
החיבור הבטוח 
בחיים, חשוב מאוד למצוא את החיבורים הנכונים,

וכשמדובר בפרגולות או במבני עץ - זה חשוב שבעתיים. 
אז כדי שהלקוחות שלכם יהיו בטוחים בחיבורי הפרזול שלהם - 

כדאי שתחברו אותם לחברה הנכונה.

חברת בודי מ. מובילה בתחום ולה ניסיון של שנים רבות, ייצור ושיווק 

מגוון רחב של מוצרי פרזול לפרגולות ולמבני עץ, באיכות הגבוהה 

ביותר וברמת בטיחות חסרת פשרות.

המוצרים מפותחים על ידי צוות מקצועי הכולל מהנדסים, המבצעים 

חישוב עומסים מדוקדק. המוצרים מוכיחים את בטיחותם וחוזקם 

לאורך שנים רבות, וזו בדיוק הסיבה שחברת בודי מ. מחזיקה בנתח 

המכירה הגדול ביותר בארץ.

מתחברים לחידושים 
חברתנו נוסדה בשנת 1996, אך אנו שומרים על ראש צעיר ורענן 

ומתחדשים כל הזמן.

משקיעים משאבים רבים בפיתוח מוצרים חדשניים ואף מייצרים 

מוצרים על פי דרישות מיוחדות. אנו שמים דגש על העיצוב 

והאסתטיקה של המוצר ומתאימים אותו לפרגולה או למבנה.

כיום אנו משווקים מגוון רחב של מוצרים הכוללים גם: ברגים, פחים, 

עמודים לגדר, דשא סינטטי במבוקים ועוד...

מתחברים אליכם 
אנו מאמינים בחיבורים ולא רק בכאלה של מוצרי פרזול,

אלא גם בחיבורים בין אנשים

החיבור הנכון עם לקוחותינו חשוב לנו מאוד: אנו קשובים לצרכים של 

כל לקוח ומתאימים לכל אחד את המוצרים הנכונים.

הצוות המקצועי המסור שלנו קשוב לכל בקשה, ונותן מענה מיידי 

לכל פנייה, גם לאחר הרכבת המוצר.

נספח מוצרים

קטלוג מס' 4 

חפשו אותנו 
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4-5 CAMO דק נסתר 

8-21 בריחים וצירים 

24-25 אביזרי צבע 

28-34 ברגים ביטים מקדחים 

תוכן עניניים
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משווק בלעדית ע”י
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פתרונות חיבור נסתר לדקים

משנים את פני השטח
פני הדק נקיים ללא מראה ברגים	 

חיסכון בזמן ובכסף	 

ללא קידוח מקדים	 

מאיץ את זמן ההתקנה	 

לסרטוני הדרכה סרוק את הקודנגיש יותר, קל לשימוש, תוצאות מדהימות	 
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CAMO מכשירי

