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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן משתלבת "מלבן" 
עובי 6 ס"מ

10x20x6 מידות

2.750

62.40אפור1346

67.10צבע1346

86.50סופרסטון/קוקטיל1346

175.00אקרסטון מלוטש662260

160.00אקרסטון מסותת661260

אבן משתלבת "מלבן" 
עובי 8 ס"מ

10x20x8 מידות

3.850

82.50אפור1348

90.40צבע1348

109.40סופרסטון/קוקטיל1348

אבן משתלבת "מלבן" 
עובי 10 ס"מ

10x20x10 מידות

4.650

148.00אפור1341

165.10צבע1341

233.10סופרסטון/קוקטיל1341

אבן משתלבת "מלבן" 
עובי 12 ס"מ

10x20x12 מידות

5.650

187.30אפור1342

234.00צבע1342

אבן משתלבת "ריבוע" 
עובי 6 ס"מ

 10x10x6 מידות

1.4100

80.00אפור1995

84.20צבע1995

109.80סופרסטון/קוקטיל1995

160.00אקרסטון מסותת661228

אבן משתלבת "ריבוע" 
עובי 6 ס"מ

 20x20x6 מידות

5.425

62.40אפור1496

67.10צבע1496

86.50סופרסטון/קוקטיל1496

175.00אקרסטון מלוטש662261

160.00אקרסטון מסותת661261

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

אבני ריצוף משתלבות

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק. ניתן לקבל בגמר גרנוליט לפי הסכם.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן דגם "יהלום"
עובי 7 ס"מ

צלע 20 עובי 7 ס"מ

99.00אפור1323

125.00צבע1323

158.00סופרסטון/קוקטיל1323

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן דגם "פוליגונלית"
סט של 3 יח'

165

300.00קוקטייל1483

345.00מסותת

345.00אומבריאנו

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן משתלבת "מחורצת" 
עובי 6 ס"מ

10x20x6 מידות

2.750

68.40אפור1312

77.30צבע1312

94.90סופרסטון/קוקטיל1312

אבן משתלבת "מחורצת" 
עובי 10 ס"מ

10x20x10 מידות

9.250

163.30אפור1313

178.10צבע1313

231.10סופרסטון/קוקטיל1313

אבן משתלבת "תשבץ" 
עובי 6 ס"מ

10x20x6 מידות

2.750

68.40אפור1311

77.30צבע1311

94.90סופרסטון/קוקטיל1311

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

ריצוף "יהלום"

ריצוף "פוליגונאלית"

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק. ראה מפרט להנחת אבנים משתלבות בעמ' 29. ראה טבלת גוונים בעמ' 31-33.
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ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

סדרת אבני ריצוף "סיינה שקטה"

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

סיינה "שקטה" 
עובי 6 ס"מ

7.5x7.5x6 מידות

0.8177

72.00אפור1806

80.00צבע1806

116.00סופרסטון/קוקטיל1806

סיינה "שקטה" 
עובי 6 ס"מ

15x15x6 מידות

3.144

72.00אפור1796

80.00צבע1796

116.00סופרסטון/קוקטיל1796

175.00אקרסטון מלוטש662252

160.00אקרסטון מסותת661252

סיינה "שקטה" 
עובי 6 ס"מ

30x30x6 מידות

12.311

72.00אפור1786

80.00צבע1786

116.00סופרסטון/קוקטיל1786

175.00אקרסטון מלוטש662264

160.00אקרסטון מסותת661264

אריח "ריבוע" 
עובי 7 ס"מ

30x30x7 מידות

14.311

81.40אפור1037

90.30צבע1037

123.70סופרסטון/קוקטיל1037

195.00אקרסטון מלוטש662265

170.00אקרסטון מסותת661265

סיינה "שקטה" 
עובי 6 ס"מ

15x30x6 מידות

6.422.2

72.00אפור1366

80.00צבע1366

116.00סופרסטון/קוקטיל1366

175.00אקרסטון מלוטש662262

160.00אקרסטון מסותת661262

אבן "מלבן" 
עובי 7 ס"מ

15x30x7 מידות

7.422.2

81.40אפור1367

90.30צבע1367

123.70סופרסטון/קוקטיל1367

195.00אקרסטון מלוטש662263

170.00אקרסטון מסותת661263
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן "מלבן" 
עובי 7 ס"מ

20x40x7 מידות

13.212.5

81.40אפור1074

90.30צבע1074

123.70סופרסטון/קוקטיל1074

195.00אקרסטון מלוטש662125

170.00אקרסטון מסותת661125

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן "יתד" 
עובי 6 ס"מ

7.5x22.5x6 מידות

2.359

72.00אפור1583

80.00צבע1583

116.00סופרסטון/קוקטיל1583

155.00אקרסטון מסותת661211

אבן "יתד" 
עובי 7 ס"מ

7.5x22.5x7 מידות

2.759

81.40אפור1584

90.30צבע1584

123.70סופרסטון/קוקטיל1584

170.00אקרסטון מסותת661213

ריצוף אבני "מלבן"

אבן יתד + 15/30, פארק הרצליה. שלמה אהרונסון אדריכלים.

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

ריבוע טוסקנה 
עובי 6 ס"מ

12.5x12.5x6 מידות

2.164

72.00אפור1582

80.00צבע1582

116.00סופרסטון/קוקטיל1582

160.00אקרסטון מסותת661239

ריבוע טוסקנה 
עובי 7 ס"מ

12.5x12.5x7 מידות

2.564

94.30אפור1572

101.40צבע1572

120.70סופרסטון/קוקטיל1572

170.00אקרסטון מסותת661251

64138OLD CITY180.00

ע"פ הסכםאומבריאנו

מלבן טוסקנה 
עובי 6 ס"מ

12.5x25x6 מידות

4.932

72.00אפור1580

80.00צבע1580

116.00סופרסטון/קוקטיל1580

175.00אקרסטון מלוטש662254

160.00אקרסטון מסותת661254

ריבוע טוסקנה 
עובי 6 ס"מ

25x25x6 מידות

9.816

72.00אפור1578

80.00צבע1578

116.00סופרסטון/קוקטיל1578

175.00אקרסטון מלוטש662220

160.00אקרסטון מסותת661220

ריבוע טוסקנה 
עובי 7 ס"מ

25x25x7 מידות

1016

94.30אפור1573

101.00צבע1573

120.70סופרסטון/קוקטיל1573

195.00אקרסטון מלוטש662146

170.00אקרסטון מסותת661146

ע"פ הסכםאומבריאנו

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

סדרת אבני ואריחי ריצוף "טוסקנה"

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

ריבוע טוסקנה 
עובי 7 ס"מ

37.5x37.5x7 מידות

22.67.1

94.30אפור1575

101.00צבע1575

120.70סופרסטון/קוקטיל1575

195.00אקרסטון מלוטש

170.00אקרסטון מסותת

ע"פ הסכםאומבריאנו

מלבן טוסקנה 
עובי 7 ס"מ

37.5x25x7 מידות

1510.6

94.30אפור1574

101.00צבע1574

120.70סופרסטון/קוקטיל1574

195.00אקרסטון מלוטש

170.00אקרסטון מסותת

ע"פ הסכםאומבריאנו

מלבן טוסקנה 
עובי 7 ס"מ

37.5x50x7 מידות

30.25.3

94.30אפור1576

101.00צבע1576

120.70סופרסטון/קוקטיל1576

195.00אקרסטון מלוטש

170.00אקרסטון מסותת

ע"פ הסכםאומבריאנו

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

אבן הרובע 10/40, מתחם שנלר, ירושלים, רינה קרוגליאק אדר' נוף.ריצוף 15/30, באר גנים. אילנה אופיר אדריכלות נוף.

