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אביזרי אמבטיה
סטנד אביזרי אמבטיה
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אביזרי אמבטיה
מזלף רחצה יד

מזלף רחצה יד סיגלית

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3203
מזלף רחצה יד סיגלית
5 מצבים להתזת מים

10/507290105372321

מזלף רחצה יד לידיה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3201
מזלף רחצה יד לידיה
5 מצבים להתזת מים

10/507290105372307

מזלף רחצה יד אדמיראל

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3202
מזלף רחצה יד אדמיראל

5 מצבים להתזת מים
10/507290105372314

מזלף רחצה יד מילאנו

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3204
מזלף רחצה יד מילאנו

5 מצבים להתזת מים מעוצב 
כחול ים

10/507290105372246
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אביזרי אמבטיה
מזלף רחצה יד

מזלף רחצה יד לורטו

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3205
מזלף רחצה יד לורטו

מצב אחד פיות סיליקון
10/507290105372239

מזלף רחצה יד נאפולי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3207
מזלף רחצה יד נאפולי
3 מצבים להתזת מים

10/407290105372260

מזלף רחצה יד מגה לייט

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3206
מזלף רחצה יד מגה לייט 
בטכנולוגיית לד מהבהב 
בצבעים כחול אדום ירוק

10/507290105372253

מזלף רחצה יד טורינו

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3208
מזלף רחצה יד טורינו
5 מצבים להתזת מים

10/507290105372277

RGB LED
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אביזרי אמבטיה
מזלף ומערכות רחצה יד

מזלף רחצה יד ונוס

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3199
מזלף רחצה יד ונוס בצבע 
לבן מצב אחד פיות סיליקון

10/507290105372284

מערכת רחצה ליז

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3213

מערכת רחצה ליז
מזלף ליז 5 מצבי התזת 

מים, צינור מתכת 2מ', תופסן 
למזלף מתכוונן

10/307290105372338

מערכת רחצה אטלנטי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3212
מזלף אטלנטי 5 מצבי התזת 
מים, צינור מתכת 2מ', תופסן 

למזלף מתכוונן.
10/307290105372345

מזלף רחצה יד רעננית

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3200
מזלף רחצה יד רעננית בצבע 

ניקל מצב אחד פיות סיליקון
10/507290105372291
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אביזרי אמבטיה
מערכת רחצה לאמבטיה

ברקודכמות באריזהמק"ט

3220107290105372383

ברקודכמות באריזהמק"ט

3221107290105372390

מערכת רחצה נרקיסמערכת רחצה כלנית
מוט טוש מתכוונן, סבונייה,
מזלף 3 מצבי התזת מים,

צינור מתכת 2 מ'. 

ברקודכמות באריזהמק"ט

3248107290105372420

מערכת רחצה יוקרתית מרסי
מוט טוש מתכוונן, סבונייה,

מזלף מעוצב 3 מצבי התזת מים,
צינור מתכת 2 מ'.

ברקודכמות באריזהמק"ט

3247107290105372413

ברקודכמות באריזהמק"ט

3246107290105372406

מערכת רחצה יוקרתית ולנסיהמערכת רחצה יוקרתית סגונטו
מוט טוש מתכוונן, סבונייה,

מזלף מעוצב 3 מצבי התזת מים,
צינור מתכת 2 מ'.

מוט טוש מתכוונן, סבונייה, 
מזלף מעוצב, צינור מתכת 2 מ'.

מוט טוש מתכוונן, סבונייה,
מזלף 5 מצבי התזת מים,

צינור מתכת 2 מ'. 
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ראש טוש טוסון וזרוע טוש יצוקה 30 ס"מ

ראש טוש טיטניק וזרוע טוש יצוקה 50 ס"מ

ראש טוש סופר לייט בטכנולוגיית לד מהבהב 
בצבעים אדום כחול ירוק וזרוע טוש יצוקה 30 ס"מ

