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צינורות
תת קרקעי
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אטמים מחברים וצינורות       

דרישות התקן      
 ת"י 27 )מאי 2010( כתקן מחייב, מגדיר את הדרישות בנושא:         

 1. כל הצינורות צריכים להיות עם מחברים גמישים. אטמים אינטגרליים או אטמים נפרדים המסופקים יחד עם הצינורות
     ע"י יצרן הצינורות.          

2. כל הצינורות המחוברים צריכים להיות אטומים )דרישה זו רלוונטית לכל סוגי הצינורות, מעבירי מים, קווי ניקוז, קווי ביוב וכו'(.          
3. האטמים צריכים להיות תקניים כמוגדר בתקן לפי EN-1-681 או ת"י 1124 חלק 2.
    יש להגדיר בקטלוג יצרן, את האטמים לצינורות ולספקם יחד עם הצינורות.          

4. בדיקת אטימות הצינורות והמחברים צריכה להתבצע במפעל הייצור, כאשר 2 צינורות מחוברים בינהם במתקן בדיקה.          
 

חברת איטונג מספקת צינורות בשתי אפשרויות עם אטם מובנה חדיש המבטיח חיבור ואטימה ברמת איכות גבוהה במיוחד.           
לקוח יקבל לאתר צינור עם אטם אינטגרלי כפתרון מושלם למערכת. )ראה עמ' 84( 

או לחילופין אטם מתאים יסופק בנפרד )מחירו כלול במחיר הצינור( ועל הקבלן להתקינו באתר )ראה עמ' 81(          
אין להשתמש באטם שונה מזה המסופק ע"י היצרן בהתאם לת"י 27 )מאי 2010(         

 
חשוב!      

1. להרכבת הצינורות באתר על הקבלן להשתמש במשחת החלקה מק"ט 1375330001000  )פרטים בעמ' 108(          
2. צינורות יש לרכוש יחד עם האטמים מאותו יצרן. אי התאמה בין האטם לצינור תגרום לתפקוד לקוי של המערכת או לכשל הצינור
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סיווג צינורות בהתאם לתנאי הסביבה:

תמחור ואספקת צינורות בטון ואביזרים נילווים

1. רמות האגרסיביות דומות לאלה המופיעות בת"י 466 חלק 1. בהתייחס לסביבה של מבנים או רכיבי מבנה.
2. רמת הסיווג מתייחסת הן לסביבה שבה יותקן הצינור והן לנוזלים שבתוכו.

3. מבוסס על ת"י 27, מאי 2010. 
סוג 1 -  צינורות המיועדים להתקנה בסביבה לא אגרסיבית ולהולכת נוזלים לא אגרסיביים.

סוג 2 - צינורות המיועדים להתקנה בסביבה ימית או להולכת מי ים.
סוג 3 -   צינורות המיועדים להתקנה בסביבה אגרסיבית או המיועדים להולכת נוזלים אגרסיביים לפי מידת האגרסיביות:

       סוג 3א - אגרסיביות קלה   |   סוג 3ב - אגרסיביות בינונית   |   סוג 3ג - אגרסיביות חמורה

רמות אגרסיביות כימית של סביבה מימיתרמות אגרסיביות כימית של סביבת קרקע יבשה

דגשים:
1. יש לשים לב להבחנה בתנאי הסביבה. 

    טבלאות המחירים מתייחסות לצינורות מסוג 1 בהתאם לתנאי הסביבה.
    )סביבה לא אגרסיבית ונוזלים לא אגרסיביים- להלן צינורות "רגילים"(

 2. טבלאות המחירים מתייחסות לצינורות בהנחה בחפירה וכיסוי. עבור צינורות לתנאי סביבה שונים מסוג 1 יינתנו מחירים עפ"י  
    הסכם מיוחד שהינם שונים ממחירי הטבלאות המוצגים בקטלוג זה.
3. הצינורות מיועדים להולכת נוזלים בחתך חלקי )זרימה גרויטציונית(

קריטריון האגרסיביות
רמת אגרסיביות

חמורהבינוניתקלה

--יותר מ-200חומציות )מ"ל לק"ג(

SO43000-100012000-300024000-12000  )מ"ג לק"ג(

פחות מ-10000-50005000-20002000התנגדות הקרקע )אום לס"מ(

3ג3ב3אסיווג הצינורות הדרושים

קריטריון האגרסיביות
רמת אגרסיביות

חמורהבינוניתקלה

 PH 6.5-5.55.5-4.54.5-4.0ערך

<14-15100-40100חומצה פחמתית מסיסה CO2 )מ"ג לליטר(

NH430-1560-30100-60+ )מ"ג לליטר(

<MG++1000-3003000-10003000+ )מ"ג לליטר(

SO4600-2003000-6006000-3000+ )מ"ג לליטר(

3ג3ב3אסיווג הצינורות הדרושים
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צינורות בטון  <<  אטם מסופק בנפרד

אטם מתאים לצינור יסופק עם הצינור ויורכב באתר ע"י הקבלן.
המלצות להרכבה ע"י הקבלן:

• יש לנקות את האבק והלכלוך ממשטח הבטון ע"י מברשת.
• למרוח על פני פעמון הצינור משחת החלקה בעזרת מברשת או אמצעי אחר.

