
5555
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משאבות

ASKOLL עגולה 3 ברגים

63UN900

25W עגולה עם פלג ASKOLL

63UN901

PLASET בסיבוב 8 פינים

63UN917

ASKOLL מרובעת פלג אחורי

63BS130

ASKOLL מרובעת 
פלג קידמי

63BS131

 30W הנינג אוניברסלית
תוצרת גרמניה

63HI212

מגנטית בסיבוב 
קופרצי פרופלור 
גבוה + נעלי כבל

63UN925

מגנטית מרובעת 
בסיבוב 4 פינות 

מגעים למטה

63UN931

מגנטית 4 תפסים פלג למעלה 
קופריצי אדומה

63UN932

בוש 8 ק"ג חליפית

63BS144

אסקול/סימנס 8 ק"ג

63BS134A

AEG רגליים

63AE118

מגנטית למדיח בקו/בלומברג

63BE252

SE מגנטית סיבוב מדיח סימנס

63BS129

משאבת הורקה מגנטית עם 
כרטיס למדיחי בוש חדשים

63BS141

SMS מדיח בוש/סימנס

63BS138

611332631200423048

משאבה מגנטית אסקול פלג 
 40W למעלה

63UN909
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משאבות

משאבה בוש 
 1650-WFL

6 ק"ג פתח חזית
-חצי בסיבוב

63BS148

משאבת מים 
למכונת כביסה 
LG עם פילטר

63LG201

משאבה קנדי 
EVO 1072/הובר

63CY818

ווירפול/באוכנכט/
סימנס

63PI102

ווירפול/באוכנכט משאבת מים 
 6540 /3900 / 2017-AWE 

/6660 / 4105 חזית

63PI104

משאבה למכונת כביסה 
סמסונג עם פילטר

63SO100

משאבה למכונת כביסה 
סמסונג דגם חדש 4 יציאות

משאבה למייבש כביסה 
אריסטון IS-70 + מיכל עיבוי

63SO101 63AR810

משאבה קריסטל 2000 מגנטית 
אסקול ללא פלג

63TB145

DC90-1111OK481236018559

-WA משאבה באוקנכט
3700

63MY954

 ESKOLL משאבת עיבוי
למייבש כביסה אאג

63AE003

משאבה מגנטית למייבש 
כביסה סימנס 

63BS135

משאבה למכונת כביסה 
מגיק שף/מייטג 3350 

-2300חליפי

משאבה למייבש וירפול 

63BA152 63PI106

ווסטל/אלקטרה/
אינדסיט/אריסטון/פילקו

63AR805

משאבת מים למכונת 
כביסה ביקו יציאה 

באלכסון

63BE250

משאבה למכונת כביסה 
בוש 

8 ק"ג 4 ברגים מקדימה 

63BS144

 850-XT משאבה בוש
מגנטית 
פתח עליון

משאבה למכונת כביסה 
מגיק שף/מייטג

63BS145 63MY954A
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משאבות/פילטרים

פילטר טרפז למייבש כביסה 
קונסטרוקטה

64BS022

פילטר הברגה למשאבה 
בוש/ סימנס

64BS024

פילטר למשאבה למכונת 
כביסה בוש 8 קג -חליפי

64BS025

פילטר מקורי למשאבה למכונת 
כביסה בוש 8 ק״ג

64BS035

בית מסנן פילטר למכונת 
כביסה טלסה/גורניה

64TL500

פילטר הברגה למכונת כביסה 
הובר/קנד

64CY049

פילטר משאבה למכונת כביסה 
 IT WASH

64IW400

פילטר הברגה שחור למשאבה 
פאגורספקטרה

64ST507

משאבה למייבש כביסה 
אריסטון

63AR810

משאבה למייבש כביסה סימנס משאבה למדיח כלים מילה
/ 84300-WTE בוש

84100-WTE 

63MI08663BS136

משאבה למייבש כביסה 
סימנס/בוש 

63BS156

משאבה מרלוני נגדית צואר 
ארוך מגנטית משופעת פלסט

63PH612

משאבה עיבוי + בסיס למייבש 
כביסה קנדי קלוינטור

63CY815

משאבה אסקול בסיבוב 8 
תפסים פלג למעלה

63UN903

פילטר למכונת כביסה 
באוכנכט

64BA170
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גופי חימום/מנעולי דלת

