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תוכן עניינים
מנעולים חבויים

חברת פלד מנעולים
בשנת  1945נוסד מפעל המנעולים הגדול והותיק בארץ
בשם "פלד קואופרטיב" לעבודות מתכת בתל-אביב בע"מ.
בשנים הראשונות יצר המפעל מוצרי מתכת ומנעולים תוך מתן שרות לחוג הלקוחות ההולך וגדל.
כיום ,המפעל מייצר מנעולים חבויים לדלתות פנים וחוץ ,מנעולים למגירות תיבות דואר ,ידיות לדלתות לארונות ולארגזי רכב וכן סוגי
צירים שונים.

4-5

מנעולים לדלתות כניסה

6

מנעולים מגנטים

7

מנעולי הזזה

8

מנעולים עליונים

9

מנעולי שרותים

10

מנעולים צרים

11

מנעולי רול

12

זוית נגדלי למנעול

13

צילנדרים ,צילנדרים מערכות מאסטר ,צילנדר הרקולס

14-17

אנו ייחודיים:

ידיות אלומיניום

18-19

בגמישות הייצור :באפשרותינו להנפיק בהתראה קצרה מנעולים בכמויות  /סוגים  /שינויים למיניהם.

ידיות פלסטיק

20

בהקפדה על אכות המוצר :אנו יכולים להרשות לעצמנו מתן אחריות של  5שנים על התוצרת.

סטופרים ומוצרים משלימים

21

ידיות מעוצבות

22-23

בטיב השרות :הענות מהירה וגישה חיובית לכל פניה.

ידיות בטחון

24

המנעולים החבויים שלנו תואמים לתו תקן ישראלי .101

מוצרים לדלתות פנים ומשקופים WPC

25

מארזים ומוצרים לדלתות כניסה
אנו מציעים לך בזאת להצטרף לחוג לקוחותינו הרחב.

ידיות כניסה מיוחדות

29

מנעולים חשמליים

30

עיניות דיגיטאליות

31

מנעולי תריסים

32

ידיות בהלה/אש

33-34

מנעולי תיבות דואר פינים  -מעולי לחיצה

35-36

מנעולי תיבות חשמל

37

מנעולי מגירה

38

מנעולי תליה-מנעולים משוריינים מוגנים בפני קדיחה

39

מסילות אלומניום וצירים

פלד מנעולים ופרזול בע"מ
מ נ ע ו ל ים
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40-41

מחזירי דלת מיוחדים

42

בריחים

43

אביזרי בטיחות

44

מפתחות

45-46

ידית/מנעול ארון פח

47

ידיות/מנעולים לארגז רכב

48

דלתות
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26-28

49-50
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מנעולים חבויים

מנעולים חבויים

שם מוצר :צבר מפתח
תאור :מנעול חבוי לדלת  -בריח עבה
כמות25/50 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי

שם מוצר :צבר צילינדר
תאור :מנעול חבוי לדלת  -בריח עבה
כמות25/50 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי

שם מוצר :איתן צילינדר
תאור :מנעול חבוי  -ציפוי מלא
כמות25 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

שם מוצר :איתן מפתח
תאור :מנעול חבוי  -ציפוי מלא
כמות25 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

שם מוצר :עודד מפתח /דן צילינדר
תאור :מנעול חבוי לדלת  -בריח פלדה
כמות25/36/50 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

שם מוצר :כרמל
תאור :מנעול חבוי ימין/שמאל לצילינדר
כמות36 :
חזית :עגול
ציפוי :צהוב/טבעי

שם מוצר :פלדון צילינדר
תאור :מנעול חבוי  -ציפוי מלא (ייחודי)
כמות50 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :טבעי/ניקל/ניקל מוברש
אפשרות אריזה בשקף

שם מוצר :פלדון מפתח
תאור :מנעול חבוי  -ציפוי מלא (ייחודי)
כמות50 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :טבעי/ניקל/ניקל מוברש
אפשרות אריזה בשקף

שם מוצר :קצר צילינדר-הפיך
תאור :מנעול חבוי  -ספיישל קצר
כמות25 :
חזית :עגול
ציפוי :טבעי

שם מוצר :קצר מפתח-הפיך
תאור :מנעול חבוי  -ספיישל קצר
כמות25 :
חזית :עגול
ציפוי :טבעי

שם מוצר :אלון
תאור :מנעול חבוי ימין/שמאל למפתח
כמות36 :
חזית :עגול
ציפוי :צהוב/טבעי
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5

מנעולים מגנטיים

מנעולים לדלתות כניסה

שם מוצר :מנעול לדלת כניסה מפעיל זרועות תאור - :בריח
פלדה
כמות20 :
חזית :עגול
ציפוי :ניקל

שם מוצר :מנעול תואם דלת חוסם-הפיך
כמות20 :

תאור :מנעול לשון מרכזית-מפתח/שירותים/צילינדר
כמות50/1 :
חזית :עגול
ציפוי :ניקל

תאור :מנעול מגנטי כולל נגדי  -מפתח/שירותים/צילינדר
כמות50/1 :
חזית :עגול
ציפוי :ניקל

