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      תצוגת מסך מגע

      מצב לחיסכון באנרגיה

NSF/ANSI רכיבים מוסמכים      

      פנלים צבעוניים להחלפה  

      9 אפשרויות צבע

UL מאושר      

      מסנן פחם ייחודי בעל תו תקן ישראלי 

      ערכת התקנה ומסנן בתוך האריזה

טיהור UV אופציונלי )למודל  MINI בלבד(             

מתקן שתייה חם/קר/פושר

מפתח בטיחות למים חמים

לחצן EXTRA HOT לרתיחה מלאה

עיצוב קומפקטי לחסכון במקום 

רק 36.8 ס"מ גובה

מאפיינים:

להתחבר יותר |
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בר מים קלירבר מיני

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע צהוב

37KB635H

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע כסוף

37KB635C

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע כחול

37KB635D

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע שחור

37KB635B
KLEARBAR MINI TOUCH

צבע אדום

37KB635A

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע ירוק

37KB635G

KLEARBAR MINI לבר מים UV מנורת
ECP1000ומתאים לבר מים אלקטרה ב 

37KB700

פילטר פנימי SMARTFILTER למתקן 
KLEARBAR שתייה

37MC235

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע לבן

37KB635

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע קרם

37KB635E

KLEARBAR MINI TOUCH
צבע כתום

37KB635F



C O O L E Rהנבחרת המנצחת של KLEARBAR לבית ולמשרד

 מערכת קירור מים תת כיורי
  37KB601 דגם

 מערכת קירור מים תת כיורי
37KB600 דגם

מערכת קירור מים וסודה תת כיורי
37KB602 דגם

 מערכת חימום מים תת כיורי 
37KB603 דגם

קומפקטי וחוסך מקום מתחת לכיור 	 
מיכל מים חמים העשוי 100% נירוסטה אל-חלד 	 
טמפרטורה מקסימלית 98 מעלות	 
 	1,300W מערכת חימום חזקה במיוחד
חיבורי הברגה 1/4 בכניסה וביציאה	 
65 כוסות מים חמים בשעה	 
מידות: רוחב 35 ס"מ | עומק 23 ס"מ | גובה 35 ס"מ	 
משקל 4.5 ק"ג	 

 ברז בעל 4 כיוונים
37KB302 דגם

מים מסוננים חמים	 
מים מסוננים קרים	 
מים פושרים	 

 ברז בעל 5 כיוונים
37KB303 דגם

מים מוגזים	 
מים מסוננים	 
מים מסוננים קרים	 
מים חמים	 

 ברז בעל 3 כיוונים
37KB304 דגם

מים מוגזים	 
מים מסוננים	 
מים מסוננים קרים	 

המתקן כולו עשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
חיבורים מהירים 1/4  	 
 	 330W המפיקה  במיוחד  חזקה  הקירור  מערכת 

PW4 מתוצרת
תפוקת קירור: 50 ליטר לשעה	 
טמפרטורת יציאת מים: 4-12 מעלות	 
מידות: רוחב 30 ס"מ | גובה 45 ס"מ | עומק 53 ס"מ	 
משקל: 30 ק"ג	 

מתקן קומפקטי העשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
חיבורים מהירים 1/4 בכניסה וביציאה	 
טמפרטורת יציאת מים: 4-8 מעלות	 
מערכת קירור חזקה 150W שמייצרת 10 ליטר מים 	 

קרים בשעה
קומפקטי וחסכוני במקום מתחת לכיור	 
מידות: רוחב 26 ס"מ | גובה 31 ס"מ | עומק 39 ס"מ	 
משקל: 13 ק"ג 	 

מתקן קומפקטי העשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
חיבורים מהירים 1/4 בכניסה וביציאה	 

טמפרטורת יציאת מים: 4-8 מעלות	 
מערכת קירור חזקה 200W שמייצרת 20 ליטר מים 	 

קרים בשעה 
מידות: רוחב 25 ס"מ | גובה 45 ס"מ | עומק 34 ס"מ	 
 משקל: 17 ק"ג 	 

 ברז בעל 2 כיוונים
37KB301 דגם

מים רותחים/חמים	 
מים מסוננים	 
מים מסוננים קרים	 
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יבואן רשמי: א. תבור סחר | האשלג 18, מרכז לוגיסטי חיפה | טלפון: 04-8411190

C O O L E Rהנבחרת המנצחת של KLEARBAR למוסדות

 קולר מים נגיש לכיסאות גלגלים
37KB618 דגם

קולר מים ריצפתי מנירוסטה
37FR615 דגם

המתקן עשוי 100% נירוסטה אל-חלד )משולב פלסטיק(	 
המאפשר 	  עמוק,  תחתון  חלל  בעל  תלוי  קולר  מיני 

כניסה של כיסא גלגלים בצורה נוחה לשתייה נוחה 
מברז המים עד כדי מצב שתייה ישירות מברז המים

הקולר מותאם לכל מגוון האוכלוסייה	 
לנוחות מרבית בעת המזיגה 	  4 לחצני מזיגה למתן 

מבלי להתאמץ
 	180W המפיקה  במיוחד  חזקה  קירור: 1/5   מערכת 

134a עם גז ידידותי לסביבה PW4 מתוצרת
 טמפרטורת יציאת מים: 3-8 מעלות, 	 

30 ליטר לשעה
מידות: רוחב 49 ס"מ | עומק 47 ס"מ | גובה 58 ס"מ	 
משקל: 20.5 ק"ג	 

המתקן עשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
למילוי 	  )ברז  ברזים  שני  עם  קרים  מים   קולר 

בקבוקים ולחצן לשתיה ישירה(
 	 200W המפיקה  במיוחד  חזקה  קירור: 1/5  מערכת 

134a עם גז ידידותי PW4 מתוצרת
 טמפרטורת יציאת מים: 4-12 מעלות, 	 

30 ליטר לשעה
מידות: רוחב 30 ס"מ | עומק 30 ס"מ | גובה 110 ס"מ	 
משקל: 30 ק"ג	 

המתקן כולו עשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
שלושה ברזי מזיגה עם לחצנים נוחים לשימוש	 
מידות: רוחב 100 ס"מ | גובה 36 ס"מ | עומק 26 ס"מ 	 

)כולל מתלה וברגי ג'מבו(
11 ק"ג כולל מתלה	 

המתקן כולו עשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
 	 EMBRACO מערכת הקירור חזקה במיוחד מתוצרת
במרכז היחידה מותקן מנוע בוחש לשיפור טמפ´	 
תפוקת קירור בנק המים: 200 ליטר לשעה	 
טמפרטורת יציאת מים: 3-6 מעלות	 
 	 450-475W גודל יחידת הקירור: 1/3 מוגבר המפיקה
מידות: רוחב 44 ס"מ | גובה 65 ס"מ | עומק 56 ס"מ	 
משקל: 50 ק"ג	 
כולל מתלה וברגי ג'מבו	 

 דלפק שתיה 3 ברזים )בתלייה( 
37KB620 דגם

משקור - בנק מים
37KB611 דגם

 משקור - בנק מים כולל שני ברזים
37KB610 דגם

קולר מים צמוד לקיר עם דפנות 
37FR612 נירוסטה | דגם

המתקן כולו עשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
שני ברזי מזיגה נוחים	 
 	EMBRACO מערכת הקירור חזקה במיוחד מתוצרת
במרכז היחידה מותקן מנוע בוחש לשיפור טמפ´	 
תפוקת קירור בנק המים: 200 ליטר לשעה	 
טמפרטורת יציאת מים: 3-6 מעלות	 
 	450-475W גודל יחידת הקירור: 1/3 מוגבר המפיקה

מידות: רוחב 59 ס"מ | גובה 65 ס"מ | עומק 56 ס"מ
משקל: 57 ק"ג	 
כולל מתלה וברגי ג'מבו	 

המתקן עשוי 100% נירוסטה אל-חלד	 
למילוי 	  )ברז  ברזים  שני  עם  קרים  מים   קולר 

בקבוקים ולחצן לשתיה ישירה(
 	 200W מערכת קירור: 1/5 חזקה במיוחד המפיקה

134a עם גז ידידותי PW4 מתוצרת
 טמפרטורת יציאת מים: 4-12 מעלות, 	 

30 ליטר לשעה
מידות: רוחב 30 ס"מ | עומק 30 ס"מ | גובה 40 ס"מ	 
משקל: 30 ק"ג	 

C O O L E R
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COLDMIXHOT

על  לבן  שתייה  מתקן 
קרים\חמים  השיש למים 
עם   Panamera פנמרה 

מסך טאצ'

על  קרם  שתייה  מתקן 
קרים\חמים  השיש למים 
עם   Panamera פנמרה 

מסך טאצ'

על  כסוף  שתייה  מתקן 
קרים\חמים  השיש למים 
עם   Panamera פנמרה 

מסך טאצ'

37KB645 37KB645E 37KB645C

על  אדום  שתייה  מתקן 
קרים\חמים  השיש למים 
עם   Panamera פנמרה 

מסך טאצ'

על  שחור  שתייה  מתקן 
קרים\חמים  השיש למים 
עם   Panamera פנמרה 

מסך טאצ'

37KB645A 37KB645B

מאפייני בר המים
מידות בר המים

גובה: 42 ס״מ
עומק: 38 ס״מ
31 ס״מ רוחב: 
13 ק״ג משקל: 

תפוקת מים קרים וטמפרטורה
כ-40 כוסות לשעה, בטמפרטורה 

בין 5 ל 20 מעלות

תפוקת מים חמים וטמפרטורה
כ-40 כוסות בשעה, טמפרטורה

בין 85 ל 97 מעלות

גודל מיכל מים קרים
2.5 ליטר

גודל מיכל מים חמים
1.6 ליטר

מערכת סינון
אופציונלית

תקנים
תקן 900 לבטיחות חשמלית

פיקוד שומר שבת למים קרים
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לחצן Extra Hot לרתיחה מהירה

מיכלי מים קרים וחמים מנירוסטה

פיקוד שומר שבת למים קרים

Extra Hot/4 מצבים: חם/קר/פושר

37FR602C

37FR602A

37FR602D

 37FR605

37FR602B  37FR602

37FR610A

	 בר מים מתקדם בעיצוב מרהיב ובעל מיני בר 

  בתחתית המתקן.

