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כל מערכות המים 
בכתובת אחת

גולן מוצרי פלסטיק-מהחברות המובילות בעולם פיתוח יצור ושיווק מערכות הולכת מים.
החברה מתמחה במערכות מים דירתיות ותשתיות מקוטר 16 מ"מ ועד 710 מ"מ באלפי 

פרויקטים בארץ ובעולם.
גולן מוצרי פלסטיק בעלת תקנים והיתרים ישראלים ובינלאומיים.

מיכלי הדחה סמויים בעלי רמה 
גבוהה של בידוד אקוסטי.

מערכות שפכים דירתיות 
מתקדמות.

מיכלי הדחה PP3 TRIPLUSשפכים

הולכת מים, ביוב גז ונוזלים כימיים 
לתחומי התשתיות והתעשייה.

תשתיותפקסגול מערכת צנרת דירתית 
רב שיכבתית.

דירתימולטיגול
מערכת צנרת דירתית שחילה 

הניתנת לשליפה.

דירתיפקסגול



דירתי
פקסגול

אביזרים נטולי עופרת

כל מוצרי המתכת הבאים במגע עם מי שתייה מותאמים לדרישות תקן 5452 
של משרד הבריאות

5

עדכון מחיר
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

צנרת דירתית

צינור פקסגול דרג 24
מחיר )ש"ח/מ"א(עובי דופןמידהמק"ט

PC-16x2.2162.212.36
PC-20x2.8202.818.83
PC-25x3.5253.536.85
PA-32x4.4324.464.34

* אורך 50 מ' או/ו 100 מ'
** אורך 50 מ'

צינור פקסגול דרג 15
מחיר )ש"ח/מ"א(עובי דופןמידהמק"ט

PA 2.9x32322.950.00

אורך 50 מ'

צינור פקסגול דרג 24 בתוך צינור מתעל

מחיר )ש"ח/מ"א(צבעקוטר המתעלמידהמק"ט
PC-16x2.2-3162514.32טורקיז
PC-16x2.2-1162514.32בורדו
PC-20x2.8-1202821.60שחור
PC-25x3.5-1254050.02שחור
PA-32x4.4-1325084.44שחור

* אורך 50 מ' או/ו 100 מ'
** אורך 50 מ'

צינור פקסגול בתוך בידוד טרמי מוקצף
מחיר )ש"ח/מ"א(עובי בידודמידהמק"ט

PC-Ins-16x2.216925.18
PC-Ins-20x2.820933.15
PC-Ims-25x3.525951.00

אורך 50 מ'

צינור פקסגול +CL עמיד בכלור דרג 24

מחיר )ש"ח/מ"א(עובי דופןמידהמק"ט
PC-162.2-CL162.214.84
PC-202.8-CL202.822.58
PC-253.5-CL253.544.24
PC-324.4-CL324.477.21

* אורך 50 מ' או/ו 100 מ'
** אורך 50 מ'

*
*

**
**

חדש!

*
*
*

**

**

*
*

**

**
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

צנרת דירתית

צינור פקסגול +CL עמיד בכלור דרג 24 בתוך בידוד טרמי מוקצף

    

מחיר )ש"ח/מ"א(עובי בידודמידהמק"ט
PC-In-16x2.2-50-CL16930.21
PC-In-20x2.8-50-CL20939.79
PC-Im-25x3.5-50-CL25961.20

אורך 50 מ'

צינור מצופה פקסגול EVOH לחימום תת-רצפתי

מחיר )ש"ח/מ"א(צבעעובי דופןמידהמק"ט
PCC-16x2.2-H162.2אדום-

* 200מ' או/ו 300 מ' ניתן להזמין באורך גדול יותר בהזמנה מיוחדת

חדש!

