼1 לכיור רחצה, אורך 165 מ"מ51202051

31.95מאריך "¼1 לקיר, אורך 300 מ"מ51202052
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מוצרים נלווים לאמבט

פקקי כיור

וונטיל עם פקק לכיור רחצה "¼1

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

46.00וונטיל עם פקק לכיור רחצה "¼512020601

פקק ניקל ננעל לכיור רחצה - עובי דופן כיור עד 55 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202028
פקק ננעל לכיור רחצה

עובי דופן כיור 30-55 מ"מ
עם גלש מים

72.00

51202030
פקק ננעל לכיור רחצה

עובי דופן כיור 30-55 מ"מ
ללא גלש מים

78.00
המידות במ"מ
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עם גלש מים ללא גלש מים

פקק ניקל ננעל לכיור רחצה - עובי דופן כיור עד 80 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51202021
פקק ננעל לכיור רחצה

עובי דופן כיור 30-80 מ"מ
עם גלש מים

100.00

המידות במ"מ
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מוצרים נלווים לאמבט

צינוריות מקלחת אמבט ומטבח

צינורות למקלחת

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

36.00צינור 1.5 מ' למקלחת, ספירלה כפולה, כרום51202101

צינור 2 מ' למקלחת, ספירלה כפולה, כרום51202102
עד גמר המלאי

39.90

מאריכים לצינורות לברז "3/8-"3/8  זכר / נקבה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

13.16מאריך צינור לברז 20 ס"מ ז/נ, "3/8-"512021093/8

16.50מאריך צינור לברז 30 ס"מ ז/נ, "3/8-"512021103/8

18.50מאריך צינור לברז 40 ס"מ ז/נ, "3/8-"512021113/8

עד גמר המלאי

מאריכים לצינורות לברז "1/2-"1/2   נקבה / נקבה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

19.74צינור מאריך לברז 40 ס"מ נ/נ, "1/2-"512021131/2

21.50צינור מאריך לברז 60 ס"מ נ/נ, "1/2-"512021151/2

עד גמר המלאי
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מוצרים נלווים לאמבט



מוצרים נלווים לאמבט

88

175

50
75

70
0

50
0 

M
IN 67

0 
M

AX

L=1500

G½"

ø25

ø4
1

ø130

60
0

89

70
0

20
0

68.5

G½"

L=1750

ø3
0

ø25

ø20

ø4
0

ø3
4

מחיר ₪צבעמק”ט

340.00כרום52500010

מחיר ₪צבעמק”ט

1,135.00כרום52500020

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

מערכת למקלחת עם סבוניה ומזלף 5 מצבים

מערכת למקלחת P4 מוט עגול מזלף עגול
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מחיר ₪צבעמק”ט

1,210.00כרום52500030

מחיר ₪צבעמק”ט

1,135.00כרום52500040

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

מערכת למקלחת עם סבוניה ומזלף 5 מצבים

מערכת למקלחת P5 מוט מרובע מזלף קמור
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מחיר ₪צבעמק”ט

240.00כרום52500150

מחיר ₪צבעמק”ט

267.50כרום52500160

מחיר ₪צבעמק”ט

1,830.00כרום52500180

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

ראש מקלחת עגול

ראש מקלחת מרובע

MERCURY ראש מקלחת
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מחיר ₪צבעמק”ט

1,640.00כרום52500190

מחיר ₪צבעמק”ט

1,640.00כרום52500200

מחיר ₪צבעמק”ט

440.00כרום52500130

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

SAM ראש מקלחת

MAX ראש מקלחת

זרוע מרובעת למקלחת
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מחיר ₪צבעמק”ט

122.50כרום52500100

165.00נחושת עתיקה )אדומה(52500103

165.00ברונזה )צהובה(52500109
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מחיר ₪צבעמק”ט

265.00כרום52500140

מחיר ₪צבעמק”ט

315.00כרום52500120

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

זרוע עגולה למקלחת

זרוע למקלחת מהתקרה

נקודת מים עגולה
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מחיר ₪צבעמק”ט

315.00כרום52500110

מחיר ₪צבעמק”ט

142.50כרום52500220

מחיר ₪צבעמק”ט

275.00כרום52500260

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

נקודת מים מרובעת

צינור גמיש למקלחת 1.75 מטר

מתלה למזלף עם נקודת מים
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מחיר ₪צבעמק”ט

240.00כרום52500270

מחיר ₪צבעמק”ט

195.00כרום52500230

מחיר ₪צבעמק”ט

240.00כרום52500240

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

מתלה מתכוונן למזלף עם נקודת מים

LUX מתז

TIGRI מתז



מוצרים נלווים לאמבט

95

ø28

138

½
" G

A
S

G
½

"

ø3
4

ø50

30º

30
º

47 MIN/51.5 MAX

מחיר ₪צבעמק”ט

240.00כרום52500250

מחיר ₪צבעמק”ט

302.00כרום52500340

מערכות מקלחת ואביזרים תוצרת איטליה

EUFRATE מתז

מתז צד "½





מיכלי הדחה
ומנגנונים
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מיכלי הדחה ומנגנונים

מיכלי הדחה גלויים

דואון - מיכל הדחה דו כמותי גבוה 9/4.5 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

339.00דואון - לבן33008600

339.00דואון - פרגמון33008605

33008601
דואון - אפור

עד גמר המלאי
339.00

ניתן לכיוון לכמות הדחה של 6/3 ליטר.

15 45

35

130

17-15

דואון קלאס - מיכל הדחה דו כמותי נמוך 9/4.5 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

301.00דואון קלאס- לבן33008500

301.00דואון קלאס - פרגמון33008505

ניתן לכיוון לכמות הדחה של 6/3 ליטר.

15 45

35

94

27-17

קלאסאון - מיכל הדחה דו כמותי נמוך 9/4.5 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

405.00קלאסאון - לבן33007400

405.00קלאסאון - פרגמון33007405

33007401
קלאסאון - אפור
עד גמר המלאי

405.00

ניתן לכיוון לכמות הדחה של 6/3 ליטר.

15 45

35

94

27-17

קלאסאון צמוד אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

440.00קלאסאון צמוד אסלה - לבן33007300

440.00קלאסאון צמוד אסלה - פרגמון33007305

מתאים לכל אסלת מונובלוק סטנדרטית.

15 45

35

75
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מיכלי הדחה ומנגנונים

מיכלי הדחה גלויים

שיאון - מיכל הדחה דו כמותי נמוך 9/4.5 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

414.00שיאון - לבן33008400

414.00שיאון - פרגמון33008405

ניתן לכיוון לכמות הדחה של 6/3 ליטר.

15 45

35

94

27-17

שיאון צמוד אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

452.00שיאון צמוד אסלה - לבן33008300

452.00שיאון צמוד אסלה - פרגמון33008305

מתאים לכל אסלת מונובלוק סטנדרטית.

15 45

35

75

נובה - מיכל הדחה דו כמותי נמוך 6/3 ליטר

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

414.00נובה - לבן33019600

414.00נובה - פרגמון33019655

עיצוב מתקדם. חיסכון מקסימלי במים.

14.5 35

62
100

27-17

נובה צמוד אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

452.00נובה צמוד אסלה - לבן33019700

452.00נובה צמוד אסלה - פרגמון33019755

מתאים לכל אסלת מונובלוק סטנדרטית.

14.5 35

40

80

ISO 9001 - 2008המיכלים נושאים תו תקן
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מיכלי הדחה ומנגנונים

מנגנונים אוניברסלים למיכלי הדחה מחרס

WDI - ערכת מנגנון אוניברסלי מופעלת כבל

ערכות מנגנונים אוניברסלים

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

189.00ערכת מנגנון לחור 40 מ"מ במכסה. מצוף "330051253/8

189.00ערכת מנגנון לחור 40 מ"מ במכסה. מצוף "330051261/2

146.00ערכת מנגנון לחור 40 מ"מ במכסה. ללא מצוף33005120

חור במכסה 38 עד 42 מ"מ.
למיכלים בגובה 340 מ"מ עד 400 מ"מ )מפנים המיכל ועד פני המכסה(.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

189.00ערכת מנגנון לחור 55 מ"מ במכסה. מצוף "330051663/8

189.00ערכת מנגנון לחור 55 מ"מ במכסה. מצוף "330051241/2

146.00ערכת מנגנון לחור 55 מ"מ במכסה. ללא מצוף33005089

חור במכסה 54 עד 56 מ"מ.
למיכלים בגובה 340 מ"מ עד 400 מ"מ )מפנים המיכל ועד פני המכסה(.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33005470
ערכת מנגנון כבל WDI + מצוף צידי "1/2 + "3/8

אריזה בקרטון
174.00

33005314
BASIC-WDI ערכת מנגנון כבל

ברגי ניילון, אריזה בשקית פלסטיק
129.00

33005315
WDI ערכת מנגנון כבל

ברגי מתכת, אריזה בשקית פלסטיק
150.00

126.69ערכת מנגנון כבל WDI ללא מצוף33005471

חור במכסה 22 עד 40 מ"מ.
למיכלים בגובה 300 מ"מ עד 450 מ"מ )מפנים המיכל ועד פני המכסה(.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33005318KIT
WDI ערכת מנגנון לחרס

ומצוף כניסה תחתית "3/8
207.00

33005319KIT
ab.sanitair ערכת מנגנון לחרס

ומצוף כניסה תחתית "3/8
207.00



101

מיכלי הדחה ומנגנונים

מנגנונים אוניברסלים למיכלי הדחה מחרס

ab.sanitair - ערכת מנגנון אוניברסלי מופעלת כבל

מצופים קומפקטים למיכלי חרס

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33005460
INEO ab.sanitair ערכת מנגנון כבל

ומצוף צידי "1/2 + "3/8
אריזה בקרטון

216.00

33005450-01
INEO ab.sanitair ערכת מנגנון כבל

ומצוף צידי "1/2 + "3/8
אריזה בשקית פלסטיק

206.70

155.00ערכת מנגנון כבל INEO ab.sanitair ללא מצוף33005452

חור במכסה 16 עד 45 מ"מ.
למיכלים בגובה 320 מ"מ עד 420 מ"מ )מפנים המיכל ועד פני המכסה(.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

52.72מצוף ab.sanitair כניסה צידית  "330054363/8

52.72מצוף ab.sanitair כניסה צידית  "330054371/2

מתאימים למרבית סוגי מיכלי ההדחה מחרס ומפלסטיק.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

73.23מצוף WDI כניסה תחתית "330054113/8

73.23מצוף WDI כניסה תחתית "330054101/2

מתאימים למרבית סוגי מיכלי ההדחה מחרס ומפלסטיק.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

52.72מצוף WDI כניסה צידית "1/2  + "330054003/8

מתאים למרבית סוגי מיכלי ההדחה מחרס ומפלסטיק.





