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M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

מפרט טכני

גובה בסיס 
F

עומק תא  
 D

רוחב תא 
    W

גובה תא 
H

50-100250-1000300-12001400
50-100250-1000300-12001500
50-100250-1000300-12001600
50-100250-1000300-12001800
50-100250-1000300-12001900
50-100250-1000300-12002000
50-100250-1000300-12002100
50-100250-1000300-12002200
50-100250-1000300-12002400

IP-דרגת הגנה    
 	IP-30 ארון + דלת + פתחי אוורור
 	IP-20 ארון חזית פנלים

M תאים מודולאריים דגם
 התאים מורכבים מחלקים סטנדרטיים הנמצאים 

  במלאי.
 כל חלקי התא מנוקבים בכפולות של 25 מ“מ  

  להרכבה נוחה של אביזרים.
 ניתן לקבל בתאים המודולאריים )בתוספת תשלום(: 

א. מדפים קבועים.
 ב. מגרות נשלפות. 
ג. דלתות פנימיות.

 ד. דלתות משני צידי התא )דו חזיתי(. 
ה. גוון צבע שונה.
 ו. פתחי אוורור. 
ז. ניקוב דלתות.

 ח. צירי נירוסטה.
ט. ריצפה פריקה.

תאים דגם M מעל גובה 2,200. י. 
יא. מנעול מרכזי.

עובי חומר
ST37-2 .מסגרת ודלתות - פח עובי  1.8-2 מ“מ 

.ST37-2 דופן צד - פח עובי 1.5 מ“מ 
.ST-12 גב אחורי - פח עובי 1 מ“מ 

.ST-12 חומר גלם - פח דקופירט 
 פלטת הרכבה - פח מגולוון 2 מ“מ.

מפרט צבע
 א. שטיפת המוצרים בהתזה בלחץ גבוה בשני  

    חומרים: סבון נוזלי בחום | ציפוי פוספט ברזל.
ב.  שטיפת המוצרים מהסבון והפוספט.

    ייבוש בתנור להוצאת הנוזלים.
 ג.  צביעה באבקת אפוקסי פוליאסטר  
    אלקטרוסטאטית בעובי 80 מיקרון.

    קלייה בתנור בטמפ‘ של 2000C למשך 15 דקות.
.RAL-7035TX-גוון צבע    

M1
חזית דלת

חזית דלת עליונה+מרכזית
+דלת תחתונה

M4

חזית דלת עליונה
+דלת תחתונה

M3M2
חזית דלת עליונה

+דלת תחתונה



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

חזית דלת

ניתן לקבל את התאים המודולאריים ב-5 גרסאות בסיסיות:

תאים מודולאריים 

  חזית דלת בלבד

  חזית דלתות עם פלטת הרכבה

  חזית פנלים

  פנלים פנימיים ודלתות

  יחידת חיבור פינתית

חזית דלת + 
דלת תחתונה

חזית דלת עליונה + 
דלת תחתונה

חזית דלת עליונה + 
דלת מרכזית + דלת תחתונה

יחידת חיבור פינתית

M1
דגם

M3
דגם

M4
דגם

M5
דגם

M2
דגם



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

דלת לכל גובה הארון

כמות / שטח פנוי בפנל - למכשירים וח“א

M1 אפיון 41 - תאים מודולאריים דגם

רוחב תא
שטח פנוי למכשירים בפנל ב-מ“מכמות מאז“ים בפנל )18 מ“מ(

חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1

3009--179--

40015--27911662.3

50021--379166.595.6

6002612X2-479216.5129

7003214X2-579266.5162.3

8003717X210X3679316.5195.6

9004320X212X3779366.5229

10004823X214X3879416.5262.3

1200-28X218X31079516.5329



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

דלת עם מנעול 
פרפר

דופן חריצי 
אוורור 

דלת עם מנעול 
מרכזי

 מבנה ארון עם 
דלת כפולה

 דלת כפולה עם 
מנעול פרפר

 דלת כפולה עם 
מנעול מרכזי

שטח פנוי למכשירי מדידה / מנורות / מפסקי זרם / וכו‘	 
שטח פנוי לחריצי אוורור	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

פנלים
)חלוקה לשדה 1(

פנלים
)חלוקה ל-2 שדות(

פנלים
)חלוקה ל-3 שדות(
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תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

מחיר למ“רתא דלת בלבדמ ק " ט

M1D250250 1,420תא דלת בלבד עד עומק

M1D500500 1,520תא דלת בלבד עד עומק

M1D650650 1,550תא דלת בלבד עד עומק

M1D800800 1,760תא דלת בלבד עד עומק

M1D10001000 2,040תא דלת בלבד עד עומק

מחיר למ“רתא דלת + פלטת הרכבהמ ק " ט

M1DPL250250 1,630תא דלת+פלטת הרכבה עד עומק

M1DPL500500 1,750תא דלת+פלטת הרכבה עד עומק

M1DPL650650 1,800תא דלת+פלטת הרכבה עד עומק

M1DPL800800 2,010תא דלת+פלטת הרכבה עד עומק

M1DPL10001000 2,290תא דלת+פלטת הרכבה עד עומק

מחיר למ“רתא חזית פנלים ל-1 שדותמ ק " ט

M1PN1250250 1,570תא חזית פנלים עד עומק

M1PN1500500 1,700תא חזית פנלים עד עומק

M1PN1650650 1,890תא חזית פנלים עד עומק

M1PN1800800 2,030תא חזית פנלים עד עומק

M1PN110001000 2,350תא חזית פנלים עד עומק

M1 אפיון 41 - תאים מודולאריים

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
 מחיר לא כולל דפנות. 	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