*
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

זווית 105° פליז

מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןכמות בשקיתמידהמק"ט
33031611LFA16 x ½"1018020.20
33032016LFA20 x ½"1012035.77

מחלק פליז
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמס' יציאותעובי דופןמידהמק"ט

23021602LFA16 x ¾"2.226054.65
23021603LFA16 x ¾"2.235079.33
23021604LFA16 x ¾"2.2440105.60
23031612LFA16 x 1"2.225073.52
23031613LFA16 x 1"2.2340100.19
23031614LFA16 x 1"2.2430130.02

מקשר פליז תבריג חיצוני
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןכמות בשקיתעובי דופןמידהמק"ט

30441605LFA16 x ½"2.21030012.28
30441607LFA16 x ¾"2.21020019.14
30442007LFA20 x ¾"2.81018022.44
30442507LFA25 x ¾"3.5-12037.49
30442510LFA25 x 1"3.5-10042.11

מקשר פליז תבריג פנימי
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןכמות בשקיתעובי דופןמידהמק"ט

30241605LFA16 x ½"2.21025014.26
30242007LFA20 x ¾"2.81016024.16
30242506LFA25 x ¾"3.5-12050.42
30242507LFA25 x 1"3.5-10057.82

זווית אינטגרלית פליז תבריג חיצוני
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןכמות בשקיתעובי דופןמידהמק"ט

36431605LFA16 x ½"2.21020017.82
36431607LFA16 x ¾"2.21016027.06
36432007LFA20 x ¾"2.81012030.89
36432507LFA25 x ¾"3.5-10089.63
36432508LFA25 x 1"3.5-8095.30

אביזרי תבריג - נטול עופרת
ISO האביזרים עומדים בדרישות מכון התקנים הישראלי ומסומנים

עדכון מחיר
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

זווית אינטגרלית פליז תבריג פנימי
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןכמות בשקיתעובי דופןמידהמק"ט

36231605LFA16 x ½"2.21020019.80
36232007LFA20 x ¾"2.81012034.32
36232507LFA25 x ¾"3.5-10076.43
36232509LFA25 x ¾"3.5-10076.43
36232508LFA25 x 1"3.5-8081.58

* זווית ייעודית לקופסא לחיבור בוילר / דוד חימום והכנה לחיבור וילה.

זווית אינטגרלית הלה
מחיר )ש"ח(סוג התבריגעובי דופןמידהמק"ט

36433210-H32 x 1"4.4(H) 113.23"1 חוץ תיקני
36433211-H32 x ¾"4.4(H) 113.23"¾ פנים תיקני
36433212-H32 x 1"4.4(H) 113.23"1 פנים תיקני

מקשר פליז תבריג חיצוני/משופר
מחיר )ש"ח(דרגעובי דופןמידהמק"ט

2942321032 x 1"2.915102.09
3047321032 x 1"4.424105.62

 
מחבר כפול הלה

מחיר )ש"ח(דרגעובי דופןמידהמק"ט
910003230322.915190.43
910003244324.424196.42

אביזרי תבריג - נטול עופרת
ISO האביזרים עומדים בדרישות מכון התקנים הישראלי ומסומנים

אביזר T הלה
מחיר )ש"ח(דרגמידהמק"ט

4232532325 x ¾" x 3224104.74
4233240332 x ¾" x 4024159.86
4234050140 x 1" x 5024203.96

*
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

כלי עבודה ועזרים

ארון מחלקים
מחיר )ש"ח(מידה )ס"מ(מק"ט

388.08 גובה:65 | רוחב:55 | עובי:9420202616 - קטן עד 9 נקודות

94202026-1-192.94 - מכסה ארון קטן

637.25גובה:65 | רוחב:86.3 | עובי:9420202816 - גדול עד 16 נקודות

94202028-1-220.50 - מכסה ארון גדול

קופסא כפולה לקיר בטון/גבס
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

9420203016/2015.44

* כולל ברגים.

פחית
מחיר )ש"ח(תאורמק"ט

7.94כפולה 94201112
3.97בודדת   94201111

* רק בהזמנה מיוחדת.

פחית לקופסא כפולה
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

942011151645.98

קופסת פלסטיק
מחיר )ש"ח(מידהתאורמק"ט

164.75קיר בטון94202020
164.75קיר גבס94202021

* יש לציין בהזמנה: קיר גבס או קיר בטון. ** ללא ברגים. 