אביזרים
וחלקי חילוף
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אביזרים וחלקי חילוף

אביזרים למיכלים סמויים

זוית יציאה גמישה ארוכה - חיבור אחד למיכל ההדחה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364061
זוית יציאה גמישה ארוכה

PE 450-610 מ"מ - חיבור אחד
703.25

555

83
60525

Ø
90

Ø
11

0

Ø
11

0
Ø

90

610 - 450

580 - 420

המידות במ"מ

זוית יציאה גמישה ארוכה - 3 חיבורים למיכל ההדחה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364062
זוית יציאה גמישה ארוכה

PE 450-610 מ"מ - 3 חיבורים
788.87

המידות במ"מ

555

17
.4

17
.4

14
.4

27

83
60525

Ø
90

Ø
11

0

Ø
11

0
Ø

90

610 - 450

580 - 420

זוית יציאה גמישה קצרה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364063
זוית יציאה גמישה קצרה

PE 340-420 מ"מ
788.87

המידות במ"מ

365

17
.4

17
.4

14
.4

27

83
60345

Ø
90

Ø
11

0

Ø
11

0
Ø

90

420 - 340

400 - 320

יציאה ישרה גמישה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364064
יציאה ישרה גמישה
PE 330-450 מ"מ

788.87

המידות במ"מ

17.4
17.4

14.4
27

83
60

Ø
90

Ø
11

0

Ø
11

0
Ø

90

Ø
90

450 - 330

420 - 300

יציאה ישרה עם סטיה 50 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364065PE 428.06יציאה ישרה עם סטיה 50 מ"מ

המידות במ"מ

265

50
50

83
60

Ø
90

Ø
11

0

Ø
11

0

Ø
90

Ø
90

min. 150 - max. 230
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אביזרים וחלקי חילוף

אביזרים למיכלים סמויים

יציאה ישרה עם סטיה 80 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364066 PE 428.06יציאה ישרה עם סטיה 80 מ"מ

המידות במ"מ

300

80
80

83
60

Ø
90

Ø
11

0

Ø
11

0
Ø

90

Ø
90

min. 190 - max. 265

חיבור לאסלה עם סטיה 70 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364067 PE 407.68חיבור לאסלה עם סטיה 70 מ"מ

המידות במ"מ

290

70
70

83
60

Ø
11

0

Ø
11

0
Ø

90

min. 180 - max. 255

זוית יציאה 90/110

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364052 PE 189.65זוית יציאה 90/110 מ"מ

המידות במ"מ

22
0

13
0

15

80

Ø110

Ø
90

זוית יציאה 90/90

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364053 PE 177.58זוית יציאה 90/90 מ"מ

50364055
 PE זוית יציאה 90/90 מ"מ

עם שלושה חיבורים
204.00

מעבר 90/110

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50364054 PE 118.79מעבר 90/110 מ"מ

המידות במ"מ

60

83

55

Ø90
Ø118

Ø110

25
0

17
0

67

Ø90

Ø
90

המידות במ"מ

21
0

120

Ø
90

Ø90

עד גמר המלאי

עד גמר המלאי
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אביזרים וחלקי חילוף

אביזרים למיכלים סמויים

ניפל ביוב 90 אורך 300

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50366132PE 300 121.00ניפל ביוב 90 מ"מ אורך

יציאה ישרה 90/110 אורך 300

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50366113PE L 300 90/110 169.81יציאה ישרה

המידות במ"מ

14
.4

17
.4

17
.4

27
13

5

27
0

Ø90

Ø110

סט ניפלים 90 + 45

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

95.00סט ניפלים 90 + 5045859945

159.00סט ניפלים 90 + 45 ארוך50458601

המידות במ"מ

30
0[

 1
80

[

25
5[

 1
35

[

Ø90 Ø45

ניפל ביוב 90 + אטם

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50459705PP 75.00ניפל ביוב 90 + אטם

המידות במ"מ

13
5 18

0

Ø90
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אביזרים וחלקי חילוף

אביזרים למיכלים סמויים

ניפל מים 45 אורך 180 | ניפל מים 45 אורך 300

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50417016PP 180 13.71ניפל מים 45 אורך

50803203PE 300 40.49ניפל מים 45 אורך

אטם חיבור ביוב לאסלה 125

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

31.13אטם חיבור ביוב לאסלה 125 )הרכבה חיצונית(50386001

רגלי חיזוק לריצפה לדגמי פיקס

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

183.75רגלי חיזוק לריצפה לדגמי פיקס50805150

ערכה לתיקון גובה אסלה

Ø
45

Ø
90

25

25

25

M
12

210
130

145
180

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

489.00סט ניפלים וברגים לתיקון גובה האסלה50364068
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אביזרים וחלקי חילוף

חלקי חילוף למיכלים גלויים

ערכת החלפה למנגנון דו כמותי - דואון

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

118.45ערכת החלפה למנגנון דו כמותי למיכל דואון33004519

הערכה מיועדת להסבת מנגנון חד כמותי ישן של "פלסאון" למנגנון דו כמותי לחיסכון במים.

רקורד מורכב למיכלי הדחה - סט

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33007180P58.79רקורד מורכב למיכל הדחה - לבן

33007185P58.79רקורד מורכב למיכל הדחה - פרגמון

מתאים לכל סוגי מיכלי ההדחה של "פלסאון".

 גומיית מנג"ט חיצונית

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

9.59גומיית מנג"ט חיצונית33001031

מצוף לשימוש כללי

שסתום מצוף לשימוש כללי וחלקיו

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

33000005
שסתום מצוף "1/2 לשימוש כללי

)אינו מתאים למיכלי הדחה(
45.43

2.22אום לשסתום מצוף "330001141/2

לחצי עבודה מ-0.1 עד 10 בר. ספיקה בלחץ 1 בר: 7 ליטר לדקה.
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מחירתיאור מוצרמק«ט
48.53מכסה דואון133008020

233008425P65.34מצוף קומפלט דואון קלאסאון שיאון

6.68כניסת מים 2.1330001121/2

2.98תותב לגוף שסתום2.333000117

2.433000122KIT33.20ממברנה למצוף - 10 יחידות

1.16בוכנה לממברנה2.533001071

8.67גוף שסתום מצוף2.633000113

20.86מוט מצוף2.733000115

2.22בורג כיול למוט מצוף2.833000111

1.16פין מצוף2.933001070

2.22צינורית שקופה 19 ס"מ2.1033000125

20.24מצוף קל קר2.1133008212

4.80תפס מחזיק מצוף2.1233007201

2.22אום לשסתום 2.13330001141/2

3.42כיסוי לשסתום כניסה2.1433007100

333007420
 מנגנון דואון וקלאסאון

)ללא המזלג 3.6(
95.34

3.133001030KIT92.05אטם למנגנון - 10 יחידות

9.26אטם לבסיס מנגנון3.233001029

36.70בסיס מנגנון3.333004521

9.01מצוף כמות מלאה3.433004522

14.74צינור המנגנון3.533004523

5.30מזלג נוצר3.633004506

9.64מצוף הדחה חלקית3.733007208

6.88מחזיק מצוף כמות חלקית3.833004525

3.933001017P15.57אום לבסיס המנגנון

179.02מיכל בלבד - לבן433008000

2.22פקק4.133007090

14.98סט לחיבור מיכל לקיר4.233007178

6.23תפס חיבור מיכל למכסה4.333007200

52.20צינור הדחה 69 ס"מ533001032

9.26אטם לרקורד5.133001028

20.86אום רקורד יציאה ממיכל5.233007120

14.77גומיית מנג"ט - פנימי5.333007209

5.433001069P18.73תותב מונע התזה - נמכר בנפרד

5.533001074P
צינור הדחה 69 ס"מ

ותותב מונע התזה - נמכר בנפרד
63.78

43.56מערכת ידיות ומנופים דואון633004510

6.52מיסב לידית הפעלה6.133008011

6.233004505P10.61מנוף כמות חלקית

9.97מנוף כמות מלאה6.333004504

15.57ידית כמות מלאה6.433004508

6.68ידית כמות חלקית6.533004503

0.79סגר מערכת הידיות6.633004507

733007080P63.78צינור הדחה קצר 25 ס"מ

דואון ודואון קלאס

1

2

3

4

5

7

6

2.12

2.11

4.1 4.3

4.2

2.13
2.14

3.9

5.1

6.1

6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

5.2

5.4

5.5

5.32.1

2.3
2.4

2.5
2.62.7

2.8

2.9 2.10

3.8

3.7

3.5

3.1
3.6

3.4
3.3

3.2

לדואון 
קלאס 
בלבד
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מחירתיאור מוצרמק«ט
133007030P102.36מכסה קלאסאון מורכב

