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אינסטלציה
פיטינגים פליז

זוית סטריט פליזזוית פליז

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223003/810/1007290106234345

223011/210/1007290106234352

223023/410/1007290106234369

22303110/1007290106234376

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223101/210/1007290106234383

223113/410/1007290106239531

22312110/1007290106234390

ניפל מעבר פליזניפל כפול פליז

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223201/410/1007290106234406

223213/810/1007290106234413

223221/210/1007290106234420

223233/410/1007290106234437

22324110/1007290106234444

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223303/8*1/410/1007290106234451

223313/8*1/210/1007290106234468

223323/4*1/210/1007290106234475

מעבר ח.פ. פליזבושינג פליז

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223401/2*3/810/1007290106234482

223413/4*1/210/1007290106234499

223421*1/210/1007290106234505

223431*3/410/1007290106234512

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

1/410/1007290106234529ח * 3/8פ22350

3/810/1007290106234536ח * 1/2פ 22351

1/210/1007290106234543ח * 3/4פ22352

3/410/1007290106234550ח * 1פ22353
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אינסטלציה
פיטינגים פליז

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223603/810/1007290106234567

223611/210/1007290013749314

223623/410/1007290013749321

22363110/1007290013749338

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223751/210/1007290106234574

223763/410/1007290106234581

22377110/1007290106234598

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223803/810/1007290106234604

223811/210/1007290106234611

223823/410/1007290106234628

22383110/1007290106234635

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

223681/210/1007290013749284

223693/410/1007290013749291

22370110/1007290013749307

1/225/2007290106233768 חור 8 מ"מ20233

1/225/2007290106233775 חור  10מ"מ20235

1/225/2007290106233782 חור 12 מ"מ20236

3/425/2007290106233799 חור 8 מ"מ20237

3/425/2007290106233805 חור 10 מ"מ20238

3/425/2007290106233812 חור 12 מ"מ20239

125/2007290106233829 חור 20 מ"מ20240

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

1010/2507290013749185 מ"מ20225

1510/2507290013749192 מ"מ20226

2010/2507290013749208 מ"מ20227

2510/2507290013749215 מ"מ20228

3010/2507290013749222 מ"מ20229

5010/2507290106233744 מ"מ20330

10010/2507290106233751 מ"מ20231

מופה פליזפקק פליז

כפה פליזמסעף פליז

מאריכים פליז
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אינסטלציה
פיטינגים כרום (ניקל)

זוית סטריט כרוםזוית כרום

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

233503/810/1007290106234642

233511/210/1007290106234659

233523/410/1007290106234666

23353110/1007290106234673

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

233601/210/1007290106234680

233613/410/1007290106234697

23362110/1007290106234703

ניפל מעבר כרוםניפל כפול כרום

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

233671/410/1007290106234710

233683/810/1007290106234727

233691/210/1007290106234734

233703/410/1007290106234741

23371110/1007290106234758

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

233753/8*1/410/1007290106234765

233763/8*1/210/1007290106234772

233773/4*1/210/1007290106234789

מעבר ח.פ. כרום (ניקל)בושינג כרום

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

233801/2*3/810/1007290106234796

233813/4*1/210/1007290106234802

233821*1/210/1007290106234819

233831*3/410/1007290106234826

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

1/410/1007290013748997ח * 3/8פ3058

1/210/1007290106234833ח * 3/8פ3059

1/210/1007290106234840ח * 3/4פ3060

3/410/1007290106234857ח * 1/2פ3061
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אינסטלציה
פיטינגים כרום (ניקל)

מופה כרוםפקק כרום

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

233953/810/1007290106234864

233961/210/1007290106234871

233973/410/1007290106234888

23398110/1007290106234895

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

234051/210/1007290106234932

234063/410/1007290106234949

23407110/1007290106234956

מפתח Lמסעף כרום

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

234103/810/1007290106234963

234111/210/1007290106234970

234123/410/1007290106234987

23413110/1007290106234994

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

10/1007290013749727מפתח ל20328

מאריכים כרום

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

10250/107290013749239 מ"מ20550

15250/107290013749246 מ"מ20551

20250/107290013749253 מ"מ20552

25250/107290013749260 מ"מ20553

30250/107290013749277 מ"מ20554

50250/107290106233959 מ"מ20555

100250/107290106233966 מ"מ20556
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אינסטלציה
שסתום אל חוזר

