
 עובי

3 . מ" מ0.4  מ" מ1.0 

3 . מ" מ0.6  מ" מ1.5 

3 . מ" מ0.8  מ" מ2.0 

3 . מ" מ1.0  מ" מ2.5 

3 . מ" מ1.5  מ" מ3.1 

4 .מ" מ2.0  מ" מ4.0 

6 . מ" מ3.0  מ" מ5.0 

8 . מ" מ4.0  מ" מ6.2 

10 .מ" מ5.0  מ" מ8.0 

12 . מ" מ6.0  מ" מ10.0 

16 . מ" מ8.0  מ" מ12.5 

20 . מ" מ10.0  מ" מ15.0 

מ" מ20.0 

מ" מ25.0 

מ" מ30.0 

סיבים

ארוגים

מ קוטר "   מ2x3 צינור 

מ קוטר "   מ3x4 צינור 

מ קוטר "   מ4x5 צינור 

.-70 מ קוטר "   מ5x6 צינור 

.-75 מ קוטר "   מ6x8 צינור 

.-100 מ קוטר " מ8x10 צינור 

.-110 מ קוטר " מ10X12 צינור 

.-120 מ קוטר " מ12X14 צינור 

.-130 מ קוטר " מ14X16 צינור 

.-160 מ קוטר " מ18X20 צינור 

.-160 מ קוטר " מ23X25 צינור 

.-175 מ קוטר " מ28X30 צינור 

דופ

.-300  ליטר4 

.-90  ליטר1 

.-30 ק"סמ 200 

.-18 ק"סמ 100 

 גרם20 בקבוק דבק בלזה  

 גרם50 בקבוק דבק בלזה  

 גרם20 בקבוק דבק אליפטי  

 גרם50 בקבוק דבק אליפטי  

 גרם5 שפופרת דבק בלזה 

20
5.- .-15 ' יח4 - 6-32 או 4-40 אומים נעץ 

.-25 ' יח10אריזה  - MP JET M3 אום נעץ 

.-6 .-20 ' יח4- אום נעץ + מ " מ25x6-32 סט 

.-10 .-3  מפתח אלן מידות שונות 

.-10 .-1 מחיר יחידה-  ברגים שונים 

.-20 .-20 ' יח4- אום נעץ + מ " מ19x4-40 סט 

.-18 .-50 .-18 .-10 מ" מ8עץ לבן קשה 

.-12 .-35 ברגים ואומים

ם
לי

ב
די

.-375 . מ" מ2.0  .-45 .-140 .-40 .-8 מ" מ6.5 או 5עץ לבן קשה 

.-550 .מ" מ3.0 

דבק אליפטי .-18 חריץ לכן נסע + 23x10- מ " ס40

.-325 . מ" מ1.5  .-140 .-450 .-100 .-6 מ" מ4 או 3עץ לבן קשה 

.-200 . מ" מ0.5  דופ ומדלל, אליפטי, דבק בלזה .-14 10x12.5 - 10x10- מ " ס40

ק
בו

.-250 . מ" מ1.0  מדלל דבק בלזה

מחיר 55-. עובי  MODEL LITE ק " סמ230 צבע לבן או בלזה .-30 25x25

10x10

.-12 ק" סמ17,  לדגמיםVallejo צבע אקרילי  .-17 15x15

מ" ס30X60לוחות קרבון ארוג   .-35 22-. גרם9 אריזה BOB SMITH דבק לברגים  20x20

.-95 8-. גרם256כמות ,  דקות30  או 5י, BSI אפוקסי  7x7

ש
ל

שו
10-.מ 11-. גרם12,  לדגמיםHumbrol צבע 

11x40

.-65 40-. גרם128כמות ,  Finish Cure - BSI אפוקסי  12x50

ת
זנ

א
80-.מ .-40 25-. גרם 20 אריזה BSIל  ' דבק ציאנו ג 9x30

.-115 .-60 32-. גרם128,  דקות30-15-5י, BSI אפוקסי 

.-50 צבעים וחומרי מילוי, דבקים .-25 12x15מעוגלת 

.-65 .-20 20-. גרם28אBSI FOAM CURE דבק לחומרים מוקצפים  6x20

.-28 .-100  QA-6 ,20-. גרם170! המזרז הטוב בעולם 10x18טרפזית 

.-38 .-25  DEBONDER  ק" סמ50ממיס לדבק מהיר .-22 11x11מעוגלת 

7.5x7.5טרפזית 

.-21 .-15 15-. יחידות6-  מזלף מיוחד להדבקות עדינות  11x10טרפזית 

.-13 .-48 9-. גרם14 גודל ULTRA CURE דבק לצמיגים  5.5X6 - 5X5

ה
פ

ק
ת

ה
ת 

פ
17-.ש .-5 כל הסוגים,  פיה חלופית לדבק מהיר .-12

לאורך מ" ס92אורך  .-45 15-.  סמיך או דלילSuper Gold גרם 14  10x12טרפזית 

.-18 20x5.5 - 18x7 

סיבים צינורות קרבון  .-35 מיוחד למודלים מפלסטיק  Plastic Cure גרם 14  .-22 25x9

3X12 - 12x4 - 10x3

ה
מ

רי
 ז

ת
פ

ש

.-20 מ"   מ3x3 מוט מרובע  .-36 ק" סמ60 תכולה Bob Smith מזרז  .-13 20x3.25 

.-85 ק" סמ225 תכולה Bob Smith מילוי מזרז 

.-16 מ" מ0.5x10 פס קרבון  .-60 מ אורך"  מ915קורות מיוחדות   דליל או בינוני BSI גרם 56 

.-15 מ"   מ2x2 מוט מרובע  .-45 ל " מ140 מזרז ארוסול  .-12

(30x30) 