11.67קפיץ לחצני הפעלה1.133007206

7.77לחצן הפעלה הדחה מלאה1.233007041

7.77לחצן הפעלה הדחה חלקית1.333007061

2.22תומך צירי לחצני הפעלה1.433007210

62.82מכסה בלבד )ללא לחצנים(1.533007020

1.16תפס חיבור מכסה1.633007211

233008425P65.34מצוף קומפלט דואון קלאסאון שיאון

6.68כניסת מים 2.1330001121/2

2.98תותב לגוף שסתום2.333000117

2.433000122KIT33.20ממברנה למצוף - 10 יחידות

1.16בוכנה לממברנה2.533001071

8.67גוף שסתום מצוף2.633000113

20.86מוט מצוף2.733000115

2.22בורג כיול למוט מצוף2.833000111

1.16פין מצוף2.933001070

2.22צינורית שקופה 19ס"מ2.1033000125

20.24מצוף קל קר2.1133008212

4.80תפס מחזיק מצוף2.1233007201

2.22אום לשסתום 2.13330001141/2

3.42כיסוי לשסתום כניסה2.1433007100

333007420
מנגנון דואון וקלאסאון

)ללא המזלג 3.6(
95.34

3.133001030KIT92.05אטם למנגנון - 10 יחידות

9.26אטם לבסיס מנגנון3.233001029

36.70בסיס מנגנון3.333004521

9.01מצוף כמות מלאה3.433004522

14.74צינור המנגנון3.533004523

5.30מזלג נוצר3.633004506

9.64מצוף הדחה חלקית3.733007208

6.88מחזיק מצוף כמות חלקית3.833004525

3.933001017P15.57אום לבסיס המנגנון

219.29מיכל בלבד קלאסאון433007000

2.22פקק4.133007090

14.98סט לחיבור מיכל לקיר4.233007178

6.23תפס חיבור מיכל למכסה4.333007200

533007080P63.78צינור הדחה קצר 25 ס"מ

9.26אטם לרקורד5.133001028

20.86אום רקורד יציאה ממיכל5.233007120

14.77גומיית מנג"ט - פנימי5.333007209

35.80מערכת מנופים633007190

10.61מנוף הדחה מלאה6.133007202

6.52גל שלוחה הדחה מלאה6.233007205

10.26מנוף הדחה חלקית6.333007203

6.52גל תומך מנופים6.433007204

0.79סגר מערכת המנופים6.533004507

120.09ערכת ריתום למונובלוק קומפלט733007240

13.58אטם למונובלוק7.133007216

63.38בסיס נירוסטה לחיבור מונובלוק7.233007215

7.333007380P56.72קיט ברגים ואטם

קלאסאון

לדגם 
מונובלוק 

בלבד

1

2

3

4

5

7

6

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

2.11
2.12

3.8

3.7

4.1 4.3

4.2

2.13
2.14

3.5

3.1
3.6

3.4
3.3

3.2

3.9

5.1

5.2

7.2

7.3

7.1

5.3

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.5

2.1

2.5
2.3

2.7

2.9

2.6
2.4

2.8

2.10
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מחירתיאור מוצרמק«ט
133008040P118.16מכסה מורכב לבן

233008425P65.34מצוף קומפלט דואון קלאסאון שיאון

6.68כניסת מים 2.1330001121/2

2.98תותב לגוף שסתום2.333000117

2.433000122KIT33.20ממברנה למצוף - 10 יחידות

1.16בוכנה לממברנה2.533001071

8.67גוף שסתום מצוף2.633000113

20.86מוט מצוף2.733000115

2.22בורג כיול למוט מצוף2.833000111

1.16פין מצוף2.933001070

2.22צינורית שקופה 19 ס"מ2.1033000125

20.24מצוף קל קר2.1133008212

4.80תפס מחזיק מצוף2.1233007201

2.22אום לשסתום 2.13330001141/2

3.42כיסוי לשסתום כניסה2.1433007100

333008420P
מנגנון שיאון קומפלט

)ללא המזלג(
118.29

3.133001030KIT92.05אטם למנגנון - 10 יחידות

9.26אטם לבסיס מנגנון3.233001029

36.70בסיס מנגנון3.333004521

9.01מצוף כמות מלאה3.433004522

15.10צינור המנגנון3.533005123

54.25ראש מנגנון + מוטות קומפלט3.633005200

9.64מצוף הדחה חלקית3.733007208

6.88מחזיק מצוף כמות חלקית3.833004525

3.933001017P15.57אום לבסיס המנגנון

219.29מיכל שיאון לבן433007000

2.22פקק4.133007090

14.98סט לחיבור מיכל לקיר4.233007178

6.23תפס חיבור מיכל למכסה4.333007200

533007080P63.78צינור הדחה קצר 25 ס"מ

9.26אטם לרקורד5.133001028

20.86אום רקורד יציאה ממיכל5.233007120

14.77גומיית מנג"ט - פנימי5.333007209

78.49בסיס כפתורים מורכב633008050

14.02כיסוי כפתור מצופה הדחה מלאה6.133005104

14.02כיסוי כפתור מצופה הדחה חלקית6.233005103

11.18מוט כיוון לשיאון 48 מ"מ )זוג(6.333005107

5.88אום בסיס הכפתורים6.433005106

120.09ערכת ריתום למונובלוק קומפלט733007240

13.58אטם למונובלוק7.133007216

63.38בסיס נירוסטה לחיבור מונובלוק7.233007215

7.333007380P56.72קיט ברגים ואטם

שיאון

לדגם 
מונובלוק 

בלבד

1

2

6

3

4

7

5

6.1

6.3

6.4

4.1 4.3 4.2

2.13

2.14

3.6

7.2

7.1
7.3

3.9

5.1

5.2

3.8

3.7

3.5

3.9

3.2

3.3

3.1

3.4
5.3

2.1
2.3

2.7

2.8

2.9

2.42.5
2.6

2.10

2.11

2.12

6.2
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מחירתיאור מוצרמק«ט
133019100P118.16מכסה מורכב לבן

233019425P65.34מצוף קומפלט נובה

6.68כניסת מים 2.1330001121/2

2.98תותב לגוף שסתום2.333000117

2.433000122KIT33.20ממברנה למצוף - 10 יחידות

1.16בוכנה לממברנה2.533001071

8.67גוף שסתום מצוף2.633000113

20.86מוט מצוף2.733019082

2.22בורג כיול למוט מצוף2.833000111

1.16פין מצוף2.933001070

2.22צינורית שקופה 19 ס"מ2.1033000125

20.24מצוף קל קר2.1133019083

4.80תפס מחזיק מצוף2.1233007201

2.22אום לשסתום 2.13330001141/2

3.42כיסוי לשסתום כניסה2.1433007100

333019421P
מנגנון נובה קומפלט

)ללא המזלג(
121.84

3.133001030KIT92.05אטם למנגנון - 10 יחידות

9.26אטם לבסיס מנגנון3.233001029

36.70בסיס מנגנון3.333004521

9.01מצוף כמות מלאה3.433004522

15.10צינור המנגנון3.533019073

3.63019200P 359.89ראש מנגנון + מוטות קומפלט

9.64מצוף הדחה חלקית3.733007208

6.88מחזיק מצוף כמות חלקית3.833004525

3.933001017P15.57אום בסיס מנגנון

260.52מיכל בלבד - לבן433019000

2.22פקק4.133007090

14.98סט לחיבור מיכל לקיר4.233007178

533007080P63.78צינור הדחה קצר 25 ס"מ

9.26אטם לרקורד5.133001028

20.86אום רקורד יציאה ממיכל5.233007120

14.77גומיית מנג"ט - פנימי5.333007209

78.49בסיס כפתורים מורכב633008050

14.02כיסוי כפתור מצופה הדחה מלאה6.133005104

14.02כיסוי כפתור מצופה הדחה חלקית6.233005103

11.18מוט כיוון לנובה 48 מ"מ )זוג(6.333005107

5.88אום בסיס הכפתורים6.433005106

40.02ערכת ברגים ואטם לחיבור מונובלוק7.133019732

7.233019710P40.02חלקי פלסטיק לחיבור מונובלוק

18.21אטם מונובלוק נובה7.333005019

נובה

לדגם 
מונובלוק 

בלבד

1

3

5

2

4

6

6.1

6.3

6.4

3.6

3.8

3.7

3.4

4.1

4.2
2.13

2.14

7.2

7.1

7.3

3.9

5.1

5.2

5.3

2.1
2.32.4

2.5
2.6

2.8
2.7

2.11

2.12

2.9

2.10

3.5

3.9

3.2

3.3

3.1

6.2
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מחירתיאור מוצרמק«ט
*שסתום מצוף 1330054363/8
84.95ברז כניסה250820157