שם מוצר :מנעול  4בריחים
כמות25/1 :
חזית :עגול
ציפוי :ניקל

שם מוצר :מנעול תיגבור
כמות60 :

תאור :נגדיות למנעול  101מגנטי
משקוף עץ  /משקוף WPC

תאור :מנעול  101מגנטי למפתח
כמות50/1 :
חזית :עגול
ציפוי :ניקל

תאור :מנעול  101מגנטי לצילינדר
כמות50/1 :
חזית :עגול
ניקל

תאור :מנעול  101מגנטי לתוף שרותים
כמות50/1 :
חזית :עגול
ניקל

שם מוצר :חוסם לתיגבור
כמות50/500 :
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מנעולים עליונים

מנעולי הזזה

תאור :הזזה לצילינדר  -לשון נופלת
כמות72/15 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל

תאור :הזזה למפתח  -לשון נופלת
כמות72/15 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל

תאור :הזזה  Sלצילינדר
כמות12 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל

תאור :הזזה  Sלמפתח
כמות12 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל
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תאור :מנעול לשון לידית בלבד ימין/שמאל
כמות12 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

תאור :מנעול עליון צור-קומפלט/תפזורת 2-נעילות
כמות40/12 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

תאור :מנעול עליון צור-קומפלט/תפזורת 4 -נעילות
כמות12 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

תאור :צר קט  35מ"מ בריח בלבד
כמות12 :
חזית :ישר
ציפוי :טבעי

תאור :מנעול  LZמנעול כספת
כמות1/50:
חזית :ישר
ציפוי :צהוב

תאור:מנעול כספת תואם ג'ואל
כמות5/20:
ציפוי :ניקל
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מנעולי שרותים

תאור :מנעול שרותים קומפלט ארוז בשקף
כמות12 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

תאור :מנעול שרותים ללא מנגנון חור  5/6מ"מ
כמות25/50 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש

תאור :מנעול צר  50מ"מ למפתח/צילינדר
ימין או שמאל-פלד
כמות12 :

תאור :מנעול צר  35מ"מ הפיך לצילינדר/מפתח-פלד
כמות12 :

תאור :מנעול שרותים רול ללא מנגנון/רול קומפלט
כמות12/36 :
חזית :עגול/ישר
ציפוי :צהוב/טבעי

תאור :מנעול שרותים  85מ"מ 95/מ"מ ,בין מרכזים
כמות1 :
חזית :עגול
ציפוי :צהוב/טבעי

תאור :מנעול צר  35/30/25/20מ"מ לצילינדר
כמות30 :

תאור :צר  60/70מ"מ לפרופיל בלגי
כמות25 :

תאור :מנגנון לשרותים אלומניום  52מ"מ 56/מ"מ
צבע :טבעי/שמפניה/לבן/שחור/חום
כמות25 :
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מנעולים צרים

תאור :מנעול שפרוץ 70-67
כמות1/30 :

11

זוית/נגדי למנעול

מנעולי רול

תאור :זוית הפיכה כמות50/200 :
תאור :זוית מלאה ימין/שמאל
תאור :מנעול רול רחב לצילינדר/מפתח-פלד
כמות10 :

תאור :מנעול רול  50ס"מ לצילינדר/מפתח-פלד
כמות12 :

תאור :מנעול רול  35מ"מ לצילינדר/מפתח-פלד
כמות12 :

תאור :מנעול רול  35/30/25/20מ"מ
לצילינדר/מפתח
כמות12 :

תאור :נגדי  22שטוח
כמות250 :

תאור :פחית שטוחה עגולה הפיכה
כמות50/250 :

תאור :זוית חמדיה
כמות250 :

תאור :פחית שטוחה הפיכה
כמות50/250 :

תאור :נגדי להזזה
כמות1 :
תאור :פחית שטוחה/צור/הזזה כמות1 :

תאור :נגדי  22עגול
כמות250 :
* ניתן לקבל בצהוב/טבעי/ניקל/ניקל מוברש
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צילנדרים  -מערכות מאסטר

צילנדרים
תאור
צילינדר  46מ"מ
צילינדר  60מ"מ
צילינדר  70מ"מ
צילינדר  80מ"מ
צילינדר  90מ"מ
צילינדר  100מ"מ
צילינדר  120מ"מ

מידות
18 - 10 - 18
25 - 10 - 25
30 - 10 - 30
35 - 10 - 35
40 - 10 - 40
45 - 10 - 45
55 - 10 - 55

כמות
12
12
12
12
12
12
12

תאור

שם מוצר :צילינדר כפול מרכזי
תאור
צילינדר  41מ"מ
צילינדר  61מ"מ
צילינדר  41מ"מ כפתור