קופסא לחיבור בוילר/דוד חימום והכנה לחיבור וילה
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

942020252525.36

* כולל ברגים.

*

*

*

**

**
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

עין פליז
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

4.08לקוטר 16 מ"מ59741611
5.95לקוטר 20 מ"מ59742011

אום
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

7.17לקוטר 16 מ"מ60741611
11.47לקוטר 20 מ"מ60742011

מחזיק מחלקים )שלה( נמוך
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

2322222225 x ¾"12.35
2322222325 x 1"12.35

מחזיק מחלקים )שלה( גבוה
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

2311111125 x ¾"12.35
2311111225 x 1"12.35

כלי עבודה ועזרים

פקק למחלק לצינור 16 מ"מ
מחיר )ש"ח(תבריגמידהמק"ט

17.31פנימי2120161116

פקק פליז למחלק הברגה פנימית וחיצונית
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

23.37"¾ פנימי21250711
23.37"¾ חיצוני21400711
40.69"1 פנימי21251011
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

מפתח 24 למחלקים
מחיר )ש"ח(תאורמק"ט

9421202822 x 24337.48

מכשיר חיתוך לצנרת בקוטר קטן
מחיר )ש"ח(מק"ט

94212030141.56

אביזר שליפה  לצינור 16 מ"מ
מחיר )ש"ח(מק"ט

9421204691.51

כלי עבודה ועזרים

בורג פליז
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

617036153/160.88
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים

זווית 90° פליז תבריג פנים/חוץ )זוית סטרייט(
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

32310511½"16.87
32310711¾"26.13
323310111"40.69

זווית 90° תבריג פנימי
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

32210511½"13.45
32220711¾"20.84
322310111"24.81

מפצל T פליז תבריג פנימי
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

42250511½"18.20
42250711¾"28.44
422510111"44.98

מופה פליז
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

57220511½"7.28
57220711¾"10.92
572210111"19.85
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דירתיפקסגול

מחירון פקסגול | דירתי

אביזרי פליז למערכות מים חמים וקרים

מעבר פליז )בושינג( פנים/חוץ
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

53320507½" x ¾"7.72
533205101" x ½"13.79
533207101" x ¾"12.24

ניפל פליז
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

55410511½"5.73
55410711¾"10.04
554310111"17.98

ניפל מעבר פליז חוץ/חוץ
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

27420705¾" x ½"8.94
274207101" x ¾"17.54

מעבר קוטר פליז פנים/חוץ
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

25350507¾" x ½"12.24
253510051" x ½"14.89
253510071" x ¾"18.20

מעבר קוטר פליז פנים/פנים

מחיר )ש"ח(מידהמק"ט
25250705¾" x ½"11.25
252107101" x ¾"17.76



כל מוצרי המתכת הבאים במגע עם מי שתייה מותאמים לדרישות תקן 5452 
של משרד הבריאות

דירתי
מולטיגול

אביזרים נטולי עופרת 
PushFit ולחיצה

15
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צנרת רב שכבתית

 מולטיגול   מפוליאתילן   מצולב   מחוזק   באלומיניום

מחיר )ש"ח/מ"א(צבעמידות הצינור )מ"מ(מק"ט
MGC-16x2-116x218.14שחור

MGC-16x216x218.14בורדו
MGC-16x2-216x218.14טורקיז
MGC-20x2-120x227.49שחור

MGC-20x220x227.49בורדו
MGC-20x2-220x227.49טורקיז
MGC-25x2.525x2.534.77שחור

MGB-32x332x343.78שחור

* 50 מ' או/ו 100 מ'
** אורך 50 מ'

צינור מולטיגול עם בידוד טרמי מוקצף

מחיר )ש"ח/מ"א(עובי בידודמידות הצינור )מ"מ(מק"ט
MGC-Ins-16x216x2929.46
MGC-Ins-20x220x2939.27

MGC-Ins-25x2.525x2.5947.82
MGB-Ins-32x332x3985.47

אורך 50 מ'