	 3 מצבים: חם/קר/כולל טיימר, לחצן הרתחה 

  Extra Hot, ואפשרות לכיוון טמפרטורות.

	 טיימר כיבוי והדלקה של המתקן מראש.

	 טמפרטורה מים חמים: עד 99 מעלות.

	 טמפרטורה מים קרים: עד 4 מעלות.

	 מידה לבר על השיש: 44 ס״מ גובה

  מידה לבר ריצפתי: 95 ס״מ גובה

תאורת לד קדמית

ברז ביטחון למים חמים

בר אולימפיק אדום

בר אולימפיק לבן
חם /קר /פושרחם /קר /פושרחם /קר /פושרחם /קר /פושר

בר אולימפיק כחולבר אולימפיק כסוףבר אולימפיק שחור

בר אולימפיק ללא 
תצוגה דיגיטלית

בר מים ריצפתי

מערכת חיסכון בחשמל

אפשרות לכיוון טמפרטורה אישית

בר מים אולימפיק

37FR610
בר מים ריצפתי
עם מקרר תחתון
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חדש!

124

ALL IN ONE
37TM444 :מק"ט

כמות באריזה: 

25 יחידות
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	    מיכלי מים קרים וחמים מנירוסטה

	    מנגנון רתיחה 100%

	    תאורת אולטרה-לייט היקפית

	    מגוון צבעים לבחירה

	    תפוקה: 80 כוסות לשעה מים חמים וקרים

	    נבדק ונמצא מתאים לת«י 900 של מכון התקנים הישראלי

	     מידות למיני טייגר: 

      גובה - 47 ס«מ, רוחב - 32 ס«מ, עומק - 30 ס«מ

	     מידות לטייגר/פומה ריצפתי: 

      גובה - 97 ס«מ, רוחב - 32 ס«מ, עומק - 30 ס«מ

מאפייני בר מים טייגר, אנג’ל ופומה

 מתקן שתיה חם/קר אנג’ל 
ברזים מכני

37FR600

מתקן שתיה חם/קר אטלנטיס

37FR608

 מתקן שתיה רצפתי 
חם/קר פומה

37FR613

 מתקן שתיה חם/קר טייגר 
ברזים מכני

קולר מים רצפתי עם סודה

37FR604A

37FR618

מתקן שתיה חם/קר 
טייגר מכני

מתקן שתייה חם/קר 
רצפתי אטלנטיס

37FR604

37FR609

בר מים אטלנטיס / טייגר / אנג'ל / פומה
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M9 מערכות טיהור מים מיקרופילטר מדגמי

M9  מערכת מיקרופילטר
  אוסמוזה הפוכה

4 שלבים מושלמת 
 50GPD

 M9  מערכת מיקרופילטר
3 שלבים בעל תו תקן 

ישראלי

 M9  מערכת מיקרופילטר
2 שלבים בעל תו תקן 

ישראלי

37FR144A37FR143A37FR142A

 M9  מערכת מיקרופילטר
פילטר בלוק פחם  5 
מיקרון - בעל תו תקן 

ישראלי

37FR141A

M9  מערכת מיקרופילטר
בודד עם פחם מגורען משולב 
פוליפוספט בעל תו תקן ישראלי

37FR141B

ערכת החלפת 3 
סננים למערכת 

מיקרופילטר M9 בעלת 
תו תקן ישראלי

37FR240

ערכת החלפת 3 סננים 
 M9 למערכת אוסמוזה
בעלת תו תקן ישראלי 

ותקן אמריקאי

37FR240A

פילטר משקעים 5 מיקרון 
M9 כחול - מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

37FR241

פילטר פחם גרגירים 
M9 כתום - מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

 - M9 פילטר פחם
מיקרופילטר בעל תו תקן 
ישראלי להוספת מגנזיום

פילטר פחם בלוק M9 ירוק 
5 מיקרון - מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

37FR242 37FR242A 37FR243

פילטר פחם בלוק 1 מיקרון 
M9 ירוק - מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

37FR244

 UF M9 פילטר ממברנה
סגול - מיקרופילטר בעל 

תו תקן ישראלי

37FR245

ממברנה 50GPD למערכת 
אוסמוזה M9 מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

ממברנה 75GPD למערכת 
אוסמוזה M9 מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

פילטר M9 חום גרגירים עם 
פוליפוספט - מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

פילטר M9 מיקרופילטר 
פחם עם פוליפוספט קצר 

״8 בעל תו תקן ישראלי

37FR246 37FR247 37FR248 37FR248A

M9 מסננים להחלפה למערכות טיהור מים מדגמי

מי עדןלבר מים מתאים 

ראש כניסת מים 
משולש למערכת 
M9 מיקרופילטר

ראש כניסת 
מים 2 שלבים 

למערכת 
M9 מיקרופילטר

37FR14337FR142

ראש כניסת מים 
בודד למערכת 
M9 מיקרופילטר

37FR141
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U1 מערכות טיהור מים מיקרופילטר מדגמי

ערכת החלפת 3 סננים 
  U1 למערכת מיקרופילטר

בעלת תו תקן ישראלי

ראש כניסת מים 
  U1 בודד למערכת

מיקרופילטר

37FR26037FR151

ערכת החלפת 3 סננים 
  U1 למערכת אוסמוזה

מיקרופילטר בעל 
תו תקן ישראלי

37FR260A

פילטר פחם בלוק 
U1 ירוק 5 מיקרון - 
מיקרופילטר בעל תו 

תקן ישראלי

37FR263

פילטר אולטרה 
פילטר UF 0.1 מיקרון 

להפחתת בקטריות

פילטר ממברנה 
UF U1 סגול - 

מיקרופילטר בעל תו 
תקן ישראלי

 RO50 U1 ממברנה
צהוב - מיקרופילטר 
בעל תו תקן ישראלי

פילטר משקעים 5 מיקרון 
U1 כחול - מיקרופילטר 

בעל תו תקן ישראלי

37FR264 37FR265 37FR266

37FR261

 RO75 U1 ממברנה
צהוב - מיקרופילטר 
בעל תו תקן ישראלי

פילטר חום גרגירים 
  U1  עם פוליפוספט
מיקרופילטר בעל תו 

תקן ישראלי

 U1 פילטר פחם גרגירים
כתום - מיקרופילטר בעל 

תו תקן ישראלי

37FR267 37FR268

37FR262

U1 מסננים להחלפה למערכות טיהור מים מדגמי

  U1 מערכת מיקרופילטר
בודד עם פחם מגורען משולב פוליפוספט

 בעל תו תקן ישראלי

37FR151B

  U1 מערכת מיקרופילטר
3 שלבים בעל תו תקן ישראלי

37FR153A

  U1 מערכת מיקרופילטר
אוסמוזה הפוכה 4 שלבים

עם ממברנה 50GPD בעל תו תקן ישראלי

37FR154A

U1 QUICK CHANGE
WATER F I LTRAT ION SYSTEM
WELL BE ING PREMIUM DR INK ING WATER PUR IF I ER

PULL & TURN    S IMPLE    CONVENIENT   CLEAN

37FR154A :מק"ט
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מערכת מים פלוקס 
כניסה /יציאה ״3/8 

חיבורים מהירים

37FR145A

מסנן פלוקס
״15 להחלפה

37FR251

ראש פילטר למסנן 
37FR250 פלוקס

10"

37FR145

ראש פילטר למסנן 
37FR251 פלוקס

15"

37FR146

 HIGH פילטר
 FLOW FLUUX

להחלפה "10

37FR250

מערכות טיהור מים מיקרופילטר מדגמי פלוקס

Fluux is Water

המוצר נבדק ואושר לקבלת תו תקן 
FRעל ידי מכון התקנים הישראלי

ES
H

128

מסנן פלוקס
״10 להחלפה

37FR125
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FR
ES

H

מערכות טיהור מים ומסננים ווטר ליין

 WaterLine אוסמוזה הפוכה 5 שלבים
מערכת מושלמת

37FR100

מערכת לטיהור מים 
WaterLine 4 שלבים

37FR101

מערכת לטיהור מים 
WaterLine 3 שלבים

37FR102

מינרליזטור קווי - להעשרת המים 
במינרלים חיוניים והשבחת הטעֿם

הברגות "1/4

פילטר קווי פחם קוקוס 
הברגות "1/4

37FR206 37FR208

פילטר קווי פחם קוקוס
משולב פוספט קריסטל 

למניעת אבנית.
חיבורים מהירים ״1/4

37FR208B

פילטר חלקיקים 5 מיקרון 
לסינון חול, חלודה, לכלוך 

ומוצקים

פילטר מיקרוני 
)5 עד 50 מיקרון( 

משולב כדורי סיליפוס 
למניעת אבנית 

פילטר חלקיקים 50 מיקרון 
לסינון חול, חלודה, לכלוך 

ומוצקים

פילטר פחם בלוק )רשת( 10 
מיקרון, כלור, מתכות כבדות 

טעמי לוואי וריחות רעים

37FR201 37FR201D 37FR201C 37FR202

מסנן מים 
פוליפרופילן 

בהברגה

37FR280

מסנן מים 
פחם בלוק 

בהברגה

37FR279

ראש למסנן מים
 EVERPURE תואם

H300/H104

37EP106

ראש כניסת מים ״1/4 
 TR בודד למסנני מים

להברגה בסיבוב

37FR280A

מסנן מים 
 EVERPURE תואם

H300/H104

37EP104
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מסנני מים פרימיום

פילטר בלוק פחם 5 מיקרון 
MATRIKX USA מידה ״5 -״2.5

37MX200

פילטר קווי K-2010 חום מיקרופילטר, עם מחברים מהירים,
עם פוליפוספט קריסטל למניעת אבנית בעל תו תקן ישראלי

