
7979
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גופי חימום

גוף חימום לתנור תורכי 
תחתון אפיה 1200W שלוש 

קשתות 23.3X30.2 ס״מ

38BE218

 1200W גוף חימום יחיד
 33X28.5 לתנור בקולגנט

עם 3 קשתות

38BE214

גוף חימום כפול בקו 
800W + 1000W

גוף חימום כפול  
1100WX2

38BE220 38BE222

גוף חימום כפול בלרס 
1500Wּ1000W

38BE219

גוף חימום כפול יציאות 
בצד לתנור טורקי

גוף חימום קינג כפול 
1800W + 700W

38BR117

38KN405

גוף חימום עליון לתנור 
בוש/סימנס

גוף חימום ברדר/לופרה 
1650W בודד תחתון

גוף חימום תחתון 
לה-פורש/אלקטרולוקס

38BS10638BR114

38KN406

גוף חימום תחתון לתנור 
בוש

גוף חימום תחתון + שקע 
V לתנור קינג 

38BS107

38KN407

גו״ח עליון לתנור בוש/
סימנס עם תפס מרכזי 8.8 
ס״מ 230V 1500W+1300 ד

גוף חימום כפול 3 
 1000W - 230V קשתות

+ 1900W לתנור אאג

38BS110

38KN409

470845

גוף חימום טורבו קינג 
2500W

38CU232

גוף חימום חימום טורבו 
2500W

38RN002

2500W גוף חימום טורבו

38RO221

גוף חימום טורבו 
קוטר גדול לתנור קינג  

אלקטרולוקס

גוף חימום כפול ווירפול 
באוקנכט בלרס

38CU232A 38BA106

מייצרת  סחר  תבור 
גופי חימום למטבח 

הביתי והמוסדי

הידעת? 
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גופי חימום

1800W גוף חימום כפול נרדיגוף חימום נורמנדה
ספקטרה/אלקטרה 

2000W/900W

38ND10638ND105

גוף חימום גריל

38PB001

1800W גוף חימום רנקו/תלם

38RN001

גוף חימום כפול לתנור אאג

38AE100

גוף חימום תחתון 2 מגעים

38BA100

 + 900W גוף חימום כפול
2000W לתנור בלרס 

38BA106

גוף חימום כפול לתנור בומפני 
 230V 900W + 1350W

38BP350

גוף חימום עליון יציאה בצד 
כפול רחב עם תפס לתנור קינג

גוף חימום בודד לתנור פורון 
230V-1300W עם פחית + 2 

חתכים

38KN414

38FN250

גוף חימום תחתון דה לונגי 
1300W פחית ארוכה

1300W גוף חימום ספקטרה

38DL104

38ZR324

גוף חימום תחתון לתנור דה 
לונגי רחב 3 קשתות 

גוף חימום רחב לתנור תורכי 
1600W מגעים עקומים וקרובים 
38X42.5 פחית 10 ס"מ 3 גלים

38DL106

38ND057

 1100W גוף חימום חרוזים
תחתון לתנור באוקנכט / 

גורניה

 1250W גוף חימום בודד 3 גלים
76X30 פחית רחבה

38GR100

38ZR331
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 פלטות

מק«טמיסבמק«ט

38CU2001500W145 מ"מ

38CU2012000W180 מ"מ

38CU2022000W220 מ"מ

38CU2031000W145 מ"מ

38CU2042600W220 מ"מ

38CU2051500W180 מ"מ

38CU206450W80 מ"מ

 פלטות

מידותהספקמק«ט

38HL1401200W140 מ״מ

38HL1811800W180 מ״מ

38HL2101700+700W200 מ"מ

38HL2112000W230 מ״מ

38HL2121000+800W215 מ"מ

38HL3002000W/2700W300 מ״מ

38HL2321700W200 מ״מ

גופי חימום 

הספקמק«ט

80UN0221000W

80UN022A1500W

820UN022B2500W

גופי חימום

גוף חימום כפול תחתון רוזייר 
1050W + 400W  דגם

38RO244

גוף חימום סאוטר/לופרה 
1750W

38SU265

גוף חימום ספקטרה תורכי 
2000W-900W כפול

38ST105

גוף חימום כפול לתנור זנוסי 2 
פחיות לתפסים 
670W + 1750W

38ZN412

1530W גוף חימום רוזייר

38RO243

גוף חימום למיחם דגם צהלי 
150W + 1650W עם תרמוסטט

80UN025

גוף חימום תנור פאר תחתון 
1400W

38ZR337
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גופי חימום טרמוקפלים / מפסקים / טיימרים