• לפני חיבור האטם יש לבדוק את שלמותו וניקיונו של האטם.

 • יש למתוח את האטם בעזרת מוט חלק שלא יפגע באטם ולהלביש
   אותו על הפעמון, בסיום לדאוג שהאטם ישר ומונח מסביב לפעמון.

• רק  לאחר מכן ניתן לחבר בין הצינורות.



 קוטר נומינלי
dדרגהמק״ט

קוטר פעמון
 בס״מ

D

 עובי דופן
 בס״מ

T

משקל
ליחידה*

 מחיר
למ"א

 צינור קוטר
Ø 40

1370004007010

1370004007020

1370004007030

1370004007040

1370004007050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 697688

480

490

500

525

575

 צינור קוטר
Ø 50

1370005007510

1370005007520

1370005007530

1370005007540

1370005007550

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 797.5850

650

665

675

715

795

 צינור קוטר
Ø 60

1370006009010

1370006009020

1370006009030

1370006009040

1370006009050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 9191300

890

925

950

990

1070

 צינור קוטר
Ø 80

1370008012010

1370008012020

1370008012030

1370008012040

1370008012050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 116122225

1420

1440

1460

1570

1860

צינור קוטר 
Ø 100

1370010014010

1370010014020

1370010014030

1370010014040

1370010014050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 145143360

1970

1990

2040

2190

2680

צינור קוטר
 Ø 125 

1370012517510

1370012517520

1370012517530

1370012517540

1370012517550

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 17017.54780

2960

3080

3095

3250

3645

צינור קוטר
Ø 150

1370015018010

1370015018020

1370015018030

1370015018040

1370015018050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 200186000

3700

3850

3895

4235

4850
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צינורות בטון אורך )L( 250 ס"מ  <<  אטם מסופק בנפרד 

 • יש למתוח את האטם בעזרת מוט חלק שלא יפגע באטם ולהלביש
   אותו על הפעמון, בסיום לדאוג שהאטם ישר ומונח מסביב לפעמון.

• רק  לאחר מכן ניתן לחבר בין הצינורות.
*תיתכן סטיה של כ- 10%
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צינורות בטון  <<  עם אטם מובנה

הנחיה להרכבת צינורות בטון:
יש לנקות היטב את השטח הפנימי של פעמון הצינור )נקבה( מאבק וכל חומר זר עם מטלית לחה.

יש למרוח משחה מיוחדת של איטונג על הזכר ועל האטם שבפעמון או על האטם שעל הזכר ובתוך הפעמון )יש לוודא מריחת 
משחה על הגומיה+ צינור הבטון שמתחבר(.

הצינורות יונחו בתעלה לפי הגבהים שבתוכנית מהנקודה הנמוכה וכיוון התקדמות בביצוע יהיה כלפי מעלה.
הזכר יוכנס לתוך הפעמון )נקבה( בקו ישר ובהתאמה לשיפוע הנדרש.

דחיפת הצינורות אחד בשני או לשוחה תיעשה ע"י קורות עץ שיגנו על קצה הצינור שלא יבוא במגע ישיר עם הכלי הדוחף.
הרווח החיצוני המותר בין צינורות לאחר חיבורם, יקבע על ידי היצרן.



 קוטר נומינלי
dדרגהמק״ט

קוטר פעמון
 בס״מ

D

 עובי דופן
 בס״מ

T

 משקל
ליחידה*

מחיר
למ"א

 צינור קוטר
Ø 40

1370104007010

1370104007020

1370104007030

1370104007040

1370104007050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 697688

                       525 

 535

 545

560

 615

 צינור קוטר
Ø 50

1370105007510

1370105007520

1370105007530

1370105007540

1370105007550

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 797.5850

 720

 735

 745

775

 855

 צינור קוטר
Ø 60

1370106009010

1370106009020

1370106009030

1370106009040

1370106009050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 9191300

 960 

 990

 1,030

1,095

1,170

 צינור קוטר
Ø 80

1370108012010

1370108012020

1370108012030

1370108012040

1370108012050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 116122225

 1,525

 1,565

 1,590

1,695

 1,990

צינור קוטר 
Ø 100

1370110014010

1370110014020

1370110014030

1370110014040

1370110014050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 145143360

 2,085

 2,180 

 2,220 

2,350

 2,850

צינור קוטר
 Ø 125 

1370112517510

1370112517520

1370112517530

1370112517540

1370112517550

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 17017.54780

 3,255

 3,380

 3,400

 3,585

 3,995

צינור קוטר
Ø 150

1370115018010

1370115018020

1370115018030

1370115018040

1370115018050

1 

2 

3 

4 

5

 Ø 200186000

 3,995

 4,185

 4,260

 4,650

5,325
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צינורות בטון אורך )L( 250 ס"מ  <<  עם אטם מובנה

*תיתכן סטיה של כ- 10%
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תאי בקרה 
עגולים



