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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 100/100 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

230073041354335.00עד 133

260073041554780.00עד 150

280073041664990.00עד 166

334073041955690.00עד 200

385073042357330.00עד 230

438073042707850.00* עד 270

חולית הגבהה

83073101711585.00עד 50

169073101702910.00עד 100

233073141504360.00עד 150

338073102015285.00עד 200

388073102316530.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

70073133001975.00עגול קוטר 50

69073134001975.00עגול קוטר 60

70073162992270.00פתח מיוחד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
* יש לבדוק זמינות תבנית.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 120/100 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

250073021354830.00עד 133

280073021555440.00עד 150

310073021655895.00עד 166

360073021956465.00עד 200

416073022357445.00עד 230

460073022708665.00עד 270

חולית הגבהה

92073101381650.00עד 50

184073101403230.00עד 100

276073101424600.00עד 150

368073102036200.00עד 200

423073102337070.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

93073124012135.00עגול קוטר 50

92073124002135.00עגול קוטר 60

84073163032455.00פתח מיוחד

84073163092455.00מלבני 60/60

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
* יש לבדוק זמינות תבנית.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 140/120 ס"מ 

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

330073071556485.00עד 150

376073071656830.00עד 166

410073072058315.00עד 200

470073072359450.00עד 230

חולית הגבהה

107173103502340.00עד 50

213073103524400.00עד 100

319573101505950.00עד 150

426073172007820.00עד 200

490073103488860.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

113073153012780.00עגול קוטר 50

109073154002780.00עגול קוטר 60

98573153573200.00מלבני 127/57

פתח ק. 60
בצד/פינה

109073153603200.00

109073162903200.00פתח מיוחד

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 100/80 ס"מ 

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

210073001504475.00עד 150

280073001905240.00עד 190

345073002306010.00עד 230

חולית הגבהה

77073100551690.00עד 50

154073101002590.00עד 100

231073101553750.00עד 150

308073102055050.00עד 200

354073102355610.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

650עגול קוטר 50
7313301

1600.00
7313311

520עגול קוטר 60
7313401

1600.00
7313411

52073134151840.00פתח מיוחד

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.



6 | מחירון 2019

תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 120/80 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

240073011504955.00עד 150

310073011905870.00עד 190

370073012306765.00עד 230

420073012707945.00עד 270

חולית הגבהה

84073110501880.00עד 50

169073111002940.00עד 100

253573101624265.00עד 150

338073102025780.00עד 200

388073102326430.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

730עגול קוטר 50
7311301

1800.00
7311302

600עגול קוטר 60
7311401

1800.00
7311402

60073163002070.00פתח מיוחד

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
* יש לבדוק זמינות תבנית.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.



תאי בקרה | 7

תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 140/100 ס"מ 

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

280073031516150.00עד 150

360073031917550.00עד 190

440073032318330.00עד 230

500073032709780.00*עד 270

חולית הגבהה

99073130502430.00עד 50

198073131003740.00עד 100

297073101645425.00עד 150

396073102047120.00עד 200

455073102348115.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

1050עגול קוטר 50
7313303

2270.00
7313313

970עגול קוטר 60
7313403

2270.00
7313413

800מלבני 127/57
7316298

2610.00
7316326

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
* יש לבדוק זמינות תבנית.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 150/150 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

3700730615011335.00עד 150

4900730620014284.50עד 200

5600730623016525.40עד 240

חולית הגבהה

121573160503250.00עד 50

243073161004850.00עד 100

364573161506990.00עד 150

486073162009600.00עד 200

5580731624011440.00עד 240

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

54073811805043.10פודסט בטון

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

4202.60 15607316312עגול קוטר 50

4202.60 15607316304עגול קוטר 60

4833.00 211307316313 פתחים 50+60

4833.00 211307316311 פתחים 60+60

4833.00 13607316325מלבני 127/570

4833.00 15507316360מלבני 60/60

4833.00 15507316362פתח מיוחד

156073163194833.00תקרת מעבר ק. 100

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 180/120 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

4030730515012600.00עד 150

4900730520014284.50עד 200

6910730523016525.40עד 230

חולית הגבהה

121573150502790.00עד 50

243073151004290.70עד 100

364573151507025.00עד 150

486073152008590.00עד 200

5580731523010150.00עד 230

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

4172.50 15607315303עגול קוטר 50 7315313

4172.50 15607315304עגול קוטר 60 7315314

4798.40 215147315306 פתחים

4798.40 314707315390 פתחים

4798.40 14207316297מלבני 127/57

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות.
אינם כוללים אטמים לחיבור צינורות.