M1 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת + פנלים פנימייםמ ק " ט
מחיר למ“רחלוקה ל-1 שדות

M1DPN1250250 1,700תא דלת+ פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN1500500 1,820תא דלת+ פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN1650650 2,070תא דלת+ פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN1800800 2,300תא דלת+ פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN110001000 2,590תא דלת+ פנלים פנימיים עד עומק

תא חזית פנליםמ ק " ט
מחיר למ“רחלוקה ל-2 שדות*

M1PN2250250 1,520תא חזית פנלים עד עומק

M1PN2500500 1,630תא חזית פנלים עד עומק

M1PN2650650 1,880תא חזית פנלים עד עומק

M1PN2800800 2,120תא חזית פנלים עד עומק

M1PN210001000 2,450תא חזית פנלים עד עומק

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים ברוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים ברוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא חזית פנליםמ ק " ט
מחיר למ“רחלוקה ל-3 שדות**

M1PN3250250 1,620תא חזית פנלים עד עומק

M1PN3500500 1,740תא חזית פנלים עד עומק

M1PN3650650 2,000תא חזית פנלים עד עומק

M1PN3800800 2,260תא חזית פנלים עד עומק

M1PN310001000 2,600תא חזית פנלים עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

 דגם חדש! 
דלת פנימית לפנלים

מחיר למ“רתא דלת + פנלים פנימיים  + דלת פנימית לפנליםמ ק " ט

M1DPP500500 2,190תא דלת + פנלים פנימיים + דלת פנימית לפנלים עד עומק

M1DPP650650 2,450תא דלת + פנלים פנימיים + דלת פנימית לפנלים עד עומק

M1DPP800800 2,670תא דלת + פנלים פנימיים + דלת פנימית לפנלים עד עומק

M1DPP10001000 2,890תא דלת + פנלים פנימיים + דלת פנימית לפנלים עד עומק

M1 אפיון 41 - תאים מודולאריים

מצב פתוח

 	.)M1 הערה: דגם זה מגיע עם דלת לכל גובה הארון בלבד )דגם

מצב סגור

M1 אפיון 41 - תאים מודולאריים

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים ברוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא דלת + פנלים פנימייםמ ק " ט
מחיר למ“רחלוקה ל-2 שדות

M1DPN2250250 1,770תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN2500500 1,900תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN2650650 2,150תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN2800800 2,400תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN210001000 2,730תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

תא דלת+פנלים פנימיים מ ק " ט
מחיר למ“רחלוקה ל-3 שדות**

M1DPN3250250 1,870תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN3500500 2,010תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN3650650 2,270תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN3800800 2,530תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

M1DPN310001000 2,880תא דלת+פנלים פנימיים עד עומק

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים ברוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



M ארונות מודולאריים דגם
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דלת עליונה עם דלת תחתונה

M2 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תאור
דלת 

דלת עליונהתחתונה

387.5Y=H-387.5

487.5Y=H-487.5

587.5Y=H-587.5

X אפשרויותY אפשרויות

תכולה / שטח פנוי בפנל - למכשירים וח“א

מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

רוחב תא
שטח פנוי למכשירים בפנל ב-מ“מכמות מאז“ים בפנל )18 מ“מ(

חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1

3009--179--

40015--27911662.3

50021--379166.595.6

6002612X2-479216.5129

7003214X2-579266.5162.3

8003717X210X3679316.5195.6

9004320X212X3779366.5229

10004823X214X3879416.5262.3

1200-28X218X31079516.5329



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

שטח פנוי למכשירי מדידה / מנורות / מפסקי זרם / וכו‘	 
שטח פנוי לחריצי אוורור	 

דלת עם מנעול 
פרפר

דופן חריצי 
אוורור 

דלת עם מנעול 
מרכזי

 דלת כפולה עם 
מנעול פרפר

 דלת כפולה עם 
מנעול מרכזי
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פנלים
)חלוקה לשדה 1(

פנלים
)חלוקה ל-2 שדות(

פנלים
)חלוקה ל-3 שדות(



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

M2 אפיון 41 - תאים מודולאריים

מחיר למ“רתא דלת + דלת תחתונהמ ק " ט

M2D250250 1,550תא דלת+דלת תחתונה עד עומק

M2D500500 1,650תא דלת+דלת תחתונה עד עומק

M2D650650 1,680תא דלת+דלת תחתונה עד עומק

M2D800800 1,890תא דלת+דלת תחתונה עד עומק

M2D10001000 2,170תא דלת+דלת תחתונה עד עומק

מחיר למ“רתא דלת + דלת תחתונה עם פלטת הרכבהמ ק " ט

M2DPL250250 1,760תא דלת+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M2DPL500500 1,880תא דלת+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M2DPL650650 1,930תא דלת+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M2DPL800800 2,140תא דלת+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M2DPL10001000 2,420תא דלת+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

מחיר למ“רתא דלת תחתונה + חזית פנלים חלוקה ל-1 שדותמק“ט

M2PN1250250 1,700תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN1500500 1,830תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN1650650 2,020תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN1800800 2,160תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN110001000 2,480תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

M2 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימייםמ ק " ט
מחיר למ“רחלוקה ל-1 שדות

M2DPN1250250 1,830תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN1500500 1,950תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN1650650 2,200תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN1800800 2,430תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN110001000 2,720תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