ZL-0345001ZL-0345002ZL-0345015ZL-0345020מק”ט

תיאור
MARKSMAN PRO

לאיפאה/סינטטי רוחב :13.5-14

MARKSMAN PRO X1

לעץ אורן

MARKSMAN PRO NB

ללוחות ברוחב :9-12 ס”מ

MARKSMAN EDGE

ללוחות צרים / סרגלים צפים

6666כמות באריזה

500.00540.00540.00380.00מחיר )₪(

CAMO ברגי

ZL-0345119ZL-0345139מק”ט

בורג CAMO ציפוי קרמי 6 לאורןבורג CAMO ציפוי קרמי 4.8 לאיפאהתיאור

כמות באריזה
1750 )קופסא(

4 )מארז(
1750 )קופסא(

4 )מארז(

880.00960.00מחיר )₪(

CAMO ביטים

ZL-0345089ZL-0345099מק”ט

תיאור

2 ביטים ארוכים לעץ מחורץ

פס אדום

CAMO TORX 15 

2 ביטים ארוכים

CAMO TORX 15 

1010כמות באריזה

54.0040.00מחיר )₪(

מרווח בין לוחות: 4.7 מ”ממרווח בין לוחות: 4.7 מ”מ מרווח בין לוחות: 2 מ”מ





ם
רי

צי
 ו

ם
חי

רי
ב
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בריחים / וו נעילה

J-BCI1004J-BC1008J-BC1002J-BC1010מק”ט

בריח עתיק ישר  100מ”מתיאור
בריח מכופף עתיק

 100מ”מ
בריח סגר עתיק ישר 204מ”מ

בריח מכופף עתיק’
 200מ”מ

28.0028.0042.0042.00מחיר )₪(

בריחים / וו נעילה

J-BCI1007BJ-BCI1006J-BC1003J-BC1001מק”ט

תיאור
בריח מפותל

 150מ”מ
בריח מפותל

 100מ”מ
בריח סגר מכופף עתיק

 102מ”מ
בריח סגר עתיק ישר

 127מ”מ

38.0033.0028.0035.00מחיר )₪(

בריחים / וו נעילה

J-BS801J-BS802J-BS1401BJ-BS1402BJ-BS1403BJ-BS1404BJ-BS1501BJ-BS1502BJ-BS1503Bמק”ט

תיאור
וו נעילה שחור 

102מ”מ
וו נעילה שחור 

152מ”מ
בריח שחור 

75מ”מ
בריח שחור 

100מ”מ
בריח שחור 

125מ”מ
בריח שחור 

152מ”מ

בריח לשון 
עגולה למנעול, 

שחור
 102מ”מ

בריח לשון 
עגולה למנעול, 

שחור
 152מ”מ

בריח לשון 
עגולה למנעול, 

שחור
 203מ”מ

כמות
באריזה

121270501240303030

8.0010.0012.0013.0015.0016.0016.0019.0023.00מחיר )₪(



בריחים וצירים
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בריחים / וו נעילה

J-BS1206BJ-BS1208BJ-BS1212BJ-BS1214BJ-BS1604BJ-BS1605Bמק”ט

תיאור
בריח

למנעול שחור 
102מ”מ

בריח
למנעול שחור 

152מ”מ

בריח למנעול 
140מ”מ

בריח למנעול 
180מ”מ

בריח גדול
ידית עגולה 305מ”מ

בריח גדול
ידית עגולה 381מ”מ

כמות
באריזה

12--12--

12.0016.0013.0016.0085.0092.00מחיר )₪(

בריחים / וו נעילה

J-BS702BJ-BS1309BJ-BTB240BJ-BTB240מק”ט

תיאור
בריח מפותל
חלון/שער

שחור

מנגנון נעילה אוטומטי 
שחור

בריח עתיק 
לחלון 245מ”מ 

שחור

בריח עתיק 
לחלון 245מ”מ 

צהוב

כמות
באריזה

-1055

33.0018.0042.0038.00מחיר )₪(
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צירי ספר

J-BS134BJ-BS135BJ-BS136BJ-BS137BJ-BS144BJ-BS145BJ-BS146BJ-BS147Bמק”ט

תיאור
ציר ספר צר 

102מ”מ
שחור

ציר ספר צר 
152מ”מ

שחור

ציר ספר צר 
203מ”מ

שחור

ציר ספר צר 
254מ”מ

שחור

ציר ספר רחב 
203מ”מ

שחור

ציר ספר רחב 
254מ”מ

שחור

ציר ספר רחב 
305מ”מ

שחור

ציר ספר רחב 
356מ”מ

שחור

9.0012.0014.0018.0022.0025.0030.0036.00מחיר )₪(

צירי ספר

J-BS161BJ-BS162BJ-BS163Bמק”ט

תיאור

בריח ספר 
דקורטיבי עבה 

160מ”מ
שחור

בריח ספר 
דקורטיבי עבה 

230מ”מ
שחור

בריח ספר 
דקורטיבי עבה 

310מ”מ
שחור

34.0036.0039.00מחיר )₪(



בריחים וצירים
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צירים

J-PCZJ-CZ260J-PCZBJ-CZ260Bמק”ט

תיאור
זכר לציר זוויתי 

צהוב

זוג ציר זוויתי 
לשער

260מ”מ
צהוב

זכר לציר זוויתי 
שחור

זוג ציר זוויתי 
לשער

260מ”מ 
שחור

14.0048.0014.0048.00מחיר )₪(

ידיות 

J-BCI301BJ-BCI302BJ-BCI303BJ-BS4233J-BCI304BJ-BC305BJ-BCI306BJ-BS902BJ-BS903Bמק”ט

תיאור

ידית סגנון 
עתיק

127מ”מ
שחור

ידית סגנון 
עתיק

152מ”מ
שחור

ידית סגנון 
עתיק

178מ”מ
שחור

ידית ניקל 
מבריק

125מ”מ
שחור

ידית צרה
152מ”מ

שחור

ידית צרה
178מ”מ

שחור

ידית צרה
178מ”מ

שחור

ידית 
152מ”מ

שחור

ידית 
180מ”מ

שחור

כמות
באריזה

12----12---

16.0018.0026.0017.0014.0017.0088.0013.0017.00מחיר )₪(
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מתלים