37FR249

פילטר קווי K-2010 ירוק מיקרופילטר עם מחברים מהירים ״1/4
 ועם פחם פעיל K-2010 בעל תו תקן ישראלי

37FR249A

פילטר קווי ״1/4 
 OMNIPURE USA
B-CL10ROT40 דגם

37OP251

פילטר קווי ״1/4 
 OMNIPURE USA

משולב פוליפוספט קריסטל
B-SCL10 דגם

37OP252

פילטר קווי ״1/4 פחם גרגירי + 
 OMNIPURE USA קלציום

BB-K2551 דגם
מתאים לאוסמוזה

37OP253

 101L-PENTEK IC מסנן קווי
ירוק

37PK210

PENTEK מסנן קווי
101L-TS חום

37PK211

CAL/ 10-GS מינירליזטור פנטק
RO מעשיר טעמים עם סידן

37PK206

פילטר בלוק 
פחם 10 מיקרון 

 OMNIPURE USA
OMB934XF דגם

37OP010

פילטר פוליפרופילן 5 מיקרון 
 HYDRO-CURE USA

מידה ״10 -״2.5

37HC005

פילטר בלוק פחם 5 מיקרון 
MATRIKX USA מידה ״10 -״2.5

37MX210

מומלץ!
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פילטר ממברנה 0.001 מיקרון 
150GPD לאוסמוזה הפוכה 
לסינון וטיהור של מזהמים-

מיקרופילטר

 GPD 50 ממברנה מיקרופילטר
לאוסמוזה הפוכה בעל תו תקן 

ישראלי

37FR19737FR207

פילטר ממברנה 0.001 מיקרון 
100GPD לאוסמוזה הפוכה 
לסינון וטיהור של מזהמים-

מיקרופילטר

37FR198

פילטר ממברנה 0.001 מיקרון 
75GPD לאוסמוזה הפוכה 
לסינון וטיהור של מזהמים-

מיקרופילטר

37FR199

 50GPD - )פילטר אוסמוזה )ממברנה
FILMTEC לסינון וטיהור של מזהמים-

חומרי הדברה, אמוניה

37FL050

75GPD - FILMTEC ממברנה

37FL075

100GPD - FILMTEC ממברנה

37FL100

UV פילטר ממברנה ומערכת

מנורה UV אולטרה סגול - סט 
החלפה למערכת סינון מים 6W אורך 

21.2 ס״מ - מיקרופילטר

37FR703

 UV מערכת סינון
6W תת כיורי עם בית ומנורה

37FR702
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מרככי מים למכונות קפה מיקרופילטר פלוקס

הפתרון המושלם למניעת אבנית

 FLUXX מרכך מים 1,500 ליטר
עם BY-PASS וחיבורי 3/8 

למכונות קפה  

37FX001

 FLUXX מרכך מים 3,000 ליטר
עם BY-PASS וחיבורי 3/8 

למכונות קפה  

37FX002

 FLUXX מרכך מים 6,000 ליטר
עם BY-PASS וחיבורי 3/8 

למכונות קפה  

37FX003

 FLUXX מרכך מים 9,000 ליטר
עם BY-PASS וחיבורי 3/8 

למכונות קפה  

37FX004

 70% מים מטופלים ומעקף קבוע 30%
 הפחתת קשיות המים גבוהה ביחס למוצרים מתחרים בשוק

 מרכיב החומרים Na+ וגם +H עוזרים לייצב את ה- PH להורדת אבנית
 שינוי מזערי ב-PH בהשוואה למתחרים בשוק

 מטפל באבנית, כלור טעמי לוואי וריחות
 קומפקטי, הרכבה והחלפת מסנן קלה ומהירה וללא צורך בכלי עבודה

03CM150

חבילת סטיקים 
לבדיקת קשיות מים 

50 יחידות באריזה
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 DVA מרככי מים למכונות קפה ומדיחים  DVA ITALY

מיכל מרכך מים 8 
 DVA ITALY ליטר

הברגה 3/8

03UN503

מיכל מרכך מים 8 
 DVA ITALY ליטר

הברגה זכר 3/4

03UN500

מיכל מרכך מים 5 
 DVA ITALY ליטר

הברגה 3/8

03UN499

שק מלח גבישי 
למרכך מים 25 ק"ג

מרכך מים אלקטרוני 
 DVA ITALY 12 ליטר

3/4"

03UN531

03UN600

מרכך מים 
אלקטרוני 8 ליטר 

DVA ITALY

03UN506

מרכך מים אלקטרוני 26 
DVA ITALY ליטר

03UN508

מיכל מרכך מים 12 
 DVA ITALY ליטר

הברגה 3/4

03UN501

מיכל מרכך מים 8 ליטר 
DVA ITALY הברגה "3/8 
)BY-PASS( מעקף  עם 

03UN503A

מיכל מרכך מים 16 
 DVA ITALY ליטר

הברגה 3/8

03UN505

שק חומר רזין 
)שרף( 25 ליטר 
תוצרת איטליה

03UN530

 DVA מרכך מים 12 ליטר
הברגה   DVA ITALY
)BY-PASS( 3/8 מעקף"

03UN504A

מיכל מרכך מים 12 
 DVA ITALY ליטר

הברגה 3/8

03UN504

מיכל מרכך מים 
20 ליטר הברגה 
DVA ITALY 3/4

03UN525

מיכל מרכך מים 12 ליטר 
DVA ITALY הברגה 3/4 
)BY-PASS( מעקף  עם 

03UN501A

 8 מים  מרכך  מיכל 
 DVA ITALY ליטר 
הברגה "3/4 עם בייפס

03UN500A

מרכך מים 
אלקטרוני 8 ליטר 
3/8 DVA ITALY"

03UN529

מרכך מים מכני 
12 ליטר "3/8 1000 

ליטר לשעה

03UN565

מרכך מים אלקטרוני 
 DVA 12 ליטר

3/4 ITALY

03UN507

מרכך מים אוטומטי 
8 ליטר "3/4 תוצרת 

איטליה

מרכך מים אוטומטי 
12 ליטר "3/4 תוצרת 

איטליה

03UN534 03UN535

מרכך מים אוטומטי 
16 ליטר "3/4  
תוצרת איטליה

03UN536

מרכך מים אוטומטי 
20 ליטר "3/4 תוצרת 

איטליה

03UN537

מיכל מרכך מים 16 
 DVA ITALY ליטר

הברגה 3/4

03UN502
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המחסנית החדשה של סדרת ספיר
ואותה  אותו המסנן עם אותה האיכות 

האחריות. רק הרבה יותר נוח.
היחידה שמבטיחה עמידה בתקן משרד 

הבריאות ומכון התקנים למי שתיה

איך זה עובד?

עד היום, כשהייתם צריכים לרענן את כדוריות הסיליפוס, הוצאתם 
את המחסנית מהמסנן, רוקנתם את הכדוריות הישנות, ומילאתם 

אותה בכדוריות שהכנתם מראש.

חדש!

מהיום, מזמינים מחסנית חד פעמית, מכניסים לסנן וזהו!

37FR103I :מק"ט

ספיר אלפא
עמיד ללחצים גבוהים עד 8 בר.

מתי  במדויק  המציין  סתימה"  "מורה  מכלול  במסנן 
נדרש לנקות את הסנן המקרוני במסנן.

המסנן מצויד בברז ניקוז תחתון לרענון הפוליפוספט 
ולניקוז משקעים שהצטברו בסנן - מאריך את מרווח 

הזמן הדרוש בין שטיפה לשטיפה.
אין צורך במפתח עזר לפתיחה וסגירה

מידות חיבורים: ״1 או מתאמים לחיבורי ״3/4

37FR103D :מק"ט

בית פילטר חיצוני
למניעת אבנית ונזקי צנרת בבית

134
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עמיד ללחצים גבוהים עד 8 בר.
מתי  במדויק  המציין  סתימה"  "מורה  מכלול  במסנן 

נדרש לנקות את הסנן המקרוני במסנן.
המסנן מצויד בברז ניקוז תחתון לרענון הפוליפוספט 
ולניקוז משקעים שהצטברו בסנן - מאריך את מרווח 

הזמן הדרוש בין שטיפה לשטיפה.
אין צורך במפתח עזר לפתיחה וסגירה

מידות חיבורים: ״1 או מתאמים לחיבורי ״3/4

37FR103A :מק"ט

בית פילטר חיצוני
למניעת אבנית ונזקי צנרת בבית

135

המחסנית החדשה של סדרת ספיר גריי
ואותה  אותו המסנן עם אותה האיכות 

האחריות. רק הרבה יותר נוח.
היחידה שמבטיחה עמידה בתקן משרד 

הבריאות ומכון התקנים למי שתיה

איך זה עובד?

