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עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB15בוק10  76  257  מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB16בוק10  108   263 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB73בוק10  90   205 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB86בוק10  95   460 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB40בוק9  70   405 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB14בוק10  83   151 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB11בוק10  108   263 מ”מ

קישוטי עץ
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עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB59בוק10  195   258 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB7בוק9  230   220 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB55בוק10  170   170 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB48בוק9  15   265 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB53Lבוק10  100   100 מ”מ

AV8TB53Sבוק10  70   70 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB57Lבוק13  100   100 מ”מ

AV8TB57Sבוק13  70   70 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB52בוק9  140   140 מ”מ

קישוטי עץ
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קישוטי עץ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TD132בוק10  70   70 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB92בוק10  100   100 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB90בוק13  70   70 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB901בוק13  70   70 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB93140   140 מ”מ בוק9 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB94בוק18  76   76 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB56בוק18  76   76 מ”מ



325

ץ
ע

פילי 
פרו

ת ו
שו

ב
הל

קישוטי עץ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RB9070   70 מ”מ בוק9 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RB91בוק10  100   100 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RB94בוק13  70   70 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RB95בוק13  100   100 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RB93בוק9  140   140 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TB140בוק18  76   76 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RV86בוק5  50   120 מ”מ
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קישוטי עץ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8EP178בוק7  50   145 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8EP182בוק6  25   90 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8EP209בוק7  30   120 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8EP254בוק27  360   140 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8EP25660   150 מ”מ בוק9 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8OT43718  120   530 מ”מ

AV8OT439בוק20  140   750 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8AK671בוק13  80   470 מ”מ
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קישוטי עץ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RR43160 מ"מ בוק9 

AV8RR60150 מ"מ בוק15 

AV8RR45300 מ"מ בוק17 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8RR86בוק10  56  מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8ES142בוק7  85   85 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8ES147בוק7  95   95 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8ES149בוק7  130   130 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8ES237בוק18  310   310 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8ESN158בוק10  125   125 מ”מ

AV8RR43 AV8RR60 AV8RR45
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כרכובים מעץ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TT073בוק10  100   100 מ”מ

AV8TT074בוק97  87  170 מ"מ

AV8TT075בוק143  130  257 מ"מ

AV8TT076 בוק143  130  257 מ"מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TT006בוק95  89  321 מ"מ

AV8TT007בוק65  60  211 מ"מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TT076בוק 44  57  127 מ"מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TT116 152  70  35 :בוקמידה

AV8TT117203  89  38 :בוקמידה
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עץ:מידה: מק"ט: 

AV8KA651בוק 48  280  142 מ"מ

AV8KA653בוק 34  200  100 מ"מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8KA527Aבוק 160  360  220 מ"מ

AV8KA529בוק 120  895  210 מ"מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TT36845  135  45בוק

AV8TT369230  150  35בוק

AV8TT365115  75  35 בוק

AV8TT366130  95  35בוק

כרכובים מעץ

AV8KA527A AV8KA529
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פרופילי עץ מוטבעים

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC8'מייפל7  30 מ”מ אורך: 2.44 מ

בוק7  30 מ”מ אורך: 2.44 מ'

דובדבן7  30 מ”מ אורך: 2.44 מ'

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC9'מייפל 5  50 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC20'36 מ”מ  אורך: 2.44 מ בוק 10 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC22'בוק 5  35 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC24'בוק 9 19 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC29'16 מ”מ אורך: 2.44 מ מייפל 6 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC3                       7   28 מ”מ 
אורך: 2.44 מ'

מייפל
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פרופילי עץ מוטבעים

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC54'בוק9  20 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC31'26 מ”מ אורך: 2.44 מ בוק/מייפל7 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC35'בוק/מייפל 9  30 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC36'בוק/מייפל 9  30 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC34'בוק 9   60 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC33'בוק 10  50 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC52'בוק 5   10 מ”מ אורך: 2.44 מ
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עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC66'בוק 9   39 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC86'בוק 11  10 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC117'בוקאורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A435'בוק 9   30 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A436'בוק 9   30 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A432'בוק 6   38 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8TC62'בוק 15  19 מ”מ אורך: 2.44 מ

פרופילי עץ מוטבעים
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AV8ALA852'55   510 7 בוק

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A920'20 מ”מ אורך: 2.44 מ בוק 5 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A551'בוק 6   15 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A554'בוק 7   20 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A69 'בוק 5   50 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8A68'בוק 5  30 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV711'פופלר/מייפל 19  30 מ”מ אורך: 2.44 מ

