
תוכן העניינים
מס’ עמוד

9-26

29-41

45-48

51-53

57-62

65-69

73-83

87-100

117-120

104-113

123-125

אינדקס אביזרים

ידיות לחלונות ודלתות

צירים לחלונות ודלתות 

מספריים ומגבילי פתיחה 

אביזרי נעילה 

מנגנוני דריי קיפ 

אביזרי חיבור 

אביזרים למערכות הזזה 

אביזרים למערכות הרם והזז 

אביזרים משלימים 

אביזרים לחלונות סמויים 



תוכן העניינים
מס’ עמוד

ידיות משיכה לדלתות אלומיניום

12129-130

133-139

143-148

151-153

157-163

167-169

177-181

182

183

173

14

בריחים לחלונות ודלתות 

מנעולים לדלתות 

ידיות בהלה 

מחזירים עליונים 

מנגנונים אלקטרומכניים, מערכות 
לשחרור עשן ופיצוי אוויר ואוורור 

מבנים

אביזרים לבקרת כניסה

כלי עבודה

אטמים

מברשות



טכניקה ס.מ. בע”מ - פרופיל של הצלחה

בעולם הבנייה, לאלומיניום תפקיד מרכזי בטיפול במעטפת הבניין, בפתחים ובעיצוב הפנים. 
לכן, לתכנון המקצועי, לבחירת האביזרים האיכותיים ולביצוע המדויק יש השפעה רבה 

על מראה המבנה ואיכות החיים של דייריו - וכאן חברת טכניקה נכנסת לתמונה.

חברת טכניקה ס.מ. בע”מ מובילה כבר 11 שנה

חברת טכניקה ס.מ. בע”מ הוקמה בשנת 2009 ומאז הפכה לחברה המובילה והמקצועית בישראל בפיתוח, ייצור, 
יבוא ושיווק פתרונות אלומיניום חדשניים. 

לחברת טכניקה היכרות עמוקה עם עולם האלומיניום ושאיפה מתמדת ללמידה, להתחדשות ולמצויינות, אשר באה לידי 
ביטוי בנוכחות קבועה של נציגי טכניקה בתערוכות וכנסים בינלאומיים מובילים. 

הניסיון הרב של החברה בליווי טכני לפרויקטים ויכולתה להתאים פתרונות איכותיים לכל מטרה, מאפשרים לאדריכלים, 
ליועצי אלומיניום וליצרנים ליהנות מליווי מקצועי צמוד ולספק ללקוחותיהם מענה מקיף ומותאם אישית, העומד בדרישות 

הפרויקט ובמסגרת התקציב.

מרכז הידע בתחום האלומיניום
מטה חברת טכניקה שוכן באזור תעשיה מישור אדומים וכולל מרכז לוגיסטי חדשני המשתרע 

על שטח של 1,000 מ”ר, מרכז פיתוח, מפעל ייצור ומגוון מחלקות מקצועיות בתחום אביזרי האלומיניום לבניין:

מחלקת מחקר ופיתוח  •
             פיתוח פתרונות חדשניים בתחום האלומיניום, חלקם בעלי פטנט רשום, תוך שיתוף פעולה הדוק עם לקוחות  

             וחברות מובילות בענף.

המחלקה המסחרית   •
             טכניקה מייצגת בישראל מספר רב של חברות מאירופה, הנחשבות למובילות בתחומן:  

             HAUTAU ,ECO ,FUHR ,ALUALPHA ,POLISMAR ,FIMET, MASTER ועוד.

מחלקת עיבוד שבבי וצבע  •
             פיתוח, יבוא ויצור מוצרים לפרויקטים ייחודיים, בהתאמה אישית לצורכי הלקוחות. 

המחלקה הטכנית  •
             ליווי ויעוץ מקצועי לאדריכלים, ליועצי אלומיניום וליצרנים לאורך כל הפרויקט, 

             ע”י מומחים מקצועיים בתחום הפרזול.

מחלקת לוגיסטיקה ושירות לקוחות  •
            מערך שירות ארצי המספק מענה יעיל, מהיר ואדיב לכלל הלקוחות.

מחלקת הדרכה  •
             טכניקה פועלת לחדשנות ולקידום הרמה המקצועית בענף האלומיניום באמצעות ייזום ימי עיון, הדרכות 

             והשתלמויות לעוסקים בענף האלומיניום. כמו כן, נציגי טכניקה משתתפים בתערוכות בינלאומיות, יוצרים 
             קשרים עם יצרנים מובילים, צוברים ידע מקצועי רב ומביאים לארץ פיתוחים חדשניים בתחום האלומיניום. 

TECHNICA S.M. LTD



איליה סטרלין     
בעלים, מייסד חברת טכניקה     

25 שנות ניסיון בפיתוח וייצור מוצרי אלומיניום.    

יוסי מז’ביין     
בעלים, מייסד חברת טכניקה     

20 שנות ניסיון בתחום אביזרי אלומיניום.      

אולג ליינגבורד     
סמנכ”ל שיווק    

20 שנות ניסיון בניהול תחום אביזרים לענף האלומיניום     
ובניהול פרויקטים במפעל לייצור מוצרי אלומיניום לבניין.    

אלכסנדרה דשקוטאי    
מנהלת אדמיניסטרתיבית     

נעמה קריגר     
שירות לקוחות ומחלקת הזמנות     

בחברתנו מועסקים עובדים, מהנדסים, טכנאים, אנשי שירות ולוגיסטיקה – כולם אנשי מקצוע מנוסים שנבחרו 
בקפידה ומלווים את החברתנו ואת לקוחותנו בנאמנות לאורך שנים רבות.

לקוחות נאמנים זה טכניקה
בין לקוחותנו בישראל נמנים מפעלי אלומיניום גדולים וקטנים, מחלקות הנדסה, יועצי אלומיניום ואדריכלים 

המעוניינים לשלב בפרויקטים שבניהולם, פתרונות אלומיניום מתקדמים.

האנשים הם הטכניקה להצלחה

0 2 - 5 3 5 2 4 7 6 .   טל: . . לשירותכם בכל עת.



ידיות לחלונות ודלתות



בסיס לידית מתפרקת ללא ידית הפעלהידית לחלון פתיחה 
ידית הפעלה עבור פריט 6003.4  

ידית לחלון פתיחה עם צילינדר מובנה

ידית אוניברסלית לחלון “קיפ” 
ידית לחלון פתיחה דגם ALPHAעם צילינדר מובנה 

A6005

A6035

 A3041.10A620

ידית אוניברסלית לחלון “קיפ” 

A6003.4
A6108

A3042

COMFORT  ידיות לחלונות פתיחה  דגם
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שחור

שחור

45.00 ש”ח

125.00 ש”ח

95.00 ש”ח

48.00 ש”ח

40.00 ש”ח

A6003.4
A6108

90.00 ש”ח
45.00 ש”ח

שחור

שחור

שחור

שחור

לבן

לבן

לבן

לבן

לבן

לבן

9001

9001

9006

9006

1013

9007

101

101



ידית לחלון דריי קיפ 

בסיס לידית מתפרקת לחלון דריי קיפ
ידית הפעלה עבור פריט 6011.4

ידית לחלון דריי קיפ עם צילינדר מובנה 
עם נעילה מסורתית 

ידית מוסטת לחלון סמוי

 SIRIUS ידית לחלון דריי קיפ דגם
כולל דרייבר לידית

A6015

A6011.4
A6108

A6036.20*660

  711546

ידית לחלון דריי קיפ עם צילינדר מובנה
נעילה לוגית

A6036.1

COMFORT  ידיות לחלונות דרי קיפ דגם
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שחור

שחור

לבן

שחור

שחור

שחור

צד שמאל
צד ימין

לבן

9001

9006

1013

101

124.00 ש”ח45.00 ש”ח

59.00 ש”ח

58.00 ש”ח
A6011.4

A6108

A6036.20D
A6036.20S

90.00 ש”ח
45.00 ש”ח

145.00 ש”ח
145.00 ש”ח



ידית אוניברסלית עם פין מרובע 

ידית מוסטת לחלון סמוי צד שמאל ידית מוסטת לחלון סמוי צד ימין 
 

ידית אוניברסלית מוסטת 
עם פין מרובע צד ימין

ידית אוניברסלית מוסטת 
עם פין מרובע צד שמאל

ידית אוניברסלית עם פין מרובע 
עם צילינדר מובנה A3071

A6006.1A6006.1S

A3076DA3076S

A3071.20

COMFORT ידיות אוניברסליות עם פין מרובע דגם
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שחור

שחורשחור

שחור

שחור שחור

לבן

לבןלבן

9001

90019001

9001

9006

90069006

9006

1013

10131013

101

101101

54.00 ש”ח

80.00 ש”ח

80.00 ש”ח

125.00 ש”ח

80.00 ש”ח

80.00 ש”ח



OLD STYLE - ידית לתריסידית מעוצבת לחלון פתיחה 

קסטה פנימית לחלון פין עם הברגהידית מעוצבת לחלון פתיחה החוצה 

ידית מעוצבת לחלון פתיחה החוצה 
עם חיבור מהיר 

ידית מעוצבת עם צילינדר מובנה 
לחלון 

A6028.1A6050

A6040

A6028.2A6029.*

A6415  קסטה פנימית לחלון 4400 עבור ידית 6040 
A6415 קסטה פנימית לחלון 4500 עבור ידית 6040
A6421 פין עם הברגה 13 מ”מ לקסטה פתיחה החוצה

15.00 ש”ח
15.00 ש”ח
3.00   ש”ח

פתיחה החוצה עם חיבור מהיר
פתיחה עם חיבור מהיר 

COMFORT PLUS  ידיות לחלונות פתיחה דגם
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שחור

שחור

שחור

שחור

לבן

לבןלבן

9006

255.00 ש”ח64.00 ש”ח

70.00 ש”ח

51.00 ש”ח

152.00 ש”ח
152.00 ש”ח A6029.2

A6029.1



ידית לחלון פתיחה

ידית לחלון דריי קיפ עם צילינדר מובנה נעילה 
לוגית עם צירים צד ימין/שמאל    

ידית לחלון פתיחה עם צילינדר מובנה 
ידית לחלון דריי קיפ עם צילינדר מובנה 

ידית לחלון דריי קיפ  
A6008

A6037
A6038

A6018

שחורשחור

שחור

לבןלבן

לבן

ידית אוניברסלית עם פין מרובע  A3072.1

שחור

לבן

150.00 ש”ח

ידית אוניברסלית פין מרובע 
עם צילינדר מובנה  A3077.3

שחור

לבן

272.00 ש”ח

ידית אוניברסלית מוסטת עם פין מרובע צד ימין A3077.1D

שחור

לבן

ידית אוניברסלית מוסטת עם פין מרובע צד שמאל A3077.1S

ITALIA  ידיות דגם
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337.00 ש”ח128.00 ש”ח
160.00 ש”ח

A6038.20C צד  שמאל
A6038.20D צד ימין

337.00 ש”ח
337.00 ש”ח

A6018
A6008

160.00 ש”ח



ידית ללא בסיס לחלון פתיחה / דריי קיפ

ידית עם בסיס צר לחלון פתיחה / דריי קיפ

ידית עם בסיס צר לחלון פתיחה / דריי קיפידית עם בסיס מוקטן לחלון פתיחה / דריי קיפ

ידית ללא בסיס לחלון פתיחה / דריי קיפ

מנגנון הפעלה פנימי לחלו
מנגנון הפעלה פנימי לחלון פתיחה 

A3090.1

A3090.32

A3092.22A3092.32

A3092.1

A3630
A3630.10

שחור

שחור

שחור

שחור

שחור

שחור

MARTELLINA  דגם

MARTELLINA  דגם

MARTELLINA  דגםMARTELLINA  דגם

ITALIA  דגם

ITALIA  דגם

ידיות בעיצוב מינימליסטי 
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123.00 ש”ח

72.00 ש”ח

144.00 ש”ח

123.00 ש”ח

123.00 ש”ח

144.00 ש”ח



ידית לחלון
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר 

ידית לחלון 
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון - צד ימין / שמאל
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון   
זוג ידיות  לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון 
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות  לצילינדר

11163-25
111277-63

13005
130277

135405DX/SX
1354201-05

135205
1352201-05

11465
114277-63

שחור

שחור

שחור

שחור

)45(

)23(

עתיק

עתיק

כסף עתיק

כסף עתיק

כרום סאטן 

כרום סאטן 

135405DX    ידית לחלון  צד ימין 
135405SX   ידית לחלון צד שמאל

1354201-05 זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

75.00 ש”ח
75.00 ש”ח
182.00 ש”ח

ידית לחלון  
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

154
154277

WINTER דגםCORNER דגם

PURA דגם

PARIS דגם CORSA דגם

FLY דגם

ידיות מעוצבות לחלונות ודלתות
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11163-25
111277-63

