
אודות

טרפלקס היא החברה המובילה בישראל בייצור מוצרי צנרת מפלסטיק וחומרי גלם לתעשיית 
הפלסטיק. החברה מפעילה קווי אקטרוזיה ומכון ייצור חומרי גלם, המשתמשים בטכנולוגיות 

המתקדמות ביותר. 

מוצרי צנרת 
קו מוצרי הצנרת כולל מגוון רחב כגון צנרת גינה, צנרת חקלאית, צנרת כיבוי אש, צנרת אמבטיה, צנרת גז, 

צנרת חלב, קפיצינורים, צנרת שרשורית, צינורות ארמובין ועוד מוצרי צנרת טכניים רבים. מוצרי הצנרת של 
טרפלקס הינם הנמכרים ביותר בישראל ומיוצאים ללקוחות ומפיצים מובילים בתחומם בעולם כולו.

מוצרי קומפאונד
מפעל חומרי הגלם של טרפלקס מייצר מגוון רחב של תרכיבי PVC נטולי עופרת לאפליקציות רבות כגון 

כבלי חשמל, אטמים, בקבוקים, פרופילים גמישים וקשיחים ועוד. עם התקנת הקו ליצור תרכיבי PVC קשיח,  
טרפלקס היא היצרן היחיד בארץ המציע תרכיבי PVC רכים וקשיחים.
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צינור גן ירוק

הערותתאור פריטמק”ט

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “1/2 - 15 מ’10321302

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “1/2 - 20 מ’10321305

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “1/2 - 25 מ’10321303

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “1/2 - 30 מ’10321307

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “1/2 - 50 מ’10321304

תוף קרטוןצינור גן ירוק עם הפס הצהוב “1/2 - 100 מ’10321310

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “3/4 - 25 מ’10322001

צינור גן ירוק עם הפס הצהוב “3/4 - 50 מ’10322002

תוף קרטוןצינור גן ירוק עם הפס הצהוב “3/4 - 50 מ’ 10322010

תכונות ויישומים
צינור גינה איכותי רב שימושי
UV עמיד בפני קרינת השמש

נטול עופרת וקדמיום
מיוצר משלוש שכבות

מיוצר מחומרים מאושרים לשתיה

REACH עומד בתקינת
10bar לחץ עבודה
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תכונות ויישומים
צינור גינה איכותי רב שימושי
UV עמיד בפני קרינת השמש
חומרים נטולי עופרת וקדמיום
מיוצר מחומרים מאושרי מזון

10bar לחץ עבודה

תאור פריטמק”ט

צינור גן נגב “1/2 15 מטר10341301

צינור גן נגב “1/2 20 מטר10341302

צינור גן נגב “1/2 25 מטר10341303

צינור גן נגב “1/2 30 מטר10341304

צינור גן נגב “1/2 50 מטר10341305

צינור גן נגב “3/4 25 מטר10342001

צינור גן נגב “3/4 50 מטר10342002

צינור גן נגב

2

מק”ט 
31630010
תאור פריט

סט אביזרים לצינור גינה “1/2



תאור פריטמק”ט

סט השקיה גלבוע “1/2 15 מטר10331301

סט השקיה גלבוע “1/2 20 מטר10331303

סט השקיה גלבוע “1/2 25 מטר10331305

סט השקיה גלבוע “1/2 30 מטר10331307

סט השקיה נגב “1/2 15 מטר10341310

סט השקיה נגב “1/2 20 מטר10341311

סט השקיה נגב “1/2 25 מטר10341312

סט השקיה נגב “1/2 30 מטר10341313

סטים

סט השקיה גלבוע - עם הפס הצהוב

תכונות ויישומים
סטים מושלמים לגינה

כוללים מתז השקייה, מחברים מהירים וחיבור ברז
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אביזריםתאור פריטמק”ט

גלגלת ReelX מורכבת - ללא צינור1231359

מתז אצבע, 3 מחברים מהירים, מחבר ברזגלגלת ReelX מורכבת + צינור גן ירוק 15 מ’ 10331312

מתז אצבע, 3 מחברים מהירים, מחבר ברזגלגלת ReelX מורכבת + צינור גן ירוק 20 מ’ 10331310

מתז אצבע, 3 מחברים מהירים, מחבר ברזגלגלת ReelX מורכבת + צינור גן ירוק 25 מ’ 10331311

מתז אצבע, 3 מחברים מהירים, מחבר ברזגלגלת ReelX מורכבת + צינור גן נגב 15 מ’ 10341333

מתז אצבע, 3 מחברים מהירים, מחבר ברזגלגלת ReelX מורכבת + צינור גן נגב 20 מ’ 10341309

מתז אצבע, 3 מחברים מהירים, מחבר ברזגלגלת ReelX מורכבת + צינור גן נגב 25 מ’ 10341332

שני מחברים מהירים, מחבר ברז + צינור 1.5 מ’חיבור לגלגלת 1.5 מ’10341307

גלגלות

תכונות ויישומים
צינור גינה איכותי רב שימושי
UV עמיד בפני קרינת השמש

נטול עופרת וקדמיום
מיוצר משלוש שכבות

מיוצר מחומרים מאושרים לשתיה
10bar לחץ עבודה
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כמות בקרטוןתאור פריטמק”ט

24מתז 7 מצבים, שני אביזרים מהירים, מחבר ברז, אריזת צילינדרקפיצינור 7.5 מטר10430912