צינור רב-שכבתי לחימום תת-רצפתי

*

*

*

*

*

*

**

**

דירתימולטיגול

מחירון מולטיגול | דירתי

מחיר )ש"ח/מ"א(צבעמידות הצינור )מ"מ(סוג צינורמק"ט
MGC-16x2-H16מולטיגולx2בורדו

FX-16x2-F16פלקסיגולx2לבן
FX-16x2-T16טרמוהיטx2אדום

* 200 מ' או/ו 300 מ' ניתן להזמין באורך גדול יותר בהזמנה מיוחדת



כל מוצרי המתכת הבאים במגע עם מי שתייה מותאמים לדרישות תקן 5452 
של משרד הבריאות

PushFit
מולטיגול

אביזרים נטולי עופרת

17



18PushFit | מחירון מולטיגול

מולטיגול
אביזרי מולטיגול PushFit - נטול עופרת

תושבת לברז
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M301605016 x ½"8087.44
PLF-M302005020 x ½"8095.52
PLF-M302007020 x ¾"50106.72
PLF-M302507025 x ¾"50124.05

165º תושבת כפולה
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M311605616 x ½" x 1650129.48
PLF-M312005620 x ½" x 1650134.10
PLF-M316052016 x ½" x 2050134.10
PLF-M312005020 x ½" x 2050141.72

90º תושבת כפולה
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M321605616 x ½" x 1650129.48
PLF-M322005620 x ½" x 1650133.98 שמאל

PLF-M322005316 x ½" x 2050133.98 ימין
PLF-MM322005020 x ½" x 2050141.72

תושבת לקיר
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M401605016 x ½"8092.40

PushFit
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מולטיגול
אביזרי מולטיגול PushFit - נטול עופרת

T - הסתעפות
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M201616616 x 16 x 1610095.52
PLF-M202020020 x 20 x 2050121.04
PLF-M202525525 x 25 x 2540182.61

T - הסתעפות
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M202016620 x 16 x 168091.25
PLF-M201620616 x 20 x 1680112.62
PLF-M202020620 x 20 x 1680115.39
PLF-M202025620 x 25 x 1650134.21
PLF-M202520625 x 20 x 1650133.87
PLF-M202525625 x 25 x 1650162.51
PLF-M202016020 x 16 x 2080113.65
PLF-M202516025 x 16 x 2050131.44
PLF-M202520025 x 20 x 2050158.00
PLF-M202025020 x 25 x 2040158.24
PLF-M202525025 x 25 x 2040160.20
PLF-M202516525 x 16 x 2550149.00

PLF-M202520525 x 20 x 2550161.36

T - הסתעפות
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M203225032 x 25 x 2030202.59
PLF-M203220532 x 20 x 2530204.09
PLF-M203231032 x 32 x 2030229.85
PLF-M203220232 x 20 x 3230234.47
PLF-M202532525 x 32 x 2530216.68
PLF-M203225532 x 25 x 2530220.26
PLF-M203231132 x 32 x 2530242.78
PLF-M203225232 x 25 x 3230251.33

PushFit

PushFit | מחירון מולטיגול
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זווית צינור
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M101616016 x 1615066.76
PLF-M102020020 x 2010091.25
PLF-M102525025 x 2560129.02
PLF-M103232032 x 3240200.51

זווית אינטגרלית חוץ
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M121605016 x ½"15061.22
PLF-M122005020 x ½"15072.19
PLF-M122007020 x ¾"100101.53
PLF-M122507025 x ¾"80107.31
PLF-M123210032 x 1"50146.92

זווית אינטגרלית פנים
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M111605016 x ½"15065.84
PLF-M112005020 x ½"12079.70
PLF-M112007020 x ¾"10089.06
PLF-M112507025 x ¾"80108.11
PLF-M113210032 x 1"50146.92

מקשר חוץ
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M021605016 x ½"20050.13
PLF-M022005020 x ½"15062.14
PLF-M022007020 x ¾"12063.99
PLF-M022507025 x ¾"10087.32
PLF-M022510025 x 1"10093.91
PLF-M023210032 x 1”50119.43