J-BCI502BJ-BCI503BJ-BCI504BJ-BC505BJ-BC506BJ-BC501BJ-BCI518Bמק”ט

תיאור

מתלה לכובע 
ומעיל עתיק

152מ”מ
שחור

מתלה בגדים עתיק
64מ”מ
שחור

וו תלייה עתיק
52מ”מ
שחור

מתלה בגדים כפול
שחור

מתלה לכובע 
ומעיל עתיק

שחור

מתלה לכובע 
ומעיל עתיק

102מ”מ
שחור

מתלה לכובע 
ומעיל עתיק

125מ”מ
שחור

24.0018.0013.0013.0020.0018.0021.00מחיר )₪(

בסיס למעקה

J-BS504Bמק”ט

תיאור
בסיס למעקה

שחור

כמות
באריזה

50

22.00מחיר )₪(

שרשרת נעילה

J-BC1504מק”ט

שרשרת נעילה לדלתתיאור

כמות
באריזה

-

44.00מחיר )₪(
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ידיות 

J-BCI1501BJ-BC1511J-BCI414Bמק”ט

נוקש לדלת אריהתיאור
נוקש לדלת

עתיק
מסגרת מפתח לדלת

 38מ”מ

--6כמות באריזה

70.0065.0011.00מחיר )₪(

ידיות 

J-BCI0105BJ-BCI0106Bמק”ט

זוג ידיות עתיקותזוג ידיות עתיקות שחורתיאור

66כמות באריזה

65.0075.00מחיר )₪(

מספרים 

J-BCI1900BJ-BCI1901BJ-BCI1902BJ-BCI1903BJ-BCI1904BJ-BCI1905BJ-BCI1906BJ-BCI1907BJ-BCI1908BJ-BCI1909Bמק”ט

תיאור
הספרה 

0
הספרה 

1
הספרה 

2
הספרה 

3
הספרה 

4
הספרה 

5
הספרה 

6
הספרה 

7
הספרה 

8
הספרה 

9

15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00מחיר )₪(
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צירים

J-BS176BJ-BS177BJ-BS104BJ-BS105BJ-BS106Bמק”ט

תיאור

זוג ציר דלת
דקורטיבי
80מ”מ
שחור

זוג ציר דלת
דקורטיבי
100מ”מ

שחור

זוג ציר דלת
שחור

64מ”מ
שחור

זוג ציר דלת
שחור

75מ”מ
שחור

זוג ציר דלת
שחור

100מ”מ
שחור

כמות
באריזה

1261005260

18.0027.0012.0016.0023.00מחיר )₪(

צירים

J-BC4020J-BCI2201J-BC2204J-BC2203BJ-BC2205מק”ט

תיאור
זוג ציר ספר
יציקה כתר
110מ”מ

ציר פרפר צר
75מ”מ

ציר פרפר
75מ”מ

ציר פרפר
64מ”מ

 זוג ציר ספר פרפר
64מ”מ

כמות
באריזה

121212120

33.0028.0022.0020.0034.00מחיר )₪(



בריחים וצירים
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צירים

J-BS3124J-BS3125J-BCI1602BJ-BC4013AJ-BC4013Cמק”ט

תיאור
זוג ציר

RUSTIC T
קטן

זוג ציר ברזל
T

305מ”מ

דמוי ציר עתיק
410מ”מ

ציר דקורטיבי יציקה
315מ”מ

ציר דקורטיבי יציקה
457מ”מ

-----כמות באריזה

33.0090.0085.0085.00125.00מחיר )₪(

צירים

J-BC4018CJ-BC4018AJ-BCI1804J-BCI1803Bמק”ט

תיאור
זוג ציר עתיק יציקה

150מ”מ
זוג ציר עתיק יציקה

305מ”מ
ציר דקורטיבי יציקה

457מ”מ
זוג ציר ספר עתיק

305מ”מ

-6--כמות באריזה

40.0060.0090.00110.00מחיר )₪(
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צירים