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן רמות 
עובי 7 ס"מ
סט 8 אבנים

158
למ"ר

158

107.90אפור1397

116.20צבע1397

129.00סופרסטון/קוקטיל1397

256.30ענתיק1502

150.00אקרסטון מסותת66120

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

אבן ריצוף "יפו"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן רמות "סמרטסטון" 
עובי 7 ס"מ

22-15x16x7

158
למ"ר

33

107.90אפור1322

116.20צבע1322

129.00סופרסטון/קוקטיל1322

150.00אקרסטון מסותת661200

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן יפו 
עובי 6 ס"מ
סט 7 אבנים

135
למ"ר

133

107.90אפור1486

116.20צבע1486

129.00סופרסטון/קוקטיל1486

213.50ענתיק1492

אבן יפו 
עובי 8 ס"מ
סט 7 אבנים

190
למ"ר

133

130.40אפור1488

142.00צבע1488

154.50סופרסטון/קוקטיל1488

244.00ענתיק1498

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

סדרת אבני "טבעון/טרנטו"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 6 ס"מ

מידות 13.5x14.5x6 )ניתן לקבל בגימור גלי(

2.651

80.00טבעון אפור1480

85.00טבעון צבע1480

טבעון קוקטיל/1480
100.00סופרסטון

120.00טרנטו מסותת661050

ע"פ הסכם"יהלומים"

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 7 ס"מ

מידות 13.5x14.5x7 )ניתן לקבל בגימור גלי/שקט(

3.151

90.00טבעון אפור1490

95.00טבעון צבע1490

טבעון קוקטיל/1490
110.00סופרסטון

130.00טרנטו מסותת661247

ע"פ הסכם"יהלומים"

235.00ענתיק1500

6411OLD CITY180.00

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 10 ס"מ

מידות 13.5x14.5x10 )ניתן לקבל בגימור גלי(

4.551

135.00טבעון אפור1504

141.00טבעון צבע1504

טבעון קוקטיל/1504
160.00סופרסטון

175.00טרנטו מסותת661245

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 6 ס"מ 

מידות 13.5x21.6x6 )ניתן לקבל בגימור גלי/שקט(

3.151

80.00טבעון אפור1481

85.00טבעון צבע1481

טבעון קוקטיל/1481
100.00סופרסטון

120.00טרנטו מסותת661060

ע"פ הסכם"יהלומים"

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 7 ס"מ

מידות 13.5x21.6x7 )ניתן לקבל בגימור גלי/שקט(

451

90.00טבעון אפור1491

95.00טבעון צבע1491

טבעון קוקטיל/1491
110.00סופרסטון

130.00טרנטו מסותת661250

ע"פ הסכם"יהלומים"

235.00ענתיק1501

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 6 ס"מ

10x12.5x6 מידות

80.00טבעון אפור1482

85.00טבעון צבע1482

טבעון קוקטיל/1482
100.00סופרסטון

120.00טרנטו מסותת66107

ע"פ הסכם"יהלומים"

ענתיק

אבן "טבעון/טרנטו" 
עובי 7 ס"מ

10x12.5x7 מידות

1.880

85.00טבעון אפור1317

90.00טבעון צבע1317

טבעון קוקטיל/1317
105.00סופרסטון

130.00טרנטו מסותת661040

ע"פ הסכם"יהלומים"

235.00ענתיק

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן "פורטו" 
עובי 7 ס"מ

~7x7x7 מידות
גדלים משתנים, יש למלא את הפוגות בחומר מילוי מסוג  

)1 ליטר = 2.0-2.5 מ"ר(. מק"ט: 10010165.

0.8204

236.10מסותת661255

אבן "פורטו"

ריצוף אבן "לינארית", עיר הבה"דים, איזי בלנק אדריכל נוף, ירון-ארי אדריכלי נוף.

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן ריצוף טיבולי 1 
עובי 7 ס"מ )פאה משוננת(

סט של 9 אבנים )ניתן לקבל בגימור גלי/שקט(

157 למ"ר

85.00אפור1493

90.00צבע1493

114.00סופרסטון/קוקטיל1493

155.00אקרסטון מסותת661256

641263OLD CITY180.00

ע"פ הסכםאומבריאנו641263

אבן ריצוף טיבולי 2 )רוחב שורה 16 ס"מ(
עובי 7 ס"מ )פאה משוננת(

סט של 5 אבנים )ניתן לקבל בגימור גלי/שקט(

157 למ"ר

85.00אפור1494

90.00צבע1494

114.00סופרסטון/קוקטיל1494

155.00אקרסטון מסותת661257

641283OLD CITY180.00

ע"פ הסכםאומבריאנו641283

סדרת אבני "טיבולי"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן ריצוף "לינארית" 
עובי 7 ס"מ

16x16x7 מידות

4.239

110.00סופרסטון/קוקטיל1318

180.00מותז "עיבוד יהלומים"

170.00אקרסטון מסותת66130

195.00אקרסטון מלוטש

OLD CITYע"פ הסכם

246.00ענתיק

ע"פ הסכםאומבריאנו

אבן ריצוף "לינארית" 
עובי 7 ס"מ

16x24x7 מידות

6.326

110.00סופרסטון/קוקטיל1319

180.00מותז "עיבוד יהלומים"

170.00אקרסטון מסותת66131

195.00אקרסטון מלוטש

OLD CITYע"פ הסכם

246.00ענתיק

ע"פ הסכםאומבריאנו

אבן ריצוף "לינארית" 
עובי 7 ס"מ

8x16x7 מידות

2.278

110.00סופרסטון/קוקטיל1320

170.00אקרסטון מסותת66132

246.00ענתיק

ע"פ הסכםאומבריאנו

ריצופים: אבני ריצוף משתלבות

הסדרה "הלינארית" – הקו השקט

הסדרה הלינארית מתקבלת ללא פאזות וכוללת ספייסרים מיוחדים.