עד היום, כשהייתם צריכים לרענן את כדוריות הסיליפוס, הוצאתם 
את המחסנית מהמסנן, רוקנתם את הכדוריות הישנות, ומילאתם 

אותה בכדוריות שהכנתם מראש.

חדש!

מהיום, מזמינים מחסנית חד פעמית, מכניסים לסנן וזהו!

37FR103G :מק"ט

ספיר גריי
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מגנט מרכך מים מחסל 
אבנית למכונת כביסה 

ומדיח

03AG093

כדורי סילפוס למניעת 
אבנית 1/2 ק"ג 
 תוצרת גרמניה

37FR215A

פקק לפילטר 
מיקרוני

37FR220

כדורי סילפוס 
למניעת אבנית 

)C מבריק( 1/2 ק״ג

37FR215

בית מסנן פילטר 
מים שקוף למילוי 

סילפוס\רזין

37FR221

כדורי סילפוס למניעת 
אבנית 550 גרם 
תוצרת גרמניה

37FR215C

חומר סגסוגת 
להשבחת מים 

KDF 1 ק״ג

37KD055

בתי מסנן וסננים דירתיים

בית פילטר חיצוני גדול 
הברגות 3/4 מידה ״10

37FR105

מכלול מחסנית סילפוס 
אדומה להחלפה לבית 

מסנן עמיעד לדגם 
ספיר גריי

37FR103F

 2020F פילטר עמיעד ספיר
למניעת אבנית חיבורי 3/4

37FR103B

סט 3 מחסניות סילפוס 
להחלפה לבית פילטר עמיעד
להחלפה לדגם לספיר גריי

37FR103G

 PENTEK USA בית סנן דירתי
חיבורי 3/4 מידה ״10

37PK401

בית פילטר חיצוני למניעת 
אבנית ומשולב מינרלים 

37FR103A

פילטר עמיעד ספיר 
אלפא שחור
 50 מיקרון 

למניעת אבנית עם 
חיבורי 1 צול

בית מסנן פילטר 
אלכסוני עמיעד
״1.5 צול שחור

37FR103D 37FR103E

מרכך מים קומפלט
 )מיני פילטר( למכונת 

כביסה ומדיח

03AG091

מכלול מחסנית סילפוס 
ספיר אלפא

37FR103I

שק 25 ק״ג
 כדורי סילפוס

 למניעת אבנית    
תוצרת גרמניה

37FR215B
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בתי מסנן וסננים לכניסה לבית ולתעשיה

 BB פילטר בלוק פחם
אורך "20 קוטר "4.5

37FR275

 BB פילטר בלוק פחם
אורך "10 קוטר "4.5

37FR276

PPBB פילטר פוליפרופילן
אורך "10 קוטר "4.5

37FR278

פילטר פוליפרופילן
אורך "20 קוטר "2.5

37FR281

בית מסנן ״BB 20 שמן
ארוך עם כניסה/יציאה ״1.5

מתאים למסנן "20 קוטר "4.5

37FR286

בית מסנן ״BB 10 שמן 
עם כניסה/יציאה "3/4

 מתאים למסנן "10 קוטר "4.5

37FR287

בית מסנן ״20 ארוך רזה 
עם כניסה/יציאה ״1 

מתאים למסנן "20 קוטר "2.5

37FR288

בית מסנן ״BB 20 שמן
ארוך עם כניסה/יציאה "1

מתאים למסנן "20 קוטר "4.5

37FR289

פילטר בלוק פחם אורך
"20 קוטר "2.5

37FR282

 PPBB פילטר פוליפרופילן
אורך "20 קוטר "4.5

37FR277
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  PENTEK פילטר
פוליפרופילן 
25 מיקרון 
10 X 2.5" 

 PENTEK פילטר
פוליפרופילן
 1 מיקרון 
2.5X10" 

 PENTEK פילטר
פוליפרופילן
 5 מיקרון 
10 X 2.5"

37PK02537PK001 37PK005

 PENTEK פילטר
USA פוליפרופילן 

25 מיקרון- 
DGD 2501
10 X 4.5״

37PK026

 PENTEK פילטר
פוליפרופילן
 1/25 מיקרון
DGD 2501

20 X 20 4.5״

 PENTEK פילטר
פוליפרופילן 
50 מיקרון 
DGD 5005
10 X 4.5״ 

37PK027 37PK051

מסנן פילטר 
PENTEK בלוק 
פחם 0.5 מיקרון 

CBC20
20" X 2.5"

 PENTEK פילטר
פוליפרופילן
75 מיקרון 
DGD7525
20" X 4.5"

37PK10837PK076

 PENTEK פילטר
בלוק פחם
10 מיקרון 

EPM20
20" X 2.5"

 PENTEK פילטר
בלוק פחם 10 

מיקרון  
EPM-BB"
10" X 4.5"

37PK111 37PK113

מסנן פילטר בלוק 
פחם 10 מיקרון 

 OMNIPURE
 OMB200XF
2.5" X 20"

פילטר פוליפרופילן 
1 מיקרון 

HYDRO-CURE
2.5" X 40"

 PENTEK פילטר
פחם רדיאלי 

לתעשיה 25 מיקרון 
 RFC-BB
10" X 4.5"

פילטר פוליפרופילן 
5 מיקרון

HYDRO-CURE 
2.5" X 20"

37OP110 37HC00237PK342 37HC006

 PENTEK פילטר
פוליפרופילן 
75 מיקרון 
DGD 7525
10 X 4.5״

37PK075

מסנן פילטר 
פוליפרופילן 
25 מיקרון 

HYDRO-CURE
2.5" X 10"

 PENTEK פילטר
פחם גרגירי
 20 מיקרון
GAC-BB 
10" X 4.5"

PENTEK פילטר 
 פחם גרגירי 20

GAC- 20BB מיקרון
20" X 4.5"

37HC025

37PK320 37PK330

פילטר פוליפרופילן 
25 מיקרון 

HYDRO-CURE
2.5" X 20" 

פילטר פוליפרופילן 
25 מיקרון 

 HYDRO-CURE
DGD01/25
4.5" X 20"

 PENTEK פילטר
 פחם רדיאלי

לתעשיה 25 מיקרון
RFC-20BB 
20" X 4.5"

37HC026 37HC028

37PK343

מסנן פילטר פוליפרופילן 
25 מיקרון

 HYDRO-CURE 
DG05/25
4.5" X 10"

 PENTEK פילטר
פחם רדיאלי 

RFC - 20 לתעשיה
20" X 4.5"

פילטר פוליפרופילן 
75 מיקרון

 HYDRO-CURE 
DG75/25
4.5" X 10"

 פילטר פוליפרופילן
75 מיקרון

 HYDRO-CURE 
DG75/25
4.5" X 20"

פילטר פוליפרופילן 
5 מיקרון

HYDRO-CURE 
2.5" X 40"

37HC027

37PK341

37HC075 37HC076

37HC007

סננים לבית ולתעשיה



139

מנוע 2600 סל"ד 

התקנה קלה ופשוטה

מנוע יעיל וחסכוני בחשמל

צלחת ופטישים מנירוסטה

סט לחצן פנאומטי לטוחן אשפה

150UN100 :מק"ט 69UN503 :מק"ט

טוחן אשפה
 512W 3/4 HP

220-230V ~ 50Hz
512W 
2600RPM

139
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37fr359

 WATER BLOCK
WITH RESTART למתקני שתיה, מערכות מים 

מכונות קפה ומכונות כביסה 

מונע נזילות 

תוצרת איטליה

מונע נזילות  
למתקני שתיה, מערכות מים, 

מכונות כביסה ומדיחים
חיבור כניסה זכר ״3/4 
חיבור יציאה נקבה ״3/4

לחצן איתחול למונע נזילות 
)במידה והתגלתה נזילה(

מק״ט
37FR359

מק״ט
37FR359A

אין צורך 
בחשמל

או סוללות.
קל להתקנה
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נורת UV אולטרה סגול למתקן 
ECP1000 שתייה אלקטרה בר

37KB700

מסנן מים למתקן שתייה 
ECP1000 אלקטרה בר

37EL100

מנורה וסנן לאלקטרה בר

141
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סננים תואמים למקררים מבית ווטר ליין

ADQ32617703

LG

37LG201B

S23IJA2006A

LG

37LG200B

740560

BOSH

37BS100B

GSWF

GE

37GE120B

MWF=MWFP

GE

37GE125B

GSWF

GE

37GE119B

WKF8001

AMANA/MYTAG

37MY105B

EFF-6017A/836848

FISHER PIKEL

37FP100B

WF2CB

Westinghouse

37FD055B

OW2042FR

פילטר אוניברסלי לכל 
המקררים

37FR208B

7488002

 LIEBHERR
SUB-ZERO

37LB100B

ADQ3600601015

 LG

37LG205B

2T800P

LG

37LG206B

LT1000

LG

37LG207B

ADQ36006101/4394650100

BEKO/LG

37BE100B

DA29-00003G

SAMSUNG

37SK250B

DA29-00020B

SAMSUNG

37SK252B

DA29-00012A

SAMSUNG

37SK251B

DA29-00020B

SAMSUNG
2 גומיות

37SK252C

DW204FR

דייהו/סאוטר

37DW100B
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סננים תואמים למקררים תוצרת ארצות הברית