J-BS220J-BS0203350J-PERL250J-PERL300J-PERL400J-PERL500מק”ט

תיאור
ציר זכר + נקבה

שחור
305מ”מ

ציר זכר + נקבה דו 
כיווני
שחור

356מ”מ

ציר זכר + נקבה
L250 

ציר זכר + נקבה
L300 

ציר זכר + נקבה
L400 

ציר זכר + נקבה
L500 

כמות
באריזה

65525--

75.0095.0030.0033.0037.0040.00מחיר )₪(

מסמרים

J-BC1505J-BC1506J-BC1507J-BC1508J-BC1509J-BC1510מק”ט

תיאור
מסמר כיפה מרובעת

19מ”מ
מסמר כיפה מרובעת

25מ”מ
מסמר כיפה מרובעת

32מ”מ
מסמר כיפה מרובעת

38מ”מ
מסמר כיפה מרובעת

50מ”מ
מסמר כיפה עגולה

25מ”מ

כמות
באריזה

------

7.008.009.0010.0017.008.00מחיר )₪(
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ידיות משיכה

J-BCI404BJ-BCI405BJ-BCI406BJ-BCI410BJ-BCI412BJ-BCI413Bמק”ט

תיאור
ידית משיכה
חצי עגולה

ידית משיכה
ישרה

ידית מגירה 
מעוגלת שחורה

ידית מגירה טבעת
64מ”מ שחורה

כפתור ארון עגול
32מ”מ

כפתור ארון עגול
38מ”מ

כמות
באריזה

---121210

20.0020.0034.0018.0016.0019.00מחיר )₪(

ידיות משיכה

J-BCI407BJ-BCI409BJ-BCI403BJ-BCI408Bמק”ט

תיאור
ידית חצי עגולה

שחורה

ידית מגירה
100מ”מ
שחורה

כפתור ארון מרובע
50מ”מ

ידית חצי עגולה
דקורטיבית

 שחורה

כמות
באריזה

121212-

18.0018.0024.0018.00מחיר )₪(
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זוויות

J-BC2101BJ-BC2102BJ-BCI2103Bמק”ט

תיאור
זווית דקורטיבית

100מ”מ

זווית דקורטיבית 
שטוחה
100מ”מ

זווית דקורטיבית 
שטוחה
200מ”מ

כמות
באריזה

6--

24.0022.0038.00מחיר )₪(

צירים

J-TH100J-TH125J-TH150J-TH200מק”ט

תיאור
ציר T פסיבציה צהוב

100מ”מ
ציר T פסיבציה צהוב

125מ”מ
ציר T פסיבציה צהוב

150מ”מ
ציר T פסיבציה צהוב

200מ”מ

8.0010.0013.0017.00מחיר )₪(



בריחים וצירים
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צירים

J-TZ200J-TZ250J-TZ300J-TZ350J-TZ400J-TZ200BJ-TZ250BJ-TZ300BJ-TZ350BJ-TZ400Bמק”ט

תיאור

ציר T מאורך
פסיבציה 
200מ”מ

צהוב

ציר T מאורך
פסיבציה
250מ”מ

צהוב

ציר T מאורך
פסיבציה
300מ”מ

צהוב

ציר T מאורך
פסיבציה
350מ”מ

צהוב

ציר T מאורך
פסיבציה
400מ”מ

צהוב

ציר T מאורך
פסיבציה
200מ”מ

שחור

ציר T מאורך
פסיבציה
250מ”מ

שחור

ציר T מאורך
פסיבציה
300מ”מ

שחור

ציר T מאורך
פסיבציה
350מ”מ

שחור

ציר T מאורך
פסיבציה
400מ”מ

שחור

16.0019.0022.0028.0035.0018.0022.0025.0034.0038.00מחיר )₪(

צירים

J-DG150J-DG250J-DG350J-DGB350מק”ט

תיאור
ציר T דקורטיבי

150מ”מ
ציר T דקורטיבי

250מ”מ
ציר T דקורטיבי

350מ”מ

ציר T דקורטיבי
350מ”מ

שחור

18.0024.0030.0034.00מחיר )₪(
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צירים

