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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה כביש -
דגם "חריש"
20x100x25

1121

50.00אפור2220

62.50צבע2220

S.W 130.00מסותת

אבן שפה כביש -
דגם "חריש" )חצאים(

20x50x25

562

30.00אפור2221

37.50צבע2221

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה מונמכת לנכים -
ללא פאזה דגם "חריש"

20x50x25

592

30.00אפור2230

37.50צבע2230

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן מעבר פאזה 1 ס"מ -
דגם "חריש"

20x50x25

592

30.00אפור2228

37.50צבע2228

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה עטרה 
לאי תנועה - דגם "חריש"

25x50x25

1122

50.00אפור2222

68.00צבע2222

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבני שפה – סדרת "חריש" )מותאם לגובה 10+ מדרכה מפני גובה מסעה(
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אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה כביש - 
דגם "חריש"

R=50 פינה חיצונית, 90°

118
4 יח' 
במעגל

128.00אפור2226

147.00צבע2226

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה כביש - 
דגם "חריש"

R=100 פינה חיצונית, 90° )מורכב מ-1 יח' לפינה(

81
8 יח' 
במעגל

128.00אפור2229

147.00צבע2229

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה - 
דגם "חריש"

פינה 135° פנימית/חיצונית

140.00אפור2227

147.00צבע

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה דגם "חריש", אבן ריצוף "טבעון שקט", כפר שמריהו, צור וולף אדריכלי נוף.

סדרת אבני שפה חריש כוללת ספייסרים למניעת שבר
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה לכביש
17x25x100

921

40.60אפור2010

47.50צבע2010

72.80סופרסטון2010

2010S.W 129.30מסותת

אבן שפה לכביש )חצאים(
17x25x50

462

24.40אפור2010

30.30צבע2010

44.60סופרסטון2010

123.30תוספת ל-2 קדחים20100222

אבן שפה מעוגלת חיצונית/פנימית
90° )1/4 מעגל( ,17x25x25

87

97.80אפור2110

107.50צבע2110

134.50סופרסטון2110

2110S.W 155.20מסותת

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבני שפה לכביש )מותאם לגובה 15+ מדרכה מפני גובה מסעה(

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה למעבר חציה 
עם פאזה 1 ס"מ

23x50x15

422

31.50אפור2040

36.50צבע2040

63.80סופרסטון2040

661913S.W 69.00מסותת

75.00חברוני תלתיש661413

אבן שפה למעבר חציה 
)30x37( 90 פינה

פנימית, פאזה 1 ס"מ

34
ימין 2045

שמאל 2046

38.00אפור

49.00צבע

69.00סופרסטון

S.W 89.00מסותת

אבן שפה ל"מעבר חציה" פאזה 1 ס"מ
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה "חיפאית"
15x30x100

)ניתן לקבל חצי/רבע בניסור
לפי הזמנה - בתוספת מחיר(

1001

43.20אפור2030

49.90צבע2030

72.10סופרסטון2030

2030S.W מסותת
ע"פ הסכםחלק עליון בלבד

אבן שפה "חיפאית"
25x25 פינה חיצונית 90°

1121

65.30אפור2730

ע"פ הסכםצבע

ע"פ הסכםסופרסטון

S.W מסותת
ע"פ הסכםחלק עליון בלבד

אבן שפה "חיפאית"
25x25 פינה 135°

1121

65.30אפור2731

ע"פ הסכםצבע

ע"פ הסכםסופרסטון

S.W מסותת
ע"פ הסכםחלק עליון בלבד

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבן שפה "חיפאית" )ישרה(

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה - 
דגם "רמות משופעת"

25x50x25

752

47.80אפור2096

59.60צבע2096

73.60סופרסטון2096

2096S.W 100.10מסותת

אבן שפה - 
דגם "רמות משופעת"

R=50 פינה חיצונית

40

128.20אפור2097

141.10צבע2097

143.60סופרסטון2097

2097S.W 149.40מסותת

אבן שפה רמות )מותאם לגובה 10+ מדרכה מפני גובה מסעה(

סדרת אבני שפה רמות כוללת ספייסרים למניעת שבר
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה "רחבה משופעת"
30x50x25

