






קטלוג 
2 0 2 0

טיילת ת”א
תכנון מייזליץ כסיף אדריכלים



הדס - ריהוט רחוב 
ותשתיות בע”מ

חברה ישראלית שהוקמה ב-2003 על ידי אבי אדוט, 
אליו הצטרפו אנשים מרקע שונה אשר חולקים את 

אותו חזון, ערכים ואמונות.

עם השנים הפכה החברה לשם דבר ואנו זוכים 
להערכה רבה בכל הפרויקטים המובילים אותם 

ביצענו בכל רחבי הארץ.

החברה מייצרת ומתקינה: ספסלים, אשפתונים, 
 עמודי מחסום, לוחות מודעות, הצללות,

 שילוט דקורטיבי, מעקות, גדרות, מתקני אופניים,
מתקני מיחזור, מוצרים מבטון אדריכלי, עבודות עץ, 

מתכת, אלומיניום, נירוסטה ועוד.

אודות



מסורת
חברה צעירה ודינמית שהוקמה על בסיס ניסיון ארוך שנים של 

עובדיה, אנו מקפידים לשמור על מיטב מסורות הייצור הישראלי. 
אנו מאמינים שכל פריצת דרך משתלמת מתחילה בשורשים.

חדשנות
 מחקר מתמיד, שימוש בחומרים חדשים וטכניקות עיבוד

וזאת על מנת להציע פתרונות לכל דרישה, באמצעות מוצרים 
המתאימים למרחב הציבורי, לטובת קידום אורח חיים בריא ובטוח 

ויצירת שילובים חברתיים במרחב הציבורי תוך חשיבה על הפרטים, 
עיצוב חדשני, עמידות, צרכי המשתמש, ראיה כוללת וחזות המוצר 

במרקם הקיים או בפרויקט המתוכנן - הם בראש מעייננו.

הדס ריהוט רחוב - שמה לה לדגל להמשיך בחדשנות ולהוביל 
בתחומה, תוך למידה, צמיחה והתפתחות לתחומים חדשים ומגוונים.

יוצרים את הסביבה
לריהוט רחוב יש את הכוח להשפיע על הדרך בה אנו חיים.

מתוך ראיה כי לעיצוב המרחב הציבורי חשיבות רבה הקמנו צוות 
מחקר ופיתוח בהם אנשים בעלי ניסיון רב בתחום המוניציפאלי 

שעובדים בשיתוף מעצבים, יועצי נגישות, בטיחות, אדריכלי נוף, 
סטודנטים, אמנים ועובדי ייצור מנוסים וזאת במטרה לשלב את 

הניסיון, היצירתיות והידע בכדי לענות על הצרכים במרחב הציבורי.

הדס שמה לה לדגל להמשיך בחדשנות ועיצוב המרחב הציבורי 
לשיפור איכות החיים ולהוביל בתחומה, תוך למידה, צמיחה 

והתפתחות לתחומים חדשים ומגוונים.

התאמה אישית
 אנו סומכים על כוחם של רעיונות,

אם תצטרפו לחזון שלנו, הניסיון שלנו יהיה 
לשירותכם. בהדס עובדים למענכם אנשים 

מוכשרים ויצירתיים, בעלי ניסיון רב בפרויקטים 
במרחב הציבורי.

לא נהסס לפתח בעבורכם על ידי עיצוב חדשני וייצור מוצרים 
 מותאמים אישית לדרישותיכם, תוך מחקר ופיתוח מתמשך,

את המוצר המושלם שיענה על הציפיות ואף יותר.

מקום שבו הרעיונות שלכם הופכים למציאות.

אנא פנו אלינו.



חומרים

פלדת קורטן 
,) weathering steel ( פלדת בליה 
היא קבוצת סגסוגת פלדה שפותחה 

)cor-ten( על מנת לחסל את 
הצורך בצביעה וליצור מרקם דמוי 
חלודה בהיותה חשופה להשפעות 

מזג האוויר, מתקבל גוון דמוי חלודה.

מתכת מגולוונת
מתכת העוברת תהליך כימי של ציפוי 

אבץ למניעת חלודה, תהליך המתבצע 
על ידי טבילה חמה.

פלדת אל- חלד 
)נירוסטה(

פלדה בלתי מחלידה, סגסוגת ברזל המכילה כרום 
מוגדרת כידידותית לסביבה, ניתנת למיחזור.

 SAE316 או SAE304 בהדס אנו משתמשים
בהתאם למוצר.

גמר פני השטח יכול להיות:
מחוספס או חלק, מבריק או ָמט.

התחזוקה בסיסית ביותר הדס מציעה ניקוי מעת 
לעת עם מים ובִֹּריָתן.

חומרים יצוקים
)ברזל יצוק, אלומיניום יצוק(

חומרים מסורתיים אלה בריהוט האורבני 
מנוצלים בעיקר לעיצוב הקלאסי.

היתרון במוצרים הוא בכך שניתן להזמין 
בהתאם לתכנון או צורה של מוצר אותו 

אנו מעוניינים לעצב / לייצר.



עץ
 בהדס אנו משתמשים

בסוגי עצים שונים ומגוונים תלוי 
במוצרים ובצרכי הלקוחות.

בטון אדריכלי
כחלק מהתפתחות החברה, הדס פיתחה 

 קו מוצרים העשויים מבטון אדריכלי,
לנו היכולת להתאים מוצרים לכל דרישה 

/ פרויקט או רעיון עיצובי.

רמת הגימור, הייחודיות והחוזק הם 
מהגבוהים הקיימים.