פרופילי עץ מוטבעים
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עץ:מידה: מק"ט: 

AV8AC718'בוק 9   39 מ”מ אורך: 2.44 מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV507'21 מ”מ אורך: 2.44 מ אלון 26 

AV5070'21 מ”מ אורך: 2.44 מ בוק 26 

AV50700'21 מ”מ אורך: 2.44 מ מייפל 26 

עץ:מידה: מק"ט: 

AV5320            אלוןמקל סבא 26 12 מ”מ

AV533            בוקמקל סבא 26 12 מ”מ

AV5330            מהגוני מקל סבא 26 12 מ”מ

AV53301            מייפלמקל סבא 26 12 מ”מ

AV53302            דובדבןמקל סבא 26 12 מ”מ

AV53303            פופלרמקל סבא 26 12 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8666בוק 19  44 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV86אלון 12 30 מ”מ

AV8600בוק 12 30 מ”מ

AV86000מהגוני 12 30 מ”מ

AV860פופולר 12 30 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8704פופלר 21  9 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8AC716'בוק 19  44 מ”מ אורך: 2.44 מ

פרופילי עץ לרהיטים
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AV87072בוק 19   100 מ”מ

AV87073דובדבן 19   100 מ”מ

AV87074מייפל 19   100 מ”מ

AV87071פופולר 19   100 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV870610 מ”מ בוק23

AV87060310 מ”מ פופלר23

עץ:מידה: מק"ט: 

A8V75020 מ”מ בוק 10

עץ:מידה: מק"ט: 

AV87713פופולר 30   120 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8707בוק 19   93 מ”מ

AV87071מייפל 19   93 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8613פופולר 30   120 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8700פופולר /בוק 20   110 מ”מ

פרופילי עץ לרהיטים
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עץ:מידה: מק"ט: 

DA59בציפוי נייר 40   60 מ”מ

DA901בציפוי פורניר 40   60 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV7072מייפל 20  107 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV707בוק 20  110 מ”מ

AV7071פופלר 20  110 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV70710בוק 8  87 מ”מ

AV70710פופלר 8  87 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV712פופולר 23   140 מ”מ

פרופילי עץ לרהיטים

עץ:מידה: מק"ט: 

AV85945פופולר /בוק 19   93 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

DA50בציפוי נייר 22   100 מ”מ

DA53בציפוי פורניר 22   100 מ”מ
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פרופילי עץ לרהיטים

עץ:מידה: מק"ט: 

AV81710008 מ”מ קלירחריצים לתריס קבוע 35 

AV81728 מ”מ אלוןחריצים לתריס קבוע 35 

AV817208 מ”מ בוקחריצים לתריס קבוע 35 

AV8172008 מ”מ פופולרחריצים לתריס קבוע 35 

AV81720008 מ”מ מייפלחריצים לתריס קבוע 35 

AV8171                      פופולרחריצים לתריס קבוע 45  10 מ”מ

AV81710                     בוק חריצים לתריס קבוע 45  10 מ”מ

AV817100                     קלירחריצים לתריס קבוע 45  10 מ”מ

AV8171000                     אלוןחריצים לתריס קבוע 45  10 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

VL04 בוקדיבל עץ 4 מ"מ חלק

VL06בוקדיבל עץ 6 מ"מ מחורץ

VL061בוקדיבל עץ 6 מ"מ חלק

VL08בוקדיבל עץ 8 מ"מ מחורץ

VL081בוקדיבל עץ 8 מ"מ חלק

VL10בוקדיבל עץ 10 מ"מ מחורץ

VL101בוקדיבל עץ 12 מ"מ חלק

VL1012בוקדיבל עץ 12 מ"מ מחורץ

VL10121בוקדיבל עץ 12 מ"מ חלק

VL1014בוקדיבל עץ 14 מ"מ חלק

VL1016בוקדיבל עץ 16 מ"מ חלק

VL1018בוקדיבל עץ 18 מ"מ חלק

VL1020בוקדיבל עץ 20 מ"מ חלק

VL10224בוקדיבל עץ 24 מ"מ חלק

VL10230בוקדיבל עץ 30 מ"מ חלק

VL10238בוקדיבל עץ 38 מ"מ חלק

VL10245בוקדיבל עץ 45 מ"מ חלק

עץ:מידה: מק"ט: 

AV5940                        מהגוני מאחז יד למעקה 45  55  מ”מ

AV5960                       מהגוני מאחז יד למעקה 45  55  מ”מ
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עץ:מידה: מק"ט: 