אביזרי מולטיגול PushFit - נטול עופרת

PushFit

PushFit | מחירון מולטיגול
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מקשר פנים
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M031605016 x ½"15057.64
PLF-M032005020 x ½"15070.11
PLF-M032007020 x ¾"15074.73
PLF-M032507025 x ¾"10090.21
PLF-M033210032 x 1”50126.59

מקשר צינור
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

PLF-M011616016 x 1615065.03
PLF-M012020020 x 2012083.05
PLF-M012525025 x 2580116.08
PLF-M013232032 x 3250170.14

אביזרי מולטיגול PushFit - נטול עופרת

PushFit

PushFit | מחירון מולטיגול



לחיצה
מולטיגול

כל מוצרי המתכת הבאים במגע עם מי שתייה מותאמים לדרישות תקן 5452 
של משרד הבריאות

אביזרים נטולי עופרת
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לחיצהמולטיגול

23מחירון מולטיגול | לחיצה

תושבת לברז
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF301605016 x ½"8073.58
MLF302005020 x ½"8081.20
MLF302007020 x ¾"50106.49
MLF302507025 x ¾"50111.34

165º תושבת כפולה
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF311605616 x ½" x 1650105.57
MLF312005620 x ½" x 1640111.46
MLF316052016 x ½" x 2040111.46
MLF312005020 x ½" x 2050111.46

90º תושבת כפולה
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF321605616 x ½" x 1650103.72
MLF322005620 x ½" x 1650111.46 שמאל

MLF322005316 x ½" x 2050111.46 ימין
MLF322005020 x ½" x 2050111.46

תושבת לקיר
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF401605016 x ½"8065.26
MLF402005020 x ½" 8074.73

אביזרי מולטיגול לחיצה - נטול עופרת
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מחירון מולטיגול | לחיצה

אביזר - T חוץ
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF211605616 x ½" x 168071.38
MLF212005020 x ½" x 2010080.39
MLF212007020 x ¾" x 206094.02
MLF212507525 x ¾" x 2550124.74

אביזר - T פנים
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF222507525 x ¾” x 2540128.44

T - הסתעפות
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF201616616 x 16 x 1610070.97
MLF202020020 x 20 x 207092.17
MLF202525525 x 25 x 2550135.03
MLF203232232 x 32 x 3230235.85

אביזרי מולטיגול לחיצה - נטול עופרת
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מחירון מולטיגול | לחיצה

T - הסתעפות
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF202016620 x 16 x 168088.24
MLF201620616 x 20 x 168088.24
MLF202020620 x 20 x 168090.09
MLF202516625 x 16 x 1650128.44
MLF202025620 x 25 x 1650124.74
MLF202520625 x 20 x 1650128.44
MLF202525625 x 25 x 1650128.44
MLF202016020 x 16 x 208090.09
MLF202516025 x 16 x 2050128.44
MLF202520025 x 20 x 2050128.44
MLF202025020 x 25 x 2040128.44
MLF202525025 x 25 x 2040128.44
MLF202516525 x 16 x 2550128.44
MLF202520525 x 20 x 2550130.52
MLF203225632 x 25 x 1630205.13
MLF203216532 x 16 x 2530205.13
MLF203225032 x 25 x 2030206.64
MLF203220532 x 20 x 2530208.13
MLF203231032 x 32 x 2030208.13
MLF203220232 x 20 x 3230224.53
MLF202532525 x 32 x 2530182.26
MLF203225532 x 25 x 2530208.13
MLF203231132 x 32 x 2530206.75
MLF203225232 x 25 x 3230208.13

זווית צינור
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF101616016 x 1615052.67
MLF102020020 x 2010063.29
MLF102525025 x 2570101.76
MLF103232032 x 3250161.24

אביזרי מולטיגול לחיצה - נטול עופרת
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מחירון מולטיגול | לחיצה

זווית אינטגרלית חוץ
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF121605016 x ½"15045.97
MLF122005020 x ½"15054.75
MLF122007020 x ¾"10074.73
MLF122507025 x ¾"10086.52
MLF123210032 x 1"60127.74