ראש טוש אופל וזרוע טוש יצוקה 50 ס"מ

אביזרי אמבטיה
ראש וזרוע טוש מקלחת

ברקודכמות באריזהמק"ט

32335/207290105372499

ברקודכמות באריזהמק"ט

32315/257290105372482

ראש וזרוע טוש אופלראש וזרוע טוש טיטניק

ברקודכמות באריזהמק"ט

32345/207290105372505

ברקודכמות באריזהמק"ט

31955/207290105372512

ראש וזרוע טוש סופר לייטראש וזרוע טוש טוסון
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ברקודכמות באריזהמק"ט

323510/507290105372437

ברקודכמות באריזהמק"ט

323610/507290105372444

ראש טוש פיזה ניקלראש טוש פיזה לבן
ראש טוש מצב אחד פיות סיליקון

ראש טוש טוסון

ברקודכמות באריזהמק"ט

323710/507290105372451

ראש טוש 3 מצבי התזת מים

ברקודכמות באריזהמק"ט

32325/207290105372475

ברקודכמות באריזהמק"ט

32395/207290105372468

ראש טוש אופלראש טוש טיטניק
ראש טוש יוקרה "6 ראש טוש יוקרה "8

ראש טוש מצב אחד פיות סיליקון

אביזרי אמבטיה
ראש טוש מקלחת
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אביזרי אמבטיה
מחלף וזרועות לטוש

זרוע לטוש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105372758זרוע לטוש 45º  15 ס"מ  3336

10/1007290105372765זרוע לטוש 45º  25 ס"מ  3337

10/1007290105372772זרוע לטוש 90º   25 ס"מ  3338

10/1007290105372789זרוע לטוש 90º   30 ס"מ  3339

10/1007290105372796זרוע לטוש 90º   40 ס"מ  3340

סעף דו כיווני לטוש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105370549סעף דו כיווני לבן3350

10/1007290105370556סעף דו כיווני ניקל3351

מסעף טי לבידה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

20/1007290106233461מסעף טי לבידה לבן3285

20/1007290106233478מסעף טי לבידה ניקל3289
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אביזרי אמבטיה
מערכת שטיפה להיגיינה אישית

מערכת שטיפה להגיינה אישית  טייקון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3290
מערכת הגיינה אישית  טייקון 

לבן 
12/367290105372642

3291
מערכת הגיינה אישית  טייקון 

ניקל 
12/367290105372659

3292
מערכת הגיינה אישית  טייקון 

ספירלה לבן 
12/367290105372666

3293
מערכת הגיינה אישית  טייקון 

ספירלה ניקל
12/367290105372673

אקדח למערכת שטיפה להגיינה אישית  טייקון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3284
אקדח לבן למערכת שטיפה 

להגיינה אישית  
10/1007290105372680

3286
אקדח ניקל למערכת שטיפה 

להגיינה אישית  
10/1007290105372697

מערכת שטיפה להגיינה אישית על האסלה טייקון אסלה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3283
מערכת שטיפה להגינה 

אישית על האסלה טייקון 
אסלה

5/207290105372703
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סבונייה מפוארת (דיספנסר)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3325
סבונייה מפוארת (דיספנסר) 

לבן יחיד
10/507290105372710

3328
סבונייה מפוארת (דיספנסר) 

ניקל יחיד
10/507290105372727

3326
סבונייה מפוארת (דיספנסר) 

לבן כפול
5/507290105372734

3329
סבונייה מפוארת (דיספנסר) 

ניקל כפול
5/507290105372741

סבונייה מפוארת למטבח (דיספנסר)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3335
סבונייה מפוארת למטבח 

(דיספנסר)
בקבוק 650 מ"ל

5/407290105372819

פקק מצחיה לאמבטיה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

25/1007290105370594פקק מצחיה לבן עם דיסקית3362

25/1007290105370600פקק מצחיה ניקל עם דיסקית3363

אביזרי אמבטיה
דיספנסרים
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מתלה לסבון זכוכית עגולה - מסדרת ליאם