מחיר למ“רתא דלת תחתונה + חזית פנלים חלוקה ל-3 שדות**מ ק " ט

M2PN3250250 1,750תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN3500500 1,870תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN3650650 2,130תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN3800800 2,390תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN310001000 2,730תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים ברוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

מחיר למ“רתא דלת תחתונה + חזית פנלים חלוקה ל-2 שדות*מ ק " ט

M2PN2250250 1,650תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN2500500 1,760תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN2650650 2,010תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN2800800 2,250תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

M2PN210001000 2,580תא דלת תחתונה+חזית פנלים עד עומק

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים ברוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

M2 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימייםמ ק “ ט
חלוקה ל-2 שדות*

מחיר 
למ“ר

M2DPN2250250 1,900תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN2500500 2,030תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN2650650 2,280תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN2800800 2,530תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN210001000 2,860תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימייםמ ק " ט
חלוקה ל-3 שדות**

מחיר 
למ“ר

M2DPN3250250 2,000תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN3500500 2,140תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN3650650 2,400תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN3800800 2,660תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M2DPN310001000 3,010תא דלת+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים ברוחב 900 עד רוחב 1200	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים ברוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

דלת עליונה ודלת תחתונה

M3 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תכולה / שטח פנוי בפנל - למכשירים וח“א

דלת דלת עליונהתאור
תחתונה

387.5Y=H-387.5

487.5Y=H-487.5

587.5Y=H-587.5

X אפשרויותY אפשרויות

רוחב תא
שטח פנוי למכשירים בפנל ב-מ“מכמות מאז“ים בפנל )18 מ“מ(

חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1

3009--179--

40015--27911662.3

50021--379166.595.6

6002612X2-479216.5129

7003214X2-579266.5162.3

8003717X210X3679316.5195.6

9004320X212X3779366.5229

10004823X214X3879416.5262.3

1200-28X218X31079516.5329



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

שטח פנוי למכשירי מדידה / מנורות / מפסקי זרם / וכו‘.	 
שטח פנוי לחריצי אוורור.	 

דלת עם מנעול 
פרפר

דופן חריצי 
אוורור 

דלת עם מנעול 
מרכזי

 דלת כפולה עם 
מנעול פרפר

 דלת כפולה עם 
מנעול מרכזי



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

פנלים
)חלוקה לשדה 1(

פנלים
)חלוקה ל-2 שדות(

פנלים
)חלוקה ל-3 שדות(
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תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

M3 אפיון 41 - תאים מודולאריים

מחיר תא דלת עליונה+חזית פנלים חלוקה ל-1 שדותמ ק " ט
למ“ר

M3PN1250250 1,700תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN1500500 1,830תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN1650650 2,020תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN1800800 2,160תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN110001000 2,480תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

מחיר תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פלטת הרכבהמ ק “ ט
למ“ר

M3DPL250250 1,760תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M3DPL500500 1,880תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M3DPL650650 1,930תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M3DPL800800 2,140תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

M3DPL10001000 2,420תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פלטת הרכבה עד עומק

מחיר תא דלת עליונה+דלת תחתונהמ ק " ט
למ“ר

M3D250250 1,550תא דלת עליונה+דלת תחתונה עד עומק

M3D500500 1,650תא דלת עליונה+דלת תחתונה עד עומק

M3D650650 1,680תא דלת עליונה+דלת תחתונה עד עומק

M3D800800 1,890תא דלת עליונה+דלת תחתונה עד עומק

M3D10001000 2,170תא דלת עליונה+דלת תחתונה עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

M3 אפיון 41 - תאים מודולאריים

מחיר תא דלת עליונה + חזית פנלים חלוקה ל-2 שדות*מ ק " ט
למ“ר

M3PN2250250 1,650תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN2500500 1,760תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN2650650 2,010תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN2800800 2,250תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN210001000 2,580תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים מרוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

מחיר תא דלת עליונה + חזית פנלים חלוקה ל-3 שדות*מ ק " ט
למ“ר

M3PN3250250 1,750תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN3500500 1,870תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN3650650 2,130תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN3800800 2,390תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

M3PN310001000 2,730תא דלת עליונה+חזית פנלים עד עומק

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים מרוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא דלת עליונה + דלת תחתונהמ ק " ט
עם פנלים פנימיים חלוקה ל-1 שדות

מחיר 
למ“ר

M3DPN1250250 1,830תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN1500500 1,950תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN1650650 2,200תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN1800800 2,430תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN110001000 2,720תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

M3 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימייםמ ק " ט
חלוקה ל-2 שדות*

מחיר 
למ“ר

M3DPN2250250 1,900תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN2500500 2,030תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN2650650 2,280תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN2800800 2,530תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN210001000 2,860תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

 חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים מרוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא דלת עליונה + דלת תחתונה עם פנלים פנימייםמ ק " ט
חלוקה ל-3 שדות**

מחיר 
למ“ר

M3DPN3250250 2,000תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN3500500 2,140תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN3650650 2,400תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN3800800 2,660תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M3DPN310001000 3,010תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים מרוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

M4 אפיון 41 - תאים מודולאריים

דלת עליונה, מרכזית ודלת תחתונה

תאור
דלת 

דלת עליונהתחתונה

387.5Y=H-387.5

487.5Y=H-487.5

587.5Y=H-587.5

X אפשרויותY אפשרויות

תכולה / שטח פנוי בפנל - למכשירים וח“א

מרוחב 800 דלת תחתונה כפולה.	 