13005
130277

135205
1352201-05

11465
114277-63

88.00 ש”ח
171.00 ש”ח

62.00 ש”ח
112.00 ש”ח

85.00 ש”ח
139.00 ש”ח

75.00 ש”ח
171.00 ש”ח

90.00 ש”ח
177.00 ש”ח

154
154277

101.00 ש”ח
197.00 ש”ח

93.00 ש”ח
179.00 ש”ח

80.00 ש”ח
155.00 ש”ח



ידית לחלון   
זוג ידיות  לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון   
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון עם חריץ
זוג ידיות לדלת עם חריץ כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון   
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון  
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות  לצילינדר

13763
137276-63

16805
168276-05

15905-25
159277-05

16905-25
169277-05

16966-25
169273-66

17005-25
170277-05

FRAU דגם

SABRINA דגם

GIORGIA דגם GIORGIA דגם

DOTS דגם

ICE דגם

ידיות מעוצבות לחלונות ודלתות
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13763
137276-63

15905-25
159277-05

16905-25
169277-05

16966-25
169273-66

17005-25
170277-05

16805
168276-05

167.00 ש”ח
310.00 ש”ח

85.00 ש”ח
149.00 ש”ח

95.00 ש”ח
165.00 ש”ח

95.00 ש”ח
165.00 ש”ח

80.00 ש”ח
149.00 ש”ח

85.00 ש”ח
160.00 ש”ח



ידית לחלון   
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון  
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון   
זוג דיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון   
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון 
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

ידית לחלון   
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

17905
179277-05

19005-25
190277-05

196
196277

19905-25
199277-05

19366-25
193277-66

18365
183277-65

DANIELA דגםDIANA דגם

SOGNO דגם

DIAMOND דגם ALTWIEN דגם

WAVE דגם

)45(

)23(

ידיות מעוצבות לחלונות ודלתות
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17905
179277-05

19005-25
190277-05

19905-25
199277-05

19366-25
193277-66

18365
183277-65

80.00 ש”ח
150.00 ש”ח

90.00 ש”ח
171.00 ש”ח

80.00 ש”ח
160.00 ש”ח

125.00 ש”ח
224.00 ש”ח

104.00 ש”ח
214.00 ש”ח

שחור

שחור

עתיק

עתיק

כסף עתיק

כסף עתיק

196
196277

118.00 ש”ח
208.00 ש”ח

112.00 ש”ח
197.00 ש”ח

96.00 ש”ח
197.00 ש”ח



בסיס סגירה/פתיחה מבוקרת

ידית מאורכת למערכות הזזה

בסיס נעילה עם מפתח עבור
 ידיות מעוצבות

F050

206206

DKS05

DK - 60

שחור

אנודייז

שחורלבן

שחור

ידית לחלון דריי קיפ 

ידית לחלון פתיחה רגילה

604311

604310

ידית לחלון   
זוג ידיות לדלת כולל רוזטות לצילינדר

178
178277

שחור

שחור

עתיק

עתיק

כסף עתיק

כסף עתיק

178
178277

118.00 ש”ח
208.00 ש”ח

112.00 ש”ח
197.00 ש”ח

97.00 ש”ח
197.00 ש”ח

ROMA דגם

ידיות מעוצבות לחלונות ודלתות

38

חברת טכניקה ס.מ בע”מ עשויה לשנות מחירים / מפרטים ללא הודעה מוקדמת לציבור לקוחותיה    טל”ח
www.technica.co.il     technica@technica.co.il      Fax:1532-5902007     Tel: 972 2535 24 76

150.00 ש”ח

109.00 ש”ח

42.00 ש”ח250.00 ש”ח

42.00 ש”ח



ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה 

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה 

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה 

204553 3080.20

102AL60

102KAL60

101AL60

טבעיטבעי

שחורשחור

ידית דמה לרשת 2242592200

ידיות למערכות הרם והזז
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332.00 ש”ח

330.00 ש”ח

45.00 ש”ח330.00 ש”ח לפי דרישה 

לפי דרישה לפי דרישה 

417.00 ש”ח

330.00 ש”ח

HAUTAU דגם ITALIA דגם

GOLAN דגם

MIRON דגם

CARMEL דגם



זוג ידיות חצי קפיציות

זוג ידיות חצי קפיציות עם צוואר קצר 

זוג ידיות חצי קפיציות

זוג ידיות

3065

3063

3060

שחור

שחור

ידיות לדלתות פתיחה
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203.00 ש”ח

75.00 ש”ח

55.00 ש”ח

3064.1   זוג ידיות חצי קפיציות
3064.2   זוג ידיות קבועות

3064.5   זוג ידיות חצי קפיציות עם ידית 
                 קבועה בצד חיצוני

80.00 ש”ח
80.00 ש”ח
80.00 ש”ח

שחור

שחור

לבן

לבן

9001

9001

9006

9006

1013

1013

101

101

זוג ידיות חצי קפיציות נירוסטהזוג ידיות חצי קפיציות נירוסטה  260220260221

191.00 ש”ח 163.00 ש”ח

ITALIA דגםCOMFORT  דגם

COMFORT דגםSPIN דגם

GOLAN דגםCARMEL דגם



ידיות לדלתות פתיחה

41

חברת טכניקה ס.מ בע”מ עשויה לשנות מחירים / מפרטים ללא הודעה מוקדמת לציבור לקוחותיה    טל”ח
www.technica.co.il     technica@technica.co.il      Fax:1532-5902007     Tel: 972 2535 24 76

זוג ידיות חצי קפיציות צד אחד 
דגם D116 כולל רוזטה לצילינדר

ידית חצי קפיצית חד צדדית 
דגם D116 כולל רוזטה לצילינדר

886405

878402

404.00 ש”ח

167.00 ש”ח

נירוסטה 304

נירוסטה 304

זוג ידיות חצי קפיציות צד אחד 
דגם D310 כולל רוזטה לצילינדר

ידית חצי קפיצית חד צדדית 
דגם  D310 ללא רוזטה לצילינדר

886305

878442

404.00 ש”ח

167.00 ש”ח

נירוסטה 304

נירוסטה 304



צירים לחלונות ודלתות 



ציר לחלון פתיחה 4400/4500

ציר לחלון/דלת בלגי כולל בורג בטחון

ציר לחלון פתיחה 3 חלקים 4400/4500

W45 ציר לחלון

A9211.3

A9213.33

A9211.6

A9616.3

ציר לחלון עגול עד משקל 23 ק”ג 
ציר לחלון 4000עם פין ובורג ניורסטה  A8102.3A8712.55

צירים לחלונות ודלתות פתיחה
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9.50 ש”ח

13.00 ש”ח

18.00 ש”ח

11.00 ש”ח16.00 ש”ח

שחור

שחור

שחור

שחור

שחור

שחור לבן

לבן

9001

9001

9001

9006

9006

9006

1013

1013

1013

101

101

101

לבן

לבן

כסף עתיק
עתיק
RAL

44.00 ש”ח
34.00 ש”ח
11.00 ש”ח



ציר ספר עם ברגים עד 80 ק”ג 

סט צירים סמויים לפתיחה עד
180 מעלות זוית

סט צירים סמויים לפתיחה עד
90 מעלות זוית

ציר ספר מחוזק עד 90 ק”ג 
לחלונות ודלתות A3520.71

20122683024*

A17000

ציר מתכוונן ל-ROOMLINE/5500ציר לדלתות עד 40 ק”ג חיבור עם ברגים  A8123.3A8060

830241  צד  שמאל
830242  צד ימין

102.00 ש”ח
102.00 ש”ח

צירים לחלונות ודלתות פתיחה
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29.00 ש”ח

14.00 ש”ח

380.00 ש”ח

64.00 ש”ח

9001

9006

שחור

שחור

לבן

לבן

1013

כסף עתיק
עתיק

אנודייז
RAL

57.00 ש”ח
55.00 ש”ח

45.00 ש”ח
34.00 ש”ח

לבן

9001

9006

1013

שחור

9006



 AD65 ציר מתכונן לדלת 4400ציר מתכוונן לדלת

ציר מתכונן שני חלקים עד 100 ק”ג 
ל-5500/רוםליין

ציר מתכוונן ל-5500/475/4750
 עד 160 ק”ג 

A8061

T701106

A8064

AL2XLD

ציר לדלת 4900 שלושה חלקיםציר לדלת 4900 שני חלקים A8065A8065.6

צירים לחלונות ודלתות פתיחה
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64.00 ש”ח

93.00 ש”ח64.00 ש”ח

64.00 ש”ח

לבןלבן

לבן לבן

9006 שחור
שחור

שחור שחור

167.00 ש”ח110.00 ש”ח

שחור

לבן

9006

שחור

לבן

9006



ציר לדלת שלושה חלקים 93 מ”מ 
עד 200 ק”ג

ציר לדלת שני חלקים 93 מ”מ  
עד 160 ק”ג

שבלונה לצירי דינמיקהציר לדלת ב 90 מעלות

A8014

A8011.50

A8014.11

ציר לדלת שני חלקים 67 מ”מ
עד 160 ק”ג

ציר לדלת 67 מ”מ 3 חלקים 
עד 200 ק”ג  A8011A8011.52

צירים לחלונות ודלתות פתיחה
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96.00 ש”ח

165.00 ש”ח

198.00 ש”ח

A8000.23  מרכז 93 מ”מ   
A8000.21  מרכז 67 מ”מ 

 

208.00 ש”ח
208.00 ש”ח

לבן לבן
9006 9006

שחור שחור

שחור

175.00 ש”ח93.00 ש”ח

לבן לבן
9006 9006

שחור שחור



מספריים ומגבילי פתיחה



מספריים לחלון קיפ שני מצבים עד 15 ק”ג

 W45 מספריים 12” לחלון קיפ
עם סט הרכבה )הרכבה ללא שבלונה(

מספריים 12” לחלון קיפ 
עם סט הרכבה )הרכבה ללא שבלונה(

A1033

A1232.12 A1231.12

מספריים 16” למשקל כבד לחלונות קיפ A1233.16

171.00 ש”ח

מספריים 12” לחלון קיפ
נרוסטה 304 לכנף עד 30 ק”ג KL40.12

60.00 ש”ח

מספריים 16” לחלון קיפ 
נרוסטה 304 לכנף עד 39 ק”ג  KL40.16

65.00 ש”ח

מספריים ומגבילי פתיחה
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59.00 ש”ח

70.00 ש”ח 64.00 ש”ח

צד
הגבלת 
פתיחה
בעזרת

בורג 

min/max min/max

maxגובה רוחב
פתיחה

זווית פתיחה

זווית הגבלה

עליון

תחתון



זוג מגבילי פתיחה מתפרקים לחלון קיפ 220 מ”מזוג מגבילי פתיחה מתפרקים לחלון קיפ 150 מ”מ

זוג מגבילי פתיחה עד 600 מ”מזוג מגבילי פתיחה לחלון קיפ מ-600 מ”מ

W45-זוג מגבילי פתיחה עד 600 מ”מ ל זוג מגבילי פתיחה לחלון קיפ 
W45 מ-600 מ”מ ל

AL150

A1115.1

AL220

A1115.2

A1114.2 A1114.1

מספריים ומגבילי פתיחה
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48.00 ש”ח

54.00 ש”ח54.00 ש”ח

59.00 ש”ח 59.00 ש”ח

48.00 ש”ח



מכלול אביזרים למנגנון עבור
פתיחה בטיחותית / איוורור

מספריים לחלון קיפ עבור
פתיחה בטיחותית / אוורור A3830.1130110

מספריים ומגבילי פתיחה
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מגביל פתיחה מתפרק לחלון ציר 
203 מ”מ עם חיכוך מנירוסטה

מגביל פתיחה מתפרק לחלון ציר 
406 מ”מ עם חיכוך מנירוסטה 7308.2037308.406

43.00 ש”ח32.00 ש”ח

זוג מגבילי פתיחה 5 מצבים )נקישות( A1210.1

139.00 ש”ח

מגביל פתיחה מנירוסטה עם  
הגבלת פתיחה  ומפתח )ניתן לפירוק( A1203.60

96.00 ש”ח

90.00 ש”ח 139.00 ש”ח



אביזרי נעילה



מעביר תנועה פינתי עם נק’ נעילה 
מעביר תנועה פינתי עם נק’ נעילהאקסצנטרית וטבעת מפליז

מעביר תנועה פינתי לקיר מסך 
מעביר תנועהסגירה ע”י ברגים 

A1252.5

A1252.12

A1252.7

T9312

פין נעילה 9.7X8.7 נרוסטה  T2104

3.50 ש”ח

פין נעילה אקסצנטרי 
W45/4300/4500 לחלון A4246

4.00 ש”ח

אביזרי נעילה
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35.00 ש”ח

27.00 ש”ח39.00 ש”ח

31.00 ש”ח



נגדי נעילה זמק לחלון 4300/4500 A4207.4נגדי נעילה מתכוונן ציפוי כסף AL18253

פין נעילה אקסצנטרי עם טבעת 
מפליז אופציה לחיבור לפלח מוביל  83520.32

9.50 ש”ח

פין נעילה 9.7X13 נרוסטה T2102

4.00 ש”ח

סט נקודות נעילה עם נגדי מתכוונן
T711306 ציפוי שחור 

10.50 ש”ח

סט נק’ נעילה עם נגדי מתכוונן ציפוי כסף  AL18222

12.00 ש”ח

אביזרי נעילה
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4.00 ש”ח8.00 ש”ח