טיימר עגול לתנור 4 
מגעים

מפסק מואר 3 
מגעים

תרמוקפל ביטחון 
לכיריים סמאג גבוה

מפסק רחב אדום 
מואר 

4 מגעים

41CU020

14AG010

44SM215

14AG017

תרמוסטט לסאונה 
C°40-0 עם גשש דק

מצת לגז לתנור 
טכנוגז 29 מ״מ

טרמוקפל אוניברסלי 
90 מ״מ לגז תעשייתי

מפסק טוגל 3 מגעים
3 מצבים

39CU206

43CU100

44CU001

14AG063

טיימר 120 דקות 
6 מגעים עם מצב 

קבוע לתנור 

טרמוקפל לברז גז 
זנוסי

טרמוקפל לתנור גז 
חימום 150 ס״מ

קופסת חיבור 
מלבנית

39CU320

44ZN105

44CU057

41CU017

סלקטור/
פוטנציומטר שולטס 

FX36.1XA

תרמוסטאט לתנור 
בוש °343

טרמוקפל לתנור 
זנוסי

מחבר לכבל ראשי 
3 מגעים

39AR515

39BS113

44ZN109

41CU023

בורר פוטנציומטר 
-FXN/FX34 שולטס

36

מפסק כפול מואר 6 
מגעים שחור/צהוב/

אדום

תרמוקפל ביטחון 
לכיריים סמאג קצר

מפסק טוגל 6 מגעים 
3 מצבים

39AR519

14AG044Z

44SM203

14AG066

כפתור טמפרטורה 
°300-50 לתנור

מפסק טוגל 2 מגעים 
2 מצבים

מפסק רחב עם כיסוי 
הגנה מים

נורית ביקורת צהובה 
עם חוטים

41CU027

14AG062

14CM131

14AG019A

658805
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בוררים ותרמוסטטיםגופי חימום