J-TZ300WJ-TZ400WJ-TZ500WJ-TZ300WBJ-TZ400WBJ-TZ500Bמק”ט

תיאור
ציר T מוארך פסיבציה 

רחב
300מ”מ

ציר T מוארך פסיבציה 
רחב

400מ”מ

ציר T מוארך פסיבציה 
רחב

500מ”מ

ציר T מוארך פסיבציה 
רחב

300מ”מ
שחור

ציר T מוארך פסיבציה 
רחב

400מ”מ
שחור

ציר T מוארך פסיבציה 
רחב

500מ”מ
שחור

35.0040.0045.0038.0043.0048.00מחיר )₪(

צירים

J-SG300J-SGB300מק”ט

תיאור
ציר מוארך צהוב

300מ”מ

ציר מוארך צהוב
300מ”מ

שחור

24.0028.00מחיר )₪(



בריחים וצירים
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צירים

J-DH80J-DH100J-FH140J-FH200J-RH200J-RH360J-H10075J-H7563מק”ט

תיאור
ציר דקורטיבי
63/80 מ”מ

ציר דקורטיבי
105/100 מ”מ

ציר צר כפול
35/145 מ”מ

ציר צר כפול
33/200 מ”מ

ציר רחב כפול
40/200 מ”מ

ציר רחב כפול
45/250 מ”מ

זוג ציר דלת
75/100

זוג ציר ספר 
צהוב
65/75

כמות
באריזה

----1212--

6.009.006.008.007.008.0014.009.00מחיר )₪(

צירים

J-WY0044J-WY0045J-WY0046J-WY007J-WY008-4J-WY008-5J-WY008-6J-HL130מק”ט

תיאור
בריח למנעול

100מ”מ
בריח למנעול

125מ”מ
בריח למנעול

150מ”מ
בריח נעילה

75מ”מ
בריח נעילה

100מ”מ
בריח נעילה

125מ”מ
בריח נעילה

150מ”מ
ציר נעילה
130מ”מ

כמות
באריזה

--------

4.005.006.005.006.007.008.009.00מחיר )₪(
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פדים לצביעה

i-83618i-83601i-83603i-83604i-83605i-83611i-83606i-83612i-90255מק”ט

תיאור 
מיקרו פד 1”

ידית + החלפה 

פד מיני 4”
חסכוני + 

גלגלת 

פד 4”
להחלפה

2 יח’

פד 4”
מקצועי + ידית

פד 7”
מקצועי + ידית 

ארגונומית

פד 7”
להחלפה

פד 9”
מקצועי + ידית

פד 9”
להחלפה

סט פדים 7”
ידית + מגש + 

2 פדים

36240242424242424כמות באריזה

8.0011.0012.0018.0024.0013.0028.0016.0050.00מחיר )₪(

הברגה בידית
מתאימה לכל מוט צביעה 

סטנדרטי

ידית ספוג
לנוחות מקסימלית

ידית מתכווננת 
ניתנת לקיבוע בכל זווית

שוליים מוגבהים
לצביעה במפגשי קירות

פדים - לגימור עדין וטבעי



אביזרי צבע
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רולרים

i-MK9i-MKA901i-PK901i-90250i-APUCמק”ט

תיאור 
ידית 9”

קפיצית לרולר 
מילוי 9”

פרווה לרולר
סט רולר 9” ידית קפיצית + 

רולר פרווה ומגש
סט רולר מיני

ידית + 5 רולרים ומגש
רולר מקצועי 18”

לדקים ומשטחים גדולים

24100242412כמות באריזה

12.007.0034.0036.0042.00מחיר )₪(

מברשות צבע

i-PB151i-PB1551i-PB251i-PB2557i-PB357i-PB457מק”ט

תיאור 
מברשת צבע 1”
רב שימושית 

מברשת צבע 1.5”
רב שימושית 

מברשת צבע 2”
רב שימושית 

מברשת צבע 2.5”
רב שימושית 

מברשת צבע 3”
רב שימושית 

מברשת צבע 4”
רב שימושית 

121212121212כמות באריזה

4.607.008.0011.0013.0017.00מחיר )₪(

מברשות צבע מקצועית

i-PPB157i-PPB1557i-PPB270i-PPB2570i-PPB376i-PPB476מק”ט

תיאור 
מברשת צבע 1”

מקצועית
מברשת צבע 1.5”

מקצועית
מברשת צבע 2”

מקצועית
מברשת צבע 2.5”

מקצועית
מברשת צבע 3”

מקצועית
מברשת צבע 4”