 חומרים
ברי קיימא

 שימוש במשאבים אקולוגיים
בעלי יציבות ועמידות גבוהה 

השומרים על מראה טבעי.

צביעה 
אלקטרוסטטית 

בתנור
צביעה אלקטרוסטטית בתנור של 

מתכות בגלוון חם, כל הצבעים זמינים 
.RAL ובהתאם למניפת



אנשי צוות

 אבי אדוט
מנכ”ל ובעלים

 פעולה, כשרון ועבודת צוות
הם הבסיס להצלחה.

 אילי קוניו
סמנכ”ל תפעול

 ההתלהבות גורמת לנו
להמציא ולחדש.

 אורלי קוניו
מנהלת תחום כספים

 אין דבר יפה יותר מהיופי שבעשייה.

 אבי מאיר
מנהל פיתוח עסקי

 התמדה ועבודה קשה
הם המפתח לתוצאות טובות.



 דנה ברקוביץ
מנהלת שיווק

אנו מייצרים את הרעיונות שלנו. 

אשר אלבז
מעצב 

 המרחב האורבאני הוא בית:
 מכיל, מעודד, משמח, נוח ומזמין,

זה הבית שלי.

 אורי זיגרון
סמנכ”ל פיתוח

 חיפוש מתמיד, לימוד,
מחקר ויצירה מתמשכת.

 דלית סימן-טוב
מנהלת משרד

ַתַּחת ַהַנֲּעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת 
ַהִסְּרַפּד ַיֲעֶלה ֲהַדס.

רונן פינקלשטיין
מנהל לוגיסטיקה 

מרחב לוגיסטיקה



יוצרים את הסביבה

סככות 
בחוף הים

תחנות 
אוטובוס 

גדרות ומעקות 
בהזמנה מיוחדת

משטחי 
דריכה



 מעצבים/צובעים
את המרחב הציבורי

יצירתיות

ברזיות

מתקני 
רחצה



בית ספר עמל רמת דוד
תכנון - איכהולץ ענתבי

ET Architecture אדריכלות

סככת אביב, רמת גן

סככת מיכל, אור יהודה



תוכן 
מערכות ברברזיותאשפתוניםספסליםעניינים

14-4748-65

מתקני קשירת אופנייםמערכות ישיבה - פיקניקמערכות ישיבה - בטוןמערכות ישיבה

סככות / החתלהעמודי מחסוםמגני עציםגדרות ומעקות

על האשיוצרים את הסביבהשלטים ולוחות מודעותשמשיות

66-6768-69

70-7576-8788-9394-95

9697-99100-101102-113

114-115116-117118-120121

קירור נגישות סולארי

לוח משחק מואר מוצר חדש

חדש
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ברצלונה 4 עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60/70/120/160/180

85

58

ברצלונה 3 עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

59

85

ראשל”צ - ברחבי העיר

60/70/120/160/180

14
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ברצלונה גלגלים
רגליים ושלדה מברזל יציקה

בגוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

230

69 8181

86

58

45

טורונטו עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

טורונטו
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

81

60/120/160/180

55

60/120/160/180

79

15



סאן
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

86

71

60/70/120/160/180

קטלוג מוצרים 2020  /  ספסלים - מתכת בשילוב עץ

סאן גן
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

חדש

60/70/120/160/180

83

67

תל אביב - ברחבי העיר

16



ספסל טורונטו

אורנית
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

60

60/120/195

82

אורנית עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60/120/195

60

84
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         אביב גן
רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

84

200

180

50

46

63

50

36

50 36

70-180

84

46

63

36

50

9

32

70-180

84
50

46

50

חדש
אביביתאביב גן קפה

18



אביב
רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

88

180

60

2020  /  ספסלים - מתכת בשילוב עץ קטלוג מוצרים 

70-180

46

84
50

52

אביב גן עם מסעדי יד

19



רומי
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

60/120/195

45

גלילה
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

200

84
57

קטלוג מוצרים 2020  /  ספסלים - מתכת בשילוב עץ

תל אביב - ברחבי העיר

רמת גן - ברחבי העיר

20



ירח
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

יהלום
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

180

86
61

185

69
83
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תל אביב - גינה ברחוב קיציס

22



ירוחם
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנורף, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מורן
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות/ לוח עץ גושני גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

180

46
55

200/300/400

71
67

מגן
רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

120/160/180/200

45
45
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נמל
רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

250

56
95

300

56
95

תל אביב - חידוש הטיילת ע”ש שלמה להט
תכנון - מייזליץ כסיף אדריכלים

24



2020  /  ספסלים - מתכת בשילוב עץ קטלוג מוצרים 

נווה
רגליים ושלדה מתכת מגולוונת

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60/120/190

86

71

גושני
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גושני גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

200/300

94
83
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2020  /  ספסלים – מתכת בשילוב עץ קטלוג מוצרים 

עתיד
רגליים ושלדה מתכת מגולוונת

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

200

64
87

תיכון
רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

כולל דגמים המותאמים לנגישות

300

84

84

300
10

1

84
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אופק עם משענת
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

אופק
רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

200

61
66

200

10
0

86

75

נמל יפו - טיילת מפרץ שלמה
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2020  /  ספסלים - מתכת קטלוג מוצרים 

עמק
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון

מור
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון
מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

200

74
99

180

58
85

עמק עם מסעד יד
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון
מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

180

85
58
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אסף גלגלים
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון
 מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