בורר שחור ארוך לתנור בלרס 
מגעים 11/11 )קנווד(

39VS103

בורר חום לתנור תורכי 9\9 
מגעים

39VS104

בורר נורמדי/וסטל  9/9 מגעים

39VS106

בורר לתנור ביקו )8/8(

39BE258

בורר לתנור בלומברג/ביקו 
10/10 מגעים

39BE262

בורר לתנור ביקו 
12/12 מגעים

בורר לתנור סמסונג 
BF94/BF95 מגעים 
5/8 רשול על הבורר 

GOTTAK880805

39BE26339SO100

 AMICA בורר לתנור
11/11 WRONKY

39BE264

סלקטור דלונגי 9 
מצבים אלקטרה 

11/9 מגעים

39CU033

סלקטור 5 מצבים 
אלקטרה-11/9 מגעים

טיימר עגול 4 מגעים 
120 דקות + פעמון-ציר ארוך

39CU051

41CU019

סלקטור אלקטרה/אלבה/פאר 
3/5 מגעים

תרמוסטאט תנור בלו כפול
 3 מגעים

39CU041

39CU001

סלקטור לתנור אלקטרה דגם 
555 עם 5\5 מגעים בצבע חום

C EGO°300-50 תרמוסטאט

39CU052

39CU002

טיימר עגול 3 מגעים 
עם פעמון

C°300-50 תרמוסטט אוניברסלי
3 מגעים

39ZN161

39CU012
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בוררים

בורר חום 7/7 מגעים 
7 מצבים

39BE255

בורר חום 6/6 מגעים 7 מצבים

39BE256

בורר חום לתנור 7/9 מגעים 
ILVE

39CU060

סלקטור לתנור טקה 5/8 
מגעים

39CU061

סלקטור לתנור טקה 2/6 
מגעים

39CU062

 AMICA WRONKY בורר לתנור
821001K 11/11 רשום על הבורר

39BE264

סלקטור קינג 7200  
10 / 7 מגעים

39KN100

סלקטור קינג קטן 3מג + 3מג

39KN102

 11X11 סלקטור סאוטר/לופרה
MX96/ 66-MX מגעים

בורר לתנור טורקי 9X9 מגעים

39SU203

39BE257

בורר לתנור לופרה

סלקטור 3 מצבים/ 7 מגעים 
EGO

39SU203A

39CU025

בורר חום ארוך לתנור בוש 
7/14 מגעים

סלקטור חרסינה 5/3 מגעים 
EGO

39BS118

39CU027

בורר חום 6 מצבים +2 מגעים 
לתנורים תורכיים

בורר לתנור באייר / נורמנדי 90 
ס«מ 9/9 מגעים

39CU044

39VS102

499028
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מנורות ואביזרים

 - 27-E נורה לתנור
25W עמיד °300

 40W נורה הברגה
27-220V E עמיד 

°300

38CU09936AN115

-27-E נורה לתנור
40W

עמיד °300

38CU106

-E14 נורה לתנור
15W

עמיד °300

38CU100

מנורה למקרר 
ג'נראל אלקטריק 

40W - 220V

31GE102

מגש אוניברסלי 
מתכוונן מטפלון 
תוצרת גרמניה

42CU005

 G9 נורית הלוגן
25W לתנור סאוטר 

פרוליטי

11-25W - E נורה
עמיד °300

38SU30038PI101

 14-E נורה לתנור
40W

עמיד °300

38CU108

תבנית עמוקה לתנור 
46.5x36.50 בוש

כפתורים לתנורים

42BS302

41CU032

סכין לניקוי משטח 
זכוכית כיריים קרמיות

סט 4 כפתורים שחורים 
אוניברסלי לתנור חור קטן/
גדול בליטה קטנה\גדולה

כיסוי לבית מנורה 
לתנור בוש/סימנס

רשת לגריל 
מתכוננת

נפתחת עד 62 ס״מ

93AG190

41CU02139BS117

40CU008

תבנית לתנור בוש סימנס 
46.50X37.50

סט 4 כפתורים לבן 
אוניברסלי לתנור חור קטן\
גדול בליטה קטנה\גדולה

רשת גריל לתנור 
בוש סימנס

42BS307

41CU022

40BS200

סט סכין גירוד + 5 
להבים

סט תפסים לסולם 
תבניות לתנורי בוש/

סימנס

מסילות טלסקופיות 
לתנור בוש

סט 4 כפתורים כסף 
אוניברסלי לתנור חור קטן\
גדול בליטה קטנה \גדולה

93AG185A

42BS300

42BS303

41CU035

רשת לגריל 
מתכוננת נפתחת 

עד 74 ס״מ

40CU003

444348434178 665521

574876

644828647309
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מנועים ואביזרים