81.88צינור גמיש 300 מ״מ שטוח/או-רינג350417023

77.52מחזיק מצוף - סני450417001

18.05תפס לשסתום מצוף4.150416999

327.37מנגנון דו כמותי - סני + תושבת550410023

17.06אטם ראשי למנגנון5.150417002

67.30סגר בקרת מנגנון5.250520004

37.59טבעת או-רינג לתושבת מנגנון - סני650417008

39.08אטם יציאת מים ממיכל750417010

850364052PE 90/110 189.65זוית יציאה

26.37אטם 8.15039101390

177.58זווית יציאה 90/90 + אטם8.250364053

118.79מעבר 90/110 + אטם8.350364054

17.78חבק לזוית יציאה - סני950417013

157.84מכסה פתח לחצן - סני1050417005

26.66סט מנופי הפעלה קטנים10.150417041

19.08מנעול מכסה לחצן10.250417007

42.23מחזיק זרועות לחצן - סני1150417004

67.37זרועות לחצן ואומים - סני1250412818

66.15ברגי חיבור אסלה + אומים1350820217

95.00סט ניפלים 145045859945+90

26.11אטם יציאה מאסלה - סני14.150459999

13.79אטם כניסת מים לאסלה14.250417017

14.350459705PP 75.00ניפל ביוב 90 + אטם

14.3.150366132PE 121.00ניפל ביוב 90 ארוך

14.450417016PP 45 13.71ניפל מים

14.4.150803203PE 40.49ניפל 45 ארוך

29.19סט דיסקיות וכובעים לאסלה14.550805421

83.65צינור יציאה ממיכל1550417009

מיכל סמוי סני

1

5

10

8

3

14

12

15

2

13

7

11

9

4

6

4.1

5.1

8.1

14.5
14.1

14.2

14.4

14.3

14.3.1

14.4.1

10.2 10.1

סני גבס

סני פיקס

* ראה עמוד 101

5.2

מחירתיאור מוצרמק«ט
158.36בסיס לחצן - סני150417019

83.65ברגי הפעלה - סני250417020

168.78מסגרת עם לחצנים לבן - סני3.150417101

235.36מסגרת עם לחצנים פרגמון - סני3.250417105

273.65מסגרת עם לחצנים סטן - סני3.350417121

339.00מסגרת עם לחצנים ניקל - סני3.450417191

18.93קפיץ לחצן450417201

107.25סט ברגי הארכה ללחצן - סני550417018

25.23קפיץ תושבת לחצן650417202

לחצני הפעלה סני

1

2

3
4

56

3.1
3.2

3.3
3.4

לחצני הפעלה סני - קומפלט

מחירתיאור מוצרמק«ט
310.00לחצן סני - לבן50435101

353.00לחצן סני - פרגמון50435105

353.00לחצן סני - סטן50435121

353.00לחצן סני - ניקל50435191

18
.6

35.6

3
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מחירתיאור מוצרמק«ט
*שסתום מצוף 1330054363/8

250617240
סט מנגנון, סני 200 פלוס,

למיכל סני 200
155.00

17.06אטם ראשי למנגנון2.150417002

114.98תושבת למנגנון סני 200 + אטם2.250617220

65.00נועל מנגנון INEO במיכל סני 200 פלוס 2.350617243

135.35כניסת פליז סני 350617202200

84.95ברז כניסה450820157

9.29מחזיק מצוף סני 550617203200

81.88צינור גמיש עם ברך650617204

6.68או-רינג לצינור גמיש6.150520025

81.20תומך מנגנון סני 750617205200

145.44שרוול לפתח לחצן סני 850617206200

36.36או-רינג יציאה ממיכל סני 950617209200

122.01צינור יציאה ממיכל סני 1050617210200

39.08אטם יציאת מים ממיכל1250417010

77.18מחזיק זוית יציאה סני/סני 200 פלוס1350617212

95.00סט ניפלים 145045859945+90

26.11אטם יציאה מאסלה - סני14.150459999

13.79אטם כניסת מים לאסלה14.250417017

14.350459705PP 75.00ניפל ביוב 90 + אטם

14.3.150366132PE 121.00ניפל ביוב 90 ארוך

14.450417016PP 45 13.71ניפל מים

14.4.150803203PE 40.49ניפל 45 ארוך

29.19סט דיסקיות וכובעים לאסלה14.550805421

66.15ברגי חיבור אסלה + אומים1550820217

1650364052PE 90/110 189.65זוית יציאה

26.37אטם 16.15039101390

177.58זווית יציאה 90/90 + אטם16.250364053

118.79מעבר 90/110 + אטם16.350364054

7.28מחזיק זרועות לחצן סני 1750617215200

33.54מגן שסתום מצוף סני 1850617216200

43.63תושבת מיכל סני 200 - זוג1950617208

4.99פין נעילה לתושבת מיכל סני 2050617214200

מחירתיאור מוצרמק«ט
164.85בסיס לחצן סני 150617217200

63.43זרועות לחצן סני 250617218200

107.63זרועות לחצן סני 200 ארוכים350617219

מיכל סמוי סני 200

לחצני הפעלה לסני 200 / סני 200 פלוס

3

2

1

* ראה עמוד 101

3

20

7
19

17

18

8

12

4

1

10

5

9

6
6.1

2.2

2.1

14

13

16

15

16.1
14.3

14.4

14.2

14.1

14.4.1

14.5

14.3.1

4

7

6

3

2

+

1,0 m

+

1,0 m

+

1,0 m

a

C

D

E
F

b

2

3

4

6/7/9

a
b
C
D
E
F

Sani 200
PLUS
2 L
3 L
4 L

6 L
7 L

Sani 200

3 L

6 L

9 L

h h

Sani 200 (h = 820 mm)
Sani 200 (h = 1185 mm)

Sani 200 PLUS (h = 1120 mm)

h = 1120 mm/1185 mm

0000..10.803.
M

P
41/IIV•

+

Sani 200 (CC 150) Sani 200 PLUS (CC121)

CC121
Ser.-Nr: .. ....... ..:..

CC150
Ser.-Nr: .. ....... ..:..

a

C

D

E
F

b

1

2

2

2.3

a

C

D

E
F

b

2

3

4

6/7/9

a
b
C
D
E
F

Sani 200
PLUS
2 L
3 L
4 L

6 L
7 L

Sani 200

3 L

6 L

9 L

h h

Sani 200 (h = 820 mm)
Sani 200 (h = 1185 mm)

Sani 200 PLUS (h = 1120 mm)

h = 1120 mm/1185 mm

0000..10.803.
M

P
41/IIV•

+

Sani 200 (CC 150) Sani 200 PLUS (CC121)

CC121
Ser.-Nr: .. ....... ..:..

CC150
Ser.-Nr: .. ....... ..:..

a

C

D

E
F

b

1

2
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4

7

6

3

2

+

1,0 m

+

1,0 m

+

1,0 m

מחירתיאור מוצרמק«ט
126.00מצוף לסני 200 פלוס150617230

84.50ראש מצוף לסני 200 פלוס1.150617231

169.00ברז כניסה זויתי לסני 200 פלוס250617232

39.50או-רינג כניסת מים2.150617233-01

136.00כניסת מיים למיכל סני 200 פלוס350617233

155.00מנגנון סני 200 פלוס ללא תושבת450617234

4.150617200-02
ערכה למנגנון עם כבל באורך 

450 מ"מ לסני 200 ולסני 200 פלוס
425.00

17.06אטם ראשי למנגנון 4.250417002

115.00תושבת למנגנון סני 200 פלוס550617235

37.59או-רינג לתושבת מנגנון5.150417008

81.00מחזיק מנגנון לסני 200 פלוס650617238

81.00נועל מנגנון סני 200 פלוס750617237

145.44שרוול לפתח לחצן סני 200 פלוס850617206

241.00מחברי קיר לסני 200 פלוס - גבס950617239

95.00סט ניפלים 105045859990+45

26.11אטם יציאה מאסלה - סני10.150459999

13.79אטם כניסת מים לאסלה10.250417017

10.350459705PP 75.00ניפל ביוב 90 + אטם

10.3.150366132PE 121.00ניפל ביוב 90 ארוך

10.450417016PP 45 13.71ניפל מים

10.4.150803203PE 40.49ניפל 45 ארוך

29.19סט דיסקיות וכובעים לאסלה10.550805421

66.15ברגי ריתום לאסלה תלויה1150820217

1250364053PE  90/90 177.58זוית יציאה

1350364054PE 90/110 118.79מעבר

122.01צינור יציאה ממיכל סני1450617210

39.08אטם יציאת מים ממיכל1550417010

77.18מחזיק זווית יציאה סני 200 פלוס1650617212

צינור יציאה למיכל נמוך1750617221
78.00סני 200 פלוס

מיכל סמוי סני 200 פלוס

1
6

7

4

5

2
8

3

9

4.2

4.1

5.1

2.1

1.1

14

15

16

10

11

12

13

10.3
10.4

10.2

10.1

10.4.1

10.5

10.3.1

4

7

6

3

2

+

1,0 m

+

1,0 m

+

1,0 m

17
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מיכל סמוי סני 200 פלוס נמוך
החל מאוגוסט 2019

מחירתיאור מוצרמק«ט
*שסתום מצוף 3/8 133005436
241.00חיבור מים לסני 200 פלוס נמוך250617244

350617204-01
צינור גמיש אורך 280 מ«מ,

אטמי אורינג
81.88

49.00מחזיק מצוף לסני 200 פלוס נמוך450617245

81.00נועל מנגנון סני 200 פלוס550617238

81.00מחזיק מנגנון סני 200 פלוס650617237

155.00מנגנון סני 200 פלוס ללא תושבת750617234

17.06אטם ראשי למנגנון7.150417002

115.00תושבת למנגנון סני 200 פלוס850617235

37.59או רינג תושבת מנגנון-סני8.150417008

145.44שרוול לפתח לחצן סני 950617206200

1050617246
תושבת למוט לחצן סני 200

פלוס נמוך- זוג
69.00

77.18מחזיק זוית יציאה1150617212

177.58זוית יציאה 90/90 מ«מ1250364053

118.79מעבר 90/110 מ"מ1350364054

241.00מחברי קיר לסני 200 פלוס גבס1450617239

1550617247
ברגי חיבור תחתונים למיכל סני 

200 פלוס נמוך פיקס
59.00

10

10

11

9

7.1

8.1

8

7

12

13

6

5

* ראה עמוד 101

1

4

3

2

15

4

7

6

3

2

+

1,0 m

+

1,0 m

+

1,0 m

14
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מחירתיאור מוצרמק«ט
*שסתום מצוף 1330054363/8
84.95ברז כניסה250820157