מתלה נייר טואלט - מסדרת ליאם

מתלה מגבות עגול - מסדרת ליאם

מתלה מגבת ניקל מוט ישר - מסדרת ליאם

מתלה לסבון רשת - מסדרת ליאם

מתלה כוס למברשות - מסדרת ליאם

מתלה קולב למגבת - מסדרת ליאם

ברקודכמות באריזהמק"ט

 361310/207290105372550

ברקודכמות באריזהמק"ט

361510/207290105372574

ברקודכמות באריזהמק"ט

361610/207290105372581

ברקודכמות באריזהמק"ט

 361110/207290105372536

ברקודכמות באריזהמק"ט

361410/207290105372567

ברקודכמות באריזהמק"ט

361210/207290105372543

ברקודכמות באריזהמק"ט

361710/207290105372598

אביזרי אמבטיה
אביזרי תליה לאמבטיה
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סט אביזרי אמבטיה סדרת ליאם

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3610
סט אביזרי אמבטיה סדרת 

ליאם
5/107290105372529

אביזרי אמבטיה
אביזרי תליה לאמבטיה

מוטות אחיזה סדרת ליאם 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/257290105372826ליאם מוט אחיזה 30ס"מ3600

5/257290105372833ליאם מוט אחיזה 60ס"מ3601

3602
ליאם מוט אחיזה זוויתי כולל 

סבוניה רשת 
5/107290105372840

מוטות וילון

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/507290106233508מוט וילון ישר  75*3500115

5/507290106233515מוט וילון ישר  110*3501200

5/507290106233522מוט וילון ישר  140*3502260

5/507290106233539מוט וילון פינתי  80*3503190
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מתלה למזלף אושן

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105372369מתלה למזלף אושן3190

מתלה למזלף סידני

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105372352מתלה למזלף סידני3191

מתלה למזלף מיאמי

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105372376מתלה למזלף מיאמי, מתכת3192

אביזרי אמבטיה
מוטות וילון ומתלים
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כיסויים מהודרים למחסומי רצפה "4

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105370617רשת ניקל "4  בסיס עגול3370

10/1007290105370624רשת ניקל "4  בסיס מרובע3371

10/1007290105370631מכסה ניקל "4  בסיס עגול3372

10/1007290105370648מכסה ניקל "4  בסיס מרובע3373

10/1007290105370655רשת פליז "4  בסיס עגול3374

10/1007290105370662רשת פליז "4  בסיס מרובע3375

10/1007290105370679מכסה פליז "4  בסיס עגול3376

10/1007290105370686מכסה פליז "4  בסיס מרובע3377

כיסויים מהודרים למחסומי רצפה "6

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/207290105372093רשת פליז "6  בסיס עגול3355

10/207290105372086רשת פליז "6  בסיס מרובע3354

10/207290105372116מכסה פליז "6  בסיס עגול3357

10/207290105372109מכסה פליז "6  בסיס מרובע3356

אביזרי אמבטיה
כיסויים מהודרים למחסומי רצפה

כיסויים מהודרים למחסומי רצפה "8

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/207290105372123רשת פליז "8  בסיס עגול מונחת3661

107290105372147רשת פליז "8  בסיס עגול 3663

107290105372130רשת פליז "8  בסיס מרובע 3662

107290105372161מכסה פליז "8  בסיס עגול 3665

107290105372154מכסה פליז "8  בסיס מרובע 3664
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צינורות לטוש מתכת (דופן כפולה)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3270
צינור לטוש מתכת 1.5 מ'  

(דופן כפולה)
10/507290105372604

3272
צינור לטוש מתכת 2 מ'

(דופן כפולה)
10/507290105372611

צינורות לטוש דמוי מתכת 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/507290105372628צינור לטוש דמוי מתכת 1.5 מ' 3265

10/507290105372635צינור לטוש דמוי מתכת 2 מ' 3266

צינור לברז נשלף מתכת (דופן כפולה)

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3259
צינור לברז נשלף מתכת

1.2 מ' (דופן כפולה)
10/507290105370525

מזלף לברז נשלף 

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3258
מזלף לברז נשלף

(2 מצבים)
10/507290105370518

אביזרי אמבטיה
צינורות לאמבטיה
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מאריך לברז ניל  3/8

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/4007290105370006מאריך לברז ניל 3/8   15ס"מ3063

