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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

אבני ואריחי ריצוף

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

עפ"י הסכם אפור 1306

עפ"י הסכם צבע 1306

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 1306 39

ריצוף דגם "אוני"
עובי 6

עפ"י הסכם אפור 1308

עפ"י הסכם צבע 1308

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 1308 39

ריצוף דגם "אוני"
עובי 8

עפ"י הסכם אפור 1469

עפ"י הסכם צבע 1469

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 1469 26

ריצוף דגם "אוני קולוק"
עובי 8

עפ"י הסכם אפור

עפ"י הסכם צבע

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 26

ריצוף דגם "אוני קולוק"
עובי 10

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

ריצוף "יהלום"

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ למ"ר מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג/יח'
99.00 אפור 1323

125.00 צבע 1323

158.00 סופרסטון/קוקטיל 1323
6.6

170.00 אקרסטון מסותת
אבן דגם "יהלום"

ע"פ הסכם  אקרסטון מלוטש
עובי 7 ס"מ

220.00 אומבריאנו צלע 20
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מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

עפ"י הסכם אפור 1406

עפ"י הסכם צבע 1406
71.9 2

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 1406

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

עפ"י הסכם אפור 1806

עפ"י הסכם צבע 1806
47.6 3

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 1806

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

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני ואריחי ריצוף

ניתן לקבל את הסידרה בגימור מחוספס גס.

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

עפ"י הסכם סופרסטון/קוקטיל 1369

22.2 7.4

ריצוף אבן נמל דייגים
15x30x7

68.40 אפור 1311

77.30 צבע 1311
50 2.7

94.90 סופרסטון/קוקטיל 1311 אבן משתלבת "תשבץ" 
עובי 6 ס"מ

10x20x6 מידות

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

סדרת "רטרוסטון"

ניתן לקבל בכל מידות אקרסטון מלוטש. אריח מחומרים ממוחזרים.

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

עפ"י הסכם מלוטש 6622

סדרת "רטרוסטון" )במידות שונות(
עובי 6 / עובי 7
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אריחי ריצוף/אבני גן

אריח דגם "טוסקנה"

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ למ"ר מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג
ע"פ הסכם אפור 1575
ע"פ הסכם צבע 1575
ע"פ הסכם סופרסטון/קוקטיל 1575 7.1ריבוע טוסקנה  22.6
ע"פ הסכם אקרסטון מלוטש 662270 )פאזה מעוגלת מינימלית(
ע"פ הסכם אקרסטון מסותת 661270 עובי 7 ס"מ

ע"פ הסכם אומבריאנו 37.5x37.5x7 מידות

ע"פ הסכם אפור 1576
ע"פ הסכם צבע 1576 מלבן טוסקנה 
ע"פ הסכם סופרסטון/קוקטיל 1576 5.3)פאזה מעוגל ת 30.2
ע"פ הסכם אקרסטון מלוטש 662271 מינימלית(
ע"פ הסכם אקרסטון מסותת 661271 עובי 7 ס"מ

x xע"פ הסכם אומבריאנו 37.5 50 מידות 7

אבן גן "ראש מעוגל"

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג
אפור 2261

ע"פ הסכם צבע 2261
1 43

סופרסטון 2261
אבן גן ראש מעוגל

10x20x100

אבן גן דגם "טל"

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג
אפור 2330

ע"פ הסכם צבע 2330
2.5 39

סופרסטון 2330
אבן גן דגם "טל"

ע"פ הסכם S.W מסותת 2330 30x15x40

אפור 2335

ע"פ הסכם צבע 2335
1 34

סופרסטון 2335
אבן גן דגם "טל"

ע"פ הסכם S.W מסותת 2335 25x25 פינה 90° פנימית/חיצונית

אבן גן "קשתית"

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג
אפור 2300

ע"פ הסכם צבע 2300
2 112

סופרסטון 2300
אבן גן קשתית

ע"פ הסכם S.W מסותת 2300 10x20x50
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני שפה

אבני שפה "לאי תנועה"

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג/יח'

27.90 אפור 2020

38.60 צבע 2020
2 50

אבן שפה "לאי תנועה" חצי
23x50x23

129.90 אפור 2210

2 25

אבן תיחום "לאי תנועה"
25x45x50

אבני שפה

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג

עפ"י הסכם אפור 2090

עפ"י הסכם צבע 2090 1 120

אבן שפה
טוסקנה משופעת

21.5x100x25

עפ"י הסכם חברונית תלטיש 2144

עפ"י הסכם אקרסטון מסותת 2143 2 65

אבן שפה
חברונית

30x50x20

אבני שפה לכביש )מותאם לגובה 15+ מדרכה מפני גובה מסעה(

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג/יח'

