
תאי בקרה עגולים | 185

ם
לי

גו
 ע

רה
בק

אי 
ת



184 | מחירון 2020 מוצר חדשתו ירוק

קידוחים 195

אטמים בין רכיבים 194

תאי בקרה עגולים 186

מחברים לחיבור צינורות  195



186 | מחירון 2020

תאי בקרה: תאים עגולים

B תחתיות מעובדות אקרבייס דגם A תחתיות מעובדות אקרבייס דגם

"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 
 HDPE, PVC תחתית המיודעת לחיבור צינורות – "B חדירה "אקרבייס דגם
ופלדה בכניסה ויציאה באמצעות מחברים F910, F905 המורכבים בפתח 

קידוח בהתאם לקוטר הצינור )ישולם בנפרד(.

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

התחתית אינה מיועדת להרכבה במי תהום!

בתחתיות מעובדות אין מדרגות. המחירים אינם כוללים אטמים 
וקידוחים.

PVC תחתיות "אקרבייס" לחיבור צינורות

משקל ק"ג

קוטר צינור
יציאה, מ"מ

b

יציאה
ס"מ
h1

בתעלות
צדדיות,
h ס"מ

בתעלה
ראשית,
h ס"מ

קוטר צינור
כניסה, מ"מ

a

רוחב תעלה
ראשית,

מ"מ

עובי דופן 
בס”מ

t

קוטר פנימי 
ס”מ
DN

908 160/200 18 30 23
110

200 11.0 80160
200

1162 160/200/250 21 27 23

110

250 12.0 100
160
200
250

1498 160/200/250 21 27 24

110

250 13.5 125
160
200
250

פרט יציאה 
אוניברסלית

פרט כניסה 
A אקרבייס דגם

 יציאה
A אקרבייס דגם

מבט על  כניסה/יציאה
B אקרבייס דגם

תחתית 
אקרבייס
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 80 ס"מ

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

תחתית

6867201067390.00גובה 65

9557201107538.00גובה 100

תחתית מעובדת

אקרבייס דגם 
B

83077524301067.00

אקרבייס דגם 
A

83077524461175.00

83077500851175.00"אוניברסלית"

חולית הגבהה

2547224033185.00גובה 33

3857224050230.00גובה 50

5097224066293.00גובה 66

7707224100364.00גובה 100

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

תקרה

1947271050239.00עגול קוטר 50בינוני

1807271060239.00עגול קוטר 60בינוני

2757281050276.00עגול קוטר 50כבד

2607281060276.00עגול 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.
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 100 ס"מ

גובה, ס"משם ופרט המוצר
מס' 

מדרגות
משקל, 

ק"ג
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

1100072020667495.00גובה 65

213627202107707.00גובה 100

תחתית מעובדת

אקרבייס 
B דגם

119977523301305.00

אקרבייס דגם 
A

119977523181395.00

"אוניברסלית" 
רוחב תעלה 

200 מ"מ
119977510851395.00

"אוניברסלית" 
רוחב תעלה 

250 מ"מ
119977511051441.00

חולית הגבהה

13417225034248.00גובה 33

25177225051306.00גובה 50

26837225067383.00גובה 66

310347225101558.00גובה 100

חוליה קונית

פתח 60
גובה 107

310007233100619.00

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

תקרה

3607272050409.00עגול קוטר 50בינוני

3357272060409.00עגול קוטר 60בינוני

5107282050466.00עגול קוטר 50כבד

4707282060466.00עגול קוטר 60כבד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 52.00 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

שם ופרט המוצר
גובה, 
ס"מ

מס' 
מדרגות

משקל, 
ק"ג

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

114477203067806.00גובה 65

219507203107943.00גובה 100

 גובה 230
ע"פ הסכם38217203250מונוליטי

תחתית מעובדת

אקרבייס 
B דגם

175677525301751.00

אקרבייס 
A דגם

175677525181838.00

175677520851838.00"אוניברסלית"

חולית הגבהה

14757226033338.00גובה 33

27207226050395.00גובה 50

29507226066586.00גובה 66

314397226100709.00גובה 100

חוליה קונית

פתח 60
עד גובה 

110
315007234100806.00

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

תקרה

5957273050693.00עגול קוטר 50בינוני

5637273060693.00עגול קוטר 60בינוני

7937283050730.00עגול קוטר 50כבד

7517283060730.00עגול קוטר 60כבד

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 52.00 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.



חוליה עליונהפודסט
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 150 ס"מ

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

תחתית

435772041554130.00עד 150

505572041954496.00עד 180

621972042455333.00עד 230

חולית הגבהה ופודסט

209572271091845.00עד 90

349172271152757.00עד 150

465572271903492.00עד 200

535372272403825.00עד 230

46076460502008.00פודסט בטון

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

תקרה

130072850501673.00עגול קוטר 50

127072850601673.00עגול קוטר 60

2113972851502008.00 פתחים ק' 50

2 פתחים ק' 60
109772851512066.00+פתח 50

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 52.00 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.



פודסט חוליה עליונה
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בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

המחירים אינם כוללים מדרגות מבוטנות. מחיר למדרגה מבוטנת - 52.00 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. 