קיט חיבור מים אוניברסלי 
למקרר

37FR460

פילטר חיצוני למקרר

37WP551

All refrigerators

140FR103

מסנן פילטר מלבני לאייס 
מייקר למקרר ווייט-

ווסטינגהאוס/פריג’ידר גלרי

37FD055A

LG

37LG200A

523IJA2006A

SAMSUNG

37SF250A

DA29-00003G

LG

37LG204A

523IJA2002A

Amana

37AN110A

WF401

FRIGIDAIRE

37FD056A

WF1CB

LG

37LG205A

ADQ36006101

MAYTAG

37MY105A

UKF8001

GE

37GE119A

GSWF

SAMSUNG

37SK252A

DA29-00020B

MAYTAG

37MY085A

UKF7003

WHIRLPOOL

37WP550A

SBS002/481281729632

ערכת מסנן פילטר אויר עם 
ספוגית פחם להפגת ריחות 

רעים במקרר

140FR102
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סננים מקוריים למקררים

GE

37GE119

GSWF

GE

37GE125

MWFP/MWF

GE

37GE115

MYRC

GE

37GE120

MSFW

 LIEBHERR SUB
ZERO

37LB100

7440002

פילטר פנימי בחצי סיבוב 
למקרר בוש - אורגינלי

37BS100

740560

מערכת פילטר בלוק 5 
מיקרון מיקרופילטר בעל 

תו תקן ישראלי

37FR141A

מסנן פילטר קווי ירוק עם 
פחם פעיל ועם מחברים 

מהירים -מיקרומסנן 
פילטר K-2010 בעל תו 

תקן ישראלי ותקן

37FR249A

ווסטינגהאוס
/פריגידר

37FD055

WF2CB

AMANA/MYTAG

37MY105

UKF8001 DA97-01469C

LG/SAMSUNG

37FD060

פילטר מים פנימי 
למקרר תקה

37TK100

LG

37LG200

523IJA2006A

BEKO/LG

37BE100

4394650100

LG

37LG201

ADQ32617703

מסנן פילטר מים מקרר 
SAMSUNG RS26

37SK250

מסנן מים
SAMSUNG

37SK251

DA29-00012A

מסנן מים
SAMSUNG

37SK252

DA29-00020B
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ניפלים / ברזי הזנה / מפחיתי לחץ

אטם גומי לניפל ״1/2 
)100 יח׳ בחבילה(

03AG014

אטם גומי לניפל ״3/8 
)100 יח׳ בחבילה(

03AG015

אטם גומי לניפל ״3/4 
)100 יח׳ בחבילה(

03AG016

לחצן איתחול
 למונע נזילות 

37FR359A

מונע נזילות  
למתקני שתיה, מערכות מים, 

מכונות כביסה ומדיחים
חיבור כניסה זכר ״3/4 
חיבור יציאה נקבה ״3/4

37FR359

ברז גונב מים 
הברגה ״1/4 עם 
יציאה לצינור ״1/4

ברז הזנה הברגה 
״1/4 לחיבור מהיר 

״5/16 )8 מ״מ(

03AG08903AG086

ברז מים כדורי הברגה 
״1/2 עם יציאה לצינור 

״3/8 )ידית אדומה(

ברז מים כדורי הברגה 
״1/2 עם יציאה לצינור 

״1/4 )ידית כחולה(

03AG094 03AG095

ניפל ״3/4 עם 
תבריג ״1/4 
לברז גונב

ברז פלסטי כדורי ״3/4 
ידית הפוכה לבית מסנן 

פילטר עמיעד

ברז גונב מים 
הברגה ״1/4 עם 
יציאה לצינור ״3/8

37FR306

03AG096 03AG082

ניפל ״3/4 
ללא חור 
לברז גונב

37FR306A

ניפל ברזל ״3/4 
עם צד סגור וחור 
לברז גונב ״1/4 

37FR306B

ניפל ״1/2 עם 
תבריג ״1/4 
לברז גונב

ברז מפחית 
לחץ ״1/4 

למתקני שתיה

ברז מפחית לחץ 
״1/2 למתקני 

שתיה

מקטין לחץ 
דירתי קוטר 

׳1 )צול(

37FR307

37FR35137FR350 37FR357

ברז מפחית לחץ 
״3/4 למתקני 
שתיּה-יציאה 

למד לחץ

ברז מפחית 
לחץ ״1/2 

למתקני שתיה

ברז מקטין 
לחץ קוריאני 

״1/4 לבן 
למתקני שתיה

ברז מפחית 
לחץ ״1/4 חיבור 

 DCC מהיר
למתקני שתיה

ברז ניל 
״3/8 - ״1/2

37FR309

37FR35237FR350A 37FR349 37FR349A

ניפל הברגה נקבה 
״3/8 עם יציאה 

הברגה ״1/4

37FR308
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ברזי שיש למערכות מים

ברז שיש מהודר מניקל

37FR318

ברז שיש מהודר חצי מוברש וחצי 
מניקל ועם קשת רחבה

37FR318B

ברז שיש מהודר עם קשת רחבה בצבע כרום

37FR322A

ברז שיש מהודר מניקל עם קשת קצרה

37FR322B

ברז על השיש מצופה כרום עם כפתור ברז שיש מהודר עם ידית פלסטיק שחורה
V סיבובי 4 קרניים בית מעוצב

צוואר ארוך

37FR29837FR464

ברז שיש מהודר מניקלברז שיש עם ידית פלסטיק שחורה

37FR30237FR299

ברז שיש מהודר מניקל

ברז שיש מהודר מניקל עם 
קשת רחבה למערכת קירור 

וחימום תת כיורית

37FR303

37FR461

ברז שיש מהודר מניקל

37FR304

ברז שיש מהודר מניקל עם קשת רחבה

37FR322
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ברזים למטבח המוסדי

סט ברז מיקסר 
קומפלט למטבח 

 MONOLITH המוסדי
made in Italy

03ML105

מתז לברז שטיפה 
MONOLITH PREMIUM

made in Italy

03ML350

להזמנת קטלוג חייג 04-8411190

סט ברז יציאות למטה 
קומפלט למטבח 

 MONOLITH המוסדי
made in Italy

ברז למילוי יציאות 
מהקיר סירים ידית 

 MONOLITH ארוכה
made in Italy

03ML102

03ML324

סט ברז מיקסר 
קומפלט למטבח 

 MONOLITH המוסדי
made in Italy

ברז למילוי סירים 
ידית ארוכה למטבח 
 MONOLITH המוסדי

made in Italy

03ML101

03ML302

סט ברז קומפלט 
למטבח המוסדי 

 MONOLITH made
in Italy

סט ברז קומפלט 
למטבח המוסדי 

 MONOLITH made
in Italy

03ML100

03ML124

סט ברז מפואר 
יציאות לקיר קומפלט 

למטבח המוסדי 
 MONOLITH made

in Italy

03ML111
סט ברז טלסקופי 

קומפלט יציאות לקיר 
למטבח המוסדי 

 MONOLITH made
in Italy

03ML117
ברז קפיץ קומפלט 

גובה 610 מ"מ  
 MONOLITH made

in italy

03ML120
סט ברז פרח 

קומפלט למטבח 
 MONOLITH המוסדי

made in Italy

ברז קפיץ נמוך 
למטבח המוסדי 

  MONOLITH
made in Italy

03ML106

03ML110
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מחבר מהיר זוויתי להברגה זכר

כמות הברגהחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0045/161/410300

מחבר מהיר להברגה זכר

כמות הברגהחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0273/81/410250

37JG029A3/83/810250

מחבר מהיר להברגה זכר  

כמות הברגהחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0221/43/810300

37JG0235/163/810300

37JG0255/161/4100400

37JG0283/81/410250

37JG0293/83/810250

מחבר זוויתי חיבורים מהירים

כמות חיבור מהירחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0315/163/1610200

37JG0345/165/1610300

37JG0371/23/810100

37JG0383/85/1610200

37JG0391/21/210100

37JG0913/83/810100

מחבר מהיר לצינורית

כמות צינוריתחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0413/163/810300

37JG0433/83/810200

37JG0461/21/210100

37JG0481/43/810300

37JG0495/163/810200

מחבר מהיר להברגה נקבה

כמות הברגהחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG052A5/167/1610300

37JG0551/41/210150

37JG0565/163/810150

37JG0581/43/410150

37JG0595/163/410150

37JG0615/161/210150

37JG0623/83/810150

37JG0633/83/410100

37JG0643/85/810150

 37JG0651/21/210150

37JG0663/81/210150

מחבר T חיבורים מהירים

כמות באריזהכמות בשקיתחיבור מהירמק”ט

37JG0721/410300

37JG0735/1610200

37JG0753/810100

37JG0781/21050

מחבר זוויתי מהיר להברגה זכר

כמות הברגהחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0325/161/810200

37JG0335/161/410200

מחבר מהיר סופרסיל לחיבור מהיר

כמות s seal speedfitמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG038B5/163/810200

37JG083A5/161/210200

מחברים
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מחבר צינורית לחיבור צינור גומי

כמות צינור צינוריתמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG1243/83/810400

37JG1263/81/410400

37JG1271/23/810300

37JG1285/161/410500

37JG1293/81/210300

מחבר צינורית לחיבור הברגה זכר

כמות הברגה צינוריתמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0471/43/810300