נגדי נעילה לחלון 4300/4500  A4212.2

נגדי נעילה מתכוונן

נגדי נעילה זמק אוניברסלי 

 A4207.11

T106

  4.00 ש”ח  7.00 ש”ח

  3.00 ש”ח

נגדי נעילה לחלון סמוי  8300 
עם סט הגבהות 

  W45-נגדי נעילה זמק ל

קצה מוט נעילה ימין/שמאל A1252.18

A4207.2

799347

3.00 ש”ח8.00 ש”ח

אביזרי נעילה
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1.80 ש”ח



מייצב כנף לחלון ציר 710621

נקודת נעילה מתכוננת להרכבה 
בצד הצירים AL50

12.00 ש”ח

סט נעילה כולל דרייבר לידית עם 
פין נעילה אקצנטרי וטבעת מפליז 83400.4A

18.00 ש”ח

אביזרי נעילה

60

חברת טכניקה ס.מ בע”מ עשויה לשנות מחירים / מפרטים ללא הודעה מוקדמת לציבור לקוחותיה    טל”ח
www.technica.co.il     technica@technica.co.il      Fax:1532-5902007     Tel: 972 2535 24 76

2.50 ש”ח

סט נעילה נגד פריצה כולל נגדי 
לחץ ופין פטריה A4247.21

25.00 ש”ח 7.50 ש”ח

סט נקודות נעילה אחורית עם נגדי 
 K-8300 לחלון סמוי T518015

דרייבר לידית עם נקודות נעילה AL70077

6.50 ש”ח



מייצב כנף משולב  עם
נגדי כפול זמק לחלון דו אגפי  A4205.4

27.00 ש”ח

סט נעילה לכנף שנייה A4220.1

15.50 ש”ח

מעביר תנועה ללא משבת עם ברגי בטחון A3627.10

48.00 ש”ח

מייצב כנף רול לחלון פתיחה A2432.1 מייצב כנף רול לחלון בקיר מסך  A3520.36

מעביר תנועה לדריי קיפ עם משבת 
וברגי בטחון A3627

48.00 ש”ח

אביזרי נעילה

61

חברת טכניקה ס.מ בע”מ עשויה לשנות מחירים / מפרטים ללא הודעה מוקדמת לציבור לקוחותיה    טל”ח
www.technica.co.il     technica@technica.co.il      Fax:1532-5902007     Tel: 972 2535 24 76

22.00 ש”ח 27.00 ש”ח



שנפר לחלונות קיפ *.A1500שנפר אוניברסלי לחלונות קיפ 7046

זוג מובילי סגירה ל 4400/4500  A6401

W45 מוט מוביל מפוליאמיד ל
מוט מוביל מפוליאמיד ל 4500

A2010.1
A2010.2

ל 4500
W45 ל

6.50 ש”ח
7.50 ש”ח

W45-זוג מובילים ל A6402

3.50 ש”ח

סט אוורור למנגנון דריי קיפ A3520.39

39.00 ש”ח

אביזרי נעילה
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RAL

RALW45

עתיק

4500/4400עתיק
כסף עתיק

כסף עתיק

30.00 ש”ח18.00 ש”ח
25.00 ש”ח35.00 ש”ח
37.00 ש”ח

3.00 ש”ח

A1500.1
A1500.2



מנגנון דריי קיפ 



סט מנגנון דריי קיפ כולל צירים עד 160 ק”ג

סט מנגנון דריי קיפ כולל צירים עד 160 ק”ג ומשבת 

A3420F.1   מנגנון דריי קיפ 
A3420LF.1  מנגנון דריי קיפ לוגי 

                 

133.00 ש”ח
160.00 ש”ח

RINOX

RINOX

שחור

לבן

9001

1013

מספריים למנגנון דריי קיפ  *A3400מספריים למנגנון דריי קיפ לוגי  A3400L*

62.00 ש”ח74.00 ש”ח

369-451     A3400.20  
 450-651     A3400.21

650-1701     A3400.22

369-451     A3400L.20
 450-651     A3400L.21

601-1700     A3400L.22

רוחב כנף מ”מ רוחב כנף מ”מ

A3450F.1    מנגנון דריי קיפ לבלגי

מנגנון דריי קיפ 
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שחור

לבן

9001

9006

9006

1013

142.00 ש”ח



תוספת לסט נעילה אופקי 
לרוחב כנף מעל 1200 מ”מ A3400F.32

21.00 ש”ח

סט נק’ נעילה נוספות מגובה 1200 מ”מ A3400F.31

53.00 ש”ח

מספרי עזר למנגנון דריי קיפ A3550*.30

A3550A.30    מ 1200 עד 1700 מ”מ
A3550L.30   לוגי מ 1200 עד 1700 מ”מ

87.00 ש”ח
95.00 ש”ח

סט נעילה אופקי )לרוחב כנף 
מעל 1200 מ”מ( A3400.35

49.00 ש”ח

סט צירים לכנף שנייה דריי קיפ A3420.23

128.00 ש”ח

סט איוורור למנגנון דריי קיפ

מנגנון דריי קיפ 
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39.00 ש”ח

A3520.39



מנעול לנעילת אגף עם מפתח A3022.1

9006

רוחב לכנף )מ”מ(

T712330*

713030722100

390.00 ש”ח

55.00 ש”ח68.00 ש”ח

סט מנגנון דריי קיפ עם צירים סמוים 1800 פתיחה

מספרי עזר למנגנון דריי קיפ
עם צירים סמויים

סט נקודות נעילה נוספות למנגנון דריי קיפ
עם צירים סמויים

זוג בריחים למנגנון דריי קיפ לכנף שניה
)A3420/A3450A( A3420.34

60.00 ש”ח

מנגנון דריי קיפ 
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80.00 ש”ח

שחור



OBG*

OBG1

OBG2

AL18222

סט מנגנון דריי קיפ כולל ידית 
עד 80 ק”ג

מספריים למנגנון דריי קיפ

סט נק’ נעילה עם נגדי מתכוונן סט מנגנון דריי קיפ בלגי

סט מנגנון דריי קיפ כולל צירים עד 140 ק”ג סט צירים לכנף שניה
AW45/65/75 למערכות

150.00 ש”ח

177.00 ש”ח90.00 ש”ח
150.00 ש”ח

50.00 ש”ח

T18228
T18217
T18218 60.00 ש”ח

רוחב כנף )מ”מ(
340-430
700-435

1700-563
 

מנגנון דריי קיפ 
מנגנון דריי קיפ לוגי

שחור

A3421.1
A3421L.1

OBG6    מנגנון דריי קיפ
OBG+S מנגנון דריי קיפ לוגי

171.00 ש”ח
290.00 ש”ח

מנגנון דריי קיפ 
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סט מנגנון דרי קיפ עם צירים סמויים פתיחה 180 מעלות

W45 מספריים למנגנון דריי קיפ לוגי A3421L

85.00 ש”ח

45.00 ש”ח

53.00 ש”ח
92.00 ש”ח
97.00 ש”ח

369-451     A3421L.20
 450-651     A3421L.21

601-1700     A3421L.22

מספרי עזר
מספרי עזר לוגי

רוחב כנף מ”מ

W45 מספרי עזר למנגנון דריי קיפ A3521.30

A3521.30

A3521L.30

A3521L.30

סט נעילה אופקי לרוחב כנף מעל 1200 מ”מ  למנגנון 
W45 דריי קיפ

A3421.35

51.00 ש”ח

W45 מספריים למנגנון דריי קיפ A3421

75.00 ש”ח

369-451     A3421.20  
 450-651     A3421.21

650-1701     A3421.22

רוחב כנף מ”מ

מנגנון דריי קיפ
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סט נק’ נעילה נוספות מגובה 1200 מ”מ 
W45 למנגנון A3421.31

W45 סט איוורור למנגנון דריי קיפ A3421.39



אביזרי חיבור



פינת מתיחה A03** פינה אוניברסלית למשקוף A0135

פינת מתיחה לכנף A0313 A0341 פינת מתיחה

W45 / פינת מתיחה למשקוף רום ליין   A0311
K- 4300 פינת מתיחה לחלון   A0333
K- 4500 פינת מתיחה לחלון   A0334

A0355   פינת מתיחה לחלון סמוי
A0331   פינת מתיחה לארגז

3.00 ש”ח

2.00 ש”ח אוניברסלית

רום ליין / בלרום  K- 40002.20 ש”ח

2.50 ש”ח
2.50 ש”ח
2.50 ש”ח
3.00 ש”ח
3.00 ש”ח

פינות חיבור לחלונות ודלתות
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פינה טרודה לחלון

פינת חיבור עם ברגים למשקוף / כנף

T1508פינת חיבור לדלת  40 מ”מ T1514

T1531T4315פינת חיבור עם ברגים פינת חיבור לדלת  36 מ”מ

T506 פינת חיבור עם ברגים למשקוף T507

K- 4400 / 4500 

K- 4400 / 4500K- 4400 / 4500

K- 5500 K- 5500

עבור פרופיל: 6120, 6126 ,6127, 6139, 6171עבור פרופיל: 6119

K- 4300 6.50 ש”ח

6.50 ש”ח

6.00 ש”ח6.00 ש”ח

4.50 ש”ח

3.50 ש”ח

פינות חיבור לחלונות ודלתות
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T7305

T6028

פינת חיבור עם ברגים ל 7300/7500

פינת חיבור לפרופיל 5276 

פינה טרודה לפרופיל 5484

פינת עזר ל 7500/7300

פינת חיבור לדלת  T508פינת חיבור למשקוף 

T1590

T1587

K- 7300 / 7500

K- 4900

K- 4750

K- 7300 / 7500

K- 55008.50 ש”ח

10.00 ש”ח

1.00 ש”ח 7.00 ש”ח

8.00 ש”ח

3.50 ש”ח

K- 4700 / 4900

עבור פרופיל: 5472, 5275

עבור פרופיל: 6033, 5484

עבור פרופיל: 5276

פינות חיבור לחלונות ודלתות

T1548
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סט פינות חיבור עם ברגים לכנף 4611

פינת חיבור למשקוף פרופיל 4601

T1544

T3460פינה נוספת למשקוף 3 נתיבים

פינה נוספת למשקוף 3 נתיבים פרופיל 6165

T1572פינה טרודה לדלת

פינת חיבור למשקוף עם צלון   T183463

K- 4900 15.00 ש”ח40.00 ש”ח

52.00 ש”ח 38.00 ש”ח

60.00 ש”ח40.00  ש”ח K- 2200

K- 2200

K- 2200

K- 2200

K- 2200

עבור פרופיל: 4611

עבור פרופיל: 6380

עבור פרופיל: 6165, 6164עבור פרופיל: 6165

עבור פרופיל: 6380, 6145

עבור פרופיל: 5273, 5274, 5466, 6108

פינות חיבור לחלונות ודלתות

T1545

T183464
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K- 2200

K- 2200K- 2200

K- 2200

MATRIX

פינת חיבור לכנף עם צלון לפרופיל 6163

פינת חיבור לחלון סמוי

פינת עזר לכנף עם צלון לפרופיל  6163

פינת עזר לכנף מוקטנת עם צלון פינת חיבור לכנף מוקטנת עם צלון 

T183461 T3462

T3465T3469

T118

3.50 ש”ח

19.00 ש”ח

30.00 ש”ח

5.00 ש”ח

4.00 ש”ח

T1543

K- 2200

פינת חיבור לכנף מוקטנת עם צלון 

עבור פרופיל: 6163

עבור פרופיל: 6758

עבור פרופיל: 4609

עבור פרופיל: 6758

עבור פרופיל: 6163

פינות חיבור לחלונות ודלתות
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T138 פינה נעיצה לכנף פינת חיבור למשקוף T140

T176

EXT- 755

רום ליין / בלרוםרום ליין

פינת חיבור 

5.50 ש”ח 6.00 ש”ח

4.00 ש”ח

בלרום

פינת חיבור  T126 T137פינת חיבור למשקוף

6.00 ש”ח5.50 ש”ח

MATRIX

פינת חיבור לחלון סמוי T119

4.50 ש”ח

EXT- U11h

פינות חיבור לחלונות ודלתות
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203213 A2194

741037 621903

611904T1526

אוניברסלית

אוניברסלית

אוניברסלית

אוניברסלית

EXTEXT

פינת עזר לרום ליין פינת עזר לרום ליין

פינת עזר 2 מ”מ

פינת עזר 3 מ”מ

פינת עזר 2.5 מ”מ

פינת עזר

1.50 ש”ח

1.00 ש”ח

3.00 ש”ח1.00 ש”ח

1.00 ש”ח

2.50 ש”ח

פינות חיבור לחלונות ודלתות
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פינה טרודה