265961263762

2000W ללא חור עם הגנה 
25.5 ס"מ

65BA102

2000W עם חור עם הגנה 25 
ס"מ

65BS050

קצר עם חור 2000W עם הגנה
 21 ס"מ

65BS052

גוף חימום + זוג אטמים )ללא 
חור/חור( למכונת כביסה מילה 

2100w/220v דגם חדש

65MI148

גוף חימום + אטם עם חור 
למכונת כביסה מילה דגם 820 

2650W

65MI147

גוף חימום למכונת כביסה 
פיליפס 1850W -דגם.550 

קומפקט

65PI401

1850W לדוד פלסטי אורך 22 
ס"מ

65ST320

 1700W גוף חימום עם חור
למכונת כביסה IT WASH דגם 

IT55081 חזית

65IW400

מנגנון מילה לדלת 828

68MI084

מילה W-145 פתח עליון

68MI085

סמסונג/אלקטרה 10702
10703 פלג 3 מגעים + 
פלג 4 מגעים עם כבל

68SO100

קריסטל 2909 קריסטל אורגינלי

68TB121 68TB121A

קריסטל 3 מגעים

68SG335

 וסטל/אלקטרה/לנקו 
3 מגעים

68VS100

AEG/זנוסי/נורמנדי

מפסק דלת א.א.ג )אאג(\זנוסי\
NWF נורמנדי

68ZK068

AEG זנוסי/אלקטרולוקס 

קומפקט 3 מגעים

68ZN080

4837752 302430600001 55X3548

1462229145

55X3548
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מנעולי דלת

AEG/אלקטרולוקס/זנוסי 

4 מגעים

68AE018

מפסק דלת 
בקו/יוניברסל עם כבל

68BE251

מפסק דלת בקו/קריסטל

68BE252

מפסק דלת למכונת כביסה 
בקו /בלומברג

68BE254

AEG/אלקטרולוקס 4 מגעים

68AE021

מפסק דלת 
AEG פתח עליון 3 מגעים

68AE029

מפסק דלת 
ווירפול/באוכנכט

68BA021

מפסק דלת וסטל / 
קריסטל CFI565K מרובע

לבן 4 מגעים עדינים

68VS101

1249675131

1461174045 1462229202

IT-WASH 3 מגעים

68IW401

LG מפסק דלת

68LG200

מפסק דלת מכונת כביסה זנוסי

68ZN085

מפסק דלת למכונת כביסה 
הייר

68HR100

אינדסיט חזית 3 מגעים

68IT098

אינדסיט/LG שלושה מגעים 
בפלג

68IT099

אינדסיט/אריסטון

68IT106

אינדיסיט/אריסטון 
3 מגעים

68IT107
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מנעולי דלת

מפסק דלת 
בקו פתח עליון 3 מגעים

68BE257

מפסק דלת בוש/סימנס 3 
מגעים

68BS115

מפסק דלת בוש/סימנס

68BS117

מפסק דלת 
בוש/סימנס 3 מגעים

68BS118

מפסק דלת 
בוש/סימנס

68BS128

מפסק הובר 3 
מגעים

68HO101

ווסטל/פאגור 
3 מגעים

68FG260

מפסק דלת 
ווירפול קומפקט

68PI179

מנעול דלת 
ווסטל/מידאה

68VS102

/LG מפסק דלת
סמסונג

68LG201

מפסק דלת למייבש 
כביסה קרדה/

אינדסיט

68HP102

182154

610147

מפסק דלת בוש/
סימנס 8 ק״ג 
מגעים עדינים

68BS129

616876

בוש/סימנס 8 ק״ג 
מגעים רגילים

68BS130

619468

421470
603514

מפסק דלת 
למכונת כביסה 

בוש 7 ק"ג

68BS131

41016879

הובר קומפקט 
3 מגעים

68HO103

46002876

/LG מפסק דלת
דייהו

68LG202

ווירפול/באוכנכט פלג 
3 מגעים

68PI167

מפסק דלת וסטל / 
קריסטל מרובע לבן 

4 מגעים עדינים

68VS101