מחיר ליחידהמשקל ליחידה*גובה בס״ממק״ט

בסיס
עובי דופן 11 ס"מ

1371108006500

1371108010000
65

100
620
960

760
920

 בסיס משולב
תחתית פלסטיק

1371508006500

1371508010000

גובה בסיס בטון 
65

100

650
990

2100
2190

חוליה
עובי דופן 11 ס"מ

1371208003300

1371208005000

1371208006600

1371208010000

1371208013300

33

50

66

100

133

257

400

533

800

884

319

418

510

760

990

מחירמשקל ליחידה*קוטר פתחמק״ט
ליחידה

Ø  80 תקרה קוטר
גובה תקרה 24 ס"מ

1371308005010 עומס בינוני
1371308006010 עומס בינוני
1371308005020 עומס כבד
1371308006020 עומס כבד

50
60
50
60

320
270
320
270

420
420
565
565

 רטוק הסכמ
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תאי בקרה עגולים  <<  קוטר Ø 80 ס״מ

*תיתכן סטיה של כ- 10%



מחירמשקל ליחידה*קוטר פתחמק״ט
ליחידה

Ø  100 תקרה קוטר
גובה תקרה 24 ס"מ

1371310005010 עומס בינוני
1371310006010 עומס בינוני
1371310005020 עומס כבד
1371310006020 עומס כבד

50
60
50
60

526
480
526
480

780
780

1020
1020

מחיר ליחידהמשקל ליחידה*גובה בס״ממק״ט
כולל מדרגות

בסיס
עובי דופן 12 ס"מ

1371110006500

1371110010000
65

100
940
1290

1030
1260

 בסיס משולב
תחתית פלסטיק

1371510006500

 1371510010000

גובה בסיס בטון 
65

100

990
1340

2880
3110

חוליה
עובי דופן 12 ס"מ

1371210003300

1371210005000

1371210006600

1371210010000

01371210013300

33

50

66

100

133

340

510

670

 1020

1204

450

585

835

990

1290

 רטוק הסכמ
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תאי בקרה עגולים  <<  קוטר Ø 100 ס״מ

*תיתכן סטיה של כ- 10%



מחיר ליחידהמשקל ליחידה*גובה בס״ממק״ט
כולל מדרגות

בסיס
עובי דופן 13.5 ס"מ

1371112506500

1371112510000
65

100
1360
1850

1490
1690

בסיס משולב
תחתית פלסטיק

1371512506500

1371512510000

גובה בסיס בטון
65

100

1420
1910

3690
3890

חוליה
עובי דופן 13.5 ס"מ

1371212503300

1371212505000

1371212506600

1371212501000

137121251330

33

50

66

100

133

470

710

930

1410

1877

710

890

1230

1450

2160

מחירמשקל ליחידה*קוטר פתחמק״ט
ליחידה

Ø 125 תקרה קוטר
גובה תקרה 24 סמ'

1371312505010 עומס בינוני
1371312506010 עומס בינוני
1371312505020 עומס כבד
1371312506020 עומס כבד

50
60
50
60

870
820
870
820

1250
1250
1410
1410

 רטוק הסכמ
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תאי בקרה עגולים  <<  קוטר Ø 125 ס״מ

*תיתכן סטיה של כ- 10%
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תאי בקרה עגולים

ניתן לקדוח פתחים מדוייקים בכיוונים ובגבהים הדרושים.
מחיר הבסיס בתא בקרה עגול, כולל עד שני קידוחים.
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תאי בקרה 
מרובעים



תאי בקרה מרובעים  <<  100/100 ס״מ

מחיר יחידהמשקל יחידה*מידה בס״מגובה בס״ממק״ט

בסיס
עובי דופן 15 ס"מ

1372110101000
 1372110101500
1372110102000

100
150
200

100/100
2200
2855
3800

3950
4450
6190

חוליה
עובי דופן 15 ס"מ

1372210100500
1372210101000
1372210101330
1372210101500
1372210101660
1372210102000

50
100
133
150
166
200

100/100

925
1850
2460
2770
3071
3700

1590
3140
4290
4490
5290
5950

מחיר יחידהמשקל יחידה*קוטר פתחגובה בס״ממק״ט

תקרה 100/100

1372310101850
1372310101860
1372310102350
1372310102360

18 עומס בינוני
18 עומס בינוני
23 עומס כבד
23 עומס כבד

50
60
50
60

645
628
802
777

1790
1790
1890
1890

*תיתכן סטיה של כ-10%
*המחיר אינו כולל מדרגות

מדרגה מבוטנת מק"ט   1375221010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'
מדרגה לא מבוטנת מק"ט 1375220010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'

*הפתחים יוכנו עפ"י דרישת המזמין בתיאום עם מחלקת התכנון במפעל.
*המחיר מתייחס לתא בקרה סטנדרטי.