10 | מחירון 2019

תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 210/140 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

6300730815014255.00עד 150

8200730820018190.00עד 200

10400730826021437.20עד 260

חולית הגבהה

191073105134240.00עד 50

382073101136480.00עד 100

573073115139720.00עד 150

7640731201312960.00עד 200

9950731261316840.00עד 260

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

54073811906145.00פודסט בטון

 המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'.

רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים.

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

21607320301עגול קוטר 50
5120.00 7320302

2160עגול קוטר 60
7320303

5120.00
7320304

2216073203065890.00 פתחים

216073203075890.00ללא פתח

216073203085890.00עגול קוטר 125

216073203705890.00פתח מלבני 70/70

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 180/180 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

4980729015014380.00עד 150

6530729020017150.00עד 200

6700729023020100.00עד 230

חולית הגבהה

144073180504420.00עד 50

287073181006800.00עד 100

4310731815010200.00עד 150

5740731820013600.00עד 200

6600731823014640.00עד 230

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

52073811606720.00פודסט בטון

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'. 
מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים.

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

217973163155600.00עגול קוטר 50

2179עגול קוטר 60
7316306

5600.00
7316316

2191073163216440.00 פתחים

191073163186440.00מלבני 127/57

218573163806440.00מלבני 60/60

190073163016440.00עגול קוטר 100

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 210/210 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

8925730915029500.00עד 150

10200730920032421.00עד 200

12900730926038149.40עד 260

חולית הגבהה

225073190507900.00עד 50

4410731910012100.00עד 100

6750731915018150.00עד 150

9000731919024200.00עד 200

11700731926031460.00עד 260

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

83073152508128.80פודסט בטון

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

240073152516774.00עגול קוטר 50

300073152616774.00עגול קוטר 60

2300073152607790.10 פתחים

7790.10 24007316296מלבני 127/57

300073152807790.10מלבני 60/60

240073152837790.10עגול קוטר 183

 המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'.

רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית. מחירים לתחתיות כוללים עד 2 פתחים לחיבור צינורות, אך אינם כוללים אטמים.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 260/210 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

ע"פ הסכם84007309271עד 150

ע"פ הסכם111507309272עד 200

ע"פ הסכם176707309268עד 300

חולית הגבהה

ע"פ הסכם50007310126עד 100

ע"פ הסכם75007310315עד 150

ע"פ הסכם100007310320עד 200

ע"פ הסכם150007310330עד 300

פודסט בטון

ע"פ הסכם1400פודסט בטון

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

ע"פ הסכם35807313307עגול קוטר 60

ע"פ הסכם35807313308עגול קוטר 50

ע"פ הסכם35807313370פתח 70/70

ע"פ הסכם235807313305 פתחים

ע"פ הסכם29007313306עגול קוטר 183

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

אינם כוללים מדרגות מובנות. רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תא 250/250 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

ע"פ הסכם110007309155עד 150

ע"פ הסכם136507309205עד 200

ע"פ הסכם173507309257עד 300

חולית הגבהה

ע"פ הסכם53007310255עד 100

ע"פ הסכם79507310256עד 150

ע"פ הסכם106007310257עד 200

ע"פ הסכם129007310258עד 280

פודסט בטון

ע"פ הסכם13007646010פודסט בטון

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

ע"פ הסכם51507319213עגול קוטר 60

ע"פ הסכם52567319314עגול קוטר 60 בפינה

ע"פ הסכם41307319223מלבני 127/57

אינם כוללים מדרגות מבוטנות. רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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תאי בקרה: תאים מלבניים

תאים גדולים

רכיביםשם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תא 320/320

ע"פ הסכם245007309340תחתית גובה עד 300

ע"פ הסכם7310136*6665חולית הגבהה עד 300

ע"פ הסכם70007319232תקרה פתח 60

תא 425/250

ע"פ הסכם200007309310תחתית גובה עד 300

ע"פ הסכם7396270*9100חולית הגבהה עד 300

ע"פ הסכם87507313500תקרה פתח 60

תא 300/250

ע"פ הסכם240007309255תחתית גובה עד 290

ע"פ הסכם7310120*7200חולית הגבהה עד 270

ע"פ הסכם62007319212תקרה פתח 60

*משקל ל-1 מ"א חולית הגבהה. רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית. אינם כוללים מדרגות מבוטנות.
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המחירים אינם כוללים אביזרי יצקת ברזל .
קידוח פתח נוסף בתאי תפיסה )קולטנים( בהתאם לטבלת מחירים בעמוד 237.

