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46

ברזים
סטנד ברזי סדרת אגם

5
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ברקודכמות באריזהמק"ט

13000107290105375568

ברזים
סדרת אגם

אגם פרח קצר

ברקודכמות באריזהמק"ט

13001107290105375575

אגם פרח בינוני

ברקודכמות באריזהמק"ט

13002107290105375582

אגם פרח ארוך

ברקודכמות באריזהמק"ט

13004107290105375599

אגם פרח פיה מהצד קצר (ברבור)

ברקודכמות באריזהמק"ט

13005107290105375605

אגם פרח פיה מהצד ארוך (ברבור)

ברקודכמות באריזהמק"ט

13019107290105375612

אגם פרח נשלף

5
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ברקודכמות באריזהמק"ט

13021107290105375636

אגם אינטרפוץ 4 דרך

ברקודכמות באריזהמק"ט

13020107290105375629

אגם אינטרפוץ 3 דרך

ברזים
סדרת אגם

ברקודכמות באריזהמק"ט

325180/107290105370501

נקודת מים

ברקודכמות באריזהמק"ט

367150/107290105372222

אגם פיית מילוי עם בורר מצבים לאמבטיה

ברקודכמות באריזהמק"ט

367050/107290105372215

אגם פיית מילוי לאמבטיה

55
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ברקודכמות באריזהמק"ט

13009107290105374202

אגם אמבטיה מיקס

ברקודכמות באריזהמק"ט

13008107290105375650

אגם אמבטיה נוסטלגיה ענתיקה

ברקודכמות באריזהמק"ט

3008107290105375643

אגם אמבטיה נוסטלגיה טל

ברזים
סדרת אגם

55
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ברקודכמות באריזהמק"ט

13010107290105375667

ברקודכמות באריזהמק"ט

13017107290105375681

ברקודכמות באריזהמק"ט

13018107290105375698

ברקודכמות באריזהמק"ט

13015107290105375704

ברקודכמות באריזהמק"ט

13011107290105375674

ברקודכמות באריזהמק"ט

13016107290105375711

אגם סוללה מהקיר פיה קצרה

אגם סוללה חרמון פיה ארוכהאגם סוללה חרמון פיה קצרה

אגם סוללה תבור פיה קצרה

אגם סוללה מהקיר פיה ארוכה

אגם סוללה תבור פיה ארוכה

ברזים
סדרת אגם

5

www.tzinor.co.il | 08-8569630 .צינור וברז קטלוג מוצרים | הפריון 82 א.ת. צפוני ת.ד. 6676 אשדוד | טל. 08-8565280 | פקס            |



51

ברקודכמות באריזהמק"ט

13012107290105375728

ברקודכמות באריזהמק"ט

13022107290105375742

ברקודכמות באריזהמק"ט

13023107290105375759

ברקודכמות באריזהמק"ט

13013107290105375735

אגם מים קרים מיקס מהקיר

אגם מים קרים ידני מהשישאגם מים קרים ידני מהקיר

אגם מים קרים מיקס מהשיש

ברזים
סדרת אגם - מים קרים

5
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ברזים
ידיות לברזים

זוג ידיות ענתיקה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3406
זוג ידיות ענתיקה לברז 

(אוניברסאלי)
50/57290105370747

זוג ידיות מורן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3392
זוג ידיות מורן לברז

רקע לבן   (אוניברסאלי)
50/57290105370693

3393
זוג ידיות מורן לברז

רקע פרגמון  (אוניברסאלי)
50/57290105370709

3394
זוג ידיות מורן לברז

רקע אפור  (אוניברסאלי)
50/57290105370716

זוג ידיות טל

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3404
זוג ידיות טל לברז

(לראש עגול)
50/57290105370723

3405
זוג ידיות טל לברז

(לראש מרובע)
50/5 7290105370730

זוג ידיות בקלית

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3390
זוג ידיות בקלית לברז

(לראש עגול)
100/107290106233300

3391
זוג ידיות בקלית לברז

(לראש מרובע)
100/107290106233317
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ברקודכמות באריזהצבעמק"ט

107290106232877לבן13030

107290106232884אדום13031

107290106232891צהוב13032

107290106232907אפור כהה13033

יהלום מעוצב למטבח

ברזים
סדרת יוקרה

עוצב למטבח

5

ווטרפול בניאס לכיור רחצה - מפל נמוך

ברקודכמות באריזהמק"ט

13038107290106232938

5
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ברזים
ברזים גלויים

USA - צינור וברז T (ניל) ברז טי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20292
ברז טי (ניל) 3/8*1/2 צינור 

וברז 
2007290013749543

20293
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 צינור 

וברז 
2007290013749550

GERMANY - פרימיום צינור וברז T (ניל) ברז טי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20330
ברז טי (ניל) 3/8*1/2  

120/107290105374097פרימיום צינור וברז 

20331
ברז טי (ניל) 1/2*1/2  

120/107290105374103פרימיום צינור וברז 

LONG - ארוך פרימיום צינור וברז T (ניל) ברז טי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20296
ברז טי (ניל) 3/8*1/2 ארוך 