81.88צינור גמיש 300 מ״מ, שטוח/ או-רינג350417023

77.52מחזיק מצוף סני450417001

327.37מנגנון דו כמותי סני כולל תושבת550410023

17.06אטם מנגנון סני5.150417002

77.15תושבת מנגנון650417024

37.59או רינג לתושבת מנגנון סני6.150417008

39.08אטם יציאת מים ממיכל סני750417010

850364052PE 90/110 189.65זוית יציאה

77.18מחזיק זווית יציאה950617212

1050417197UPK 2008 151.09   מכסה פתח לחצן 

7.28זרועות לחצן1150617215

1250417198UPK 2008 133.14קוביית כיסוי פתח לחצן

66.15ברגי ריתום סני1350820217

95.00סט ניפלים 145045859990+45

26.11אטם יציאה מאסלה14.150459999

13.79אטם כניסת מים לאסלה14.250417017

14.350459705PP 75.00ניפל ביוב + אטם סני

14.3.150366132PE 121.00ניפל ביוב 90 ארוך

14.450417016PP 45 13.71ניפל מיים

14.4.150803203PE 40.49ניפל 45 ארוך

29.19סט דיסקיות וכובעים סני14.550805421

83.65צינור יציאה ממיכל סני1550417009

1650837045UPK 152.80תושבת לחצן

1750417020UPK 83.65ברגי הפעלה

1850837049UPK 161.70סט הארכה ללחצן

UPK 2008 מיכל סמוי

UPK2008
1

10

4

15

9

2

11

5

13

8

3

12

7

6.1

5.16

* ראה עמוד 101

UPK2008

14

16

17

18

14.4

14.3

14.5
14.1

14.2

14.4.1

14.3.1
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מחירתיאור מוצרמק«ט
133005435KIT74.75שסתום מצוף 3/8 ראש קצר

84.95ברז כניסה250820157

81.88צינור גמיש 300 מ״מ, שטוח/ או-רינג350417023

81.00מחזיק מנגנון450617238

7.28מחזיק זרועות לחצן550617215

121.00מכסה פלסטי לפתח לחצן 2008 פלוס650617241

133.14קוביית כיסוי פתח לחצן750417198

179.00מנגנון למיכל UPK 2008 פלוס850617242

17.06אטם מנגנון8.150417002

115.00תושבת למנגנון8.250617235

 39.08   אטם יציאת מים ממיכל950417010

77.18מחזיק זווית יציאה1050617212

65.00צינור יציאה ממיכל סני 200 פלוס1150617236

UPK 2008 PLUS מיכל סמוי

DN 90 DN 100

       

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 50

7

25.006.00..0001

01.867.00..0000
04.204.00..0000

02.972.00..0000 05.129.00..0000

03.359.00..0000

05.128.00..0000

02.461.00..0000

01.821.00..0000
58.907.00..0000

05.052.00..0000

58.933.00..0000

01.827.00..0000

04.015.00..0002

4
5 6

3

2
7

8

1

9

10

11

DN 90 DN 100

       

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 50

7

25.006.00..0001

01.867.00..0000
04.204.00..0000

02.972.00..0000 05.129.00..0000

03.359.00..0000

05.128.00..0000

02.461.00..0000

01.821.00..0000
58.907.00..0000

05.052.00..0000

58.933.00..0000

01.827.00..0000

04.015.00..0002

DN 90 DN 100

       

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 50

7

25.006.00..0001

01.867.00..0000
04.204.00..0000

02.972.00..0000 05.129.00..0000

03.359.00..0000

05.128.00..0000

02.461.00..0000

01.821.00..0000
58.907.00..0000

05.052.00..0000

58.933.00..0000

01.827.00..0000

04.015.00..0002

8.2
8.1

DN 90 DN 100

       

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 50

7

25.006.00..0001

01.867.00..0000
04.204.00..0000

02.972.00..0000 05.129.00..0000

03.359.00..0000

05.128.00..0000

02.461.00..0000

01.821.00..0000
58.907.00..0000

05.052.00..0000

58.933.00..0000

01.827.00..0000

04.015.00..0002

DN 90 DN 100

       

  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN 50

7

25.006.00..0001

01.867.00..0000
04.204.00..0000

02.972.00..0000 05.129.00..0000

03.359.00..0000

05.128.00..0000

02.461.00..0000

01.821.00..0000
58.907.00..0000

05.052.00..0000

58.933.00..0000

01.827.00..0000

04.015.00..0002

לחצני הפעלה פלטינום

לחצני הפעלה קורל

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

353.00לחצן פלטינום - פרגמון50837805

עד גמר המלאי

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

לחצן קורל - לבן50837701
326.00עד גמר המלאי

לחצן קורל - פרגמון 50837705
עד גמר המלאי

353.00

353.00לחצן קורל - ניקל50837791

28 1.6

16

לחצני הפעלה פרימיום

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

371.00לחצן פרימיום - פרגמון50837894

עד גמר המלאי

28 1.6

16

28 1.6

16
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Diva מיכל סמוי

מחירתיאור מוצרמק«ט
*שסתום מצוף 1330054363/8
74.75שסתום מצוף 3/8 ראש קצר1.133005435

250520126Diva - 81.88צינור גמיש עם ברך

6.68או-רינג לצינור גמיש2.150520025

84.95ברז כניסה350820157

450520012Diva 143.28חיבור פליז

457.25מנגנון Diva + תושבת ומנופים550520001

17.06אטם ראשי למנגנון5.150417002

123.70סגר בקרת מנגנון5.250520004

5.350520222Diva 31.61גשר ראש מנגנון למנגוני

230.28תושבת מנגנון + אטם650520002

37.59אטם לתושבת מנגנון6.150417008

24.50אטם יציאה ממיכל750520014

39.08אטם יציאת מים ממיכל850417010

124.45מערכת מנופי הפעלה950520016

161.00כיסוי פתח + ברגי ריתום1050520017

51.41מוטות נושאים לבסיס לחצן1150520019

18.23סט ברגים למכסה1250520018

66.15ברגי חיבור אסלה + אומים1350820217

95.00סט ניפלים 145045859945+90

26.11אטם יציאה מאסלה14.150459999

13.79אטם כניסת מים לאסלה14.250417017

14.350459705PP 75.00ניפל ביוב 90 + אטם

14.3.150366132PE 121.00ניפל ביוב 90 ארוך

14.450417016PP 45 13.71ניפל מים

14.4.150803203PE 40.49ניפל 45 ארוך

29.19סט דיסקיות וכובעים לאסלה14.550805421

232.06סט חיבור קיר ל- Diva גבס נמוך1550580000

102.34סט ברגי חיבור חדש ל- Diva גבס15.150520239

189.65זוית יציאה 165036405290/110

26.37אטם 16.15039101390

177.58זוית יציאה 90/90 + אטם16.250364053

118.79מעבר 90/110 + אטם16.350364054

64.04קלקר לפתח לחצן1750520027

140.24צינור ירידה ממיכל Diva + אטם1850520011

37.00מחזיק זוית יציאה למיכל פיקס1950520048

34.00חישוק למחזיק זוית למיכלי פיקס2050520049

37.00מחזיק זוית יציאה למיכלי גבס2150520041

34.00חישוק למחזיק זוית למיכלי גבס2250520042

* ראה עמוד 101

Diva נמוךDiva גבסDiva פיקס

3

12

13

10

18

2

11

9

8

1

5

5

14

4

17

11

7

10

6

14.4.1 14.4
14.3

14.3.114.2

14.1
14.5

6.1

5.2

5.1

2.1

15

16.1

15.1

5.3

Base חלפי כניסת מים למיכלי

מחירתיאור מוצרמק«ט
94.46חיבור פליז "1/2 - דגם ישן150520234

21.34או-רינג לחיבור פליז - דגם ישן1.150520235

36.97בסיס פלסטי לחיבור פליז - דגם ישן250520236

350520237
יחידת ברז וחיבור לשסתום מצוף - 

דגם ישן
163.24

32.39קפיץ נעילה ליחידת ברז - דגם ישן450520238

65.00חיבור פליז "1/2 - דגם 5505203782020
35.00או-רינג לחיבור פליז - דגם 5.1505203792020

650520380
יחידת ברז וחיבור לשסתום מצוף 

דגם 2020
130.00

750520226
שסתום מצוף F10 עם ראש חיבור 

לברז BASE - דגם 2020
169.00

850520383F10 37.00סט אטמים למצוף

22 20

1921

16

1
2

1.1
43

5 6 7

5.1

8

כניסת מים - דגם ישן

כניסת מים - דגם 2020
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Diva לחצן הפעלה