תאי תפיסה

תאי בקרה: תאי תפיסה )קולטנים( למי נגר עילי

שם המוצר
גובה פנים, 

ס"מ
מק"טמשקל, ק"ג

 מחיר, ₪
ל - יח'

תא תפיסה ראשי )עם אבן שפה(

175190073200003850.00

125153073210002235.00

95150073200102235.00

תא תפיסה ראשי )ללא אבן שפה(

125110073211002235.00

95135073210102235.00

תא תפיסה אמצעי

4569073250001410.00

4563673252001410.00

תא תפיסה סופי

4573073240001410.00

4563673241001410.00

ללא אבן שפה

ללא אבן שפה

7325200

7324100

7325000

7324000

עם אבן שפה

עם אבן שפה
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תאי בקרה: תאי תפיסה )קולטנים( למי נגר עילי

המחירים אינם כוללים אביזרי יצקת ברזל, מדרגות ומכסים. 
חיבור בין הקולטנים ע"י ברגים מגולוונים )ישולם בנפרד(, מחיר 17.20 ש"ח/יח', מק"ט 7900000.

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תא תפיסה משולב 100/80 ס"מ

140295073260006250.00

170370073270007830.00

215430073280008985.00

65073133011550.00תקרה

תא תפיסה משולב 120/100 ס"מ

280073021505440.00עד 150

340073021906465.00עד 200

400073022357445.00עד 230

תקרה
עם אבן שפה

84073123052455.00

תקרה
ללא אבן שפה

84073123062455.00

מלכוד כביש )עם אבן שפה(

145260074501605270.00

3207460160945.00תקרה

מלכוד כביש )ללא אבן שפה(

145250074511605270.00

4007461160945.00תקרה
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אבני שפה ורשתות ניקוז לתאי תפיסה )קולטנים(

תאי בקרה: אבני שפה ורשתות ניקוז לתאי תפיסה )קולטנים(

מק"טמשקל, ק"גשם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

אבן שפה

207351000341.60

אבן שפה לאי תנועה

357352000473.40

אבן שפה דגם "אביב"

257353000569.20

אבן שפה דגם "אביר" )רוחב 30 ס"מ(

3573540001737.70

C-250 רשת ניקוז עם נעילה לעומס

407342250614.20

רשתות לפתחי ניקוז בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489.
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מק"טמשקל, ק"גשם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

D-400 רשת ניקוז עם צירים ונעילה לעומס

9073424031018.60

רשת ניקוז דגם "תל אביב" לעומס D-400 )ללא נעילה(

9073424001857.50

רשת ניקוז דגם "ראשל"צ" לעומס D-400 )ללא נעילה(

9073424021947.40

רשת ניקוז דגם "חיפה" לעומס C-250 )ללא נעילה(

9073422521767.60

 D-4000 רשת ניקוז דגם "עידן" דו-שיפועית לעומס

45.573424051138.50

תאי בקרה: אבני שפה ורשתות ניקוז לתאי תפיסה )קולטנים(
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רשתות ניקוז לקולטני שטח

תאי בקרה: רשתות ניקוז לקולטני שטח

מק"טמשקל, ק"גשם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

8079001054836.40במידות 100/80 ס"מ

8579001015136.00במידות 100/100 ס"מ

9079001025478.40במידות 120/100 ס"מ

8579001065291.20במידות 120/80 ס"מ

10579001006548.40במידות 140/120 ס"מ

11579001036928.30במידות 150/150 ס"מ

11079001046634.00במידות 180/120 ס"מ

11079001075478.40במידות 100/140 ס"מ

18079001137090.00במידות 180/180 ס"מ

23079001087200.00במידות 210/210 ס"מ

15079001096135.00במידות 140/210 ס"מ

30079001107300.00במידות 250/250 ס"מ

הרשתות עשויות ממוטות פלדה מגולוונת בקוטר 16 מ"מ במרווחים 10/10 ס"מ עם מסגרת היקפית מפרופיל פלדה. 
המחיר אינו כולל ברגי עיגון )דיבלים( לדפנות התאים.
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 80 ס"מ

