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מכסים ורשתות ניקוז
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מדגם 
רשום

המכסים מתאימים לת"י 489  	
המכסים מגיעים בקטרים 50ו-60 	
המסגרות העגולות והמרובעות מגיעות בקטרים 50 ו-60 	
D400 - כבישים, מדרחוב, אזורי חנייה ושוליים קשים. 	
B125 - מדרכות, אזורים להולכי רגל, מגרשי חניה  	

ומשטחי חניה. 
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מק"טגובה מסגרתתאור
מחיר 
 יחידה
בש"ח

מחיר הובלה בש"ח ע״פ מרחק בק״מ*

עד 225עד 120עד 60  

D400 עם סגר ב.ב לעומס Ø50 16.0020.0030.00  752.00 12380001039מכסה

D400 עם סגר ב.ב לעומס Ø60 18.0026.0038.00  861.00 12380001040מכסה

מכסה Ø50 עם סגר NAMON לעומס 
D40012380001043 1,190.00  16.0016.0016.00

מכסה Ø60 עם סגר NAMON לעומס 
D40012380001032 1,364.00  16.0016.0016.00

D400 עם רשת רונדו לעומס Ø50 16.0016.0016.00  923.00 12380001041מכסה

D400 עם רשת רונדו לעומס Ø60 17.0017.0017.00  1,211.00 12380001042מכסה

B125 עם סגר ב.ב לעומס Ø40 14.0014.0014.00  402.00 5383400000מכסה

B125 עם סגר ב.ב לעומס Ø50 14.0014.0018.00  547.00 10380001033מכסה

B125 עם סגר ב.ב לעומס Ø60 16.0016.0016.00  611.00 10380001027מכסה

מכסה Ø50 עם סגר NAMON לעומס 
B12510380001034 807.00  13.0013.0015.00

מכסה Ø60 עם סגר NAMON לעומס 
B12510380001029 1,023.00  16.0016.0016.00

B125 עם רשת רונדו לעומס Ø50 14.0014.0014.00  604.00 10380001035מכסה

B125 עם רשת רונדו לעומס Ø60 16.0016.0016.00  655.00 10380001036מכסה

מכסים עם מסגרת עגולה

10



מדגם 
רשום

מכסה מיועד לשטחים מרוצפים במשתלבות.  	
את המכסה מרצפים במשתלבות בעובי 6 ס"מ.  	
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מחיר הובלה בש"ח ע״פ מרחק בק״מ*

עד 225עד 120עד 60 

מכסה Ø50 סגר ב.ב עם מסגרת מרובעת 
B125 16.0016.0016.00  602.00 8380001044לעומס

מכסה Ø60 סגר ב.ב עם מסגרת מרובעת 
B125 17.0017.0023.00  700.00 8380001047לעומס

מכסה Ø50 סגר NAMON עם מסגרת 
B125 16.0016.0016.00  945.00 8380001045מרובעת לעומס

מכסה Ø60 סגר NAMON עם מסגרת 
B125 17.0017.0017.00  1,114.00 8380001048מרובעת לעומס

מכסה Ø50 רשת רונדו עם מסגרת 
B125 16.0016.0016.00  562.00 8380001046מרובעת לעומס

מכסה Ø60 רשת רונדו עם מסגרת 
B125 17.0017.0017.00  656.00 8380001037מרובעת לעומס

מכסה מרובע מיצקת למשתלבת 6 ס"מ 
B125 50 לעומסX50 13.0013.0019.00  1,001.00 10386530310פתח

 MTM-62-40 50 לתא קוטר Ø40 מכסה
*B125 14.0014.0014.00  430.00 10380400640לעומס

 MTM-75-40 60 לתא קוטר Ø40 מכסה
B125 14.0014.0020.00  430.00 10380400740לעומס

 MTM-75B-50 60 לתא קוטר Ø50 מכסה
B125 21.0021.0023.00  552.00 10384500740לעומס

 MTM-75C-50 60 לתא קוטר Ø50 מכסה
D400 26.0026.0033.00  821.00 10387500740לעומס

 80X80 מסגרת מרובעת Ø50 מכסה
B125 26.0026.0038.00  611.00 10385500740לעומס

 80X80 מסגרת מרובעת Ø50 מכסה
D400 28.0039.0059.00  869.00 15388500740לעומס

B125 לשוחת פלסטיק לעומס Ø40 19.0019.0023.00  748.00 12290080041מכסה

B125 לשוחת פלסטיק לעומס Ø50 25.0025.0033.00  827.00 14290090250מכסה

סמל רשות מקומית מברונזה, ₪148

מכסים עם מסגרת מרובעת
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רשתות ניקוז מלבניות ואבני צד מיצקת ברזל

הערות
התקנת רשת תל אביבית עם אבן צד תבוצע על גבי . 1

 .MD-6 ;MD-5 ;MD-4 ;MD-2 ;MD-1 קולטנים
התקנת רשת תל אביבית ללא אבן צד תבוצע על גבי . 2

.MD-24 ;MD-22 ;MD-21 קולטנים
למסגרת של רשת תל אביבית ארבע אוזניים עם חורים . 3

לעיגון בזמן ההרכבה.