רוחב תא
שטח פנוי למכשירים בפנל ב-מ“מכמות מאז“ים בפנל )18 מ“מ(

חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1חלוקה ל-3חלוקה ל-2חלוקה ל-1

3009--179--

40015--27911662.3

50021--379166.595.6

6002612X2-479216.5129

7003214X2-579266.5162.3

8003717X210X3679316.5195.6

9004320X212X3779366.5229

10004823X214X3879416.5262.3

1200-28X218X31079516.5329



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

דלת עם מנעול 
פרפר

דופן חריצי 
אוורור 

דלת עם מנעול 
מרכזי

 דלת כפולה עם 
מנעול פרפר

 דלת כפולה עם 
מנעול מרכזי

שטח פנוי לחצי אוטומט / מכשירי מדידה / מנורות / מפסקי זרם / וכו‘.	 
שטח פנוי לחריצי אוורור.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015
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פנלים
)חלוקה לשדה 1(

פנלים
)חלוקה ל-2 שדות(

פנלים
)חלוקה ל-3 שדות(



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

M4 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת עליונה + דלת מרכזיתמ ק " ט
+ דלת תחתונה

מחיר 
למ“ר

M4D250250 1,690תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עד עומק

M4D500500 1,790תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עד עומק

M4D650650 1,820תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עד עומק

M4D800800 2,030תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עד עומק

M4D10001000 2,310תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא דלת עליונה + דלת מרכזיתמ ק " ט
+ דלת תחתונה + פלטת הרכבה

מחיר 
למ“ר

M4DPL250250 1,900תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פלטת הרכבה עד עומק

M4DPL500500 2,020תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פלטת הרכבה עד עומק

M4DPL650650 2,070תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פלטת הרכבה עד עומק

M4DPL800800 2,280תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פלטת הרכבה עד עומק

M4DPL10001000 2,560תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פלטת הרכבה עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא דלת עליונה + דלת תחתונהמ ק " ט
עם חזית פנלים חלוקה ל-1 שדות

מחיר 
למ“ר

M4PN1250250 1,840תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN1500500 1,970תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN1650650 2,160תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN1800800 2,300תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN110001000 2,620תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 
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M4 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת עליונה + דלת תחתונה עם חזית פנליםמ ק " ט
חלוקה ל-2 שדות*

מחיר 
למ“ר

M4PN2250250 1,790תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN2500500 1,900תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN2650650 2,150תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN2800800 2,390תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN210001000 2,720תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

תא דלת עליונה + דלת מרכזית + דלת תחתונהמ ק " ט
 עם פנלים פנימיים חלוקה ל-1 שדות

מחיר 
למ“ר

M4DPN1250250 1,970דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פנלים עד עומק

M4DPN1500500 2,090דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פנלים עד עומק

M4DPN1650650 2,340דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פנלים עד עומק

M4DPN1800800 2,570דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פנלים עד עומק

M4DPN110001000 2,860דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה+פנלים עד עומק

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים מרוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

תא דלת עליונה + דלת תחתונה עם חזית פנליםמ ק " ט
חלוקה ל-3 שדות**

מחיר 
למ“ר

M4PN3250250 1,890תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN3500500 2,010תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN3650650 2,270תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN3800800 2,530תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

M4PN310001000 2,870תא דלת עליונה+דלת תחתונה עם חזית פנלים עד עומק

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים מרוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

M4 אפיון 41 - תאים מודולאריים

תא דלת עליונה + דלת מרכזית + דלת תחתונהמ ק " ט
 עם פנלים פנימיים חלוקה ל-2 שדות*

מחיר 
למ“ר

M4DPN2250250 2,040תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN2500500 2,170תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN2650650 2,420תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN2800800 2,670תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN210001000 3,000תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

תא דלת עליונה + דלת מרכזית + דלת תחתונהמ ק " ט
 עם פנלים פנימיים חלוקה ל-3 שדות*

מחיר 
למ“ר

M4DPN3250250 2,140תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN3500500 2,280תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN3650650 2,540תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN3800800 2,800תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

M4DPN310001000 3,150תא דלת עליונה+דלת מרכזית+דלת תחתונה עם פנלים פנימיים עד עומק

חלוקה ל-2 שדות אפשרית לתאים מרוחב 600 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

חלוקה ל-3 שדות אפשרית לתאים מרוחב 900 עד רוחב 1200	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 

מחיר תאור פריטמ ק " ט
למ“ר

M5250250 2,240יחידת חיבור פינתית  עד עומק

M5500500 2,400יחידת חיבור פינתית  עד עומק

M5650650 2,710יחידת חיבור פינתית  עד עומק

M5800800 3,010יחידת חיבור פינתית  עד עומק

M510001000 3,420יחידת חיבור פינתית  עד עומק

אפיון 41 - יחידת חיבור פינתית

אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 
מחיר לא כולל דפנות.	 



M ארונות מודולאריים דגם
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יש להזמין דפנות בנפרד.	 
בארון דגם M2 גובה דלת תחתונה 487.5 בלבד!	 
בגג הארון פתח לגילוי אש+כניסת כבלים+נחיר.	 
אינו כולל ריצפה פריקה. ניתן להוסיף בתוספת תשלום.	 

