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גלגלת לצינור
צינורות גן

מחברים
אקדחי מים

מתזים

תוכן העניינים:



גלגלת "MINI CONCEPT" , לצינור גן כוללת:

צינור "1/2 באורך 15 מטר 	 

מחברים מהירים	 

אקדח התזה מתכוונן למספר מצבים שונים 	 

גלגלת מיני קונספט 15 מטר- 72400-004520

1X1X 1X1X

הצינור מיוצר ע"י

גלגלת לצינור



צינור "1/2 באורך 20 מטר   	

4 מחברים מהירים	 

אקדח התזה מתכוונן למספר מצבים שונים  	 

ניתן לגלול עד 40 מטר צינור	 

גלגלת ריליי 20 מטר - 72400-004510

הצינור מיוצר ע"י

גלגלת לצינור

גלגלת" REELY" לצינור גן כוללת:



גלגלת ""מיני קונספט" ללא צינור 	 

קומפקטי וקל	 

מיועד לצינור "1/2 עד 20 מטר 	 

גלגלת ניידת לשמירה על גינה מטופחת ומסודרת	 

בעלת ידית נשיאה מתכווננת	 

קלה להתקנה ונוחה לשימוש	 

מיועד לצינור "1/2 עד 60 מטר	 

גלגלת "מיני קונספט"  ללא צינור - 72400-004871

מארז גלגלת "קונספט" עם ידית נשיאה ללא צינור - 72400-004872 

גלגלת לצינור





גלגלת "REWALL" אוטומטית כוללת:
צינור "1/2 באורך 30 מטר 	 
החזרת הצינור נעשית באופן אוטומטי ללא שימוש בכוח	 
ניתן לסובב את הגלגלת ב 180 מעלות כשהוא מחובר לקיר	 
מחבר צינור עם טכנולוגיית ה "AQUASTOP SOFT TOUCH" בעל כיסוי גומי לאחיזה נוחה יותר למניעת 	 

החלקה  
מנגנון אל חוזר אוטומטי לעצירת זרימת המים	 
אקדח התזה מתכוונן למספר מצבים שונים  	 
מחברים מהירים	 

גלגלת "ריוול" אוטומטית לצינור 30 מטר - 72400-004500

גלגלת לצינור







קטנה, קומפקטית וקלה לנשיאה	 

צינור "9 באורך 16.5 מטר	 

2 מחברי מהירים 	 

מתאם לברז	 

 אקדח התזה בעל 8 מצבים שונים 	 

מגיע בצבעים: פוקסיה, כחול, ירוק לימון ואפור	 

"אקווה בג מקסי",  גלגלת  16.5 מטר - 72400-004530

הצינור מיוצר ע"י

גלגלת לצינור



קטנה, קומפקטית וקלה לנשיאה	 

צינור "9 באורך 11.5 מטר	 

2 מחברי מהירים 	 

מתאם לברז	 

אקדח התזה בעל 3 מצבים שונים 	 

 מגיע בצבעים: פוקסיה, כחול, ירוק לימון ואפור	 

"אקווה בג מיני", גלגלת 11.5 מטר
גלגלת מיני ייעודית למרפסות וגינות גן 

הצינור מיוצר ע"י

גלגלת לצינור

72400-004867  72400-004869              72400-004868 72400-004870



צינור ספירלה להרחבה 10 מטר 	 

מתאים למחברי "1/2 - "3/4	 

בעל כיסוי גומי רך לאחיזה נוחה המונע החלקה 	 

אקדח ההתזה מתכוונן ל 8 מצבים שונים	 

מחבר מתאם לברזים שונים )למטבח ולאמבטיה(	 

ניתן לתלות על הקיר	 

ערכת קפיצינור 10 מטר - 72400-004873

הצינור מיוצר ע"י

קפיצינור





"Aquapop " צינור גמיש בעל תיק נשיאה לאחסון 	 
קל ונוח לשימוש	 

הצינור מתארך ומתכווץ באופן עצמאי בהתאם ללחץ 	 

המים.