מידות
25 - 10 - 6
45 - 10 - 6
25 - 10 - 6

כמות
12
12
12

שם מוצר :צילינדר לא מרכזי כפול

מידות

כמות

צילינדר  65מ"מ
צילינדר  70מ"מ
צילינדר  70מ"מ כפתור

25 - 10 - 30
25 - 10 - 35
25 - 10 - 35

12
12
12

צילנדר  80מ"מ

25 - 10 - 45

12

צילינדר  80מ"מ כפתור

25 - 10 - 45
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שם מוצר :צילינדר חצי
תאור
צילינדר  46מ"מ
צילינדר  60מ"מ
צילינדר  70מ"מ
צילינדר  80מ"מ
צילינדר  100מ"מ

מידות
18 - 10 - 18
25 - 10 - 25
30 - 10 - 30
35 - 10 - 35
45 - 10 - 45

כמות
12
12
12
12
12

שם מוצר :צילינדר כפול מרכזי כפתור
מיוחדים
תאור
צילינדר  70מ"מ

מידות
30 - 10 - 30

כמות
12

שם מוצר :מערכות מאסטר
שם מוצר :צילינדר כפתור שירותים
תאור
צילינדר  70מ"מ

מידות
30 - 10 - 30

כמות
12

תאור
צילינדר  46מ"מ
צילינדר  60מ"מ
צילינדר  70מ"מ
צילינדר  80מ"מ
צילינדר  90מ"מ
צילינדר  100מ"מ

מידות
18 - 10 - 18
25 - 10 - 25
30 - 10 - 30
35 - 10 - 35
40 - 10 - 40
45 - 10 - 45

כמות
12
12
12
12
12
12

שם מוצר :כפתור  2צדדים
* כל הצילנדרים קיימים גם במפתח אחיד
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צילנדרים

שם מוצר :צילינדר בטחון DEFENDER

ניתן להשיג את כל המידות גם במפתח אחיד

צילנדר הרקולס
תאור
צילינדר  66מ"מ מרכזי לשון
צילינדר  66מ"מ מרכזי לשון  +כפתור
צילינדר  66מ"מ מרכזי גלגל
צילינדר  66מ"מ מרכזי גלגל  +כפתור
צילינדר  76מ"מ לא מרכזי לשון
צילינדר  76מ"מ לא מרכזי גלגל
צילינדר  76מ"מ לא מרכזי גלגל  +כפתור
צילינדר  80מ"מ מרכזי לשון
צילינדר  80מ"מ מרכזי לשון  +כפתור
צילינדר  80מרכזי גלגל
צילינדר  100מ"מ מרכזי לשון
צילינדר  80לא מרכזי גלגל

מידות
28 - 10 - 28
28 - 10 - 28
28 - 10 - 28
28 - 10 - 28
39 - 10 - 26
39 - 10 - 26
39 - 10 - 26
35 - 10 - 35
35 - 10 - 35
35 - 10 - 35
45 - 10 - 45
26 - 10 - 44

כמות
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
       12

צילנדר עם פין טלסקופי להגברת הביטחון ,מגיע עם כרטיס שכפול
לנוחות הלקוח

שם מוצר :צילינדר בטחון חמסה

מערכת מאסטר לפי הזמנה
ניתן להשיג את כל המידות גם במפתח אחיד

תאור
צילינדר  66מ"מ מרכזי לשון
צילינדר  66מ"מ מרכזי לשון  +כפתור
צילינדר  66מ"מ מרכזי גלגל
צילינדר  66מ"מ מרכזי גלגל  +כפתור
צילינדר  76מ"מ לא מרכזי לשון
צילינדר  76מ"מ לא מרכזי גלגל
צילינדר  76מ"מ לא מרכזי גלגל  +כפתור
צילינדר  80מ"מ מרכזי לשון
צילינדר  80מ"מ מרכזי לשון  +כפתור
צילינדר  80מרכזי גלגל
צילינדר  100מ"מ מרכזי לשון
צילינדר  80לא מרכזי גלגל
צילינדר  86מ"מ מרכזי גלגל
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מידות
28 - 10 - 28
28 - 10 - 28
28 - 10 - 28
28 - 10 - 28
39 - 10 - 26
39 - 10 - 26
39 - 10 - 26
35 - 10 - 35
35 - 10 - 35
35 - 10 - 35
45 - 10 - 45
26 - 10 - 44
38 - 10 - 38

כמות
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
       12
12

מידות הצילינדר
צילינדר  42מ"מ לשון
צילינדר  66מ"מ 33-33
צילינדר  66מ"מ לשון כפתור 33-33T
צילינדר  76מ"מ לשון 33-43
צילינדר  76מ"מ לשון כפתור 33-43T
צילינדר  76מ"מ גלגל 33-43
צילינדר  76מ"מ גלגל כפתור 33-43T
צילינדר  81מ"מ גלגל 33-48
צילינדר  81מ"מ גלגל כפתור 33-48T
צילינדר  86גלגל +כפתור 43-43T
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ידיות אלומניום

ידיות אלומניום

תאור :ידית  + 236רוזטות למפתח/רוזטות לצילינדר
צבע :טבעי/שמפניה/לבן/ברונזה/זהב
כמות/10/100 :קיים בבליסטר

