
180 | מחירון 2020 מוצר חדשתו ירוק

רשתות ניקוז

מכסה ב.ב )ברזל בטון(

מכסה יצקת ברזל

מכסה למילוי גרנוליט או ריצוף

מכסה רשת עגול או מרובע

220

220

220

220

220

אבני שפה 206
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אבני שפה ורשתות ניקוז לתאי תפיסה )קולטנים(

מכסים ויציקות: אבני שפה ורשתות ניקוז לתאי תפיסה )קולטנים(

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

אבן שפה

207351000341.60

אבן שפה חריש

377352010473.40

אבן שפה לאי תנועה

357352000473.40

C-250 רשת ניקוז עם נעילה לעומס
עם צירים ונעילה

407342250614.20

 C-250 רשת ניקוז לעומס
ללא נעילה

9073422511767.60

D-400 רשת ניקוז לעומס
עם נעילה

9073424031018.60

 D-4000 רשת ניקוז דו-שיפועית לעומס

45.573424051138.50

C-250 רשת נגישות

ע"פ הסכם907342255

רשתות לפתחי ניקוז בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489.
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רשתות ניקוז לתאי שטח

מכסים ויציקות: רשתות ניקוז לתאי שטח

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

8079001054836.40במידות 100/80 ס"מ

8579001065291.20במידות 120/80 ס"מ

8579001015136.00במידות 100/100 ס"מ

9079001025478.40במידות 120/100 ס"מ

10579001006548.40במידות 140/120 ס"מ

11079001075478.40במידות 100/140 ס"מ

11579001036928.30במידות 150/150 ס"מ

11079001046634.00במידות 180/120 ס"מ

18079001137090.00במידות 180/180 ס"מ

15079001096135.00במידות 140/210 ס"מ

23079001087200.00במידות 210/210 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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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(

437415251860.40

קוטר 50 ס"מ לעומס D-400 )עם נעילה(

6874152501347.80

קוטר 60 ס"מ לעומס B-125 )ללא נעילה(

5974152611033.20

קוטר 60 ס"מ לעומס D-400 )עם נעילה(

9274152601572.40

צווארון הגבהה למכסה

1807422020450.00

מכסים ויציקות: מכסה פקק מבטון ומסגרת מיצקת ברזל



מכסים ויצקות | 185

מכסים יצקת ברזל

מכסים ויציקות: 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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מכסים ויציקות: 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
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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

מכסים ויציקות: 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