*חיוב הלקוח יבוצע לפי אספקת רכיבים בלבד לא במחיר לתא שלם.
*יש לעדכן את מחלקת התכנון ונציג המכירות במעמד ההזמנה כאשר התאים

  המוזמנים מיועדים לעבודה במי-תהום.
*המחיר לא כולל טיפול מיוחד לעמידה במי תהום.
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תאי בקרה מרובעים  <<  120/100 ס״מ

מחיר יחידהמשקל יחידה*מידה בס״מגובה בס״ממק״ט

בסיס
עובי דופן 15 ס"מ

1372112101000
1372112101500
1372112102000

100
150
200

120/100
2260
3160
4060

4390
5490
6690

חוליה
עובי דופן 15 ס"מ

1372212100500
1372212101000
1372212101330
1372212101500
1372212101660
1372212102000

50
100
133
150
166
200

120/100

1000
2000
2660
3000
3320
4000

1750
3490
4850
5400
6190
6850

מחיר יחידהמשקל יחידה*קוטר פתחגובה בס״ממק״ט

תקרה 120/100

1372312101850
1372312101860
1372312102350
1372312102360

18 עומס בינוני
18 עומס בינוני
23 עומס כבד
23 עומס כבד

50
60
50
60

757
940
946
920

1990
1990
2150
2150

*תיתכן סטיה של כ-10%
*המחיר אינו כולל מדרגות

מדרגה מבוטנת מק"ט   1375221010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'
מדרגה לא מבוטנת מק"ט 1375220010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'

*הפתחים יוכנו עפ"י דרישת המזמין בתיאום עם מחלקת התכנון במפעל.
*המחיר מתייחס לתא בקרה סטנדרטי.

*חיוב הלקוח יבוצע לפי אספקת רכיבים בלבד לא במחיר לתא שלם.
*יש לעדכן את מחלקת התכנון ונציג המכירות במעמד ההזמנה כאשר התאים

  המוזמנים מיועדים לעבודה במי-תהום.
*המחיר לא כולל טיפול מיוחד לעמידה במי תהום.
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תאי בקרה מרובעים  <<  140/120 ס״מ

מחיר יחידהמשקל יחידה*מידה בס״מגובה בס״ממק״ט

בסיס
עובי דופן 15 ס"מ

1372112141000
1372112141500
1372112142000

100
150
200

140/120
2730
3764
4800

5750
6790
8390

חוליה
עובי דופן 15 ס"מ

1372212140500
 1372212141000
1372212141330
1372212141500
1372212141660
1372212142000

50
100
133
150
166
200

140/120

1040
2080
2770
3118
3460
4150

2350
4400
5790
6190
7490
7990

מחיר יחידהמשקל יחידה*קוטר פתחגובה בס״ממק״ט

תקרה 140/120

1372312141850
1372312141860
1372312142350
1372312142360

18 עומס בינוני
18 עומס בינוני
23 עומס כבד
23 עומס כבד

50
60
50
60

1016
999
1277
1251

2490
2490
2690
2690

*תיתכן סטיה של כ-10%
*המחיר אינו כולל מדרגות

מדרגה מבוטנת מק"ט   1375221010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'
מדרגה לא מבוטנת מק"ט 1375220010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'

*הפתחים יוכנו עפ"י דרישת המזמין בתיאום עם מחלקת התכנון במפעל.
*המחיר מתייחס לתא בקרה סטנדרטי.

*חיוב הלקוח יבוצע לפי אספקת רכיבים בלבד לא במחיר לתא שלם.
*יש לעדכן את מחלקת התכנון ונציג המכירות במעמד ההזמנה כאשר התאים

  המוזמנים מיועדים לעבודה במי-תהום.
*המחיר לא כולל טיפול מיוחד לעמידה במי תהום.
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מחיר יחידהמשקל יחידה*מידה בס״מגובה בס״ממק״ט

בסיס
עובי דופן 15 ס"מ

1372115151000
1372115151500
1372115152000

100
150
200

150/150
3370
4600
5855

9890
11390
13995

חוליה
עובי דופן 15 ס"מ

1372215155000
1372215151000
1372215151330
1372215151500
1372215151660
1372215152000

50
100
133
150
166
200

150/150

1245
2490
3313
3751
4189
4979

3190
4890
6990
7590
8690
9690

מחיר יחידהמשקל יחידה*קוטר פתחגובה בס״ממק״ט

תקרה 150/150

1372315151850
1372315151860
1372315152350
1372315152360

18 עומס בינוני
18 עומס בינוני
23 עומס כבד
23 עומס כבד

50
60
50
60

1298
1315
1658
1633

3990
3990
4150
4150

תאי בקרה מרובעים  <<  150/150 ס״מ

*תיתכן סטיה של כ-10%
*המחיר אינו כולל מדרגות

מדרגה מבוטנת מק"ט   1375221010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'
מדרגה לא מבוטנת מק"ט 1375220010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'

*הפתחים יוכנו עפ"י דרישת המזמין בתיאום עם מחלקת התכנון במפעל.
*המחיר מתייחס לתא בקרה סטנדרטי.