8מתז 7 מצבים, שני אביזרים מהירים, מחבר ברז, אריזת צילינדרקפיצינור 15 מטר10430911

קפיצינור

תכונות ויישומים
קפיצינור מפוליאוריטן איכותי

חוזר למצב מקורי לאחר השימוש
סטים כוללים מתז, אביזרים מהירים ומחבר ברז

אריזה איכותית ובולטת במדף
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צינורות כביסה

כמות בשקיתתאור פריטמק”ט

50צינור כניסה 1.5 מ’ זוית10311007

40צינור כניסה 2.0 מ’ זוית10311017

30צינור כניסה 2.5 מ’ זוית10311027

30צינור כניסה 3.0 מ’ זוית10311037

20צינור כניסה 3.5 מ’ זוית10311047

20צינור כניסה 4.0 מ’ זוית10311057

20צינור כניסה 5.0 מ’ זוית10311077

50צינור הורקה 1.5 מ’10311201

40צינור הורקה 2.0 מ’10311203

35צינור הורקה 2.5 מ’10311205

35צינור הורקה 3.0 מ’10311207

תכונות ויישומים
צינור כניסה

מיועד למכונות כביסה ומדיחי כלים ביתיים
קל ונוח לשימוש והתקנה

גמישות מירבית ומשקל נמוך
עמיד בלחצים גבוהים

חמש שנות אחריות
 -10c° - 60c° מיועד לשימוש בטמפ’:

מיוצר ונבדק בהתאם לתקן ישראלי 1076

צינור הורקה
צינור גמיש לכל שימושי יציאת מים 

במכונות כביסה, מדיחי כלים ועוד
חמש שנות אחריות

 -10c° - 60c° מיועד לשימוש בטמפ’:
מסופק עם אביזר לתליית הצינור
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צינורות לחץ משוריין

כמות בקרטוןתאור פריטמק”ט

100צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071103010.30

70צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071104010.40

50צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071105010.50

50צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071106010.60

50צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071107010.70

100צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071108010.80

100צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071110011.00

100צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071112011.20

70צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071115011.50

70צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071120012.00

60צינור לחץ משוריין לבן/שקוף 1071125012.50

תכונות ויישומים
צינור לחץ משוריין איכותי

מיועד לעמידה רציפה בלחצים
אביזרים יחודיים מחומר הנדסי איכותי

REACH עומד בתקינת
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צינורות אירופלקס

תכונות ויישומים
צינור PVC גמיש ואיכותי

מיועד לשימוש במוסכים, מפעלים ותחנות דלק
לשימוש בהולכת אויר וגזים שונים

מיוצר לעמידות גבוהה בתנאי האקלים הישראלי
UV עמידות גבוהה בקרינת

מידות מותאמות למחברים ואביזרים הנהוגים בישראל

קפיצינור גמיש מפוליאוריטן איכותי
מיועד לשימוש במוסכים, מפעלים ותחנות דלק

לשימוש בהולכת אויר וגזים שונים
BSP 1/4“ אביזרי פליז

מיוצר לעמידות גבוהה בתנאי האקלים הישראלי
UV עמידות גבוהה בקרינת

אירופלקס קפיצים

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102506051/4”6.216.14.952122050

102508055/16”816.64.32002050

102508025/16”816.64.32002050

102510103/8”9.6520.355.353202050

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

104305065-85.27.91.3534107.5

104305075-85.27.91.35341010

104305085-85.27.91.35341015

104305095-85.27.91.35341025
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צינורות שקופים

תכונות ויישומים
צינור PVC גמיש בעל שקיפות מירבית לאורך זמן

לשימוש בהולכת גזים, אויר ונוזלים בלחץ נמוך
מיוצר מחומרים מאושרי מזון

מידות תואמות אביזרים ומחברים הנהוגים בישראל
UV עמידות גבוהה בקרינת

 -10c° - 60c° מיועד לשימוש בטמפ’:

אורך חבילהמשקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

104104054-646120100

104104014-646120150

104105015-8571.539100

104106016-9681.544100

104108048-1081013550

104108018-118111.55550

104108038-118111.555150

104108028-1281227850

104109019-1191113950

1041100610-12101214650

1041100110-1310131.56925

1041100310-1310131.56950

1041101010-1310131.569100

1041120612-14.51214.51.256450

1041120112-1512151.58050

1041120212-161216211050

1041121112-1613172110100

1041150315-1815181.59850

1041150115-191519213250

1041160116-201820214250

1041180118-2318232.520050

1041220122-2722272.524050

1041250125-312531331050

1041320132-383238340625

1041370137-4437443.554725

1041500150-585058480025

9



צינורות שקופים לכימיקלים - כימופלקס

אורך חבילהמשקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

104104043/16”46120100

104108055/16”8111.55550

104112051/2-5/8“1216212050

104112071/2-3/4“12193.522050

104116045/8”1622324050

104120043/4”19.225.83.229030

994125011”25.637.6668025

תכונות ויישומים
צינור שקוף מחומרים מהונדסים לעמידות כימית

פיתוח יחודי של טרפלקס
לשימוש בהולכת מגוון כימיקלים 

UV עמידות גבוהה בקרינת
 -10c° - 60c° מיועד לשימוש בטמפ’:
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צינורות טכנופלקס אטומים
אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102406051/4”6.311.12.4802050

102408055/16”7.812.32.35912050

102410053/8”9.915.32.71302050

102413051/2”12.819.43.32002050

102420053/4”19263.52901850

102425081”25.4333.84151020

102425091”25.4333.84151020

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102406021/4”6.611.42.4802050