206

65 7070

52

86

45

29



קרן
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון

97
90

2020  /  ספסלים - מתכת קטלוג מוצרים 

אגם
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון
קיימת אופציה מונגשת

200

65
81

גליל
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון
קיימת אופציה מונגשת

200

63
85

30



ירושלים - בית ספר ברחוב הרב שרייבר

2020  /  ספסלים - מתכת 31קטלוג מוצרים 



ריאו
ספסל מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון
מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

78

190

99
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הוד השרון - הפארק האקולוגי
תכנון - לוטן אדריכלות נוף

33



2020  /  ספסלים קטלוג מוצרים 

רמת גן - כיכר הרב פרדס
תכנון - נחלת הכלל

34



2020  /  ספסלים - מושב בודד קטלוג מוצרים 

טורונטו עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

טורונטו
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

סאן
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60

86

71

60

79

46

79

46

60
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2020  /  ספסלים - מושב בודד קטלוג מוצרים 

ברצלונה 4
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

ברצלונה 3 עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60

59

85

60

58

85

ברצלונה 3
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

60

59

85

36



אורנית
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

אורנית עם מסעד יד
רגליים ושלדה מברזל יציקה

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60

84

60

60

60

84

2020  /  ספסלים - מושב בודד קטלוג מוצרים 

בר
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

60

50

85

37



נווה
רגליים ושלדה מתכת מגולוונת

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

מושב וגב הספסל מלוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

60

71

86
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סיאסטה
כסאות נוח עשויים נירוסטה / אלומיניום / מתכת מגולוונת

גוונים לפי בחירה ממניפת RAL בצביעה אלקטרוסטטית בתנור
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

87

61
78

79

61
78

2020  /  ספסלים - מושב בודד קטלוג מוצרים 

עמק
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור, בגוון לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון
ניתן לקבל עם מסעדי יד ולהתאים לתקן הנגישות 1918 

60

83

39
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גת
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים 

ומרקם לפי בחירה
אפשרות לשילוב תאורה

205

30
15

45
55

55

גת  קשתי
ספסל מיציקת בטון 

 אדריכלי בגוונים ומרקם
לפי בחירה

אפשרות לשילוב תאורה

200

10
0

200

45

20

ירושלים - גן הזיתים
תכנון אדריכלית נוף – רחל לוינשטיין

40



2020  /  ספסלים - בטון קטלוג מוצרים 

מקסיקו
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

מקסיקו כפול
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

12 160

מקסיקו עם מסעד יד
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מסעדי יד ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

20 20144

45

40

40

20

160

40
45

20 20144

12 160

40

20 20144

40

45

20
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2020  /  ספסלים - בטון ועץ קטלוג מוצרים 

טוקיו
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
מסעדי יד ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 

RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

10.5 10.5150

40 25

45

42



2020  /  ספסלים - בטון ועץ קטלוג מוצרים 

טוקיו עם מסעד יד ומשענת
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב  ומשענת מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
מסעדי יד ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 

RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

טוקיו עם מסעד יד
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
מסעדי יד ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 

RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

טוקיו כפול עם מסעד יד
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה
מסעדי יד ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 

RAL בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

20 20144

45

40

12 160

40

84

10.5 10.5150

45
18

36

40 25

10.5 10.5150

39

45
18

80
40 25
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סאול
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב ממתכת מגולוונת מנוקבת, צביעה 
RAL אלקטרוסטטית בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

סאול עם מסעד יד 
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב ממתכת מגולוונת מנוקבת
מסעדי יד ממתכת מגולוונת  

RAL צביעה אלקטרוסטטית בתנור, בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

20 20144

45

20

40

12 160

2040

סאול עם מסעד יד ומשענת
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מושב ומשענת ממתכת מגולוונת מנוקבת
מסעדי יד ממתכת מגולוונת  

צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 
ממניפת RAL, קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

20 20144

85

18

20

105

12 160

40
45

20 20144

45
18

20

40

12 160
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אביב בטון
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

מסגרת ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית 
RAL בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

2020  /  ספסלים - בטון ומתכת קטלוג מוצרים 

70-18050

76

46
30

50

אביב בטון עם מסעד יד
ספסל מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

RAL מסעדי יד ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות עוגנים לבטון

מותאם לתקן הנגישות 1918 חדש

חדש חדש

70-180

84
50

47
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אורן
שלדה ממתכת מגולוונת

חיפוי עץ אורן גוון לפי בחירה
כל חלקי המתכת צבועים 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 35 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

36

36
80

לורד
 שלדה מיציקת ברזל גוון

RAL לפי בחירה ממניפת
מאפרה/ מכסה נירוסטה
 חיפוי לוחות עץ אורן גוון

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון
קיבולת 45 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

65

Ø45

48
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טל ים
שלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

מאפרה
מכסה נפתח עם צירים
 חיפוי לוחות עץ גוון וסוג

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון
קיבולת 90 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

טל
שלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

מאפרה
מכסה נפתח עם צירים
 חיפוי לוחות עץ גוון וסוג

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון
קיבולת 60 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

טל גן
שלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

מאפרה
מכסה נפתח עם צירים
 חיפוי לוחות עץ גוון וסוג

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון
קיבולת 70 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

86

51

40

40

51
8676

45

41

49
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שחף פורח
שלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

מאפרה
דלת נפתחת עם צירים
 חיפוי לוחות עץ גוון וסוג

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון
קיבולת 90 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

שחף
שלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

מאפרה
דלת נפתחת עם צירים
 חיפוי לוחות עץ גוון וסוג

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון
קיבולת 90 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