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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סדרת אבן "הרובע"

ריצופים: אריחי ריצוף

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח "מלבן" 
עובי 7 ס"מ

30x60x7 מידות

29.45.5

133.80אפור1047

142.30צבע1047

155.40סופרסטון/קוקטיל1047

205.00אקרסטון מלוטש662120

180.00אקרסטון מסותת661120

40x60x7 205.00אקרסטון מלוטש38.54.1662147אריח "מלבן" עובי 7 ס"מ

אריח "ריבוע" 
עובי 7 ס"מ

40x40x7 מידות

26.76.2

133.80אפור1071

142.30צבע1071

155.40סופרסטון/קוקטיל1071

205.00אקרסטון מלוטש66123

180.00אקרסטון מסותת66123

אריח "ריבוע" 
עובי 7 ס"מ

60x60x7 מידות

582.8

212.00סופרסטון/קוקטיל662148

205.00אקרסטון מלוטש662148

180.00אקרסטון מסותת662148

אריחי ריצוף

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן "הרובע" 
עובי 7 ס"מ

10x40x7 מידות
)לעומס הולכי רגל בלבד(

6.3225

103.50אפור1314

116.30צבע1314

140.20סופרסטון/קוקטיל1314

200.00אקרסטון מלוטש662180

190.00אקרסטון מסותת661180

ע"פ הסכםאומבריאנו

אבן "הרובע" 
עובי 10 ס"מ

10x40x10 מידות
)לעומס רכב קל בלבד(

9.625

135.00אפור1316

145.00צבע1316

170.00סופרסטון/קוקטיל1316

220.00אקרסטון מלוטש662160

210.00אקרסטון מסותת661160

אבן "הרובע" 
עובי 10 ס"מ

15x60x10 מידות
)לעומס רכב קל בלבד(

21.1511.1

135.00אפור1321

145.00צבע1321

170.00סופרסטון/קוקטיל1321

220.00אקרסטון מלוטש66219

210.00אקרסטון מסותת66219

ע"פ הסכםאומבריאנו
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

30x30x7 מידות

14.411

280.00מלוטש662128

250.00מסותת661128

ע"פ הסכםמותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

30x60x7 מידות

28.85.5

280.00מלוטש662129

250.00מסותת661129

ע"פ הסכםמותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

40x40x7 מידות

26.76.2

280.00מלוטש662131

250.00מסותת661131

ע"פ הסכםמותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

40x80x7 מידות

52.53.12

280.00מלוטש6621366

250.00מסותת

ע"פ הסכםמותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

60x60x7 מידות

582.8

280.00מלוטש662130

250.00מסותת661130

ע"פ הסכםמותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

40x100x7 מידות

662.5

מלוטש662133

ע"פ הסכם מסותת661133

מותז יהלומים

אריח "אורבנו" 
עובי 7 ס"מ

80x80x7 מידות

105.301.56

מלוטש662134

ע"פ הסכם מסותת661134

מותז יהלומים

ריצופים: אריחי אורבנו

אריחי "אורבנו"

יש להשתמש בריצוף אריחי "אורבנו" בספייסרים מיוחדים. ניתן לקבלם מחברת אקרשטיין.
המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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אורבנו דגם "דקסטון"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח "אורבנו 
דגם דקסטון" 

עובי 7 ס"מ
40x100x7 מידות

662.5

ע"פ הסכםאפור6320

ע"פ הסכםסופרסטון

אריח "אורבנו 
דגם דקסטון" 

עובי 7 ס"מ
40x40x7 מידות

26.76.2

305.00אפור6321

ע"פ הסכםסופרסטון

שם המוצר
משקל 
בק"ג

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"

ריצופים: אריחי אורבנו

אורבנו דגם "שכבות"

ריצוף אריחי "אורבנו", פארק פרס, חולון, סטודיו אדריכלות נוף.

יש להשתמש בריצוף אריחי "אורבנו" בספייסרים מיוחדים. ניתן לקבלם מחברת אקרשטיין.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח "כורכרית 
דגם קיסריה"

עובי 7 ס"מ
30x30x7 מידות

14.811

200.00רגיל63017201

270.00"יהלומים"63117210

אריח "כורכרית 
דגם קיסריה"

עובי 7 ס"מ
30x60x7 מידות

29.45.5

200.00רגיל63027200

270.00"יהלומים"63127200

אריח "כורכרית 
דגם קיסריה"

עובי 7 ס"מ
40x40x7 מידות

26.76.2

200.00רגיל63046200

270.00"יהלומים"

אריח "כורכרית 
דגם קיסריה"

עובי 7 ס"מ
60x60x7 מידות

582.8

235.00רגיל63056200

270.00"יהלומים"

ריצופים: אריחי כורכרית קיסריה

אריחי "כורכרית קיסריה"

באריחי "כורכרית קיסריה" יש לקבל מפרט ביצוע. ניתן לקבל מחברת אקרשטיין.

ריצוף כורכרית קיסריה, פארק החורשות, ת"א. שלמה אהרונסון אדריכלים.
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליחידהמק"ט

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

10x10x6 מידות

1.4100

3.30אפור1700

3.40צבע1700

4.30סופרסטון1700

7.30אקרסטון מסותת1700

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

20x20x6 מידות

5.825

7.30אפור16971

8.00צבע16971

10.00סופרסטון16971

12.00אקרסטון מסותת661000

אבן סימון והכוונה 
לעיוורים )עם פסים(

עובי 6 ס"מ
 20x20x6 מידות

5.425

7.30אפור16981

8.00צבע16981

10.00סופרסטון16981

12.00אקרסטון מסותת661020

אבן סיפרה
עובי 8 ס"מ

40x40x8 מידות

29.5

71.10אפור1069

82.40צבע1069

137.30לבן1069

אבן סימון לשביל אופנים
עובי 6 ס"מ

40x40x6 מידות

21.8

71.10אפור7865

82.40צבע7865

137.30לבן7865

אבן חניה לנכים 
)4 יחידות(

עובי 8 ס"מ
80x80x8 מידות

120

אפור7770
468.70 
)קומפלט(

ריצופים: אלמנטי נגישות-אבני סימון והכוונה

אבני סימון והכוונה

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.
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אישור תו ירוק - חברת אקרשטיין 2018
לחברת אקרשטיין תו ירוק למוצרים הבאים: משטחים קשיחים מבטון לריצוף, אריחי ריצוף, אבני שפה, אבן מנקזת עבור משטחים 

קשיחים חדשניים סביבתיים.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אבן אקוסטון דגם טבעון/טרנטו לריצוף מנקז עובי 7 ס"מ
מידות 13.5x14.5x7 )ספייסר ברוחב 1 ס"מ(

3.151

110.00טבעון אפור1495

117.00טבעון צבע1495

127.00טבעון סופרסטון1495

150.00טרנטו מסותת66150

אבן אקוסטון לריצוף מנקז עובי 6 ס"מ
מידות 20x20x6 )ספייסר ברוחב 1 ס"מ(

5.425

90.70אפור1707

96.90צבע

116.40סופרסטון

170.00אקרסטון מסותת

אריח דשא )מחוספס( עובי 10 ס"מ
40x60x10 מידות

334.1

24.2/יח'אפור1171

26.10/יח'צבע1171

ריצופים: אלמנטי ריצוף לבניה וסביבה בת קיימא

ריצוף מנקז: אבן משתלבת בעלת ספייסרים של 1 ס"מ, ראה מפרט הנחיה בעמ' 29.