102408025/16”7.912.52.3822050

102410023/8”9.615.32.751272050

102413021/2”12.8???3.151952050

102416025/8”162232162050

102420023/4”19263.52902050

102425041“25.432.83.74001050

102425021“26.433.83.74001025

102432021 1/4“31.841.34.75665825

102438021 1/2“38.8505.7880825

102450022“5183.86.41300525

EVA צינורות טכנופלקס

צינורות טכנופלקס

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102906041/4”6.512.12.87620100

102910023/8”9.615.12.75912050

102910053/8”9.615.12.75912050

 EVA צנרת מחוזקת מ
לשימוש באפליקציות של הולכת נוזלי שתייה ומשקאות

מיוצר מחומרים מאושרי מזון
שומרים על שקיפות גבוהה לאורך זמן

UV עמידות גבוהה בקרינת

תכונות ויישומים
צנרת PVC מחוזק 

לשימוש באפליקציות של הולכת נוזלים ואויר בלחץ
מיוצר מחומרים מאושרי מזון

שומרים על שקיפות גבוהה לאורך זמן
UV עמידות גבוהה בקרינת

ניתן להזמין דגמים אטומים במגוון צבעים 
 -10c° - 60c° מיועד לשימוש בטמפ’:
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צינורות כיבוי אש

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102220013/4”19.425.433001424

102220053/4”19.425.433001430

102220063/4”19.425.433001450

102225021“25.433.444601040

102225041“25.433.444601050

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102220093/4”19.225.232901230

צינור PVC מחוזק
מיוצר מחומרים יחודיים לעמידות בתקינה החדשה

EN694 תואם תקן אירופאי
לשימוש במערכות כיבוי אש ביתיות קבועות וניידות

UV עמידות גבוהה בקרינת
מידות תואמות את האביזרים והמחברים הנפוצים בישראל

מיוצר ונבדק בהתאם לתקן ישראלי 1076

כיבוי אש פס אדום

EN694 כיבוי אש תקן

תכונות ויישומים
צינור PVC מחוזק

לשימוש במערכות כיבוי אש ביתיות קבועות וניידות
שכבה חיצונית מחורצת להקטנת החיכוך 

UV עמידות גבוהה בקרינת
מידות תואמות את האביזרים והמחברים הנפוצים בישראל

מיוצר ונבדק בהתאם לתן ישראלי 1076
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צינורות ריסוס

תכונות ויישומים
צנרת PVC ארוגה “סופרפלקס” 

לשימוש להולכת גזים ונוזלים בלחצים גבוהים
שימוש עיקרי - ריסוס חקלאי ותעשייתי והולכת אויר בלחצים גבוהים

שכבה פנימית מחומרים עמידים לחומרי ריסוס
שכבנ חיצונית מחורצת להקטנת חיכוך

UV עמידות גבוהה בקרינת
 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:

צנרת PVC “סופרפלקס” עם אריגה כפולה
עמידות בלחצים גבוהים במיוחד

שימוש עיקרי - ריסוס חקלאי ותעשייתי והולכת אויר 
בלחצים גבוהים

שכבה פנימית מחומרים עמידים לחומרי ריסוס
שכבנ חיצונית מחורצת להקטנת חיכוך

UV עמידות גבוהה בקרינת
 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:

צנרת ריסוס עם אריגה כפולה

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102609115/16”8.514.5313060100

102610273/8”10.216.63.21605550

102610203/8”10.216.63.216055100

102613121/2”1320.43.72155550

102613111/2”1320.43.72155550

102620103/4”19.327.74.23905550

אורך חבילהלחץ עבודה ]באר[משקל גרם / מטרעובי דופן מ”מקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

102620103/4”19.327.74.23905550

102620113/4”19.327.74.23905550
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צינורות חלב

קוטר פנימי תאור פריטמידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

עובי דופן 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

אורך 
חבילה

713.43.212625צינור חלב פעימה בודדת”104506011/4

1713.43.21261 מטר”104506031/4

713.83.426025צינור חלב  כפול פס כחול”104513061/4

14.223.64.733020צינור חלב פס כחול”104514019/16

14.223.64.73301חלב  1 מטר”104514039/16

15.6265.242020חלב ”5/8 פס כחול”104516015/8

15.6265.24201.5חלב ”5/8 פס כחול 1.5 מ”104516035/8

18.731.16.261020חלב ”7/8 20 מטר”104522017/8

18.731.16.26101.5חלב ”7/8 1.5 מטר”104522037/8

תכונות ויישומים
מיוצר מחומרים אשר פותחו במיוחד לשימוש בתחום החלב

הצינורות שומרים על גמישות מירבית לאורך זמן
שקיפות מושלמת לאורך זמן

עמידות מקסימלית לקיפולים וסתימות
מאושר לשימוש בחלב על פי התקינות האירופאיות והאמריקאיות
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צנרת ארמובין