 37JG1363/83/810300

37JG1371/23/810150

ברז חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירמק”ט

37JG1501/4200

37JG1523/880

צינור

מטר צבעמידהמק”ט
באריזה

37JG4511/4 "150לבן

37JG451E1/4 "150שחור

37JG4535/16"150לבן

37JG4543/8 "150לבן

מחבר קיר מהיר מיוחד למתקני שתיה

כמות חיבור מהירחיבור מהירחיבור מהירמק”ט
באריזה

37JG1425/1610100300

מחבר מהיר לפיצול שלושה מחברים מהירים

חיבורים חיבור מהירמק”ט
מהירים

כמות 
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0961/23/81050

37JG0973/83/81050

קליפס נעילה

כמות באריזהכמות בשקיתחיבור מהירמק”ט

37JG04701/41005000

ברז אל חזור

כמות באריזהכמות בשקיתחיבור מהירמק”ט

37JG1613/8180

סגירת מחבר

כמות באריזהכמות בשקיתצינוריתמק”ט

37JG4751/410300

מחבר ישר חיבורים מהירים

כמות חיבור מהירחיבור מהירמק”ט
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0831/25/1610100

37JG0861/23/810100

37JG0873/81/410200

37JG0883/85/1610200

37JG0893/83/1610200

37JG0841/21/210100

37JG0855/165/1610300

37JG0903/83/810400

מחבר מהיר למפצל שניים

חיבורים מק”ט
מהירים

כמות חיבור מהיר
בשקית

כמות 
באריזה

37JG0943/85/1610100

37JG1013/83/810100

מחברים
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מחבר T לחיבור מהיר

כמות חיבור מהירחיבור מהירחיבור מהירמק”ט
באריזה

37DM0721/41/41/4350

37DM0735/165/165/16250

37DM0743/83/81/4150

37DM0753/83/83/8150

מחבר מהיר זויתי להברגה זכר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM0011/41/8500

37DM0021/41/4400

37DM0031/43/8350

37DM0045/161/4300

37DM0055/163/8250

מחבר מהיר להברגה נקבה

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37DM0581/43/4100

37DM0595/163/4100

מחבר מהיר להברגה נקבה

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37DM0541/43/8250

37DM0551/41/2200

37DM0565/163/8200

37DM0573/85/8150

37DM0603/81/2200

37DM0615/161/2200

37DM0623/83/8200

מחבר מהיר להברגה זכר

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37DM0201/41/8500

37DM0211/41/4400

37DM0221/43/8300

37DM0231/41/2200

37DM0245/161/8400

37DM0255/161/4400

37DM0265/163/8350

מחבר זוויתי חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM0301/41/4400

37DM0331/45/16300

37DM0345/165/16200

מחבר מהיר להברגה נקבה

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37DM0501/41/8400

37DM0511/41/4400

37DM0525/161/8300

37DM0535/161/4300

מחבר מהיר לצינורית

כמות באריזהצינוריתחיבור מהירמק”ט

 37DM0446400 מ”מ8 מ”מ

37DM0473/83/8250

37DM0481/43/8350

37DM0495/163/8350

מחברים
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מחבר ישר חיבור מהיר למהיר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM0821/41/4400

37DM0841/45/16300

37DM0855/165/16300

37DM0885/163/8250

מחבר צינורית להברגה זכר

כמות באריזההברגהצינורותמק”ט

37DM1341/41/4500

מחבר זוית אל חזור

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37DM1151/41/8500

מחברים

מחבר איקס לחיבור מהיר

כמות באריזהחיבור מהירמק”ט

37DM1011/4250

37DM1025/16200

37DM1033/8100

37DM1041/280

מחבר פלסטיק Y לחיבור מהיר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM0911/41/4300

37DM0925/165/16200

37DM0933/83/8150

37DM0943/85/16150

ברזון חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM1501/41/4150

37DM1515/165/16150

37DM1523/83/8150

מיני פילטר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM2001/41/450

צינור פלסטיק

כמות באריזהצבעחיבור מהירמק”ט

37DM450300לבן6 מ”מ

37DM4511/4300לבן

37DM4521/4300שחור

37DM4535/16200לבן

37DM4543/8150לבן

37DM4551/2100לבן

מחבר קיר חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

 37DM1421/41/4250

37DM1445/165/16150

37DM1453/83/8100

מחבר מהיר לסגירת מים

כמות באריזהחיבור מהירמק”ט

37DM1101/4700

37DM1115/16600

37DM1123/8300

37DM1131/2300
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מחבר מהיר לצינורית

כמות באריזהצינוריתחיבור מהירמק”ט

37MC0431/41/4500

37MC0455/165/16200

37MC0473/83/8250

מחברים

     מחבר טי, חיבורים מהירים

כמות חיבור מהירחיבור מהירחיבור מהירמק”ט
באריזה

37MC0721/41/41/4300

37MC0751/43/83/8150

מחבר קיר חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37MC1421/41/4150

37MC1473/83/8100

מחבר מהיר זויתי להברגה זכר

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37MC0011/41/8500

מחבר ישר, חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37MC0821/41/4500

37MC0841/45/16500

37MC0855/165/16400

37MC0861/43/8300

37MC0893/83/8300
מחבר זוית חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

 37MC0301/41/4500

37MC0345/165/16400

37MC0363/83/8300

37MC0371/43/8300

מחבר מהיר לצינורית

כמות באריזהצינוריתחיבור מהירמק”ט

37MC0481/45/16400

צינור

מטר באריזהצבעמידהמק”ט

37MC4511/4100לבן 

37MC4535/16100לבן

37MC4543/8100לבן
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מחבר זוית מהיר לצינורית

כמות באריזהצינוריתחיבור מהירמק”ט

37FR4541/41/4500

מחבר ישר מהיר מהיר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37FR4051/41/4500

37FR4063/83/8300

37FR4071/43/8300

מחבר מהיר זוויתי להברגה זכר

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37FR413A1/41/8500

37FR408A1/41/4500

37FR4091/43/8400

מחבר טי עם חיבורים מהירים והברגה

כמות הברגהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט
באריזה

37FR411A1/41/41/4400

מחבר טי, חיבורים מהירים

כמות חיבור מהירחיבור מהירחיבור מהירמק”ט
באריזה

37FR4161/41/41/4400

מחבר טי חיבורים מהירים לצינורית

חיבור חיבור מהירחיבור מהירמק”ט
צינורות

כמות 
באריזה

37FR4551/41/41/4400

מחברים

מחבר מהיר להברגה נקבה

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37FR414A1/41/8500

37FR4141/41/4500

37FR4231/41/2250

37FR4261/43/8250

אל-חוזר חיבורים מהירים

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37FR4561/41/4100

מחבר פלסטיק הברגות זכר

כמות באריזההברגההברגהמק”ט

37FR4211/41/4400

מחבר מהיר להברגה נקבה

כמות באריזההברגה נקבהחיבור מהירמק”ט

37FR4241/43/4100

מחבר מהיר להברגה זכר

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37FR412A1/41/4500

37FR4151/41/2250

37FR4173/81/4250

מחבר מהיר אל-חוזר להברגה זכר

כמות באריזההברגהחיבור מהירמק”ט

37FR3101/41/8500

ברז חיבור מצינור לחיבור מהיר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37DM3161/41/4150

מחבר קיר

כמות באריזהחיבור מהירחיבור מהירמק”ט

37FR4221/41/4200



154

בית פילטר ״1/4  
סטנדרטי לבן 
למערכות מים

37FR109

בית מסנן פילטר עם אטם 
אורינג כפול ״1/4 סטנדרטי 

לבן למערכות מים

37FR109A

בית ממברנה 
לאוסמוזה הפוכה

ברגים לתושבת בתי 
סנן )100 יחידות 

באריזה(

37FR108 37FR129

אטם O-RING לבית 
מסנן פילטר דירתי 

37FR291

 O-RING אטם
לבית מסנן פילטר 

למערכות מים 

מנגנון סגירה 
SHUT-OFF עם 2 
כניסות + 2 יציאות

37FR290 37FR311

משאבת בוסטר 
למערכת אוסמוזה 

)כולל שנאי(

מחבר אוכף-חיבור 
״1/4 הברגה עם אום 
למערכת אוסמוזה 
להוצאת המים לביוב

מפסק לחץ גבוה 
למשאבה באוסמוזה

37FR50037FR420A 37FR354

תושבת מתלה 
פלסטיק למערכת 

מים 1+2 שלבים

תושבת מתלה 
פלסטיק למערכת 
מים 1+3 שלבים 

ולאוסמוזה

37FR130A 37FR131A

שאט אוף למערכת 
אוסמוזה תוצרת 

USA

37US050

תפסן פלסטיק ״2 
לסנן אינליין

רסטריקטור 
)צמצם( 300

ברז פלסטי לריקון 
מיכל אגירה במערכת 
אוסמוזה דגם PAE טיוואן

37FR360

37FR312A 37FR315A

מחבר אוכף-חיבור 
״1/4 הברגה עם אום 
למערכת אוסמוזה 
להוצאת המים לביוב

תפסן פלסטיק 
לסננים

 ״2.0 - ״2.5

מפסק לחץ נמוך 
למשאבה באוסמוזה

37FR361 37FR363

37FR353

תפסן פלסטיק 
לסננים

 ״2.5 - ״2.5

תפסן פלסטיק 
לסננים 

״2.0 - ״2.0

שנאי למשאבת 
בוסטר לאוסמוזה

37FR362 37FR36437FR505

ברז חיבור מצינור 
1/4 לחיבור מהיר 

1/4

37FR316

חלקי חילוף למערכות מים
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עזרי בדיקה / מיכלי אגירה