פינה טרודה

203123

203124

25.00 ש”ח

27.00 ש”ח

203135 פינה טרודהפינה טרודה203173

11.00 ש”ח19.00 ש”ח

פינה טרודה203120

22.00 ש”ח

EXT- U11h EXT- U11h

EXT- U12EXT- U12h

EXT- U12h

עבור פרופיל: 10165 עבור פרופיל: 10249, 10330, 10645

עבור פרופיל: 10040, 10043עבור פרופיל: 10031, 10030, 10029, 10175, 10451

עבור פרופיל: 10041, 10042, 10264

פינת מתיחה203128

18.00 ש”ח EXT- U12

עבור פרופיל: 10032, 10452

פינות חיבור לחלונות ודלתות
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203211

203134 פינה טרודהפינה טרודה203161

פינת עזר

15.00 ש”ח22.00 ש”ח

6.00 ש”ח

203133 פינה טרודהפינה טרודה203192

22.00 ש”ח23.00 ש”ח

פינה טרודה203182

23.00 ש”ח

עבור פרופיל: 10123עבור פרופיל: 10123

פינות חיבור לחלונות ודלתות

EXT- U11hEXT- U11h
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EXT- U12

עבור פרופיל: 10684, 10683, 10681, 10682, 10686, 
   10690 ,10689 ,10688 ,10687 ,10685                      

עבור פרופיל: 10136

EXT- U12 EXT- N12

EXT- N12

עבור פרופיל: 10164, 10135 עבור פרופיל: 10677, 10719



מחבר חציץ203340

50.00 ש”ח

מחבר חציץ ל 4300/7300 T6010

203339203313

K- 43002.50 ש”ח

7.20 ש”ח 11.00 ש”ח

מחבר חציץ )שפרוץ(

מחבר חציץ )שפרוץ(מחבר חציץ )שפרוץ(

T26507מחבר חציץ A0451

K- 4000 K- 45003.00  ש”ח3.50 ש”ח  

חיבור חציץ
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EXT- U12h

EXT- N12EXT- N12

עבור פרופיל: 10483

עבור פרופיל: 10745, 10746, 10741,10747,10742עבור פרופיל: 10743, 10744, 10749



מחבר חציץ לפרופיל  5277  מחבר חציץ לפרופיל 5278 T1581T1580

מחבר חציץ גדול  T406מחבר חציץ קטן 

K- 4500

K- 4900K- 4900

K- 4500

T405

5.00 ש”ח

19.00 ש”ח

9.00 ש”ח

7.50 ש”ח

מחבר חציץ לפרופילים
מחבר חציץ לפרופיל 5274,6109,6110,61115467  T1582 T1583

K- 4900 K- 490023.50 ש”ח11.50 ש”ח

חיבור חציץ
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עבור פרופיל: 5278

עבור פרופיל: 5467עבור פרופיל: 5274, 6109,6110, 6111

עבור פרופיל: 5277



אביזרים למערכות הזזה



MFE6.INOX

MFE10.INOX

MFE16.INOX

MFE18.INOX

GMA

248I

Z0202.1Z70

263I

תמונהתאורמקטמספר בטבלה

 248I לשונית חיבור עבור סגר מק”ט
W92/9000/9200-ל

סגר אוניברסלי ALPHA  לדלת 
 W92/9200/7000/9000

נגדי נעילה זמק ל 
W92/7000/9000/9200

ידית דמי לדלתות הזזה בצבע שחור

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה מופעל 
ע”י סגר באורך 600 מ”מ

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה מופעל 
ע”י סגר באורך 1000 מ”מ

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה מופעל 
ע”י סגר באורך 1600 מ”מ

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה מופעל 
ע”י סגר באורך 1800 מ”מ

מחיר

35.00 ש”ח

45.00 ש”ח

70.00 ש”ח

95.00 ש”ח

5.00 ש”ח

30.00 ש”ח

3.00 ש”ח

10.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
9000 כנף מורחקת
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MAC2.INOX

MAC6.INOX

MAC10.INOX

MAC18.INOX

130

154

196

N23

AL100

תמונהתאורמקטמספר בטבלה

נגדי נעילה ל-755/1700

סט הגבהות 11 מ”מ

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 600 מ”מ 
עם לשונית מתכווננת מופעל ע”י ידית

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 600 מ”מ 
עם לשונית מתכווננת מופעל ע”י ידית

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1000 מ”מ 
עם לשונית מתכווננת מופעל ע”י ידית

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1800 מ”מ 
עם לשונית מתכווננת מופעל ע”י ידית

FLY ידית לחלון דגם

PARIS ידית לחלון דגם

ALTWIEN ידית לחלון דגם

מחיר

52.00 ש”ח

75.00 ש”ח

לפי דרישה

לפי דרישה

לפי גוון

לפי גוון

לפי גוון

4.00 ש”ח

5.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
755
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T1060

T1100

T1150

GMA

248I

263I

Z0202.1Z70

תמונהתאורמקטמספר בטבלה
מוט נעילה ל 9000 נירובטה 304 
באורך 600 מ”מ 2 נקודות נעילה

מוט נעילה ל 9000 נירובטה 304 
באורך 1000 מ”מ 2 נקודות נעילה
מוט נעילה ל 9000 נירובטה 304 
באורך 1500 מ”מ 2 נקודות נעילה

סגר אוניברסלי ALPHA  לדלת  
 W92/9200/7000/9000

 248I לשונית חיבור עבור סגר מק”ט
W92/9000/9200-ל

ידית דמי לדלתות הזזה בצבע שחור

W92/7000/9000/9200 נגדי נעילה זמק ל

מחיר

5.00 ש”ח

47.00 ש”ח

75.00 ש”ח

95.00 ש”ח

30.00 ש”ח

10.00 ש”ח

3.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
9000 כנף רגילה
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T7060

T7110

GMA

248I

263I

Z0202.1Z70

תמונהתאורמקטמספר בטבלה

מוט נעילה נירוסטה ל 7000 באורך 600 מ”מ

מוט נעילה נירוסטה ל 7000 באורך 1000 מ”מ

סגר אוניברסלי ALPHA  לדלת  
 W92/9200/7000/9000

 248I לשונית חיבור עבור סגר מק”ט
W92/9000/9200-ל

ידית דמי לדלתות הזזה בצבע שחור

W92/7000/9000/9200 נגדי נעילה זמק ל

מחיר

5.00 ש”ח

43.00 ש”ח

72.00 ש”ח

30.00 ש”ח

10.00 ש”ח

3.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
7000
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MFE6.INOX

MFE10.INOX

MFE16.INOX

MFE18.INOX

GMA

248I

N68

263I

A1217

Z0202.1Z70

תמונהתאורמקטמספר בטבלה
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 600 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1000 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1600 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1800 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
 248I לשונית חיבור עבור סגר מק”ט

W92/9000/9200-ל
סגר אוניברסלי ALPHA  לדלת  

 W92/9200/7000/9000

W92/9200-קונקטור ל

ידית דמי לדלתות הזזה בצבע שחור

תושבת לנגדי ל-9200

W92/7000/9000/9200 נגדי נעילה זמק ל

35.00 ש”ח

45.00 ש”ח

70.00 ש”ח

95.00 ש”ח

5.00 ש”ח

30.00 ש”ח

5.00 ש”ח

10.00 ש”ח

3.00 ש”ח

3.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
9200

מחיר
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MFE6.INOX

MFE10.INOX

MFE16.INOX

MFE18.INOX

GMA

Z0202.1Z70

TW92

N68

248I

263I

A2010.1

תמונהתאורמקטמספר בטבלה
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 600 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1000 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1600 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה באורך 1800 מ”מ 

מופעל ע”י סגר
 248I לשונית חיבור עבור סגר מק”ט

W92/9000/9200-ל

W92 תושבת לנגדי עבור מערכת

W92/7000/9000/9200 נגדי נעילה זמק ל

W92/9200-קונקטור ל

סגר אוניברסלי ALPHA  לדלת 
 W92/9200/7000/9000

ידית דמי לדלתות הזזה בצבע שחור

W45 מוט מוביל ל

מחיר

35.00 ש”ח

45.00 ש”ח

70.00 ש”ח

95.00 ש”ח

5.00 ש”ח

3.00 ש”ח

8.00 ש”ח

5.00 ש”ח

30.00 ש”ח

10.00 ש”ח

7.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
W92
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מנגנון נעילה רב נקודתי כולל סט הרכבהמנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה מופעל ע”י סגר

   600        MFE6.INOX
 1000    MFE10.INOX
1600    MFE16.INOX
1800    MFE18.INOX

35.00 ש”ח
45.00 ש”ח
70.00 ש”ח
95.00 ש”ח

אורך )מ”מ( 

 W92/9200-מנגנון נעילה 3 נק’ ל
מנגנון נעילה רב נקודתי כולל סט הרכבהבאורך 1800 מ”מ עם צילינדר A6385K.2

מכלול אביזרים ל-9000 עם מוט נעילה
נרוסטה כולל סגר נגדי לשונית חיבור ודמי

מכלול אביזרים ל-7000 עם מוט נעילה
 נרוסטה כולל סגר נגדי לשונית חיבור ודמי

   600         AT1060
 1000       AT1100
1500       AT1150

   600       AT7060
1000     AT7110

97.00 ש”ח
125.00 ש”ח
147.00 ש”ח

93.00 ש”ח
123.00 ש”ח

אורך )מ”מ(
אורך )מ”מ(

אביזרים למערכות הזזה
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  W92/9000/9200 ’2נק
W92/9000/9200 ’2נק

W92/9000/9200/ ’3 נק

600  
1000
1800

A6381K.2
A6382K.2
A6384K.2

 

75.00 ש”ח
82.00 ש”ח
93.00 ש”ח

אורך)מ”מ(  מנגנון נעילה רב נקודתי 

200.00 ש”ח

2 נק’ 7300/7500
2 נק’ 7300/7500
3 נק’ 7300/7500

600
1000
1800

A6391K.6
A6392K.6
A6394K.6

 

75.00 ש”ח
82.00 ש”ח
93.00 ש”ח

אורך)מ”מ( מנגנון נעילה רב נקודתי 



ידית דמי לדלתות הזזה בצבע שחורידית דמי למערכת הרם והזז A6398.10263I

ידית דמי למנגנון FASTLOCK ידית דמי לרשת 

מנגנון נעילה כולל סט הרכבה

A6397.10A6397.11

שחורשחור

שחור

שחור

לבןלבן

לבן

90019001

9001

90069006

9006

מנגנון  נעילה רב נקודתי נירוסטה עם קסטה 
מופעל ע”י ידית

מנגנון נעילה רב נקודתי נירוסטה עם לשונית 
מתכווננת מופעל ע”י ידית

   600       MFC2.INOX
 1000     MFC6.INOX
1600    MFC10INOX
1800   MFC18.INOX

47.00 ש”ח
57.00 ש”ח
65.00 ש”ח
75.00 ש”ח

אורך )מ”מ(
   200       MAC2.INOX
 600       MAC6.INOX

1000    MAC10. INOX 
1800     MAC18.INOX

52.00 ש”ח
75.00 ש”ח
*לפי הזמנה
*לפי הזמנה

אורך )מ”מ(

אביזרים למערכות הזזה
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10.00 ש”ח38.00 ש”ח

32.00 ש”ח34.00 ש”ח

10131013

1013

101101



סגר קפיצי ALPHA לחלון  
 W92/9200/7000/9000

סגר מכני ALPHA לדלת  
 W92/9200/7000/9000

ידית דמי ל 7300/7500 601081

248I257I

שחורשחור

90069006

ידית שקועה למנגנון רב נקודתי A6398.1

שחור

91.00 ש”ח

254I  לדלת ALPHA סגר מכני עם צילינדר
 W92/9200/7000/9000

סט סגירה ל 9400

שחור

שחור

לבן

9006

T248400

אביזרים למערכות הזזה
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30.00 ש”ח

85.00 ש”ח

30.00 ש”ח

50.00 ש”ח

שחור

לבן

לבןלבן

9001

9006

1013

101

עתיק  
כסף עתיק

RAL

12.00 ש”ח
13.00 ש”ח
10.00 ש”ח



 248I לשונית חיבור עבור סגר מק”ט
W92/9000/9200-ל

לשונית חיבור עבור סגרים ל-7000 
למוט נעילה

W92/9200-לשונית עבור סגרים קונקטור ל

תושבת לנגדי ל-9200 נגדי נעילה זמק 
W92/7000/9000/9200 ל

N68TH*

Z0202.1Z70A1217

GMAGMB

  W92/9000/9200 לסגר    TH1
TH2    לסגר 7000

אביזרים למערכות הזזה
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5.00 ש”ח

5.00 ש”ח

3.00 ש”ח3.00 ש”ח

3.00 ש”ח

5.00 ש”ח



W92 תושבת לנגדי עבור מערכת

סט נעילה ל 7300/7500/9400

בלם כנףבלם כנף

נגדי נעילה ל-755/1700 TW92

5112

A6844607313

N23

שחור

שחור לבן

9006

נעילת שולב בעזרת מנעול עם צילינדר
נעילת שולב בעזרת מנעול עם פרפר

A6580
A6580.10

9001

1013

101

אביזרים למערכות הזזה
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8.00 ש”ח