פרימיום צינור וברז 
100/107290105374110

20297
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 ארוך 

פרימיום צינור וברז 
100/107290105374127

USA

GERMANY

PRIMIUM LONG
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ברזים
ברזים גלויים

ברז T (ניל) פרימיום קולור מרובע

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20540
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 מרובע 

סאטן
100/10 7290013749758

20541
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 מרובע 

נחושת צהובה
100/10 7290013749765

20542
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 מרובע 

נחושת אדומה
100/10 7290013749772

ברז T (ניל) פרימיום קולור אובלי 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20543
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 אובלי 

7290013749789 100/10סאטן

20544
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 אובלי 

7290013749796 100/10נחושת צהובה

20545
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 אובלי 

7290013749802 100/10נחושת אדומה

ברז T (ניל) פרימיום קולור מתומן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20546
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 מתומן 

סאטן
100/10 7290013749819

20547
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 מתומן 

נחושת צהובה
100/10 7290013749826

20548
ברז טי (ניל) 1/2*1/2 מתומן 

נחושת אדומה
100/10 7290013749833
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ברזים
ברזים גלויים

ברז טי T לניאגרה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290013749598ברז טי 1/2*1/2 לניאגרה20302

ברז טי (ניל) T  כפול

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

50/107290013749567ברז טי 3/8 (ניל) T כפול20298

ברז דלי כפול

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

50/107290013749574ברז דלי כפול 3/4*1/2 20300
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ברזים
ברזים גלויים

ברז זויתי כפול עם יציאה למדיח

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20301
ברז זויתי כפול 3/8*3/4*1/2  

עם יציאה למדיח
50/107290013749581

ברז זויתי משולש 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20339

ברז זויתי משולש  3/8*3/4*1/2  
חיבור לברז פרח ,יציאה למדיח, 

ברז צדדי 1/4
50/107290105373052

ברז למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290013749604ברז למכונת כביסה 3/4  מיני20303

100/107290013749611   ברז למכונת כביסה 3/4  20304

מיני
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ברזים
ברזים גלויים

ברז דלי שופך קצר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290013749628ברז דלי שופך קצר20305

ברז דלי שופך ארוך

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290013749635ברז דלי שופך ארוך20306

ברז למדיח מאחורי הסוללה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20307
ברז למדיח מאחורי הסוללה 

3/4*3/4*3/4
50/107290013749642
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ברזים
ברזים גלויים

מסוט לאסלה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290013749659מסוט לאסלה 203081/2

מסוט דו כיווני

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290106233157מסוט דו כיווני 203453/4

ברזים למיחם

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290106233164ברז למיחם מתכת 208503/8

100/107290106234277ברז למיחם מתכת 3/8 עם מדיד20851

100/107290106235380ברז למיחם מתכת 208521/2

100/107290106235397ברז למיחם מתכת 1/2 עם מדיד20853

100/107290106235403ברז למיחם פלסטיק 208653/8

100/107290106235410ברז למיחם פלסטיק 3/8 עם מדיד20866

100/107290106235427ברז למיחם פלסטיק 208671/2

100/107290106235434ברז למיחם פלסטיק 1/2 עם מדיד20868
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ברזים
ברזי גלויים  - שיברים

ברז כדורי - שיבר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290013749420ברז כדורי 1/2 ח.פ20272

100/107290013749482ברז כדורי 1/2 פ.פ20278

60/67290013749437ברז כדורי 3/4 ח.פ20273

60/67290013749499ברז כדורי 3/4 פ.פ20279

40/47290013749444ברז כדורי 1 ח.פ20274

40/47290013749505ברז כדורי 1 פ.פ20280

30/27290013749451ברז כדורי 1.1/4 ח.פ20275

30/27290013749512ברז כדורי 1.1/4 פ.פ20281

30/27290013749468ברז כדורי 1.1/2 ח.פ20276

30/27290013749529ברז כדורי 1.1/2 פ.פ20282

16/27290013749475ברז כדורי 2 ח.פ20277

16/27290013749536ברז כדורי 2 פ.פ20283

ברז כדורי נחושת - שיבר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290106233188ברז כדורי נחושת 1/2 ח.פ20880

100/107290106233195ברז כדורי נחושת 1/2 פ.פ20881

96/87290106233201ברז כדורי נחושת 3/4 ח.פ20882

96/87290106233218ברז כדורי נחושת 3/4 פ.פ20883

60/47290106233225ברז כדורי נחושת 1 ח.פ20884

60/47290106233232ברז כדורי נחושת 1 פ.פ20885

ברז אלכסון - שיבר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

30/107290106232983ברז אלכסון 3/4 20287

30/107290106232990ברז אלכסון 1 20288

107290106233003ברז אלכסון 1.1/4 20289

107290106233010ברז אלכסון 1.1/2 20290

107290106233027ברז אלכסון 2 20291

30/107290106233102ראש ברז אלכסון 3/4 20323

30/107290106233119ראש ברז אלכסון 1 20324

30/107290106233126ראש ברז אלכסון 1.1/4 20325

30/107290106233133ראש ברז אלכסון 1.1/2 20326

30/107290106233140ראש ברז אלכסון 2 20327
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ברזים
ברזי גן