מפסק דלת LG למכונת 
כביסה 10 ק"ג

68LG203
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צירי דלת

ציר דלת בקו

74BE251

ציר דלת BUSH סיני/
דלונגי

74BH100

ציר דלת מייבש בוש/
 סימנס

פיליפס/קרוסלי

74BS330

ציר דלת בוש/סימנס 6 
ק״ג

74BS335

ציר דלת בוש/סימנס 8 
ק״ג עם שקע

74BS338

ציר דלת בוש 8 ק״ג

74BS337

ציר דלת פאגור/אלקטרה

74FG150

LG ציר דלת

74LG100

ציר דלת וסטל/אלקטרה/
לנקו

74VS100

ציר דלת מייבש מולר/
יונדאי סיני

74MR351

ציר דלת קומפלט 
IT WASH למכונת כביסה

74IW400

605319 620835 651004 625486 634198

ציר דלת למכונת כביסה 
סמסונג 8 ק״ג

74SO100

ציר דלת למכונת כביסה 
סמסונג 8 קג

74SO101

-WML ציר דלת בקו
15065

74BE253

ציר דלת גדול למכונת 
כביסה בוש סימנס

ציר דלת למכונת כביסה 
בוש

ציר דלת גדול למכונת 
כביסה בוש

74BS339 74BS340 74BS341

ציר דלת למייבש אאג/ 
אלקטרולוקס

74AE020

ציר דלת למייבש כביסה 
גנראל/קרדה

74HP505
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אריסטון/אינדיסיט

54AR012

אריסטון/אינדיסיט

54AR013

אריסטון/אינדסיט

54AR014

אריסטון/אינדסיט

54AR015

קנדי/הובר

54CY150

קריסטל

54TB250

פחמים

AEG R

54AE003

AEG/בקו

54AE006

פחם בודד עם בית 
מתכת לבקו

54BE251

בקו

54BE252

זנוסי/אלקטרולוקס
AEG אלכסון שמאל

מילה 800/700 זנוסי/אלקטרולוקס
AEG אלכסון ימין

54ZN15154MI054 54ZN150

פחם בודד עם בית 
מתכת 5X13.5 מ״מ

זוג פחמים מילה עם בית 
רחב למנוע מכונת כביסה 

מילה דגמים חדשים

54ZN15354MI055

זוג פחמים עם בית 
למכונת כביסה אאג 
עם מגעים מלמעלה

בקו/קריסטל

אבן לבנה לליטוש 
קולקטורים

54AE008 54BE250

54UN101

C.E.SET C.E.SET

בוש/סימנס חוט 
באמצע

54BS014A

זוג פחם בוש ארוך 
4.2 מ״מ למכונת 

כביסה 8 ק״ג

בוש/סימנס סנדביץ

54BS02054BS019

סט פחם בוש עם 
קפיץ מקורי

54BS021

בוש/סימנס חוט 
מהצד

AEG/סימנס/בוש

54BS014 54BS018

154740
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שרוולים

שרוול דלת AEG 6 ק״ג שרוול אריסטון/8105

55AE010 55AR031

שרוול בוש דגם 8 ק״ג 
עם צינור סבוניה וניקוז

שרוול בוש 8 ק״ג מקורי 
)נגד עובש(

שרוול דלת מכונת 
כביסה קנדי

55BS070 55BS075 55CY080

שרוול דלת סימנס/בוש 6 
ק״ג עם חור

55BS045

שרוול דלת בוש/סימנס 
8 ק״ג מקורי עם בנדים 

פלסטיק

שרוול דלת למכונת 
 IT WASH כביסה

55BS068

55IW401

-WAS שרוול בוש 8 ק״ג
12S44

שרוול דלת למכונת 
 IT WASH כביסה

55BS064

55IW400

שרוול וסטל 9 ק״ג 
פנסוניק 7 ק«ג עם שני 

חורים 

55VS103

שרוול דלת סמסונג
 8 ק״ג

55SO102

שרוול דלת קריסטל 
NG 2909

55TB288

שרוול וסטל/אלקטרה

55VS100

שרוול אלקטרה וסטל 