לאחר השימוש, הצינור מתרוקן וחוזר לצורתו 	 

המקורית – 5 מטר

אקדח ארגונומי נוח לאחיזה	 

מותאם לכל החיבורים וסוגי הברזים	 

מגיע בצבעים: פוקסיה, כחול, ירוק לימון ואפור	 

"אקווהפופ" - צינור גמיש 5-15 מטר 

Aquapop

הצינור מיוצר ע"י

צינור גמיש

72400-004865 72400-004864              72400-004863 72400-00486



צינורות גן



מארז צינור "1/2 באורך 25 מטר הכולל:

אקדח התזה מתכוונן למספר זרמים שונים  	 

מחבר לברז "3/4	 

 	AQUASTOP  1/2"  מחבר מהיר

"אלפא קיט" 25 מטר - 72400-004610

צינורות גן



מארז צינור "1/2 באורך 25 מטר הכולל:

אקדח התזה מתכוונן למספר זרמים שונים  	 

מחבר לברז "3/4	 

 	 AQUASTOP " 1/2 מחבר מהיר

"בטא קיט" 25 מטר - 72400-004620

צינורות גןצינורות גן



מארז צינור "1/2 באורך 25 מטר הכולל:

אקדח התזה מתכוונן למספר זרמים שונים  	 

מחבר לברז "3/4	 

 	 AQUASTOP 1/2"  מחבר מהיר

"טריקו קיט" 25 מטר - 72400-004600

מתלה לצינור גינה 72400-004700
מתלה קיר לתליית צינור

צינורות גן



מחברים



מחבר בעל הברגה פנימית לברז "3/4	 

הרכבה קלה	 

חיבור למחבר מהיר	 

מחבר אוטומטי להרכבה בקליק בין צינור "1/2 	 
לאביזרי השקיה שונים

מחבר אוטומטי להרכבה בקליק בין צינור "1/2 לאביזרי 	 

השקיה שונים

בעל מנגנון  אוטומטי “AQUASTOP” לעצירת מים	 

מחבר ברז 3/4 פנימי 

מחבר ברז 3/4 פנימי, מק"ט: 72400-004710
מחבר ברז 3/4 פנימי עם בליסטר, מק"ט:72400-004855

מחבר מהיר לצינור 1/2 אקווה-סטופ, מק"ט: 72400-004730

מחבר מהיר לצינור 1/2 אקווה-סטופ S.T עם בליסטר, מק"ט:72400-004854

מחבר מהיר לצינור 1/2, מק"ט: 72400-004720
מחבר מהיר לצינור 1/2 עם בליסטר S.T , מק"ט: 72400-004850

מחבר מהיר לצינור 1/2 

מחבר מהיר לצינור 1/2 אקווה-סטופ

מחברים



מחבר אוטומטי להרכבה בקליק בין צינור "3/4 	 

למחבר הברז

מפצל ל 2 יציאות	 

אפשרות להפעלה ידנית	 

כולל 2 מחברים "3/4 פנימי	 

מחבר מהיר לצינור 3/4 

מפצל Y לחיבור מהיר - 72400-004750

מחברים

מחבר בעל הברגה צינור 1/2	 

בעל ברזון השולט בזרימת המים 	 

מחבר מאריך לצינור 1/2 + ברזון - 72400-004852

מחבר מהיר לצינור 3/4, מק"ט: 72400-004740
מחבר מהיר לצינור 3/4  עם בליסטר S.T, מק"ט:72400-004851

מחברים



מחבר בעל הברגה פנימית לברז 3/4	 

הרכבה קלה	 

בעל ברזון לוויסות המים	 

מחבר בעל הברגה פנימית לברז 	 

חיבור למחבר מהיר	 

מחבר בעל הברגה פנימית לברז 	 

חיבור למחבר מהיר	 

מחבר 3/4 פנימי +ברזון - 72400-004874 

מחבר לברז "3/4 - "1

מחבר לברז "1/2 - "3/4 +בליסטר 72400-004857-

מחברים

מחבר לברז 3/4 - "1, מק"ט: 72400-004875

מחבר מחבר לברז S.T  1" - 3/4 עם בליסטר, מק"ט:72400-004856





קל ונוח לשימוש	 

אקדח ההתזה מתכוונן ל 8 מצבים שונים 	 

בעל כיסוי גומי רך, לאחיזה נוחה המונע החלקה	 

ספיקה מקסימלית של 18 ליטר לדקה ב 4 בר	 

אקדח בעל ידית מתכת חזקה 	 

בעל כיסוי גומי רך, לאחיזה נוחה המונע החלקה 	 

לחצן אחורי לנעילת האקדח	 

קצה מתכוונן לשינוי הזרימה באקדח	 

ספיקה מקסימלית של 12 ליטר לדקה ב 4 בר	 

אקדח בעל ידית מתכת חזקה 	 

בעל כיסוי גומי רך, לאחיזה נוחה המונע החלקה	 

אקדח ההתזה מתכוונן ל 8 מצבים שונים    	 

לחצן אחורי מתכוונן לנעילת האקדח	 

ספיקה מקסימלית של 10 ליטר לדקה ב 4 בר	 

אקדח פלסטיק 8 מצבים

אקדח פלסטיק 8 מצבים, מק"ט: 72400-004770
אקדח פלסטיק 8 מצבים עם בליסטר, מק"ט: 72400-004859

