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פרופילי עזר מפח

U פרופיל - D2 אפיון

Z פרופיל - D3 אפיון

L פרופיל זווית - D4 אפיון

אפיון D1 - פרופיל F )שטוח(

מחיר למטרפרופיל שטוח מפח מגולווןמ ק " ט

PRFG-25X2-2000125 עובי 2 מ“מ מחורץ מגולוון  F 5.5פרופיל

PRFG-25X3-2000125 עובי 3 מ“מ מחורץ מגולוון   F 6.8פרופיל

PRFG-30X3-2000130 עובי 3 מ“מ מחורץ מגולוון   F 7.7פרופיל

PRFG-40X3-2000140 עובי 3 מ“מ מחורץ מגולוון   F 13פרופיל

PRFG-30X3-20002)30 עובי 3 מ“מ מגולוון )להארקה   F 9.5פרופיל

PRFG-40X4-20002)40 עובי 4 מ“מ מגולוון )להארקה   F 13פרופיל

מחיר למטרפרופיל U מפח מגולווןמ ק " ט

PRUG-2012-2000120 עובי 2 מ“מ מנוקב מגולווןX12 U 12פרופיל

PRUG-2510-2000125 עובי 2 מ“מ מחורץ מגולווןX10 U 11פרופיל

PRUG-3012-2000130 עובי 2 מ“מ מחורץ מגולווןX12 U 12פרופיל

PRUG-4012-2000140 עובי 2 מ“מ מחורץ מגולווןX12 U 15פרופיל

מחיר למטרפרופיל זווית מפח מגולווןמ ק " ט

PRLG-2525-2000125 עובי 2 מ“מ מנוקב מגולוון חד צדדיX25  L 12פרופיל

PRLG-2525-2000225 עובי 2 מ“מ מנוקב מגולוון דו צדדיX25  L 14פרופיל

PRLG-2723-20001)27 עובי 2 מ“מ מג‘ )חור מרובע וחור עגולX23.5  L 13פרופיל

PRLG-2727-20001)27 עובי 2 מ“מ מגולוון )חורים עגוליםX27  L 14פרופיל

PRLG-3030-2000130 עובי 2.5 מ“מ מנוקב מגולוון חד צדדיX30  L 17פרופיל

PRLG-3030-2000230 עובי 2.5 מ“מ מנוקב מגולוון דו צדדיX30  L 17פרופיל

PRLG-4040-2000140 עובי 2.5 מ“מ מנוקב מגולוון חד צדדיX40  L 21פרופיל

PRLG-4040-2000240 עובי 2.5 מ“מ מנוקב מגולוון דו צדדיX40  L 21פרופיל

PRLG-3025-2000130 עובי 3 מ“מ מנוקב, מגולוון דו-צדדיX25  L 17פרופיל

PRLG-3030-20003)30 עובי 2 מ“מ מג‘ )חור מרובע וחור עגולX30  L 23פרופיל

כל יחידה באורך 2 מטר.	 
20 מטר באריזה.	 
רוחב חריץ 8 מ"מ.	 
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מחיר למטרפרופיל Z מפח מגולווןמ ק " ט

PRZG-X25S-2000125 עובי 2 מ“מ מגולוון חד צדדיX25X25 Z 16פרופיל

PRZG-X25D-2000225 עובי 2 מ“מ מגולוון דו צדדיX25X25 Z 18פרופיל

PRZG-X30S-2000130 עובי 2.5 מ“מ מגולוון חד צדדיX30X30 Z 27פרופיל

PRZG-X30D-2000230 עובי 2.5 מ“מ מגולוון דו צדדיX30X30 Z 28פרופיל

PRZG-X40S-2000140 עובי 2.5 מ“מ מגולוון חד צדדיX40X40 Z 39פרופיל

PRZG-X40D-2000240 עובי 2.5 מ“מ מגולוון דו צדדיX40X40 Z 40פרופיל
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פרופילי עזר מפח

אפיון D5 - פרופילי עזר שונים

מחיר למטרפרופיל למודול פנלים מפח מגולווןמ ק " ט

PRUG-PMS-20001L2000 31פרופיל למודול צדדי

PRUG-PMM-20001L2000 31פרופיל מודול מרכזי

PRUG-6220-20001L2000 T4P-H 31פרופיל מודול ל

PFRP-4040-20001L2000 40 עובי 4 מ“מx40 94זוית פסגון

כל הפרופילים באורך 2 מטר.	 