חדש חדש

98
44

47

98
15

47

44

לונדון
אשפתון מחומרים ממוחזרים

משקל האשפתון 13 ק”ג
 גוון האשפתון- שחור, כחול,

אדום, ירוק וצהוב
 אפשרות להדבקת סמל העיר

או כל לוגו/ מידע אחר
נפח האשפתון 90 ליטר

גובה 990 ממ’
קוטר 485 ממ’

אפשרות תוספת מאפרה

חדש

אשפתונים - חומרים ממוחזרים 50
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פריז
 שלדה נירוסטה /
מתכת מגולוונת

 חיפוי לוחות עץ גוון
לפי בחירה

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 55 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

פריז מטרו
 שלדה נירוסטה /
מתכת מגולוונת

 חיפוי לוחות עץ גוון
לפי בחירה

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 55 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

מרקיז צינור
שלדה מתכת מגולוונת
 חיפוי האשפתון מלוחות
עץ אורן גוון לפי בחירה

פח פנימי מגולוון 
קיבולת 40 ליטר

קיבוע באמצעות עיגון בטון

71

Ø48

70

Ø49

70

Ø49

68
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71

מרקיז פלטה
שלדה ממתכת מגולוונת

 חיפוי לוחות עץ אורן
גוון לפי בחירה

פח פנימי מגולוון
קיבולת 40 ליטר

קיבוע באמצעות ברגי עיגון

Ø48
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תומר
בטון אדריכלי בגוונים 

ומרקם לפי בחירה
פח פנימי מגולוון

נפח 65 ליטר
מכסה / מאפרה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון

גומא
 בטון אדריכלי בגוונים ומרקם

לפי בחירה
פח פנימי מגולוון

נפח 65 ליטר
מכסה / מאפרה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון
70

Ø55

מרקיז בטון
שלדה ממתכת מגולוונת

 חיפוי לוחות עץ אורן
גוון לפי בחירה

בסיס האשפתון בטון אדריכלי
פח פנימי מגולוון, 
קיבולת 40  ליטר

קיבוע באמצעות ברגי עיגון

70

Ø49

70

Ø54
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מבשרת ציון - כיכר העצמאות

56
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תבור
 יציקת בטון אדריכלי

בגוון ומרקם לפי בחירה
פח פנימי מגולוון

נפח 65 ליטר
קיבוע באמצעות ברגי עיגון

ניתן לשלב מכסים
69

55

55

ארבל
 יציקת בטון אדריכלי

בגוון ומרקם לפי בחירה
פח פנימי מגולוון

נפח 65 ליטר
קיבוע באמצעות ברגי עיגון

ניתן לשלב מכסה

73

47

47

57



ורד
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 50 ליטר

קיבוע באמצעות ברגי עיגון 
או עוגנים לבטון

80

Ø55

כלנית
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

 דלת  צירים
ואפשרות נעילה

מאפרה
פח פנימי מגולוון 
קיבולת 100 ליטר

קיבוע באמצעות ברגי 
עיגון או בטון

93

Ø51Ø68
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גלבוע
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 50 ליטר

קיבוע באמצעות ברגי 
עיגון או עוגנים לבטון

בוסטון
מתכת מגולוונת / 

נירוסטה
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוונים 

לפי בחירה 
RAL ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 45 ליטר

קיבוע באמצעות 
ברגי עיגון או 
עוגנים לבטון

אור
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

פח פנימי מגולוון
קיבולת 45 ליטר

קיבוע באמצעות ברגי עיגון 
או עוגנים לבטון

76

Ø37

88

Ø40

46

80

46

46
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מדריד פורח
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
דלת צירים ואפשרות נעילה

פח פנימי מגולוון
נפח 90 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או בטון

ירח
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
פח פנימי מגולוון
קיבולת 25 ליטר

 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון לקיר

50

Ø37

24

Ø19
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חדש

מדריד
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
דלת צירים ואפשרות נעילה

פח פנימי מגולוון
נפח 100 ליטר

 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או בטון

חדש

98

47

44

98
15

47

44
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ניו יורק
אשפתון מתכת 

מגולוונת
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
פח פנימי מגולוון

ניתן להוסיף לוגו בחיתוך 
לייזר לפי דרישה

נפח 70 ליטר
 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או בטון

81

ספייס
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
פח פנימי מגולוון

נפח 50 ליטר
 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או בטון

Ø37
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עמק
מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
 אפשרות לתוספת 

מאפרה
פח פנימי מגולוון 

 קיבולת של 40 ליטר
קיבוע באמצעות ברגי 

עיגון או בטון

Ø37

86 91

Ø42

חדש

61



נובלס
מתכת מגולוונת ונירוסטה
כל חלקי המתכת צבועים 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
 בגוונים לפי בחירה

RAL ממניפת
קיבולת 4.8 ליטר

 קיבוע באמצעות ברגי עיגון
או עוגנים לבטון

2020  /  מאפרות קטלוג מוצרים 

אסקוט
מתכת מגולוונת ונירוסטה
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

קיבולת 4.8 ליטר
 קיבוע באמצעות

ברגי עיגון או עוגנים לבטון

81

Ø20

Ø13

חדש

80

62



2020 קטלוג מוצרים 

גבעתיים- גן הזיכרון
תכנון ברוידא מעוז אדריכלות נוף

63



רקסי 
ושקיות לגללי כלבים 

מתכת מגולוונת 
בצביעה 

אלקטרוסטטית 
בתנור, גוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבולת 25 ליטר

 קיבוע באמצעות
יציקת בטון

 לאסי
לגללי כלבים
 ממתכת מגולוונת

בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, גוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
נפח 25 ליטר

 קיבוע באמצעות
יציקת בטון

90

29

29

42

42
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עזית
לגללי כלבים 
שקיות ושלט