882

68.80אפור22862

75.00צבע22862

85.00סופרסטון22862

22865S.W 95.00מסותת

אבן שפה "רחבה משופעת"
R=50 פינה חיצונית מעוגלת

80

128.20אפור22895

141.10צבע22895

149.40סופרסטון22895

22895S.W 149.40מסותת

אבן שפה "רחבה משופעת" 
R=100 פינה חיצונית מעוגלת

90

128.20אפור22875

141.10צבע22875

149.40סופרסטון22875

22875S.W 149.40מסותת

אבן שפה "רחבה משופעת" 
R=50 פינה פנימית

90

128.20אפור2289

141.10צבע2289

149.40סופרסטון2289

2289S.W 149.40מסותת

אבן שפה "רחבה משופעת" 
30x25x50 )מותאם לגובה מדרכה 10+ס"מ(

68.80אפור2232

75.00צבע2232

95.00סופרסטון2232

2232S.W 95.00מסותת

אבן שפה "רחבה משופעת" )מותאם לגובה 15+ מדרכה מפני גובה מסעה(

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

סדרת אבני שפה רחבה משופעת כוללת ספייסרים למניעת שבר
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה "רחבה ישרה"
30x50x25

902

68.00אפור2286

75.00צבע2286

85.00סופרסטון2286

2286S.W 95.00מסותת

אבן שפה "רחבה ישרה"
R=50 פינה חיצונית מעוגלת

80

128.20אפור2289

141.10צבע2289

149.40סופרסטון2289

2289S.W 149.40מסותת

אבן שפה "רחבה ישרה"
R=100 פינה חיצונית מעוגלת

90

128.20אפור2287

141.10צבע2287

149.40סופרסטון2287

2287S.W 149.40מסותת

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבן שפה "רחבה ישרה"

אבן שפה "לשביל אופנים"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה
"לשביל אופנים"

50x30x25

883.33

100.00אפור22864

107.00צבע22864

125.00סופרסטון22864

22864199S.W 125.00מסותת

אבן הפרדה
"לשביל אופנים"

50x50x10

52.33.33

155.00אפור22864
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה "לאי תנועה"
23x100x23

1001

43.60אפור2020

50.50צבע2020

2020S.W 129.30מסותת

אבן שפה "לאי תנועה" חצי
23x50x23

502

27.90אפור2020

38.60צבע2020

אבן שפה "לאי תנועה" רבע
23x25x23

254

23.70אפור2020

28.10צבע2020

אבן תיחום "לאי תנועה"
25x45x50

1042

123.70אפור2210

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבני שפה "לאי תנועה"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה לניקוז
18x100x20

711

51.70אפור2000

אבן שפה לניקוז
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה לכניסת רכב
45x45x18

652.22

62.50אפור2060

79.80צבע2060

אבן שפה לכניסת רכב 
פינה ימנית
45x45x18

702.22

62.50אפור2070

79.80צבע2070

אבן שפה לכניסת רכב 
פינה שמאלית

45x45x18

702.22

62.50אפור2080

79.80צבע2080

אבן שפה לכניסת רכב )מותאם לגובה 15+ מדרכה מפני גובה מסעה(

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן עליה לרכב 
דגם "חריש"

50x40x18

632.5

62.50אפור2223

72.50צבע2223

אבן עליה לרכב 
דגם "חריש" פינה ימין

50x40x18

68

62.50אפור2224

72.50צבע2224

אבן עליה לרכב 
דגם "חריש" פינה שמאל

50x40x18

68

62.50אפור2225

72.50צבע2225

אבן עליה לרכב דגם "חריש" )מותאם לגובה 10+ מדרכה מפני גובה מסעה(
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה לכניסת רכב
פינה שמאלית אחורית

