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ריצוף אריחי "אורבנו", בית חולים רמב"ם, חיפה, גרינשטיין - הר גיל אדריכלי נוף.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן ריצוף מחומשת
)צלע 20( 45

6.421

עפ"י הסכםאפור1497

עפ"י הסכםצבע1497

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1497

עפ"י הסכםאקרסטון מלוטש66233

עפ"י הסכםאקרסטון מסותת66233

ריצוף דגם "אוני דקור"
עובי 6

3.638

עפ"י הסכםאפור1326

עפ"י הסכםצבע1326

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1326

ריצוף דגם "אוני דקור"
עובי 8

538

עפ"י הסכםאפור1328

עפ"י הסכםצבע1328

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1328

ריצוף דגם "אוני"
עובי 6

39

עפ"י הסכםאפור1306

עפ"י הסכםצבע1306

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1306

ריצוף דגם "אוני"
עובי 8

39

עפ"י הסכםאפור1308

עפ"י הסכםצבע1308

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1308

ריצוף דגם "אוני קולוק"
עובי 8

26

עפ"י הסכםאפור1469

עפ"י הסכםצבע1469

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1469

ריצוף דגם "אוני קולוק"
עובי 10

26

עפ"י הסכםאפור

עפ"י הסכםצבע

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

אבני ואריחי ריצוף

מינימום כמות להזמנה 500 מ"א. זמן אספקה בהתאם לכמות. המחירים אינם כוללים את הגוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ריצוף דגם "סיינה"
7.5x7.5x7

0.9177

עפ"י הסכםאפור1766

עפ"י הסכםצבע1766

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1766

ריצוף דגם "סיינה"
15x10x7

2.466

עפ"י הסכםאפור1756

עפ"י הסכםצבע1756

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1756

ריצוף דגם "סיינה"
15x15x7

3.644

עפ"י הסכםאפור1746

עפ"י הסכםצבע1746

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1746

ריצוף דגם "סיינה"
15x20x7

4.833

עפ"י הסכםאפור1736

עפ"י הסכםצבע1736

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1736

ריצוף דגם "סיינה"
30x30x7

14.311

עפ"י הסכםאפור1726

עפ"י הסכםצבע1726

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1726

ריצוף דגם "סיינה"
מחומש

4.237

עפ"י הסכםאפור1776

עפ"י הסכםצבע1776

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1776

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

מינימום כמות להזמנה 500 מ"א. זמן אספקה בהתאם לכמות. המחירים אינם כוללים את הגוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

נוסטלית עובי 6 ס"מ
מידות 11.8x11.8x6 )מידות נטו(

271.9

עפ"י הסכםאפור1406

עפ"י הסכםצבע1406

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1406

נוסטלית עובי 6 ס"מ
מידות 11.8x17.8x6 )מידות נטו(

347.6

עפ"י הסכםאפור1806

עפ"י הסכםצבע1806

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1806

טרפז 1
12.5x12x6 מידות

טרפז 2
12x10.5x6 מידות

נוסטלית
9x12x6 מידות

1.4

1.7

98

80

92

טרפז 1
1446

טרפז 2
1456

נוסטלית
1436

עפ"י הסכםאפור

עפ"י הסכםצבע

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ריצוף אבן נמל דייגים
30x15x7

7.422.2

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1369

אבן משתלבת "תשבץ" 
עובי 6 ס"מ

10x20x6 מידות

2.750

68.40אפור1311

77.30צבע1311

94.90סופרסטון/קוקטיל1311

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

מינימום כמות להזמנה 500 מ"א. זמן אספקה בהתאם לכמות. המחירים אינם כוללים את הגוונים כחול וירוק.

ניתן לקבל את הסידרה בגימור מחוספס גס.