קוטר 183 ס"מ

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

718072052066624.00עד 200

857372052568080.00עד 250

חולית הגבהה ופודסט

278572281013481.00עד 100

417772281564275.00עד 150

556972282064973.00עד 200

696272282566133.00עד 250

50076460002520.00פודסט בטון

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

תקרה

187872860602521.00עגול קוטר 60

2180072860612899.00 פתחים ק' 60

1800פתח מיוחד

7289183

2899.00

7286066

תאי בקרה: תאים עגולים
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פודסט חוליה עליונה
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תאי בקרה: תאים עגולים

קוטר 200 ס"מ

קוטר 250 ס"מ

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

תחתית

728272061508640.00עד 150

906872062009945.00עד 200

10855720625010913.00עד 250

חולית הגבהה

357272290015400.00עד 100

535872291506255.00עד 150

714472292007875.00עד 200

893072292508666.00עד 250

55073811703459.00פודסט בטון

תקרה

290072870602822.00עגול קוטר 60

2282072870613315.00 פתחים ק' 60

19407289xxx3315.00פתח מיוחד

שם ופרט המוצר
עובי דופן, 

ס"מ
מק"טמשקל, ק"גגובה, ס"מ

 מחיר, ₪
ל - יח'

תחתית

18
עד 200

ע"פ הסכם104307396200

ע"פ הסכם25135907208200

18
עד 290

ע"פ הסכם137747396105

ע"פ הסכם25183527208300

חולית הגבהה

18
עד 100

ע"פ הסכם37107396106
ע"פ הסכם2552927236100
18

עד 200
ע"פ הסכם74207396206

ע"פ הסכם25105837236200
18

עד 290
ע"פ הסכם107607396296

ע"פ הסכם25153467236290
ע"פ הסכם10157381250פודסט בטון

תקרה

ע"פ הסכם49657467252עגול קוטר 60

2 פתחים ק' 
60

ע"פ הסכם47377277060

ע"פ הסכם47377287xxxפתח מיוחד

המחירים מתייחסים לתאים בעומק עד 6.5 מ'. אלמנטים במשקלם מעל 9 טון ללא פריקה ממשאית. המחירים אינם כוללים קידוחים, מחברים לחיבור 
צינורות, אטמים ושלבי ירידה. התקרות מתאימות לעומס כביש. בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 489 חלק 1.

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 הסכם201047396108עד 200

תחתית גובה 
ע"פ הסכם28700עד 300

חולית הגבהה 
ע"פ הסכם7396109*8077עד 175

תקרה פתח 
ע"פ הסכם606773

תא קוטר 340 ס"מ 

תחתית גובה 
ע"פ הסכם210747396103עד 300

חולית הגבהה 
ע"פ הסכם7396104*5550עד 300

תקרה פתח 
ע"פ הסכם6050507396121 )בינוני(

תקרה פתח 
ע"פ הסכם6067737396122 )כבד(

רכיבים טרומיים במשקלם מעל 9 טון אינם כוללים פריקה ממשאית.
* משקל ל-1 מ"א חולית הגבהה. ** יש לבדוק זמינות תבנית.



PRO-STIK

200-F
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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

807844280277.00

1007844200246.00

1257844225872.00

1507844250510.00

ASG אטם גומי בין חוליות עגולות מסוג

מק"טחתך מ"משם המוצר
 מחיר, ₪
לחבילה

 PRO-STIK אטם

22/367800030458.00

תאי בקרה: אטמים בין רכיבים טרומיים קידוחים

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

קוטר צינור
כניסה, מ"מ 

a
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

110779011036.00

160779016047.00

200779020055.00

2507790250131.00

חבילה מכילה כ- 17.6 מ"א.

המחירים אינם כוללים ברגי עיגון לקירות.

סולמות ירידה

מק"טחומרשם המוצר
משקל 
ק"ג/מ"א

מחיר/מ"א

סולם ירידה

ע"פ הסכם78000267פיברגלס

ע"פ הסכם780002510פלדה מגולוונת

ע"פ הסכם795400010פלב”מ 304

ע"פ הסכם795400110פלב”מ 316



F-910

DN
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אטם F-905  לחיבור צינורות HDPE, PVC, פלדה

שם ופרט המוצר
קוטר צינור 
פלדה, אינץ' 

a

קוטר צינור  
HDPE, PVC 

a מ"מ

קוטר קדח 
נדרש, מ"מ 

bh
מק"ט

 מחיר, ₪
ל - יח'

אטם F-905  לחיבור צינורות HDPE, PVC, פלדה

4"1102027895010205.00

6"1602817800033228.00

8"2002817800034245.00

8"2253067895225245.00

10"2503067896010400.00

10"2804087896000400.00

12"3154087895101427.00

14"3554087896140449.00

16"4005067895104868.00

18"4505567895105953.00

20"50055678962001060.00

22"56061078962201081.00

24"63071178962451156.00

26"65076278962261289.00

28"70076278962801471.00

32"80091478962322001.00

35"900101678962352646.00

PVC לחיבור צינורות  F-910 אטם

1101387860110131.00

1251517860125139.00

1601867860160139.00

2002267860200144.00

2252517860225158.00

2502767860250162.00

2803067860280201.00

3153417860315235.00

3553827860356277.00

4004267860400316.00

4504767860450343.00

5005267860500376.00

תאי בקרה: מחברים לחיבור צינורות וקידוחים

המחירים אינם כוללים קידוח פתח. 

F-905

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

קוטר קדח, 
bh ,מ"מ

מק"ט
 מחיר, ₪
ל - יח'

790000173.00עד 260

261-360790000287.00

361-6007900010168.00

601-10007900011354.00

1001-15007900012591.00