*חיוב הלקוח יבוצע לפי אספקת רכיבים בלבד לא במחיר לתא שלם.
*יש לעדכן את מחלקת התכנון ונציג המכירות במעמד ההזמנה כאשר התאים

  המוזמנים מיועדים לעבודה במי-תהום.
*המחיר לא כולל טיפול מיוחד לעמידה במי תהום.
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תאי בקרה מרובעים  <<  150/180 ס״מ

מחיר יחידהמשקל יחידה*מידה בס״מגובה בס״ממק״ט

1372118151500בסיס
1372118152000

150
200

150/180
6030
7590

 13,490 
 14950

חוליה

1372218150500
1372218151000
1372218151330
1372218151500
1372218151660
1372218152000

50
100
133
150
166
200

150/180

1630
3260
4150
4890
5965
6520

3490
5490
7390
9390

 10,800    
12,350    

מחיר יחידהמשקל יחידה*קוטר פתחגובה בס״ממק״ט

תקרה 150/180
1372318152350
1372318152360

23 עומס כבד
23 עומס כבד

50
60

2030
1980

4890
4890

*תיתכן סטיה של כ-10%
*המחיר אינו כולל מדרגות

מדרגה מבוטנת מק"ט   1375221010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'
מדרגה לא מבוטנת מק"ט 1375220010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'

*הפתחים יוכנו עפ"י דרישת המזמין בתיאום עם מחלקת התכנון במפעל.
*המחיר מתייחס לתא בקרה סטנדרטי.

*חיוב הלקוח יבוצע לפי אספקת רכיבים בלבד לא במחיר לתא שלם.
*יש לעדכן את מחלקת התכנון ונציג המכירות במעמד ההזמנה כאשר התאים

  המוזמנים מיועדים לעבודה במי-תהום.
*המחיר לא כולל טיפול מיוחד לעמידה במי תהום.
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מחיר יחידהמשקל יחידה*מידה בס״מגובה בס״ממק״ט

בסיס
1372121151500
1372121152000

150
200

150/210
6060
7680

14,240
16990

חוליה

1372221150500
1372221151000
1372221151330
1372221151500
1372221151660
1372221152000

50
100
133
150
166
200

150/210

1560
3110
4100
4670
5700
6230

4190
6470
8390
9700

11200    
12,950    

מחיר יחידהמשקל יחידה*קוטר פתחגובה בס״ממק״ט

תקרה 150/210
1372321152350
1372321152360

23 עומס כבד
23 עומס כבד

50
60

2670
2620

 5190
5190

תאי בקרה מרובעים  <<  150/210 ס״מ

*תיתכן סטיה של כ-10%
*המחיר אינו כולל מדרגות

מדרגה מבוטנת מק"ט   1375221010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'
מדרגה לא מבוטנת מק"ט 1375220010000 מחיר- 105 ש"ח/יח'

*הפתחים יוכנו עפ"י דרישת המזמין בתיאום עם מחלקת התכנון במפעל.
*המחיר מתייחס לתא בקרה סטנדרטי.

*חיוב הלקוח יבוצע לפי אספקת רכיבים בלבד לא במחיר לתא שלם.
*יש לעדכן את מחלקת התכנון ונציג המכירות במעמד ההזמנה כאשר התאים

  המוזמנים מיועדים לעבודה במי-תהום.
*המחיר לא כולל טיפול מיוחד לעמידה במי תהום.
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קולטנים 
וצינורות ניקוז



קולטנים

מידה חוץמק״ט
 קוטר צינורמשקל ליחידהגובהבס״מ

מחיר ליחידהלחיבור במ״מ

 קולטן משני
ללא אבן שפה

1373200000010110/65657603001250

 קולטן משני
עם אבן שפה

1373200000020110/786510804001250

קולטן ראשי עמוק
ללא אבן שפה

1373100000010110/651401250
300 
600

1950

קולטן ראשי עמוק
עם אבן שפה

1373100000020110/781401740
400 
600

1950

* מוצרי מצקת ראה עמוד95

*קדח פתח נוסף בקולטנים בהתאם לטבלת מחירים בעמ' 96.
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מחירעובי דופן בס״מקוטר בס״ממק״ט

צינור ניקוז מחורץ
אורך )L( 250 ס"מ

1370304011200

1370305014000

1370306017500

40

50

60

11.2

14

17.5

ע"פ הסכם
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צינורות ניקוז מחורצים )עם אטם מובנה(



32



33קטלוג מוצרים 2020    |

אביזרים
וקידוחים



34

מכסים לתאי בקרה 

מחירמק״טעומסקוטר

 רשת ניקוז עגולה 
לכביש או מדרכה 

50
B-125
D-400

 1375210050110
1375210050120

890
1090

60
B-125
D-400

137510060110
137510060120

990
1290

מכסה יצקת
לכביש או מדרכה

50
B-125
D-400

1375110150110
1375110150120

1390
1790

60
B-125
D-400

1375110160110
1375110160120

1690
2050

 מכסה יצקת
מסגרת מרובעת 

לכביש או מדרכה

50
B-125
D-400

1375110250110
1375110250120

1290
1890

60
B-125
D-400

1375110260110
1375110260120

1690
2090

מכסה בטון
עם מסגרת ברזל

50
B-125
D-400

1375110050110
1375110050120

860
1330

60
B-125
D-400

1375110060110
1375110060120

1030
1540

 ניתן להזמין מכסים עם סמלים של רשויות מקומיות בהזמנה מיוחדת.
כל המכסים עומדים בת"י B-125  | 489 למדרכות לעומס בינוני |  D-400 לכבישים לעומס כבד.

