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אפיון-S1 תעלות רשת להתקנת כבלי חשמל ותקשורת  

התעלות מחוט מגולוון - הריתוך מבוצע לאחר הגלוון )באבץ חם(	 
עובי ציפוי מינימלי - 70 גרם למ“ר	 
רציפות הארקה ועמידות מצויינת בתנאי התקנה קשים ולרוב הכימיקלים.	 
התקנה פשוטה ונוחה, חיבור בין תעלות ולזרועות ע“י מחברים.	 
אופציות: תעלות בגלוון חם, תעלות מגולוונות וצבועות בצבע פוליאסטר אלקטרוסטאטי.	 
תעלות הרשת מסופקות באורך של 3 מטר.	 

תיאור פריטמ ק “ ט
כמות 

באריזה 
במטר

עובי 
החוט

מחיר 
למטר

TMTR-1003411.6תעלת רשת רוחב 100 גובה 85 מ“מ

TMTR-2003415תעלת רשת רוחב 200 גובה 85 מ“מ

TMTR-3003418.7תעלת רשת רוחב 300 גובה 85 מ“מ

TMTR-40034.5/4.839תעלת רשת רוחב 400 גובה 85 מ“מ

TMTR-50034.5/4.845תעלת רשת רוחב 500 גובה 85 מ“מ

TMTR-60034.5/4.851תעלת רשת רוחב 600 גובה 85 מ“מ

TRMN)1000.4מחבר לתעלת רשת )סגר

אפיון S2  - תעלות פח

אפיון S2  - מכסה לתעלות פח

תאור הפריטמק“ט
כמות באריזה 

במטר
מחיר 
למטר

TMTP-604060 עובי פח 0.8 מ“מx40 2.59.8תעלה

TMTP-606060 עובי פח 0.8 מ“מx60 2.512תעלה

TMTP-805080 עובי פח 0.8 מ“מx50 2.512תעלה

TMTP-100100100 עובי פח 0.8 מ“מx100 2.519.2תעלה

TMTP-10060100 עובי פח 0.8 מ“מx60 2.514.5תעלה

TMTP-12060120 עובי פח 0.8 מ“מx60 2.515.6תעלה

TMTP-15080150 עובי פח 1 מ“מx80 2.524.6תעלה

TMTP-200100200 עובי פח 1 מ“מx100 2.531.3תעלה

TMTP-300100300 עובי פח 1.2 מ“מx100 2.538תעלה

TMTP-300150300 עובי פח 1.2 מ“מx150 2.555תעלה

כמות באריזה תאור הפריטמק“ט
ב-מטר

מחיר 
למטר

TMTM-602.55מכסה רוחב 60 עובי פח 0.8 מ“מ

TMTM-802.56.3מכסה רוחב 80 עובי פח 0.8 מ“מ

TMTM-1002.57.5מכסה רוחב 100 עובי פח 0.8 מ“מ

TMTM-1202.510.7מכסה רוחב 120 עובי פח 0.8 מ“מ

TMTM-1502.512.9מכסה רוחב 150 עובי פח 1 מ“מ

TMTM-2002.516.6מכסה רוחב 200 עובי פח 1 מ“מ

TMTM-3002.528.7מכסה רוחב 300 עובי פח 1.2 מ“מ

ייצור ע"פ דרישה	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 
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אפיון S3 - תומכי תעלות/זרוע לקיר  

הזרועות מצופות באבץ קר.	 
* ייצור ע“פ דרישה.

מחיר ליח‘זרוע לקירמק“ט

TMCR-ZK100100 11.8זרוע לקיר

TMCR-ZK200200 13.2זרוע לקיר

TMCR-ZK300300 16.7זרוע לקיר

TMCR-ZK400400 22זרוע לקיר

TMCR-ZK500500 30זרוע לקיר

TMCR-ZK600600 35זרוע לקיר

TMCR-ZK700*700 42זרוע לקיר

TMCR-ZK800*800 49זרוע לקיר

אפיון S3  - זרוע לקיר קלה

הזרועות מפח מגולוון	 

מחיר ליח‘זרוע לקיר קלהמק“ט

TMCR-ZKK100100 4.7זרוע לקיר קלה

TMCR-ZKK200200 6.3זרוע לקיר קלה

TMCR-ZKK300300 8זרוע לקיר קלה

הזרועות הנ“ל אינן כוללות ברגים, יש להזמין בנפרד.	 
הזרועות עשויות מפח מגולוון בעובי 2 מ“מ.	 

* ייצור ע“פ דרישה.

אפיון S3  - זרוע לעמוד

מחיר ליח‘זרוע לעמודמק“ט

TMCR-ZAM100100 7זרוע לעמוד

TMCR-ZAM200200 8.4זרוע לעמוד

TMCR-ZAM300300 11.2זרוע לעמוד

TMCR-ZAM400400 12.5זרוע לעמוד

TMCR-ZAM500500 18.5זרוע לעמוד

TMCR-ZAM600600 22זרוע לעמוד

TMCR-ZAM700*700 36.2זרוע לעמוד

TMCR-ZAM800*800 43.2זרוע לעמוד
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אפיון S3  - תומך כפול לתעלה

יש להזמין ברגים בנפרד.	 
תומכים מפח מגולוון.	 

מחיר ליח‘זרוע לעמודמק“ט

TMCR-Z2M100100 11.5תומך כפול לתעלה

TMCR-Z2M200200 19תומך כפול לתעלה

TMCR-Z2M300300 23.5תומך כפול לתעלה

TMCR-Z2M400400 33.5תומך כפול לתעלה

TMCR-Z2M500500 39תומך כפול לתעלה

TMCR-Z2M600600 46.5תומך כפול לתעלה

אפיון S3  - מחזיק עמוד מתקרה

אפיון S3  - עמוד ירידה מתקרה

אפיון S3  - ערכות ברגים

מחיר ליח‘מחזיק עמוד מתקרהמ ק " ט

TMS3-MTM10.8מחזיק עמוד מתקרה

מחיר ליח‘ברגים לתומכי תעלותמ ק " ט

BRZA )1.7ערכה לחיבור זרוע לעמוד )בורג ארוך

BRMT)1.7ערכה להרכבת עמוד מתקרה )בורג קצר

מחזיק עמוד מתקרה מפח מגולוון בעובי 4 מ“מ.	 

מחיר ליח‘עמוד מתקרהמ ק " ט

PRVG-AMM2000L 2000 62עמוד מתקרה באורך

PRVG-AMM3000L 3000 85עמוד מתקרה באורך

עמודים מתקרה מפח מגולוון בעובי 3 מ“מ, מחורצים.	 

פריט מס‘ 1 מחיר ל-2 ברגים סט כולל אום.	 
פריט מס‘ 2 מחיר ל-1 בורג סט כולל אום.	 