אקדח בעל ידית מתכת מק"ט: 72400-004780
אקדח בעל ידית מתכת עם בליסטר מק"ט: 72400-004862

אקדח מים מתכת

אקדח מים מתכת עם  8 מצבים-72400-004790

אקדחי מים



אקדח פלסטיק עם 3 מצבים, מק"ט: 72400-004760
אקדח פלסטיק עם 3 מצבים עם בליסטר S.T, מק"ט: 72400-004858

קל ונוח לשימוש	 

מתכוונן ל 3  מצבים שונים 	 

בעל כיסוי גומי רך לאחיזה נוחה המונע החלקה	 

ספיקה מקסימלית של 18 ליטר לדקה ב 4 בר 	 

קל ונוח לשימוש	 

מתכוונן ל 3  מצבים שונים  	 

בעל כיסוי גומי רך לאחיזה נוחה המונע החלקה 	 

ספיקה מקסימלית של 18 ליטר לדקה ב 4 בר 	 

קל ונוח לשימוש	 

אקדח ההתזה מתכוונן ל 8 מצבים שונים 	 

בעל כיסוי גומי רך, לאחיזה נוחה המונע החלקה  	 

אקדח פלסטיק 3 מצבים

אקדח השקיה 3 מצבים S.T + בליסטר - 72400-004860

אקדח השקיה 8 מצבים S.T + בליסטר 72400-004861

אקדחי מים

S.T



אביזרים

מברשת רוטורית עם מתקן סבון נוזלי לשטיפת מכוניות	 

ניתנת לשימוש בלחצים נמוכים	 

עשוי מחומרים עמידים למים ובעל שערות רכות למניעת 	 

שריטות 

הערכה כוללת: אקדח רסס ומחבר לצינור המותאם לברז	 

מברשת רוטורית לשטיפת רכב + בליסטר - 72400-004853 



עיצוב מודרני ופרקטי 	 

מתכוונן ל 8 מצבי השקייה שונים    	 

ספיקה מקסימלית: 18 ליטר לדקה	 

עיצוב מודרני ופרקטי	 

בעל יתד נעיצה באדמה 	 

מתכוונן ל 4 מצבי השקייה שונים    	 

ספיקה מקסימלית: 16 ליטר לדקה 	 

מיועד להשקיית אזורים בינוניים-קטנים	 

בעל 2 מתזים מתכווננים להשקיה יעילה לכל סוגי הצמחים 	 

ספיקה מקסימלית: 19 ליטר לדקה	 

מתז "מיני דרייבר" ננעץ- 72400-004800

מתז "דרייבר" 8 מצבים - 72400-004810

מתז "רוטקס" 72400-004820

מתזיםמתזים



מיועד להשקיית אזורים בינוניים-קטנים	 

בעל 2 מתזים מתכווננים להשקיה יעילה לכל סוגי הצמחים 	 

בעל יתד נעיצה באדמה 	 

ספיקה מקסימלית: 19 ליטר לדקה	 

מתז "רוטקס" ננעץ - 72400-004830

מתזים







WWW.NETAFIM.CO.IL

לפרטים נוספים ויצירת קשר, אנא פנו למנהלי המכירות האזוריים:

 אזור צפון:
גלעד רוטבך - 052-5014612

Gilad.Rotbach@netafim.com
 אזור מרכז+ירושלים:

עומר שניידרמן - 052-5015603

Omer.Schneiderman@netafim.com

 המרכז להשקיה וטיפוח הגן - חנות מפעל

 אזור מרכז+ירושלים:
לירן יניב - 052-5017470

liran.yaniv@netafim.com
 אזור מרכז + דרום:

יובל סיקורסקי- 052-5014666

Yuval.Sikorsky@netafim.com

 אזור דרום:
אלעד דריי - 052-5013501

Elad.Drey@netafim.com
Store@Netafim.comאזד

אזדטלפון: 08-6473666
קיבוץ חצרים ד.נ. נגב ,854200