מנוע טורבו לתנור ציר בינוני

41CU012

מנוע טורבו לתנור ציר ארוך

41CU013

מנוע טורבו לתנור ציר קצר

41CU010

טורבינה למאוורר 180 מ״מ 
ימין/שמאל איטלקי

28FR024A

מנוע טורבו לתנור קריסטל  
דיטריש/סאוטר

41TB117

מנוע גיר לשווארמה 
RPM-12

41CU009

מנוע טורבו לתנור בוש/
סימנס

41BS119

סט מחטים לניקוי דיזות

03AG209

צינור גז תקני עם תו תקן

44CU060

בנד לצינור גז תקני

44CU061

אטם פיבר למחבר פליז 
לצינור גז

44CU056

פיית גז לצינור גומי °180 
הברגה 2/1 צול

ספריי בודק נזילות גז 
GAZ CONTROL

מערכת לבדיקת דליפות 
גז בוטן )מנומטר(

44CU020 93AG314

93AG504

מנוע טורבו לתנור קריסטל/
אלקטרה/דיטריש

41TB115

טורבינה למאוורר 180 מ״מ 
ימני-איטלקי

28FR020A

סט 5 דיזות אוניברסלי 
הברגה בינונית 6 מ״מ

44CU070

מתאם 90 לצינור גז 
כירים הברגה פנימית 

קוטר 2/1 צולד

44CU027
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אטמי דלת לתנור

אטמים לתנורים

מידהמידה ותיאורמק«ט

39AE103תפס הפוך AEG29X39

39AE10631אטם דלת לתנור א.א.גX43

39BA10633באוקנכט/ווירפולX45

39BS11532בוש/סימנסX45

39DT13632אטם אסבסט לתנור פירוליטי דה דיטריש/סאוטרX42

39KN20035קינג/אוניברסליX40

39KN20132קינג/אוניברסליX41

39ND30138נרדי/אלקטרה/בלרסX44

39MI20036אטם לתנור מילהX45

39MI20630אטם לתנור מילהX41

39SM20072אטם דלת לתנורים 90 ס"מ 6 קליפסיםX32

39SM12132סמאג רחבX57

39SM12232סמאגX41.5

39SM12834סמאג רחבX72

39SU19233סאוטר/דיטרישX46

39SU19432סאוטר/דיטרישX42

39SU21347סאוטר/לופרהX37

39SU21465סאוטר רחבX36

39SU21854סאוטר/מנגטיX31

39SU22041סאוטר/לופרה/אמיקהX32

שרשרת הצתה 5 
/ GS76 לחצנים לופרה

PUD76/ MS66

43SU100

שרשרת הצתה 4 
96 CSG לחצנים לופרה

43SU101

כרטיס שעון אלקטרוני 
לופרה

41SU216

מחולל הצתה 4 תחנות 
מלבן 2 כניסות

מחולל הצתה 6 מגעים 
מלבני ארוך 2 כניסות

43CU004 43CU008
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צירי דלת

ציר דלת שולטס/
35-FX אריסטון

42AR523

ציר דלת דה-דיטריש

42DT355

זוג צירים ווירפול/
פיליפי/בליני

ציר דלת תנור רוזייר 
חור מאחור+חור 

מקדימה

42PI071 42RO031

ציר דלת 
לתנור קינג

42KN252

ציר תנור ILVE חור 
למטה + למעלה

42CU050

בית ציר דלת תנור 
 91-SUK סמג

אוניברסלי

42SM109

סט צירי דלת + נגדי  
סמאג/ליוונט

ציר דלת תנור 
UNOX מסחרי סמג 

91-SUK

ציר דלת רוזייר

42SM101

42SM117 42RO015

סט צירים + בית 
 UNOX לתנור
GARBIN מסחרי

זוג צירים לדלת 
תנור סימנס/בוש

42UX100

42BS150

ציר דלת לתנור 
בלרס/גורניה

סט )זוג(צירים + בתי 
ציר אלקטרה

42GR102

42EK149

 UNOX ציר דלת
מסחרי סמאג/ ברדר 

2 חורים למטה

זוג צירי דלת וצירונים 
זרוע קצרה לשונית 
קטנה כפולה לתנור 
דלונגי\אלקטרה\זנוסי

42SM103

42EK153

643913

ציר דלת תנור 
אלקטרה

42EK156

זוג צירים לתנור דה 
לונגי

42EK162

ציר דלת לתנור

42EK163

ציר דלת ארוך 
חור למטה לתנור 

שולטס

42AR521

ציר דלת לתנור 
FN56/FN36 שולטס

42AR527