אפיון D6 - פרופילים וזוויות למבודדים

מחיר למטרתאור פריטמ ק " ט

PRLG-4025-2000140 מגולוון עובי 2.5 מ"מX25  L 31פרופיל

PRLG-4030-2000140 מגולוון עובי 3 מ“מX30 L 38פרופיל

PRLG-7030-2000170 מגולוון עובי 2.5 מ“מX30 L 41פרופיל

PRSD-19M44U-0136 מגולווןX56.5 43זוית ל-“19 2 מ"מ

PRUG-7012-2000170 מצופה עובי 2.5 מ“מX12 U 32פרופיל

DIN-35 מסילות למאמ“תים - D7 אפיון

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר למטרבאריזה

690160ROHS 1207 מ‘פס דין נמוך 7.5 תקן

690170ROHS 489.5 מ‘ פס דין גבוה 15 תקן

 אפיון D2 - פרופיל יוניסטראט 

כמות תיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח'באריזה

PRUN-0400400 124פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-0500500 129פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-0600600 131פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-0700700 132פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-0800800 133פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-0900900 134פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-10001000 136פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-12001200 139פרופיל יוניסטראט לתא

PRUN-1425142פרופיל יוניסטראט לתא יציאה

SYAC-BR004112.5זוית להרכבת פס דין

PRLG-4030-20001
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PRLG-7030-20001

PRUG-7012-20001

PRLG-4025-20001
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ברגים + אומים

אפיון E1 - ברגי פח ראש פיליפס

M5 ברגי פח ראש פיליפס - מברג - E2 אפיון

M6 בורג פח ראש מברג - E3 אפיון

אפיון E4 - ברגי פלסטיק

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

340000 6X3\8  3.5X10  2000.17בורג פח ראש פיליפס 

340020 6X5\8  2000.07בורג פח ראש פיליפס 

340040  6X3\4  3.5X20 2000.08בורג פח ראש פיליפס 

3400606X1  3.5X25 2000.07בורג פח ראש פיליפס 

 2000.08בורג פח ראש פיליפס 10X5\8 - עגול340120

3401401/4X14 2000.45בורג קודח ראש משושה 

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

350000M5X6 5000.14בורג ראש פיליפס/מברג 

350020M5X8 5000.14בורג ראש פיליפס/מברג 

350040M5X10 5000.14בורג ראש פיליפס/מברג 

350060M5X12 5000.14בורג ראש פיליפס/מברג 

350080M5X16 5000.15בורג ראש פיליפס/מברג 

350100 M5X20 3000.49בורג ראש מברג 

350120M5X25 3000.73בורג ראש מברג

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

370000M6X10 2000.28בורג ראש פיליפס 

370020M6X15 2000.23בורג ראש פיליפס 

370040 M6X20 2000.23בורג ראש פיליפס 

370060M6X25 2000.23בורג ראש מברג 

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

390020M5X12  2000.56בורג ראש מברג 

390040M5X20  2000.72בורג ראש מברג 

390060M5X25  2000.99בורג ראש מברג 

390080M5X35  2000.77בורג ראש מברג

390100M6X12  2000.80בורג ראש מברג 

390120M6X16  1000.89בורג ראש מברג 

390140M6X20  1000.99בורג ראש מברג 

340140

340120

350080

350060

350120

390140

370020

390020

390100
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ברגים + אומים

M5 אומים ודיסקיות - E5 אפיון

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

360000M5 2000.19אום מכונה 

360020M5 5000.19דיסקית שטוחה 

360060 M5 360060 5000.19דיסקית כוכב

M6-M16 אומים ודיסקיות - E6 אפיון

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

380000 M6 2000.19אום מכונה 

380020  M6 5000.19דיסקית שטוחה 

380060  M6 5000.19דיסקית כוכב 

 5000.23דיסקית קעורה M6 צהוב380100

5000.73דיסקית קעורה M8 צהוב380120

 1001.01דיסקית קעורה M10 צהוב380140

 1001.28דיסקית קעורה M12 צהוב380160

1003.11דיסקית קעורה M16 צהוב380180

380000

380160

380120

אפיון E8 - דיסקיות

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

BRDA4.6X14X0.8 10000.46דיסקית אוקולון 

RDS010עם עוקצים M6 5000.60דיסקית משוננת 

BRDA

RDS010
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ברגים + אומים

אפיון E9 - אומים וברגים מיוחדים

כמותתיאור הפריטמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

BRKM6שחור M6 502.31אומי קליפס 

BRNZM6 (NUTSERT(T 1001.06אום מוטבע

BRPM6M6 1001.67בורג לפנל מודולארי

RBR005M6X16 1000.20בורג ראש משושה

RBRP0810X3/8 1000.40בורג פח

RBRP0910 ראש משושהX3/8 2000.13בורג פח

BRAZמגולוון M6 1000.46אום צפה 

RUM16מגולוון M8 501.67אום צפה 

ACAC-BRAZ25135כלי להרכבת אום צפה

12x12 פתח

8x8 פתח