AV856בוק אדום                 פרופיל כפרי 20   60 מ”מ

AV8563דובדבן                                                                               פרופיל כפרי 20   60 מ”מ

AV8562מהגוני פרופיל כפרי 20   60 מ”מ

AV8561מייפל פרופיל כפרי 20   60 מ”מ

AV8564אלון פרופיל כפרי 20   60 מ”מ

עץ:מידה: מק"ט: 

AV85637בוק אדום                 20  60 מ”מ
דובדבן                                  
מהגוני                      
מייפל                      

אלון

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8151פופולר /מייפלפרופיל כפרי ישר  23  140 מ”מ

פרופילי עץ לרהיטים

עץ:מידה: מק"ט: 

AV815בוק                        5   10 מ”מ
אורן                    

קלורינה

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8450בוק 10   45 מ”מ

AV84500מהגוני 12   60 מ”מ

AV845אלון

עץ:מידה: מק"ט: 

AV817  אורןשלבים לתריס קבוע 8  35 מ”מ

AV8170 קלירשלבים לתריס קבוע 8  35 מ”מ

AV816902 פופולרשלבים לתריס קבוע 8  35 מ”מ

AV816901 מייפלשלבים לתריס קבוע 8  35 מ”מ

AV816900 בוקשלבים לתריס קבוע 8  35 מ”מ

AV8169אלוןשלבים לתריס קבוע 8  35 מ”מ

AV81700אורןשלבים לתריס קבוע 10   45 מ”מ

AV817000קליר'שלבים לתריס קבוע 10   45 מ”מ

AV8170000בוקשלבים לתריס קבוע 10   45 מ”מ

AV81700000אלוןשלבים לתריס קבוע 10   45 מ”מ
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פרופילי עץ לרהיטים

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8301אוביץהלבשה 30 ישר

AV8302אורן הלבשה 30 ישר

AV8351אוביץ                                                                                                                                                הלבשה 35 ישר

AV8352אורןהלבשה 35 ישר

AV8353אוביץהלבשה 35 ישר אצבע

AV8354אורןהלבשה 35 ישר אצבע

AV8449אורןהלבשה 45 ישר

AV845 אורןהלבשה 45 מסוגנן

AV8450אוביץהלבשה 45 מסוגנן

AV84500מהגוניהלבשה 45 מסוגנן

AV845000אוביץהלבשה 45 ישר

AV8450000אלוןהלבשה 45 מסוגנן

AV845001 מהגוניהלבשה 45 ישר

AV845065 אוביץהלבשה 60 חצי עגול

AV846אוביץהלבשה 60 מסוגנן

AV8460אורןהלבשה 60 מסוגנן

AV84600מהגוניהלבשה 60 מסוגנן

AV846001אוביץהלבשה 60 ישר

AV846002אורןהלבשה 60 ישר

AV848אוביץהלבשה 80 מסוגנן

AV8480אוביץהלבשה 80 ישר

עץ:מידה: מק"ט: 

AV8MU-OP238/210     פרופיל לכותרת קלאסית
70  2100  12

בוק



340

ץ
ע

פילי 
פרו

ת ו
שו

ב
הל

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8TE274 58730                      בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

 AV8GP21  
AV8GP22 

 60 60
50 50

    740
430

בוק                      

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP10        95
     65

    740
430

בוק                      

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8143C            90 90    750                      בוק

AV8144C63 63750                     בוק

AV8145C45 45460                     בוק

AV8140C45 45300                     בוק

AV8142C45 45200                     בוק

רגלי עץ לרהיטים

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP26 180430                      בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP11      100
65

    740
430

בוק                      
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רגלי עץ לרהיטים

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8145R            90 90    750                      בוק

AV8140R63 63750                     בוק

AV8142R45 45460                     בוק

AV8143R45 45300                     בוק

AV8144R45 45200                     בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8145            90 90    750                      בוק

AV8140 63 63750                     בוק

AV814245 45460                     בוק

AV814345 45300                     בוק

AV814445 45200                     בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP1975 בוק                      75470

AV8GP19155 בוק55430

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP23213720                      בוק

AV8GP231165430320

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP1775 בוק                      75470

AV8GP17155 בוק                     55430

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP13215720                      בוק

AV8GP131165320                     בוק
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רגלי עץ לרהיטים

עץ:גובה:קוטר: מק"ט: 

AV8G5308089                      בוק

עץ:גובה:קוטר: מק"ט: 