8-7 ק״ג

55VS102

שרוול דלת זנוסי 5105/ 
ZWF1021W

55ZN342

שרוול דלת למכונת 
כביסה 7 ק״ג גדול 
LG למכונת כביסה

שרוול דלת גדול למכונת 
כביסה מילה 

שרוול הובר 812 קנדי

55LG201 55MI171

55HO380

680405361127

680769

1108590405 686004

DC6401664A

שרוול סמסונג 8 ק״ג

55SO109
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בולמים

10MM/140N AEG

78AE002

10MM/80N AEG

78AE007

12MM/60N AEG

78AE008

10MM/80N AEG

78AE009

בקו/יוניברסל 
10MM/85N

 AEG/סימנס
10MM/120N

78BE250

78BS016

ווסטל/בקו 
10MM/80N

בוש/סימנס/מילה 
8MM/120N

78BE252

78BS016A

10MM/110N בקו

בוש/סימנס 
10MM/80N

78BE255

78BS022

13MM/85N בקו

זוג בוש/סימנס 
8MM/60N

ווירפול/
באוכנכט

סט תיקון לזוג 
בולם מרובע בוש/

סימנס

78BE254

78BS020

78IG053

78BS023

זוג בולמים בוש 
למכונת כביסה 
SUSPA בוש 6 ק״ג

78BS024A

סט 3 בולמים 
למכונת כביסה 

בוש 8 ק״ג

סט בוש/סימנס 6 
ק״ג

78BS025

78BS024

זוג בולמים בוש 
למכונת כביסה 
SUSPA בוש 8 ק״ג

78BS025A

448032448032

673541 673541

קיט בולם 
אינדסיט

78IT101

דלונגי/נורמנדי 

78HP023

LG

78LG201

פילקו 
10MM/250N

78PH087

אריסטון/אינדסיט

78PH089

בולם פילקו/
120N אינדסיט

78PH091

 AEG/SMAG
10MM/90N

78SM100

סמסונג 
10MM/100N

78SO100

בולם ווירפול/
באוקנכט 9 ק«ג

78IG057

בולם בלון 
למכונת כביסה 

LG

78LG202
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מנועים/ברזים/מדי גובה

1W 180 דק

חיישן לחץ ווירפול/
באוכנט

16EV001

08PI168

2W 180 דק

16EV002

3W 180 דק

16EV003

1W °90 דק

מד זרם למכונת 
כביסה 8 ק״ג

16EV004

52BS032

3W °90 דק מד גובה מים למדיח 
ווירפול

16EV006 52PI015

220V -°180 יציאה עם 
הברגה 4/3 בכניסה 
והברגה 4/1 ביציאה

16EV020

2W °180-220V עם 
הברגה 4/3 בכניסה 
והברגות 4/1 ביציאה

16EV021

מד גובה למכונת 2 יציאות בוש/סימנס
כביסה ווירפול

62BS02352PI025

בוש/סימנס 6 ק״ג 

מד גובה מים בוש/
סימנס 8 ק״ג

62BS029

52BS039

בוש/סינס 8 ק״ג

62BS032

ברז כפול לווירפול 
עם פלג

62PI360

אינדסיט/אריסטון

מד גובה מים בקו 
קטן 3 מגעים

52BS031

52BE254

גוף חימום למדיח 
בוש רחב

65BS038

מנוע מדיח כלים 
בוש עם גוף חימום

83BS490

מנוע/גוף חימום 
למדיח בוש

83BS485

מנוע למדיח בוש עם 
גוף חימום

מד זרם למדיח בוש/
סימנס

מנוע עם גוף חימום 
למדיח בוש רחב

83BS491

52BS037

83BS495

654575651956 12014090 12019637

263330 428210

428210

174261

424099

481227128554

602819 611317

481227128556

480140101529

2819710500
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גופי חימום למייבשים/מדיחים