60

91.00אפור2715

100.10צבע2715

2715S.W 139.10מסותת

אבן שפה לכניסת רכב
פינה שמאלית קידמית

55

91.00אפור2713

100.10צבע2713

2713S.W 139.10מסותת

אבן שפה לכניסת רכב
מרכזית אחורית

552.5

91.00אפור2711

100.10צבע2711

2711S.W 139.10מסותת

אבן שפה לכניסת רכב
מרכזית קידמית

502.5

91.00אפור2710

100.10צבע2710

2710S.W 139.10מסותת

אבן שפה לכניסת רכב
פינה ימנית אחורית

60

91.00אפור2714

100.10צבע2714

2714S.W 139.10מסותת

אבן שפה לכניסת רכב
פינה ימנית קידמית

55

91.00אפור2712

100.10צבע2712

2712S.W 139.10מסותת

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבן שפה לכניסת רכב )מותאם לגובה מדרכה 15+ מפני גובה מסעה(

סדרת אבן שפה כניסה לרכב מורכבת משיפוע בין 2 יח'.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה לאוטובוסים
)גובה נטו 18 ס"מ(

43.5x100x33.4

3001

ע"פ הסכםאפור2094

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה לאוטובוסים
)גובה נטו 21 ס"מ(

43.5x100x36

3241

ע"פ הסכםאפור

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה לאוטובוסים
)גובה נטו 30 ס"מ(

43.5x100x45.4

4051

ע"פ הסכםאפור

S.W ע"פ הסכםמסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן בלימה לרכב
22.5x180x12.5

1000.55

248.00אפור2130

335.00צבע2130

אבן בלימה לרכב
22.5x90x12.5

671.11

229.00אפור2132

241.00צבע2132

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש

אבן בלימה לרכב – בטון אדריכלי

אבן שפה לאוטובוסים – אלמנטי רק"ל - בטון אדריכלי
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה מונמכת לנכים 
במעבר חציה

15x15x50 )ללא פאזה(

352

45.40אפור2716

49.98צבע2716

71.10סופרסטון2716

2716S.W 88.80מסותת

אבן שפה מונמכת לנכים
במעבר חציה

15x15x50 פינה ימין

40

49.10אפור2717

54.00צבע2717

71.10סופרסטון2717

2717S.W 88.80מסותת

אבן שפה מונמכת לנכים 
במעבר חציה

15x15x50 פינה שמאל

40

49.10אפור2718

54.00צבע2718

71.10סופרסטון2718

2718S.W 88.80מסותת

אבן שפה מונמכת לנכים
דגם "חריש" )כולל ספייסרים(

20x50x25 )ללא פאזה(

592

30.00אפור2230

ע"פ הסכםצבע

ע"פ הסכםסופרסטון

S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן שפה למעבר חציה
23x50x15 )ללא פאזה(

422

39.00אפור2041

48.90צבע2041

70.60סופרסטון2041

2041S.W 78.00מסותת

אבן שפה "מונמכת לנכים"

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני שפה כביש - נגישות



אבני שפה תיחום וניקוז | 13

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

אבני גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן
10x20x100

461

28.00אפור2260

33.00צבע2260

45.00סופרסטון2260

661409S.W 75.00מסותת

אבן גן
פינה חיצונית 90°

13.8

57.00אפור2262

73.00צבע2262

105.00סופרסטון2262

2262S.W 110.00מסותת

אבן גן
פינה פנימית 90°

13.8

57.00אפור2263

73.00צבע2263

105.00סופרסטון2263

2263S.W 110.00מסותת

אבן גן
10x20x100
ללא פאזה

461

37.00אפור2271

44.00צבע2271

54.00סופרסטון2271

2271S.W 82.00מסותת

אבן גן
פינה חיצונית/פנימית

ללא פאזה

57.00אפור2268

2268S.W 98.00מסותת

אבן גן משופעת
דגם "חריש"
10x20x100

משמשת גם כמאריך לאבן תיחום גומה לעץ )כולל ספייסרים מובנים(

461

34.00אפור22310000

41.00צבע2231

47.00סופרסטון2231

661378S.W 82.00מסותת

אבן גן ללא פאזה דגם "חריש"
34.00אפור10x20x1004612272)כולל ספייסרים מובנים(
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן דגם "טל"
30x15x40

392.5

67.00אפור2330

77.00צבע2330

111.00סופרסטון2330

2330S.W 111.00מסותת

אבן גן דגם "טל"
25x25 פינה 90° פנימית/חיצונית

ניתן לקבל גם פינה 135° פנימית/חיצונית. מחיר לפי הסכם.