11.00 ש”ח30.00 ש”ח

10.00 ש”ח

4.00 ש”ח

90.00 ש”ח



סט הגבהות 11 מ”מ

סגר ל 1700 כולל לשונית ונגדיסגר ל 1700 כולל לשונית ונגדי

AL100

A1150601151

צינורית ניקוז עם שסתום חד כיווני 

11.00 ש”ח
11.00 ש”ח 12   A6841.4

 7.5   A6841.3

קוטר מ”מ

אביזרים למערכות הזזה
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שחורשחור

לבן9001

עתיקעתיק

כסף עתיקכסף עתיק

5.00 ש”ח

7.00 ש”ח80.00 ש”ח

T9550T1700הגבהה למנגנון רב נקודתי גלגל מתכוונן לרשת הרם והזז 
עד 200 ק”ג

עתיק  
כסף עתיק

RAL

עתיק  
כסף עתיק

RAL

20.00 ש”ח
22.00 ש”ח
14.00 ש”ח

17.00 ש”ח
18.00 ש”ח
12.00 ש”ח



סט גלגל בודד מתכוונן ל 7000 )4 בסט( 6070011

25.00 ש”ח

סט גלגל בודד לחלון 7000 T1058

סט גלגל 7000 כפול מתכוונן )4 בסט(6070022

20.00 ש”ח47.00 ש”ח

סט גלגל לרשת 7300 GT73

אביזרים למערכות הזזה
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T1090T1098 1700/55 סט גלגלים לחלון סט גלגלים מתכוונן 

8.00 ש”ח 150.00 ש”ח

7.00 ש”ח

מחיר לזוג



סט גלגלים )4 בסט( ל-7300/7500 
עד משקל כנף 120 ק”ג T90092

סט גלגל כפול מתכוונן )4 בסט( 
B22/N22-עד 180ק”ג ל A6675.1

195.00 ש”ח

סט גלגלים לרשת 9000 T1110

סט גלגל 9000 מתכוונן )4 בסט( 
מתכת למשקל כבד 392852

90.00 ש”ח 64.00 ש”ח

אביזרים למערכות הזזה
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סט גלגל כפול  מתכוונן  עד 70 ק”ג60730022
לדלת 7300/7500

T3928549000 סט גלגל בודד מתכוונן לחלון

82.00 ש”ח57.00 ש”ח

27.00 ש”ח



אביזרים למערכות הרם הזז



1

7

1

6

4

5

9

8
3

2

6

אביזרים למערכות הרם הזז

TECHNICA S.M. LTD

תרשים אביזרים למנגנון  הרם והזז לכנף במשקל עד 440 ק”ג

*אופציה לגלגל מתכוונן
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184319

184325

304502

302311

302347

302326

189553

189038

KL51

304512

204553

A3080.20

101AL60

102AL60

102KAL60

188636

198057

T18

184578

184581

184584

184587

תמונהמחירתאורמקטמספר בטבלה

מנגנון הפעלה לגובה כנף מ 2401 מ”מ 
עד 2700 מ”מ

סט גלגלים למנגנון הרם והזז 
HAUTAU עד 330 ק”ג

תושבות למנגנון הפעלה עם נקודות
נעילה מובנות

סט נגדי נעילה סמוי כולל תושבת
INVISIO STRIKER 

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
HAUTAU הרם והזז כולל דמה דגם
ידית לויטרינה  / חלון עם מערכת 

ITALIA הרם והזז כולל דמה דגם
ידית לויטרינה  / חלון עם מערכת 

הרם והזז כולל דמה דגם כרמל 
ידית לויטרינה  / חלון עם מערכת 

הרם והזז כולל דמה דגם גולן
ידית לויטרינה  / חלון עם מערכת 

הרם והזז כולל דמה דגם מירון 

390.00 ש”ח

310.00 ש”ח

250.00 ש”ח

250.00 ש”ח

250.00 ש”ח

41.00 ש”ח

75.00 ש”ח

75.00 ש”ח

סט אביזרים למנגנון הפעלה
HAUTAU

סט ברגים למנגנון הרם והזז כולל להברגה

סט ברגים למנגנון הרם והזז 

מוט מחבר בין הגלגלים מ 720 עד 
1500 מ”מ

מוט מחבר בין גלגלים להרם והזז 
מ 1501 עד 2000מ”מ רוחב כנף

37.00 ש”ח

45.00 ש”ח

67.00 ש”ח

95.00 ש”ח

מוט מחבר בין גלגלים להרם והזז 
מ 2500 מ”מ עד 2001 מ’ מ רוחב כנף

מוט מחבר בין גלגלים להרם והזז 
מ 2501 מ”מ עד 3235 מ’ מ רוחב כנף

אביזרים למערכות הרם הזז

מנגנון הפעלה לגובה כנך מ 2401 מ”מ 
עד 2700 מ”מ עם נק’ נעילה מובנות

סט גלגלים מתכוונן למערכת הרם והזז 
עד 330 ק”ג

תושבות למנגנון הפעלה

מנגנון הפעלה לגובה כנף מ 2101 
450.00 ש”חמ”מ עד 2400 מ”מ

450.00 ש”ח

530.00 ש”ח

370.00 ש”ח

530.00 ש”ח

340.00 ש”ח

102.00 ש”ח

90.00 ש”ח

70.00 ש”ח

105.00 ש”ח

סט גלגלים נוספים למנגנון הרם והזז 
עד כנף 440 ק”ג

נקודות נעילה נרוסטה למנגנון הרם 
והזז
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TECHNICA S.M. LTD

1

1

4

3 

7

7 6 5 

2

6

4

אביזרים למערכות הרם הזז

תרשים אביזרים למנגנון  הרם והזז לכנף במשקל עד 200 ק”ג
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195431

193720

KL 51

204553

A3080.20

101AL60

102AL60

102KAL60

189490

198057

184578

184581

184584

תמונהמחירתאורמקטמספר בטבלה

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
HAUTAU הרם והזז כולל דמה דגם

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
ITALIA הרם והזז כולל דמה דגם
ידיתלויטרינה / חלון עם מערכת 

הרם והזז כולל דמה דגם כרמל
ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 

הרם והזז כולל דמה דגם גולן
ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 

הרם והזז כולל דמה דגם מירון
סט אביזרים למנגנון הפעלה

HAUTAU עד 200 ק”ג

סט ברגים למנגנון הרם והזז

מוט מחבר בין הגלגלים מ 720 עד 
1500 מ”מ

מוט מחבר בין גלגלים להרם והזז 
מ 1501 עד 2000 מ”מ רוחב כנף
מוט מחבר בין גלגלים להרם והזז 

מ 2500-2001 מ”מ רוחב כנף

אביזרים למערכות הרם הזז

מנגנון הפעלה לגובה כנף עד 
450.00 ש”ח2400 מ”מ מרכז ידית 27.5 מ”מ

סט גלגלים למנגנון הרם והזז 
HAUTAU עד 200 ק”ג

360.00 ש”ח

נקודות נעילה נרוסטה למנגנון הרם 
והזז

70.00 ש”ח

390.00 ש”ח

310.00 ש”ח

250.00 ש”ח

250.00 ש”ח

250.00 ש”ח

41.00 ש”ח

75.00 ש”ח

37.00 ש”ח

45.00 ש”ח

67.00 ש”ח
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נקודות נעילה נרוסטה למנגנון הרם 
והזז KL51

450.00 ש”ח70.00 ש”ח

סט גלגלים למנגנון הרם והזז 302311
HAUTAU עד 330 ק”ג

370.00 ש”ח

סט גלגלים נוספים למנגנון הרם והזז 
HAUTAU עד כנף 440 ק”ג 302326

340.00 ש”ח

אביזרים למערכות הרם הזז

מנגנון הפעלה לגובה כנף 
מ 2101 מ”מ עד 2400 מ”מ

מנגנון הפעלה לגובה כנף 
מ 2401 מ”מ  184319

450.00 ש”ח

184325

מנגנון הפעלה לגובה כנף מ 2400 מ”מ  195431
מרכז ידית 27.5 מ”מ

530.00 ש”ח
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סט נגדי נעילה סמוי כולל תושבת 
INVISIO STRIKER 304512

105.00 ש”ח

תושבות למנגנון הפעלה עם נקודות
נעילה מובנות 189038

90.00 ש”ח

תושבות למנגנון הפעלה 189553

102.00 ש”ח

304502

530.00 ש”ח

מנגנון הפעלה לגובה כנף מ 2401 מ”מ 
עד 2700 מ”מ עם נק’ נעילה מובנות

סט גלגלים למנגנון הרם והזז 
HAUTAU עד 200 ק”ג 193720

360.00 ש”ח

אביזרים למערכות הרם הזז

סט גלגלים מתכוונן למערכת הרם והזז 
HAUTAU עד 330 ק”ג 302347

530.00 ש”ח
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ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה 204553

224259

טבעי

טבעי

שחור

390.00 ש”ח

45.00 ש”ח

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה  101AL60

390.00 ש”חלפי דרישה 

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה   102AL60

390.00 ש”ח לפי דרישה 

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה 

102KAL60ידית דמה לרשת 2200

390.00 ש”ח לפי דרישה 

ידית לויטרינה / חלון עם מערכת 
הרם והזז כולל דמה A3080.20

שחור

310.00 ש”ח

אביזרים למערכות הרם הזז
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HAUTAU דגם

ITALIA דגם

MIRON דגם

GOLAN דגם

CARMEL דגם



שחור

אטם פרצים ומובילים ל-2200

28.00 ש”ח
32.00 ש”ח

מכסה / מוביל להרם והזז

בלם למנגנון הרם הזז

T1852

3.90 ש”ח

54.00 ש”ח

מייצב  מוט חיבור בין גלגלים 
למנגנון הרם והזז 200928

5.00 ש”ח

סט אביזרים למנגנון הפעלה
HAUTAU 188636

41.00 ש”ח

אביזרים למערכות הרם הזז

מוביל כנף עליון  להרם והזז 
עד 300 ק”ג משקל כנף T1853

187477

10.00 ש”ח
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T18100
T18101



הגבהה לנגדי למנגנון הרם הזז ב 0.5 מ”מ 206074מעצור אוורור / נקודת נעילה אחורית 186934

5.00 ש”ח

75.00 ש”ח

80.00 ש”ח

75.00 ש”ח

סט ברגים למנגנון הרם והזז עם הברגה 198057סט ברגים למנגנון הרם והזז T18

184578  מ 720    עד  1500 מ”מ
184581 מ 1501  עד  2000 מ”מ 
184584 מ 2000  עד  2500 מ”מ
184587 מ 2501  עד  3235 מ”מ

37.00 ש”ח
45.00 ש”ח
67.00 ש”ח
95.00 ש”ח

מוט מחבר בין גלגלים להרם והזז

19.00 ש”ח

T9550 2200 גלגל מתכוונן לרשת
עד 200 ק”ג משקל הכנף

רוחב כנף

אביזרים למערכות הרם הזז
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שחור

לבן

9001

9006

1013

101

מנגנון COMFORT CLOSE לכנף 200 ק”ג
מנגנון COMFORT CLOSE לכנף 300 ק”ג

SAFETY STOP מעצור

מכלול אביזרים למנגנון הרם והזז
עם הפעלה חשמלית

300359
300360 AT302068

300379

*מחיר לפי דרישה *פרטים טכניים במשרד   

מנגנון בלימה זריקת הידית 
בזמן הפעלה 247164

בלם כנףבלם כנף A6844607313

שחור

11.00 ש”ח30.00 ש”ח

*מחיר לפי דרישה*מחיר לפי דרישה

*מחיר לפי דרישה

אביזרים למערכות הרם הזז
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אביזרים משלימים



בורג למרחקיהמנגנון וויסות לכנף
פלטקה למרחקיה

W45 פקק ניקוז לחלון
גגון עם דלתית

A2134A24**

A2142
A2145

אביזרים משלימים
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3.00 ש”ח
A2422
A2411

A2142
A2145

1.50 ש”ח
4.00 ש”ח

0.90 ש”ח
2.50 ש”ח



פרפר חיבור גדולפינת מגן
פרפר חיבור קטן

פקק ניקוז עם דלתית פינוי 30 מ”מ

מכסה בורג )1000 יחידות באריזה(

פקק בקוטר 11.5 מ”מ

רוזטה לצלינדר

T8214A0689
A0789

T9001

T1174A2129.5

A2101NERO

30mm

אביזרים משלימים
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שחור

אפור

שחור

שחור

לבן

לבן

0.20 ש”ח

0.85 ש”ח 0.60 ש”ח

0.95 ש”ח

7.50 ש”ח110.00 ש”ח

שחור9001

לבן

9001

9006

1013



הגבהה לזיגוג 30 מ”מ

הגבהה לזיגוג 26 מ”מ

הגבהה לזיגוג 22 מ”מ

הגבהה לזיגוג 16 מ”מ

אביזרים משלימים
הגבהה לזיגוג
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מחיר