המחירים אינם כוללים גוונים כחול וירוק.



18 | מחירון 2019

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 10 ס"מ

115.4x74.4x10 מידות

2011.7

585.00חלק786800

605.00מוברש786800

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 10 ס"מ

50x74.4x10 מידות

83.762.7

585.00חלק7868009

605.00מוברש7868009

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 10 ס"מ

74.4x23.2x10 מידות

41.75.9

622.00חלק7868010

642.00מוברש7868010

ריצוף בטון אדריכלי עובי 10 ס"מ
45x50x10, 45x60x10, 45x70x10 מידות

52.524.4

585.00חלק7868014

605.00מוברש7868014

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 7 ס"מ

120x30x7 מידות

602.77

585.00חלק7868016

605.00מוברש7868016

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 7 ס"מ

120x40x7 מידות

80

585.00חלק944000

605.00מוברש944000

ריצופים: אריחי בטון אדריכלי

ריצוף בטון אדריכלי
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ריצופים: אריחי בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 10 ס"מ

20x60x10 מידות

28.88.33

585.00חלק85042400

605.00מוברש85042400

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 10 ס"מ

30x60x10 מידות

43.25.55

585.00חלק8504243

605.00מוברש8504243

ריצוף בטון אדריכלי 
עובי 10 ס"מ

49.5x60x10 מידות

713.36

585.00חלק85042490

605.00מוברש85042490

ריצוף דגם "סקויה"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

ריצוף "דגם סקויה" 
עובי 8 ס"מ

143x25x8 מידות

ריצוף "דגם סקויה" 
עובי 10 ס"מ

180x20x10 מידות

662.79

7868004
495.00אפור7868001

495.00חום בהיר786800

495.00חום כהה786802

86.52.77s00256352.70
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ריצופים: אריחי בטון אדריכלי

אריח דגם "לורנס"

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ למ"רמק"ט

אריח דגם "לורנס"
50x50x10 מידות

58.754

622.00חלק850422

קוביות ריצוף דגם "לורנס"
10x10x10 מידות

2.35100

980.00חלק850422

יש להשתמש בריצוף אריחי "לורנס" בספייסרים מיוחדים.
ניתן לקבלם מחברת אקרשטיין.
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הנחת אבנים משתלבות/אריחים
ראה תקן ישראלי למלאכות ת"י -1571מסעות מאבני ריצוף מבטון

שלבי ביצוע:
פילוס והידוק המצע )מצע סוג א', עובי מינימלי 20 ס"מ(.. 1
פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה 3-5 ס"מ.. 2
מתיחת חוטי סימון לאורך ולרוחב לשם קביעת קוי ריצוף נכונים.. 3
התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים )ניסור או ע"י גיליוטינה(.. 4
הידוק בעזרת פלטה ויברציונית )באבני ריצוף מסוג: אקרסטון, יפו, רמות, טבעון, . 5

טרנטו, טיבולי ולידו יש להדק עם פלטה ויברציונית הכוללת תחתית גומי(.
בריצוף אריחי בטון יש להדק בעזרת פטיש גומי בלבד.. 6
פיזור שכבת חול עליונה, ווידוא המצאות חול בפוגות.. 7
הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.. 8
השלמת ריצוף ע"י שימוש באבנים מנוסרות או בריצוף קטן כדוג' אבן . 9

רמות, אבן יפו )או ע"י תערובת בטון(.
פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים )מירווחים(.. 10
בריצוף בגוון קוקטיל יש לעבוד מ 3 חבילות במקביל.. 11
ביישום על גבי גגות חובה להבטיח ניקוז ואיטום הגג בהתאם להוראות יצרן.. 12
באריחי בטון ללא מרווחונים יש להשתמש במרווחונים של כ- 1.5-2 . 13

מ"מ )סדרת אורבנו(.

מפרט לביצוע הסדרה הלינארית:
שלבי ביצוע ביצוע כמו באבן משתלבת ובנוסף:

ריצוף באבן מהסדרה הלינארית- הקו השקט יש לרצף בעדינות תוך א. 
תשומת לב לא לפגוע בקצוות האבן. הריצוף הינו ללא פאזות בפיאות. 
הספייסרים )מרווחונים( המתקבלים באבן מלאים ומכתיבים מרווח של 

כ- 5 מ"מ בין האבנים.
יש להקפיד הקפדה יתרה של שינוע חבילות האבנים באתר. העברת ב. 

החומר והנחתו במקום המיועד לריצוף יעשו ע"י חבקים בלבד וללא 
רצועות. אין לזרוק או לגרור את הריצוף.

יש לפתוח את סרטי חבילות הריצוף עם מספריים בלבד )ללא דפיקות פטיש(ג. 

הנחת ריצוף אקרסטון סיטי
שלבי ביצוע כמו אבן משתלבת ובנוסף: 

הידוק בעזרת פלטה ויברציונית עם תחתית גומי.
הערה: המרווח המתוכנן בין אבן לאבן הוא 4 מ"מ. במידה ונדרש שילוב 
בין אבני ריצוף אקרסטון סיטי ואבן אחרת, יש להיוועץ עם מחלקת תכנון 

בחברת אקרשטיין.

הנחת ריצוף אריחי אורבנו
אריחי ריצוף אורבני. יש להדק עם פטיש בלבד. 1
יש לרצף במרווחים של 1.5-2 מ"מ בעזרת ספייסר )אריחי אורבני ללא . 2

ספייסר בתבנית(

Eco Stone הנחת ריצוף אבן
מפרט להנחת ריצוף מנקז:

קרקע טבעית מפולסת.. 1
מצע חצץ )עדס, סומסום( כ- 20 ס"מ )בהתאם לתכנית המהנדס(.. 2
שכבת חצץ מיושרת בעובי )עד( 5“3 ס"מ של אגריגט בגודל )עד( 53 מ"מ.. 3
4 .."Eco Stone" ריצוף אבני
מלוי מרווחים בין האבנים בגודל )עד( 13 מ"מ.. 5
הידוק הריצוף בעזרת מהדק ויברציוני.. 6

הנחת ריצוף ע”ג גגות מבטון )מבנה שכבות(
יציקת בטון )שיפוע של 2% כלפי המרכז(.. 1
שכבת איטום.. 2
יריעת ניקוז.. 3
שכבת סומסום )אבן גרוסה עד 9 מ”מ(. הידוק בשכבות של 10 ס”מ.. 4
בד גאוטכני )יונח במידת הצורך(.. 5
שכבת הנחה סומסום )2-5 מ”מ( עובי שכבה 5 ס”מ.. 6
אבני/אריחי ריצוף.. 7
מילוי מישקום )סומסום ½1 מ”מ(.. 8

הנחת ריצוף אבן פורטו
ראה מפרט להנחת אבנים משתלבות ובנוסף:

אבן פורטו הינה אבן מבוקעת ולפיכך האבנים אינן בגודל אחיד והמרווחים . 1
בין אבן לאבן משתנים.