ציר דלת לתנור 
FN56/FN36 שולטס

42AR528

ציר דלת תנור 
אריסטון/שולטס

42AR517

זוג צירים לתנור נרדי 
רשום על הפין 37 
על הציר 40 מידה 

17X2.3 ס"מ

42NR107
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צלחות מיקרוגל

מידה ותיאורמק«ט

41DT205צלחת תחתונה למיקרוגל דה דיטריש

92GT004צלחת למיקרוגל חלקה קוטר 27 ס״מ

92GT006צלחת מיקרוגל קוטר 28/9 ס״מ משולש קטן

92GT007צלחת מיקרוגל קוטר 29 ס"מ משולש גדול

92GT007Aצלחת למיקרוגל 28.5 ס"מ משולש גדול + נקודות

92GT008צלחת למיקרוגל 25.5 ס"מ משולש קטן + 3 נקודות

92GT008A
צלחת למיקרוגל 25.5 ס"מ משולש קטן 

בלי נקודות בתחתית

92GT009צלחת למיקרוגל קוטר 32 ס”מ

92GT009Aצלחת למיקרוגל קוטר 31.5 ס"מ משולש קטן

92GT012צלחת גדולה חלקה קוטר 32.5 ס"מ

92GT013צלחת גדולה פרסה קוטר 32.5 ס"מ

92GT014צלחת גדולה פרסה קוטר 33.5ס"מ

92GT015
צלחת קטנה פרסה שקועה + 3 נקודות מסביב

 קוטר 27 ס"מ

92GT016צלחת קטנה קוטר 26 ס"מ

92GT017צלחת למיקרוגל קוטר 30.5 ס"מ משולש גדול

92GT018
צלחת זכוכית למיקרוגל L.G קטנה קוטר 24.5 ס"מ + 

3 נקודות במרכז

92GT019קטנה קוטר 24.5 ס"מ L.G צלחת זכוכית חלקה למיקרוגל

92GT020צלחת מיקרוגל חלקה 24.5 ס"מ

92DT100צלחת מלבנית למיקרוגל דה דיטריש

מק«ט
 טרמוסטט 
ללא לחצן

טרמוסטט עם לחצן

27FR052°87/°89 NCNC °87/°89 תרמוסטט קטן

27FR053°97 NC °97 NC תרמוסטט קטן לבטחון
 )RESET( עם לחצן איפוס

27FR053A°97 NC°97 NC תרמוסטט קטן

27FR054°99 NC°99 NC תרמוסטט קטן

27FR054A°99 NC °99 NC תרמוסטט קטן
 )RESET( עם לחצן איפוס

27FR055°105 NC °105 NC תרמוסטט קטן
 )RESET( עם לחצן איפוס

27FR057°115 NC °115 NC תרמוסטט קטן
 )RESET( עם לחצן איפוס

27FR05892 NC°92 NC תרמוסטט קטן

תרמוסטטים

תרמוסטט 
°90-NC

08AG024

תרמוסטט 
°150-NC

טיימר לתנור 90 דקות עם 
פעמון

בורר )סימרסטט ( לכיריים 
קרמיות בצבע כחול 7 מגעים

08ST500

39ZN17739CU069

-NC זוג תרמוסטטים
°106

°150-NC

08HP156

זוג תרמוסטטים בפחית 
למדיח אינדסיט

תרמוסטאט ביטחון 
לתנור זנוסי 

08IT201 08ZN350

תיאור פריטטמפ’מק«ט

92TS038°105 MNC)105 + פחית )קטן NC° תרמוסטט

92TS039°85 NC)°85 + פחית )קטן NC תרמוסטט

92TS040
 NC

°120/°130
תרמוסטט קבוע 

NC °120/°130 סגור 

92TS041°100 NC תרמוסטט קבוע
°100 מעלות

92TS042°150 NC תרמוסטט קבוע
°NC 150 סגור 

92TS043°165 NC תרמוסטט קבוע
°165 מע' NC סגור )קטן(

92TS044°110 NC תרמוסטט קבוע
°NC 110 קטן עם בורג למעלה

92TS045°107 NC תרמוסטט קבוע
NC °107 קטן עם בורג למעלה

92TS046°150 NC תרמוסטט קבוע
NC °150 קטן עם לחצן

92TS047 °155 NC תרמוסטט קבוע
NC °155 קטן עם לחצן

92TS048°165 NC תרמוסטט קבוע
NC °165 קטן עם לחצן 

92TS049°145 NC תרמוסטט קבוע
NC °145 קטן עם בורג למעלה

92TS050°185 NC תרמוסטט קבוע
V סגור קטן NC °185

08AE215°150 NC תרמוסטט קבוע
NC °150 קטן עם בורג למעלה

08AE216°130 NC תרמוסטט קבוע
V סגור קטן NC °130
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חלפים למיקרוגל