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

6207201067825.00גובה 65

9307201107965.00גובה 100

תחתית מעובדת

אקרבייס דגם 
B

90877524302150.00

אקרבייס דגם 
A

90877524012150.00

90877500852150.00"אוניברסלית"

חולית הגבהה

2707224033320.00גובה 33

3957224050428.00גובה 50

5207224066516.00גובה 66

7507224100770.00גובה 100

מק"טמשקל, ק"גפתח, ס"מכינוישם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

1947271050450.00עגול קוטר 50בינוני

1807271060450.00עגול קוטר 60בינוני

2757281050585.00עגול קוטר 50כבד

2607281060585.00עגול קוטר 60כבד

אין מדרגות מבוטנות. החוליות בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור צינורות, אטמים.

בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

"אקרבייס" תחתית מעובדת "אקרבייס" מיוצרת כתחתית מונוליטית עם מתעול מוכן מבטון . מתעול הבטון כולל תעלה ראשית ו-4 תעלות המסתעפות 
בשיפועים אורכיים כך שהנוזלים יזרמו ללא הפרעה ללא התזה. התחתית נותנת מענה לאטימות במי תהום, ניתן לקבלה עם ציפוי פנימי בחומר אפוקסי או 
פוליאורתני. "אקרבייס דגם A" – תחתית המגיעה עם הכנה לפתחי כניסה, מיועדת לחיבור צינורות PVC באמצעות אטם חדירה "אקרבייס דגם B" – תחתית 
המיודעת לחיבור צינורות HDPE, PVC ופלדה בכניסה ויציאה באמצעות מחברים F910, F905 המורכבים בפתח קידוח בהתאם לקוטר הצינור )ישולם בנפרד(.

"אוניברסלית" – תחתית מעובדת "אוניברסלית" מיוצרת כתחתית מונוליטית עם מתעול מוכן משולב בטון ופוליאתילן. חיבור צינורות PVC בכניסה באמצעות 
אטם חדירה בהתאם לקוטר הצינור )ישולם בנפרד(. התחתית אינה מיועדת להרכבה במי תהום!

בתחתיות מעובדות אין מדרגות. המחירים אינם כוללים אטמים וקידוחים.
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 100 ס"מ

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

885720206671040.00גובה 65

1290720210171270.00גובה 100

תחתית מעובדת

B 116277523302900.00אקרבייס דגם

A 116277523012900.00אקרבייס דגם

"אוניברסלית" רוחב 
102077510852900.00תעלה 200 מ"מ

"אוניברסלית" רוחב 
116277511053050.00תעלה 250 מ"מ

חולית הגבהה

3557225034440.00גובה 33

5207225051560.00גובה 50

6907225067810.00גובה 66

10507225101995.00גובה 100

חוליה קונית

100072331001310.00עד גובה 100

מק"טמשקל, ק"גפתח, ס"מכינוישם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

3607272050850.00עגול קוטר 50בינוני

3357272060850.00עגול קוטר 60בינוני

51072820501080.00עגול קוטר 50כבד

47072820601080.00עגול קוטר 60כבד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור צינורות, 
אטמים. בהתאם לת"י 5988 חלק 1 שימוש בחוליות קוניות ייעשה רק בתאים שעומקם גדול מ-2.75 מ'. חוליות מתאימות לדרישות תקן ישראלי ת"י 658 חלק 1.

בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 125 ס"מ

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

152572030671530.00גובה 65

186072031071790.00גובה 100

 גובה 230
490072032508900.00מונוליטי

תחתית מעובדת

B 149877525303890.00אקרבייס דגם

A 149877525013890.00אקרבייס דגם

149877520853890.00"אוניברסלית"

חולית הגבהה

4857226033715.00גובה 33

7207226050835.00גובה 50

95072260661240.00גובה 66

142072261001500.00גובה 100

חוליה קונית

פתח 50
150072321001790.00עד גובה 100

פתח 60
150072341001790.00עד גובה 100

מק"טמשקל, ק"גפתח, ס"מכינוישם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

53072730501260.00עגול קוטר 50בינוני

50072730601260.00עגול קוטר 60בינוני

74072830501545.00עגול קוטר 50כבד

71572830601545.00עגול קוטר 60כבד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור צינורות, 
אטמים. בהתאם לת"י 5988 חלק 1 שימוש בחוליות קוניות ייעשה רק בתאים שעומקם גדול מ-2.75 מ'. חוליות מתאימות לדרישות תקן ישראלי ת"י 658 חלק 1.
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 150 ס"מ

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

475072041558740.00עד 150

572072041959990.00עד 190

6900720424511850.00עד 240

חולית הגבהה

148072270622400.00עד 60

223072270923600.00עד 90

296072271224800.00עד 120

370072271525835.00עד 150

488072271907390.00עד 190

600072272409335.00עד 240

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

46076460504250.00פודסט בטון

מק"טמשקל, ק"גפתח, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

130072850503540.00עגול קוטר 50

127072850603540.00עגול קוטר 60

2119072851504070.00 פתחים ק' 50

2 פתחים ק' 60
119072851514070.00+פתח 50

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 110.00 ש"ח/יח' מק"ט 7900005. המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'.
חוליות מתאימות לדרישות תקן ישראלי ת"י 658 חלק 2. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור צינורות, אטמים.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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התקרות מתאימות לעומס כביש, בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 183 ס"מ

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

430072051008830.00עד 100

7000720520613700.00עד 200

8080720525017100.00עד 250

חולית הגבהה

276072281015760.00עד 100

414072281567990.00עד 150

5432722820610150.00עד 200

6780722825612980.00עד 250

פודסט
)המחיר לפודסט בלבד(

50076460006400.00

מק"טמשקל, ק"גפתח, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

עגול קוטר 60
180072860655335.00כובע

180072860605335.00עגול קוטר 60

2180072860616135.00 פתחים ק' 60

2 פתחים ק' 60
180072860666135.00כובע

165072891806135.00עגול קוטר 100

165072891836135.00עגול קוטר 125

המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'. אין מדרגות מבוטנות. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור צינורות, אטמים.
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 200 ס"מ

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

8000720615014270.00עד 150

10660720620017245.00עד 200

13320720625020215.00עד 250

חולית הגבהה

355072290018050.00עד 100

5325722915011700.00עד 150

7100722920015230.00עד 200

8875722925018340.00עד 250

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

55073811707320.00פודסט בטון

מק"טמשקל, ק"גפתח, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

290072870506100.00עגול קוטר 50

290072870606100.00עגול קוטר 60

2282072870617015.00 פתחים ק' 60

2 פתחים ק' 
60 ,50282072870627015.00

205072892117015.00עגול קוטר 100

194072892107015.00עגול קוטר 125

המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'. אלמנטים במשקלם מעל 9 טון ללא פריקה ממשאית. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור 
צינורות, אטמים.

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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אינם כוללים מדרגות מבוטנות. אלמנטים במשקלם מעל 9 טון ללא פריקה ממשאית.

תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 250 ס"מ

שם ופרט המוצר
עובי דופן, 

ס"מ
גובה, ס"מ

משקל, 
ק"ג

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

18
עד 200

ע"פ הסכם104307396200

ע"פ הסכם25135907208200

18
עד 290

ע"פ הסכם135007396105

ע"פ הסכם25184907208300

חולית הגבהה

18
עד 100

ע"פ הסכם37107396106

ע"פ הסכם2551907236100

18
עד 200

ע"פ הסכם74207396206

ע"פ הסכם25103807236200

18
עד 290

ע"פ הסכם107607396296

ע"פ הסכם25150507236290

פודסט בטון
)המחיר לפודסט בלבד(

ע"פ הסכם10157381250פודסט בטון

פתח, ס"משם ופרט המוצר
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תקרה

עגול קוטר 
ע"פ הסכם6034607467252

עגול קוטר 
ע"פ הסכם6046407287115

2 פתחים 
ק' 60

ע"פ הסכם46407277060

ע"פ הסכם23607287116קוטר 100

ע"פ הסכם23607289212קוטר 150

התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.
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תאי בקרה: תאים עגולים