יש למלא את הפוגות בחול או בזלת ולהדק בעזרת פלטה ויברציונית . 2
עם תחתית גומי.

יש לנקות את המשטח היטב.. 3
יש ליישם חומר נוזלי מסוג ACKER 2 בהתזה תוך הקפדה על ספיגתו . 4

במישקים )מירווחים(.
כמות מומלצת 1 ליטר ל- 2 מ"ר.. 5

הערה: ניתן להשתמש בחומר אבקתי יבש מסוג ACKER 1 לקבלת מראה 
מיושן.

הנחת ריצוף בטון אדריכלי
יישום על תשתית בטון, ריצוף סוג ב' או מצע בהתאם להנחיות יועץ קרקע.. 1
משקל האריחים מעל 200 ק"ג ולכן הם  יורכבו בעזרת מתקן ואקום . 2

מיוחד אותו יספק יצרן האריחים.
הפוגה שתיווצר בין כל 2 אריחים תהיה 0.3 ס"מ )לשיקולך( בדיוק והיא . 3

תבוצע באמצעות ספייסרים\מרווחי פלסטיק.
מילוי הפוגות יעשה באמצעות חומר גרנולרי שיבחר על ידי האדריכל.. 4
פני המוצרים מעובדים בשיטות שונות ויש להקפיד על הגנת המוצר . 5

ושמירה עליו לאורך הביצוע בפרויקט.

 מפרטים נוספים ניתן לראות באתר חברת "אקרשטיין"
WWW.ACKERSTEIN.CO.IL

יובהר כי כל האמור לעיל אינו בגדר הצעה, הנחיה או המלצה וכי בחירת שיטת הביצוע ואופן ישומה הינה באחריותם המלאה של המזמין, המבצע 
והקונסטרוקטור - מתכנן המבנה וכי לחברת אקרשטיין אין אחריות בכל הנוגע לאופן השימוש, היישום והבניה במוצריה לאחר רכישתם, לרבות כל נזק 
ותוצאה העלולים להגרם כתוצאה משימוש בדבקים. על המשתמש במוצרים לקבל טרם השימוש והביצוע, ייעוץ והנחיות סופיות מיועציו כגון המהנדס 

האחראי, מהנדס הקונסטרוקציה, המתכנן, המפקח, יצרן וספק הדבקים. 

המחירים אינם כוללים מחירי ירוק וכחול. מחיר לגוונים אלו ע"פ הסכם מיוחד.

ריצופים: מפרטים/חיובים נילווים

מפרטים/טבלת חיובים נלווים

מחיר ב - ₪ ליח'טבלת חיובים נלווים

119.60משטח עץ

32.50ניסור אריח עובי 5 ס”מ

40.10ניסור אריח עובי 8 ס”מ

56.0ניסור אבן שפה לרוחב

5.50ניסור אבן משתלבת עובי 6 ס”מ

6.70ניסור אבן משתלבת עובי 8 ס”מ

97.00צבע - מחיר ל- 1 ק”ג

206.00העמסת משאית

2-AF 64.60צבע לריצוף - 1 ליטר

40.10ניסור אף מים נוסף לקופינג

2.40העברת מוצרים בשטח

1118.20חיוב הובלת בגין החזרת מוצרים
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הערה: ריצוף בגווני קוקטייל - יש לרצף מ-3 חבילות בו זמנית

טבלת ערכי מינימום לניגוד חזותי+חישוב ניגוד חזותי 
מתוך ת”י 1918 חלק 6:

נתוני החזרות
ניגוד חזותי גוונים על בסיס מלט אפור

%16 אפור
%8 שחור 330

%10 חום כהה 640 )חציל(
%12 חום מיוחד 610
%13 חום בהיר 960
%11 אדום 110
%13 אדום 130

צהוב

נתוני החזרות
ניגוד חזותי

סופרסטון / קוקטלים
גוונים על בסיס מלט לבן

%47 לבן
%33 כורכרי
%33 צהוב

חום בהיר 960 סופרסטון
%18 אדום 110 סופרסטון

%32.5 אפור גלילי
%10.5 שחור גרפיט
%19.5 כחול

אדום 130 סופרסטון
כחול/ירוק

נתוני החזרות
ניגוד חזותי

סופרסטון/קוקטלים
גוונים על בסיס מלט לבן

%31.3 102 - מדברי
%37 113 - דיונה
%28 117 - סהרון
%25 103 - נחושת

104 - גבעות לס
%21 116 - תמנע
%25 120 - ארגמן
%25 106 - המכתש
%32 119 - חמרה חולית
%24 115 - שקמה
%17 114 - חמרה

118 - אילת
%22.6 101 - וולקני

%27 109 - אפור גרפיט 

גימורי גרנוליט

ואדי קטן
בזלת
מצרי

נתוני החזר האור מבוססים על תוצאות מדידה של אבני ריצוף עם פנים מישוריים במידות של -20/20 20/10.
באבנים גדולות יותר נתוני החזר האור יהיו גבוהים יותר. באבנים קטנות יותר, נתוני החזר האור יהיו נמוכים מהמצויין בטבלה הנ”ל.

יתכנו שינויי גוון קלים עקב שינוי בחומרי הגלם. לפי כך יתכנו סטיות בנתוני החזרות האור של כ-%2 ± במוצרים בגוון אחיד ושל כ-%4 ± בגוון קוקטייל.