.-13 מ"   מ0.6x5 פס קרבון  .-36 בינוני או סמיך,   דלילBSI גרם 28  - .-80 (40x40) 

.-10 מ"   מ0.5x3 פס קרבון  .-24 -  דליל או בינוניBSI גרם 14  .-55

20x20 - 30x10 - 15x15 

.-20 מ" מ4 מוט עגול קוטר  - Hot Stuff - Bob Smithדבקים מהירים   .-40 (25x25) 

.-17 מ" מ3 מוט עגול קוטר  .-170  SIG Coverall 4.50 גודלX1.7מטר - .-30

.-15 מ" מ2.5 מוט עגול קוטר  .-65 ר"מ/ גרם50מ " ס95x95 מיקרוגלס  .-25  15X15מחורץ לבנית קופסת תצוגה למודלים 

10x10 - 6x12 - 15x5 

.-12 מ" מ2 מוט עגול קוטר  .-120  ULTRACOTE LITE , 183צבעים שקופיםX66מ" ס .-28 .-18 (10x20) - (12.5x12.5) - 6.2x18 

.-10 מ" מ1.5 מוט עגול קוטר  .-120  ULTRACOTE , 183צבעים רגיליםX66מ" ס .-22 .-14

(6.2x8) - 4x10 - 6.2x6.2 

.-9 מ" מ1 מוט עגול קוטר  .-110  MONOKOTE  183 כל הצבעיםX66מ" ס .-16 .-10 8x8 - 5x10 

.-55   Super Flying 60גx200מ" ס .-12 .-8 3x10 - 2x10 - 1.5x10 

מ" ס92מוטות קרבון אורך  .-65  Super Flying 60 צבע שקוףx200מ" ס .-14 .-9

3x6 - 3x5 - 3x3 - 2x5 

.-12  4.5X3.5אדום, מ" ס92אורך , מ" מ .-75  200x70 Polyester Solarfilmמ " ס -11 .-8 5x5 - 4x8 - 4x4 

.-12  3.5X1.5צהוב, מ" ס92אורך , מ" מ .-35  TRIM MONOKOTE 9-. צבע זוהר .-6

מ"  מ915קורות 
.-10  4X3אפור,  מטר1אורך , מ" מ .-25  TRIM MONOKOTE 9-. צבע רגיל .-6  2x4 - 2x3 - 2x2 - 1.5x1.5 

.-10  3X2אפור,  מטר1אורך , מ" מ .-8 לבן ואדום, כתום, צהוב, מ" ס60x40,  נייר אורז אורן בלזה

.-10  2X1לבן,  מטר1אורך , מ" מ .-15 כתום וכחול, צהוב, מ" ס61x46,  נייר משי יפני .-35 ק" גושים של עץ בלזה לדצמ

-

קישוט וחיזוק, חומרי ציפוי (' יח10' מינ)מ " מ1000 לוחות אורך  +10%

צינורות ניילון 1.50 מ" ס70x100 נייר משי לבן   לוחות בלזה בקושי או סוג מיוחד +20%-40%

.-55 35-. קג1 לוח עופרת  מ" מ1 עובי 300X600 לוח פלסטיק שקוף  .-180 .-120

-

.-13 מ אורך" ס92-  מ " מ1.5 כבל שזור  .-45 מ" מ3 עובי 300X1220 דיקט צפצפה  .-150 .-100 -

.-7 מ"  מ1.6נירוסטה /  מוט אלומיניום  .-25 מ" מ3 עובי 300X600 דיקט צפצפה  .-120 .-80

.-52 .-42

.-7 מ" מ1.2 או 1.0 מוט נירוסטה  - - .-1200 .-90 .-60 -

.-44 .-35

.-65 6.4x7.2 .-38  6.4 .-44 .-150 .-1000 .-78

.-36 .-29

.-60 5.6x6.4 .-36 .-120 .-800 .-66

.-29 .-23

.-55 4.8x5.6 .-30  4.8 .-32 .-105 .-650 .-54

.-26 .-21

.-47 4.0x4.8 .-22  4.0 .-28 .-90 .-550 .-44

.-23 .-19

.-40 3.2x4.0 .-17  3.2 .-22 .-70 .-450 .-39

.-20 .-16

.-35 2.4x3.2 .-11  2.4 .-20 .-65 .-400 .-35

.-350 .-27 .-18 .-15

.-10  2.0 .-17 .-55 .-350 .-30

.-28 1.6x2.4 .-9  1.6 .-17 .-55

.-11

.-8  1.2 .-17 .-55 .-350 .-24 .-16 .-13

.-20 .-13 .-10

.-7  1.0 .-25 .-80 .-550 .-21 .-14

מ"מ מ"מ מ"מ

.-27 0.8x1.6 .-7  0.8/0.6/0.4 .-25 .-80 .-550

150רוחב  100רוחב  76רוחב 
 עובי

מחיר קוטר מחיר מ"קוטר מ מ"ס מ"ס

צינורות פליז פלדות 15x30 30x60 122x122 מספר 

מ"סשכבות

FEBRUARY  2023 2023פברואר  

מתכות+מ אורך" מ925פלדות וצינורות  פלסטיק- צפצפה - דיקט תעופתי רב שכבתי  מ אורך"  מ915לוחות בלזה 

BUILDING MATERIALS & ADHESIVES חומרי בניה ודבקים

MANUFACTURERS תוצרת

          BOB SMITH  - SUPER FLYING - TOPAFLITE - 

HORIZON - TISSAN HAIFA

          BOB SMITH  - SUPER FLYING - TOPAFLITE - 

 HORIZON - TISSAN HAIFA

בעץ   רק)
(בלזה  