מחיר

מחיר

מחיר

0.25 ש”ח

0.23 ש”ח

0.22 ש”ח

0.20 ש”ח

0.27 ש”ח

0.25 ש”ח

0.23 ש”ח

0.21 ש”ח

0.31 ש”ח

0.26 ש”ח

0.25 ש”ח

0.22 ש”ח

0.32 ש”ח

0.27 ש”ח

0.27 ש”ח

0.24 ש”ח

0.36 ש”ח

0.28 ש”ח

0.29 ש”ח

0.26 ש”ח



הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה(הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה(

הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה( הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה(

הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה(הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה(

מחירמק”טמידותכמות באריזה

כמות באריזה

כמות באריזה

כמות באריזה

כמות באריזה
מידות

מידות

מידות

מידות
מחירמק”ט

מחירמק”ט

מחירמק”ט

מחירמק”ט

אביזרים משלימים
הגבהה להתקנת חלונות )מרחקייה(
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0.24 ש”ח
0.25 ש”ח
0.26 ש”ח
0.32 ש”ח

0.22 ש”ח

0.27 ש”ח
0.30 ש”ח 0.29 ש”ח

0.24 ש”ח
0.21 ש”ח

0.21 ש”ח

0.25 ש”ח

0.50 ש”ח

0.54 ש”ח

0.64 ש”ח
0.68 ש”ח
0.64 ש”ח 0.31 ש”ח

0.29 ש”ח
0.28 ש”ח

0.17 ש”ח
0.25 ש”ח

0.48 ש”ח

0.52 ש”ח

0.60 ש”ח



אביזרים לחלונות סמויים



A1206.28 170.00

160.00

125.00

120.00

115.00

110.00

105.00

100.00

95.00

A1206.24

A1206.22

A1206.20

A1206.18

A1206.16

A1206.14

A1206.12

A1206.10

מקט מחיר 
ש”ח

גובה עליון מ”מ רוחב מ”מ זווית פתיחה משקל מקסימלי

מספריים לחלונות סמויים
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ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

ברירת המחדל

בורג

בורג

בורג

בורג

בורג

בורג

בורג

בורג

בורג



ידית לחלון סמוי  A6006*

A6006.1    צד ימין
A6006.1S   צד שמאל

80.00 ש”ח
80.00 ש”ח

ידית מוסטת לחלון סמוי צבע שחור 660.9005

59.00 ש”ח

זוג מובילי סגירה לידית לחלון סמוי A6406.1

15.00 ש”ח

זוג מגבילי פתיחה נקישה לחלון סמוי

8“    A1204.8     
10“   A1204.10  

   12“   A1204.12 

55.00 ש”ח
65.00 ש”ח
75.00 ש”ח

מגביל פתיחה מנירוסטה עם  הגבלת 
פתיחה  ומפתח)ניתן לפירוק( A1203.6

96.00 ש”ח

זוג מגבילי פתיחה לחלון סמוי A1205.3

60.00 ש”ח

אביזרים לחלונות סמויים
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שחור



זוג מגבילי פתיחה נקישה לחלון סמוי

נגדי נעילה לחלון סמוי

נגדי נעילה לחלון סמוי T2102

A1252.18

T2155

KL320.8

פין נעילה 9.7X13 נרוסטה

4.00 ש”ח

נגדי נעילה מתכוונן ציפוי כסף AL18253

8.00 ש”ח

אביזרים לחלונות סמויים
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8.00 ש”ח

6.00 ש”ח

פין נעילה אקסצנטרי עם טבעת 
פליז אופציה לחיבור לפלח מוביל  83520.32

9.50 ש”ח 50.00 ש”ח



תושבת למספריים

סט ברגים להתקנה מגבילי פתיחה תומך מספריים לחלון סמוי
לחלון סמוי

T13**

A1251.1T1402

מעביר תנועה לקיר מסך A1252.12

39.00 ש”ח

לחצן קפיצי T3701

אביזרים לחלונות סמויים
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10.00 ש”ח37.00 ש”ח

18“    T1318     
22“    T1303     
28“     T1367

25.00 ש”ח
27.00 ש”ח
30.00 ש”ח

סט נקודות נעילה אחורית עם נגדי 
 K-8300 לחלון סמוי T518015

4.00 ש”ח 7.50 ש”ח



בריחים לחלונות ודלתות



בריח לדלת

זוג בריחים למנגנון דריי קיפ לכנף שניהבריח לחלון
)A3420/A3450A( 

בריח לדלת

סט בריחים לכנף שניה עם מנוףזוג בריחים אוניברסליים

A401*

A4514*

A3420.34

A4515.1 A3520.34

***NEOPA.8

A4504NEOPA.8   בריח לדלת 140 מ”מ
A4501NEOPA.8   בריח לדלת 220 מ”מ 
A4503NEOPA.8   בריח לדלת 650 מ”מ

A4514.30   בריח לדלת בלגי
A4514.32   בריח לדלת בלרום

A4012   בריח לחלון 4500/4300
A4011   בריח לחלון בלרום

45.00 ש”ח
53.00 ש”ח

110.00 ש”ח
45.00 ש”ח
55.00 ש”ח

6.50 ש”ח
7.50 ש”ח

בריחים לחלונות ודלתות
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60.00 ש”ח

55.00 ש”ח 60.00 ש”ח



מנוף לבריח דו אגפי

בריח אוניברסלי לחלונות /דלתות 
נגדית רצפהבאורך 220 מ”מ

נגדי עליון לבריח  בריח אוניברסלי לחלונות 
באורך 220 מ”מ 

סט בריחים לכנף שניה  דריי קיפ 
כולל נגדיים ומייצב

5240202

T1205

A423*

A4204 33035

A4515.10

בריחים לחלונות ודלתות
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45.00 ש”ח

53.00 ש”ח

6.00 ש”ח25.00 ש”ח

37.00 ש”ח

  A4234  
A4236

 

13.00 ש”ח
22.00 ש”ח

8 מ”מ
10 מ”מ



מנעולים לדלתות 



מנעול לשון מתכווונן עם חזית נירוסטה כולל 
נגדי נעילה מתכוונן

מרכז צילינדר 30 מ”מ
מרכז צילינדר 35 מ”מ

מרכז צילינדר 30 מ”מ
מרכז צילינדר 35 מ”מ

מרכז צילינדר 30 מ”מ
מרכז צילינדר 35 מ”מ

מנעול לשון עם חזית נירוסטה כולל 
נגדי נעילה מתכוונן  

מנעול רול מתכוונן עם חזית נירוסטה כולל 
מנעול לדלת בלגינגדי נעילה מתכוונן

184356

185356

184356 GR
184306

185306

184306 GR

TE405E70

67.00 ש”ח

65.00 ש”ח81.00 ש”ח

350.00 ש”ח 155.00 ש”ח

83.00 ש”ח
67.00 ש”ח

81.00 ש”ח

83.00 ש”ח

מנעולים
נעילה אחת לדלת כנף אחת, שתי כנפיים
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AT1822.12 מנעול עם הכנה לנעילה 
רב נקודתית 30 מ”מ

מנעול עם הכנה לנעילה 
רב נקודתית לדלת בלגי KMSB28



מנעול לשון עם נעילה רב נקודתית

מנעולים רב נקודתיים
לדלת כנף אחת, שתי כנפיים
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חזית נירוסטה F24, מרכז צילינדר 35 מ”מ - קליל
 

חזית מגולוונת U24, מרכז צילינדר 30 מ”מ - אקסטל
חזית מגולוונת U24, מרכז צילינדר 35 מ”מ -אקסטל

9272680

 
9299625

  9192773
9283778

522.00 ש”ח
447.00 ש”ח
392.00 ש”ח
369.00 ש”ח



מנעול לשון נטרק וננעל עם נעילה רב נקודתית חזית נירוסטה U24 מרכז צילינדר 35 מ”מ כולל נטרול לשונית 9286755

מנעולים רב נקודתיים
נטרק וננעל לדלת כנף אחת, שתי כנפיים
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562.00 ש”ח



נגדי מרכזי מתכונן , חזית נירוסטה עבור דלת 
קליל 4900   

נגדי מרכזי מתכונן, חזית נירוסטה עבור דלת 
 U12h, U12 אקסטל

נגדי עליון ותחתון, חזית נירוסטה 
עבור דלת קליל 4900

נגדי עליון ותחתון, חזית נירוסטה 
U12h, U12 עבור דלת אקסטל

נגדי עליון ותחתון כולל מגנט
מגנט לנעילה עבור מנעול ממונעלנעילה עבור מנעול ממונע

9269475

92231329168266

9276046

פלטת נעילה אביזרים נוספיים 
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צד ימין

צד ימין

צד שמאל

צד שמאל

9269550

9280876

9269536

9280869

58.00 ש”ח

58.00 ש”ח

58.00 ש”ח

52.00 ש”ח58.00 ש”ח

73.00 ש”ח88.00 ש”ח

52.00 ש”ח



מנעולים
אביזרים משלמים
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מכסה פלסטיק לנעילת בריח 

נגדי למנעול לדלת בלגי

זוג מובילים לנעילה רב נקודתית

נגדי למנעול מנרוסטה

W-45 נגדי לדלת

9337570

10.00 ש”ח

7.00 ש”ח

31.00 ש”ח

14.00 ש”ח

אביזר נטרול למנעול במצב פתוח
) הרכבה על נגדי נעילה (  9298178

201.00 ש”ח

KMB180A 604320

AT493/06 AT642/09



מאריך למנעול נטרק וננעל רב נקודתי 
באורך 990 מ”מ

מתאם לפין מרובע בין 8 ל-9 מ”מ מכסה פלסטיק לנעילת לשונית 

מאריך למנעול רב נקודתי 
באורך 990 מ”מ  9355236

91503159169423

9281248

נעילה נוספת עבור  מנעול יחידה של “רול” עבור מנעול רב נקודתי 
רב נקודתי עם מרכז צילינדר 35 מ”מ  91127719151695

43.00 ש”ח32.00 ש”ח

*מחיר לפי דרישה*מחיר לפי דרישה

מנעולים
אביזרים משלמים
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5.00 ש”ח9.00 ש”ח



מיקרוסווחטץ’ לנעילת המנעול. 
מוביל ללשונית עם נגדי U24*5כולל כבל באורך 6 מטר  92608309272666

מנעולים
אביזרים משלמים
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18.00 ש”ח385.00 ש”ח

8.50 ש”ח 10.00 ש”ח

פין אקצנטרי לידית חצי קפיצית 8 מ”מ AT843/13

60  מ”מ
70  מ”מ
70  מ”מ
80  מ”מ

100 מ”מ
120 מ”מ

80  מ”מ

E150.30/30

E150.40/40

E150.35/35
E150.30/40

E150.50/50
E150.60/60

E150.35/45

35.00 ש”ח
39.00 ש”ח
39.00 ש”ח
48.00 ש”ח
48.00 ש”ח
78.00 ש”ח
90.00 ש”ח

צילינדר, תוצרת איטליה

   60    E167.30/30
70    E167.35/35

53.00 ש”ח
57.00 ש”ח

)מ”מ(

צילינדר כפתור

פין מרובע 9 מ”מ 9111576



ידיות בהלה 



841545835650

מנעול בהלה לדלת כנף אחת, חזית נירוסטה
מרכז צילינדר 35 מ”מ

מנעול בהלה לדלת שתי כנפיים חזית נירוסטה
מרכז צילינדר 35 מ”מ

E פונקציה
פונקציה Eפונקציה D דלתות עם צירים בצד שמאל

פונקציה E כולל ניטרול במצב פתוח   פונקציה D דלתות עם צירים בצד ימין

 9284140
 9284157835201
9284164835203

509.00 ש”ח
1798.00 ש”ח574.00 ש”ח

1990.00 ש”ח 574.00 ש”ח

ידיות בהלה 
ומנעולים עם פונקציה בהלה
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 EPN 2000 II דגם PUSH BAR ידית בהלה
לדלתות עד 1300 מ”מ רוחב כנף, נירוסטה 

 EPN 900 IV דגם PANIC BAR ידית בהלה
כנף פסיבית עד 1400 מ”מ, נירוסטה 

   EPN 950 דגם PUSH BAR ידית בהלה
לדלתות 1400 מ”מ רוחב כנף, נירוסטה 

 EPN 900 IV דגם PANIC BAR ידית בהלה
כנף אקטיבית עד 1400 מ”מ, נירוסטה  841250

 
809373

 

2437.00 ש”ח

2636.00 ש”ח 2437.00 ש”ח

3175.00 ש”ח



מנעול לשון נטרק וננעל עם פונקצית בהלה, חזית נירוסטה U24, מרכז צילינדר 35 מ”מ כולל נטרול לשונית במצב פתוח