24.40 אפור 2010

30.30 צבע 2010
2 46

44.60 סופרסטון 2010

אבן שפה לכביש )חצאים(
17x25x50
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני גן ותיחום

עמודון סיינה

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג

20.00 אפור 2600

25.00 צבע 2600
6.6 12

32.00 סופרסטון 2600

עמודון סיינה בודד
15x15x25

26.00 אפור 2610

33.00 צבע 2610
6.6 21

47.00 סופרסטון 2610

עמודון סיינה בודד
15x15x40

34.00 אפור 2620

43.00 צבע 2620
6.6 28.5

61.00 סופרסטון 2620

עמודון סיינה בודד
15x15x55

137.00 אפור 2670

141.00 צבע 2670
2.2 85.5

184.00 סופרסטון 2670

עמודון סיינה שלישייה
15x45x55

82.00 אפור 2640

101.00 צבע 2640
1.6 47.5

133.00 סופרסטון 2640

עמודון סיינה רביעייה
60.6x15x25

106.00 אפור 2650

132.00 צבע 2650
1.6 85

170.00 סופרסטון 2650

עמודון סיינה רביעייה
60.6x15x40
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אבן דופן - אלמנט הגבהה/דופן

מוצרים בהזמנה מיוחדת: אבני גן ותיחום

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג/יח'

ע"פ הסכם אפור 2500

ע"פ הסכם צבע 2500
3.33 39

ע"פ הסכם S.W מסותת 2500 אבן "דופן" -
אלמנט אופקי-אנכי

30x56x30

ע"פ הסכם אפור 2501

ע"פ הסכם צבע 2501
אבן "דופן" -

ע"פ הסכם S.W מסותת 2501 פינה חיצונית אנכית
90°°  )קומפלט(

37x37x56

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

בקומפלט בק"ג/יח'

126.00 אפור 2374

133.30 צבע 2374
4 112

141.80 סופרסטון 2374 אבן תיחום גומה
לעץ מחוררת )ריבועים(

152.20 S.W מסותת 2374 120x120x15 קוטר פנימי 80 )רבע(

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג/יח'

55.00 אפור 2810

62.00 צבע 2810
2 50

100.00 סופרסטון 2810
אבן גן "דרומית"

120.00 S.W מסותת 2810 15x30x50

152.00 אפור 2817

163.30 צבע 2817
40

173.30 סופרסטון 2817 אבן גן "דרומית"
פינה 90° )ביחידה אחת(

183.30 S.W מסותת 2817 פינה 135° )ביחידה אחת( - מק"ט 2818

אבן גן "דרומית"
R=500 חיצוני

אבן גן "דרומית"
 12 יח' במעגל( - מק"ט 2816

אבן גן דגם "דרומית"

152.00 אפור 2815

163.30 צבע 2815
42

173.30 סופרסטון 2815

183.30 S.W מסותת 2815 פינה מעוגלת )
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מוצרים בהזמנה מיוחדת: קופינגים

קופינג

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"א בק"ג

ע"פ הסכם 67444045

3.33 8

קופינג מנוסר ביקוע צד
25x30x4.5

ע"פ הסכם 67444050

3.33 12.5

קופינג מנוסר ביקוע צד
25x30x7

ע"פ הסכם 67444145

2.5 12.7

קופינג מנוסר ביקוע דו צדדי
40x30x4.5

ע"פ הסכם 67444150

67460070
2.5 19.8

קופינג ביקוע דו צדדי
40x30x7
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"וריופלור"

אלמנט "משרביה" דגם רקפת מבטון

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

53.00 צבע 1176

48.70 אפור 1176
6.2 17.00

61.40 סופרסטון 1176

אלמנט רקפת 4 עובי 12 ס"מ
40x40x12

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

209.70 אפור

61200000 3.5 220 וריופלור-לקירות אקוסטיים,
גדרות וקירות תומכים

218.10 צבע 100x70x40 מידות
)עובי דופן 10 ס"מ(

ניתן להזמין יעוץ ותכנון הנדסי

מוצרים בהזמנה מיוחדת: קירות תומכים/משרביות

"צוקית" )רסטרפלור(

מס' יח'  משקל 
מחיר ב - ₪ ליח' מק"ט שם המוצר

במ"ר בק"ג

10 יח'/מ"ר
61.60 אפור ברוחב קיר 

60 ס"מ
6060 70 קיר תומך/גדר רסטרפלור )צוקית(

6.7 יח'/מ"ר קרקע משוריינת
67.00 צבע ברוחב קיר 60x40x25 מידות

40 ס"מ H = 1.2 'לקירות תומכים מעל מ
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