
 
 

 

03/10/2021 
 לכל מאן דבעי 

 
 

 
 בישראל יםמיוצרה מוצרים אישור: הנדון

 
 

בהתאם לרשימה מצורפת בנספח ב'  הינם  הרינו לאשר כי המוצרים "(טמבור)" בע"מ בשם טמבור
 מוצרים שיוצרו בישראל.

 
 
 
 

 בכל שאלה.נשמח לסייע 
 

 
 
 

 ,בברכה
 

 טמבור 
 
 
 
 
 



רשימת מוצרים- ' נספח ב

תאור ומאפייני פריטט"מקתאור ומאפייני פריטט"מק

 חלק אMIL-C 8514ווש פריימר 550021400500שמן איטום לעץ וקירות119010400450

 חלק בMIL-C-8514ווש פריימר 8550022400100. מס.לכה סינתטית חיצונית מב149001400075

 חלק בMIL-C 8514ווש פריימר 8550022400500. מס.לכה סינתטית חיצונית מב149001400450

 שחור12-אפוקס פנולי לקליה צ2000IL567007400501ריאובילד 149305710000

 אפוקסי משופרת שקופה5555לכה 567230401800 בקוביה2000ILריאובילד 149305711000

 אפוקסי משופרת שקופה יצוא5555לכה 567230401802 קוביה2020ראובילד 149307510000

149330100001TAMBOUR BLUE AUS-32 IS-5852(ירוק)אפוקסי משופרת שקופה5555לכה 567230410000 

149330401000TAMBOUR BLUE AUS-32 IS-5852(ירוק)צה.כר.סטרונ.אפוק.יס571021400500.MIL-P-23377 TYPE 1א 

149330401002TAMBOUR BLUE AUS-32 IS- יסוד אפוקסי  סטרונציום כרומט חלק ב משותף571022400500 יח50(ירוק)5852

 ירוקFED34052כרומט . יסוד אפוקסי  סטרונצ21571036400500טמבורקולור שחור 149620600100

חלק א. S.Lאפיקטלק 22572101401800טמבורקולור צהוב אוקסיד 149621600100

חלק ב. S.Lאפיקטלק 23572102401800טמבורקולור כחול 149622600100

 חלק אPUאפיקטלק  24572107400500טמבורקולור ירוק 149623600100

' חלק בPUאפיקטלק  25572108400500טמבורקולור לבן 149624600100

אפיקטלק  שקוף חלק א29572111400500טמבורקולור בורדו 149625600100

אפיקטלק  שקוף חלק ב30572112400500טמבורקולור כחול 149626600100

 אMIL-DTL-53022E TYPE2יסוד אפוקסי 31574120400500טמבורקולור אדום אוקסיד 149627600100

 בMIL-DTL-53022E TYPE2יסוד אפוקסי 33574121400500טמבורקולור כתום 149628600100

תוספת טי34575001201500טמבורקולור שחור  149629600100

 משי חלק א26280 אפור 6031עליון אפוקסי 62575421400501טמבורקולור ורוד 149630600100

  משי חלק ב6031אפוקסי עליון 67575422400501טמבורקולור סגול 149633600100

 אפור חלק אHB-6035עליון אפוקסי 82575711400500טמבורקולור אדום 149635600100

 אפור חלק בHB-6035עליון אפוקסי 26575712400500טמבורקולור כתום 149636600100

 אפור כהה אSSPC HSיסוד אפוקסי עשיר אבץ 281576131401000טמבורקולור צהוב 149638600100

 חלק בSSPC HSיסוד אפוקסי עשיר אבץ 576132401000טמבורקולור שקוף149640600100

 אפור חלק א308ציפוי אפוקסי 70577034401800טמבורקולור 149673600100

 אפור חלק ב308ציפוי אפוקסי 223577035401800טמבורקולור 149674600100

 חלק א9137 בז כהה SL-6אפראפוקסי 577066401800 אדום אוקסיד231טמבורקולור 149675600100

 בז כהה חלק ב משותףSL-6אפראפוקסי 577067401800(גוון מיניום סינטטי)יסוד סופר עמיד 150005400050

 לבן חלק א208/20אפראלסטיק 577073400500(גוון מיניום סינתטי)יסוד סופר עמיד 150005400500

