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101

ME001-0-42 ME002-1-55ME001-1-42

MEIL-2-21-10-20

ME-BZ
ME-LY

אפיון G1 - מנעולים מרכזיים לארונות

מחיר ליח‘תאור הפריטמ ק " ט

ME-C27צילינדר למנעול מרכזי

ME-LY14X3 6.5מוביל פלסטיק למוט שטוח

ME001-0-42ללא צילינדר A 75מנעול מרכזי דגם

ME001-1-42התקן תליה + A 97מנעול מרכזי דגם

MEBZ)51053211( 250מנעול בזק עם מפתח

MEIL-2-21-102040מוט שטוח מאובזר כיפוף בינוני

ME101-01-10IP65 55מנעול מרכזי ארון אטום

ME101-01-10-1מ.תליה IP65+ 105מנעול מרכזי לארון אטום

ME002-1-5590מנעול מרכזי 002 כולל צילינדר ולשונית

ME207-44-006-5RAL 7035 90מנעול מרכזי עם לוגו תמחש, צבע

ME207-44-006-5
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אפיון G2 - מנעולי פרפר / שקועים / לשוניות

מחיר ליח‘תאור הפריטמ ק " ט

ME060-1-1-15-32L2 15מנעול מתכת שקוע חצוי 5 מ“מ

ME060-1-1-28-32L2 15מנעול מתכת שקוע מרובע

ME060-1-1-38-32L2 15מנעול מתכת שקוע משולש

ME062-11-12-52L4 17מנעול פרפר מתכת שחור

ME268-157מפתח למנעול שקוע חצוי

ME268-287מפתח למנעול שקוע מרובע

ME268-387מפתח למנעול שקוע משולש

ME262-11-12-3217מנעול פרפר למנעול תליה שחור

ME30203039מ“מ L41.5 3לשונית כיפוף 6.5 מ“מ

ME30403035L3 3לשונית ישרה

ME30403037מ“מ L-41.5 3לשונית כיפוף 3 מ“מ

ME30403046קצרה L4 1.5לשונית

ME062-2-0-32T4P-K 10מנעול פרפר פלסטיק

ME062-2-0-32 ME262-11-12-32 ME268-15

ME30403046ME30403037 ME30403039 ME30403035

ME060-1-1-15-32
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אפיון G3 - מנעולי מתכת ופלסטיק שונים

ME065-1-2-01-32ME063-1-1-1-32

ME079-001/2

ME063-1-2-1-32

ME071-15

מחיר ליח‘תאור פריטמ ק " ט

ME065-1-2-01-3248מנעול פרפר מתכת שחור + מפתח

ME071-127מנעול נטרק לעובי פח 1.2 מ“מ

ME071-157מנעול נטרק עובי 1.5 מ“מ

ME079-00112מעצור לדלת פתיחה ימנית

ME079-00212מעצור לדלת פתיחה שמאלית

ME063-1-1-1-32מפתח L2 31מנעול פשוט ניקל

ME065-2-0-1-3231מנעול פרפר + מפתח ידית פלסטיק

אפיון F1 - גומי אטימה

מחיר למטריחידת מידהתיאור הפריטמ ק " ט

RGMEPגליל( לארון מודולארי( EPDM גומי)18.21 מטר )100 מ‘ באריזה 

RGM011)T4P-K לארון( 15X5 EPDM גומי סרט דביק)13.09 מטר )20 מ‘ באריזה 

RGMDS)קייל לבן( GMC 121.50 מ‘גומי לדלת שקופה 

RGMPDS)121.50 מ‘ )60 מ‘ באריזה(גומי פנימי לדלת שקופה )קייל שחור 

יש להזמין גם גומי פנימי.	 
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אפיון I9 - שונות

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

AV-MSRAL 7032 1002מסתם לפנל

AV-MS-35RAL 7035 1002מסתם לפנל

אפיון H1 - צירים לארונות

אפיון H2 - ידיות למגירות

ME091-3-4

מחיר ליח‘תאור הפריטמ ק " ט

ME090-3-410ציר ניקל פתיחה 180⁰ מרובע 10 מ“מ

ME091-3-4M8 11ציר ניקל מרובע 12 מ“מ

ME092-3-121ציר ניקל 12 מ“מ + מחבר

ME093-3-125ציר ניקל פתיחה 180⁰ מרובע 16 מ“מ

ME097-1-1-1-2211ציר פתיחה 180⁰ פין פלסטיק

ME097-1-2-2-2212ציר פתיחה 180⁰ לפח עד 2 מ“מ -שחור

ME098-1-213ציר פתיחה 180⁰ מסיבי פין מתכת

ME099-1-2-150 עם ברגיםX50 12ציר ספר שחור

ME099-1-2-4)50 )צבע שחורX50 12ציר ספר

ME099-1-2-5)50 )צבע שחורX63 12ציר ספר

ME100-1-2-2022ציר פתיחה 180⁰ מרווח גובה 20 מ“מ

ME100-44-00222ציר פתיחה 180⁰ מרווח גובה 25 מ“מ+הברזה

ME091-3-4-6 M6 10ציר ניקל בסיס 12 מ“מ

ME097-1-2-2-151.2 12ציר פתיחה 180⁰ לעובי פח עד

ME099-1-1-6)50 )ציפוי כרוםX76 15ציר ספר

ME090-3-4

מחיר ליח‘תאור הפריטמ ק " ט

ME085-1-1)7ידית למגירות )ציפוי ניקל

ME0868ידית למגירות מפלסטיק

ME097-1-2-2-15 ME098-1-2 ME099-1-1-6ME099-1-2-4

ME086

ME192-3-1ME093-3-1

ME085-1-1

ME100-44-002
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אפיון I9 - שונות

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

RAV7032RAL 7032 170מיכל תרסיס צבע 

RAV7035RAL 7035 170מיכל תרסיס צבע 

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

AVTTPA4 132תיק תוכניות פלסטיק גדול 

AVTTPKA5 132תיק תוכניות פלסטיק קטן

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

RPRAVDM135דבק מהיר "רק יאנג" 20 גרם 

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

RAVJK126ג'ל להשחלת כבלים 

RAVVV120וו הרמה

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

RAR00219ניילון סטרץ 10 ס“מ

RAR003631ניילון סטרץ כחול 50 ס“מ

RAVNB75/1.2 1170ניילון בועות דו שכבתי

כמותאביזרי עזרמ ק " ט
מחיר ליח‘באריזה

RAV00711.25מדבקות פתוח/סגור-ימין

RAV00811.25מדבקות פתוח/סגור- שמאל