אפיון 49 - ארונות מודולאריים ממלאי דגם M1,M2 ללא דפנות

מחיר ליח‘מידותסוג מק"ט

M1CA-1806040MM11800X600X400 1,642 

M1CA-2006040MM12000X600X400 1,824 

M1CA-2006050MM12000X600X500 1,824 

M1CA-2008040MM12000X800X400 2,432 

M1CA-2008050MM12000X800X500 2,432 

M1CA-2106040MM12100X600X400 1,915 

M1CA-2106050MM12100X600X500 1,915 

M1CA-2108040MM12100X800X400 2,554 

M1CA-2108050MM12100X800X500 2,554 

M2CA-1806040MM21800X600X400 1,760 

M2CA-2006040MM22000X600X400 1,956 

M2CA-2006050MM22000X600X500 1,956 

M2CA-2008040MM22000X800X400 2,608 

M2CA-2008050MM22000X800X500 2,608 

M2CA-2106040MM22100X600X400 2,054 

M2CA-2106050MM22100X600X500 2,054 

M2CA-2108040MM22100X800X400 2,738 

M2CA-2108050MM22100X800X500 2,738 

ממלאי

M1
דגם

ממלאי

M2
דגם



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

אפיון 42 - דפנות צד אטומות לתאים מודולאריים

מחיר ליח‘תאור פריטמ ק " ט

M0SW-1400-025K1 250 146דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-030K1 300 148דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-035K1 350 153דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-040K1400 159דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-050K1500 171דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-060K1 600 178דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-065K1 650 185דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-070K1700 188דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-080K1800 199דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-090K1900 213דופן צד אטומה  בגובה 1400 בעומק

M0SW-1400-100K11000 235דופן צד אטומה בגובה 1400 בעומק

M0SW-1500-025K1250 159דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-030K1300 162דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-035K1350 165דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-040K1400 170דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-050K1500 183דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-060K1600 190דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-065K1650 198דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-070K1700 204דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-080K1800 211דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-090K1900 238דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1500-100K11000 248דופן צד אטומה בגובה 1500 בעומק

M0SW-1600-025K1250 171דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-030K1300 174דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-035K1350 177דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-040K1400 183דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-050K1500 196דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-060K1600 198דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-065K1650 210דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-070K1700 216דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-080K1800 223דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-090K1900 252דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק

M0SW-1600-100K11000 259דופן צד אטומה בגובה 1600 בעומק
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אפיון 42 - דפנות צד אטומות לתאים מודולאריים

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

M0SW-1800-025K1250 183דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-030K1300 188דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-035K1350 195דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-040K1400 207דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-050K1500 220דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-060K1600 226דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-065K1650 234דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-070K1700 238דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-080K1800 247דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-090K1900 261דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1800-100K11000 284דופן צד אטומה בגובה 1800 בעומק

M0SW-1900-025K1250 195דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-030K1300 198דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-035K1350 207דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-040K1400 219דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-050K1500 232דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-060K1600 235דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-065K1650 245דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-070K1700 250דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-080K1800 258דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-090K1900 279דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-1900-100K11000 295דופן צד אטומה בגובה 1900 בעומק

M0SW-2000-025K1250 207דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-030K1300 214דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-035K1350 219דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-040K1400 232דופן צד אטומה בגובה 2000  בעומק

M0SW-2000-050K1500 244דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-060K1600 249דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-065K1650 258דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-070K1700 264דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-080K1800 271דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-090K1900 285דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

M0SW-2000-100K11000 308דופן צד אטומה בגובה 2000 בעומק

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

M0SW-2100-025K1250 219דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-030K1300 223דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-035K1350 232דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-040K1400 243דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-050K1500 256 דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-060K1600 261דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-065K1650 269דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-070K1700 276דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-080K1800 283דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-090K1900 301דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2100-100K11000 320דופן צד אטומה בגובה 2100 בעומק

M0SW-2200-025K1250 232דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-030K1300 238דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-035K1350 243דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-040K1400 255דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-050K1500 268דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-060K1600 276דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-065K1650 281דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-070K1700 286דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-080K1800 294דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-090K1900 310דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2200-100K11000 333דופן צד אטומה בגובה 2200 בעומק

M0SW-2400-025K1250 293דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-030K1300 301דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-035K1350 307דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-040K1400 323דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-050K1500 339דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-060K1600 349דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-065K1650 355דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-070K1700 362דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-080K1800 372דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-090K1900 392דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק

M0SW-2400-100K11000 421דופן צד אטומה בגובה 2400 בעומק



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

אפיון 42 - דפנות צד מחורצות לתאים מודולאריים

 מחיר תאורמק"ט

M0SW-1400-025K2250 167   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-030K2300 170   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-035K2350 176   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-040K2400 182   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-050K2500 197   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-060K2600 204   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-065K2650 212   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-070K2700 216   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-080K2800 229   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-090K2900 244   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1400-100K21000 270   דופן צד מחורצת ג 1400 ע 

M0SW-1500-025K2250 182   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-030K2300 186   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-035K2350 189   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-040K2400 196   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-050K2500 210   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-060K2600 219   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-065K2650 228   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-070K2700 234   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-080K2800 243   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-090K2900 273   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1500-100K21000 285   דופן צד מחורצת ג 1500 ע 

M0SW-1600-025K2250 196   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-030K2300 200   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-035K2350 203   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-040K2400 210   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-050K2500 225   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-060K2600 228   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-065K2650 241   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-070K2700 248   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-080K2800 256   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-090K2900 290   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1600-100K21000 298   דופן צד מחורצת ג 1600 ע 