גוף חימום קטן 
קופרשמיט

65MR350

גוף חימום למייבש 
מילר/קופר סיני

65MR352

גוף חימום למייבש 
מרלוני/ספקטרה

65ST310

גוף חימום למייבש 
קריסטל 222 פתח עליון

65TB245

גוף חימום צינור 
למדיח בוש

65BS041

צינור אקווה סטופ 
למדיח כלים בקו/ 

מבלומברג

62BE100

גוף חימום צינור 
מדיח בקו/אוניברסלי

65BE250

מנוע מדיח אינדסיט 
עם מחלק מים 

83IT218

מנוע מדיח אינדסיט 
צר

גוף חימום למייבש 
כביסה בוש

גוף חימום למייבש 
כביסה אלקטרולוקס 

3 מגעים 

83IT215 65BS057

65ZN306

גוף חימום+ראש 
מנוע ווירפול/

באוקנכט

גוף חימום למייבש 
כביסה אאג

גוף חימום למייבש 
כביסה אלקטרולוקס 

65PI417 65ZN305

65ZN307

גוף חימום למדיח 
/ITT/אינדסיט

נורמנדי

65IT147

גוף חימום למדיח 
אינדסיט/אלקטרה

65IT146

481010518499

גוף חימום מלבני 
למייבש אאג

65AE029

גוף חימום למייבש 
כביסה אלקטרולוקס 3 

מגעים 

65ZN306

גוף חימום מרובע 
קטן עם טרמוסטטים 

למייבש סיני 

65MR354

גוף חימום למייבש 
כביסה פיליפס\
קונסטרוקטה 

65IG106

גוף חימום יצוק למייבש 
ווירפול/באוקנכט

גוף חימום ספירלי 
למייבש קרדה/

אינדסיט

גוף חימום קופסא 
למיבש אלקטרולוקס

65BA302

65HP081 65ZN308

480181700014
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מיסבמק«טמיסבמק«ט