10/2507290105370013מאריך לברז ניל 3/8   20ס"מ3064

10/2507290105370020מאריך לברז ניל 3/8   25ס"מ3065

10/2507290105370037מאריך לברז ניל 3/8   30ס"מ3066

10/2507290105370044מאריך לברז ניל 3/8   35ס"מ3067

10/2507290105370051מאריך לברז ניל 3/8   40ס"מ3068

זוג צינורות לברז פרח  1/4*3/8

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3072
זוג צינורות לברז פרח 

1/4*3/8   40 ס"מ
10/2507290105370068

צינור גמיש מתכת  1/2

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/2507290013749925צינור גמיש מתכת 1/2   30 ס"מ3050

10/2507290013749932צינור גמיש מתכת 1/2   40 ס"מ3051

10/2507290013749949צינור גמיש מתכת 1/2   50 ס"מ3052

10/2507290013749956צינור גמיש מתכת 1/2   60 ס"מ3053

10/2507290013749963צינור גמיש מתכת 1/2   70 ס"מ3054

10/1007290013749970צינור גמיש מתכת 1/2   80 ס"מ3055

10/1007290013749987צינור גמיש מתכת 1/2   90 ס"מ3056

10/1007290013749994צינור גמיש מתכת 1/2   100 ס"מ3057

אביזרי אמבטיה
צינורות מתכת
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אביזרי אמבטיה
P.V.C צינורות

p.v.c  1/2 צינור לחץ משוריין גמיש

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105370075צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 30 ס"מ3077

10/1007290105370082צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 40 ס"מ3078

10/1007290105370099צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 50 ס"מ3079

10/1007290105370105צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 60 ס"מ3080

10/1007290105370112צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 70 ס"מ3081

10/1007290105370129צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 80 ס"מ3082

10/1007290105370136צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 90 ס"מ3083

10/1007290105370143צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 100 ס"מ3084

10/1007290105370150צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 120 ס"מ3085

10/1007290105370167צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 150 ס"מ3086

10/1007290105370174צינור לחץ משוריין גמיש p.v.c 1/2 200 ס"מ3087
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צינורות הורקה משוריין למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/307290106233386צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  1.5 מ'3108

5/307290106233393צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  2 מ'3109

5/307290106233409צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  2.5 מ'3110

5/307290106233416צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  3 מ'3111

5/307290106233423צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  3.5 מ'3112

5/307290106233430צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  4 מ'3113

5/307290106233447צינור הורקה משוריין למכונת כביסה  5 מ'3114

צינורות כניסת מים למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/307290105370211צינור כניסת מים למכונת כביסה  1.5 מ'3100

5/307290105370228צינור כניסת מים למכונת כביסה  2 מ'3101

5/307290105370235צינור כניסת מים למכונת כביסה  2.5 מ'3103

5/307290105370242צינור כניסת מים למכונת כביסה  3 מ'3104

5/307290105370259צינור כניסת מים למכונת כביסה  3.5 מ'3105

5/307290105370266צינור כניסת מים למכונת כביסה  4 מ'3106

5/307290105370273צינור כניסת מים למכונת כביסה  5 מ'3107

צינורות הורקה שרשורי למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/307290105370280צינור הורקה שרשורי למכונת כביסה  1.5 מ'3115

5/307290105370297צינור הורקה שרשורי למכונת כביסה  2 מ'3116

5/307290105370303צינור הורקה שרשורי למכונת כביסה  2.5 מ'3117

5/307290105370310צינור הורקה שרשורי למכונת כביסה  3 מ'3118

אביזרי אמבטיה
צינורות למכונת כביסה
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מנגנון ומצוף למונובלוק

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3356
סט מנגנון ומצוף למונובלוק  

אוניברסאלי 
127290105370563

מצוף צד למונובלוק

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

5/207290105370570מצוף צד  3/8  למיכלי הדחה3357

5/207290105370587מצוף צד  1/2  למיכלי הדחה3358

סט ברגים להתקנת אסלה / כיור

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

4007290105370433סט ברגים להתקנת אסלה3170

2007290105370440סט ברגים להתקנת כיור3171

אביזרי אמבטיה
אביזרים למיכלי הדחה

סט לאסלה סט לכיור
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אביזרי אמבטיה
אביזרים למיכלי הדחה

מצוף אוניברסאלי למיכל הדחה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3162

מצוף אוניברסאלי למיכל 
הדחה 3/8 עם מתאם 1/2 
ניתן להתקין במצב מאוזן

או מאונך.