תאור :סט רוזטות למפתח/רוזטות לצילינדר
צבע :טבעי/שמפניה/לבן/ברונזה/זהב
כמות100 :

תאור :ידית  + 236שלט למפתח/שלט לצילינדר
צבע :טבעי/שמפניה/לבן/ברונזה/זהב
כמות10/100 :

תאור :שלט אלומניום למפתח/צילינדר
צבע :טבעי/שמפניה
כמות20 :

תאור :ידית  + 291רוזטות למפתח/רוזטות לצילינדר
צבע :טבעי/שמפניה
כמות10/100 :

תאור :שלט תפוס פנוי
צבע :טבעי/שמפניה
כמות10 :

תאור :ידית חצי קפיצית
צבע :שחור/לבן/טבעי/משי
כמות10 :

תאור :ידית  2000לאנטרקום
צבע :לבן/טבעי/משי
כמות10 :

תאור :ידית  HO4רוזטה חפוייה
צבע :טבעי
כמות5/50 :
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תאור :מנגנון לשרותים אלומניום  52מ"מ 56/מ"מ
צבע :טבעי/שמפניה/לבן/שחור
כמות25 :

תאור :ידית משיכה לדלת כניסה
צבע :ניקל
כמות 1 :יחיד/כפול

תאור :ידית לחלון בלגי
צבע :שחור מט/כסף עתיק/פליז
כמות50 :

תאור :כפתור הזזה  50*33כפול
צבע :טבעי/שמפניה
כמות10 :

תאור :כפתור לדלת הזזה
צבע :טבעי/שמפניה/לבן/ברונזה
כמות25 :

19

ידיות פלסטיק

סטופרים ומוצרים משלימים

תאור :סטופר פלסטיק הדבקה
צבעים :חום ,שחור ,לבן ,ניקל
כמות100 :
תאור :ידית פלסטיק פאר
צבע :חום ,שחור ,לבן
כמות20 :

תאור :ידית פלסטיק ארז
צבע :חום ,שחור ,לבן
כמות20 :

תאור :ידית פלסטיק ביג
צבע :חום ,שחור ,לבן
כמות20 :

תאור :כפתור הזזה פלסטיק
צבע :חום ,שחור ,לבן
כמות12 :

תאור :צוהר אור מרובע
צבע :ניקל
כמות10 :

תאור :מנגנון תפוס פנוי
צבע :ניקל/ברונזה
כמות 4 :באריזה

תאור :כפתור הזזה מוברש
צבע :ניקל/ברונזה
כמות 5 :באריזה

תאור :מנגנון שרותים מרובע
צבע :ניקל
כמות 4 :באריזה

תאור :צוהר אור עגול לשירותים  -חלון פלסטיק
צבע :ניקל/ברונזה
כמות10 :

תאור :טרספה  -מנגנון לשרותים שחור
צבע :שחור
כמות1 :
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תאור :סטופר פלסטיק
צבע :לבן/חום
כמות100 :

תאור :סטופר קיר
צבע :ניקל/ברונזה
כמות 6 :באריזה

תאור :סטופר מגנטי
צבע :ניקל/ברונזה
כמות 6 :באריזה

21

ידיות מעוצבות

22

ידיות מעוצבות

תאור :ידית דגם רומא
צבע :ניקל
כמות30 :

תאור :ידית דגם מילאנו
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :

תאור :ידית דגם ורונה
צבע :ניקל
כמות30 :

תאור :ידית דגם טורינו
צבע :ניקל
כמות30 :

תאור :ידית דגם פירנצה
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :

תאור :ידית דגם פרמה
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :

תאור :מילאנו שלט
מרכז  90/85מ"מ
צבע :ניקל/ברונזה
כמות20 :

תאור :פארמה שלט
מרכז  90/85מ"מ
צבע :ניקל/ברונזה
כמות20 :

תאור :ידית דגם פלרמו
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :

תאור :ידית דגם פוליניו
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :

תאור :פאבלוק למפתח/שירותים
צבע :ניקל/ברונזה/נחושת
כמות6/24 :

תאור :ידית דגם נאפולי
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :
* כל הידיות מגיעות עם רוזטה למפתח/צילנדר

תאור :ידית דגם טוסקנה
צבע :ניקל/ברונזה
כמות30 :

תאור :ידית שירי נירוסטה עם רוזטות חפויות
כמות20 :
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מוצרים לדלתות פנים ומשקופים

WPC

ידיות ביטחון

תאור :ידית מוגנת+רוזטות
צבע :ניקל/לבן/שחור/ברונזה
כמות5/50 :

תאור :ידית מעוצבת "ליבי" לדלת כניסה
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/פליז/נחושת/כסף

תאור :סט  4ברגים למשקוף פולימרי

תאור :ציר למשקוף פולימרי

תאור :ידית ביטחון "חוסם" לדלת רב בריח
אורך מוט 120/110 :מ"מ
צבע :חום/לבן /שחור

תאור :רוזטות הגנה
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/שחור
כמות 12 :באריזה