משאבה בוסטר 
חיבורי ״1/4  למערכת 
אוסמוזה מקסימום 

PSI 100 לחץ

מיכל אגירה 
גדול 4.2 גלון

)נפח 16 ליטר(

שעון לבדיקת לחץ מים 
PSI 150-0 הברגה ״1/4  

כלפי מטה

מיכל אגירה 
גדול 2.1 גלון
)נפח 8 ליטר(

מיכל אגירה 
קטן 0.5 גלון 
 PAE NSF

)נפח 2 ליטר(

משאבת בוסטר 
למערכת 
אוסמוזה

)כולל שנאי(

קורא לחץ אויר דיגיטלי 
למיכל אגירה באוסמוזה

מיכל אגירה 
גדול 3.2 גלון

)נפח 12 ליטר(

מכשיר לבדיקת 
זרימת המים 

חיבורי ״1/4   
USA תוצרת

מיכל אגירה גדול 28 גלון 
עם ברז )נפח 100 ליטר(

מיכל אגירה גדול 40 גלון 
עם ברז ״1 צול

) נפח   150 ליטר (

מיכל אגירה גדול 
4.4 גלון 

)נפח 18 ליטר(

מיכל אגירה גדול 14 גלון 
עם ברז )נפח 60 ליטר(

37US510

37PE306

37FR501

37PE30037PE29837FR500

37FR358

37PE30137US505

37PE310 37PE312

37PE303

37PE308

מיכל אגירה גדול 
מנירוסטה 4.4 גלון 

)נפח 18 ליטר(

37PE311

מיכל אגירה 
גדול 5.5 גלון 
)נפח 21 ליטר(

37PE305

מכשיר לבדיקת איכות 
TDS מים

מכשיר TDS דיגיטלי 
לבדיקת המים לפני 

ואחרי המערכת 
USA תוצרת

מיכל אגירה קטן 
פלסטיק 5 גלון 
)נפח 19 ליטר(

מיכל אגירה גדול 20 גלון 
עם ברז )נפח 80 ליטר(

מיכל אגירה קטן 
פלסטיק 3.2 גלון 

)נפח 12 ליטר(

מיכל אגירה גדול 9.2 גלון 
)נפח 35 ליטר(

שעון לבדיקת לחץ מים 
PSI 150-0 הברגה ״1/4  

מאחור כלפי חוץ

שעון לבדיקת לחץ מים 
על מערכות מים 

הברגה ״1/8

37FR321

37US500

37PE304

37PE309

37PE302

37PE307

37FR502 37FR503
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ברזים לקולרים

ברז לחיצה נירוסטה הברגה ״1/4 
למתקן קולר

37FR313

ברז ניקל לדלפקי שתיה וברזיות הברגה 
חיצונית ״1/2 עם ידית לחיצה חוזרת 

)כחול(

37FR314

ברז מזיגה )2 חלקים( לקולר נירוסטה + 
לחצן אדום

37FR325

ברז מזיגה )2 חלקים( לקולר נירוסטה + 
לחצן כחול

37FR325A

ברז נירוסטה לקולר עם הברגה פנימית 
״1/2

03AG078

ברז נירוסטה לקולר עם הברגה פנימית 
״3/8

03AG079

ברז נירוסטה לקולר עם הברגה פנימית 
״3/8 ללא לחצן )מתאים לברזיות 

ציבוריות(

03AG079A

ברז ניקל לדלפקי שתיה וברזיות הברגה 
חיצונית ״1/2 עם ידית לחיצה חוזרת 

)אדום(

37FR314A

ברז לחיצה - 2 חלקים לדלפקי שתיה 
וברזיות ציבוריות

03AG080

ברז מים למתקני שתיה תעשיתיים הברגה 
״1/4 עם ידית שחורה

37FR314C
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ברזים לברי מים

ברז למתקן מים 
חמים בצבע אדום, 
גוף לבן עם ידית 
שקופה, הברגה 

נקבה ״3/8

03UN100

ברז למתקן מים 
קרים בצבע כחול 
גוף לבן עם ידית 
שקופה הברגה 

נקבה ״3/8

03UN101

ברז למתקן מים חמים 
הברגה נקבה ״3/8

03UN102

ברז למתקן מים 
קרים הברגה נקבה 

״3/8

ברז למתקן מים 
חמים בצבע אדום 

עם לחצן בטחון

03UN10303UN102A

ברז למתקן מים חמים בצבע אדום, 
הברגה זכר ״1/2 עם אום

03UN104

ברז למתקן מים קרים בצבע 
כחול, הברגה זכר ״1/2 עם אום

03UN105

ברז למתקן מים חמים בצבע 
אדום, הברגה זכר ״1/2 עם אום

ברז למתקן מים קרים בצבע 
כחול, הברגה זכר ״1/2 עם אום

03UN106 03UN107

ברז למתקן מים 
חמים הברגה 

נקבה ״3/8

03UN108

ברז למתקן מים 
קרים הברגה 

נקבה ״3/8

03UN109

ברז למתקן מים 
חמים בצבע אדום 

עם גוף אפור 
והברגה נקבה ״3/8

03UN110

ברז למתקן מים 
קרים בצבע כחול 

עם גוף אפור 
והברגה נקבה ״3/8

03UN111

ברז מים חמים 
למתקן אטלנטיס 
הברגה חיצונית 

״3/8

03UN112

ברז מים קרים 
למתקן אטלנטיס 
הברגה חיצונית 

״3/8

03UN113

ברז מים חמים למתקן 
קלאסיק הברגה 

חיצונית ״3/8

03UN114

ברז מים קרים 
למתקן קלאסיק 
הברגה חיצונית 

״8\3

03UN115

ברז למתקן מים 
״HFS 3/8 כולל 

יציאה למדיד

03UN120

ברז למתקן מים 
״HFS 3/8 בלי מדיד

03UN121



158

ברזים ואביזרים לברי מים

ברז פלסטיק לבן למים 
קרים\חמים למתקן 
שתייה על השיש 

161T-G לדגם פומה

03UN134

ברז פלסטיק למים 
קרים\חמים למתקן 
שתייה על השיש 

16T-G/D לדגם טייגר

03UN136

ברז יחיד 24VDC עם 
חיבור מהיר ״1/4

62UN299

 220V ברז מגנטי
כניסה הברגה 3/4
יציאה הברגה 1/4
)מתאים לתמי 4(

 220V ברז מגנטי
כניסה הברגה 3/4

2 יציאות 1/4
)מתאים לתמי 4(

ברז מים חשמלי עם 
נפח זרימת מים רחב 

למתקן שתייה 
דגם 818

16EV020 16EV021 62ME001

ברז מים 
חמים 

לאולימפיק

03UN130

ברז חשמלי כפול 
לכניסת מים למתקן 

שתייה על השיש 
KLEARBAR MINI

62KB101

ברז מים 
קרים 

לאולימפיק

03UN131

ברז מים 
פושרים 

לאולימפיק

03UN132

קיט שני 
לחצנים 

לאולימפיק

37FR340C

קיט שלושה 
לחצנים 

לאולימפיק

37FR341

מתקן כוסות לבר 
מים מגנטי 

37FR801

תושבת לבקבוקים 
קומפלט - כוללת 4 

חלקים למתקן שתיה דגם 
אולמפיק עבור מי עדן

35ME003

מכסה עליון עם 
פתח לנוקר לבר מים 
דיגיטלי עומד או על 

השיש 

35ME002

שסתום אל-חוזר 
למתקן שתייה על 
השיש לכל הדגמים

37FR319

מצוף מרובע מכני 
למתקני שתייה לכל 
הדגמים-אונברסלי 

KLEARBAR MINI ולדגם

52KB101

מצוף עגול מכני 
אוניברסלי )כניסה 

מלמעלה( למתקני מיני 
בר תוצרת קוריאה

52UN101

מצוף עגול מכני 
אוניברסלי )כניסה 

מהצד( למתקני מיני 
בר תוצרת קוריאה

52UN101A
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חלפים תואמים לתמי 4

מנורה UV חליפית לתמי 
4 פרימו

מנורה UV חליפית 
לתמי 4 פמילי

37TM01137TM010

מדבקה עם כרטיס אלקטרוני 
תואם לתמי 4 דגם

67TM110

מיכל מים חמים קומפלט מבודד עם 
גוף חימום תואם למתקן מים 

תמי 4

פילטר למערכת מים תואם 
תמי 4 תת-כיורי

מנורה UV אולטרה סגול למערכות טיהור 
מים תת כיורי תואם תמי 11W 4- אורך 

21 ס״מ

37TM33537FR21337FR700

גוף חימום 2 מגעים מכופף 
תואם לתמי 4

מעקף תואם לתמי 4  קיט 2 סנני מיקרופילטר 
בעלי תו-תקן ישראלי עם 

מעקף תואם לתמי 4

מסנן תואם לכל ברי המים 
של תמי 4

26FR550

37TM004 37TM00537TM444

רגש מים קרים/חמים ארוך 
תואם לבר מים תמי 4

רגש מים חמים/קרים קצר 
תואם לבר מים תמי 4

27TM20127TM200

שנאי למתקן מים תואם תמי 4 
פרימו/פמילי

67TM100

כרטיס תצוגה ראשי למתקן 
4 פמילי מים תואם תמי 

כרטיס ספק כח לבר מים תואם 
תמי 4 פרימו/פמילי

67TM10267TM101

כרטיס ספק כח UV לבר מים 
תואם תמי 4 פרימו/פמילי

67TM103

מעגל אלקטרוני עם מגעים 
סביב נורית UV לבר מים תואם 

תמי 4 פרימו/פמילי

67TM104
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כרטיסים אלקטרוניים לברי מים