מחירתיאור מוצרמק«ט
150520022Diva - 77.00ברגי הפעלה

250822106Diva - 41.63קפיצי לחצן

350500002Diva - 278.30סט הארכה לברגי הפעלה

1

2

3

מחירתיאור מוצרמק«ט
133005435KIT74.75שסתום מצוף 3/8 ראש קצר

81.23צינור גמיש למיכל 2505202178

6.68או-רינג לצינור גמיש2.150520025

84.95ברז כניסה350820157

143.28חיבור פליז לברז450520012

404.25מנגנון למיכל 8 כולל תושבת550520224

38.85אטם ראשי למנגנון 5.1505201618

5.250520222Diva 31.61גשר ראש מנגנון למנגוני

34.49מחזיק מנגנון 5.3505201638

20.87או-רינג לתושבת מנגנון 5.4505202208

59.00משקולת פליז למנגנון 5.5508502758

26.42תושבת קבועה למצוף 6505202168

26.42תושבת פריקה למצוף 7505202158

124.45מכסה פתח לחצן 8 קומפלט850520194

51.41מוטות נושאים לבסיס לחצן ארוך8.150520019

57.75מוטות לבסיס לחצן קצרים8.250520189

18.23מנעול מכסה פתח לחצן 8.3505201918

61.11קלקר לפתח לחצן 9505201888

24.50אטם יציאה ממיכל 1050520014

39.08אטם יציאת מים ממיכל1150417010

37.00מחזיק זוית יציאה למיכלי 8 גבס1250520145

34.00חישוק למחזיק זוית למיכלי גבס1350522042

מחזיק צינור ליציאת מים1450520254
125.00למיכלי 8 גבס

Diva 8 ס״ממיכל סמוי

1

4

9

3

76

11

10

2

8

5

5.2

5.3

5.4

5.5

5.1

2.1

8.1

8.2

8.3

NOW מרווחים ללחצני

מחירתיאור מוצרמק«ט

109.00מרווח ללחצן NOW - לבן50540410

136.00מרווח ללחצן NOW - כרום מבריק50540411

136.00מרווח ללחצן NOW - כרום מאט50540412

136.00מרווח ללחצן NOW - שחור מבריק50540415

המרווח מיועד למקרים שבהם 
המרחק בין פני מיכל ההדחה לבין 
פני אריחי הקרמיקה קטן מ-15 מ"מ.

13

12
14
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A + AM דגמי - ALCA מיכל סמוי

 ALCA לחצני

מחירתיאור מוצרמק«ט
150300145ALCA 64.15מצוף למיכל

7.40מחזיק מצוף למיכל רגיל1.150300122

226.00חיבור פליז + ברז כניסה250300092

84.95ברז כניסה2.150820157

350300093A 41.42צינור גמיש אטמים שטוחים למיכל

3.150300147AM 78.20צינור גמיש עם אורינגים למיכל

9.77אום פלסטי לחיבור פליז450300094

550300095ALCA 128.28מנגנון הדחה למיכל

10.10אטם ראשי למנגנון5.150300096

9.77ראש מנגנון5.250300097

39.40תושבת מנגנון650300098

17.85אטם לתושבת מנגנון6.150300099

750300100A 59.60סט מנופי הפעלה למיכל

7.150300148AM 79.50סט מנופי הפעלה למיכל

10.10זוג ברגי הפעלה850300101

27.83זוג ברגי הפעלה ארוכים8.150300121

23.90זוג ברגי הפעלה עם אומים8.250300153

6.73בורג מחזיק מיכל בחלקו העליון950300102

6.73תושבת מיכל חלק עליון1050300103

19.87כיסוי פתח לחצן פנימי1150300104

39.73שרוול פלסטי פתח לחצן1250300105

24.58כיסוי פתח לחצן חיצוני1350300106

1450300150AM 23.90מסגרת לשרוול פתח לחצן מיכל

15.82אטם צינור יציאה - חלק פנימי1550300107

16.84אטם צינור יציאה - חלק חיצוני1650300108

1750300109M12 44.78שרוול הברגה

1850300110A 27.95תפס זוית יציאה למיכל

18.150300152AM 79.50תפס זוית יציאה למיכל

31.13אטם יציאה מאסלה 1950386001125

2050300116ALCA 28.22אטם לזוית יציאה

2150300166ALCA 33.00טבעת נעילה חיצונית לזווית

2250300119ALCA 108.40ברגי חיבור לקיר למיכלי

מחירתיאור מוצרמק«ט
25.46מוט מחזיק לחצן יחיד2350300112

69.30מוט מחזיק לחצן ארוך יחיד23.150300120

15.10קפיץ למוט מחזיק לחצן2450300159

11.79קפיץ גדול ללחצן2550300117

51.52בסיס לחצן - מסגרת בלבד2650300111

20.20קפיץ לחצן 2750300114

11.79ברגים לזרועות לחצן2850300118

16.20תושבת גומי ללחצן2950300158

20
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AM דגם - ALCA מיכל סמוי נמוך

מחירתיאור מוצרמק«ט
150300145ALCA 64.15מצוף למיכל

7.40מחזיק מצוף למיכל רגיל1.150300122

226.00חיבור פליז + ברז כניסה250300092

9.77אום פלסטי לחיבור פליז2.150300094

350300147AM 78.20צינור גמיש למיכלי

450300170ALCA 106.00מנגנון עם תושבת למיכל נמוך

10.10אטם ראשי למנגנון4.150300096

9.77ראש מנגנון4.250300097

79.00מערכת מנופים למיכלים נמוכים550300171

10.10זוג ברגי הפעלה650300101

23.90זוג ברגי הפעלה עם אומים750300153

27.83זוג ברגי הפעלה ארוכים850300121

19.87כיסוי פתח לחצן פנימי950300104

1050300150AM 23.90מסגרת לשרוול פתח לחצן למיכלי

39.73שרוול פלסטי פתח לחצן1150300105

24.58כיסוי פתח לחצן חיצוני1250300106

1350300172
 כיסוי קדמי לפתח לחצן

למיכלים נמוכים
31.00

15.82אטם צינור יציאה1450300107

13.79אטם כניסת מים לאסלה1550417017

1650300109M12 44.78שרוול הברגה

79.50תפס זוית יציאה1750300152

66.15ברגי חיבור אסלה + אומים1850820217

1950300116ALCA 28.22אטם לזוית יציאה

31.13אטם יציאה מאסלה 2050386001125

1
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מחירתיאור מוצרמק«ט
150300145ALCA 64.15מצוף למיכל

1.150300125 A 7.40מחזיק מצוף למיכל דק

1.1.150300146AM 12.10מחזיק מצוף למיכל דק

250300127
- A צינור גמיש למיכל דק 

אטמים שטוחים
61.50

2.150300165AM 79.50צינור גמיש למיכל דק

226.00חבור פליז + ברז כניסה350300092

9.77אום פלסטי לחיבור פליז3.150300094

450300128ALCA 172.00מנגנון למיכל דק

4.150300129ALCA 15.70אטם ראשי למנגנון דק

14.90מנוף מנגנון ימין4.250300130

14.90מנוף מנגנון שמאל4.350300131

23.50תושבת מנופים למנגנון4.450300132

550300133ALCA 41.20תושבת מנגנון דק

21.20אטם תושבת מנגנון5.150300134

650300135
סט מכסה וחיבורי מנופים

A למיכל דק
80.80

6.150300164
סט מכסה וחיבורי מנופים

AM למיכל דק
96.70

750300150 AM 23.90מסגרת לפתח לחצן מיכל

28.70ספייסר למניעת מעיכה למיכל דק850300140

950300119ALCA 108.40ברגי חיבור לקיר למיכלי

1050300110 A 27.95תפש זוית יציאה למיכל

10.150300152AM 79.50תפש זוית יציאה למיכל

15.82אטם יציאת מים מהאסלה1150300107

A + AM דגמי - ALCA מיכל סמוי דק

STRIPE, FUN לחצנים

מחירתיאור מוצרמק«ט

 מוט מחזיק לחצן ללחצני1150503173
FUN+STRIPE - יחידה

13.50

 כיסוי פתח לחצן ללחצני1250503176
FUN+STRIPE למיכלים דקים  

24.90

תעלה מובילה ללחצני 1350503177
FUN+STRIPE

13.50

תעלה מובילה ללחצני 1450503178
FUN + STRIPE למיכלים דקים

13.50

1550503179FUN+STRIPE 13.50דוחפן מוצלב ללחצני

בורג למוט מחבר מוצלב ללחצני1650503180
FUN+STRIPE

13.50

19.87כיסוי פתח לחצן פנימי1750300104

1850503171FUN+STRIPE 94.50בסיס מתכת לחצן
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כיסויי נירוסטה מעוצבים

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«ט

51110650650APZ1 650 - 1,161.60תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

51110750750APZ1 750 - 1,239.70תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

51110850850APZ1 850 - 1,300.20תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

51110950950APZ1 950 - 1,377.20תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

511110501050APZ1 1050 - 1,446.50תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

511111501150APZ1 1150 - 1,538.90תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