שסתום אל חוזר קפיצי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290013749369שסתום אל חוזר קפיצי 202541/2

10/1007290013749376שסתום אל חוזר קפיצי 202553/4

10/1007290013749383שסתום אל חוזר קפיצי 202561

10/1007290106233843שסתום אל חוזר קפיצי 202521.1/4

10/1007290106233836שסתום אל חוזר קפיצי 202511.1/2

4/207290013749390שסתום אל חוזר קפיצי 202532

שסתום אל חוזר קלפה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290106233973שסתום אל חוזר קלפה 207141/2

10/1007290106233980שסתום אל חוזר קלפה 207153/4

10/1007290106233997שסתום אל חוזר קלפה 207161

5/507290106234000שסתום אל חוזר קלפה 207171.1/4

5/507290106234017שסתום אל חוזר קלפה 207181.1/2

5/507290106234024שסתום אל חוזר קלפה 207192

שסתום אל חוזר לדוד שמש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20244
שסתום אל חוזר 1/2

לדוד שמש
10/1007290013749345

שסתום פורק לחץ (בטחון) לדוד שמש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20246
שסתום פורק לחץ (בטחון) 

1/2 לדוד שמש
10/507290013749352
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אינסטלציה
שעון מים ואביזרי תיקון

קופלונג פליז יחיד

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/807290013749147קופלונג פליז יחיד  201581/2

5/807290013749159קופלונג פליז יחיד  201593/4

קופלונג פליז כפול

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/807290013749161קופלונג פליז כפול  201601/2

5/807290013749178קופלונג פליז כפול  201613/4

רקורד שעון מים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/407290013749413רקורד לשעון מים 202653/4

10/407290106233904רקורד לשעון מים 202661

10/407290106233911רקורד לשעון מים 202671.1/4

2/407290106233928רקורד לשעון מים 202681.1/2

2/407290106233935רקורד לשעון מים 202692

שעון מים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

107290106233850שעון מים 3/4  ללא רקורדים20258

107290013749406שעון מים 3/4 20259

107290106233867שעון מים 202601

67290106233874שעון מים 202611.1/4

67290106233881שעון מים 202621.1/2

67290106233898שעון מים 202632
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טפלון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/250/10007290013748799טפלון גרמני20803

פשתן

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290013748782פשתן בצמות20800

7290106234031פשתן 25ק"ג20801

7290106234048פשתן 50ק"ג20802

אינסטלציה
אביזרי אטימה

מקטין לחץ

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/507290013749840מקטין לחץ  207121/2

10/507290013749857מקטין לחץ  207133/4
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אומגה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

120/9607290013748867אומגה 50001/2

120/9607290013748874אומגה 50013/4

100/8007290013748881אומגה 50021

70/5607290013748898אומגה 50031.1/4

40/3207290013748904אומגה 50041.1/2

40/3207290013748911אומגה 50052

5/3207290013748928אומגה 50063

5/1707290013748935אומגה 50074

5/807290013748942אומגה 50086

אומגה לתלייה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

207290106234178אומגה לתלייה 1/2 לתקרה20840

207290106234185אומגה לתלייה 3/4 לתקרה20841

107290106234192אומגה לתלייה 1 לתקרה20842

107290106234208אומגה לתלייה 1.1/4 לתקרה20843

107290106234215אומגה לתלייה 1.1/2 לתקרה20844

107290106234222אומגה לתלייה 2 לתקרה20845

107290106234239אומגה לתלייה 2.1/2 לתקרה20846

107290106234246אומגה לתלייה 3 לתקרה20847

107290106234253אומגה לתלייה 4 לתקרה20848

חובק פיצוץ

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/507290013748805חובק פיצוץ לצנרת 208051/2

10/507290013748812חובק פיצוץ לצנרת 208063/4

10/507290013748829חובק פיצוץ לצנרת 208071

10/507290013748836חובק פיצוץ לצנרת 208081.1/4

10/507290013748843חובק פיצוץ לצנרת 208091.1/2

10/507290013748850חובק פיצוץ לצנרת 208102

אינסטלציה
אומגות
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אינסטלציה
מטהרי מים

אבניתון ראשי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20820
אבניתון ראשי, בית סנן 3/4 

ומסנן "10 
107290106234055

אבניתון לדוד שמש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

127290106234062אבניתון לדוד שמש20821

אבניתון למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

257290106234079אבניתון למכונת כביסה20822

בית המסנן מיוצר מפוליפרופילן טהור עם הברגות 3/4 • 

מנחושת כולל מפתח לבית המסנן, מתלה, ומסנן "10.