לוח מחווני תאורה )לדים( 
למתקן שתייה על השיש 

לדגמים טייגר/פומה

37FR332

לוח מחווני תאורה )לדים( 
למתקן שתייה על השיש 

16T-G לדגם אנג"ל

37FR332A

לוח פיקוד דיגיטלי לבר 
מים אטלנטיס 
628-CW דגם

37FR848

לוח פיקוד שבת דיגיטלי 
לבר מים דיגטלי 

אולמפיק 3/2 ברזים

37FR849

כרטיס אלקטרוני אחורי 
לבר מים דיגיטלי 

אולימפיק 2/3 ברזים 

37FR852

כרטיס אלקטרוני תצוגה 
עליון קדמי למתקן 

שתייה על השיש לדגם 
KLEARBAR MINI

67KB100

כרטיס אלקטרוני תצוגה 
אחורי מרובע קטן למתקן 
שתייה על השיש לדגם 

KLEARBAR MINI

67KB102

כרטיס אלקטרוני תצוגה 
אחורי מלבני ארוך למתקן 
שתייה על השיש לדגם 
KLEARBAR MINI חדש

67KB105

כרטיס אלקטרוני אחורי 
למתקן שתייה על השיש 
קלאסיק מכני 2/3 ברזים

37FR854

כרטיס אלקטרוני 
תצוגה עליון למתקן 
שתייה על השיש 
לדגם קלאסיק 
מכני 2/3 ברזים

37FR855

כרטיס אלקטרוני אחורי 
למתקן שתייה על השיש 

 KLEARBAR לדגם
PANAMERA

67KB107

כרטיס אלקטרוני תצוגה 
עליון קדמי למתקן 

שתייה על השיש לדגם 
KLEARBAR PANAMERA

67KB106
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רגש עם פלג 
שלושה פינים 

למיכל מים חמים 
לבר מים אולימפיק 

על השיש דגם 
דיגיטלי ישן

27FR050

רגש )סנסור( ארוך למיכל 
מים חמים למתקן שתייה 

עומד עם מקרר 
תחתון דגם דיגיטלי

27FR059

רגש למיכל מים קרים 
למתקן שתייה על השיש 

דגם קומפקט

27CO200

רגש מים חמים 
קצר למתקן 

מים של מי עדן

27ME201

רגש )סנסור( למיכל 
מים קרים למתקן 

שתייה על השיש דגם 
KLEARBAR MINI

27KB200

רגש עם פלג 
שלושה פינים 

למיכל מים קרים 
לבר מים אולימפיק 

על השיש דגם ישן

27FR051

רגש )סנסור( 
למיכל מים חמים 

למתקן שתייה 
על השיש דגם 

קומפקט

27CO201

רגש עבה עם 
מעטפת סיליקון 
למיכל מים חמים 

למתקן שתייה 
אטלנטיס

27FR050A

רגש )סנסור( למיכל 
מים חמים למתקן 

שתייה על השיש דגם 
KLEARBAR MINI

27KB201

רגש )סנסור( למיכל 
מים חמים למתקן 

שתייה על השיש דגם 
T02NP-LC20 דיגיטלי

27FR048

רגש עבה למיכל 
מים קרים לבר 
מים אטלנטיס 

)אורך כבל 50 ס״מ(

27FR051A

רגש מים 
קרים ארוך 
למתקן מים 
של מי עדן

27ME200

תרמוסטטים ורגשים לברי מים

תרמוסטאט 
לקולר מים

27FR033A

תרמוסטט קטן 
NC °87\°89 לממתקן 
שתייה על השיש לכל 

הדגמים

27FR052

תרמוסטאט קטן 
לבטחון NC97° עם 
לחצן איפוס למתקן 

שתייה על השיש לכל 
הדגמים 

27FR053

תרמוסטאט קטן 
NC105° עם לחצן 
 )RESET( איפוס

למתקן שתייה על 
השיש לכל הדגמים

27FR055

תרמוסטאט קטן 
NC105° ללא לחצן

27FR055A

תרמוסטאט קטן 
NC115° עם לחצן 

איפוס למתקן שתייה 
על השיש לכל 

הדגמים

27FR057

תרמוסטאט קטן 
NC99° למתקן שתייה 

על השיש לכל 
הדגמים

27FR054

 °NC92 תרמוסטאט קטן
למתקן שתייה על השיש 

לכל הדגמים

27FR058

תרמוסטאט קטן 
NC99° עם לחצן איפוס 

למתקן שתייה על 
השיש לכל הדגמים

27FR054A

רגש )סנסור( 
למיכל מים 

קרים לבר מים 
אולימפיק

27FR049

תרמוסטאט קפילרי 
ללא ציר לקירור 

למתקן שתייה על 
השיש לכל הדגמים

27FR206
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חלקי חימום וקירור לברי מים

מנוע פאן 5W איטלקי 
FMI

28FR001A

פאן תחתון עם רגלית 
ממתכת ועם כנף מפלסטיק 

220V-דגם איטלקי

36FR080C

מאוורר מרובע עם מיסב 
החלקה שמן למתקן 

שתייה על השיש

28KB100

1/3 INDIGO HP + מדחס
גז 134A - ללא קירור 

שמן 

36ID131

1/6 INDIGO HP מדחס
- 134A גז

 ללא קירור שמן

36ID160

1/3 INDIGO HP מדחס
גז 134A -ללא קירור 

שמן

36ID130

1/4 INDIGO HP מדחס
 - 134A גז

ללא קירור שמן

36ID140

 1/4 INDIGO HP + מדחס
- 134A גז

 ללא קירור שמן

36ID141

 1/5 INDIGO HP מדחס
- 134A גז

 ללא קירור שמן

36ID150

מיכל מים לבר 
אטלנטיס

37FR335C

מיכל מים חמים 
למתקן שתייה 

עם חור לכניסת 
רגש מים לדגם 

אולמפיק ישן

37FR335A

מיכל מים חמים 
למתקן שתייה עם 
חור לכניסת רגש 

לדגם אולמפיק

37FR335B

מיכל מים חמים 
קטן עם הברגה 

למתקן שתייה על 
השיש לדגמים 

טייגר/אנג״ל

מיכל מים חמים 
קומפלט למתקן 
שתייה דגם 798 
כולל גוף חימום 
חיצוני, סנסור 
חימום עד°90

מיכל מים חמים 
למתקן שתייה על 

השיש לדגמים 
טייגר/פומה

מיכל מים חמים 
למתקן שתייה 

דגם 818

37FR326 37ME33537FR335 37ME336

גוף חימום בנד 
נירוסטה למתקני 

מים רוחב 6.5 
ס״מ קוטר 12 ס״מ 
675W שני חוטים

26FR605

גוף חימום בנד 
נירוסטה למתקני 
מים רוחב 6 ס״מ 

קוטר 12 ס״מ 
500W שני חוטים

26FR606

גוף חימום בנד 
+ פלג נירוסטה 

למתקן מים 
אטלנטיס קוטר 12 
 35W + 400W ס״מ

שלושה חוטים

26FR607

מיכל מים חמים 
למתקן שתייה קליר 

בר מיני

37KB335

גוף חימום בנד 
נירוסטה למתקני 

מים קטן קוטר
9 ס"מ

גובה 4.2 ס"מ

26FR604

גוף חימום בנד 
נירוסטה למתקן מים 
קטן קוטר 9 ס"מ  

גובה 6.54 ס"מ

26FR604A

גוף חימום בנד 
נירוסטה למתקני מים 
רוחב 7 ס״מ קוטר 10 
ס״מ 450W שני חוטים 
מתאים לקלירבר מיני

26KB100
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חותך צינור 
פלסטיק 
מקצועי

93AG346

קטר ידני איכותי 
לצינור פלסטיק

37DM500

ציוד למעבדה ולמתקין

ונטיל שרות 
+ צינורית

25FR031

 134A בלון גז
למקרר ביתי 

13.5 ק״ג

33FR134A

סט 2 צינורות + 3 
מחברים למילוי גז 

135-CH

93AG341

סט שעונים איכותי + 
 / 404-R צינורות לגז

R134 / 22-R

93AG230

ערכת הלחמה 
לקירור ומיזוג + 
בלון חמצן 3 ק״ג

93AG048

בלון גז 1 ליטר 
פרופן 400 גרם 

כחול

36FR115

ברז מחט רב 
קטרים "4\1 - 
3\8" - 5\16"

36FR126

תרמומטר
 דוקרן דיגיטלי 

מ-°50- עד °300+

93AG012C

אלקטרודה 
סולפס נחושת 

2% -1 ק״ג

36FR000

אלקטרודה סולפס 
1.5 מ"מ 20% מצופה 

לבן 1 יח

36FR001

אבקת הלחמה 
לכסף 500 
FLUX גרם

36FR114

גריז טרמי לבן 
לתרמוסטט או רגש 

חם/קר במתקני שתייה.  
שפורפרת 100 גרם

93AG945

מכשיר לבדיקת 
TDS איכות מים

37FR321

 H1 גריז רב שימושי
דרגה III מאושר 

מזון שקוף 400 גרם

93AG947

מסיר אבנית אקולוגי 
לברי מים ומכונות קפה 

250 מ״ל

03CM137

חומר ניקוי טעמי 
לוואי לברי מים

 0.75 ליטר

03AG347

טפלון גרמני 
תוצרת וירט לבן 

אורך 12 מטר

93AG939

מקדח כוס 
יהלום 13 מ״מ 
לשיש וגרניט 
תוצרת סיירוקס

93AG440

חותך צינורות מיני 
16-3 מ״מ וירט

93AG39234FR004

פילטר למקרר
20 גרם "1/4

לקפילר בעובי 
0.35 מ"מ
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רשומות