תאור :נגדי למשקוף פולימרי

תאור :פס קישוט ניקל
כמות100/500 :

תאור :פלטה לדלת ביטחון עם/בלי ברגים תואמים
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/פליז/נחושת/כסף
כמות1 :

תאור :מגן צילנדר
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/פליז/נחושת/כסף
כמות1 :

תאור :עינית דלת זכוכית
מתאימה לדלת  35-60מ"מ
כמות12 :

24

תאור :סגר בטחון עליון לדלת פנים
צבע :ניקל/ברונזה
כמות10 :

תאור :סט סטאנלי נאפולי
המארז קיים גם עם ידיות נוספות

25

מארזים לדלתות כניסה

תאור :סט  Pחלקי כולל זוג פלטות ,מגן צילינדר ,זוג ידיות כולל כל הברגים הנלווים
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/חום

מוצרים משלימים לדלתות כניסה

תאור :סט מילניום

תאור :סט אומניות עגול

תאור :סט ציפור חמסה

תאור :סט אומניות מרובע

תאור :סט  Pמלא כולל זוג פלטות ,מגן צילינדר ,זוג ידיות מעצור פלסטיק ,עיינית לדלת 3 ,צירים,
ניטים ,ואת כל הברגים
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/חום

תאור :סט  Vמלא כולל זוג פלטות ,מגן צילינדר ,זוג ידיות מעצור פלסטיק ,עיינית לדלת 3 ,צירים ,ניטים ,ואת כל הברגים
צבע :ניקל/ברונזה/לבן/חום
26

27

מארזים כניסה

28

ידיות כניסה מיוחדות

תאור :סגר ביטחון לדלת כניסה
צבע :חום/לבן/שחור/ניקל/ברונזה

תאור :כפתור קבוע לדלת כניסה
צבע :חום/לבן/ניקל/ברונזה

תאור :תושבת כנף

תאור :תושבת משקוף

תאור :מוט תחתון לדלת כניסה  703מ"מ

תאור :מוט עליון לדלת כניסה  967מ"מ

מברשת סף לדלת כניסה

תאור :פין בטחון אחורי

תאור :חצי קומפקט עם בורג  /שייבה

תאור :בריח וקסל לדלת כפולה

תאור :ידית אילת קטן
צבע :ניקל/שחור מט/ברונזה

תאור :ידית אילת גדול
צבע :ניקל/שחור מט/ברונזה

תאור :ידית נועם עגול נירוסטה 304
מידות1400 ,1000 ,800 ,600 ,300 :

תאור :ידית נועם מרובע נירוסטה 304
מידות1000/800 :

29

עיניות

מנעולים חשמליים

תאור :זויתן חשמלי
כמות12 :

תאור :זויתן חשמלי לדלת כניסה הפיך
כמות12 :

עינית דיגיטאלית לדלת

הלהיט החדש
מבית

התקנה פשוטה פחות מחמש דקות.
התקנה על גבי חור העינית הקיים כבר בדלת ,ללא קידוח נוסף.

מ נ ע ו ל ים

מעולה לילדים שלא מגיעים לחור העינית.
מתאים למבוגרים המתקשים להסתכל דרכה.
יותר בטוח.
המסך נכבה אוטומטית אחרי עשרים שניות.
הפעלה פשוטה על ידי לחיצה על כפתור בודד.

30

31

תריסים

ידיות בהלה

תאור :מנעול לתריס+פין
צבע :אבץ/לבן/חום/שחור/משי
כמות12 :

תאור :מוט לתריס  9.5/11.5ס"מ
כמות1 :

תאור :מנעול לתריס חזית+פין
צבע :אבץ/לבן/חום/שחור/משי
כמות12 :

תאור :סגר תריס מספר  3/2כפול/יחיד
צבע :אבץ/לבן/חום/שחור
כמות12 :

תאור :מנעול מגביל חלון (מתאים למוסדות ציבוריים)
צבע :אבץ/לבן/חום/שחור
כמות1 :

תאור :כבל למגביל חלון
צבע :אבץ/לבן/חום/שחור
כמות1 :

תאור :ידית בהלה לדלת יחידה לשון
כמות1/6 :

תאור :ידית בהלה לדלת אש ,מפעיל מנעול
כמות1/6 :

תאור :ידית בהלה לדלת כפולה ,בריחים
כמות1/6 :

תאור :ידית חיצונית לבהלה
כמות1/20 :

תאור :סגר ביונט מתכת
צבע :לבן/שחור/משי
כמות25 :
32

33

מנעולי תיבות דואר

ידיות לדלת אש

שם מוצר :מנעול תיבת דואר

תאור :מנעול אש כולל נעילה
כמות1/25 :

תאור :מנעול אש פאניק
כמות1/25 :

תאור :ידית לדלת אש  -ידיות אש ללא חור
כמות1/24 :