 אורך/רוחב
מחיר ליחידהמק״טמשקל)מ"מ(

מכסה הדר לריצוף
חיצוני 600/600

פנימי 500/500

חיצוני 700/700

פנימי 600/600

56

70

1161076

1161076

1161077

1161077

910

910

1170

1170 למילוי באבני ריצוף תואמות למשטח
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 אורך/רוחב
מחיר ליחידהמק״טמשקל)מ"מ(

מערכת ניקוז מי גשם 
עם נעילה דגם ת"א 

25425/9104511601040125008520 טון

מערכת ניקוז מי גשם
עם נעילה וצירים דגם 

425/910451161040140008780ת"א 40 טון

אבן שפה מיצקת
145/90025116105161310דגם ת"א

 אבן אי תנועה
240/9203511610516420מיצקת

מוצרי מיצקת  <<  שונות

אביזרי הרמה

הוראות בטיחות למשתמשים באביזרי הרמה
• חובה שמירה על כל נהלי הבטיחות בעבודה.

 • יש להקפיד על שימוש באביזרים מתאימים בלבד
   המיועדים להרמה.

• שימוש במתקני הרמה מחייב תעודות בדיקה.

• איטונג מוכרת אביזרי הרמה ללא תעודת בדיקה.

• חל איסור לעבור או לעמוד מתחת למטען מורם.

 • הפעלת מתקן הרמה יבוצע רק ע"י מפעיל מוסמך

   ובאחריות המפעיל בלבד.

3X35 4כבל הרמהX40 כבל הרמה



נתוני הקדחים לחיבור צינורות בס"מ מידות צינורות בס"מ

קוטר צינור נומינלי 
D

קוטר צינור
D1

קוטר פעמון
D2

קוטר קדח לחיבור
צינור ללא פעמון

עם מחבר איטוסטופ

קוטר קדח
צינור ללא פעמון

עם חיבור טיט

קוטר קדח לצינור
עם פעמון

עם חיבור טיט

405569636374.7

50657974.774.787

60789187.58996

80104116112112121

100128145137137148

מחיר קידוח בש"חמק"טתחום הקוטר לקידוח באינץ׳

1374100090100167קידוח בקוטר "1-"9

1374100141000230קידוח בקוטר "10-"14

1374100201500277קידוח בקוטר"15-"20

1374100242100390קידוח בקוטר "21-"24

1374100302500680קידוח בקוטר "25-"30

13741003731001,164קידוח בקוטר "31-"37

13741004038002,694קידוח בקוטר "38-"40

13741004741003,790קידוח בקוטר "41-"47

13741007748004850קידוח בקוטר "48-"77

מחיר ליחידהמק"טכמות

1375330001000730אריזה של 5 ליטר

מחירון קידוחים

משחת החלקה

קידוח לצינורות בטון בשוחות מלבניות

* הקדחים מתייחסים לכניסה ויציאת צינור בקו ישר לשוחות
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מחברים
ואטמים



40

קוטר צינור חיצוני 
במ"מ

קוטר קידוח
באינץ

מק"ט
אטם

 מחיר
אטם

1104.961375311000110248
1607.0251375311000160346
2009.151375311000200354
25011.251375311000250389
31513.251375311000315556
35514.961375311000355556
40017.251375311000400785
50021.261375311000500937
63026.3713753110006301190