341

87.00אפור2335

93.00צבע2335

106.00סופרסטון2335

2335S.W 121.00מסותת

אבן גן דגם "טל"

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן דגם "רמות"
12.5x18.75x50 )פאזה היקפית מינימלית(

282

40.00אפור2280

48.00צבע2280

64.00סופרסטון2280

2280S.W 75.00מסותת

אבן גן דגם "רמות"
פינה 90° חיצונית/פנימית )פאזה היקפית מינימלית(

1

80.00אפור2281

100.00צבע2281

140.00סופרסטון2281

2281S.W 200.00מסותת

אבן גן דגם "רמות"
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן "דרומית"
15x30x50

502

55.00אפור2810

62.00צבע2810

100.00סופרסטון2810

2810S.W 100.00מסותת

אבן גן "דרומית"
פינה 90° )ביחידה אחת(

401

131.50אפור2817

142.00צבע2817

142.00סופרסטון2817

2817S.W 142.00מסותת

אבן גן "דרומית"
פינה 135° )ביחידה אחת(

501

131.50אפור2818

142.00צבע2818

142.00סופרסטון2818

2818S.W 142.00מסותת

אבן גן "דרומית"
R=75 פינה מעוגלת

)12 יח' במעגל(
R=500 חיצוני

421

131.50אפור2816

142.00צבע2816

142.00סופרסטון2816

2816S.W 142.00מסותת

אבן גן דגם "דרומית"

אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן
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אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן "שיפועית קטומה"
20x30x50

562

40.00אפור22000

48.90צבע22000

85.00סופרסטון22000

22000S.W 98.00מסותת

אבן גן חיצונית "שיפועית קטומה"
פינה ישרה 90°

301

66.90אפור2150

82.60צבע2150

103.80סופרסטון2150

2150S.W 119.10מסותת

אבן גן פנימית "שיפועית קטומה"
30x15x50 פינה פנימית

301

66.90אפור2151

82.60צבע2151

103.80סופרסטון2151

2151S.W 119.10מסותת

אבן גן "שיפועית קטומה"
פינה 135°

401

66.90אפור2195

82.60צבע2195

103.88סופרסטון2195

2195S.W 119.10מסותת

אבן גן "שיפועית קטומה"
R=60 פינתית מעוגלת

561

66.90אפור2160

82.60צבע2160

103.80סופרסטון2160

2160S.W 119.10מסותת

אבן גן "שיפועית קטומה"

ניתן לקבל גמר גרנוליט. מחיר ע"פ הסכם.
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אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן ראש מעוגל
10x20x100

431

38.00אפור2261

46.00צבע2261

66.00סופרסטון2261

אבן גן "ראש מעוגל"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן מחורצת
10x20x50

222

35.00אפור2350

44.00צבע2350

54.00סופרסטון2350

אבן גן "מחורצת"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן קשתית
10x20x50

1122

39.00אפור2300

49.00צבע2300

60.00סופרסטון2300

2300S.W 70.00מסותת

אבן גן "קשתית"

S.W אבן מעבר 23/50/15, גימור מסותת
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אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן רחבה
50x20x10 )פאזה היקפית מינימלית(

232

36.00אפור2285

44.00צבע2285

64.00סופרסטון2285

2285S.W 80.00מסותת

אבן גן "רחבה"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

OLD CITY אבן גן
20x60x15

34.51.66

112.00מסותת641523

OLD CITY אבן גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן/מעבר חציה
23x50x15 )פאזה 1 ס"מ(

422

31.50אפור2040

36.50צבע2040

63.80סופרסטון2040

661413S.W 75.00מסותת

85.00תלתיש21460125

אבן גן/מעבר פינה פנימית
30x40 90° )פאזה 1 ס"מ(

33

ימין
661414

שמאל
661414

38.00אפור

49.00צבע

69.00סופרסטון

S.W 89.00מסותת

אבן גן/מעבר
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אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמודון סיינה בודד
15x15x25