מגנטרון - יציאות + 
ברגים בצד צלעות 

80X90 מ״מ

92MG019

מגנטרון יציאה וברגים 
בניצב לצלעות

92MG022

מגנטרון יציאה בצד 
צלעות ברגים בניצב

92MG021

מגנטרון יציאה בניצב-
חורים בצד צלעות

מנוע לצלחת למיקרוגל 
עם שני חתכים

92MG020 92MT071

מקשר 3 בליטות 
למיקרוגל

92UN014

משולש פלסטי עם 
גלגלים לצלחת מיקרוגל 
)אורך 10 ס״מ כל זרוע(

92UN002

נורה ארוכה למיקרוגל/
 E14 למקרר אמנה

V 240 40W

נתיך פיוז למיקרוגל
16A 12A 10A 8A

92NO030

92FE018

נורה למיקרוגל עם 
בסיס חיבור פלסטי 

מגעים בזוית

קבל למיקרוגל 2100 
MF 0.95/V

92NO023

92CC003

 20W נורה למיקרוגל
ספקטרה 

ביונט 2 מגעים + תפס

פלטת מיקה 
למיקרוגל

מנוע לצלחת 
למיקרוגל עם שתי 

חתכים

92NO025

92AG100

92MT071

צלחות מיקרוגל

מידה ותיאורמק«ט

41DT205צלחת תחתונה למיקרוגל דה דיטריש

92GT004צלחת למיקרוגל חלקה קוטר 27 ס״מ

92GT006צלחת מיקרוגל קוטר 28/9 ס״מ משולש קטן

92GT007צלחת מיקרוגל קוטר 29 ס"מ משולש גדול

92GT007Aצלחת למיקרוגל 28.5 ס"מ משולש גדול + נקודות

92GT008צלחת למיקרוגל 25.5 ס"מ משולש קטן + 3 נקודות

92GT008A
צלחת למיקרוגל 25.5 ס"מ משולש קטן 

בלי נקודות בתחתית

92GT009צלחת למיקרוגל קוטר 32 ס”מ

92GT009Aצלחת למיקרוגל קוטר 31.5 ס"מ משולש קטן

92GT012צלחת גדולה חלקה קוטר 32.5 ס"מ

92GT013צלחת גדולה פרסה קוטר 32.5 ס"מ

92GT014צלחת גדולה פרסה קוטר 33.5ס"מ

92GT015
צלחת קטנה פרסה שקועה + 3 נקודות מסביב

 קוטר 27 ס"מ

92GT016צלחת קטנה קוטר 26 ס"מ

92GT017צלחת למיקרוגל קוטר 30.5 ס"מ משולש גדול

92GT018
צלחת זכוכית למיקרוגל L.G קטנה קוטר 24.5 ס"מ + 

3 נקודות במרכז

92GT019קטנה קוטר 24.5 ס"מ L.G צלחת זכוכית חלקה למיקרוגל

92GT020צלחת מיקרוגל חלקה 24.5 ס"מ

92DT100צלחת מלבנית למיקרוגל דה דיטריש
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רצועה RDB35 לשואב אבק

04UN500

רצועה RDB38 לשואב אבק

04UN501

רצועה RDB16 לשואב אבק

04UN502

מברשת רצפה לשואב אבק 
אוניברסלי-בסיבוב עם גלגלים

100UN079

מברשת לשואב אבק אוניברסלי 
בסיבוב תחתית מתכתית ללא 

גלגלים

100UN090

מברשת רצפה לשואב אבק 
אוניברסלי מתכוונן-בסיבוב 

כולל גלגלים

100UN091

צינור לשואב אבק בקוטר 32 
מ״מ ובאורך- 1.80 מטר בצבע 

שחור/אפור/זהב

100UN102

צינור לשואב אבק מתכוונן 60-
240 ס״מ אורך

100UN103

צינור לשואב אבק 1.80 מטר 
כולל 2 תפסים, קוטר 3.50 ס״מ

צינור מאריך מתכתי 
לשואב אבק

100UN104

100UN132

ידית לשואב אבק 32 מ״מ 
זוית פלסטי

צינור קצה לשואב אבק 35 מ״מ

100UN125

100UN133

ידית לשואב אבק 35 מ״מ 
זוית פלסטי

מברשת טורבו אוניברסלית 
לשואב אבק

100UN126

100UN085

צינור מאריך פלסטי 0.50 מ‹ 
לשואב אבק 30.5 מ״מ גובלי

מברשת טורבו אוניברסלית+ 
גלגלים לשואב אבק דייסון

100UN131

100UN092

צינורות ואביזרים לשואבי אבק
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מנוע נמוך לשואב אבק דייסון