מקצועית

121212121212כמות באריזה

6.0010.0013.0016.0021.0032.00מחיר )₪(

עזרים

i-EX1309i-TBEX1336i-TB008-4i-TB008-7i-TB008-9i-TB008-18i-TB002i-TB004i-PMA0015i-PMC0025i-PPB125מק”ט

תיאור 
מוט לצבע / 

מטאטא 1.8מ’ 
מוט טלסקופי 
1.20-2.40מ’

מגש 4” חד 
פעמי

מגש 7” חד 
פעמי

מגש 9” חד 
פעמי

מגש 18” 
חד פעמי

צלחת למניעת 
נזילות

מגש עמוק 
לצבע + מברשת

מערבל צבע 
קטן 36 ס”מ

מערבל צבע 
בינוני 46 ס”מ

מברשת צבע 
בומבה

125 מ”מ

2110010010010020000012 100כמות באריזה

29.0047.007.0010.0012.0038.005.006.0010.0015.0027.00מחיר )₪(
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טורקס קצר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

BPT15-3 3 ביטים פלדה לעמידות
TORX 15# 245.76מקסימלית

BPT15-30 30 ביטים פלדה לעמידות
TORX 15# 441.75מקסימלית

BT15X10 TORX 15# 10421.30 ביט שחור

BPT25-3 3 ביטים פלדה לעמידות
TORX 25# 245.76מקסימלית

BPT25-30 30 ביטים פלדה לעמידות
TORX 25# 441.75מקסימלית

BT25X10 TORX 25# 10421.30 ביט שחור

BPT30-3 3 ביטים פלדה לעמידות
TORX 30# 245.76מקסימלית

BPT30-30 30 ביטים פלדה לעמידות
TORX 30# 441.75מקסימלית

BT30X10 TORX 30# 10421.30 ביט שחור

BPT40-3 3 ביטים פלדה לעמידות
TORX 40# 245.76מקסימלית

BPT40-30 30 ביטים פלדה לעמידות
TORX 40# 441.75מקסימלית

BT40X10 TORX 40# 10421.30 ביט שחור

טורקס קצר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

BT15X1010 ביטים שחורים
TORX 15#

1221.30

BT25X1010 ביטים שחורים
TORX 25#

1221.30

BT30X1010 ביטים שחורים
TORX 30#

1221.30

טורקס ארוך

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

BPTL15-3 3 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 15# 249.79מקסימלית

BPTL15-30 25 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 15# 462.97מקסימלית

BTL15X10 TORX 15# 10426.09 ביט ארוך שחור

BPTL25-3 3 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 25# 249.79מקסימלית

BPTL25-30 25 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 25# 462.97מקסימלית

BTL25X10 TORX 25# 10426.09 ביט ארוך שחור

BPTL30-3 3 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 30# 249.79מקסימלית

BPTL30-30 25 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 30# 462.97מקסימלית

BTL30X10 TORX 30# 10426.09 ביט ארוך שחור

BPTL40-3 3 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 40# 249.79מקסימלית

BPTL40-30 25 ביטים ארוכים פלדה לעמידות
TORX 40# 462.97מקסימלית

BTL40X10 TORX 40# 10426.09 ביט ארוך שחור



ביטים מקדחים 
וברגים
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פוזידרייב קצר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