M0SW-1800-025K2250 210   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-030K2300 216   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-035K2350 224   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

אפיון 42 - דפנות צד מחורצות לתאים מודולאריים

 מחיר תאורמק"ט

M0SW-1800-040K2400 237   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-050K2500 252   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-060K2600 259   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-065K2650 269   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-070K2700 273   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-080K2800 284   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-090K2900 300   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1800-100K21000 326   דופן צד מחורצת ג 1800 ע 

M0SW-1900-025K2250 224   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-030K2300 227   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-035K2350 237   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-040K2400 251   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-050K2500 267   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-060K2600 270   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-065K2650 281   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-070K2700 288   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-080K2800 296   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-090K2900 320   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-1900-100K21000 339   דופן צד מחורצת ג 1900 ע 

M0SW-2000-025K2250 237   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-030K2300 246   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-035K2350 251   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-040K2400 266   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-050K2500 280   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-060K2600 286   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-065K2650 296   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-070K2700 304   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-080K2800 311   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-090K2900 327   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2000-100K21000 354   דופן צד מחורצת ג 2000 ע 

M0SW-2100-025K2250 251   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-030K2300 256   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-035K2350 266   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-040K2400 279   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-050K2500 294   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-060K2600 300   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-065K2650 309   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

 מחיר תאורמק"ט

M0SW-2100-070K2700 317   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-080K2800 325   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-090K2900 346   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2100-100K21000 368   דופן צד מחורצת ג 2100 ע 

M0SW-2200-025K2250 266   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-030K2300 273   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-035K2350 279   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-040K2400 293   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-050K2500 308   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-060K2600 317   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-065K2650 323   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-070K2700 328   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-080K2800 338   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-090K2900 357   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2200-100K21000 383   דופן צד מחורצת ג 2200 ע 

M0SW-2300-025K2250 272   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-030K2300 287   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-035K2350 292   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-040K2400 308   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-050K2500 324   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-060K2600 331   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-065K2650 340   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-070K2700 345   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-080K2800 350   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-090K2900 352   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2300-100K21000 358   דופן צד מחורצת ג 2300 ע 

M0SW-2400-025K2250 291   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-030K2300 307   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-035K2350 312   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-040K2400 330   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-050K2500 346   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-060K2600 354   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-065K2650 364   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-070K2700 369   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-080K2800 357   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-090K2900 377   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 

M0SW-2400-100K21000 383   דופן צד מחורצת ג 2400 ע 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

אפיון 43 - מחיצות בין תאים 

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

M0PT-1400-025250 146מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-030300 148מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-035350 154מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-040400 159מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-050500 172מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-060600 178מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-056650 185מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-070700 190מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-080800 199מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-090900 228מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1400-1001000 235מחיצה לתא בגובה 1400 בעומק

M0PT-1500-025250 159מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-030300 162מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-035350 165מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-040400 171מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-050500 183מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-060600 190מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-065650 198מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-070700 204מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-080800 211מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-090900 238מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1500-1001000 248מחיצה לתא בגובה 1500 בעומק

M0PT-1600-025250 171מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-030300 174מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-035350 177מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-040400 183מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-050500 195מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-060600 199מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-065650 210מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-070700 215מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-080800 223מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-090900 252מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

M0PT-1600-1001000 259מחיצה לתא בגובה 1600 בעומק

מחיצות מפח מגולוון 1.5 מ"מ )ללא צבע(.	 



M ארונות מודולאריים דגם

מחירון 2015

אפיון 43 - מחיצות בין תאים

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

M0PT-1800-025250 183מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-030300 188מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-035350 195מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-040400 206מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-050500 219מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-060600 226מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-065650 234מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-070700 238מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-080800 247מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-090900 264מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1800-1001000 284מחיצה לתא בגובה 1800 בעומק

M0PT-1900-025250 195מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-030300 198מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-035350 207מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-040400 219מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-050500 232מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-060600 235מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-065650 245מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-070700 250מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-080800 259מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-090900 279מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-1900-1001000 295מחיצה לתא בגובה 1900 בעומק

M0PT-2000-025250 206מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-030300 214מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-035350 219מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-040400 232מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-050500 244מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-060600 249מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-065650 258מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-070700 264מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-080800 270מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-090900 285מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

M0PT-2000-1001000 308מחיצה לתא בגובה 2000 בעומק

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

M0PT-2100-025250 219מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-030300 223מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-035350 232מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-040400 243מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-050500 256מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-060600 260מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-065650 268מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-070700 275מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-080800 283מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-090900 300מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2100-1001000 320מחיצה לתא בגובה 2100 בעומק

M0PT-2200-025250 232מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-030300 238מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-035350 243מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-040400 255מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-050500 268מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-060600 276מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-065650 280מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-070700 286מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-080800 294מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-090900 310מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2200-1001000 333מחיצה לתא בגובה 2200 בעומק

M0PT-2400-025250 255מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-030300 260מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-035350 265מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-040400 279מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-050500 293מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-060600 299מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-065650 308מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-070700 314מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-080800 321מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-090900 332מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

M0PT-2400-1001000 362מחיצה לתא בגובה 2400 בעומק

מחיצות מפח מגולוון 1.5 מ"מ )ללא צבע(.	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