פונקציה B כנף אחת, צירים צד שמאל

פונקציה E כנף אחת 

פונקציה B שתי כנפיים, צירים צד ימין 

פונקציה E שתי כנפיים 
9276473

9278330

9276497

9329346
1853.00 ש”ח

1983.00 ש”ח

1853.00 ש”ח

2884.00 ש”ח

מנעולים רב נקודתיים 
לדלת כנף אחת, שתי כנפיים עם פונקציה בהלה
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מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת שתי כנפיים כולל נטרול לשונית במצב פתוח, חזית U24 - אקסטל
מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת שתי כנפיים כולל נטרול לשונית במצב פתוח, חזית F24 - קליל

ספק כוח למנעול ממונע
סט אביזרי חיבור למנעול ממונע כולל מעבירי מתח בין משקוף לכנף וכבל 

מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת כנף אחת כולל נטרול לשונית במצב פתוח, חזית U24 - אקסטל
מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת כנף אחת כולל נטרול לשונית במצב פתוח, חזית F24 - קליל

מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת כנף אחת, חזית U24 - אקסטל

מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת שתי כנפיים, חזית U24 - אקסטל

מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת כנף אחת, חזית F24 - קליל

מנעול לשון ממונע עם נעילה רב נקודתית לדלת שתי כנפיים , חזית F24 - קליל

9278989
9276909

9279016

9272000

9309119
9344738
9285086
9292930

9303834
9303865

3855.00 ש”ח
3490.00 ש”ח

3855.00 ש”ח

3490.00 ש”ח

5499.00 ש”ח
5499.00 ש”ח
485.00 ש”ח
1004.00 ש”ח

5042.00 ש”ח
5042.00 ש”ח

מנעול ממונע עם פונקצית בהלה לדלת כנף אחת / שתי כנפיים

מנעולים רב נקודתיים 
לדלת כנף אחת, שתי כנפיים עם פונקציה בהלה
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סט אביזרים עם פונקצית בהלה לכנף פסיבית כולל נגדי עליון ותחתון, סט בריחים ונקודות נעילה

U24 מרכזי
מרכזי חשמלי

9296402
836500

2818.00 ש”ח
13,017.00 ש”ח

מנעולים
סט אביזרים לכנף פסיבית 
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שחור

שחורשחור

שחור

שחורשחור

A1100/*

A5112/1NN

   2600    A450.T
3140  A450.LT

   1450    A1100/3
1150    A1100/2

340.00 ש”ח
430.00 ש”ח

92.00 ש”ח
80.00 ש”ח

דלת עד )מ”מ(כנף עד )מ”מ(

ידיות בהלה 
MODULA דגם RIM עם נעילה חיצונית וצילינדר
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ידית בהלה עם נעילה אופקית 
MODULA דגם

סט בריחים למנגנון בהלה עם 2 נק’ 

ידית חיצונית לידית בהלה עם 
צילינדר מובנה 

MODULA מוט אופקי לידית בהלה דגם

נגדי חשמלי לידית בהלה 

ידית בהלה עם הכנה לבריח עליון 
 MODULA ותחתון )כנף פסיבית( דגם

צבע שחור 
 A401/T

A450**

A1090.9005

 A402/T

221.00 ש”ח

327.00 ש”ח327.00 ש”ח



RIM ידיות בהלה עם נעילה חיצונית וצילינדר
PUSH BAR MODULA  דגם
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 MODULA PUSH BAR ידית בהלה  דגם
עם נעילה אופקית כולל מנטרל במצב פתוח 

 MODULA PUSH BAR ידית בהלה  דגם
עם הכנה לבריח עליון ותחתון  A601/3A602/3

731.00 ש”ח809.00 ש”ח

שחור

   2600    A450.T
3140  A450.LT

340.00 ש”ח
430.00 ש”ח

כנף עד )מ”מ(

סט בריחים למנגנון בהלה עם 2 נק’ 

נגדי חשמלי לידית בהלה

A450**

A5112/1NN

שחור

ידית חיצונית לידית בהלה עם 
צילינדר מובנה  A1090.9005

221.00 ש”ח

שחור

RIM צילינדר A1040

195.00 ש”ח



מחזירים עליוניים



815452   כסף
815477   שחור 

828129   כסף
852313   שחור

 

601.00 ש”ח
601.00 ש”ח

420.00 ש”ח
420.00 ש”ח

  TS-15 EN 1-2  מחזיר עליון
לדלתות מ-700 עד 800 מ”מ רוחב כנף

  TS-41 EN 1-4 מחזיר עליון
לדלתות מ-700 עד 1100 מ”מ רוחב כנף

  TS-31 EN 1-4 מחזיר עליון
לדלתות מ-700 עד 1100 מ”מ רוחב כנף

TS-61 B EN 2-5 מחזיר עליון
לדלתות מ-900 עד 1250 מ”מ רוחב כנף

TS-61 B EN 5-6 מחזיר עליון
לדלתות מ-1250 עד 1400 מ”מ רוחב כנף

TS-61 G EN 2-5 מחזיר עליון
לדלתות מ-1250 עד 1400 מ”מ רוחב כנף

מחזירים עליוניים עם מסילת החלקה 
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כסף עם מכסה נירוסטה כולל פלטת התקנה 
שחור כולל פלטה התקנה

כסף עם מכסה נירוסטה כולל פלטת התקנה
שחור כולל פלטת התקנה

כסף עם מכסה נירוסטה כולל פלטת התקנה 
שחור כולל פלטה התקנה

801023
810547

 

800993
801000

 

810519
823907

 

1316.00 ש”ח
1316.00 ש”ח

1268.00 ש”ח
1268.00 ש”ח

1268.00 ש”ח
1268.00 ש”ח

כסף

כסףכסף

כסףכסף

כסף

שחורשחור

שחורשחור

שחור שחור

כסף
שחור

811743
811757

 

718.00 ש”ח
718.00 ש”ח



מתאם סגירה אינטגרלי להתקנה בצד הצירים 
)ללא מחזירים( 

מתאם סגירה אינטגרלי להתקנה 
בצד הנגדי לצירים, מבט מכיוון הצירים )ללא מחזירים(

מתאם סגירה אינטגרלי להתקנה 
בצד הנגדי לצירים, מבט מכיוון הצירים )ללא מחזירים(

TS-61 G EN 5-6 מחזיר עליון
לדלתות מ-1200 עד 1400 מ”מ רוחב כנף

  TS 61 G EN 5-6 גוף למחזיר עליון
לדלתות מ-1250 מ”מ עד 1400 מ”מ

מגביל פתיחה אינטגרלי מתכוונן עבור 
TS-61 TS-41 מחזירים 854000

מחזירים עליוניים עם מסילת החלקה 
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כנף אקטיבית בצד שמאל 
כנף אקטיבית בצד ימין

כנף אקטיבית בצד שמאל 
כנף אקטיבית בצד ימין

810398
810399

 

810284
810288

 

1661.00 ש”ח
1661.00 ש”ח

1661.00 ש”ח
1661.00 ש”ח

כסף

כסף

שחור

שחור

כסף
שחור

851094
849725

 

1436.00 ש”ח
1436.00 ש”ח

כסף עם מכסה נירוסטה כולל פלטת התקנה 
שחור כולל פלטת התקנה

810672
820138

 

1316.00 ש”ח
1316.00 ש”ח

כסף

שחור

כסף עם מכסה נירוסטה כולל פלטת התקנה 
שחור כולל פלטת התקנה

813053
813060

 

1135.00 ש”ח
1135.00 ש”ח

כסף

שחור

112.00 ש”ח



  TS 50 EN 2-5 מחזיר עליון
לדלתות מ-1250 עד 1400 מ”מ רוחב כנף

פלטת התקנה למחזיר עליון

  TS 14 EN 2-4 מחזיר עליון
לדלתות מ-900 עד 1100 מ”מ רוחב כנף

839008TS 61 TS 41 שבלונה להרכבת מחזיר עליון

 SR-BG עצר מכני מתכוונן למתאם סגירה
עצר מכני מתכוונן למחזירים 

TS 61 TS 41 עליונים 819724

159.00 ש”ח

מחזירים עליוניים
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כסף
שחור

839305
839307

 

261.00 ש”ח
261.00 ש”ח

כסף עם מכסה נירוסטה כולל פלטת התקנה 
שחור כולל פלטת התקנה

 TS 61 כסף
TS 31/41/50 כסף

839298
844348

 

813392
813383

 

763.00 ש”ח
763.00 ש”ח

66.00 ש”ח
66.00 ש”ח

שחור שחור

כסף כסף

238.50 ש”ח

צד שמאל
צד ימין

813414
813413

 

280.00 ש”ח
280.00 ש”ח



מנגנונים אלקטרומכאניים
מערכות לפיצוי אוויר, 

שחרור עשן ואוורור מבנים



שחור

לבן

כסף

גלאי תנועה להרכבה בחלק פנימי 
)אינפרא-אדום(

ECO מנגנון פתיחה חשמלי אלקטרומכני של חברת

  ETS 73 מסילת החלקה עבור מנגנון

סט וילון בטיחות פינתי ) לייזר ( 827729

ETS 73 פלטת התקנה למנגנון 819684

נירוסטה

596.00 ש”ח

מנגנונים אלקטרומכניים
לפתיחת דלתות ציר 

ציפוי כסף 
ציפוי לבן

ציפוי שחור

833584
833585
833586

7851.00 ש”ח
7546.00 ש”ח
7546.00 ש”ח
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1414.00 ש”ח

  ETS 73 זרועות מספריים עבור מנגנון
נירוסטה  814711

763.00 ש”ח

ETS 73
ETS 42-ER

נירוסטה
ציפוי נירוסטה

814415
853933

 

814712
854059

 

8744.00 ש”ח
6812.00 ש”ח

1057.00 ש”ח
787.00 ש”ח



לחצן קירבה להפעלת מנגנון פתיחה ללא מגע 
מרחק עבודה מ-10 עד 50 ס”מ  

לחצן קירבה להפעלת מנגנון פתיחה ללא מגע 
מוגן מוגן ממים ואבק . מרחק עבודה עד 10 ס”מ

 ETS 73 מתאם סגירה מכני למנגנון

GFT לחצן הפעלה דגם

833582825059

824865

838040
845153

ציפוי נירוסטה
ציפוי לבן

 וילונות בטיחות להרכבה בשני צדדי
ETS 73 הדלת עבור מנגנון 819133

מנגנונים אלקטרומכניים
לפתיחת דלתות ציר 
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780.00 ש”ח
281.00 ש”ח

3268.00 ש”ח1040.00 ש”ח

938.00 ש”ח

4750.00 ש”ח

ETS 73 בורר מצבים למנגנון 824838

780.00 ש”ח



כיסוי נירוסטה לסגירה בין שני מנגנונים 
לדלת שתי כנפיים עם מתאם סגירה  824689 כבל תקשורת בין שני מנגנונים לתאום סגירה 

ופתיחה לדלת שתי כנפיים עם מתאם סגירה

814701

814705

854517

818871

818201

854519
854520

זויתן חשמלי 24V DC מתכוונן 

שרשור להעברת כבל בין משקוף לכנף

מנגנונים אלקטרומכניים
לפתיחת דלתות ציר 
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1818.00 ש”ח

מאריך לפין עבור מסילה 814712

מאריך לפין עבור מסילה 818201

אורך 3 מטר 

 +10 מ”מ

 20 מ”מ
 50 מ”מ

אורך 15 מטר 

+20 מ”מ 
+30 מ”מ 

144.00 ש”ח

240.00 ש”ח

211.00 ש”ח

452.00 ש”ח

281.00 ש”ח

241.00 ש”ח
259.00 ש”ח

FAIL-SECURE DC 24V    651710
FAIL-SECURE DC 24V    651721     

165.00 ש”ח
247.00 ש”ח

150/290      629000
370/510      651000

 תושבת פנימית )מ”מ(
145.00 ש”ח
200.00 ש”ח



מנגנון לפתיחת דלתות בזמן שריפה או עשן לצורך 
פיצוי אוויר בחלל המבנה כולל מחזיר עליון

קופסת ניפוץ משולבת עם לחצן הפעלה 
למערכת שחרור עשן ואוורור מבנים

יחידת בקרה )רכזת( למערכות שחרור עשן ואוורור
כולל זוג סוללות גיבוי

לחצן הפעלה לפתיחה ידנית ובדיקה יזומה
של מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים 

מנוע לדלת הזזה עד 500 ק”ג מנוע לדלת הזזה עד 160 ק”ג

FTA ECO VENT

741912741019

1122.5 1122.1

4A יציאת זרם
8A יציאת זרם

13A יציאת זרם
20A יציאת זרם

 741736
 741737
741918
741874

2792.00 ש”ח
3562.00 ש”ח
4450.00 ש”ח
5337.00 ש”ח

*פרטים טכניים במשרד
*מחיר לפי ישום

*פרטים טכניים במשרד
*מחיר לפי ישום

מערכות לפיצוי אוויר 
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9082.00 ש”ח