126.6

20.00אפור2600

25.00צבע2600

32.00סופרסטון2600

עמודון סיינה בודד
15x15x40

216.6

26.00אפור2610

33.00צבע2610

47.00סופרסטון2610

עמודון סיינה רביעייה
60.6x15x25

47.51.6

82.00אפור2640

101.00צבע2640

133.00סופרסטון2640

עמודון סיינה רביעייה
60.6x15x40

851.6

106.00אפור2650

132.00צבע2650

170.00סופרסטון2650

עמודון סיינה
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אבני שפה תיחום וניקוז: אבני גן

אבן דופן - אלמנט הגבהה/דופן

בית גידול לעץ - דגם "אלון"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן "דופן" -
אלמנט אופקי-אנכי

30x56x30

393.33

132.00אפור2500

135.00צבע2500

2500S.W 150.00מסותת

אבן "דופן" -
פינה חיצונית אנכית

90° )קומפלט(
37x37x56

533.0אפור2510

550.00צבע2510

2510S.W 680.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

בית גידול לעץ
דגם "אלון"
  10x45x45

47.52.2

136.00אפור

S.W 165.00מסותת

הדמיה - אלמנט דופן באי תנועה.הדמיה - בית גידול לעץ דגם "אלון" 190x100x45 )קומפלט(

מדגם רשום.
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אבני שפה תיחום וניקוז: אלמנטי תיחום גומה לעץ

אבן תיחום "גומה לעץ"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן תיחום גומה לעץ
100x100 )מחורצת )רבע

454

63.00אפור2371

70.00צבע2371

87.00סופרסטון2371

אבן תיחום גומה לעץ
מסגרת 100x100x20 )רבע(

464

63.00אפור2413

76.00צבע2413

85.00סופרסטון2413

661378S.W 90.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
מרובעת )רבע( 110x110 ללא שקע לסריג

444

70.00אפור2530

75.00צבע2530

95.00סופרסטון2530

S.W 105.00מסותת

מאריך לאבן תיחום
גומה לעץ דגם "חריש"

10x20x100 )כולל ספייסרים(

464

34.00אפור2231000

41.00צבע2231000

47.00סופרסטון2231000

661378S.W 82.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
מרובעת )רבע( 100x100 עם שקע לסריג )ללא שקע מק"ט: 23801(

444

65.00אפור24111

70.00צבע24111

88.00סופרסטון24111

S.W 93.2.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
100x100x15 )רבע( קוטר פנימי 80

494

102.00אפור2378

106.00צבע2378

126.00סופרסטון2378

661692S.W 152.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
112x112x15 )רבע( 

קוטר פנימי 80 )מותאם לסדרה הלינארית(

614

102.00אפור2377

106.00צבע2377

126.00סופרסטון2377

2377S.W 152.00מסותת
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אבני שפה תיחום וניקוז: אלמנטי תיחום גומה לעץ

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן תיחום גומה לעץ
120x120x15 קוטר פנימי 80

284

107.00אפור2376

111.00צבע2376

130.00סופרסטון2376

2376S.W 156.00מסותת

אלמנט מאריך
 )120x120x15 20 )מותאם לאבן תיחוםx30x15

21.1
3.33

יח'/מ"א

77.00אפור2379

92.00צבע2379

2379S.W 109.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
מחוררת )עיגולים(

120x120x15 )רבע( קוטר פנימי 80

784

120.00אפור2373

127.00צבע2373

135.00סופרסטון2373

661374S.W 145.00מסותת

אריח מחורר מנקז
)120x120x15 60 )מותאם לאבן תיחוםx60x15

1201

661369S.W 253.10מסותת

אבן תיחום גומה
לעץ מחוררת )ריבועים(

120x120x15 קוטר פנימי 80 )רבע(

1124

120.00אפור2374

127.00צבע2374

135.00סופרסטון2374

2374S.W 145.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
קוטר פנימי 100 )חמישית(

205

49.00אפור2400

59.00צבע2400

79.00סופרסטון2400

661747S.W 87.00מסותת
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אבני שפה תיחום וניקוז: אלמנטי תיחום גומה לעץ-בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן תיחום גומה לעץ
120x120x15 )רבע( קוטר פנימי 80 או 60