קוטר פנימי מידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

עובי דופן 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

לחץ עבודה 
]באר[

רדיוס כיפוף 
מ”מ

אורך 
חבילה

10500131/2”13.519.63215172550

10500165/8”16.522.53260163250

10500193/4”19.5263.25330153850

10500227/8”22304390134450

10500251“25.533.54510125150

10500321“-1/4“32.540.54660108050

10500381“-1/2“38.547.14.380099550

10500502“51.7614.651200712730

קוטר פנימי מידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

עובי דופן 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

לחץ עבודה 
]באר[

רדיוס כיפוף 
מ”מ

אורך 
חבילה

1050013011/2”13.519.63220172550

1050016015/8”16.522.53270163250

1050019013/4”19.5263.25340153850

1050022017/8”22304400134450

1050025011“25.533.54525125150

1050032011“-1/4“32.540.54680108050

1050038011“-1/2“38.547.14.382599550

1050050012“51.7614.651235712730

תכונות ויישומים
צינור PVC מחוזק בספירלת פלדה

לשימוש בהולכת מוצקים, נוזלים וכימיקלים בתעשייה וחקלאות
עמידות גבוהה בשחיקה, קריסה, קרינת UV ותנאי עבודה קשים

שקיפות גבוהה לאורך זמן
 -10c° - 60c° טמפ’ עבודה:
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צינורות ארמובין לכימיקלים

צינור מחומרים מהונדסים לעמידות כימית מחוזק בספירלת פלדה
פיתוח יחודי של טרפלקס

לשימוש בהולכת מגוון כימיקלים 
עמידות גבוהה בשחיקה, קריסה, קרינת UV ותנאי עבודה קשים

 -10c° - 60c° מיועד לשימוש בטמפ’:



צינורות ג’קוזי

תכונות ויישומים
צינור PVC גמיש מחוזק בספירלת PVC קשיחה

לשימוש בשאיבה והולכת נוזלים במערכות ג’קוזי ובריכות
מותאם למחברי PVC סטנדרטיים

UV עמידות גבוהה התנאי מזג אויר וקרינת
 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:

צנרת ג’קוזי לבן

צנרת ג’קוזי אפור

קוטר פנימי מידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

עובי דופן 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

לחץ עבודה 
]באר[

רדיוס כיפוף 
מ”מ

אורך 
חבילה

1054019191521322078025

1054020201521.23.126078025

1054025251925.13.05300710025

10540323225.832.43.3330612825

10540333328.233.62.7350613025

10540404033.540.73.6520516025

1054048484148.33.65680519025

10540505042.650.64740420025

10540636352.8635.11170425025

105407575657551450430025

קוטר פנימי מידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

עובי דופן 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

לחץ עבודה 
]באר[

רדיוס כיפוף 
מ”מ

אורך 
חבילה

1054032013226.832.42.8375612825

1054040014033.540.53.5485516025

1054050015042.650.43.9740420025

1054063016352.8635.11170425025

צינור PVC גמיש מחוזק בספירלת PVC קשיחה
לשימוש בהולכת נוזלים בבריכות שחייה

עמידות גבוהה בפני כימיקלים, צמנט ועומסי כובד 
)יציקות בטון(

UV עמידות גבוהה התנאי מזג אויר וקרינת
 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:
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נוזלים

תכונות ויישומים
צינור PVC גמיש מחוזק בספירלת PVC קשיחה

לשימוש בשאיבה והולכת נוזלים ומוצרי מזון
מיוצר מחומרים מאושרי מזון

UV עמידות גבוהה התנאי מזג אויר וקרינת
 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:

צבע: שקוף עם ספירלה אדומה

קוטר פנימי מידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

עובי דופן 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

לחץ עבודה 
]באר[

רדיוס כיפוף 
מ”מ

אורך 
חבילה

10510193/4”1924.52.7524087030

10510251”2530.82.9300811030

10510321-1/4“3238.63.3450714530

1051035353542.53.75600616530

10510381-1/2“38453.5600617030

10510404040494.5720618030

10510512“5158.63.8830423030

10510606060694.51000427030

1051063042-1/2“6372.54.751050428030

10510763“76854.51400434030
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ניקוז

תכונות ויישומים
צינור PVC גמיש מחוזק בספירלת PVC קשיחה

לשימוש בניקוז מערכות מיזוג ויניקה
UV עמידות גבוהה התנאי מזג אויר וקרינת

 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:

קוטר פנימי מידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

משקל 
גרם / מטר

רדיוס כיפוף 
מ”מ

אורך 
חבילה

10530165/8“15.519902450

1053015505/8“15.519902450

10530193/4”1923.81272930

10530227/8“22.827.81653330
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צנרת חשמל

אורך חבילהמשקל גרם / מטרקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

1056008PG79.512.85530

105600802PG79.512.85530

105600804PG79.512.85530

105600805PG79.512.85530

1056011PG911.915.67030

105601102PG911.915.67030

105601104PG911.915.67030

105601105PG911.915.67030

1056012PG1211.91610030

105601202PG1211.91610030

105601204PG1211.91610030

105601205PG1211.91610030

1056014PG1114.1188530

105601402PG1114.1188530

105601404PG1114.1188530

105601405PG1114.1188530

1056018PG1617.52212030

105601802PG1617.52212030

105601804PG1617.52212030

105601805PG1617.52212030

1056016PG1315.52010830

105601602PG1315.52010830

105601604PG1315.52010830

105601605PG1315.52010830

תכונות ויישומים
צינור PVC שרשורי גמיש מחוזק בספירלת PVC קשיחה

לשימוש בכיסוי כבלי חשמל וכבלים אופטיים
FR כבה מאליו - בעל אישור

מותאם למחברי חשמל סטנדרטיים
 -10c° - 60c° טמפ’ שימוש:
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צנרת חשמל