נתוני החזרות ניגוד
חזותי מלוטש

נתוני החזרות ניגוד
חזותי מסותת

גוונים מסדרת המעובדים
)אקרסטון(

%37 %35 אפור גרניט בהיר
%29 %34 אפור גרניט

%41 אפור גרניט ת”א 
%28 %30 שיש בזלתי
%17 %13 שחור בזלתי
%22 %16 שחור מנוקד
%54 %50 לבן השלום
%47 %40 גרניט לבנה

%40 כורכרי
%41 %45 מוזהב
%34 %36 צהוב
%40 %47 שנהב צהוב
%31 %30 סופר אפרסק

%20 אילת
%40 %42 צהבהב השלום

נתוני החזרות ניגוד
חזותי מלוטש

נתוני החזרות ניגוד
חזותי מסותת

גוונים מסדרת המעובדים
)אקרסטון/טרנטו(

%32 %28 חום בהיר מנוקד
%25 ורונה
%22 ירוק
%29 %26 כחול

%19 אולד סיטי שחור בזלתי
%49 אולד סיטי חברוני
%34 אולד סיטי קוק אפור בהיר צהוב
%42 אולד סיטי כורכרי
%18 אולד סיטי קוקטייל אילת

ריצופים: גוונים, נתוני החזרת ניגוד חזותי

רשימת גוונים, נתוני החזרות ניגוד חזותי
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אפור

אדום 110

שחור

אדום 130

חום כהה

חום מיוחד

חום בהיר

אבני ואריחי ריצוף – 
מלט אפור

חום בהיר 

חרס אדום 110

צהוב

כורכרי לבן

ירוקכחול

שחור גרפיט אפור גלילי 

אבני ואריחי ריצוף- 
מלט לבן /סופרסטון

קוקטייל אפור גרפיט 109קוקטייל וולקני 101

קוקטייל סהרון 117

קוקטייל דיונה 113קוקטייל מדברי 102

קוקטייל אילת 118

קוקטייל נחושת 103

קוקטייל גבעות לס 104

קוקטייל המכתש 106

קוקטייל חמרה 114

קוקטייל חמרה חולית 119

קוקטייל ארגמן 120

קוקטייל שקמה 115

קוקטייל תמנע 116

 קוקטייל - 
מלט לבן/סופרסטון

ריצופים: גוונים

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי ההדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד. את בחירת הגוון הסופי מומלץ לבצע לאחר בחינת 
הגוון המקורי. גוונים אלו הינם הנפוצים. קיימים גוונים נוספים לבחירה ע"י הזמנה מיוחדת. גווני הקוקטייל מורכבים ממספר גוונים ועל-כן קיימת שונות רבה 

מאבן לאבן. הגוונים הסופיים יהיו כנהוג ומקובל אצל החברה במועד האספקה.
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 אקרסטון
מסותת

 אקרסטון
מלוטש

אפור ניצן אפור ניצן  מוזהב מוזהב 

גרניט לבנה גרניט לבנה 

שחור מנוקד שחור מנוקד 

שחור בזלתי שחור בזלתי 

שיש בזלתי שיש בזלתי 

גרניט אפור גרניט אפור 

 אקרסטון
מלוטש

צהוב

כחול 

ירוק 

 אקרסטון
מסותת

שנהב צהוב  שנהב צהוב 

 אקרסטון
מסותת

 אקרסטון
מלוטש

לבן השלום    לבן השלום 

גרניט אפור בהיר  גרניט אפור בהיר דגם ת"אגרניט אפור בהיר 

ורונה  ורונה 

חום בהיר מנוקד 

צהבהב השלום צהבהב השלום 

חום בהיר מנוקד 

סופר אפרסק סופר אפרסק 

אילת 

כורכרי 

ריצופים: גוונים

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי ההדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד. את בחירת הגוון הסופי מומלץ לבצע לאחר בחינת 
הגוון המקורי. גוונים אלו הינם הנפוצים. קיימים גוונים נוספים לבחירה ע"י הזמנה מיוחדת. גווני הקוקטייל מורכבים ממספר גוונים ועל-כן קיימת שונות רבה 

מאבן לאבן. הגוונים הסופיים יהיו כנהוג ומקובל אצל החברה במועד האספקה.
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ריצופים: גוונים

ניתן לקבל גימור מסותת באריחי "אורבנו".

 אורבנו
מלוטש

OLD 
CITY

גרנוליט  בטון אדריכלי/
UHPC

שחור בזלתי גרניט לבנה אפור גרניט  WHITEואדי

 כורכרית
קיסריה 

כורכרית קיסריה 

כורכרי  TITANIUM

קוקטייל אפורים שנהב אפור גרניט בהיר  SANDמצרי

אומבריאנו

ב'ז חוםב'ז צהבהב

חברוני שחור בזלתיאפור גרניט  CLAY

אילת מוזהבשיש בזלתי  LIGHT GRAY

שנהב שחור בזלתי  GRAY

גרניט שחור דגם שכבות  קוקטיל צהובים  GRAFIT

שחור מנוקד 

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי ההדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד. את בחירת הגוון הסופי מומלץ לבצע לאחר בחינת 
הגוון המקורי. גוונים אלו הינם הנפוצים. קיימים גוונים נוספים לבחירה ע"י הזמנה מיוחדת. גווני הקוקטייל מורכבים ממספר גוונים ועל-כן קיימת שונות רבה 

מאבן לאבן. הגוונים הסופיים יהיו כנהוג ומקובל אצל החברה במועד האספקה.
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ריצופים: פרויקטים לדוגמא

ריצוף אריחי "אורבנו", בית הצעירות, ת"א, מרחבים אדריכלות נוף.

ריצוף אריחי "אורבנו", בית חולים רמב"ם, חיפה, גרינשטיין - הר גיל אדריכלי נוף.

ריצוף מנקז "אקוסטון" דגם טבעון, קומברס, רעננה, צור וולף אדריכלי נוף.
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ריצופים: פרויקטים לדוגמא

אבן הרובע 10/40/10 ו- 15/60/10, מרכז מכירות לובינסקי, ראשל"צ, אילן אדריכלות נוף.

אבן הרובע 10/40/10, אצטדיון סמי עופר, חיפה, ברקן אלחייני אדריכלי נוף.

ריצוף אריחי 50/50 מלוטש, אבן רמות, אבן 15/30 מלוטש, סיטי גבעתיים, אלישע האוסמן אדריכל נוף.
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ריצוף באריחי בטון אדריכלי, כיכר הבימה ת"א, ת.מ.א. אדריכלים, פסל דני קרוון.

ריצופים: פרויקטים לדוגמא

ריצוף אריחי "אורבנו" ואבן "רמות", מרכז מסחרי כפר תבור, נמרוד אמדו אדריכל נוף.

הסידרה הלינארית, קומברס, רעננה, צור וולף אדריכלי נוף.
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ריצופים: פרויקטים לדוגמא

ריצוף אריחי "אורבנו", בית תרבות, סביון, רוני זייברט אדריכלות.

אבן הרובע 10/40, קוקטייל אפורים, גבעתיים, שלמה אהרונסון אדריכלים.

אבן "רמות" מרכז מסחרי G יבנה, מילר בלום אדריכלי נוף.



מוצר חדשתו ירוק

מדרגות מבטון אדריכלי 4

מדרגות

פרויקטים לדוגמא

2

ת5
גו
דר

מ
מנעד אדריכלים.