784

250.00אפור67505600

250.00צבע6750

250.00סופרסטון6750

661710S.W 250.00מסותת

טבעת סריג בטון מחורר
)חצי טבעת( קוטר פנימי 80 או 60

)120x120x15 מותאם לאבן תיחום גומה לעץ(

162

159.50אפור67809020

159.50צבע6780

159.50סופרסטון6780

661722S.W 159.50מסותת

סריג בטון מחורר
)חצי טבעת( קוטר פנימי 40 או 60

)120x120x15 מותאם לאבן תיחום גומה לעץ(

162

159.50אפור67809010

159.50צבע6750

159.50סופרסטון6750

6750S.W 159.50מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
100x100x15 )רבע( קוטר פנימי 70

514

250.00אפור66171

250.00צבע66171

250.00סופרסטון66171

66171S.W 250.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
125x125x15 )רבע( קוטר פנימי 100

804

250.00אפור6617109

250.00צבע6617109

250.00סופרסטון6617109

6617109S.W 250.00מסותת

אבן תיחום גומה לעץ מוגבהת
100x100x15 קוטר פנימי 70 )רבע( 

424

275.00אפור675056

275.00צבע675056

275.00סופרסטון675056

675056S.W 275.00מסותת

אלמנט מאריך 
15x50x15 )מותאם לאבן תיחום 100x100x15 מוגבההת(

26.44

115.50אפור675055

115.50צבע675055

115.50סופרסטון675055

675055S.W 115.50מסותת



24 | מחירון 2019

אבני שפה תיחום וניקוז: אלמנטי תיחום גומה לעץ-בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן תיחום גומה לעץ
באר גנים

90.5x137.5x18.75

474 ליח'

182.00אפור66171095

182.00צבע

סופרסטון

S.W מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
מסגרת 90x90x10 )רבע(

694

אפור

צבע

סופרסטון

78680114S.W 220.00מסותת

קופינג ערוגה גדולה
קוטר=480 )28 יח' במעגל(

420.00אפור6830014

6830014S.W 455.00מסותת

קופינג ערוגה קטנה
קוטר=220 )14 יח' במעגל(

390.00אפור6830014

צבע

סופרסטון

6830014S.W 410.00מסותת

אבן תיחום גומה
לעץ מחוררת
 150x150x15

קוטר פנימי 130 )רבע(

604

אפור

צבע

סופרסטון

661376S.W 250.00מסותת

אריח מחורר
)150x150 75 )מותאם לאלמנט תיחוםx87.5x15

190

אפור

צבע

סופרסטון

661379S.W 278.50מסותת

מפרט להנחת אבני שפה ואבני גן
מצע או תשתית מיושרים והדוקים.. 1
פיזור בטון בחוזק 15 לפחות. עובי הבטון ביסוד כ- 10 ס"מ, רוחב השכבה כ- 1 ס"מ מעבר לרוחב האבן.. 2
הנחת האבן תוך פילוסה לגובה המתוכנן.. 3
יציקת בטון תמיכה בגב האבן עד למחצית גובהה.. 4
יציקת דייס גנטי לתוך המגרעות שבין האבנים. באבני השפה ללא מגרעות רצוי לצקת בטון תמיכה משני צידי האבן.. 5
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

חבק ת"א דגם 1
20x20x6, קוטר פנימי 

2.52

38.50אפור2425

43.10צבע2425

51.70סופרסטון2425

2425S.W 55.00מסותת

חבק ת"א דגם 2
 ,  ,  , 40x40x6, קוטר פנימי 

5.24

66.10אפור2424

71.30צבע2424

90.10סופרסטון2424

2424S.W מסותת

חבק ת"א דגם טרנטו
 ,  ,  , 27x29x6, קוטר פנימי 

34

67.40אפור2421

73.80צבע2421

91.40סופרסטון2421

2421S.W 55.00מסותת

חבק דגם ירושלים
 ,  ,  , 37.5x50x7, קוטר פנימי 

2

71.30אפור2428

77.70צבע2428

2428S.W 95.20מסותת

חבק דגם ירושלים
 , 25x25x6, קוטר פנימי 

4

52.50אפור2432

55.10צבע2432

2432S.W 61.50מסותת

אבני שפה תיחום וניקוז: אלמנטי תיחום - חבקים

חבקים

חבק דגם ירושלים 25/25, 50/50 ניתן לקבל גם בעובי 7 ס"מ.
חבק טרנטו דגם ת"א ניתן לקבל בעובי 7 ס"מ.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