אורך חבילהמשקל גרם / מטרקוטר חיצוני מ”מקוטר פנימי מ”ממידהמק”ט

1056022PG21222817030

105602202PG21222817030

105602204PG21222817030

105602205PG21222817030

1056025PG25253019030

105602502PG25253019030

105602504PG25253019030

105602505PG25253019030

1056030PG29293422030

105603002PG29293422030

105603004PG29293422030

105603005PG29293422030

1056032PG32293526030

105603202PG32293526030

105603204PG32293526030

105603205PG32293526030

1056040PG36404733030

10560400240404733030

10560400440404733030

10560400540404733030

1056050PG48485540030

105605002PG48485540030

105605004PG48485540030

105605005PG48485540030
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צינורות גז

קוטר פנימי תאור פריטמידהמק”ט
מ”מ

קוטר חיצוני 
מ”מ

לחץ עבודה
)באר(

לחץ פיצוץ
)באר(

8.2151032צינור גז ת”י 102108018-15764

תכונות ויישומים
צינור גז תקן ישראלי 764

מיוצר מחומר גלם מותאם להעברת גז

גמישות מירבית

לא דליק

עמידות גבוהה להתארכות
 -10c° - 65c° טמפ’ עבודה:

לשימוש בכל מכשיר ביתי הפועל באמצעות גז
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צינור “מזיע”

תכונות ויישומים
משקה ישירות את שורשי הצמח

חסכון במים

מאפשר השקייה גם בלחץ מים נמוך עם ספיקה של בין 1-10 ל’/ש’ למטר מרובע

מיוצר מגומי ממוחזר ופוליאטילן
ניתן להשיג במידות  “1/2 ו-“5/8
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הצינור ה”מזיע” של טרפלקס מתאפיין ב”הזעה” אחידה בשימוש מעל האדמה או מתחת לפני השטח. 
הצינור מאפשר חסכון משמעותי במים והשקייה מדוייקת.

הצינור ה”מזיע” של טרפלקס מתאים במיוחד לערוגות, גינות ירק, אדניות ועוד. לטפטוף על מצע מנותק 
ותערובות שתילה. נותן השקיה רציפה סביב עצים או לאורך שורה של גדר חיה.

ניתן להשתמש במחבר שן וכן בחיבורים מהירים של צינורות גינה טרפלקס.



טרפלקס מתמחה בפיתוח מוצרי צנרת בהתאמה לצרכי הלקוח. עם שליטה מלאה על כל התהליך כולל 
פיתוח ויצור חומרי הגלם היחודיים, טרפלקס היא היחידה היכולה לתפור פתרונות בזמן קצר ולפי דרישה. 

במשך השנים פיתחה טרפלקס פתרונות יחודיים עבור לקוחות בתחום הרפואי, תחומי הדפוס )פתרונות 
עבור HP( ותחומי המזון ומוצרי הצריכה. תהליך הפיתוח מתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח לאורך 

כל שלבי התהליך עד הגעה למוצר הסופי לשביעות רצון הלקוח.

פיתוח מותאם צורכי לקוח
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TErrAFlEX comPouNd

Terraflex compounds
Terraflex develops and produces a wide range of standard as well as customized PVC compounds. 
All Terraflex compounds are led free and are made of food-approved ingredients. The large 
variety of both soft and rigid PVC compounds allows for a large gamut of applications such 
as cables, seals, food grade bottles, injection molding, bath mats, hoses, cable tunnels, medical 
devices and more. 
The company’s decades of experience and state of the art R&D facilities allow for fast response to 
unique customer needs. With tight quality control and premium-grade formulas that comply with 
the most recent international standards, Terraflex is geared at supplying the compounds that best 
match its customers’ requirements.
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TErrAFlEX soAkEr HosE

Features & Benefits

Terraflex Soaker hose offers even soaking in above-ground as well as below-ground applications. 
It allows for saving water by reducing evaporation and providing precise watering.

Terraflex Soaker hose is best use for flowerbeds, potted plants, containers and vegetable garden 
along a line and more.

26

Dispensing water directly to plant’s roots
Water saving by reducing evaporation and leaks
Enhanced water saving (up to 70%) when applied below - ground 
(15-20cm recommended depth)
Provides watering at low pressured with flow rates from 1-10 l/h 
per square meter
Made of a special blend of recycled rubber and pure Polyethylene
Available in 1/2” (12mm) and 5/8” (15mm) inner diameter



TErrAFlEX lPg HosE

Features & Benefits
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Tailor-made PVC-based Hybrid compound, specifically engineered for lPG transfer
Enhanced flexibility
Self-extinguishing PVC
High elongation resistance
Operating temperature -10c° - 65c°
Suitable for all home appliances using gas

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

nominal 
size

46432145100.590150.3228.28-15



TEcHNoFlEX HElix rEiNForcEd sucTioN HosE

PVC hose reinforced with rigid PVC helix
Deisgned for use in A/C systems for liquid drainage
high UV resistance 
Operating temperature -10c° - 60c°

Features & Benefits

bend radius
mm             in.