תאים עגולים מונוליטיים

מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"משם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

תא קוטר 160 ס"מ 

תחתית גובה 
ע"פ הסכם91007396016עד 300

חולית הגבהה 
ע"פ הסכם7310460*2740עד 300

תקרה פתח 
ע"פ הסכם6019007467160 )כבד(

תא קוטר 320 ס"מ

תחתית גובה 
ע"פ הסכם269507396108עד 200

תחתית גובה 
ע"פ הסכם28700עד 300

חולית הגבהה 
ע"פ הסכם7396109*8077עד 175

תקרה פתח 
ע"פ הסכם608330

תא קוטר 340 ס"מ 

תחתית גובה 
ע"פ הסכם249407396103עד 300

חולית הגבהה 
ע"פ הסכם7396104*5550עד 300

תקרה פתח 
ע"פ הסכם6050507396121 )בינוני(

תקרה פתח 
ע"פ הסכם6061137396122 )כבד(

רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.
* משקל ל-1 מ"א חולית הגבהה.
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מכסה פקק בטון עם מסגרת יצקת ברזל )ב.ב(

מק"טמשקל, ק"גשם ופרט המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

קוטר 50 ס"מ לעומס B-125 )ללא נעילה(

43

7415251

860.40

קוטר 50 ס"מ לעומס D-400 )עם נעילה(

68

7415250

1347.80

קוטר 60 ס"מ לעומס B-125 )ללא נעילה(

59

7415261

1033.20

קוטר 60 ס"מ לעומס D-400 )עם נעילה(

92

7415260

1572.40

פלטקה מיצקת

1.57345010205.00

פלטקה מפליז

1.57345000333.70

צווארון הגבהה למכסה

1807422020450.00

תאי בקרה: מכסה פקק מבטון ומסגרת מיצקת ברזל

המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי EN 124. מגיעים עם הטבעה אך ללא פלטקה.
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תאי בקרה: מכסים למילוי גרנוליט או ריצוף

מכסים למילוי

מק"טמשקל, ק"געומס בדיקהשם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

מכסה עגול חשוף 
ליציקת גרנוליט קוטר 50 ס"מ

B-12550

7411150

860.40

7418155

מכסה עגול חשוף 
ליציקת גרנוליט קוטר 60 ס"מ

B-12550

7411160

1033.20

7418165

מכסה מלבני לאבנים משתלבות לפתח קוטר 50 ס"מ

B-1255679162201620.00

מכסה מלבני לאבנים משתלבות לפתח קוטר 60 ס"מ

B-1257079162301780.00

.EN 124 המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי
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מכסים יצקת ברזל

תאי בקרה: מכסים יצקת ברזל

מק"טמשקל, ק"געומס בדיקהשם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

קוטר 50 ס"מ עם מסגרת עגולה

B-1255079151501228.40

 D-400
ללא נעילה

8779151531707.70

D-400
עם נעילה

7079151541557.90

קוטר 60 ס"מ עם מסגרת עגולה

B-1257479151601587.90

D-400
ללא נעילה

11679151632010.50

D-400
עם נעילה

11679151641887.50

קוטר 50 ס"מ עם מסגרת מרובעת

B-1255979152501288.30

D-400
ללא נעילה

9079152531887.50

קוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת

B-1259079152601647.80

D-400
ללא נעילה

12679152632067.20

.EN 124 ניתן להזמין מכסים עם סמל הרשות ויעוד המערכת. המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי
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רשתות ניקוז עגולות יצקת ברזל

מיון מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה בהתאם למקום התקנה

מק"טמשקל, ק"געומס בדיקהשם המוצר
 מחיר, ₪
ל - יח'

רשת ניקוז עגולה קוטר 50 ס"מ

B-125357333050524.30

D-4005073330571078.60

רשת ניקוז עגולה קוטר 60 ס"מ

B-125357333060808.90

D-4007073330661168.40

רשת ניקוז קוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת

B-1255573330621408.10

תאי בקרה: רשתות ניקוז עגולות יצקת ברזל

.EN 124 המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי

מיון הנ"ל בהתאם לת"י 486, אחריות לבחירת המין הנכון מוטלת על המתכנן.