אטם
מק"ט

קוטר צינור
PVC ,HDPE

במ"מ
קוטר צינור 
פלדה באינץ

קוטר קידוח
באינץ

סוג
אטם

אטם
מחיר

137531114517516061111-06580

1375311203220225-20081111-08595

137531214517516061212-06580

1375312203241225-20081212M980

1375313248267271101310-13900

1375313241273250101313A990

137531424828228010-111414M1055

1375314286311300121414B1055

1375316254282280-25010-111616Y1055

1375316343368355141616B1100

1375316306338315121616M1055

1375318396419400181618B2110

1375320439470450182020B2290

1375322432461450182222L2488

1375322489518500202222B2670

1375324533561560222424A2670

1375328616630630242828A3050

1375330696721710283030B3380

1375334792820800323434B4140

1375332734767900343838B5245

1375318335368355141818Y `1800

מחבר איטוקוויק

מחבר איטודרייב

PVC ,PE לצינורות: פלדה, פיברגלס

HDPE ,PVC ,PE ,לצינורות: פלדה, פיברגלס



קוטר צינור בטון 
פנימי

קוטר צינור בטון 
מחירמק"טסוגחיצוני 

40
137541004054810זכר54
137541004066885פעמון66

50
1375410050671055זכר67
1375410050831135פעמון83

60
1375410060801210זכר80
1375410060931310פעמון93

80
1375410801041535זכר104.8
1375410801171615פעמון117

100
1375411001291935זכר129.6
1375411001372086פעמון137

1375411251602395זכר/פעמון125160
1375411501862750זכר/פעמון150186

מחבר איטוקיו

מחירמק"טבחבילהאורך במ"א לתפרקוטר תא

802.7
27 מ"א

6 גלילים*4.5 מ"א
13753300801501530

1003.3
1254.2
1505.8

איטופס - אטם בין חוליות לתאי בקרה מרובעים / עגולים

water stop מחבר
לחיבור על גבי הצינור

מחירמק"טקוטר פתח/קידוחקוטר צינור חיצוני במ"מ

110

קיימים קטרים שונים.
 ניתן לבחור קוטר עפ"י 
 הסימון בדופן הפנימית

של הפלסטיק )קו מקווקוו(

1375510011000110

1601375510016000160

2001375510020000200

2501375510025000250

3151375510031500315

קוטר צינור
PVC ,HDPE

במ"מ
קוטר צינור פלדה 

באינץ
קוטר
קידוח

אטם
מק"ט

אטם
מחיר

110
S 1.70-2.50
R 2.75-3.75
Q 3.75-4.80

81375320048122513

מחבר

PVC, PE לצינורות
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מחבר איטוסטופ

איטופלס - אטם חדירה לתא בקרה עגול משולב רצפת פלסטיק
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הובלה
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מחיר לטוןשם הישובקוד אזור הובלה

1-4
חדרה, נתניה, זכרון, הרצליה,  גוש דן, חיפה, מודיעין, 

49 ₪ מגדל העמק, חולון, קריות, אשדוד, עכו, בית שאן

5-6

בית חורון, גני טל, אפיקים, אשקלון, בית שמש, טבריה, 
קרית גת, כרמיאל, נהריה

 ₪ 69
 אבו גוש, אופקים, באר שבע, כפר ורדים,

מבשרת ציון, ירושלים

מחיר למשאיתשם הישובקוד אזור הובלה

2,300 ₪ ראש פינה, עין גב, לכיש, טנא עומרים7

2,450 ₪ רמת חובב, שגב שלום, דימונה, ערד, יריחו, רביבים8

 2,650 ₪ מרום גולן, תמר9

2,750 ₪   שדה בוקר, אליפז10

3,150 ₪ עין יהב, מצפה רמון, עין גדי11

4,500 ₪ באר אורה, אילת12

הובלה

מחירי המוצרים כוללים הובלה ופריקה )באיזורים 1-6 בלבד( כאשר:

1. הפריקה תתבצע בסמוך למשאית.
2. משקל מינימלי להובלה בדאבל- 13 טון.

3. על המזמין / בא כוחו לסייע לנהג/מנופאי בעת פריקת המוצרים ע"י כוח עזר.
4. כניסה לאתר בתנאי שטח קשים נתונה לשיקול דעתו של המוביל.

5. במקרה של הזמנה בכמות מתחת ל- 13 טון, יחויב ההפרש  לפי טבלת מחירים מס' 1.

טבלת מחירים מס' 1:
מחיר להובלה בהשלמה ל- 13 טון 

טבלת  מחירים מס' 2:
הובלת משאית עד 30 טון

תנאים מסחריים
1. כל המחירים אינם כוללים מע"מ

2. במידה וההובלה תתבצע ע"י איטונג, איטונג תהיה אחראית על המוצרים עד גמר הפריקה. במידה וההובלה תבוצע ע"י הלקוח ו/או אחר, איטונג תהיה אחראית על המוצרים עד להעמסתם בלבד.
3. מוצרים אשר יישארו במחסני איטונג, מעבר לזמן האספקה שסוכם במעמד ההזמנה,  יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח.

4. תעודת משלוח חתומה ע"י הלקוח ו/או אחר, בהתאם לתנאי ההתקשרות, תהווה אסמכתא לקבלת המוצרים בכמות ומהסוג שהוזמנו ותשמש לצורך הוצאת חשבונית.
5. על הלקוח לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ולפני השימוש בהם.  עליו לדווח לאיטונג תוך 48 שעות על כל אי התאמה בכמות/סוג/מידות וכו' וכן על כל פגם, נזק או שבר הגלויים לעין.

 6. בשום אופן אין להשתמש במוצרים, אשר לדעת הלקוח ו/או מי מטעמו, קיים בהם פגם ו/או אי התאמה כלשהם. על כל תלונה הקשורה למשלוח או לפגם ו/או לאי התאמה במוצרים ניתן
    להתקשר לטלפון 04-6178888

7. לא ניתן לבטל הזמנת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר סופקו ללקוח, אלא במקרים מיוחדים.
 8. המידע בחוברת זו הינו מידע חלקי, כללי ובסיסי ואינו מהווה תחליף לייעוץ, תכנון וביצוע ע"י בעלי מקצוע מיומנים בתחום. באחריות הלקוח לפנות לבעלי מקצוע מיומנים לצורך קבלת ייעוץ בנושא תכנון,

    בדיקת התאמת קרקע ויישום בהתאם לתקנים הלוונטיים.
9. למען הסר ספק, יובהר בזאת כי איטונג אינה אחראית ליישום המוצרים ו/או לייעודם.