 לבן א208/20אפראלסטיק 577073401800תמיסה פונגיציק שקוף בקבוק169003400010

 חלק ב208/20אפראלסטיק RAL577074400500 1013 טקסטורה TGFפוליאסטר 174006202000

 ירוק חלק א208/20אפראלסטיק 5014577077400500 טקסטורה TGFפוליאסטר 174011202000

שחור חלק א- חוםHE 55אפראלסטיק 5024577097401800 טקסטורה TGFפוליאסטר 174012202000

טמגלס יסוד לבן שבור מבריק חלק אRAL577221400500 7015 טקסטורה TGFפוליאסטר 174020202000

טמגלס יסוד חלק ב7024577222400500 טקסטורה TGFפוליאסטר 174022202000

200חול מינוס 7031577299202500 טקסטורה TGFפוליאסטר 174023202000

100חול מינוס 577300202500 אפור7039 טקסטורה TGFפוליאסטר 174028202000

 חלק אECOטמפלור 7043577540401800 טקסטורה TGFפוליאסטר 174030202000

 חלק בECOטמפלור TGF577541401800 5020פוליאסטר טקסטורה 174031202000

Aתוספת RAL577798201000 9001 טקסטורה TGFפוליאסטר 174035202000

 חלק אRAL 7038 EN80טמגרד RAL 9002579001401800 טקסטורה TGFפוליאסטר 174036202000

 חלק בEN80טמגרד RAL579002401800 9003 טקסטורה TGFפוליאסטר 174037202000

 לבן שבור חלק אEN 100טמגרד 9006579004400500 טקסטורה TGFפוליאסטר 174039202000

 לבן שבור חלק אEN 100טמגרד 7016579004401800 טקסטורה TGFפוליאסטר 174051202000

 חלק בEN 100טמגרד RAL579005400500 7011 טקסטורה TGFפוליאסטר 174064202000

 חלק בEN 100טמגרד 7038579005401800 טקסטורה TGFפוליאסטר 174068202000

 לבן שבור חלק אEN 840טמגרד RAL579030401800 9016 טקסטורה TGFפוליאסטר 174090202000

  חלק אRAL 7001  EN 840טמגרד 7037579031401800 טקסטורה TGFפוליאסטר 174098202000

 חלק בEN 840טמגרד 7026579035401800פוליאסטר טקסטורה 174103202000

TWC3שמן דקים שקוף 7036585000400100 טקסטורה TGFפוליאסטר 174105202000

TWC3שמן דקים שקוף 7045585000400500 טקסטורה TGFפוליאסטר 174128202000

TWC3שמן דקים שקוף RAL 7022585000401500 טקסטורה TGFפוליאסטר 174141202000

TWC3 030שמן לדקים לבן RAL585030400500 9005 טקסטורה TGFפוליאסטר 174202202000

TWC3 034שמן לדקים אגוז 585034400500 לבן9010 טקסטורה TGFפוליאסטר 174459202000

TWC3 036שמן לדקים טיק 585036400500 מיטאלי9007 טקסטורה TGFפוליאסטר 174654202000

TWC3 042שמן לדקים ערמון 585042400500 כחול5010 טקסטורה TGFפוליאסטר 174674202000

פוליאור כסףTGF600001400075 5012פוליאסטר טקסטורה 174767202000

פוליאור כסף600001400450 קרם1015 טקסטורה TGFפוליאסטר 174784202000

540אלומיניום סיליקוני 90106602020400500 לבן TGFפוליאסטר 175000202000

 אפורRAL 7022סיליקון אקרילי 602022400500 לבן90102K TGFפוליאסטר  175001202000

סיליקון אקרילי אדום אוקסיד602043400500 לבןRAL 9010R TGFפוליאסטר 175002202000

 אפורRAL 7005סיליקון אקרילי 602055400500 מטRAL 9006 TGFפוליאסטר 175003202000

 אפורRAL 7038סיליקון אקרילי 602059400500 מגורען קרםRAL 1015 OB13 TGFפוליאסטר 175004202000
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009-09צבע אלומיניום עמיד בחום מקחשר צ 603001400501 מגורען מתכתי גולדOB43 650P TGFפוליאסטר 175005202000