211.00 ש”ח644.00 ש”ח

דגם TS-62  לעבודה יום-יומית 



מנוע לשחרור עשן דגם VEGA עם שרשרת
  .0.7A 300, צריכת זרםN 300 מ”מ, כוח דחיפה

מנוע לשחרור עשן דגם QUASAR עם שרשרת 
.0.7A 300, צריכת זרםN 500 מ”מ, כוח דחיפה

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה פנימה / החוצה 
להרכבה על חזית החלון

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה החוצה לחלון סמוי 
בקיר מסך

מנוע לשחרור עשן דגם QUASAR Synchro עם שרשרת
.0.7A 300, צריכת זרםN 500 מ”מ , כוח דחיפה

מנוע לשחרור עשן דגם VEGA Synchro עם שרשרת 
0.7A 300, צריכת זרםN 300 מ”מ, כוח דחיפה

מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים,
יחידות בקרה, אביזרים משלימים 
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אפור
שחור

740903
740904

 

1070.00 ש”ח
1070.00 ש”ח

אפור
שחור

740840
740841

 

1239.00 ש”ח
1239.00 ש”ח

אפור
שחור

741898
741899

 

39.50 ש”ח
39.50 ש”ח

אפור
שחור

741901
741902

 

39.50 ש”ח
39.50 ש”ח

אפור
שחור

741119
741120

 

1631.00 ש”ח
1631.00 ש”ח

אפור
שחור

741122
741123

 

1448.00 ש”ח
1448.00 ש”ח



מנוע נעילה עם הרכבה סמויה אביזרי הרכבה לחלון פתיחה  החוצה

חיישן גשםחיישן רוח

יחידת בקרה )רכזת( למערכות שחרור עשן ואוורור
כולל זוג סוללות גיבוי 

741588

737185740450

מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים,
יחידות בקרה, אביזרים משלימים 
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אפור
שחור

741709
741710

 

110.00 ש”ח
1539.00 ש”ח110.00 ש”ח

קופסת ניפוץ משולבת עם לחצן הפעלה 
למערכת שחרור עשן ואוורור מבנים 741912

644.00 ש”ח

352.00 ש”ח 378.00 ש”ח

4A יציאת זרם
8A יציאת זרם

13A יציאת זרם
20A יציאת זרם

 741736
 741737
741918
741874

2792.00 ש”ח
3562.00 ש”ח
4450.00 ש”ח
5337.00 ש”ח



לחצן הפעלה לפתיחה ידנית ובדיקה יזומה
של מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים  CO2 חיישן

24V מנוע אוורור עם הרכבה סמויה

230V  24מנוע אוורורV DC מנוע אוורור  

741019 741773

A1121.2

מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים,
יחידות בקרה, אביזרים משלימים 
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221.00 ש”ח 2949.00 ש”ח

A1120R9005.1
A1120R7047.1A1120R9005.6
A1120R9016.1A1120R7047.6 561.00 ש”ח

900.00 ש”ח

613.00 ש”ח



אביזרים לבקרת כניסה 



620101

בקרת כניסה 
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זוויתן  חשמלי כולל נטרול מכני כוח התנגדות לפריצהזוויתן חשמלי כולל נטרול מכני

נגדי מרכזי U24*6 עם הכנה לזוויתן חשמלי 
לדלתות עם צירים בצד ימין, נירוסטה 

נגדי מרכזי U24*6 עם הכנה לזוויתן חשמלי 
לדלתות עם צירים בצד שמאל, נירוסטה 

  1800N 12V DC להרכבת אלקטרומגנט 620100אלקטרומגנט L זוויתן

622301622302

620100

104.00 ש”ח 545.00 ש”ח

38.00 ש”ח38.00 ש”ח

 FAIL-SECURE     AC/DC 6-14V    651610
FAIL-SECURE                DC 24V    651710

     FAIL-SAFE                     DC 24V    651810

 FAIL-SECURE     AC/DC 6-14V    651621
FAIL-SECURE                DC 24V    651721     
FAIL-SAFE                     DC 24V    651821

122.00 ש”ח
165.00 ש”ח
234.00 ש”ח

209.00 ש”ח
246.00 ש”ח
307.00 ש”ח



בקרת כניסה 
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 5000N 12V DC אלקטרומגנט

סט זוויתנים L+Z להרכבת 
אלקטרומגנט 620100

חובק לדלת זכוכית 
לאלקטרומגנט 620100

זוויתן L להרכבת 
אלקטרומגנט 630100 630100

620102620103

630101

939.00 ש”ח

179.00 ש”ח125.00 ש”ח

163.00 ש”ח

סט זוויתנים L+Z להרכבת
 אלקטרומגנט 630100

מפסק מגנטי לחיווי
630102641180 על מצב הדלת

110.00 ש”ח266.00 ש”ח



בקרת כניסה 
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שרשור להעברת מתח בין משקוף לכנף

סט אביזרים לבקרת כניסה כולל קורא 
אצבע, יחידת בקרה כבל חיבור

סט אביזרים לבקרת כניסה כולל לחצן
קודן, יחידת בקרה כבל חיבור

150/250      623000
370/470      637000
500/600      650000

מתח בין משקוף לכנף
135.00 ש”ח
128.00 ש”ח
136.00 ש”ח

150/290      629000
370/510      651000

 תושבת פנימית )מ”מ(
145.00 ש”ח
200.00 ש”ח

3347.00 ש”ח 3431.00 ש”ח

שרשור להעברת מתח בין משקוף לכנף 
כולל תושבת פנימית 

105105 105205



ידיות משיכה לדלתות אלומיניום



610400

ידיות משיכה 
לדלתות אלומיניום
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ידית מוסטת חד צדדית, דגם הגולן, נירוסטה, 
פינות ישרות

זוג ידיות מוסטות דו צדדיות, דגם הגולן, נירוסטה, 
פינות ישרות

סט ברגים להרכבה חיצונית 
לידיות חד צדדיות

סט ברגים להרכבה פנימית 
לידיות חד צדדיות 610445

     601450
601412
601416

     611450
611412
611416

168.00 ש”ח
269.00 ש”ח
369.00 ש”ח

58.00 ש”ח40.00 ש”ח

265.00 ש”ח
450.00 ש”ח
594.00 ש”ח

אורךאורך
500 מ”מ500 מ”מ
1200 מ”מ1200 מ”מ
1600 מ”מ1600 מ”מ 1200 מ”מ1200 מ”מ

300 מ”מ300 מ”מ
1000 מ”מ1000 מ”מ

מרכז בין הברגיםמרכז בין הברגים



סט אביזרים לידית מודולרית נירוסטה 316

     600100
600200
 600300

200.00 ש”ח
200.00 ש”ח
110.00 ש”ח

הרכבה בצד הזכוכית בדלתות עם הדבקה סטרוקטורלית, לא כולל צינור
הרכבה פנימית בדלתות עם הדבקה סטרוקטורלית או/ו בשני צדדים של הדלת  עם זיגוג רגיל, לא כולל צינור

צינור קוטר 38 מ”מ, מחירלפי מטר אורך

מוט הברגה M10 אורך 100 מ”מ600500 M10 600400 אום כיפה נירוסטה עם הברג

8.00 ש”ח5.50 ש”ח

ידיות משיכה 
לדלתות אלומיניום
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כלי עבודה



T סט מפתחות אלן

ידית ואקום 3 עיניים )וונטוזה(

A2029.2

כלי עבודה
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סט מפתחות אלן להרכבת מנגנון 
ביט 2.5 מ”מ כחול דריי קיפ 2.5, 3, 4 מ”מ

פטיש אל רתע 450 גרם

מספרי גומי

A2029.3

 

 T791909

 T590445

T570363 T799222

44.00 ש”ח50.00 ש”ח

35.00 ש”ח 280.00 ש”ח

6.00 ש”ח35.00 ש”ח



רולר לרשתות A2042

חולץ מכסים A2041

115.00 ש”ח

40.00 ש”ח

 45o  מספריים לחיתוך A2031

155.00 ש”ח

כף לזיגוג A2040

50.00 ש”ח

רולר לאטם מרכזי A2043

40.00 ש”ח

כלי עבודה

סט מפתחות אולר 1.5 עד 8 מ”מ A2029.1

 

50.00 ש”ח

178

חברת טכניקה ס.מ בע”מ עשויה לשנות מחירים / מפרטים ללא הודעה מוקדמת לציבור לקוחותיה    טל”ח
www.technica.co.il     technica@technica.co.il      Fax:1532-5902007     Tel: 972 2535 24 76



 מקדחים קודחים לאלומיניום

שולחן עבודה מתהפך לזיגוג כנפיים כבדות עד 230 ק”ג

ש”ח מק”ט קוטר מ”מ

4.00
5.00
6.00
6.50
7.00
7.00
7.50
11.50
45.00
10.00

מכונה אוטומטית לחיתוך וחירר
מוט מוביל פוליאומיד

מכונה פנאומטית ידני לחיתוך וחירור 
A2014מוט מוביל פוליאומיד A2015.51

מידוד מקדח A2419

מידוד מקדח 8*14
מידוד מקדחנ 7*15.2

A2419
A2419.1

 

450.00 ש”ח
450.00 ש”ח

כלי עבודה
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min. 600mm
max.3000mm

min. 300mm
max.2000mm

*מאפשר סגירה טובה מפני אור ורוח.

*מאפשר הצללה מלאה או חלקית, לפי הצורך.

*מאפשר ניקוי כל השלבים מתוך פנים החדר.

*תריס DOMINO הוא יעיל ואיכותי, הפעלתו 
  פשוטה וידידותית למשתמש.

*תריס DOMINO מורכב מפרופילי אלומיניום 
  משוכים, המבטיחים חוזק, בטיחות, 

  עמידות ותפקוד.

רפפת
הצללה

פתיחה 
מלאה

בטיחות

 DOMINO תריס
הינו מוצר תלת תכליתי
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צבע
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שילוב טכנולוגי מתקדם ושימוש בחומרים וצבעים מהרמה הגבוהה והמתקדמת בעולם, ביחד עם טכנולוגיה 
ייחודית לפי הספציפיקציות של 

החברה השוויצרית “GEMA” ישמרו על איכות המוצר, עמידותו והתאמתו המלאה לכל סוגי הגוונים.



מקטמקט תמונהתמונה תאורתאור מחיר
)ש”ח(

מחיר
)ש”ח(

אטמים

T51502

T51508 T51503

T51509 T51536

T51534 T51504

T51506 T51536

T51530 T51949

T51715 T51505

T51717

T51510

T51730 T51860

T51865 T51937

TP51937

TP51505

T51729

1.35

1.90 2.10

2.10 3.10

2.00 3.50

1.60 4.40

1.65 5.90

2.95 3.75

2.95

1.15

3.90 1.85

1.45 5.45

4.40

3.20

3.90

אטם זיגוג קלין 2 מ”מ

אטם זיגוג חוץ 2.5 מ”מ 
ל-4400/4500 אטם זיגוג קלין 3 מ”מ

אטם זיגוג חוץ 3.5 מ”מ 
ל-4400/4500 אטם זיגוג קלין 4 מ”מ

אטם משקוף חוץ 4500 אטם זיגוג קלין 5 מ”מ

אטם אגף משקוף 
ל-4500 אטם זיגוג קלין 6 מ”מ

אטם כנף פנים לדלת 
4400/4500

אטם זיגוג קלין 7 מ”מ

אגף משקוף+כנף 
ל-4900

אטם מרכזי ל-4500

אטם מרכזי ל-4900

אטם פנימי לחלון סמוי

אטם ל-2200 אטם חיצוני לחלון סמוי

אטם זיגוג פנים/חוץ 
ל-4400/4300

אטם מרכזי לרומליין

פינה לאטם מרכזי 
לרומליין

פינה יצוקה לאטם 
מרכזי 4500

אטם ל-2200
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מידהמקט מחירתאור
)ש”ח(

מברשות

T57001

T57016

T57034

T57063

T57066

T57126

T57138

T57178

T57202

T57234

AG1520

AG1519

AG1516

AG1521

AG1503

AG1524

AG1517

0.45

0.75

0.60

2.95

1.35

0.50

1.1

0.75

0.75

1.35

1.40

1.65

1.55

1.40

1.80

1.15

1.25

550*7

1200*7

550*7

900*7

1200*7

500*5

1200*5

500*5

550*5

1200*5

480*10

480*13

480*7

690*11

690*8

480*4.5

480*7

מברשת רוממה  נמוך 

מברשת רוממה גבוה   

מברשת ל-7000 סנפיר גבוה

מברשת להרם והזז  סנפיר שווה 

מברשת רוממה גבוה סנפיר+2 

מברשת בסיס צר נמוך

מברשת קליל  גבוה שחור

מברשת סנפיר שחור תואם קליל 

מברשת קליל  סנפיר שווה 

מברשת קליל  גבוה סנפיר  

מברשת ללא סנפיר

מברשת ללא סנפיר

מברשת עם סנפיר

מברשת ללא סנפיר

מברשת ללא סנפיר

מברשת ללא סנפיר

מברשת ללא סנפיר

LH
L

H
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