10. בנוסף לאמור לעיל, על הזמנה, אספקה והובלה של מוצרים יחולו כל התנאים המפורטים בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות התנאים הכלליים, כפי שיעודכנו מעת לעת. 



45קטלוג מוצרים 2020    |

הערותעלותחיוב בגין

תוספת למשאית500 ₪הובלה/ פריקה של מוצר במשקל 6 טון ומעלה )מנוף 40 טון(

תוספת4500 ₪ הובלה/ פריקה באמצעות מנוף 120 טון )תכולת משאית(

 180 ₪כל פריקה נוספת

לשעת עבודה300 ₪עבודות מנוף עד 40 טון במועד האספקה

עבודות מנוף עד 40 טון שלא במועד הובלת מוצרים לשטח
)נסיעה מיוחדת(

לשעה + עלות הובלה לפי האזור שבטבלה300 ₪

לשעה + עלות הובלה לפי האזור שבטבלה300 ₪ העברות מאתר לאתר 

4900 ₪  שרות שדה – מינימום יום עבודה 8 שעות 

270 ₪ שעת המתנה 

דוא״לפקסטלפוןשעותימיםמרלו"ג

08:00-12:0017:00-07:00 להזמנות ותאום משלוחים 

04-617888804-6178864Y-Fason@ytong.co.il 16:00-06:00 06:00-11:30 שעות העמסת סחורה

תלונות ושירות לקוחות

עלויות - שונות

שעות פעילות:

•  מחירי החזרות –  זהים למחירי אספקה 
•  הלקוח מתחייב לבדוק את המוצר המוזמן מיד עם אספקתו 

•  על המזמין/בא כוחו לסייע לנהג/מנופאי בעת פריקת המוצרים ע"י כוח עזר
•  כניסה לאתר בתנאי שטח קשים נתונה לשיקול דעתו של המוביל

    מוזמנם ליצור איתנו קשר בצינורות המקובלים:

1800-30-60-2004-6377984

nirity@ytong.co.il www.ytong.co.il

מנהל מכירות ארצי - משה: 050-7580988  |  קשרי אדריכלים - אורית: 050-8682082  
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טופס הזמנה
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לכבוד: איטונג ריצופים בע"מ
ת.ד 3007 פארק תעשיה קיסריה 308890
www.ytong.co.il  |  nirity@ytong.co.il

משרד: 04-6178857 | פקס: 04-6377984
משה פליישר: 050-7580988

שם הלקוח:                                                                      אתר:                                                                                                

איש קשר:                                                                       טלפון:                                          פקס:                                           

טופס להזמנת תאי בקרה עגולים

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

רצפת בטון   משולבת פלסטיק   חוליה חרושתית )בנצ'יק מוכן(   סניטאריותסוג רצפה:

   PVC פלדה   בטון   אחר                                                                                סוג הצינור:

ללא   איטוקוויק   איטודרייב    איטוקיו   איטופלססוג אטם בקידוח:

ב.ב   בטון עם סמל יצוק   יציקת ברזלסוג מכסה:

:)a( כביש                                                                 גובה התאמה                                                                 מדרכה

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

מספר שוחה

קוטר שוחה

H

כבדה/ בינונית תקרה / קונוס

50/60 פתח
B125 D400  מכסה

 דוגמהמדרגות
לשימוש

 Øצינור
 Øצינור

 Øצינור

+h

+h

+h
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לכבוד: איטונג ריצופים בע"מ
ת.ד 3007 פארק תעשיה קיסריה 308890
www.ytong.co.il  |  nirity@ytong.co.il

משרד: 04-6178857 | פקס: 04-6377984
משה פליישר: 050-7580988

שם הלקוח:                                                                      אתר:                                                                                                

איש קשר:                                                                       טלפון:                                          פקס:                                           

טופס להזמנת תאי בקרה מלבניים

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

 

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

מספר תא

A/B

H

50/60 פתח בתקרה

B125 C250 D400 מכסה

רצפת בטון   משולבת פלסטיק   חוליה חרושתית )בנצ'יק מוכן(   סניטאריותסוג רצפה:

   PVC פלדה   בטון   אחר                                                                                סוג הצינור:

ללא   איטוקוויק   איטודרייב    איטוסטופ   איטופלססוג אטם בקידוח:

ב.ב   בטון עם סמל יצוק   יציקת ברזלסוג מכסה:

:)a( כביש                                                                 גובה התאמה                                                                 מדרכה

מדרגות
מידה פנימי

 Øצינור

 Øצינור

A

B

+h

+h
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Ytong is a registered trade mark of the Xella group
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הזמנות ותיאום משלוחים
הצעות מחיר ומכרזים

טל.   04-6178888
טל.   04-6178857

04-6178864 פקס.   
04-6377984 פקס.   

איטונג מוצרי בטון תת קרקעי   1800-30-60-20 
www.ytong.co.il | 3088900 ת.ד. 3007, פארק תעשייה קיסריה

Nirity@ytong.co.il  |  050-8682082 .לבירורים      משה. 050-758098  |  אורית