ברז גן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290106232945ברז גן 1/2  סטנדרט20270

10/1007290106232952ברז גן 3/4  סטנדרט20271

100/107290013749734ברז גן 1/2  פרימיום20335

60/67290013749741ברז גן 3/4  פרימיום20336

ברז גן נחושת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290106232969ברז גן 1/2  נחושת20284

60/67290106232976ברז גן 3/4  נחושת20285

1007290106233942ראש פרפר לברז גן נחושת20321

ברז למיכל מים (ג'ריקן)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290013749666   ברז 1/2 למיכל מים (ג'ריקן)10039
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ברזים
ברזי קיר

ברז קיר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

207290106233034//10ברז קיר 203091/2

20310
ברז קיר 3/4 

10//207290106233041

207290106233058//10ברז קיר מרכזי20311

ראש ברז נחושת תיקני

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

200/257290013749697ראש ברז קצר מרובע20314

200/257290013749680ראש ברז קצר עגול20313

200/257290013749710ראש ברז ארוך מרובע20316

200/257290013749703ראש ברז ארוך עגול20315

20317
ראש ברז 1/2

100/107290106233065עם מאריך ניקל 2.5 ס"מ

20318
ראש ברז 1/2

100/107290106233072עם מאריך ניקל 5 ס"מ

20319
ראש ברז 3/4

100/107290106233089עם מאריך ניקל 2.5 ס"מ

20320
ראש ברז 3/4

100/107290106233096עם מאריך ניקל 5 ס"מ

ברז אוטומט

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

67290013749673מזרם אוטומט עם רוזטה20312

50/107290106233171ברז לקולר20855
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ברזים
חלקי חילוף לברזים

סט ברגי הידוק לברז פרח (פרסות) 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3035
סט ברגי הידוק בורג מרכזי 

לברזי פרח
100/107290106232860

3036
סט ברגי הידוק 2 ברגים 

לברזי פרח
100/107290106232853

מנגנון לברזי מיקס

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

13029
מנגנון לברזי מיקס סדרת 

10/1007290105371058אגם (קוטר 40)

אקצנטר ורוזטה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

100/107290105370464זוג אקצנטר ורוזטה  לסוללה 3173
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ברזים
מעדני זרימה

פרלטור קצר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

90/307290013749000פרלטור קצר הברגה חיצונית3300

60/307290013749017פרלטור קצר הברגה פנימית3301

רשת לפרלטור  

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

200/207290106233287רשת לפרלטור3309

פרלטור מתכוונן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3302
פרלטור מתכוונן הברגה 

חיצונית
300/207290013749024

3303
פרלטור מתכוונן הברגה 

פנימית
300/207290013749031

       מעדני זרימה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3310
מעדן זרימה קצר

 2 מצבים
230/107290106233294

3311
מעדן זרימה מתכוונן 

לבן  2 מצבים
230/107290013749048

3312
מעדן זרימה ארוך 

לבן  2 מצבים
230/107290013749055

3313
מעדן זרימה מתכוונן 

ניקל  2 מצבים
230/107290013749062

3314
מעדן זרימה ארוך 

ניקל  2 מצבים
230/107290013749079
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ברזים
חסכמים

חסכם קצר

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

180/367290013749093חסכם קצר הברגה חיצונית20826

180/367290013749116חסכם קצר הברגה פנימית20830

חסכם לברז אמבטיה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20832 
חסכם קצר לברז אמבטיה 

הברגה חיצונית
107290013749130

חסכם לראש מקלחת

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

180/367290013749086חסכם לראש מקלחת20825

מעדני זרימה חוסכים מים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20829
מעדן זרימה חסכם קצר

ניקל   2 מצבים
100/107290013749109

20831
מעדן זרימה חסכם ארוך

ניקל   2 מצבים
100/107290013749123
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ברזים
פיות לברזים

פיה ארוכה לברז פרח

פיה ארוכה לברז תבור 

פיה ארוכה לסוללת קיר 

פיה קצרה לברז פרח

פיה קצרה לברז תבור

פיה קצרה לסוללת קיר

ברקודכמות באריזהמק"ט

 3045100/107290106233256

ברקודכמות באריזהמק"ט

3043100/10729010537228

ברקודכמות באריזהמק"ט

3041100/107290105372185

ברקודכמות באריזהמק"ט

 3047100/107290106233270

ברקודכמות באריזהמק"ט

3044100/107290106233249

ברקודכמות באריזהמק"ט

3042100/107290105372192

ברקודכמות באריזהמק"ט

3040100/107290105372178

ברקודכמות באריזהמק"ט

3046100/107290106233263

פיה קצרה לברז חרמוןפיה ארוכה לברז חרמון
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