AV8G5506671                      בוק

עץ:גובה:קוטר: מק"ט: 

AV8G5608694                      בוק

עץ:גובה:קוטר: מק"ט: 

AV8G610  8694                      בוק

עץ:גובה:קוטר: מק"ט: 

AV8G600  8694                      בוק
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עץ:מידה: מק"ט: 

AV8GP256160                      בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP1609070                      בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP262105120                      בוק

עץ:גובה:מידה: מק"ט: 

AV8GP3060 60120בוק

AV8GP3065 65160בוק

AV8GP3065 65210בוק

עץ:גובה:קוטר: מק"ט: 

AV8G5408952                      בוק

רגלי עץ לרהיטים
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רשתות עץ

עץ:מידה: תיאור:מק"ט: 

DA6690151רשת אלכסון מרובע שכבה אחת אורן                      60

DA6691200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת אורן38

DA6692200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת אורן50

DA6693200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת אלון38

DA6694200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת אלון50

DA6695151רשת אלכסון מרובע שכבה אחת בוק60

DA6696200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת בוק38

DA6697200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת בוק50

DA6698200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת דובדבן50

DA6699200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת ספלי50

DA66991200רשת אלכסון מרובע שכבה אחת מייפל50

עץ:מידה: תיאור:מק"ט: 

DA6660200רשת ישר מרובע שכבה אחת אורן                      50

DA6661151רשת ישר מרובע שכבה אחת אלון60

DA6662200רשת ישר מרובע שכבה אחת אלון50

DA6663151רשת ישר מרובע שכבה אחת בוק60

DA6664200רשת ישר מרובע שכבה אחת בוק50

DA6665200רשת ישר מרובע שכבה אחת ספלי50

DA6666200רשת ישר מרובע שכבה אחת מייפל50

עץ:מידה: תיאור:מק"ט: 

DA6680151רשת אלכסון כוכב שכבה אחת אורן                      60

DA6681200רשת אלכסון כוכב שכבה אחת אורן                      38

DA6682200רשת אלכסון כוכב שכבה אחת אורן                      50

DA6683200רשת אלכסון כוכב שכבה אחת אלון38

DA6684151רשת אלכסון כוכב שכבה אחת בוק60

DA6685200רשת אלכסון כוכב שכבה אחת בוק38

DA6686200רשת אלכסון כוכב שכבה אחת בוק50

לדגמים נוספים ומידות מיוחדות פנה לסוכן 

כל הרשתות עשויות מעץ גושני מעובד שניתן להשתמש בשתי הכיוונים

עובי: 5 מ"מ

מפתח פנימי:10 מ"מ
רוחב הסרגלים: 11.5 מ"מ
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עץ:מידה: תיאור:מק"ט: 

BL6בוק                      175   120 ס"מתריס עץ בוק

BL600אגס175   120 ס"מתריס עץ אגס

BL601מייפל175   120 ס"מתריס עץ מייפל

BL602מהגוני175   120 ס"מתריס עץ מהגוני

BL603דובדבן175   120 ס"מתריס עץ דובדבן

BL604אלון175   120 ס"מתריס עץ אלון

BL605איק175   120 ס"מתריס טיק

BL6052אורן175   120 ס"מתריס עץ אורן

BL6055וונגה175   120 ס"מתריס עץ וונגה

BL607ניקל מוברש120   120 ס"מתריס ניקל מוברש 

תרסי עץ
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תלת שכבתי לוחות בוצ'ר ולוחות למי 

תאור: מק"ט: 

DA40בוצ'ר בלוק בוק אדום  18 מ"מ

DA400בוצ'ר בלוק בוק אדום  27 מ"מ

DA4000   בוצ'ר בלוק בוק אדום 38 מ"מ

תאור: מק"ט: 

DA310.80X1.21 תלת שכבתית בוק

DA3101.60X1.21 תלת שכבתית בוק

DA3110.80X1.21 תלת שכבתית מייפל

DA31101.60X1.21 תלת שכבתית מייפל

DA31110.80X1.21 תלת שכבתית דובדבן

DA311101.60X1.21 תלת שכבתית דובדבן

DA31210.80X1.21 תלת שכבתית אורן

DA312101.21X2.44 תלת שכבתית אלון

DA3130.80X1.21 תלת שכבתית אלון

DA31311.60X1.21 תלת שכבתית אלון

תאור: מק"ט: 