זווית אינטגרלית פנים
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF111605016 x ½"15045.97
MLF112005020 x ½"12057.64
MLF112007020 x ¾"10075.77
MLF112507025 x ¾"8086.52
MLF113210032 x 1"50151.54

מקשר חוץ
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF021605016 x ½"25036.27
MLF022005020 x ½"20040.32
MLF022007020 x ¾"15045.97
MLF022507025 x ¾"10061.22
MLF022510025 x 1"8071.96
MLF023210032 x 1"6099.68

מקשר פנים
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF031605016 x ½"20042.27
MLF032005020 x ½"15044.12
MLF032007020 x ¾"12053.82
MLF032507025 x ¾"10063.29
MLF032510025 x 1"8087.32
MLF033210032 x 1"60113.08

אביזרי מולטיגול לחיצה - נטול עופרת
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מחירון מולטיגול | לחיצה

מקשר צינור
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF011616016 x 1615048.05
MLF012020020 x 2012065.26
MLF012525025 x 2510097.83
MLF013232032 x 3260124.74
MLF012016020 x 1615065.26
MLF012520025 x 2010096.10
MLF013225032 x 2560118.10

מקשר רקורד
מחיר )ש"ח(כמות בקרטוןמידהמק"ט

MLF041605016 x ½"20040.32
MLF042005020 x ½"20048.51
MLF042007020 x ¾"10059.49
MLF042507025 x ¾"10099.68

T פליז פנים-פנים-חוץ - להרכבת מחלק והתקנת ברזים כדוריים ביציאות
מחיר )ש"ח(כמות בשקיתמידהמק"ט

T-42250712 ¾" 1021.64מפצל
T-42251012 1" 541.10מפצל

אביזרי מולטיגול לחיצה - נטול עופרת



 כלי עבודה
ועזרים

מולטיגול
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29 מחירון מולטיגול | כלי עבודה

כלי עבודה ועזריםמולטיגול

כלי עבודה ועזרים

ארון מחלקים מולטיגול
מחיר )ש"ח(מידה )ס"מ(מק"ט

AL21_08_09_DJI0007.jpg17.5:388.08גובה:47 | רוחב:58 | עומק

94202026-1-192.94 - מכסה ארון

UP2 EL1 מכשיר לחיצה חשמלי

מחיר )ש"ח(מק"ט
M90000029170.59

כולל סט צבתות לחיצה: 16, 20, 25.
שים לב! יש לוודא את התאמת צבת הלחיצה למערכת מולטיגול.

צבת לחיצה יעודית למכשיר חשמלי
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

M920001616763.92
M920002020763.92
M920002525904.49
M920003232904.49

צבת לחיצה אוניברסלית
מחיר )ש"ח(מק"ט

M92000991611.46

שים לב! לתוך צבת הלחיצה האוניברסלית יש להכניס לחצניות בהתאם לקוטר האביזר הנלחץ.
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כלי עבודה ועזריםמולטיגול

כלי עבודה ועזרים

מכשיר לחיצה קצר MAP1 נטען
מחיר )ש"ח(מק"ט

M900000510619.42

כולל סט צבתות לחיצה: 16, 20, 25, 32.

צבת לחיצה יעודית למכשיר נטען
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

M921001616699.59
M921002020699.59
M921002525740.01
M921003232740.01

מכשיר לחיצה ידני מולטיגול

מחיר )ש"ח(מידהמק"ט
M9570034P16 - 20 - 252600.00

כולל: מכשיר לחיצה וסט לחצניות: 16, 20, 25.
שים לב! יש לוודא את התאמת צבת הלחיצה למערכת מולטיגול.