תאור :ידית אש צד קבוע לצלינדר  -ללא חור
כמות1/24 :

תאור
 11מ"מ מסומרר
 15מ"מ+אום
 22מ"מ+אום
 29מ"מ+אום
 35מ"מ+אום

סוג
רגיל/אחיד
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר

כמות
1
12/100
12
12
12

שם מוצר :לשונית פח
תאור :לשונית פח למנעול ת.ד.
כמות20 :
ניתן לקבל את המנעולים עם לשוניות
ע"פ הטבלה:

לשון כפפה
פריסה

שם מוצר :מנעול תיבת דואר
תאור
ראש פלסטיק  15מ"מ
ראש פלסטיק  22מ"מ
ראש פלסטיק  30מ"מ

סוג
רגיל/אחיד
רגיל
רגיל

כמות
24
24
24

הכח

51

חן

40

סלפייר

29

יוסי

40

פאר קטן

35

פאר גדול

40

לשון-ך

לפי דרישה

L

לשון ישרה

תאור :פין פציל

34

שם מוצר :מנעול תיבת דואר
תאור 15 :מ"מ עם חריץ למברג
כמות12 :

26
28
29
31
35
40
52

35

מנעולי תיבות דואר פינים  -מנעולי לחיצה

שם מוצר :מנעולי פינים-שיקאגו

תאור
שיקאגו טובולארי  11מ"מ
שיקאגו טובולארי  16מ"מ
שיקאגו טובולארי  22מ"מ
שיקאגו טובולארי  25מ"מ
שיקאגו טובולארי  29מ"מ
שיקאגו טובולארי  35מ"מ

מנעולי תיבות חשמל

סוג
רגיל/אחיד
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר

שם מוצר :מנעולי ת.ד .פינים
תאור :מנעול ת.ד 5 .פינים  ,אורך  16/25/30מ"מ
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר כמות12 :

שם מוצר :מנעולי ת.ד .פינים
תאור :מנעול ת.ד 10 .פינים (מפתח שטוח)
סוג :רגיל/אחיד כמות12 :

שם מוצר :מנעול לחיצה
תאור :מנעול תיקיה פינים
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר כמות12 :

שם מוצר :מנעול לחיצה
תאור :מנעול לחיצה פינים  22מ"מ
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר כמות12 :

כמות
12
12
12
12
12
12

שם מוצר :מפתח מרובע
תאור :מפתח מרובע למנעול ארון חשמל
כמות12 :

שם מוצר :מנעולי ארון חשמל
תאור :מנעול לארון חשמל
כמות100/12 :

שם מוצר :מנעולי ארון חשמל
תאור :ידית קטנה שחורה קוטר 19
כמות12 :

שם מוצר :מנעולי ארון חשמל
תאור :ידית פלסטיק שחורה קוטר 22
כמות12 :

שם מוצר :סגר קפיצי לארון חשמל
תאור :ידית קפיצית חשמל
כמות15/150 :

שם מוצר :ציר לארון מתכת
תאור :ציר  3חלקים לארון חשמל
כמות250 :

שם מוצר :מנעול לחיצה
תאור :מנעול לחיצה דיסקית  19מ"מ
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר כמות25 :

36

37

מנעולי תליה-מנעולים משוריינים מוגנים בפני קדיחה

מנעולי מגירה

שם מוצר :מנעול "שריון"
תאור
קוטר אוזן  12מ"מ גובה  45מ"מ (א')/גובה  65מ"מ (ב')
קוטר אוזן  14מ"מ גובה  45מ"מ (א')/גובה  65מ"מ (ב')
קוטר אוזן  16מ"מ גובה  45מ"מ (א')/גובה  65מ"מ (ב')

שם מוצר :נגדי למנעולי מגירה
תאור :נגדי למנעול מגירה
כמות20 :

שם מוצר :מנעולי מגירה
תאור :מגרות עץ קצר-טריקה
סוג :רגיל כמות12 :

שם מוצר :מנעולי מגירה
תאור :מגירות ניקל קצר ראש פלסטיק  32/22מ"מ
סוג :רגיל/אחיד כמות12 :

שם מוצר :מנעולי מגירה
תאור :מגירות ניקל קצר  32/22מ"מ
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר כמות12 :

שם מוצר :מנעולי מגירה
תאור :מגירות עץ בסיס מתכת
סוג :רגיל כמות12 :

שם מוצר :מנעולי מגירה
תאור :מגירות אבץ
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר כמות12 :

שם מוצר :מנעולי תלייה-אוזן מחוסמת

שם מוצר :מנעולי מגירה
תאור :מגירות הזזה
סוג :רגיל כמות12 :

שם מוצר :מנעול משור
תאור :מנעול לנעילת וטרינות
כמות12 :

תאור :מנעול תלי 10/13/16
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר
כמות6/24 :

סוג
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר

כמות
6/24
6/24
6/24

שם מוצר :מנעול "מיני שריון"