DA41בוצ'ר בלוק מייפל בהיר 18 מ"מ

DA410בוצ'ר בלוק מייפל בהיר 27 מ"מ

DA4101בוצ'ר בלוק מייפל בהיר 40 מ"מ

תאור: מק"ט: 

DA41בוצ'ר בלוק דובדבן  18 מ"מ

DA410בוצ'ר בלוק דובדבן  27 מ"מ

תאור: מק"ט: 

DA4118בוצ'ר בלוק אלון לבן 18 מ"מ

DA412בוצ'ר בלוק אלון לבן 26 מ"מ

DA4121בוצ'ר בלוק אלון לבן 40 מ"מ

תאור: מק"ט: 

DA4520למי אורן 18 מ"מ

DA4530למי אורן 28 מ"מ

DA4540למי אורן 36 מ"מ

תלת שכבתי בוק

תלת שכבתי אלון

תלת שכבתי מייפל
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פרקטים עץ מלא תלת שכבתי 

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961811860 מ"מ189 מ"מ15 מ"מ

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961851200 מ"מ200 מ"מ8 מ"מ

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961821860 מ"מ189 מ"מ15 מ"מ

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961861860 מ"מ189 מ"מ15 מ"מ

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961831860 מ"מ189 מ"מ15 מ"מ

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961871860 מ"מ189 מ"מ15 מ"מ

אורך:רוחב:עובי: מק"ט: 

AV961841860 מ"מ189 מ"מ15 מ"מ

פרקטים למנציה
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כיפופי עץ בכבישה 

עובי דופן  מ"מ: גבוה ס"מ: רדיוס ס"מ: תיאור:  מק"ט:

7 200 10 צילנדרים מצופים פורניר AV8310200
7 200 15 צילנדרים מצופים פורניר AV8315200
7 200 20 צילנדרים מצופים פורניר AV8320200
9 100 30 צילנדרים מצופים פורניר AV8330100

12 100 40 צילנדרים מצופים פורניר AV8340100
15 100 45 צילנדרים מצופים פורניר AV8345100
15 100 50 צילנדרים מצופים פורניר AV8350100

קשת  מ"מ: גבוה ס"מ: רדיוס ס"מ: תיאור:  מק"ט:

7 215 5 רבעי עגול  AV810050
10.5 215 7.5 רבעי עגול AV810075
12.5 215 10 רבעי עגול AV810100
19.5 215 15 רבעי עגול AV810150
42.5 155 30 רבעי עגול AV810300

50 153 35 רבעי עגול AV810350
56.5 153 40 רבעי עגול AV810400

65 153 45 רבעי עגול AV810450
71 153 50 רבעי עגול AV810500
84 215 60 רבעי עגול AV810600
99 153 70 רבעי עגול AV810700

114 153 80 רבעי עגול AV810800

גבוה ס"מ: רדיוס ס"מ: תיאור:  מק"ט:

215 10 חצאי עיגול  AV820010
153 15 חצאי עיגול AV820015
153 20 חצאי עיגול AV820020
153 25 חצאי עיגול AV820025
153 30 חצאי עיגול AV820030
153 35 חצאי עיגול AV820035
153 40 חצאי עיגול AV820040
153 45 חצאי עיגול AV820045
153 50 חצאי עיגול AV820050
153 60 חצאי עיגול AV820060
153 70 חצאי עיגול AV820070
153 80 חצאי עיגול AV820080

תיאור:  מק"ט:

קשת למזנון-שידה AV850002

פרונט לארון- דלת קמורה AV850003

ראש למיטה AV850005
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דלתות עץ מלא

גובה:רוחב:מק"ט: 

AV9911205 ס"מ63 ס"מ

AV9912205 ס"מ73 ס"מ

AV9913205 ס"מ83 ס"מ

AV9914205 ס"מ93 ס"מ

גובה:רוחב:מק"ט: 

AV9931205 ס"מ63 ס"מ

AV9932205 ס"מ73 ס"מ

AV9933205 ס"מ83 ס"מ

AV9934205 ס"מ93 ס"מ

גובה:רוחב:מק"ט: 

AV9941205 ס"מ63 ס"מ

AV9942205 ס"מ73 ס"מ

AV9943205 ס"מ83 ס"מ

AV9944205 ס"מ93 ס"מ

גובה:רוחב:מק"ט: 

AV9921205 ס"מ63 ס"מ

AV9922205 ס"מ73 ס"מ

AV9923205 ס"מ83 ס"מ

AV9924205 ס"מ93 ס"מ

דגם "מינורי"

דגם "קולוניאל"

דגם "נפוליאון"

דגם "קאמל"