 מתכת מגולוונת
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, גוון לפי בחירה 
RAL ממניפת

קיבולת 25 ליטר
 קיבוע באמצעות

יציקת בטון

25
6

38

Ø42
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2020  /  ברזיות קטלוג מוצרים 

בר
ברזיה מיציקת בטון 

אדריכלי בגוונים 
ומרקם לפי בחירה

עיגון לקרקע 
 באמצעות

בסיס הברזיה
 מותאם לתקן

הנגישות 1918 חדש

2547

84

76

פריסקופ
 ברזיה מיציקת
 בטון אדריכלי

 בגוונים ומרקם
לפי בחירה

 עיגון לקרקע
 באמצעות

בסיס הברזיה
 כולל אפשרות

לתוספת שוקת לכלבים
 מותאם לתקן

הנגישות 1918 חדש

47 17

80

66



אוריאן
מיציקת בטון  ברזי

 אדריכלי בגוונים
ומרקם לפי בחירה

עיגון לקרקע באמצעות 
בסיס הברזיה

מותאם לתקן הנגישות 
1918 חדש

2020  /  ברזיות קטלוג מוצרים 

צוננים
 יציקת בטון אדריכלי

בגוון ומרקם לפי בחירה
 סבכה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
  עיגון לקרקע על

ידיד בסיס הברזייה

43

91

54.8

70
89

36

96

43

67



2020  /  מערכות בר קטלוג מוצרים 

41

31

 בר גפן
ללא משענת

 בסיס ורגלי המושב
ממתכת מגולוונת / 

נירוסטה 
כל חלקי המתכת 

בצביעה אלקטרוסטטית 
 בתנור בגוונים

RAL לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות ברגי 

עיגון או עוגנים לבטון

בר גפן
בסיס ורגלי המושב 
ממתכת מגולוונת / 

נירוסטה 
 כל חלקי

המתכת בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור 

בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי 
עיגון או עוגנים לבטון

11
2

41

45

75

68
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בר סולארי
 בסיס ורגלי המושב

ממתכת מגולוונת / נירוסטה 
כל חלקי המתכת בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור בגוונים 
RAL לפי בחירה ממניפת

מושבים ושולחן מלוחות עץ גוון 
וסוג לפי בחירה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 
עוגנים לבטון

כולל מערכת סולארית להפעלת 
4 מטענים לטלפון נייד

בר הדס
 בסיס ורגלי המושב

ממתכת מגולוונת / נירוסטה 
כל חלקי המתכת בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור בגוונים 
RAL לפי בחירה ממניפת

מושבים ושולחן מלוחות עץ גוון 
וסוג לפי בחירה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 
עוגנים לבטון

162

75

10
5

87

69
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גושני עגול
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור בגוונים

RAL לפי בחירה ממניפת
לוחות עץ גושני גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 

עוגנים לבטון

45

Ø300/400

70
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גל
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

לוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון

חאן כיתה
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור בגוונים

RAL לפי בחירה ממניפת
לוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 
עוגנים לבטון 766

97
80

45

Ø400

71
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צוותא
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

RAL בחירה ממניפת
לוחות עץ  גוון לפי בחירה

 קיבוע באמצעות ברגיי ג’מבו
או רגליים יצוקות בבטון

320
47

16
0

40

שזלונג 
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

לוחות עץ גוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגיי ג’מבו או רגליים יצוקות בבטון

גורדון
ספסל מיציקת בטון 

 אדריכלי בגוונים ומרקם
לפי בחירה

מושב ומשענת ממתכת 
מגולוונת מנוקבת

מסעדי יד ממתכת מגולוונת  
צביעה אלקטרוסטטית 

בתנור בגוונים לפי בחירה 
ממניפת RAL, קיבוע 

באמצעות עוגנים לבטון
 מותאם לתקן

31הנגישות 1918 חדש
7

Ø360

826545

חדשחדש חדש

160

60

72
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גושני רדיוס

חדש

57

45

גושני

חדש

15
5

15
3

57

45
32

73
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ירושלים - גן הזיתים
תכנון אדריכלית נוף – רחל לוינשטיין

44

7245

46

45

45

100

44

62

85
45

44

64

חדש

הדום

         שז 
מתכת מגולוונת

 כל חלקי המתכת צבועים בצביעה
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוון לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון

שולחןכסא 90

74
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63

76
45 64

65

11
9.

5

45.4

75
.3

18
.5

54

46
44

10562

85

44

שולחן קפהברמושב זוגי כסא נוח

75
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פופ
מערכת ישיבה מבטון אדריכלי 

בגוונים ומרקם לפי בחירה

111

59

38
111

74

38

חדש

פופ מושב

נהריה - שכונת אכזיב
תכנון - נחלת הכלל

76



173

49

60

קקטוס
מערכת ישיבה מיציקת 

בטון אדריכלי בגוונים 
ומרקם לפי בחירה

קיבוע באמצעות בטון 

85

3045

Ø56

Ø78

ניצן
מערכת ישיבה 

מיציקת בטון 
אדריכלי בגוונים 

 ומרקם
לפי בחירה

קיבוע באמצעות 
בטון 
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אתנחתא
מערכת ישיבה מבטון אדריכלי 

בגוונים ומרקם לפי בחירה
בשילוב לוחות במבוק

168

50
60
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פסק זמן
מערכת ישיבה מבטון אדריכלי 