13AG601600113AG0276207

13AG602600213AG0286208

13AG603600313AG0296209

13AG604600413AG0326302

13AG605600513AG0336303

13AG606600613AG0346304

13AG607600713AG0356305

13AG020620013AG0366306

13AG021620113AG0376307

13AG022620213AG046606

13AG023620313AG047607

13AG024620413AG048608

13AG025620513AG049609

13AG026620613AG1006000

13AG06662613AG069629

13AG06762713AG0806308

מידהמק«טמידהמק«ט

05AG01620X40X1005SO10112/35X65.55X10 

05AG08521X40X705AG10835X65X10 

05AG01722X40X1005BS23112/10/35X72 

05AG01811.5/22X40X8 05AG12814/35X76X10 

05AR41212/55X10/25X4705BS23612/37.4X62X10 

05AG01722X40X10 05LG10012/37X66X9.5 

05AG01811.5/22X40X8 05LG10137X76X9.5 

05AR41212/55X10/25X47 05AE10314/11-40.2x72 

05AG09325X47X1005AG11040X55X10

05AG09412/25X47X10 05AG11440X62X10

05BE10025X50X1005AG11240X66X7 

05AG02725X50X1005AG12014/80X12/40X70 

05AG02828X40X705BS23442.4X72X10 

05AG12511.5/28X52X9 05AG05842X62X10

05BS23228X62X1005SO10044.7X65.55X12 

05AE10212/10-52-30 05BA40150X100X13.5 

05AG03112/30X52X10 05AG194V20 

05AE100A30X53X10.5 05AG195V22 

05OC10312/10/30X55 05AG198V22 

05BL2729.5/16/69/30X6205AG200V25 

05AE10112.5/10/35X62 05AG20128A-V 

05AG04435X62X10 05BA40040-V 

בתי מיסב/מחזירי מים

בית מיסב 
פלסטיק ימין/
שמאל א.א.ג 

77AE012

תוף עם ציר למכונת 
כביסה 7 ק״ג 
קונסטרוקטה 

70BS035

ציר תוף למכונת 
כביסה סמסונג 

75SO102

גריז למיסבים/
אטם מחזיר מים

03AG075

בית מיסב אינדיסיט

77IT203

744283
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סט אטם בוש/סימנס

77BS028

סט מיסב סימנס 
קומפקט

77BS029

סט מיסב בוש/סימנס 
6207/6305 8 ק״ג

77BS045

סט מיסב בוש/סימנס 
6206/6205 8 ק״ג

77BS046

497540 619809 619808

בתי מיסב

מיסב פלסטיק קומפלט 
למכונת כביסה הובר קומ 

512 /ספקטרה אומגה

77CY110

בית מיסב ווירפול/
באוכנכט פתח עליון

77PI107

סט ציר + בוקסה 
מרובעת למייבש 

אריסטון

ציר תוף א.א.ג אטם 
35X52

77HP070 75AE004

בית מיסב 3 רגליים 
למייבש

77PI100

סט אטם ובוקסה 
לקריסטל

05TB510

בית מיסב קריסטל LG ציר תוף

77TB106A 75LG201

בית מיסב קריסטל 
VC

77TB150

ציר תוף קריסטל צד 
NG גלגל

75TB100

ציר תוף קריסטל 
נגדי 

NG לגלגל

75TB101

סט ציר + 2 בוקסות 
+ 4 מחליקים למייבש 
כביסה קרדה\אינדסיט

זוג גלגלי מתיחה לבנים 
עם זרועות למיבש 

מולר\יונדאי סיני

77HP072 11MR350

מיסב קומפלט למכונת 
כביסה הובר קומ 512/

ספקטרה אומגה

77CY111

MT7120 קריסטל

77TB107

זנוסי/אלקטרולוקס 
6204

77ZN150

זנוסי/ אלקטרולוקס 
6204

77ZN151

AEG/אלקטרולוקס 
6203

77AE010

AEG/אלקטרולוקס 
6203

77AE011

46005903 481231019144

52X5564

53188955271 53188955289 4071430963 4071430971
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פלסטיקה