51110650-01650
APZ1 650 - תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

שחור מאט
1,625.00

51110750-01750
APZ1 750 - תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

שחור מאט
1,725.00

51110850-01850
APZ1 850 - תעלת ניקוז לכיסויים מעוצבים

שחור מאט
1,815.00

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

Line

51110002650LINE - 650 293.70כיסוי נירוסטה

51110003750LINE - 750 310.20כיסוי נירוסטה

51110004850LINE - 850 326.70כיסוי נירוסטה

51110005950LINE - 950 341.00כיסוי נירוסטה

511100061050LINE - 1050 358.60כיסוי נירוסטה

511100071150LINE - 1150 374.00כיסוי נירוסטה

Pure

51110012650PURE - 650 293.70כיסוי נירוסטה

51110013750PURE - 750 310.20כיסוי נירוסטה

51110014850PURE - 850 326.70כיסוי נירוסטה

51110015950PURE - 950 341.00כיסוי נירוסטה

511100161050PURE - 1050 358.60כיסוי נירוסטה

511100171150PURE - 1150 374.00כיסוי נירוסטה

51110012-01650
PURE - 650 כיסוי נירוסטה

שחור מאט
418.00

51110013-01750
PURE - 750 כיסוי נירוסטה

שחור מאט
452.00

51110014-01850
PURE - 850 כיסוי נירוסטה

שחור מאט
464.00

Cube

51110024850CUBE - 850 326.70כיסוי נירוסטה

51110025950CUBE - 950 341.00כיסוי נירוסטה

511100261050CUBE - 1050 358.60כיסוי נירוסטה

15

85
 - 

14
2

APZ1

64
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כיסויי נירוסטה מעוצבים

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

Hope

51110032650HOPE - 650 293.70כיסוי נירוסטה

51110033750HOPE - 750 310.20כיסוי נירוסטה

51110034850HOPE - 850 326.70כיסוי נירוסטה

51110035950HOPE - 950 341.00כיסוי נירוסטה

511100361050HOPE - 1050 358.60כיסוי נירוסטה

511100371150HOPE - 1150 374.00כיסוי נירוסטה

Bubble

51110042650BUBLE - 650 293.70כיסוי נירוסטה

51110043750BUBLE - 750 310.20כיסוי נירוסטה

51110044850BUBLE - 850 326.70כיסוי נירוסטה

51110045950BUBLE - 950 341.00כיסוי נירוסטה

511100461050BUBLE - 1050 358.60כיסוי נירוסטה

511100471150BUBLE - 1150 374.00כיסוי נירוסטה

Dream

51110052650DREAM - 650 293.70כיסוי נירוסטה

51110053750DREAM - 750 310.20כיסוי נירוסטה

51110054850DREAM - 850 326.70כיסוי נירוסטה

51110055950DREAM - 950 341.00כיסוי נירוסטה

511100561050DREAM - 1050 358.60כיסוי נירוסטה

511100571150DREAM - 1150 374.00כיסוי נירוסטה

 APZ 12 כיסויים לתעלת פלסטיק

תיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר
מחיר 
ליחידה

831.00תעלת ניקוז מפלסטיק APZ12 - אורך 51190750750750

939.00תעלת ניקוז מפלסטיק APZ12 - אורך 51190850850850

978.00תעלת ניקוז מפלסטיק APZ12 - אורך 51190950950950

406.00תושבת TILE לאריחים לתעלה APZ12 - אורך 51110183750750

452.00תושבת TILE לאריחים לתעלה APZ12 - אורך 51110184850850

464.00תושבת TILE לאריחים לתעלה APZ12 - אורך 51110185950950

312.00כיסוי נירוסטה מאט SOLID - אורך 51110083750750

345.00כיסוי נירוסטה מאט SOLID - אורך 51110084850850

349.00כיסוי נירוסטה מאט SOLID - אורך 51110085950950

APZ12
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תיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר
מחיר 
ליחידה

858.00כיסוי GAP נירוסטה מאט - 650650 51110192

881.00כיסוי GAP נירוסטה מאט - 51110193750750

978.00כיסוי GAP נירוסטה מאט - 51110194850850

1,011.00כיסוי GAP נירוסטה מאט - 51110195950950

291.00כיסוי DESIGN נירוסטה מבריק אורך 650650 51110062

299.00כיסוי DESIGN נירוסטה מבריק אורך 51110063750750

301.00כיסוי DESIGN נירוסטה מבריק אורך 51110064850850

327.00כיסוי DESIGN נירוסטה מבריק אורך 51110065950950

291.00כיסוי DESIGN נירוסטה מאט אורך 51110072650650

299.00כיסוי DESIGN נירוסטה מאט אורך 51110073750750

301.00כיסוי DESIGN נירוסטה מאט אורך 51110074850850

327.00כיסוי DESIGN נירוסטה מאט אורך 51110075950950

כיסויים מזכוכית, אבן, נירוסטה וכיסוי לאריחים
APZ6 לתעלה

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«ט

51120650650
תעלת ניקוז לכיסויים מיוחדים

APZ6 650
1,094.00

51120750750
תעלת ניקוז לכיסויים מיוחדים

APZ6 750
1,167.00

51120850850
תעלת ניקוז לכיסויים מיוחדים

APZ6 850
1,224.00

51120950950
תעלת ניקוז לכיסויים מיוחדים

APZ6 950
1,297.00

תיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר
מחיר 
ליחידה

409.00תושבת לאריחים FLOOR - אורך 51110172650650

427.00תושבת לאריחים FLOOR - אורך 51110173750750

452.00תושבת לאריחים FLOOR - אורך 51110174850850

467.00תושבת לאריחים FLOOR - אורך 51110175950950
26

74
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APZ6

L + 60 = (360; 610; 710; 810; 910; 1010; 1110; 1210)

L = (300; 550; 650; 750; 850; 950; 1050; 1150)

L - 92 ± 5 (APZ1 - 300 : L - 45 ± 5)
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תיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר
מחיר 
ליחידה

664.00כיסוי זכוכית לבן אורך 51110092650650

678.00כיסוי זכוכית לבן אורך 51110093750750

692.00כיסוי זכוכית לבן אורך 51110094850850

706.00כיסוי זכוכית לבן אורך 51110095950950

664.00כיסוי זכוכית ירוק אורך 51110102650650

678.00כיסוי זכוכית ירוק אורך 51110103750750

692.00כיסוי זכוכית ירוק אורך 51110104850850

706.00כיסוי זכוכית ירוק אורך 51110105950950

664.00כיסוי זכוכית חום אורך 51110112650650

678.00כיסוי זכוכית חום אורך 51110113750750

692.00כיסוי זכוכית חום אורך 51110114850850

706.00כיסוי זכוכית חום אורך 51110115950950

664.00כיסוי זכוכית שחור אורך 650650 51110122

678.00כיסוי זכוכית שחור אורך 51110123750750

692.00כיסוי זכוכית שחור אורך 51110124850850

706.00כיסוי זכוכית שחור אורך 51110125950950

788.00כיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך 650650 51110132

831.00כיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך 51110133750750

876.00כיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך 51110134850850

920.00כיסוי אבן מלאכותית לבנה אורך 51110135950950

964.00כיסוי אבן לבנה ונירוסטה מאט אורך 650650 51110152

1,038.00כיסוי אבן לבנה ונירוסטה מאט אורך 51110153750750

1,111.00כיסוי אבן לבנה ונירוסטה מאט אורך 51110154850850

1,185.00כיסוי אבן לבנה ונירוסטה מאט אורך 51110155950950

964.00כיסוי אבן שחורה ונירוסטה מאט אורך 650650 51110162

1,038.00כיסוי אבן שחורה ונירוסטה מאט אורך 51110163750750

1,111.00כיסוי אבן שחורה ונירוסטה מאט אורך 51110164850850

1,185.00כיסוי אבן שחורה ונירוסטה מאט אורך 51110165950950

כיסויים מזכוכית, אבן, נירוסטה וכיסוי לאריחים
APZ6 לתעלה
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פסי ניקוז מעוצבים

מחירתיאור מוצרמק«ט
18.23וו הרמה לכיסויים151150010

25.53מרווח פלסטי לכיסויים דקורטיביים251150012

10.94מסנן ליחידת הניקוז351150013

12.90חסם מים451150014

8.70אטם חסם מים551150015

11.22* יחידת נעילה לחסם המים651150016

18.23* אטם ראשי יחידת ניקוז751150018

437.58יחידת ניקוז קומפלט851150019

87.52* רגלית מתכת951150020
73.50יחידת ניקוז קומפלט לתעלה נמוכה1051150027
7.30* כדור פנימי ליחידת ניקוז נמוכה10.151150028
35.00אטם יציאה ליחידת ניקוז נמוכה10.251150030
57.40* סט רגלי מתכת לתעלת ניקוז נמוכה 1151150029
1251150031APZ12 15.30מסנן עליון לתעלת ניקוז
1351150032APZ12 298.00יחידת ניקוז קומפלט לתעלה
1451150033APZ12 197.00רגלית מתכווננת לתעלת ניקוז

1551150034
סרט איטום דביק לתעלת ניקוז אורך 

1200 מ"מ
57.00

10

10.1

10.2

11

APZ8, APZ9, APZ10 חלפים לתעלה נמוכה

APZ12 חלפים לתעלה

14

13

12

15

1

4

2

8

6

7

5

3

9

15

26

74

120
60

Ø50

15

95
 - 

15
3

85
 - 

14
2

APZ1

APZ6

64

L + 60 = (360; 610; 710; 810; 910; 1010; 1110; 1210)

L = (300; 550; 650; 750; 850; 950; 1050; 1150)

L - 92 ± 5 (APZ1 - 300 : L - 45 ± 5)
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תעלות ניקוז בחיבור ישיר למחסומי רצפה