38

תאור
קוטר  12מ"מ גובה  45מ"מ (א') 65 /מ"מ (ב') 75/מ"מ
קוטר  14מ"מ גובה  45מ"מ (א') 65 /מ"מ (ב') 75/מ"מ
קוטר  16מ"מ גובה  45מ"מ (א') 65 /מ"מ (ב') 75/מ"מ

סוג
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר
רגיל/אחיד/מאסטר

תאור
מנעולי תליה  30אוזן מחוסמת
מנעולי תליה  40אוזן מחוסמת
מנעולי תליה  50אוזן מחוסמת
מנעולי תליה  60אוזן מחוסמת

תאור :רתק תואם לתלי 10/13/16
כמות1/12 :

כמות
6/24
6/24
6/24

א
א
א
א

גובה אוזן
ב ג
ב ג
ב ג
ב ג

סוג
רגיל/אחיד
רגיל/אחיד
רגיל/אחיד
רגיל/אחיד

כמות
12/100
12/100
12/100
12/100

תאור :מנעול קומבינציה
מידות 20 :מ"מ 30 ,מ"מ 40 ,מ"מ
כמות10/100 :

39

מסילות אלומניום וצירים
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מסילות אלומניום וצירים

שם מוצר :מסילת אלומניום אורך  3/2מטר
שם מוצר :גלגל למסילה שקטה A2-80

שם מוצר :מסילת אלומניום
תאור :מסילה שטוחה+סט גלגלים
אורך 0.50 :מ' 1.22/מ' 1.50/מ' 1.75/מ' 2.00/מ' 2.44/מ' 3.00/מ'

שם מוצר :צירים
תאור :זוג צירי פייפ בקוטר  16/14/13מ"מ
צבע :טבעי ,צהוב ,ברונזה
כמות50/250 :

שם מוצר :ציר פלדה לדלת מתכת
צבע :ניקל
כמות50 :

שם מוצר :צירים
תאור :זוג מגיני ציר

שם מוצר :צירים
תאור :זוג צירי פנדל " 3משקל :עד  15ק"ג ליח'
תאור :זוג צירי פנדל " 4משקל :עד  22ק"ג ליח'
תאור :זוג צירי פנדל " 5משקל :עד  27ק"ג ליח'
תאור :זוג צירי פנדל " 6משקל :עד  40ק"ג ליח'

שם מוצר :ציר ARC
מידות2.5x3 3x4 3.5x4 :
כמות60/12 :

שם מוצר :ציר פלדה מצופה עם לגרים
מידות3x4 3.5x4 :
צבע :ניקל/ברונזה
כמות60/12 :

שם מוצר :צירים
תאור :זוג צירי פנדל "( 4חצאים) משקל :עד  22ק"ג
תאור :זוג צירי פנדל "( 5חצאים) משקל :עד  27ק"ג
תאור :זוג צירי פנדל "( 6חצאים) משקל :עד  40ק"ג

שם מוצר :צירים
תאור :זוג צירי פרופיל
כמות75 :

שם מוצר :צירים
תאור :ציר לדלת פלדלת
כמות50 :

שם מוצר :צירים
תאור :ציר לדלת חוסם
כמות50 :

שם מוצר :ציר ארצ' כפוף
תאור :ציר כפוף 4x3.5
כמות50 :

שם מוצר :ציר  2לאגרים
תאור :ציר למשקוף ללא פנוי
כמות50 :
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מחזירי דלת-מיוחדים

בריחים

תאור :בריח עגול

שם מוצר :מחזירי דלת מיוחדים
צבע :טבעי/חום/לבן/שמפניה/שחור
תאור
מחזיר דלת הידרואלי מס' 1
מחזיר דלת הידרואלי מס' 2
מחזיר דלת הידרואלי מס' 3
מחזיר דלת הידרואלי מס' 4
מחזיר דלת הידרואלי מס' 5

שם מוצר :מחזיר דלת קפיצי לדלת רשת
צבע :לבן/משי/שחור/ניקל
כמות30/6 :
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משקל דלת (ק"ג)
15-30
25-45
40-65
60-85
80-105

מידה אורך  xקוטר
7x65
9x80
9x100
9x120
9x140
9x160
12x100
12x120
12x160
15x120
15x160
15x200
15x200

כמות באריזה קופסא או קרטון
500/50
200/20
160/20
160/20
120/20
120/15
120/20
80/20
60/20
60/10
40/10
36/6
32/8

שם מוצר :משולש למחזיר דלת
צבע :לבן/טבעי
כמות1/50 :
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אביזרי בטיחות
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מפתחות

תאור :מפתח מזק "כלבו"
כמות 50 :יח'

תאור :גלם לצילינדר "פלד"
כמות 100 :יח'

תאור :גלם לת.ד .חדש-דו חריצי "פלד"
כמות 100 :יח'

תאור :גלם דו צדדי לידית עגולה
כמות 1 :יח'

תאור :מפתח לת.ד .מסטר
כמות 1 :יח'

תאור :גלם לצילינדר ביטחון (שטוח)
כמות 100 :יח'