דלת קומפלט בוש/סימנס
 6 ק״ג

57BS054

דלת קומפלט בוש/סימנס 
6 ק״ג כסופה

57BS056

דלת קומפלט בוש/סימנס 
6 ק״ג

57BS058

מסגרת 6 ק״ג חיצוניֿת
AEG לבנה 

57AE006

דלת קומפלט למכונת כביסה 
בוש 6 ק״ג 

57BS032

דלת קומפלט בוש/סימנס 8 
ק״ג

57BS053

נועל דלת מייבש באוכנכט

24BK212

נועל דלת קטן למייבש ווירפול/
באוכנכט

21BA040

דלת קומפלט מייבש כביסה 
קריסטל

57TB169

מיכל עיבוי מים למייבש בוש/
סימנס

24BS055

704287

679231

702253702233

481227138354481227138362

מיכל מים בדלת מייבש
קנדי הובר 

24CY050

דלת קומפלט בוש

57BS071

מיכל מים מעבה למייבש 
כביסה אלקטרולוקס

24AE040

דלת קומפלט עם ציר עם 
ידית חיצונית למכונת כביסה 

ITWASH/קריסטל

57IW400

דלת קומפלט 
 LG למכונת כביסה

57LG200

דלת קומפלט סימנס פתח 
עליון מתאים לווירפול

)כולל תא סבון(

57BS072
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ידיות

ידית דלת למייבש בוש

21BS319

ידית דלת מקורי 
בוש/סימנס 8 ק״ג

21BS351

ידית דלת מקורי בוש/
סימנס 8 ק״ג

21BS352

ידית דלת בוש/סימנס 
6 ק״ג

21BS259

ידית דלת בוש/סימנס

21BS302

ידית AEG קומפלט

21AE231

/AEG ידית
אלקטרולוקס

ידית אאג / 
אלקטרולוקס 

סט ידית דלת עם 
לשונית בצורת קשת 

למכונת כביסה

21AE232 21AE233 21AE234

 AEG ידית דלת
רחבה 6 ק״ג

21AE026

ידית דלת פאגור 
מייסטר/ספקטרה/

אלקטרה

לשונית דלת + נגדי 
למייבש קריסטל/

אלקטרה

21FG602

21MR355

ידית דלת מייבש 
אפולו

21SR201

ידית דלת בצורת 
קשת למכונת כביסה 

וסטל 8 ק״ג

ידית למייבש כביסה 
אלקטרולוקס

21VS116 21AE300

ידית דלת סמסונג ידית דלת נסתרת 
צרה למכונת כביסה 

סמסונג 8 ק״ג 

21SO100 21SO105

ידית וסטל/אלקטרה

21VS110

ידית דלת אלקטרה/
לנקו/וסטל

21VS105

ידית חצי ירח וסטל 
אלקטרה/לנקו

לשון דלת למייבש 
אאג אלקטרולוקס

21VS112 21AE023

ידית דלת זנוסי/
ווסטל

לשונית דלת למייבש 
אאג אלקטרולוקס 
עם חיבור 2 ברגים

21ZN185 21AE301

344221183607 649085

4055128930

647904

50292022006

266751

1108254002

50294509000
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צינור כניסה

מידהמק«ט

18AG070A1.5

18AG071A2

18AG072A2.5

18AG073A3

18AG074A3.5

18AG076A5

אזיקונים

מידהמק«ט

03AG500100 מ"מ

03AG501140 מ"מ

03AG502 180 מ"מ

03AG503200 מ"מ

03AG504250 מ"מ

03AG505280 מ"מ 

03AG506310 מ"מ 

03AG507368 מ”מ

03AG508400 מ״מ

צינור יציאה

מידהמק«ט

19AG023A1.5

19AG024A2

19AG025A2.5

19AG026A3

19AG027A3.5

19AG028A4

מחבר צינור כניסה

תיאורמק«ט

03AG0103/4-כניסה מ3/4 ל

מחבר צינור יציאה

תיאורמק«ט

03AG01817X17

03AG02020X20

מחבר Y צינור כניסה

תיאורמק«ט

03AG0113/4-כניסה ל

אטם לצינור כניסה

תיאורמק«ט

03AG0163/4 אטם

WURTH בגד נירוסטה

מידהמק«ט

03AG23012-8 מ״מ    רוחב 7.5 מ״מ

03AG23116-10 מ״מ    רוחב 7.5 מ״מ

03AG23222-12 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23327-16 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23432-20 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23540-25 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG23650-32 מ״מ    רוחב 9 מ״מ

03AG2379 מ”מ נירוסטה מידה 60-40 מ”מ

03AG2389 מ״מ נירוסטה מידה 80-60 מ״מ

צינורות ואביזרים

צינור פיה עבה

אורךמק«ט

19SV1101.5

19SV1112

19SV1122.5

19SV1163

אורךמק«ט

18AG0420.4

נעלי כבל

תיאורמק«ט

03AG104נעל כבל טבעת

03AG106נעל כבל נקבה

03AG110נעל כבל זכר

03AG111
נעל כבל 

זכר+נקבה

03AG112
נעל כבל 

זכר+נקבה+זכר
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רצועות וצינורות