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

418.00תעלה מתלבשת 300 מ״מ ללא כיסוי51220300300

491.00תעלה מתלבשת 600 מ״מ ללא כיסוי51220600600

515.00תעלה מתלבשת 700 מ״מ ללא כיסוי51220700700

528.00תעלה מתלבשת 800 מ״מ ללא כיסוי51220800800

536.00תעלה מתלבשת 900 מ״מ ללא כיסוי51220900900

561.00תעלה מתלבשת 1000 מ״מ ללא כיסוי512210001000

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

118.00כיסוי דקורטיבי פסים לרוחב 300 מ״מ51221300300

155.00כיסוי דקורטיבי פסים לרוחב 600 מ״מ51221600600

170.00כיסוי דקורטיבי פסים לרוחב 700 מ״מ51221700700

175.00כיסוי דקורטיבי פסים לרוחב 800 מ״מ51221800800

182.00כיסוי דקורטיבי פסים לרוחב 900 מ״מ51221900900

198.00כיסוי דקורטיבי פסים לרוחב 1000 מ״מ512219011000

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«טמוצר

16.00אטם עגול 110 מ״מ51228010

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«טמוצר

57.00סרט איטום דביק לתעלת ניקוז אורך 1200 מ"מ51150034

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

148.00תושבת לאריחים 300 מ״מ51225300300

234.00תושבת לאריחים 600 מ״מ51225600600

274.00תושבת לאריחים 700 מ״מ51225700700

306.00תושבת לאריחים 800 מ״מ51225800800

333.00תושבת לאריחים 900 מ״מ51225900900

371.00תושבת לאריחים 1000 מ״מ512259011000

מחיר ליחידהתיאור מוצראורך נטו Lמק«טמוצר

108.00כיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 300 מ״מ51224300300

130.00כיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 600 מ״מ51224600600

152.00כיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 700 מ״מ51224700700

162.00כיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 800 מ״מ51224800800

171.00כיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 900 מ״מ51224900900

190.00כיסוי נירוסטה מלא בגוון מט 1000 מ״מ512249011000
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מנגנון פלסאון

מחירתיאור מוצרמק«ט
85.86כפתור 40 קומפלט133005225

12.97כיסוי כפתור הדחה מלאה 1.13300518440

12.97כיסוי כפתור הדחה חלקית 1.23300518340

1.333005092
מוט כיוון לכפתור אוניברסלי

אורך 91 מ"מ
10.37

5.46אום בסיס הכפתורים 1.43300518640

5.88אום בסיס הכפתורים 1.53300510655

71.08כפתור 55 קומפלט233005207

14.02כיסוי כפתור הדחה מלאה 2.13300510455

14.02כיסוי כפתור הדחה חלקית 2.23300510355

2.333005092
מוט כיוון לכפתור אוניברסלי

אורך 91 מ"מ
10.37

112.95מנגנון קומפלט333005420

3.133001030KIT89.35אטם למנגנון - 10 יחידות

10.98אטם לבסיס מנגנון3.233005118

36.70בסיס מנגנון3.333004521

9.01מצוף כמות מלאה3.433004522

54.25ראש מנגנון + מוטות קומפלט3.533005200

6.88מחזיק מצוף כמות חלקית3.633004525

9.64מצוף כמות חלקית3.733007208

3.833001017P15.57אום בסיס מנגנון

12.68אטם בין אסלה למיכל הדחה3.933005018

4.63כיסוי מצופה פתח שסתום מצוף433005112

0.41דיסקית נעילה לכיסוי מצופה4.133005113

36.00ראש "1/2 למצוף א.ב סניטר533005464

30.00ראש "3/8 קצר למצוף א.ב סניטר633005465

31.32ברגי נירוסטה + דיסקיות ואומים733005205

4.1

2.1
1.1

3.1

2.3

3.8

3.5

1.2

1.3

3.7

2.2

1.4
3.2

3.4

1.5

3.9

3.3

כפתור 40כפתור 55

4

1

5

3

2

6
7

3.6
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מנגנון כבל WDI מתכוונן

מחירתיאור מוצרמק«ט

133005310
מכלול כפתורים

למנגנון כבל WDI מתכוונן
50.88

127.33לב מנגנון כבל WDI  מתכוונן233005316

17.06אטם למנגנון WDI  מתכוונן350417002

1

2

3

מנגנונים אוניברסליים

מנגנון כבל WDI )דגם ישן(

מחירתיאור מוצרמק«ט

133005416
מכלול כפתורים

למנגנון כבל
50.88

22.54אטם למנגנון233005415

1

2

a.b sanitair מנגנון כבל

מחירתיאור מוצרמק«ט

133005463
מכלול כפתורים

למנגנון א.ב סניטר
112.64

155.00מנגנון INEO א.ב סניטר250617234

17.06אטם למנגנון350417002

1

3

2

4

7

6

3

2

+

1,0 m

+

1,0 m

+

1,0 m
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חלקי חילוף לאביזרים ללא קידוח

תושבת עם בורג אלן

תושבת עם בורג בולט 4 מ"מ

תושבת עם בורג בולט 6 מ"מ

ערכת דבק

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

25.00ערכת דבק51210001

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210006KIT77.00תושבת עם בורג אלן, קוטר 32 מ"מ

51210002KIT77.00תושבת עם בורג אלן, קוטר 41 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210003KIT79.00תושבת עם בורג בולט 4 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

51210004KIT77.00תושבת עם בורג בולט 6 מ"מ

דיסקית כיסוי לתושבת עם בורג 4 מ"מ

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

39.00דיסקית כיסוי לתושבת עם בורג 4 מ"מ51210005
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מונובלוקים - חלפים

מונובלוקים לוטוס - אסלות חרס בלבד

רגיל

תלוי

מונובלוק נופר אסלה + מיכל הדחה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

341.00מונובלוק נופר לבן אסלת חרס בלבד50851051

מונובלוק נופר פרגמון אסלת חרס בלבד50851052
404.56עד גמר המלאי

289.00מונובלוק נופר לבן מיכל הדחה בלבד50851053

מונובלוק נופר פרגמון מיכל הדחה בלבד50851054
334.00עד גמר המלאי

מיכל ההדחה מסופק ללא מנגנון.

מונובלוק NURIT אסלה + מיכל הדחה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50851071
 מונובלוק NURIT לבן 

אסלת חרס בלבד
424.00

50851072
 מונובלוק NURIT לבן
מיכל הדחה בלבד

235.00

מיכל ההדחה מסופק ללא מנגנון.

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

743.00מונובלוק לוטוס לבן אסלת חרס בלבד50850010

799.00מונובלוק לוטוס פרגמון אסלת חרס בלבד50850015

1,741.00מונובלוק תלוי לוטוס לבן אסלת חרס בלבד50850020

מונובלוק תלוי לוטוס פרגמון אסלת חרס בלבד50850025
1,875.00עד גמר המלאי

ניתן לחבר לאסלת מונובלוק הרגילה כל מיכל הדחה צמוד סטנדרטי. מתאים להדחה ב-6/3 ליטר.
אסלת מונובלוק תלוי מיועדת להתקנה עם מיכל הדחה מדגם "נובה" 6/3 ליטר.

עד גמר המלאי.
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מושבי אסלה - חלפים

סט צירי נירוסטה ופלסטיק למושבי אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

50619499
צירי נירוסטה למושבי "אבו" 

עשויים מנירוסטה איכותית 1.4301
87.22

41.71צירי פלסטיק למושבי "אבו"50619001

50658421COMFORT 49.00צירי נירוסטה למושבי

50658423
 ,COMFORT צירים למושב

סגירה הדראולית
67.00

50658451A603 91.00צירים למושב משפחתי

91.00צירים למושב כלנית50658452

50658424ROTEM צירים למושב
52.00דגם ישן, ראש פלסטי 10 מ״מ קוטר

50658424-01
ROTEM צירים למושב

דגם חדש, ראש נירוסטה
8 מ״מ קוטר

52.00

50655456NURIT 17.40צירים למושב

39.00צירים למושבים דקים50658468

Comfortפלסטיק למושבי "אבו"נירוסטה למושבי "אבו"

Comfort

למושבלמכסה

רפידות למושבי אסלה

מחיר ליחידהתיאור מוצרמק«ט

16.00רפידה למושב גלילן וכוכבן - לבן50619501

16.00רפידה למושב גלילן וכוכבן - פרגמון50619505

16.00רפידה למכסה גלילן וכוכבן - לבן50619401

16.00רפידה למכסה גלילן וכוכבן - פרגמון50619405

31.00סט רפידות למושב טופליין - לבן50618502

16.00רפידה למושב טופליין - פרגמון50618505

16.00רפידה למכסה טופליין - פרגמון50618405

16.00רפידה למושב Comfort - לבן50658422

50658451-01A603 37.00מגנט למושב משפחתי

50658451-02A603 27.50רפידות למושב משפחתי

50658451-03A603 16.50רפידות למכסה מושב משפחתי

50658469VERED+IRIS 7.00רפידות למושבים

50658470HADAS 7.00רפידות למושב

למושבלמכסה

A603 משפחתי Comfort
סגירה הדראולית

מושבים דקים

ROTEM מושב
)2 סוגי צירים(

מושב כלנית

טופלייןגלילן וכוכבן

A603 משפחתי

רפידות מושב

רפידות למכסהמגנט
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בידה CLEAR - חלפים

CLEAR חלקי חילוף לבידה

מחירתיאור מוצרמק«ט
7.50רפידה למושב בידה - 4 יח150740120

3.75רפידה למכסה בידה - 2 יח250740121

15.00מפצל חיבור בידה350740122

6.25פילטר למפצל בידה450740123

550740124
צינורית גמישה לבידה עם אטמים 

2/1 x "2/1"
25.00

125.00מערכת פנימית קומפלט650740125

6.25מתז 3 חורים750740126

6.25מתז 6 חורים850740127

5.00מווסת זרימה950740128

10.00ידית הפעלה1050740129

20.00ברגי חיבור בידה לאסלה + אומים1150740130
37.50ציר סגירה איטית למושב1250740131
37.50ציר סגירה איטית למכסה1350740132

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

5

10
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