83DY300

מנוע נמוך לשואב אבק דייסון

83DY301

מנוע קטן מפלסטיק לשואב 
אבק דייסון

83DY302

מנוע לשואב אבק דייסון נמוך 
1600W/עם ציר בולט באורך 2 

ס״מ, בסיס בקוטר 14 ס״מ

83HO426

מנוע לשואב אבק גבוה יבש 
850W/1000W AK7

83UN480

מנוע לשואב אבק תעשיתי 
 1400W רטוב יבש גבוה 
גובה 18 ס״מ קוטר 14.5 ס״מ

83UN481

מנוע לשואב אבק גבוה וקטן

83UN482

מנוע לשואב אבק תעשיתי 
רטוב יבש נמוך 1400W קוטר 

14.5 ס״מ גובה 14.5 ס״מ

83UN483

מנוע לשואב אבק גבוה 
 1000W )טורבינה כפולה(

יבש עם יציאה בצד

 1200W מנוע לשואב אבק גבוה
גובה .12.5 ס״מ קוטר 13.5 ס״מ

83UN487

83UN500

מנוע לשואב אבק נמוך 
)טורבינה אחת( 1000W יבש 

עם יציאה בצד

 1100W מנוע לשואב אבק נמוך
גובה 11 קוטר 13.5ס״מ

83UN488

83UN501

מנוע לשואב אבק 400W גם 
יציאה בצד 24V )טורבינה 

כפולה(

 1400W מנוע לשואב אבק נמוך
גובה 10.5 ס״מ קוטר 13 ס״מ

מנוע ש.אבק נמוך 1800W גובה 
11.2 קוטר 13.7 ס״מ

83UN489

83UN504 83UN505

מנוע לשואב גבוה 400W גם 
יציאה בצד 36V )טורבינה 

כפולה(

83UN490

מנועים לשואב אבק/מכונות שטיפה
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פילטר לקולט אדים 
45cmX120cm

40CU013

פילטר קולט אדים עגול קוטר 
17.2 ס״מ

40CU018

פילטר CM 90 לקולט אדים עם 
פחם מרובע

40CU011

פילטר קולט עגול 21 ס״מ 
חיצוני

40CU017

פילטר פחם אוניברסלי עגול 
21 ס״מ

40CU025

פילטר מתכת מרובע לקולט 
אדים סמאג 30.5X26.5 ס״מ

40CU045

פילטר פחם אליקה עגול 28 
ס״מ

40CU028

פילטר בד פחם בלבד לקולט 
אדים 114X47 ס״מ

40CU020

פילטר פחם עגול Q 23.5 ס״מ 2 
תפסים פנימיים

40CU021

פילטר פחם עגול 19.5 ס״מ חור 
קטן באמצע

40CU022

פילטר פחם עגול 24 ס״מ 

40CU026

פילטר פחם אליקה עגול 24 
ס״מ

40CU027

פילטרים לקולטי אדים

פילטר מלבני לקולט 
 27X21.5 אדים אליקה

ס״מ

40CU036

פילטר מרובע לקולט 
אדים אליקה

40CU039

זוג פילטרים מרובעים 
שחורים לקולט אדים 
אליקה 19.3X13.8ס״מ

40CU041

פילטר לקולט אליקה 
אלומניום עם סגר 

פילטר ספוג שחור 
לקולט אדים )מונע 

ריחות(

40CU057 40CU019
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מכסה לקערה 
במעבד מזון בראון

111BR151

סכין למעבד מזון 
קנווד

110KN100

סכין למעבד מזון 
קנווד

110KN101

סכין למעבד מזון 
בוש מספר 7

110BS100

סכין למעבד מזון 
בראון

110BR150

סכין למעבד מזון 
פנסוניק

110PN100

סכין למעבד מזון 
מולינקס

110ML100

ברז למיחם 
)טומלינסון( הברגה 

חיצונית 4/3

ברז פלסטיק למיחם 
גדול הברגה 2/1 

חיצונית )טומלינסון(

03UN309A 03UN311

ברז למיחם 
מנירוסטה הברגה 

3/4

ברז פלסטיק למיחם 
גדול הברגה 3/4 

חיצונית )טומלינסון(

תרמוסטט  C°110 לגוף 
חימום מיחם

03UN309 03UN310

39CU390

סט לחצן פנאומטי לטוחן 
אשפה/ג'קוזי

מחזיק דיסקה 
למעבד מזון בראון

69UN503

111BR152

כיסוי טפלון למגהץ 
חום/לבן

 0.55KW מנוע לג’קוזי
עם הברגות 60 מ״מ

תרמוסטאט לג'קוזי 
C°40-0 אורך קפילר 

1500 מ"מ

גוף חימום לג'קוזי דולפין 
3500W עם תרמוסטט

141UN021

83UN10039CU551

38ZR357

 EGO 3/2 סלקטור מיחם
מחרסינה

גוף חימום למיחם דגם 
צהלי עם תרמוסטט 

150W + 1650W

גוף חימום סאונה

39CU068 80UN025

38ZR387

גוף חימום סאונה 5 
אצבעות

38ZR429

חלפים למעבדי מזון/מיחמים/ג'קוזי
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רשומות