בגוונים ומרקם לפי בחירה
בשילוב לוחות במבוק

158

50
89

79

46

78



אחרי הגשם
מערכת ישיבה מבטון 

 אדריכלי בגוונים ומרקם
לפי בחירה

קיבוע באמצעות יציקת בטון

122186

75
38

Ø95 Ø47

הדום
מערכת ישיבה 

מיציקת בטון אדריכלי 
 בגוונים ומרקם

לפי בחירה
קיבוע באמצעות בטון 

4530

Ø60
Ø120
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אלה מונגש
שולחן ומושבים מיציקת בטון אדריכלי 

בגוונים ומרקם לפי בחירה
רגליים ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות בטון

ניתן לשלב לוח משחק
מותאם לתקן נגישות 1918 חדש

אלה
שולחן ומושבים מיציקת בטון 

אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה
רגליים ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות בטון

ניתן לשלב לוח משחק

213

84

45
3590

213

84

45
3590
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ירושלים - גינה ברחוב מנשה

81
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אלון
 שולחן ומושבים

מיציקת בטון אדריכלי 
בגוונים ומרקם לפי בחירה
רגליים ממתכת מגולוונת 
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

 בתנור, בגוונים
RAL לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות בטון
ניתן לשלב לוח משחק

90

84

45
3521

5

אלון מונגש
 שולחן ומושבים

מיציקת בטון אדריכלי 
בגוונים ומרקם לפי בחירה
רגליים ממתכת מגולוונת 
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

 בתנור, בגוונים
RAL לפי בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות בטון
ניתן לשלב לוח משחק

 מותאם לתקן נגישות
1918 חדש

90

76

45

34

35

181

82
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סביון
שולחן ומושבים מיציקת 

בטון אדריכלי בגוונים 
ומרקם לפי בחירה

קיבוע באמצעות בטון
ניתן לשלב לוח משחק

 מותאם לתקן נגישות
1918 חדש

מחומש
שולחן ומושבים 

מיציקת בטון 
 אדריכלי גוון

ומרקם לפי בחירה
רגליים מברזל 

מגולוון
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי 

RAL בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות 

בטון
 ניתן לשלב

לוח משחק  

98

76

11
5

42

10
2

17
9

90

75
90

חרוב
 שולחן ומושבים

מיציקת בטון 
 אדריכלי

 גוון ומרקם
לפי בחירה

 רגליים
מברזל מגולוון

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי 

RAL בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות 

בטון
  ניתן לשלב

לוח משחק  

98
76

11
5

42
10

2
17

9

83



שחבש
 שולחן מבטון אדריכלי בשילוב

לוח משחק לפי בחירה
רגליים ממתכת מגולוונת / נירוסטה
כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

 אלקטרוסטטית בתנור,
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

90קיבוע באמצעות ברגי עיגון או בטון

83
90

83

180

90
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ירקון מושבי בטון
שולחן, מושבים ורגלי הספסלים 

מיציקת בטון אדריכלי בגוונים 
ומרקם לפי בחירה

קיבוע באמצעות בטון 
ניתן לשלב לוח משחק

מותאם לתקן נגישות 1918 החדש

חדש

ירקון מושבי עץ
שולחן ורגלי הספסלים מיציקת בטון 

אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה
מושבי עץ, סוג וגוון לפי בחירה

קיבוע באמצעות בטון 
ניתן לשלב לוח משחק

מותאם לתקן נגישות 1918 החדש

חדש

14087

73

45

14
0

43

85



הכרמל
 שולחן ומושבים
 מבטון אדריכלי,

גוון ומרקם לפי בחירה
קיבוע באמצעות בטון
מותאם לתקן נגישות 

1918 חדש
 

165

80

42

91
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הירדן
 גוון ומרקם לפי בחירה
 שולחן ורגלי הספסלים

מבטון אדריכלי,
 מושבי עץ,

סוג וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות בטון
מותאם לתקן נגישות 

1918 חדש

עדולם
 שולחן ומושבים
 מבטון אדריכלי,

גוון ומרקם לפי בחירה 
קיבוע באמצעות בטון
 מותאם לתקן נגישות

1918 חדש

165

80

42

91

165

80

42

91
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בוסתן
 רגליים ושלדה

ממתכת מגולוונת 
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

לוחות עץ וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון 

או עוגנים לבטון

בוסתן מונגש
  רגליים ושלדה

ממתכת מגולוונת 
 כל חלקי המתכת צבועים

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

לוחות עץ וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 

עוגנים לבטון
מותאם לתקן נגישות 1918 חדש

200

80

85 75

50

8020
0

200

80

85 75

50

13
9

80
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משושה מטע
לוחות עץ אורן בגוון לפי בחירה

 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או יסוד בטון

262

75
22

7

גורן
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת
לוחות עץ סוג וגוון לפי בחירה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 
עוגנים לבטון

מותאם לתקן נגישות 1918 חדש

Ø125

Ø245

45

75
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גינה מונגש
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית, בתנור 
RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת

לוחות עץ וגוון לפי בחירה
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 

עוגנים לבטון
מותאם לתקן נגישות 1918 חדש

208

91
14

4

גינה
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת
לוחות עץ וגוון לפי בחירה

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 
עוגנים לבטון

208

92
20

8
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כרם
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 

עוגנים לבטון

225

95
22

5

כרם מונגש
רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור בגוונים

RAL לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות ברגי עיגון או 

עוגנים לבטון
מותאם לתקן נגישות 1918 חדש

225

95
15

7
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פרדס
 רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