מסנן את המים מפני חלקיקים ולכלוך במים רחיפים • 

חול וחלודה.

בית המסנן מיוצר מפוליפרופילן טהור עם הברגות 1/2 • 

כולל סילופוס.
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אינסטלציה
מטהרי מים

מערכת טיהור מים

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106234093מערכת סינון מים 3 שלבים20824

סננים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20823
סט סננים למערכת סינון מים 

3 שלבים
107290106234086

107290106234123סנן פחם סופח כלור20834

107290106234130סנן חלקיקים פוליתילאן20835

107290106234147סנן למקרר / מטהרי מים20836

ברז מזיגה על השיש למערכת טיהור מים

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20849
ברז מזיגה על השיש 
למערכות טיהור מים

5/107290106234260

כדורי סילופוס

ברקודתאור הפריטמק"ט

7290106234161כדורי סילופוס 1ק"ג 20838

מערכת טיהור המים מותקנת מתחת לכיור עם ברז • 

מזיגה על השיש.

מסנן חלקיקים "10 מסנן פחם "10 מסנן סופח כלור • 

ריחות וטעמי לוואי. 

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



102

כמות באריזהתאורמק"ט

21710  6*1/825/100
21711  6*1/425/100
21712  6*3/825/100
21713 6*1/225/100
21714  6*3/425/100
21715  8*1/825/100
21716  8*1/425/100
21717  8*3/825/100
21718  8*1/225/100
21719  8*3/425/100
21720  10*1/425/100
21721  10*3/825/100
21722  10*1/225/100
21723  10*3/425/100
21724  12*1/425/100
21725  12*3/825/100
21726  12*1/225/100
21727  12*3/425/100

כמות באריזהתאורמק"ט

21730  6*1/825/100
21731  6*1/425/100
21729  8*1/825/100
21733  8*1/425/100
21734  8*3/825/100
21735  8*1/225/100
21736  10*1/425/100
21737  10*3/825/100
21738  10*1/225/100

כמות באריזהתאורמק"ט

21800  6*1/825/100
21801  6*1/425/100
21802  8*1/825/100
21803  8*1/425/100
21804  8*3/825/100
21805 12*1/425/100
21806 12*3/825/100
21807 12*1/225/100

כמות באריזהתאורמק"ט

217006*625/100
217018*825/100
2170312*1225/100
25/100מחבר מעבר נעץ 6*8 21705

כמות באריזהתאורמק"ט

21815  6*1/825/100
21816  6*1/425/100
21817 8*1/425/100

אינסטלציה
מחברי תפן למערכות מים

כמות באריזהתאורמק"ט

217906*625/100
217918*825/100
2179212*1225/100

מחבר נעץ הברגה נקבהמחבר נעץ הברגה זכר

זוית נעץ הברגה זכר

מחבר נעץ כפול

זוית נעץ כפולהזוית נעץ הברגה נקבה
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כמות באריזהתאורמק"ט

21830  6*1/825/100
21831  6*1/425/100
21832  8*1/825/100
21833  8*1/425/100
21834  8*3/825/100
21835  12*1/425/100
21836  12*3/825/100
21837  12*1/225/100

כמות באריזהתאורמק"ט

21840  6*1/825/100
21841  8*1/425/100

כמות באריזהתאורמק"ט

21825 6*6*625/100
21826 8*8*825/100
21827 12*12*1225/100

כמות באריזהתאורמק"ט

218591/425/100
218601/225/100

כמות באריזהתאורמק"ט

219051/825/100
219061/425/100
219073/825/100
219081/225/100
219093/425/100

כמות באריזהתאורמק"ט

218951/825/100
218961/425/100
218973/825/100
218981/225/100
218993/425/100
21900125/100

