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 מטאטא PVC כביש

מגב מתכת
₪ 15.80

₪ 19.80

6986

7926

רוחב 40 ס”מ

רוחב 60 ס”מ

מטאטא בית שילה
₪ 19.60 רוחב 30 ס”מ9177

מטאטא קירצוף שרובר

₪ 10 רוחב 30 ס”מ 9406

מטאטא קש מכשפה

₪ 42 9178

מגב פלסטיק
₪ 7 רוחב 40 ס”מ8158

₪ 18 רוחב 50 ס”מ6987

מטאטא פלסטיק ג'וליה

₪ 8 רוחב 30 ס”מ9176

 מטאטא אולמות PVC עדין 
29 ₪רוחב 40 ס”מ 6956

רוחב 30 ס”מ

₪ 37 רוחב 60 ס”מ 9460

₪ 19.90 6756

₪ 25 7981
רוחב 30 ס”מ

רוחב 40 ס”מ

₪ 72 רוחב 80 ס”מ7779



דלי שטיפה + סחיטה
₪ 24 דלי 12 ליטר05424

כלי סחיטה

₪ 8 מתחבר לדלי126
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דלי שטיפה
₪ 15 דלי 12 ליטר5424

דלי שחור
₪ 6 דלי 10 ליטר5425

פומה

₪ 10 7226

פיילה פלסטיק
₪ 34 ירוק / שחור7255

מגב מילניום
₪ 19.60 רוחב 40 ס”מ7987

₪ 28.60 רוחב 60 ס”מ4789

מגב אמריקאי - מופ

₪ 12 רוחב 30 ס”מ125
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יעה פלסטיק ידית קצרה
₪ 6 צבעוני6061

יעה מתכת ידית ארוכה

₪ 52 רוחב 60 ס”מ 100

יעה מתכת ידית קצרה
₪ 13 6063

יעה פלסטיק ידית ארוכה

₪ 15.60 מברשת לאסלה מרובעתרוחב 60 ס”מ 6065

₪ 50 גובה 60 ס”מ557

צבעים: אדום, לבן, קרם

מברשת לאסלה עגולה
₪ 47 גובה 60 ס”מ556

צבעים: אדום, לבן, קרם

פחי רטרו מרובעים
₪ 68 פח 3 ליטר5573

צבעים: אדום, לבן, קרם

₪ 105.30 פח 5 ליטר5575

פחי רטרו עגולים
₪ 66.50

₪ 188

5563

55620

פח 3 ליטר

פח 20 ליטר

צבעים: אדום, לבן, קרם

₪ 97

₪ 344

5565

55630

פח 5 ליטר

פח 30 ליטר



מלכודת עכברים

₪ 19 סגירת פטנט6810

מלכודת עכברים דבק
₪ 7 6811
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אטמור

₪ 330 7096  3.5W לקיור    
₪ 330 7098 5.5W לאמבטיה 

מפזר חום

₪ 120 לבן2822

₪ 140 כסף2823

גוף חימום לדוד

₪ 25 גוף חימום7961

קפיץ ביוב

₪ 20 אורך 3 מטר     עובי 6 מ”מ7443

₪ 52
₪ 84

7445

7448

מלכודת לזבובים
₪ 66 נתלה9759

טרמוסטט
₪ 44

₪ 50

7960

7962

קצר

ארוך

₪ 70 חמם מהיר לדוד )פלאנץ)555

גוף חימום לדוד

₪ 144 74410

אורך 5 מטר     עובי 9 מ”מ

אורך 8 מטר     עובי 9 מ”מ
אורך 10 מטר     עובי 12 מ”מ
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מתקן למגבת נייר שופרא
₪ 140

₪ 116

9295

6970

חזית פלסטיק, גב מתכת

לבן מתכת

גודל 31/21/20 ס”מ

גודל 31/21/20 ס”מ

₪ 116 לגלילים 6972350/350

מתקן למגבת נייר תעשייתי עומד

מתקן לנייר צץ רץ

₪ 190 8105

₪ 210

₪ 120

חזית פלסטי, גב מתכת8069

לבן מתכת

גודל: 12/10 ס”מ

גודל: 26/10 ס”מ

גודל: 26/10 ס”מ שקוף פלסטיק8070

מתקן למגבת נייר תעשייתי
₪ 170 לגלילים 7853350/350

נתלה על הקיר

מתקן לנייר טואלט ג'אמבו
₪ 116 9442
₪ 170 9441

חזית שקופה
מתכת לבן

גודל: 30/10 ס”מ

גודל: 30/10 ס”מ

מתקן לשלישיית נייר טואלט

₪ 112 לגלילים רגיליםמתכת לבן6990
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₪ 130 רוחב תא 19.6 ס”מ503 גובה תא 24.1 ס”מ

רב תא 3 תאים

₪ 112 רוחב תא 16.8 ס”מ504 גובה תא 20.6 ס”מ

רב תא 4 תאים

₪ 82 רוחב תא 13.3 ס”מ505 גובה תא 16.5 ס”מ

רב תא 5 תאים

₪ 54 רוחב תא 9.2 ס”מ506 גובה תא 11.4 ס”מ

רב תא 6 תאים

₪ 46 רוחב תא 6.3 ס”מ509 גובה תא 8.4 ס”מ

רב תא 9 תאים