RAL בחירה ממניפת
 קיבוע באמצעות ברגי עיגון

או עוגנים לבטון
המוצר מודולרי וניתן לבנות/להרכיב 

במספר העמדות
מותאם לתקן הנגישות 1918 החדש

110

40

55

45

74

חדש

92



קקל עם גגון
 לוחות עץ אורן בגוון

לפי בחירה
 קיבוע באמצעות

ברגי עיגון או יסוד בטון
 ניתן לקבל דגם

מותאם לנגישות

קקל
 לוחות עץ אורן בגוון

לפי בחירה
 קיבוע באמצעות

ברגי עיגון או יסוד בטון
 ניתן לקבל דגם

מותאם לנגישות

74

180

145

192

25
3

145180

74
17

5
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2020  /  מתקני קשירת אופניים קטלוג מוצרים 

קשת
צינור מתכת מגולוונת / 

נירוסטה בקוטר 2 צול
בגוונים לפי בחירה 

ממניפת RAL בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור

 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או בטון

78

55

5

חניתה
מתכת מגולוונת / 

נירוסטה
בגוונים לפי בחירה 

ממניפת RAL בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור

 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או בטון

90

70

5
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2020  /  מתקני קשירת אופניים קטלוג מוצרים 

מתקן אופניים 
קפיץ

מתכת מגולוונת / 
נירוסטה

בגוונים לפי בחירה 
ממניפת RAL בצביעה 
אלקטרוסטטית בתנור

 קיבוע באמצעות
ברגי עיגון או בטון

200

47

Ø35
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2020  /  גדרות ומעקות קטלוג מוצרים 

נוי
מעקה הגנה לצמחיה 

או מעקה הפרדה
 מתכת מגולוונת

 כל חלקי המתכת
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע על ידי ברגי עיגון 

או בטון

חן
מעקה הגנה לצמחיה 

או מעקה הפרדה
 מתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי 

RAL בחירה ממניפת
 קיבוע על ידי

ברגי עיגון או בטון

12
0

180390

A
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2020  /  מגני עצים קטלוג מוצרים 

דקל
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

17
0

Ø40

זית
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

19
0

41

41

חרוב
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

17
0

40

40
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2020  /  מגני עצים קטלוג מוצרים 

תאנה
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

ערבה
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

20
0

50

צאלון
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

19
0

40

17
0

Ø61

Ø35 Ø
70
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רימון
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי 

RAL בחירה ממניפת
23קיבוע בקרקע

0

60
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2020  /  עמודי מחסום קטלוג מוצרים 

עמוד מחסום 
נשלף 
STOP

מתכת מגולוונת  
צביעה אלקטרוסטטית 

בתנור בגוונים לפי 
RAL בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות 
יציקת בטון

עמוד מחסום 
STOP

מתכת מגולוונת  
צביעה אלקטרוסטטית 

בתנור בגוונים לפי 
RAL בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות 
יציקת בטון

60

15

15

60

15

15

עמוד מחסום 
גלים

מתכת מגולוונת  
צביעה אלקטרוסטטית 

בתנור בגוונים לפי 
RAL בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות 
יציקת בטון

60
15

15

100



2020  /  עמודי מחסום קטלוג מוצרים 

עמוד מחסום 
לפיד

מתכת מגולוונת בקטרים 
4,6,8,10 צול

צביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
נירוסטה 3,4,6,8 צול

קיבוע באמצעות יציקת בטון

עמוד מחסום 
גליל 

נשלף
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע בקרקע

עמוד מחסום 
גליל

 מתכת מגולוונת
בקטרים 4,6,8,10 צול

צביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
נירוסטה 3,4,6,8 צול

ניתן לקבל עם פס זוהר
 קיבוע באמצעות

יציקת בטון

60

ØA“

99

Ø15

10
0

81

Ø18
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אביב
עמודים ושלדה ממתכת 

מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

חיפוי לוחות עץ גוון וסוג 
לפי בחירה

 כולל ספסל מחובר
דגם אביב

 קיבוע באמצעות
ביטון בקרקע

מותאם לתקן הנגישות 
1918 החדש

2020  /  סככות קטלוג מוצרים 

אורנית
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

 חיפוי לוחות עץ גוון
וסוג לפי בחירה

גודל הסככה נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

200

26
4

17
8

23
2

6346

146
182

חדש
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סינגפור עץ
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 

 בצביעה אלקטרוסטטית
בתנור, בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
 חיפוי לוחות עץ גוון

וסוג לפי בחירה
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

200

25
8

16
6

2020  /  סככות קטלוג מוצרים 

גל
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

 חיפוי לוחות עץ גוון
וסוג לפי בחירה

גודל הסככה נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

200

22
3

25
3
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נפאל
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

 חיפוי לוחות עץ גוון
וסוג לפי בחירה

גודל הסככה נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

200

28
6

30
6

2020  /  סככות קטלוג מוצרים 

בורמה
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
 חיפוי לוחות עץ גוון

וסוג לפי בחירה
גודל הסככה נתון לשינוי

 קיבוע באמצעות
ביטון בקרקע

300

25
1

15
6
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סינגפור מתכת
ממתכת מגולוונת

 כל חלקי המתכת צבועים
 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוונים לפי בחירה ממניפת
חיפוי פח מנוקב

קיבוע באמצעות ביטון בקרקע

200

25
8

16
6

הונג קונג
ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

חיפוי פח מנוקב
גודל הסככה נתון לשינוי

 קיבוע באמצעות
ביטון בקרקע

200

25
8

16
6
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עמק
ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

חיפוי פח מנוקב
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

בנקוק
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

חיפוי פח מחורר או בלוחות 
עץ גוון וסוג לפי בחירה

גודל הסככה נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

200

26
2

25
3

200

25
8

18
6

2020  /  סככות קטלוג מוצרים  106



דלהי
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 

 בצביעה אלקטרוסטטית
בתנור, בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
 חיפוי לוחות עץ גוון