מוצרים בהזמנה מיוחדת | 267

סדרת "רטרוסטון"

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

ניתן לקבל בכל מידות אקרסטון מלוטש. אריח מחומרים ממוחזרים.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

סדרת "רטרוסטון" )במידות שונות(
עובי 6 / עובי 7

עפ"י הסכםמלוטש

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

60x60x7 מידות

582.8

ע"פ הסכםמלוטש662130

ע"פ הסכםמסותת661130

ע"פ הסכםמותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

30x60x7 מידות

2885.5

ע"פ הסכםמלוטש662129

ע"פ הסכםמסותת661129

אריח "אורבנו 
דגם שרונה" 

עובי 7 ס"מ
40x40x7 מידות

26.76.2

250.00אפור63046000

250.00צבע63046000

250.00סופרסטון63046000

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן סימון לעיוורים 
)עם בליטות(
עובי 6 ס"מ

10x10x6 מידות

1.4100

ע"פ הסכםאפור1700

ע"פ הסכםצבע1700

ע"פ הסכםסופרסטון1700

ע"פ הסכםאקרסטון מסותת1700

אריחי "אורבנו"

אבני סימון והכוונה
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

אריח דגם "לורנס"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח דגם "לורנס"
50x50x10 מידות

58.754

ע"פ הסכםחלק850422

קוביות ריצוף דגם "לורנס"
10x10x10 מידות

2.35100

ע"פ הסכםחלק850422

יש להשתמש בריצוף אריחי "לורנס" בספייסרים מיוחדים. ניתן לקבלם מחברת אקרשטיין.

שם המוצר
משקל 
בק"ג/יח'

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח "אורבנו 
דגם שכבות" 

עובי 7 ס"מ
30x30x7 מידות

14.411

235.00שכבות10724020

ע"פ הסכם"יהלומים"

אריח "אורבנו 
דגם שכבות" 

עובי 7 ס"מ
30x60x7 מידות

28.85.5

235.00שכבות10474020

ע"פ הסכם"יהלומים"

אורבנו דגם "שכבות"

יש להשתמש בספייסרים מיוחדים.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן ראש מעוגל
10x20x100

431

אפור2261

ע"פ הסכם צבע2261

סופרסטון2261

אבן גן "ראש מעוגל"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן מחורצת
10x20x50

222

אפור2350

ע"פ הסכם צבע2350

סופרסטון2350

2350S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן גן "מחורצת"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן קשתית
10x20x50

1122

אפור2300

ע"פ הסכם צבע2300

סופרסטון2300

2300S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן גן "קשתית"

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני שפה וגן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן דגם "טל"
30x15x40

392.5

אפור2330

ע"פ הסכם צבע2330

סופרסטון2330

2330S.W ע"פ הסכםמסותת

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

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

341

אפור2335

ע"פ הסכם צבע2335

סופרסטון2335

2335S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן גן דגם "טל"
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני שפה וגן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

עמודון סיינה בודד
15x15x25

126.6

אפור2600

ע"פ הסכם צבע2600

סופרסטון2600

עמודון סיינה בודד
15x15x40

216.6

אפור2610

ע"פ הסכם צבע2610

סופרסטון2610

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 בודד
15x15x55

28.56.6

34.00אפור2620

43.00צבע2620

61.00סופרסטון2620

עמודון סיינה שלישייה
15x45x55

85.52.2

137.00אפור2670

141.00צבע2670

184.00סופרסטון2670

עמודון סיינה
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן שפה לככרות
)עם צבע ומחזרי אור(

23x38x23

32

עפ"י הסכםאפור2700

עפ"י הסכםצבע2700

אבן שפה
טוסקנה משופעת

21.5x100x25

1201

עפ"י הסכםאפור2090

עפ"י הסכםצבע2090

אבן שפה
חברונית

30x50x20

652

עפ"י הסכםחברונית תלתיש2144

עפ"י הסכםאקרסטון מסותת2143

אבני שפה

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני שפה וגן

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן גן
30x30x30 שיפועית מעוגלת

ניתן לקבל אלמנט פינה פנימית/חיצונית

553.3

עפ"י הסכםאפור2360

עפ"י הסכםצבע2360

עפ"י הסכםסופרסטון2360

אבן גן צמרת
25x50x12

402

עפ"י הסכםאפור2365

עפ"י הסכםצבע2365

עפ"י הסכםסופרסטון2365

אבן גן
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני שפה וגן/מחסומים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