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

nominal 
size

0.94240.748190.625165/8”

1.14290.9372.380.75193/4”
1.30331.09427.80.87522.87/8”
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TEcHNoFlEX sPA HosE

PVC hose reinforced with rigid PVC helix
Designed for transfer and suction of liquids in Jacuzzi and pools systems
Superb resistance to to harsh operating environment
Maintains transparency over time
Operating temperature -10c° - 60c°

Features & Benefits

bend radius
mm             in.

operating pressure 
bar           psi

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

nominal 
size

3.158010070.83521.20.5911520

3.9410010070.98825.10.7481925
5.041289061.27632.41.01625.832
5.121309061.32333.61.11028.233
6.301607051.60240.71.31933.540
7.481907051.90248.31.6144148
7.872006041.99250.61.67742.650
9.842506042.480632.07952.863

11.813006042.953752.5596575
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TEcHNoFlEx liquid TrANsFEr HosE

PVC hose reinforced with a PVC Helix
Deisgned for transfer of a variety of liquids 
Superb resistance to to harsh operating environment
Maintains transparency over time
Operating temperature -10c° - 60c°

Features & Benefits

bend radius
mm             in.

operating pressure 
bar           psi

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

nominal 
size

2.767011580.96524.50.75193/4”

4.3311011581.21330.81251”
5.7114510071.52038.61.25321-1/4”
6.501659061.67342.51.3783535
6.691709061.772451.5381-1/2”
7.091809061.929491.5754040
9.062306042.30758.62512”

10.632706042.717692.3626060
11.022806042.85472.52.5632-1/2”
13.393406043.346853763”
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TEcHNoFlEx wirE rEiNForcEd HosE

PVC hose reinforced with steel wire spiral
Deisgned for transfer of a variety of liquids 
Superb resistance to harsh operating environment
Maintains transparency over time
Operating temperature -10c° - 60c°

Features & Benefits

bend radius
mm             in.

operating pressure 
bar           psi

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

nominal 
size

0.9825250170.77219.60.512.51/2”

1.2632230160.88622.50.62516.55/8”
1.538220151.024260.7519.53/4”

1.7344190131.181300.875227/8”
2.0151170121.31933.5125.51”
3.1580150101.59440.51.2532.51-1/4”
3.749513091.85447.11.523.51-1/2”
5.0012710072.40261251.72”
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bend radius
mm             in.

operating pressure 
bar           psi

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

nominal 
size

0.9825250170.77219.60.512.51/2”

1.2632230160.88622.50.62516.55/8”
1.538220151.024260.7519.53/4”

1.7344190131.181300.875227/8”
2.0151170121.31933.5125.51”
3.1580150101.59440.51.2532.51-1/4”
3.749513091.85447.11.523.51-1/2”
5.0012710072.40261251.72”

wirE rEiNForcEd cHEmicAl rEsisTANT HosE

Manufactured from compounds specially formulated 
for chemical resistance
Extremely flexible over time
designed to work with most fuels and lubricants
Superb resistance to harsh operating environment
low rate of permeation
Operating temperature -10c° - 60c°



TEcHNoFlEx cHEmicAl rEsisTANT clEAr TuBiNg

Manufactured from compounds specially formulated 
for chemical resistance
Extremely flexible over time
designed to work with most fuels and lubricants
low rate of permeation

Features & Benefits

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

nominal 
size

0.23660.18843/16”

0.433110.31385/16”
0.625160.5121/2x5/8”
0.75190.5121/2x3/4”

0.866220.625165/8”
1.01625.80.7519.23/4”
1.4837.6125.61”
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 HEAVy duTy FirE HosE

Heavy duty applications
EN 694 compliant
Made of specially formulated PVC/NBR 
compound suitable for harsh working environment
Easy to handle and reel
long lasting flexibility
Superb abrasion resistance
Operating temperature: -20c° - 65c°
Available in either ribbed or smooth outer layer

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

plynominal 
size

51036170121.0426.30.7519.333/4”

45030150101.333125.431”
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 mEdium duTy FirE HosE

Medium duty applications
Three layers polyester reinforcement
Easy to handle and reel
long lasting flexibility
Superb abrasion resistance
Operating temperature: -5c° - 65c°
Available in either ribbed or smooth outer layer

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

 o.d. 
mm        in.

 i.d. 
mm        in.

plynominal 
size

6004220014125.40.7519.333/4”

45032150101.3133.4125.431”
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dAiry TuBEs - milk HosEs

specialy formulated for dairy use
Retains superior flexibility
Perfect trasparency over time
Maximum resistance to clogs and kinks
complies with all FDA and EC standards for transfer of milk

Features & Benefits

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

nominal 
size

3020.54813.40.2571/4”

3020.54313.80.257”1/4 Twin
3020.75190.3759.53/8”
3020.827210.412.71/2”
3020.92923.60.56314.29/16”
3021.024260.62515.65/8”
3021.23631.40.75193/4”
3021.76444.81321 1/4”
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TEcHNoFlEX HEAVy duTy PVc sPrAy HosEs

Heavy duty spray hoses
5 ply bonded construction
Specially formulated compound suitable for harsh fieldwork environment
Up to 60 bar (800 psi) operating pressure
Superb abrasion resistance
long lasting flexibility
Resistant to fungicides, insecticides, fertilizers and more
Available in either ribbed or smooth outer layer

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

1800125600420.55514.40.3137.955/16”

2400165800550.55514.10.3137.955/16”
1800125600420.63416.10.3759.853/8”
2400165800550.68517.40.3759.853/8”
1800125600420.76819.50.512.551/2”
2400165800550.79120.10.512.551/2”
1800125600421.063270.751953/4”
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coil (sPirAl) gArdEN HosE kiTs

Features & Benefits

Packagingcontainer load
(40ft)

unit dimensions
(mm)

unit weight
(gr)

o.d. 
(mm)

i.d. 
(mm)

nominal 
size

hose length 
(m.)