תעלת שפה
30x50x10

312

24.00אפור3010

27.00צבע3010

661431S.W 70.70מסותת

תעלה דו שיפועית
30x50x10

2

24.00אפור3040

27.00צבע3040

661430S.W 70.70מסותת

ראש לתעלת מרזב
75x30x12

381.33

101.30אפור3100

מאריך לתעלת מרזב
75x30x12

341.33

101.30אפור3110

שוקת למרזב
30x45x10

24

72.40אפור3200

 A תעלת דגם
עם מכסה בטון

A-30x60x22

200.00אפור תעלה451.663062

85.00אפור מכסה341.663061

אבני שפה תיחום וניקוז: תיעול וניקוז

תעלות לכביש, תעלות ניקוז למרזב
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אבני שפה תיחום וניקוז: תיעול וניקוז

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אלמנט ניקוז מבטון
50x50x7

322

7860S.W481.50

אלמנט תיעול למדרכה
40x30x18 תעלה

303.33

65.60אפור3080

מכסה לאלמנט תיעול למדרכה
10x20 40 חלוקהx40x4

182.5

51.00אפור3090

55.30צבע3090

מכסה לאלמנט תיעול למדרכה
20x20 40 חלוקהx40x4

182.5

103.80אפור66180661

מכסה מרובע מיצקת
ברזל למשתלבות

)50x50 60 )פנימיx60

B-12556

1200.00יצקת ברזל7916220

מכסה מרובע מיצקת
ברזל למשתלבות

)60x60 70 )פנימיx70

B-12570

1780.00יצקת ברזל7916230
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אבני שפה תיחום וניקוז: תיעול וניקוז

שם המוצר ופרט
משקל 
בק"ג

עומס 
בדיקה

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

תעלה BIRCO-10 עם סבכה מפח מגולוון

12.3A-15

7440010L=100 240.80תעלה

7917010L=100 235.40סבכה

BIRCO-10 תא תפיסה לתעלה

17.8A-15

1102.10תא תפיסה7437010

7917050L=50 139.10סבכה

תעלה BIRCO-15 עם סבכה מפרופיל מגולוון

21.8B-125

7440015L=100 460.10תעלה

7917015L=100 519.00סבכה

BIRCO-15 תא תפיסה לתעלה

42.1B-125

2006.30תא תפיסה7437015

7917115L=50 385.20סבכה

תעלה BIRCO-20 עם סבכה מיצקת ברזל

230D-400

7440300L=100 1594.30תעלה

7917200 2 X 1819.00סבכה

BIRCO-20 תא תפיסה לתעלה

200D-400

1498.00תא תפיסה7437000

7917200L=50 909.50סבכה

"BIRCO" תעלות ניקוז
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שם המוצר ופרט
משקל 
בק"ג

עומס 
בדיקה

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

תעלה BIRCO-20A עם סבכה למוגבלי ראיה

220D-400

7440300L=100 1594.30תעלה

 2 X 1819.00סבכה

BIRCO-20A תא תפיסה לתעלה

200D-400

1498.00תא תפיסה7437000

L=50 909.50סבכה

תעלה דגם A עם סבכה מיצקת ברזל

71C-250

3062L=60 200.00תעלה

3073L=60 568.10סבכה

תעלה BIRCO-30 עם סבכה מיצקת ברזל

294D-400

7440130L=100 1819.00תעלה

7917201 2 X 2041.00סבכה

אלמנט קצה עם יציאה 6", 8"

7018040BIRCO-10310.00

7018045BIRCO-15310.00

7441031BIRCO-20750.00

BIRCO-30850.00

אלמנט קצה אטום

7018140BIRCO-10270.00

7018045BIRCO-15270.00

7441030BIRCO-20600.00

BIRCO-30700.00

אבני שפה תיחום וניקוז: תיעול וניקוז

תעלות ניקוז לעומסים כבדים