תיים, 
מבטון אדריכלי, פארק גבע

שרה 
ת פארק י

מדרג
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" עם שקע
30x40x15

מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

423.3

54.00אפור4016

64.00צבע4016

90.00סופרסטון4016

4016S.W 95.00מסותת

מדרגה "נגישה" )משוננת(
30x40x15

423.3

54.00אפור4017

64.00צבע4017

90.00סופרסטון4017

4017S.W 95.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" עם שקע
60x40x15

מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

841.6

90.00אפור4040

110.00צבע4040

137.00סופרסטון4040

4040S.W 161.00מסותת

מדרגה "נגישה" )משוננת(
60x40x15

841.6

90.00אפור4030

110.00צבע4030

137.00סופרסטון4030

4030S.W 161.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה "נגישה" עם שקע
40x40x8

מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

29.52.5

45.00אפור4027

49.00צבע4027

58.00סופרסטון4027

4027S.W 95.00מסותת

רום למדרגה נגישה
)40x40 6 )למדרגהx40x8

5.52.5

22.00אפור41012

25.00צבע41012

30.00סופרסטון41012

661581S.W 39.00מסותת

מדרגות: מדרגות

מדרגות מבטון מתועש
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגת פארק מעוגלת
39x200x14

2000.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת67303690

מדרגת פארק ישרה 
"נגישה" עם שקע

40x200x14.5

2000.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת661541

מדרגת פארק ישרה 
"נגישה" עם שקע

40x200x12
מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

1900.5

930.00אפור/צבע

940.00מלט לבן

950.00מסותת661540

מדרגה דגם "סאפ" נגישה
עם שקע

36x150x16
)כולל הכנה לתאורה(

195.84

s002078873.60אפור

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

OLD CITY מדרגה
35x60x15 )יש להוסיף פס נגישות(

721.66

184.00תלתיש/מוסמם64191

מדרגות: מדרגות 

מדרגות מבטון אדריכלי
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מדרגות: מדרגות מבטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מדרגה דגם "קיסריה" 
נגישה עם שקע

50x35x15
מדרגה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות.

622

אפור/צבע67303800

290.00מלט לבן

מדרגה מחורצת
)משוננת(
70x40x15

951.42

250.00אפור/צבע4031

מלט לבן

265.00מסותת661515

לשם השלמת עמידות המוצר בתקן הנגישות נדרש ליישם סרט תואם נגישות או צביעה בגוון תואם נגישות ע"פ תקן 1918 ולהקפיד על יישום 
ע"פ מלוא התקנים הרלבנטיים.

מדרגה דגם "קיסריה". מדרגה 60/40/15 מחורצת.מדרגת פארק ישרה.
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מדרגה נגישה )משוננת( 40/60/15, טיילת חוף סירונית, נתניה, נתנאל בן יצחק אדריכל.

מדרגת פארק ישרה, פארק המדע, באר שבע, אילן פיבקו אדריכל, גד ברקאי אדרכלות נוף.

מדרגות: פרויקטים לדוגמא 
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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



8 | מחירון 2019

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
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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
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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
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.



26 | מחירון 2019

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
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג דגם "זמר"
40x38x7

252.5

47115190S.W 100.00מסותת

90.00כורכרי4711

קופינג מעוגל דו צדדי
28x30x11

233.3

46815S.W 100.00מסותת

90.00כורכרי46815

קופינג קשתי דו צדדי
30x30x5

10.53.3

4710S.W 100.00מסותת

90.00כורכרי4710

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
30x30x4.5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

9.33.33

36.10כורכרית מנוסרת67442

49.40שנהב מנוסר67442

קופינג
23x50x4.5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

11.92/4.35

56.80כורכרית מנוסרת67441

קופינג
30x50x4.5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

15.52/3.33

59.00כורכרית מנוסרת67442746

66.90שנהב מנוסר672768

קופינגים/מושבים: קופינגים מתועשים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
30x30x7

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

14.33.33

40.0כורכרית מנוסרת67442672

54.90כורכרית תלתיש6742

קופינג
23x35x7

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

132.85/4.35

40.0כורכרית מנוסרת67441571

קופינג
23x50x7

ניתן לקבל עם סיתות צד בתוספת תשלום.

18.52/4.35

60.0כורכרית מנוסרת67441671

קופינג
30x50x7

ניתן לקבל עם סיתות צד בתוספת תשלום.

252

74.60כורכרית מנוסרת67443571

קופינג
30x60x5

ניתן לקבל עיבוד ל-2 צדדים בתוספת תשלום.

20.51.66/3.33

58.30כורכרית תלתיש67422850

קופינג
30x60x7

28.61.66/3.33

71.70כורכרית תלתיש67422870

קופינגים/מושבים: קופינגים מתועשים

ניתן לקבל את כל הקופינגים בעיבודים וגימורים נוספים לפי הסכם.
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קופינגים/מושבים: קופינגים מתועשים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
40x40x7

25.42.5

58.70כורכרית תלתיש67423270

קופינג
30x30x6

12.33.33

34.30כורכרית תלתיש67422660

קופינג מנוסר ביקוע צד
25x30x4.5

83.33

40.10כורכרי מנוסר67444045

קופינג מנוסר ביקוע צד
25x30x7

12.53.33

56.10כורכרי מנוסר67444050

קופינג מנוסר ביקוע דו צדדי
40x30x4.5

12.73.33

64.80כורכרי מנוסר67444145

קופינג ביקוע דו צדדי
40x30x7

19.83.33

78.50כורכרי מנוסר67444150

67460070

ניתן לקבל את כל הקופינגים בעיבודים וגימורים נוספים לפי הסכם.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מושב קופינג
40x40x9

252.5

71.70אפור46002

97.40צבע46002

מושב קופינג
45x40x18

452.5

81.10אפור4697

118.00צבע4697

147.60מלט לבן4697

אקרסטון מסותת/ 4697
S.W157.60

קופינגים/מושבים: מושבים מתועשים

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מושב קופינג מיוחד
40x40x18

ניתן לקבל אלמנטי פינה. 
מחיר לפי הזמנה.

362.5

79.90אפור46102

105.00צבע46102

140.00מלט לבן46102

אקרסטון מסותת/ 46102
S.W150.00

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג ספסל לאצטדיון
50x25x30

374

56.90אפור4674

66.00צבע4674

140.00מלט לבן4674

אקרסטון מסותת/ 4674
S.W150.00
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

מושב קופינג
38x30x13

מותנה בכמות מינימום.