Blister3456110x650x18090012.59.23/8”9

Blister3040300x480x110150012.59.23/8”15
display box13800360x100x10070012.59.23/8”7.5
display box6900705x100x100110012.59.23/8”15

cylinder14400306x100x10060012.59.23/8”7.5
cylinder7200712x100x100110012.59.23/8”15
cylinder10400585x100x10070012.59.23/8”7.5 *
cylinder5200905x100x100115012.59.23/8”7.5 *

Polyurethane coil (spiral) garden hose
Bounces back after use for 
perfect convenience
Made of virgin Polyurethane for long 
lasting performance
UV resistant

lightweight and durable
Up to 300 psi (20 bar) operating pressure
Available in various colors
Various packaging options (box, blister, cylinder)
Available with various accessories options

Terraflex’s Polyurethane coil garden hose is the perfect solution for easy and clean watering. 
This “bounce back” hose stretches to the required length and then automatically bounces back 
into a neat coil for quick storage. Terraflex’s patented production process ensures superb 
performance over time.

* Including 7p Nozzle
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coNTrAcTor gArdEN HosEs

6 Ply Construction
Max Flexibility
Max Kink Resistance
Heavy Duty Reinforcement
Solid Brass Fitting
Protective spring to ensure no kink at faucet connection
FDA approved tube materials, Drinking water safe
Flow guard collar
Polished surface for abrasion and stain resistance
lifetime warranty

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

weight
gr/m      oz/ft

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

47032150101.371280.512.351/2”

47032150102.142000.6251565/8”
3002110072.682500.7518.863/4”
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ANTi kiNk gArdEN HosEs

5 Ply Construction
Max Flexibility
Max Kink Resistance
Solid Brass Fitting
Protective spring to ensure no kink at faucet connection
FDA approved tube materials, Drinking water safe
Flow guard collar
Polished surface for abrasion and stain resistance
10 year warranty

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

weight
gr/m      oz/ft

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

47032150101.211130.512.341/2”

47032150101.931800.6251555/8”
3002110072.362200.7518.853/4”
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mulTiPurPosE gArdEN HosEs

3 - 4 Ply Construction
Excellent Flexibility  Good Kink Resistance
Solid Brass Fitting
Flow guard collar
Polished surface for abrasion and stain resistance

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

weight
gr/m      oz/ft

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

45030150101.211130.512.331/2”

45030150101.711600.6251545/8”
3002110072.142000.7518.843/4”
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ligHT duTy gArdEN HosEs

3 Ply Construction
Good Flexibility 
Good Kink Resistance
Solid Brass Fitting
Flow guard collar
Polished surface for abrasion and stain resistance

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

weight
gr/m      oz/ft

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

45030150100.96900.512.331/2”

45030150101.51400.6251535/8”
3002010071.781660.7518.833/4”
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AiroFlEX coil iNdusTriAl Air PrEssurE HosEs

Polyurethane coil/spiral air pressure hose
Bounces back after use for perfect convinience
Made of virgin PU material for long lasting performance
UV and abrasions resistance
Durable and light weight
Perfect for air tools used in production and assembly lines

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

60042200140.35490.256.361/4”

90060300200.512130.3759.593/8”
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AiroFlEX iNdusTriAl Air PrEssurE HosEs

Heavy duty for industrial use
Oil and abrasion resistant
UV resistant outer layer
Available in wide range of working pressures
Suitable for compressors, air tools, machinery and more
Available in bulk rolls of fitted pre-cut units
Standard colors - red, blue, yellow
Other colors available on request

Features & Benefits

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

90060300200.44511.30.256.331/4”

90060300200.49212.50.3127.935/16”
90060300200.591150.3759.533/8”
90060300200.748190.512.531/2”

9



TEcHNoFlEX mAriNE wAsHdowN HosEs

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

45030150100.77219.60.6251635/8”

Drinking water safe washdown hose
FDA approved ingredients
3 layers polyester reinforcement
Superb abrasion resistance for deck and sea use
Nickel plated couplings
Vinyl protection over coupling to avoid scratching decks and other surface
Standard length - 25ft, 50ft, 75ft

Features & Benefits
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TEcHNoFlEX PVc coNduiT HosEs

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal size

3020.2446.20.156414mm black
3020.2446.20.156414mm white

150100.31580.156434mm reinforced

Black or white PVC pitot tubing
Made of prime virgin materials for longevity
long lasting flexibility
Available in 3 ply reinforced version for kink resistance and improved longevity

Features & Benefits
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TEcHNoFlEX wHiTE rEiNForcEd PVc mAriNE HosEs

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

90060300200.7218.30.512.731/2”
90060300200.87422.20.6251635/8”

9006030020125.40.751933/4”

Heavy Duty 3 layers ployester reinforcement
Clear vinyl cover with white inner tube
FDA approved ingredients
Non toxic, odorless and tasteless
Superb abrasion resistance
long lasting flexibility
Designed for hot and cold pressurized 
water systems

Available with blue tracer
Operating temperature -20F° to +150F° 
Applications
Pressurized water systems
Wash down
Hot and cold water vent and drain lines

Features & Benefits
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TEcHNoFlEX rEiNForcEd PVc mAriNE HosEs

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

90060300200.394100.188433/16”
90060300200.472120.25631/4”

90060300200.551140.313835/16”
90060300200.63160.3751033/8”
90060300200.75190.51331/2”
90060300200.866220.5631639/16”
75054250181.02260.751933/4”
45030150101.33312531”
45030150101.654421.253231 1/4”
45030150101.89481.53831 1/2”
45030150102.4416225032”

Features of Reinforced PVC Marine Hoses
3 layers polyester reinforcement
FDA approved ingredients
FDA grade inner layer
Superb abrasion resistance
long lasting flexibility
Sustainable high level of transparency