רצועות

H
אלסטית 
EH נמתחת

AJ מחורצת
אלסטית 
EJ נמתחת

1930115112701034

1938115112501036

1956118512601180

1965120413091196

1970112712221200

1975122810491245

1980123010761250

278123310801252

226127010891270

285128711231308

2010186011261309

1260186611361310

1890188511841313

1894190412001054

1885190612101056

1922192012221161

1951192212301173

1985193012311184

1992193212421195

196512621197

196613211217

196713331280

צינור רך

אורךמק«ט

19UN202צינור למייבש 100 מ״מ ל-1 מטר 4 צול    

19UN203צינור למייבש 82 מ״מ ל-1 מטר    

19UN204צינור למייבש 90 מ״מ ל-1 מטר    

19UN216A5 צינור אלומיניום רך 1 מטר    

19UN217Aצינור אלומיניום 1 מטר 6 רך    

19UN218Aצינור אלומיניום 1 מטר 7 רך

19UN219Aצינור אלומיניום 1 מטר 8 רך    

19UN22010 חבילת צינור רך אלומיניום 7.62 מטר    

צינור קשיח

אורךמק«ט

19UN215A)חבילת צינור אלומיניום 3 מטר קשיח ״4 - )102 מ"מ

19UN216B5" -חבילת צינור אלומיניום קשיח 3 מטר

19UN217B6" -חבילת צינור אלומיניום קשיח 7.62 מטר

19UN219B8" -חבילת צינור קשיח אלומיניום 7.62 מטר

קיט מלכדת סיבים 
למייבש 

03AG201

תריס למייבש כביסה 
לבן/אפור/חום

03AG175

צינור ניקוז 1 מטר 
שרשורי למזגן

סיפון WPRO מפצל לשני 
צינורות הורקה לביוב

סט כדוריות למייבש 
כביסה

19AG100 03AG02103AG456

רצועות איכות
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כרטיסים/צינורות

-EL כרטיס וסטל/אלקטרה
1066 ארבע לחצנים

01VS103

מודול טיימר למכונת כביסה 
20160-WAA בוש

01BS142

מודול למכונת כביסה קנדי/
הובר מקודד

67CY410

כרטיס משולש למכונת כביסה 
הובר

67HO123

כרטיס סימנס תחתון למכונת 
כביסה בוש 8 ק״ג

01BS179

706019

AEG צינור תא סבון דוד

58AE113

צינור תחתון בוש 8 ק״ג

58BS090

צינור תחתון 3 יציאות למכונת 
כביסה בוש

58BS089

צינור סבוניה בוש/סימנס

58BS081

צינור דוד מסנן פילטר 5 
כפלים סמסונג 

AEG/צינור סבוניה זנוסי

58SO106 58ZN603

265958

1297338020

494561 704793

1108513001

צינור תחתון 3 יציאות 
)דוד-משאבה( למכונת 

 IT WASH כביסה

58IW401

צינור תחתון אינדסיט קומפקט

58IT290

צינור תחתון בקו

58BE258

צינור אדים שרשורי 11 כפלים 
למכונת כביסה בקו / בלומברג

58BE261

צינור אדים קטן 4 כפלים 
למכונת כביסה סמסונג

58SO104

צינור סבוניה משפך 
מילה

58MI295
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מאפיינים

יבוא ושיווק בלעדי א. תבור סחר

מכונת כביסה 7/10 ק”ג תוצרת איטליה

טיימר מכני

18 תוכניות כביסה

A דירוג אנרגטי

1.04kw צריכת אנרגיה

A יעילות כביסה דירוג

מהירות סחיטה 1000 סל”ד

שליטה בטמפ’ 90° - 30°

ביטול סחיטה

פונקציית אל-קמט

דלת פתיחה שמאלית עד 180°

פתח כביסה רחב בקוטר 30 ס”מ

התוף עשוי מנירוסטה

H84XW60XD57 מידות

משקל כ-63 ק”ג   

מק"ט תבור:
 152IW510 - 10 קילו

         152IW500 - 7 קילו

שני דגמים לבחירתך:

 7 ק"ג 
10 ק"ג

שני דגמים לבחירתך:

7 ק"ג
10 ק"ג

האיטלקיה 
האיכותית 

האיטלקיה 
האיכותית 

TAVOR-TRADE.COM    
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סניף חיפה: רח' האשלג 18 בית שנהב   טל: 04-8411190   פקס: 04-8417503   סניף נצרת עילית: רח’ גלבוע 6/19   טל:04-6577197   

א. תבור סחר בע”מ

WWW.TAVOR-TRADE.COM    
מנהל מכירות ארצי אבי בן ישי: 050-8870874

נציגה רשמית של קבוצת              האיטלקית בישראל

מכונות קפה

מכונות ברד

קומביסטימרים

מדיחים

חלקים ל:

חלקי חילוף 
למטבח המוסדי

*להזמנת קטלוג חייג: 04-8411190

נציגים רשמיים בישראל:

ברזי שטיפה

תנורים

מכונות קרח

צ'יפסרים
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