M ארונות מודולאריים דגם

אפיון 44 - בסיסים לתאים

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

BSWB-402510100 400 גובהX250 M 117בסיס

BSWB-403010100 400 גובהX300 M 124בסיס

BSWB-403510100 400 גובהX350 M 134בסיס

BSWB-404010100 400 גובהX400 M 142בסיס

BSWB-405010100 400 גובהX500 M 173בסיס

BSWB-406010100 400 גובהX600 M 192בסיס

BSWB-406510100 400 גובהX650 M 200בסיס

BSWB-407010100 400 גובהX700 M 206בסיס

BSWB-408010100 400 גובהX800 M 240בסיס

BSWB-409010100 400 גובהX900 M 246בסיס

BSWB-4010010100 400 גובהX1000 M 271בסיס

BSWB-502510100 500 גובהX250 M 146בסיס

BSWB-503010100 500 גובהX300 M 153בסיס

BSWB-503510100 500 גובהX350 M 164בסיס

BSWB-504010100 500 גובהX400 M 173בסיס

BSWB-505010100 500 גובהX500 M 183בסיס

BSWB-506010100 500 גובהX600 M 208בסיס

BSWB-506510100 500 גובהX650 M 229בסיס

BSWB-507010100 500 גובהX700 M 236בסיס

BSWB-508010100 500 גובהX800 M 255בסיס

BSWB-509010100 500 גובהX900 M 275בסיס

BSWB-5010010100 500 גובהX1000 M 288בסיס

BSWB-602510100 600 גובהX250 M 167בסיס

BSWB-603010100 600 גובהX300 M 173בסיס

BSWB-603510100 600 גובהX350 M 182בסיס

BSWB-604010100 600 גובהX400 M 192בסיס

BSWB-605010100 600 גובהX500 M 208בסיס

BSWB-606010100 600 גובהX600 M 226בסיס

BSWB-606510100 600 גובהX650 M 242בסיס

BSWB-607010100 600 גובהX700 M 254בסיס

BSWB-608010100 600 גובהX800 M 271בסיס

BSWB-609010100 600 גובהX900 M 294בסיס

BSWB-6010010100 600 גובהX1000 M 314בסיס

מחיר תאור פריטמ ק " ט
ליח‘

BSWB-702510100 700 גובהX250 M 184בסיס

BSWB-703010100 700 גובהX300 M 191בסיס

BSWB-703510100 700 גובהX350 M 200בסיס

BSWB-704010100 700 גובהX400 M 206בסיס

BSWB-705010100 700 גובהX500 M 236בסיס

BSWB-706010100 700 גובהX600 M 254בסיס

BSWB-706510100 700 גובהX650 M 270בסיס

BSWB-707010100 700 גובהX700 M 278בסיס

BSWB-708010100 700 גובהX800 M 287בסיס

BSWB-709010100 700 גובהX900 M 313בסיס

BSWB-7010010100 700 גובהX1000 M 350בסיס

BSWB-802510100 800 גובהX250 M 215בסיס

BSWB-803010100 800 גובהX300 M 225בסיס

BSWB-803510100 800 גובהX350 M 162בסיס

BSWB-804010100 800 גובהX400 M 240בסיס

BSWB-805010100 800 גובהX500 M 255בסיס

BSWB-806010100 800 גובהX600 M 273בסיס

BSWB-806510100 800 גובהX650 M 279בסיס

BSWB-807010100 800 גובהX700 M 287בסיס

BSWB-808010100 800 גובהX800 M 308בסיס

BSWB-809010100 800 גובהX900 M 330בסיס

BSWB-8010010100 800 גובהX1000 M 370בסיס

בסיס מפח מגלוון בעובי 2.5 מ"מ.	 
הערה:  ניתן להזמין בסיסים בגובה 50 ,65 ללא שינוי במחיר.	 



M ארונות מודולאריים דגם
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אפיון 44 - בסיסים לתאים

מחיר ליח‘תאור פריטמ ק " ט

BSWB-902510100 900 גובהX250 M 221בסיס

BSWB-903010100 900 גובהX300 M 230בסיס

BSWB-903510100 900 גובהX350 M 237בסיס

BSWB-904010100 900 גובהX400 M 246בסיס

BSWB-905010100 900 גובהX500 M 275בסיס

BSWB-906010100 900 גובהX600 M 294בסיס

BSWB-906510100 900 גובהX650 M 307בסיס

BSWB-907010100 900 גובהX700 M 313בסיס

BSWB-908010100 900 גובהX800 M 330בסיס

BSWB-909010100 900 גובהX900 M 346בסיס

BSWB-9010010100 900 גובהX1000 M 398בסיס

BSWB-1002510100 1000 גובהX250 M 244בסיס

BSWB-1003010100 1000 גובהX300 M 252בסיס

BSWB-1003510100 1000 גובהX350 M 261בסיס

BSWB-1004010100 1000 גובהX400 M 271בסיס

BSWB-1005010100 1000 גובהX500 M 288בסיס

BSWB-1006010100 1000 גובהX600 M 314בסיס

BSWB-1006510100 1000 גובהX650 M 332בסיס

BSWB-1007010100 1000 גובהX700 M 350בסיס

BSWB-1008010100 1000 גובהX800 M 370בסיס

BSWB-1009010100 1000 גובהX900 M 398בסיס

BSWB-10010010100 1000 גובהX1000 M 425בסיס

BSWB-1202510100 1200 גובהX250 M 263בסיס

BSWB-1203010100 1200 גובהX300 M 271בסיס

BSWB-1203510100 1200 גובהX350 M 280בסיס

BSWB-1204010100 1200 גובהX400 M 290בסיס

BSWB-1205010100 1200 גובהX500 M 307בסיס

BSWB-1206010100 1200 גובהX600 M 333בסיס

BSWB-1206510100 1200 גובהX650 M 351בסיס

BSWB-1207010100 1200 גובהX700 M 369בסיס

BSWB-1208010100 1200 גובהX800 M 390בסיס

BSWB-1209010100 1200 גובהX900 M 418בסיס

BSWB-12010010100 1200 גובהX1000 M 453בסיס

בסיס מפח מגלוון בעובי 2.5 מ"מ.	 
הערה:  ניתן להזמין בסיסים בגובה 50, 65 ללא שינוי במחיר.	 