Available with red and blue tracers
Designed for hot and cols pressurized applications
Operating temperature -20F° to +150F° 
Applications
Hot water pressurized systems
Cold water pressurized systems

Features & Benefits
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EVA BrAidEd TuBEs & HosEs

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

90060300200.47612.10.256.531/4”

90060300200.48812.40.313835/16”
90060300200.591150.3759.533/8”
90060300200.72818.50.512.531/2”
90060300200.866220.6251635/8”
75054250180.984250.751933/4”
75054250181.33934125.531”

Clear braided (reinforced) EVA hoses
Both inner and external layers made of 
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) compound 
that meets FDA requirements
Superb flexibility and kink resistance
Ozone, vapor and weather resistance
Operating temperature: -10F° to +150F°

Applications 
EVA Braided Tubes & Hoses
Carbonated beverage dispensing lines
Drinking water mains
Agricultural spraying systems using harsh chemicals

Features & Benefits
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TEcHNoFlEx crysTAl-clEAr PVc HosEs & TuBEs

FDA approved ingredients
Superb cabrasion resistance
long lasting superb flexibility
High level of transparency over time
light weight
Applications
low pressure industrial applications
Beverage dispensing
Potable water
laboratory tubing
Drain and water lines
Water main and water feed hoses

Features & Benefits

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

0.2486.30.1253.211/8”
0.31580.188513/16”
0.35490.25611/4”

1071
0.433110.313815/16”
0.472120.313815/16”HD

1191
13.29.21

0.512.70.3759.513/8”
0.7519.10.512.611/2”

19.112.71
19151

0.787200.6251615/8”
2318

1.063270.8752217/8”
1.223112511”
1.537.61.2531.611 1/4”

1.732441.53711 1/2”
2.2835825012”
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TEcHNoFlEX HEAVy duTy BrAidEd TuBEs & HosEs

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

90060300200.49212.50.256.331/4”

90060300200.62315.90.3759.533/8”
90060300200.81520.70.512.731/2”
90060300201.00325.50.6251635/8”
90060300201.1128.20.751933/4”
45030150101.37434.9125.431”

Maximum kink resistance
3 layers polyester reinforcement
FDA approved ingredients
Superb abrasion resistance
long lasting flexibility
High level of transparency over time
Designed for harsh industrial applications

Features & Benefits
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TEcHNoFlEX BrAidEd TuBEs & HosEs

burst pressure 
bar           psi

operating pressure 
bar           psi

o.d. 
mm         in.

 i.d. 
mm         in.

plynominal 
size

90060300200.4110.40.1854.733/16”
90060300200.43711.10.2486.331/4”

90060300200.49212.50.313835/16”
90060300200.59150.3759.733/8”
90060300200.75190.512.731/2”
90060300200.866220.6251635/8”
75054250181.02260.751933/4”
45030150101.2993312531”
45030150101.61541.11.253231 1/4”
45030150101.968501.53831 1/2”
45030150102.4416225032”

Clear braided (reinforced) PVC hoses
Three layers polyester reinforcement
FDA approved ingredients
Food grade inner layer
Superb abrasion resistance
long lasting flexibility

High level of transparency over time
Applications
Food and beverage transfer hoses
General industrial hoses
Water main and water feed hoses

Features & Benefits
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Braided tubes & hoses

Heavy Duty braided

Crystal clear PVC

EVA braided tubes & hoses

Reinforced PVC Marine hoses

White reinforced Marine hoses

PVC conduit hoses

Marine washdown

Airoflex Industrial

Airoflex coil Industrial

light Duty garden hoses

Multipurpose garden hoses

Anti Kink Garden hoses

Contractor garden hoses

Coil garden hose

Heavy Duty PVC spray hoses

Dairy tubes

Medium Duty Fire hose

Heavy Duty Fire hose

Chemical

Wire reinforced hose

Helix reinforced hose

SPA

Suction hoses

lPG hoses

Soaker hose

Compound

contents

1

7

13

2

8

14

20

3

9

15

21

4

10

16

22

5

11

17

23

25

19

27

6

12

18

24

26



Terraflex industries is a leading manufacturer of extruded plastic products 
and PVc compounds. with decades of experience, the company operates a 
state of the art extrusion plant and compounding facilities in the northern 
part of israel with global activities throughout the world.
Terraflex compounds
Terraflex Compounds arm produces a wide range of standard as well as customized PVC 
compound. All Terraflex compounds are led free and are made of food-approved ingredients. The 
large variety of both soft and rigid PVC compounds allow for a large gamut of applications such 
as cables, seals, food grade bottles, injection molding, bath mats, hoses, cable tunnels, medical 
devices and more.
The company’s decades of experience and state of the art R&D facilities allow for fast response 
to unique customer needs. With tights quality control premium-grade formulas that comply with 
the most recent international standards, Terraflex is geared at supplying the compounds that best 
match its customers’ requirements.

Terraflex hoses and tubes
Terraflex’s portfolio of hoses and pipes boasts an extensive range of products for a large collection 
of applications. The variety includes garden hoses, coil hoses, professional hoses (agricultural 
hoses, fire fighting hoses, shower hoses, gas hoses and more), food grade hoses, dairy pipes and 
medical hoses.
Terraflex hoses and pipes are sold to many OEM partners as well as under the Terraflex brand.
Terraflex’s flexibility in time to market and production batches position it as a strong partner for 
any company seeking innovation and long lasting supply in the compounds and hoses domains.

About