10/507290105370389

מצוף קלקר למיכל הדחה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3163
מצוף קלקר 1/2 למיכל 

הדחה 
507290105370396

מצוף נחושת כדור פלסטיק

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3680
מצוף נחושת 1/2 כדור 

פלסטיק 
507290106239012

3681
מצוף נחושת 3/4 כדור 

פלסטיק 
507290106239029

307290106239036מצוף נחושת 1 כדור פלסטיק 3682

3683
מצוף נחושת 1.1/2 כדור 

פלסטיק 
207290106239043

207290106239050מצוף נחושת 2 כדור פלסטיק 3684
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מושב אסלה סטנדרט

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

12מושב אסלה סטנדרט לבן3720

12מושב אסלה סטנדרט  פרגמון 3721

12מושב אסלה סטנדרט  אפור3722

מושב אסלה מהודר

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

6מושב אסלה מהודר לבן3723

6מושב אסלה מהודר פרגמון 3724

6מושב אסלה מהודר אפור3725

מושב אסלה יוקרתי

כמות באריזהתאור הפריטמק"ט

6מושב אסלה יוקרתי לבן3726

6מושב אסלה יוקרתי פרגמון 3727

6מושב אסלה יוקרתי אפור3728

אביזרי אמבטיה
מיכלי הדחה ומושבי אסלה

ברגים למושב אסלה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/1007290105370402סט ברגים פלסטיק למושב אסלה3167

10/1007290105370419סט ברגים מתכת למושב אסלה3168
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כבל לתליית כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

10/507290105374165כבל לתליית כביסה 4מ"מ  20 מ'10085

10/507290105374172כבל לתליית כביסה 4מ"מ  30 מ'10086

107290105374189כבל לתליית כביסה 4מ"מ  50 מ'10087

87290105374196כבל לתליית כביסה 4מ"מ  1000 מ'10088

אביזרי אמבטיה
אביזרים לתליית כביסה

מפצל למכונת כביסה

ברקודכמות באריזהתאור הפריטמק"ט

3349
מפצל פלסטיק Y למכונת 

כביסה 
10/1007290105370532

1610
מפצל פליז Y (כולל ברזים) 

למכונת כביסה 
10/507290106232631

1611
מפצל 3/4 כפול

(למכונת כביסה) פלסטיק
10/507290106232426

צינור למייבש כביסה

ברקודאריזהתאור הפריטמק"ט

157290105370426 מטרצינור למייבש כביסה3169
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אביזרי אמבטיה
מערכת פינוק למקלחת

ברקודאורך חבילהתאור הפריטמק"ט

257290106238893צינור גקוזי 20 מ"מ3120

257290106238909צינור גקוזי 25 מ"מ3121

257290106238916צינור גקוזי 32 מ"מ3122

257290106238923צינור גקוזי 33 מ"מ3123

257290106238930צינור גקוזי 40 מ"מ3124

257290106238947צינור גקוזי 48 מ"מ3125

257290106238954צינור גקוזי 50 מ"מ3126

257290106238961צינור גקוזי 60 מ"מ3127

257290106238978צינור גקוזי 63 מ"מ3128

257290106238985צינור גקוזי 75 מ"מ3129

257290106238992צינור גקוזי 90 מ"מ3130

257290106239005צינור גקוזי 110 מ"מ3131

שאיבה והולכת נוזלים במערכות ג'קוזי ובריכות, במידות מותאמות לאביזרי • 

המערכות.

צינור .P.V.C גמיש ומחוזק בספירלת .P.V.C קשיחה.• 

עמיד בתנאי מזג האויר.• 

שטח פנימי חלק , חיצוני חלק.• 

• -15ºC < TEMP < 60ºC

צינור ג'קוזי
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