לחצניות מולטיגול למכשיר לחיצה ידני
מחיר )ש"ח(תיאורמק"ט

M9570034/16316.36 לחצנית 16 למכשיר לחיצה ידני
M9570034/20316.36 לחצנית 20 למכשיר לחיצה ידני
M9570034/25316.36 לחצנית 25 למכשיר לחיצה ידני

לחצנית לצבת אוניברסלית למכשיר לחיצה חשמלי
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

M910001616316.36
M910002020316.36
M910002525316.36
M910003232316.36
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כלי עבודה ועזריםמולטיגול

מעגל לצנרת מולטיגול בלחיצה בלבד
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R097000432 - 25 - 20 - 16308.39

Pushfit מעגל לצנרת מולטיגול
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R097000625 - 20 - 16346.50

.PushFit חובה להשתמש במעגל זה במערכת מולטיגול

מעגל לצנרת מולטיגול Pushfit לקוטר 32
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R097000532173.25

.PushFit חובה להשתמש במעגל זה במערכת מולטיגול

Pushfit מפתח
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

9421205016 x 32231.00

קפיץ לכיפוף צינורות
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R098162016 x 251.63
R098202020 x 254.18
R098252525 x 2.554.18

כלי עבודה ועזרים
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מזמרה לחיתוך
מחיר )ש"ח(מק"ט

94212030148.30

תפסניות
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R2016000163.12
R2020000204.62
R2024000259.24

אוגן משופר לסוללה
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R09500001509.93

אוגן משופר
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R09500011007.62

אוגן משופר לברז
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R0950002734.74

מתקן לקיר גבס לצנרת מולטיגול
מחיר )ש"ח(מידהמק"ט

R210000140058.33

כלי עבודה ועזרים



פקסגול נטול עופרת מולטיגול נטול עופרת

 גולן מוצרי פלסטיק גאה להוביל את מהפכת בריאות מי השתייה בישראל, 
בהשקת מערכות מים נטולות עופרת, על פי הוראות תקן 5452 של משרד הבריאות.

הבריאות שלך חשובה לנו

גולן מוצרי פלסטיק – 077-9021200
www.golanplastic.com

האיכות המוכחת של מערכות המים של גולן, באה מהיום לידי ביטוי גם בהתאמתן לדרישות החדשות והמחמירות לשמירה 
על בריאות הציבור. המערכות כוללות אביזרי פקסגול ומולטיגול נטולי עופרת, צנרת בעלת עמידות גבוהה בתנאי לחץ,
טמפרטורה, שחיקה, ובלאי. יתרון בולט ומשמעותי נוסף במערכת החדשה הוא: הבדלי הצבעים בצנרת לבין שאר היצרנים.

את הצנרת במערכות החדשות ניתן לזהות לפי צבעי הטורקיז בורדו שלהן. 



צוות השיווק לרשותך

נילי פרידמן
שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר

נייד: 052-9408880
nili@golan-plastic.com

שלום קזרנובסקי
שיווק דרום

נייד: 052-3864007
shalom@golan-plastic.com

רוני כוכבי
שיווק מרכז

נייד: 052-9408889
ronik@golan-plastic.com

אופיר גת
שיווק צפון

נייד: 058-5971201
ofir@golan-plastic.com

יואל אורינגר
שיווק צפון, שרון וירושלים

נייד: 054-6634553
yoel@golan-plastic.com

ייעוץ טכני 
למערכות 

דירתיות

אבי לוי
שיווק וייעוץ הנדסי למערכות תשתיות 

תעשייה ודירתיות
נייד: 052-3864039

avil@golan-plastic.com

מנחם מרגוליס
סמנכ"ל שיווק ומכירות

טל': 077-9021200
menachem@golan-plastic.com

איה כהן
קשרי לקוחות

טל': 077-9021206
פקס: 077-9021224 

aya@golan-plastic.com

מחלקת
השיווק

טל': 077-9021200
פקס: 077-9021222 

orders@golan-plastic.com משרד
שיווק

34

ואס שומאף
תכנון מערכות מים
נייד: 054-5539942

wass@golan-plastic.com



המפעל | קיבוץ שער הגולן, ד.נ. עמק הירדן 1514500

orders@golan-plastic.com | 077-9021200 | משרד שיווק

קשרי לקוחות | איה: 077-9021206

מרכז | רוני: 052-9408889

דרום | שלום: 052-3864007

צפון | אופיר: 058-5971201

צפון השרון וירושלים | יואל:  054-6634553

שיווק ותמיכה טכנית לבתי מסחר | נילי: 052-9408880

צוות השיווק של גולן לרשותך:

www.golanplastic.com