וסוג לפי בחירה
גודל הסככה נתון לשינוי

 קיבוע באמצעות
ביטון בקרקע

928

36
5

40
0
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520

27
3

25
0

ליאור
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
 חיפוי לוחות עץ גוון

וסוג לפי בחירה
 גודל הסככה

נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

2020  /  סככות קטלוג מוצרים  108



מיכל
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

 חיפוי לוחות עץ גוון
וסוג לפי בחירה

גודל הסככה נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

מלזיה
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור, 
בגוונים לפי בחירה 

RAL ממניפת
 חיפוי לוחות עץ גוון

וסוג לפי בחירה
 גודל הסככה

נתון לשינוי
 קיבוע באמצעות

ביטון בקרקע

924

40
0

Ø1000
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299

140140 20

22
828

0

45

286

חדש
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נועה
 עמודים שלדה

וחיפוי מלוחות עץ אורן 
גוון לפי בחירה

 גודל הסככה
נתון לשינוי

 קיבוע באמצעות
ביטון בקרקע

527

31
2

59
0

500
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האנוי
 עמודים ושלדה

ממתכת מגולוונת
כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי בחירה 
RAL ממניפת

 חיפוי לוחות עץ גוון
וסוג לפי בחירה או פח 

מנוקב לפי בחירה
גודל הסככה נתון לשינוי

 קיבוע באמצעות
ביטון בקרקע

760

227

326
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עמדות החתלה
עמודים ושלדה ממתכת מגולוונת

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור בגוונים

RAL לפי בחירה ממניפת
חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה

כולל אשפתון עם מכסה
קיבוע באמצעות ביטון בקרקע

מותאם לתקן הנגישות 1918 החדש

2020  /  עמדות החתלה קטלוג מוצרים 

25
8

90

62

15684

חדש

112



2020  /  עמדות החתלה 113קטלוג מוצרים 



שמשית בז
לוחות עץ במבוק 

 חלקי המתכת מגולוונת
או נירוסטה

כל חלקי המתכת צבועים 
בצביעה אלקטרוסטטית 
בתנור, בגוון לפי בחירה 

RAL ממניפת
קיבוע באמצעות בטון

25
3

Ø300

Ø14
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2020  /  שמשיות קטלוג מוצרים 

שמשית נץ
“ראטן” קלוע

 חלקי המתכת מגולוונים
או נירוסטה

המתכת  בצביעה 
 אלקטרוסטטית בתנור,

RAL בגוון לפי בחירה ממניפת
קיבוע באמצעות בטון

תכנון - מייזיץ כסיף אדריכלים

24
0

40

Ø250
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2020  /  שלטים ולוחות מודעות קטלוג מוצרים 

גן דני
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 
אלקטרוסטטית 

בתנור, בגוונים לפי 
RAL בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות 
יסוד בטון

גן השחר
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

 אלקטרוסטטית
בתנור, בגוונים לפי 

RAL בחירה ממניפת
 קיבוע באמצעות

יסוד בטון

גן מכבי
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

 אלקטרוסטטית
בתנור, בגוונים לפי 

RAL בחירה ממניפת
 קיבוע באמצעות

יסוד בטון 24
2

140

25
2

92

29
3

27
1

112
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2020  /  שלטים ולוחות מודעות קטלוג מוצרים 

אופיר
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

 אלקטרוסטטית
בתנור בגוונים לפי 

RAL בחירה ממניפת
 קיבוע באמצעות

יסוד בטון

ציון
מתכת מגולוונת 

כל חלקי המתכת 
צבועים בצביעה 

 אלקטרוסטטית
בתנור, בגוונים לפי 

RAL בחירה ממניפת
 קיבוע באמצעות

יסוד בטון
30

0

Ø12

40
5

320
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2020  /  יוצרים את הסביבה קטלוג מוצרים 

ארגזי חול
פתרון מקורי לכסוי ארגזי 

החול בגני ילדים המשמש גם 
כספסלי ישיבה 

 עשוי לוחות עץ אורן
בגוון לפי בחירה

 במצב פתוח משמש
כ-2 ספסלים

קיבוע באמצעות בטון

220
28

200

67

20
030

9
11

7
70

12
5

20
25
30

קן 
לציפור 

סיס
במטרה לתת 

מענה שיאפשר 
לקנן במרחבים 

האורבאניים ובכדי 
לגדל את דור 
העתיד שלהם

118



2020  /  יוצרים את הסביבה קטלוג מוצרים 

יעני

19
8

90
31

80

10339

חדש

מתקן להאכלת חתולים
 עשוי נירוסטה )מגש(

ומתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 
RAL בחירה ממניפת

קיבוע באמצעות ברגי עיגון או עוגנים לבטון
ניתן לשלב לוגו העירייה או כל כיתוב אחר

124.7

32
.7

32.7

69
.8

חדש

119



2020  /  יוצרים את הסביבה קטלוג מוצרים 

ביתני שומר
180

15
0

12
0

23
0

חדש

שולחן פינג פונג
שולחן מיציקת בטון אדריכלי בגוונים ומרקם לפי בחירה

 רשת מתכת מגולוונת ובצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים 
RAL  לפי בחירה ממניפת

השולחן מפרופילי מתכת/ בטון, קיבוע באמצעות בטון

274

15
2

166

76

חדש

26
0

21
1

49

100

146

חדש

120



116גחלים

81
45

140מנגל

40
90

40

2020  /  על האש 121קטלוג מוצרים 
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