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

מחסום סיינה

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

מחסום מעמודוני סיינה
30x30x40

813.3

עפ"י הסכםאפור/צבע7680

עפ"י הסכםמלט לבן7680

מחסום מעמודוני סיינה
30x30x60

1273.3

עפ"י הסכםאפור/צבע7681

עפ"י הסכםמלט לבן7681

מינימום כמות להזמנה 500 מ"א. זמן אספקה בהתאם לכמות.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן תיחום גומה לעץ
מרובעת )רבע( 100x100 עם שקע לסריג

444

אפור24111

ע"פ הסכם צבע24111

סופרסטון24111

24111S.W ע"פ הסכםמסותת

אבן תיחום גומה לעץ
מרובעת )רבע( 100x100 ללא שקע לסריג

444

אפור23801

ע"פ הסכם צבע23801

סופרסטון23801

23801S.W ע"פ הסכםמסותת

מוצרים בהזמנה מיוחדת: תיחום גומות לעצים

אבן תיחום "גומה לעץ"

שם המוצר
משקל 
בק"ג/יח'

מס' יח' 
בקומפלט

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אבן תיחום גומה לעץ
80x80 100, מידות פניםx100 )מחורצת )רבע

454

66.10אפור2371

73.50צבע2371

91.30סופרסטון2371

אריח מחורר מנקז
)120x120x15 60 )מותאם לאבן תיחוםx60x15

1201

661369S.W 265.70מסותת

אבן תיחום גומה לעץ
באר גנים

90.5x137.5x18.75

474 ליח'

ע"פ הסכםאפור2381

ע"פ הסכםצבע2381

ע"פ הסכםסופרסטון2381

2381S.W ע"פ הסכםמסותת
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: מדרגות/משרביות

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" )משוננת( מבטון מתועש
30x40x15

423.3

ע"פ הסכםאפור4017

ע"פ הסכםצבע4017

4017S.W ע"פ הסכםמסותת

4017

מדרגה "נגישה" )משוננת( מבטון מתועש
60x40x15

841.6

ע"פ הסכםאפור4030

ע"פ הסכםצבע4030

4030S.W ע"פ הסכםמסותת

4030

מדרגה מחורצת מבטון אדריכלי
70x40x15

951.42

250.00אפור/צבע4031

מלט לבן

265.00מסותת661515

מדרגות בטון

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

אלמנט רקפת 2 עובי 12 ס"מ
30x30x12

13.0011

31.40צבע1174

27.90אפור1174

36.40סופרסטון

אלמנט רקפת 4 עובי 12 ס"מ
40x40x12

17.006.2

53.00צבע1176

48.70אפור1176

61.40סופרסטון

אלמנט "משרביה" דגם רקפת מבטון
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: קופינגים/תיעול וניקוז

שם המוצר
משקל 
בק"ג/יח'

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

ראש לתעלת מרזב
75x30x12

381.33

180.00אפור3100

מאריך לתעלת מרזב
75x30x12

341.33

180.00אפור3110

תעלות ניקוז

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

גב למושב קופינג
א.ט.2

482.5

צבע4691

ע"פ הסכם
אפור4691

סופרסטון4691

כורכרי4691

מושב קופינג
א.ט.1

ניתן לקבל יחידת קצה א.ט.3

1352.5

צבע4690

ע"פ הסכם
אפור4690

סופרסטון4690

כורכרי4690

קופינג
26x30x5

93.3

צבע4699

ע"פ הסכם
אפור4699

סופרסטון4699

כורכרי4699

קופינג
39x30x14

313.3

צבע4680

ע"פ הסכם
אפור4680

סופרסטון4680

כורכרי4680

קופינג
40x30x12

223.3

צבע4696

ע"פ הסכם
אפור4696

סופרסטון4696

כורכרי661651

קופינגים

מינימום כמות להזמנה 500 מ"א. זמן אספקה בהתאם לכמות.