אינסטלציה
מחברי תפן למערכות מים

מסעף טי נעץ הברגה נקבהמסעף טי נעץ הברגה זכר

אום דקמסעף טי נעץ כפול

פקק משושהכפה

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



104

כמות באריזהתאורמק"ט

218501/825/100
218511/425/100
218523/825/100
218531/225/100

כמות באריזהתאורמק"ט

218541/8*1/425/100
218553/8*1/825/100
218563/8*1/425/100
218571/2*1/425/100
218581/2*3/825/100

כמות באריזהתאורמק"ט

218651/8*1/4  25/100
218663/8*1/8  25/100
218673/8*1/4  25/100
218681/2*1/8  25/100
218691/2*1/4  25/100
218701/2*3/8  25/100
218713/4*1/4  25/100
218723/4*3/8  25/100
218733/4*1/2  25/100

כמות באריזהתאורמק"ט

25/100מקשר כפול 218801/8
25/100מקשר כפול 218811/4
25/100מקשר כפול 218823/8
25/100מקשר כפול 218831/2
25/100מקשר מעבר כפול  1/8*218851/4
25/100מקשר מעבר כפול  1/8*218863/8
25/100מקשר מעבר כפול  1/4*218873/8
25/100מקשר מעבר כפול  1/2*218881/4
25/100מקשר מעבר כפול  3/8*218891/2
25/100מקשר מעבר כפול  1/4*218903/4

כמות באריזהתאורמק"ט

219201/425/100

כמות באריזהתאורמק"ט

200 מטר6 מ"מ21950
100 מטר8 מ"מ21951

כמות באריזהתאורמק"ט

219306*3/825/100
219316*1/225/100
219326*3/425/100
219338*3/825/100
219348*1/225/100
219358*3/425/100
2193610*1/225/100
2193710*3/425/100
2193812*3/425/100

אינסטלציה
מחברי תפן למערכות מים

ניפל מעבר כפולניפל כפול

מקשר כפולבושינג

ברז מחט

צינור פיקוד למתקני מים

רקורד נעץ
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אינסטלציה
אטמים

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

3/82007290105371065 לניל20760
1/22007290105371072 לגמיש20761
3/42007290105371089 לסוללה20762
507290106235137אטם שטוח 1 20733
1007290106235229א. שטוח 50 לפקק20792

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2007290106235205ללא חור20771
2007290106235212עם חור20772

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

207551/22007290106235076
207563/42007290106235083
2075712007290106235090
207981.1/41007290106235106
207581.1/21007290106235113
2075921007290106235120

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20767
אטם מנג'ט לברך 

אסלה
107290105371232

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

107290106235175אטם מנג'ט כתר20766

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

207731.1/410/1007290105371218
20774210/1007290105371225

אטם לראש ברזאטם שטוח

אטפ פיבר

אטם מנג'ט כתראטם מנג'ט לברך אסלה

אטם מנג'ט לאסלה
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אינסטלציה
אטמים

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

1007290106235199אטם לפעמון20769

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

1007290105371259אטם למצוף20770

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

257290105371263אטם מנג'ט פוצ'י20344

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20748501007290106235052

20749691007290106235069

207541101007290105371270

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

207505020/5007290106235014

20751110157290106235021

20752160157290106235038

20753200157290106235045

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

207811.1/410/3007290105371195

20782210/3007290105371201

אטם למצוףאטם לפעמון

אטם אורינג עגולאטם מנג'ט פוצ'י

סט אטמים לסיפוןאטם חדירה
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אינסטלציה
אטמים

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2076332507290106235144
2076440507290106235151
2076550507290106235168

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2078340/32257290105371102
2078450/32257290105371096
2078550/40257290105371119
2078660/50257290105371126
2078960/40257290105371267

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20775322007290105371133
20776403007290105371140
2077750100/2007290105371157
20778751507290105371164
207791101007290105371171
20780160507290105371188

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

20768
אטם מנג'ט לניפל 

אסבסט
107290106235182

ברקודכמות באריזהתאורמק"ט

2079540/32257290106235236

2079650/32257290106235243

2079750/40257290106235250

אטם כדוריאטם קוני לאביזרי תבריג

אטם מנג'ט לניפל אסבסטאטם שפה לצנרת

אטם מעבר שטוח
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