BPZ1-3 3 ביטים פלדה לעמידות
245.76מקסימלית פוזי 1#

BPZ1-30 30 ביטים פלדה לעמידות
441.75מקסימלית פוזי 1#

BPZ2-3 3 ביטים פלדה לעמידות
245.76מקסימלית פוזי 2#

BPZ2-30 30 ביטים פלדה לעמידות
441.75מקסימלית פוזי 2#

BPZ3-3 3 ביטים פלדה לעמידות
245.76מקסימלית פוזי 3#

BPZ3-30 30 ביטים פלדה לעמידות
441.75מקסימלית פוזי 3#

פוזידרייב קצר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

10BLBIT
10 ביטים ארוכים כחולים 

מקצועי 50 מ”מ
2431.80

פוזידרייב קצר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

BP1X1010 ביטים שחורים
פוזי 1#

1220.96

BP3X1010 ביטים שחורים
פוזי 3#

1220.96

פוזידרייב ארוך

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

BPL1X1010 ביטים ארוכים שחורים
1226.09פוזי 1#

BPZL1-3 3 ביטים ארוכים פלדה
249.73לעמידות מקסימלית פוזי 1#

BPZL1-30 25 ביטים ארוכים פלדה
462.97לעמידות מקסימלית פוזי 1#

BPL2X1010 ביטים ארוכים שחורים
1226.09פוזי 2#

BPZL2-3 3 ביטים ארוכים פלדה
249.73לעמידות מקסימלית פוזי 2#

BPZL2-30 25 ביטים ארוכים פלדה
462.97לעמידות מקסימלית פוזי 2# 

BPL3X1010 ביטים ארוכים שחורים
1226.09פוזי 3#

BPZL3-3 3 ביטים ארוכים פלדה
249.73לעמידות מקסימלית פוזי 3#

BPZL3-30 25 ביטים ארוכים פלדה
462.97לעמידות מקסימלית פוזי 3#
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מקדחים - חיבור מהיר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-MDX4
מקדח 4 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
126.32

R-MDX5
מקדח 5 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
126.64

R-MDX6
מקדח 6 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
127.20

R-MDX7
מקדח 7 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
127.68

R-MDX8
מקדח 8 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
129.28

R-MDX9
מקדח 9 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
1210.32

R-MDX10
מקדח 10 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
1211.52

R-MDX11
מקדח 11 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
1212.72

R-MDX12
מקדח 12 מ”מ לבטון

חיבור מהיר
1213.68

מקדחים - חיבור מהיר

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-HSSX2.5
מקדח 2.5 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
122.48

R-HSSX3
מקדח 3 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
123.48

R-HSSX3.5
מקדח 3.5 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
125.20

R-HSSX4
מקדח 4 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
126.40

R-HSSX4.2
מקדח 2.5 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
127.44

R-HSSX4.5
מקדח 4.5 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
128.48

R-HSSX5
מקדח5 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
1210.64

R-HSSX6
מקדח 6 מ”מ לברזל ועץ

חיבור מהיר
1214.72



ביטים מקדחים 
וברגים
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מקדחים - ראש מחודד

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-WWX4.5123.84מקדח עץ 4 מ”מ

R-WWX5124.16מקדח עץ 5 מ”מ

R-WWX6124.48מקדח עץ 6 מ”מ

R-WWX8125.76מקדח עץ 8 מ”מ

R-WWX10126.88מקדח עץ 8 מ”מ

מקדחים - ראש מחודד

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-FWX14127.20מקדח עץ פרפר 14 מ”מ

R-FWX20128.48מקדח עץ פרפר 20 מ”מ

R-FWX251210.24מקדח עץ פרפר 25 מ”מ

R-FWX301210.56מקדח עץ פרפר 30 מ”מ

R-FWX351212.16מקדח עץ פרפר 35 מ”מ

R-FWX401213.90מקדח עץ פרפר 40 מ”מ

מקדחים - ראש מחודד

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-ADS10230230X10 1215.04מקדח עץ ספירלי

R-ADS10105150X10 1212.56מקדח עץ ספירלי

R-ADS12230230X12 1217.20מקדח עץ ספירלי

R-ADS12105105X12 1213.60מקדח עץ ספירלי

R-ADS14230230X14 1222.08מקדח עץ ספירלי

R-ADS14105105X14 1214.64מקדח עץ ספירלי

R-ADS16230230X16 1224.80מקדח עץ ספירלי

R-ADS16105105X16 1218.40מקדח עץ ספירלי

ראש מחודד
לדיוק מקסימלי
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מקדחים 

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-HSST1122.00 מקדח מקצועי 1 מ”מ