אין אפשרות להרכיב את הרשתות התל אביביות בצורה . 4
הפוכה בגלל המבנה שלהן.

רשת ניקוז ריבועית 40x40 משתלבת היטב עם אבני . 5
תעלה דו שיפועיות.

 רשת ניקוז ריבועית 40x40 ניתן להתקין על קולטנים מסוג. 6
MD-24 ;MD-22 ;MD-21, דרושות שתי רשתות לקולטן.

10

מין לפי מס' קטלוגיהדמיה ומידותתאור/שם
התקן

מחיר יח' 
בש"ח

מחיר הובלה בש"ח ע״פ מרחק בק״מ*

עד 225עד 120עד 60  

מסגרת ורשת 
מיצקת ברזל

40X90     מידות חוץ של המסגרת
30X80    מידות פנים של המסגרת
34X84        מידות חוץ של הרשת

גובה המסגרת                  7.5

385417560C250 1,044.00   37.00   37.00   37.00  

מסגרת מיצקת 
ברזל ורשת מחומר 

פלסטי מרוכב
385417561C250 1,044.00   37.00   37.00   37.00  

  036560560C250 619.00   37.00   37.00   37.00רשת מיצקת ברזל

רשת מחומר 
  036560562C250 619.00   37.00   37.00   37.00פלסטי מרוכב

מסגרת מיצקת 
  036540170C250 428.00   37.00   37.00   37.00ברזל

מסגרת ורשת 
  420258551D400 1,090.00   42.00   42.00   42.00מיצקת ברזל

  036540190D400 655.00   42.00   42.00   42.00רשת מיצקת ברזל

מסגרת מיצקת 
  036540180D400 437.00   42.00   42.00   42.00ברזל

אבן צד מיצקת 
ברזל דגם תל אביב

אורך - 90, רוחב - 12.5, גובה - 16

036570190- 267.00   30.00   30.00   30.00  

אבן צד מיצקת 
  28.00   28.00   28.00   505.00 -036570191ברזל דגם חריש

אבן אי מיצקת 
ברזל

אורך - 90, רוחב - 23, גובה - 16

036570200- 364.00   34.00   34.00   34.00  

רשת ניקוז ריבועית 
40X40

40X40      מידות חוץ של המסגרת
38X38     מידות פנים של המסגרת

37X33.5         מידות חוץ של הרשת
גובה המסגרת                   9

385437380C250 487.00   30.00   30.00   30.00  

מדגם 
רשום
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רשתות ניקוז דגם MRN לתאים מלבניים

מיועד להרכבה דגםמספר קטלוגי
על

משקל יחידה 
מחיר יח' בש"חבק"ג

מחיר הובלה ליח' בש"ח

עד 225עד 120עד 60 

310508104MRN-50X80 MD-1 ,קולטנים
MD-6 ,MD-2~ 40 2,423.00   53.00   53.00   53.00  

311313104MRN-100X100 תא מלבני
100X100~ 80 3,288.00   70.00   70.00   70.00  

311315104MRN-100X120 תא מלבני
100X120~ 90 3,686.00   85.00   85.00   85.00  

311517104MRN-120X140 תא מלבני
120X140~ 120 4,359.00   98.00   98.00   98.00  

311818104MRN-150X150 תא מלבני
150X150~ 160 5,622.00   130.00   130.00   130.00  

311501804MRN-150X180 תא מלבני
150x180190 6,676.00  155.00155.00155.00

הערות:
הרשתות עשויות פלדה מגולוונת בחום )ציפוי אבץ חם(.. 1
הרשתות מיועדות להרכבה על קולטנים ותאים מלבניים . 2

בשטחים פתוחים. עבור תאים גדולים יותר ניתן לייצר 
תקרת מעבר מתאימה.

חיבור הרשת לתא המלבני ע"י ברגי עיגון )דיבלים( שאינם . 3
מסופקים ע"י ולפמן תעשיות.

הרשת עשויה ממוטות פלדה 16 ∅ מ"מ במרווחים . 4
של 10 ס"מ )משבצות 10X10 ס"מ( + מסגרת היקפית 

מפרופיל פלדה.

A-A 

A A

10cm
Ø16

10x10cm
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