19.443.33

216.90אפור67314450

226.90צבע

246.80מלט לבן

S.W/246.80מסותת

מושב קופינג
20x35x35x5

15.65

237.90אפור85050330

247.90צבע

257.25מלט לבן

S.W/257.25מסותת

מושב קופינג
20x40x60x5

22.85

237.90אפור85050300

247.90צבע

257.25מלט לבן

S.W/257.25מסותת

מושב קופינג
40x40x35x7

50.4

306.00אפור944000

316.00צבע

336.00מלט לבן

S.W/336.00מסותת

מושב קופינג
40x40x65x7

45

306.00אפור944000

316.00צבע

336.00מלט לבן

S.W/336.00מסותת

מושב קופינג
40x120x65x7

212

313.00אפור944000

323.00צבע

343.00מלט לבן

S.W/343.00מסותת

קופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכליקופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג קשתי
15x100x5

16.51

163.30אפור68300040

168.00צבע

173.30מלט לבן

S.W/173.30מסותת

קופינג קשתי
23x100x5

23.11

189.60אפור6830000

194.00צבע

199.50מלט לבן

S.W/199.50מסותת

קופינג קשתי
25x100x5

29.331

6830000
189.60אפור6830015

194.00צבע

199.50מלט לבן

S.W/199.50מסותת

קופינג קשתי
30x100x5

341

234.50אפור68300033

239.00צבע

246.80מלט לבן

S.W/246.80מסותת

קופינג קשתי
35x100x8

671

210.00אפור674033

215.00צבעוני צבע

235.00מלט לבן

S.W/235.00מסותת

.R=1cm קופינגים דו צדדיים קשתיים
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קופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכלי

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג קשתי דו צדדי
20x40x8

14.72.5

131.25אפור674130

137.25צבע

141.75מלט לבן

S.W/141.75מסותת

קופינג קשתי דו צדדי
28x40x8

202.5

136.50אפור674150

140.00צבע

147.00מלט לבן

S.W/147.00מסותת

קופינג קשתי דו צדדי
40x60x5

29.541.66

161.60אפור674043

165.00צבע

173.25מלט לבן

S.W/173.25מסותת

קופינג קשתי חד צדדי
40x40x7

26.302.5

162.75אפור674032

165.00צבע

173.25מלט לבן

S.W/173.25מסותת

קופינג ספסל אצטדיון, בית תרבות סביון, רוני זייברט אדריכל.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
40x40x7

36

188.00אפור944000

192.00צבע

195.00מלט לבן

S.W/195.00מסותת

אבן צד
40x40x10

38

204.00אפור944000

206.00צבע

209.00מלט לבן

S.W/209.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג מעוגל
35x17x19

225.9

129.00אפור67415117

135.00צבע

139.00מלט לבן

S.W/139.00מסותת

קופינג מעוגל
35x35x19

452.8

163.00אפור6741513

168.00צבע

172.00מלט לבן

S.W/172.00מסותת

קופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכלי

קופינג מעוגל

מותנה בהזמנה מינימלית.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
40x60x7

381.66

683001
188.90אפור850423

195.00צבע

204.75מלט לבן

S.W/204.75מסותת

קופינג
30x50x10

502

204.75אפור683562

210.00צבע

220.50מלט לבן

S.W/220.50מסותת
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קופינגים/מושבים: קופינגים בטון אדריכלי

מתאים לבלוק שרונה, פרק אלמנטים דקורטיביים עמ' 95.

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג משופע
33x60x8-9

40.41.66

162.75אפור661658

167.75צבע

178.50מלט לבן

S.W/178.50מסותת

קופינג משופע
26x60x8-9 )ניתן להזמין אלמנט פינה(

31.8

152.25אפור453010

157.75צבע

168.00מלט לבן

S.W/168.00מסותת

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

קופינג
40x60x15

88.63

280.00אפור67405250

290.00צבע

305.00מלט לבן

S.W/305.00מסותת

קופינג ראש עמוד שרונה
35x35x8

22

568.00אפור688342

568.00צבע

568.00מלט לבן

S.W/568.00מסותת

קופינג שרונה
30x70x5

22

220.00אפור688342

230.00צבע

250.00מלט לבן

S.W/250.00מסותת
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שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

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

אריח "אורבנו 
דגם שרונה" 

עובי 7 ס"מ
40x40x7 מידות

26.76.2

250.00אפור63046000

250.00צבע63046000

250.00סופרסטון63046000

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

ריצוף דגם "אבן לידו"
)סט 14 יח' במידות שונות( עובי 7

157 למ"ר

עפ"י הסכםאפור1489

עפ"י הסכםצבע1489

עפ"י הסכםסופרסטון/קוקטיל1489

עפ"י הסכםאקרסטון מסותת661242

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

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

ריצוף כורכרית/שנהב
20x20x6 מטולטש

5.425

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67012160

עפ"י הסכםשנהב תלתיש67011823

ריצוף כורכרית/שנהב
30x30x6 מטולטש

12.311

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67012760

עפ"י הסכםשנהב תלתיש67092673

ריצוף כורכרית/שנהב
30x30x7 מטולטש

14.711

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67012770

עפ"י הסכםשנהב תלתיש6701167

ריצוף כורכרית/שנהב
30x60x5 מטולטש

24.55.5

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67012950

עפ"י הסכםשנהב תלתיש6701175

ריצוף כורכרית/שנהב
30x60x7 מטולטש

29.55.5

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67012970

עפ"י הסכםשנהב תלתיש6701177

ריצוף כורכרית/שנהב
40x40x7 מטולטש

26.16.2

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67013370

עפ"י הסכםשנהב תלתיש6701174

ריצוף כורכרית/שנהב
20x40x7 מטולטש

1312.4

עפ"י הסכםכורכרית תלתיש67013170

עפ"י הסכםשנהב תלתיש6701172

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

סדרת ריצוף כורכרית/שנהב

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

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף ואבני שפה

ניתן לקבל בכל מידות אקרסטון מלוטש. אריח מחומרים ממוחזרים.

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

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"ר

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

סדרת "רטרוסטון" )במידות שונות(
עובי 6

עפ"י הסכםמלוטש

סדרת "רטרוסטון" )במידות שונות(
עובי 7

עפ"י הסכםמלוטש

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

שם המוצר
משקל 
בק"ג

מס' יח' 
במ"א

מחיר ב - ₪ ליח'מק"ט

תחומית
30x35x45

ניתן לקבל אלמנט פינה חיצונית.

393.33

עפ"י הסכםאפור2570

עפ"י הסכםצבע2570

עפ"י הסכםסופרסטון2570

אבן גן "תיחומית"
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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 ומחסומים

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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מוצרים בהזמנה מיוחדת: קופינגים

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

קופינג

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

ספסל השלום, בית פורטר ת"א, ברוידא מעוז אדריכלי נוף.

אקרסטון, תחנת רכבת באר שבע, ברמן-ברוט אדריכלי נוף.

ריצוף לידו קוקטיל אפורים, מודיעין, מוריה סקלי אדריכלי נוף.
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