 )A-15 קבוצה 1 )מין
אזורים היכולים לשמש רק הולכי רגל 

ורוכבי אופניים, שטחי גינון

)D-400 קבוצה 4 )מין
מסלולי נסיעה בכביש, שוליים קשים 

ואזורי חניה לכל סוגי הרכב

)B-125 קבוצה 2 )מין
מדרכות, אזורי הולכי רגל ואזורים דומים, 

מגרשי חניה או משטחי חניה

)E-600 קבוצה 5 )מין
אזורים הנתונים לעומסי גלגלים כבדים, 
כגון רציפי נמל, מסלולי המראה/נחיתה

)C-250 קבוצה 3 )מין
פתחי ניקוז באזור תעלות ניקוז בכביש 

לאורך המדרכה ואינם בולטים יותר 
מ-0.5 מ' משפת המדרכה לכוון הכביש

)F-900 קבוצה 6 )מין
אזורים הנתונים לעומסי גלגלים כבדים 

במיוחד, כגון מסלולי המראה/נחיתה



PRO-STIK

200-F

DN

תאי בקרה | 33

אטם ביטומני לחיבור בין רכיבים טרומיים

שם המוצר
עבור שוחה

קוטר
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

לחיבור בין חוליות 
קוטר 80, 100, 125, 150 ס"מ

807844280480.00

1007844200520.00

1257844225830.00

15078442501080.00

ASG אטם גומי בין חוליות עגולות מסוג

מק"טחתך מ"משם המוצר
 מחיר, ₪
לחבילה

 PRO-STIK אטם

22/367800030950.40

תאי בקרה: אטמים בין רכיבים טרומיים קידוחים

HDPE, PVC ,קידוחים עבור מחברים לחיבור צינורות בטון, פלדה

קוטר קדח, 
bh ,מ"מ

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

7900001155.00עד 260

261-3607900002185.00

361-6007900010355.00

601-10007900011750.00

1001-150079000121250.00

אטם חדירה לחיבור צינור PVC בלבד בתחתיות מעובדות )אקרבייס, אוניברסלית(

קוטר צינור
כניסה, מ"מ 

a
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

110779011076.60

160779016099.20

2007790200117.30

2507790250276.70

החבילה מכילה כ- 17.6 מ"א.
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אטם F-905  לחיבור צינורות HDPE, PVC, פלדה

שם ופרט המוצר
קוטר צינור 
פלדה, אינץ' 

a

קוטר צינור 
 HDPE,

a מ"מ ,PVC

קוטר קדח 
נדרש, מ"מ 

bh
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

אטם F-905  לחיבור צינורות HDPE, PVC, פלדה

4"1102267895010434.50

6"1602817800033483.20

8"2002817800034519.40

10"2804087896010847.10

12"3154087896100904.60

14"3504087896140949.30

16"40050678951041836.70

18"45055678951052017.70

20"50055678962002242.80

22"55061078962202287.60

24"60071178951082447.60

26"65076278962262727.40

28"70076278962803113.70

32"80091478962323295.60

35"900101678962355600.00

PVC לחיבור צינורות  F-910 אטם

1101387860110276.70

1251517860125283.40

1601867860160293.80

2002257860200304.50

2252517860225333.80

2502767860250338.20

2803067860280425.30

3153417860315497.70

3563767860356585.60

3683947860368645.00

4004267860400668.40

4504767860450726.10

5005267860500796.40

תאי בקרה: מחברים לחיבור צינורות

המחירים אינם כוללים קידוח פתח. 

F-905
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תאי בקרה: סולמות, פודסטים, מעקות בפודסטים

שם ופרט המוצר

סולם ירידה

מק"טחומר
משקל 
ק"ג/מ"א

מחיר/מ"א

780002671200.00פיברגלס

780002510950.00פלדה מגולוונת

7954000101400.00פלב”מ 304

7954001101520.00פלב”מ 316

פודסט מפרופילי פלב"מ 316 ומדרך מפיברגלס מחוזק 
בשוחה עגולה.

מערך פודסטים, מעקות וסולמות בתא מלבני.

סולמות ירידה

המחירים אינם כוללים ברגי עיגון לקירות.

שוחה עם משטח ביניים )פודסט(

משטח ביניים/פודסט יותקנו בכל תא בקרה שעומקו 6 מטר ויותר
)ת"י 5988 חלק 1(
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