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 
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אפיון 45 - דלתות שקופות

מחיר ליח‘תאור פריטמ ק " ט

M1DT-1169-040A11200X400   511דלת שקופה

M1DT-1169-050A11200X500   547דלת שקופה

M1DT-1169-060A11200X600   608דלת שקופה

M1DT-1169-070A11200X700   672דלת שקופה

M1DT-1169-080A11200X800   751דלת שקופה

M1DT-1169-090A11200X900   843דלת שקופה

M1DT-1169-100A11200X1000 971דלת שקופה

M1DT-1369-040A11400X400   531דלת שקופה

M1DT-1369-050A11400X500   589דלת שקופה

M1DT-1369-060A11400X600   650דלת שקופה

M1DT-1369-070A11400X700   710דלת שקופה

M1DT-1369-080A11400X800   796דלת שקופה

M1DT-1369-090A11400X900   891דלת שקופה

M1DT-1369-100A11400X1000 1,013דלת שקופה

M1DT-1469-040A11500X400   549דלת שקופה

M1DT-1469-050A11500X500   610דלת שקופה

M1DT-1469-060A11500X600   671דלת שקופה

M1DT-1469-070A11500X700   731דלת שקופה

M1DT-1469-080A11500X800   815דלת שקופה

M1DT-1469-090A11500X900   911דלת שקופה

M1DT-1469-100A11500X1000 1,038דלת שקופה

M1DT-1569-040A11600X400   588דלת שקופה

M1DT-1569-050A11600X500   648דלת שקופה

M1DT-1569-060A11600X600   708דלת שקופה

M1DT-1569-070A11600X700   767דלת שקופה

M1DT-1569-080A11600X800   851דלת שקופה

M1DT-1569-090A11600X900   950דלת שקופה

M1DT-1569-100A11600X1000 1,076דלת שקופה

M1DT-1769-040A11800X400   611דלת שקופה

M1DT-1769-050A11800X500   671דלת שקופה

M1DT-1769-060A11800X600   732דלת שקופה

M1DT-1769-070A11800X700   804דלת שקופה

M1DT-1769-080A11800X800   891דלת שקופה

M1DT-1769-090A11800X900   987דלת שקופה

M1DT-1769-100A11800X1000 1,113דלת שקופה

אינו קיים במלאי, ייצור ע"פ דרישה.	 
המחיר הינו מחיר הפרש בין דלת רגילה לבין דלת שקופה.	 
 	P.C :חומר גלם
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אפיון 45 - דלתות שקופות

מחיר ליח‘תאור פריטמ ק " ט

M1DT-1869-040A11900X400   635דלת שקופה

M1DT-1869-050A11900X500   695דלת שקופה

M1DT-1869-060A11900X600   756דלת שקופה

M1DT-1869-070A11900X700   828דלת שקופה

M1DT-1869-080A11900X800   912דלת שקופה

M1DT-1869-090A11900X900   1,011דלת שקופה

M1DT-1869-100A11900X1000 1,142דלת שקופה

M1DT-1969-040A12000X400   660דלת שקופה

M1DT-1969-050A12000X500   720דלת שקופה

M1DT-1969-060A12000X600   781דלת שקופה

M1DT-1969-070A12000X700   851דלת שקופה

M1DT-1969-080A12000X800   937דלת שקופה

M1DT-1969-090A12000X900   1,038דלת שקופה

M1DT-1969-100A12000X1000 1,180דלת שקופה

M1DT-2069-040A12100X400   683דלת שקופה

M1DT-2069-050A12100X500   732דלת שקופה

M1DT-2069-060A12100X600   792דלת שקופה

M1DT-2069-070A12100X700   865דלת שקופה

M1DT-2069-080A12100X800   949דלת שקופה

M1DT-2069-090A12100X900   1,054דלת שקופה

M1DT-2069-100A12100X1000 1,210דלת שקופה

M1DT-2169-040A12200X400   690דלת שקופה

M1DT-2169-050A12200X500   780דלת שקופה

M1DT-2169-060A12200X600   820דלת שקופה

M1DT-2169-070A12200X700   880דלת שקופה

M1DT-2169-080A12200X800   1,044דלת שקופה

M1DT-2169-090A12200X900   1,159דלת שקופה

M1DT-2169-100A12200X1000 1,331דלת שקופה

M1DT-2369-040A12400X400   786דלת שקופה

M1DT-2369-050A12400X500   858דלת שקופה

M1DT-2369-060A12400X600   907דלת שקופה

M1DT-2369-070A12400X700   993דלת שקופה

M1DT-2369-080A12400X800   1,148דלת שקופה

M1DT-2369-090A12400X900   1,275דלת שקופה

M1DT-2369-100A12400X1000 1,464דלת שקופה

אינו קיים במלאי, ייצור ע"פ דרישה.	 
המחיר הינו מחיר הפרש בין דלת רגילה לבין דלת שקופה.	 
 	P.C :חומר גלם
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