תאור :גלם אוניברסלי לצילינדר
כמות 100 :יח'

תאור :גלם למנעול כספתLZ /

כמות 1 :יח'
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ידית/מנעול ארון פח

מפתחות

תאור :גלם לתיבות דואר ראש פלסטיק
כמות 200 :יח'

תאור :גלם לת.ד .ישן "פלד"
כמות 100 :יח'

שם מוצר :ידית/מנעול ארון פח
תאור :ידית עגולה שקועה לארון פח (מפעיל מוטות)
סוג :רגיל/אחיד/מאסטר
כמות80/1 :

שם מוצר :ידית/מנעול ארון פח
תאור :ידית  Tלארון (מפעיל מוטות)
סוג :רגיל/אחיד
כמות10 :

תאור :גלם למנעול תליה 30/40
כמות 100 :יח'

תאור :גלם דו צדדי לידית פלסטיק שטוחה
כמות 1 :יח'

שם מוצר :ידית/מנעול ארון פח
תאור :לשון/צלב לידית T/C
כמות1 :

שם מוצר :ידית/מנעול ארון פח
תאור :ידית פלסטיק שטוחה (מפעיל מוטות)
כמות1 :

תאור :גלם 05
כמות 500 :יח'

תאור :גלם חמסה
כמות 100 :יח'

שם מוצר :ידית/מנעול ארון פח
תאור :גור למנעול תליה
כמות1 :
שם מוצר :ידית/מנעול ארון פח
תאור :ידית  Cלארון עם/בלי מפתח (מפעיל מוטות)
סוג :רגיל/אחיד
כמות10 :

תאור :מפתח למנעול מגנטי
כמות 1 :יח'
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דלתות

רכב
לארגזרכב
ידיות/מנעוליםלארגזי
ידית/מנעול

דלתות איכות
כל הדלתות עשויות מ :

הדלתות שלנו כולן
עמידות במים
שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב
תאור :מנעול פנימי לטנדר
כמות10/100 :

שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב
תאור :ידית מתכת שטוחה עם מפתח
סוג :רגיל/אחיד
כמות1/60 :

שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב
תאור :ידית מוט מרובע  8מ"מ ידני לטנדר
סוג :רגיל/אחיד
כמות10/100 :

שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב ולארונות
תאור :ידית ניקל שקועה עם/בלי מפתח
סוג :רגיל/אחיד
כמות1 :

שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב ולארונות
תאור :ידית מפעילת זרועות נועלי קצה עם מפתח
סוג :רגיל/אחיד
כמות1 :

שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב
תאור :נועלי קצה לידית מפעילת זרועות
סוג :רגיל/אחיד
כמות1 :

WOOD PLASTIC

הדלתות צבועות

שילוב של עץ
ופלסטיק העומד
בכל תנאי מזג אויר,
מים ומזיקים

בצבע אפוקסי
( 3שכבות) וכן
גם המשקופים

COMPOSITE WPC

וההלבשות.

מידות חוץ למשקופים:

רוחב
59
68
73
78
83
88
98

גובה
207

207
207
207
207
207
207

משקופים  + 14 / 12 / 10מאריך  6לקירות עבים.
לבירור מלאי/דגמים/צבעים יש ליצור קשר עם המשרד או איש המכירות של האיזור
*** ניתן לקבל את הדלתות עם מנעול רגיל או מגנטי לטריקה שקטה ***

שם מוצר :ידית/מנעול לארגזי רכב ולארונות
תאור :ידית ניקל קטנה עם מפתח
סוג :רגיל/אחיד
כמות1 :
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דלתות

מ נ ע ו ל ים

חברת פלד מנעולים

דלתות פנים לאורך שנים

סוכן דרום052-5987471 :
סוכן מרכז050-5987002 :
סוכן צפון052-5987241 :
על נזקי מי

םו
מזי

קים

7

סוכן צפון קרוב052-6763252 :

שנים
אחריות

דלתות פנים עם כל היתרונות
כנף ,משקוף והלבשות מיוצרים מתרכובת VPC

חומרים עמידים בפני נזקי מים ולחות
עמידות גבוהה בפני מזיקים מוצר ירוק  -חומרים ניתנים למחזור
אופטימלית לחדרי אמבטיה ושרותים
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פלד מנעולים ופרזול בע"מ

מ נ ע ו ל ים

מפעל :גולומב  56תל-אביב
משרדים ומרכז לוגיסטי :הנגר  12אזור התעשיה ישפרו מודיעין
טל ,03-6874341 .פקס03-6876775 .

www.peledlocks.co.il lanir1@hotmail.com
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מ נ ע ו ל ים

Shamir Design 050-6848055

מפעל :גולומב  56תל-אביב משרדים ומרכז לוגיסטי :רחוב התעשיה ,איזור תעשייה מבוא חורון.
טל ,03-6874341 .פקס03-6876775 .
lanir1@hotmail.com

www.peledlocks.co.il