R-HSST1.5122.16 מקדח מקצועי 1.5 מ”מ

R-HSST2122.56 מקדח מקצועי 2 מ”מ

R-HSST2.5123.36 מקדח מקצועי 2.5 מ”מ

R-HSST3124.48 מקדח מקצועי 3 מ”מ

R-HSST3.5126.64 מקדח מקצועי 3.5 מ”מ

R-HSST4127.84 מקדח מקצועי 4 מ”מ

R-HSST4.2129.28 מקדח מקצועי 4.2 מ”מ

R-HSST4.51210.16 מקדח מקצועי 4.5 מ”מ

R-HSST51212.08 מקדח מקצועי 5 מ”מ

R-HSST5.51214.24 מקדח מקצועי 5.5 מ”מ

R-HSST61215.68 מקדח מקצועי 6 מ”מ

R-HSST6.51218.56 מקדח מקצועי 6.5 מ”מ

R-HSST71221.44 מקדח מקצועי 7 מ”מ

R-HSST81223.90 מקדח מקצועי 8 מ”מ

R-HSST91229.90 מקדח מקצועי 9 מ”מ

R-HSST101235.00 מקדח מקצועי 10 מ”מ

R-HSST111239.00 מקדח מקצועי 11 מ”מ

R-HSST121243.00 מקדח מקצועי 12 מ”מ

R-HSST131249.00 מקדח מקצועי 13 מ”מ

יוצר פקקים

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

PC121231.50 יוצר פקקים 12 מ”מ

PC141233.17 יוצר פקקים 14 מ”מ



ביטים מקדחים 
וברגים
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שקענים

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

RY503-0125 2431.50  שקען מתכת 12# לבורג

RY503-0146 2433.17  שקען מתכת 14# לבורג

מקדחים לפטישון

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-SDS5160160X5 128.16 מקדח לפטישון

R-SDS6110110X6 127.20 מקדח לפטישון

R-SDS6160160X6 128.64 מקדח לפטישון

R-SDS6210210X6 1210.72 מקדח לפטישון

R-SDS7110110X7 127.76 מקדח לפטישון

R-SDS7160160X7 129.12 מקדח לפטישון

R-SDS8110110X8 127.76 מקדח לפטישון

R-SDS8160160X8 129.12 מקדח לפטישון

R-SDS8210210X8 1211.36 מקדח לפטישון

R-SDS8260260X8 1212.96 מקדח לפטישון

R-SDS8310310X8 1215.28 מקדח לפטישון

R-SDS10110110X10 128.64 מקדח לפטישון

R-SDS10160160X10 129.92 מקדח לפטישון

R-SDS10210210X10 1212.16 מקדח לפטישון

R-SDS10260102X60 1213.76 מקדח לפטישון

R-SDS10310310X10 1216.24 מקדח לפטישון

R-SDS10450450X10 1221.84 מקדח לפטישון

R-SDS10600600X10 1228.08 מקדח לפטישון

R-SDS11210210X11 1212.68 מקדח לפטישון

R-SDS12160160X12 1210.72 מקדח לפטישון

R-SDS12210210X12 1212.48 מקדח לפטישון

R-SDS12260260X12 1214.24 מקדח לפטישון

R-SDS12310310X12 1216.64 מקדח לפטישון

R-SDS12450450X12 1222.32 מקדח לפטישון

R-SDS12600600X12 1227.60 מקדח לפטישון

R-SDS13210210X13 1217.30 מקדח לפטישון

R-SDS14210210X14 1217.36 מקדח לפטישון

R-SDS14260260X14 1219.84 מקדח לפטישון

R-SDS14310310X14 1223.28 מקדח לפטישון

R-SDS14450450X14 1230.56 מקדח לפטישון

R-SDS16260260X16 1221.44 מקדח לפטישון

R-SDS16310310X16 1225.20 מקדח לפטישון

R-SDS16600600X16 1239.52 מקדח לפטישון

R-SDS20340340X20 1240.40 מקדח לפטישון

R-SDS20460460X20 1248.56 מקדח לפטישון

R-SDS22340340X22 1242.24 מקדח לפטישון

R-SDS22600200X22 1260.48 מקדח לפטישון

R-SDS25340340X25 1267.68 מקדח לפטישון

R-SDS25600600X25 1274.46 מקדח לפטישון
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משוריות לג’קסון

תיאורמק”ט
כמות 
מחיר )₪(באריזה

R-T144D249.90 5 יח’ משורית

R-T318W2419.90 5 יח’ משורית ארוכות

R-T218BF
 5 יח’ משורית רב שימושי 

למתכת
2424.90

בורג בטון טורקס

תיאורמק”ט
כמות 
באריזה

מחיר )₪(
ל100 יח

ZB-75527.5X52 20050.00 בורג לבטון

ZB-75727.5X72 20055.00 בורג לבטון

ZB-751127.5X112 20085.00 בורג לבטון

ZB-751327.5X132 200100.00 בורג לבטון

ZB-751527.5X152 200125.00 בורג לבטון

ZB-751727.5X172 200140.00 בורג לבטון

לחיבור ישיר 
בבטון

ללא צורך 
בעוגנים