175005202002POLYESTER  TGF SANDY MATALLIC OB43 650P605001400023צבע זהב

פוליאור זהב605001400025 מגורען מתכתיOB-47 250P TGFפוליאסטר 175006202000

צבע זהב605001400073סילבר100P מגורען מתכתי OB37 TGFפוליאסטר 175007202000

פוליאור זהב605001400075 מגורען מתכתיSILVER 100 TGFפוליאסטר 175007202002

מולטיפוקסי חלק ב640510400500 מגורען מתכתי גולדOB36 100P TGFפוליאסטר 175008202000

מולטיפוקסי חלק ב640510401800 מגורעןRAL 7030 OB9 TGFפוליאסטר 175009202000

 חלק אAמולטיפוקסי בסיס שקוף 640611400500  מגורען900P/OB41 TGFפוליאסטר 175010202000

מולטיפוקסי בסיס פסטל חלק א640613400500  מגורען מתכתי900P TGFפוליאסטר 175010202002

מולטיפוקסי בסיס פסטל חלק א640613401800 אפורRAL 7022 TGFפוליאסטר 175012202000

 חלק אMIO ירקרק 80אקופוקסי RAL 1013 TGF640624401800פוליאסטר 175013202000

 חלק אRAL 7037 80אקופוקסי 640649400500  קרםRAL 1015 TGFפוליאסטר 175014202000

 חלק אA  בסיס 80אקופוקסי 640651400500 מגורען מתכתיP200\44OB TGFט "פ175016202000

 חלק אRAL 7038 80אקופוקסי 640652401800 קרםRAL 9001 TGFפוליאסטר 175017202000

 חלק אP  בסיס 80אקופוקסי 640653400500 מתכתיRAL 9007 TGFפוליאסטר 175018202000

 חלק אP  בסיס 80אקופוקסי 640653401800 מגורען מתכתי650F TGFפוליאסטר 175020202000

 חלק אMIO  אפור 80אקופוקסי 640654401800ז' חום בTGF 1011פוליאסטר 175023202000

 אלומיניום חלק א80אקופוקסי 640655400500 כחולRAL 5007 TGFפוליאסטר 175030202000

 אלומיניום חלק א80אקופוקסי 640655401800  כחולRAL 5008 TGFפוליאסטר 175031202000

 חלק ב משותףFDמולטיפוקסי \80אקופוקסי RAL 5010 TGF640660400500פוליאסטר 175032202000

 חלק ב משותףFDמולטיפוקסי \80אקופוקסי 640660400501 כחול תיקרותRAL 5014 TGFפוליאסטר 175034202000

 חלק ב משותףFDמולטיפוקסי \80אקופוקסי RAL 5018 TGF640660401800פוליאסטר 175035202000

ורסיית חורף-  חלק ב80אקופוקסי 640661401800 כחול משיRAL 5023 TGFפוליאסטר 175038202000

 אדום אוקסיד  חלק א80אקופוקסי 640671400500 כחולRAL 5024 TGFפוליאסטר 175039202000

 אדום אוקסיד חלק א80אקופוקסי RAL 6002 TGF640671401800פוליאסטר 175040202000

 שחור חלק א9005 80אקופוקסי RAL 5015 TGF640673400501פוליאסטר 175044202000

  שחור חלק א9005  80אקופוקסי RAL 6013 TGF640673401800פוליאסטר 175045202000

 צהוב חלק א חדשY בסיס 80אקופוקסי RAL 6034 TGF640696400500פוליאסטר 175048202000

 חלק אRAL 7035 60אקופוקסי 640701400500 אפורRAL 7000 TGFפוליאסטר 175050202000

 חלק אRAL 7035 60אקופוקסי 640701401800 אפורRAL 7001 TGFפוליאסטר 175051202000

 פסטל חלק אP בסיס 60אקופוקסי 640703400500 אפורRAL 7005 TGFפוליאסטר 175053202000

 פסטל חלק אP בסיס 60אקופוקסי 640703401800 אפורRAL 7006 TGFפוליאסטר 175054202000

  חלק ב משותף60אקופוקסי 640711400500 אפורRAL 7012 TGFפוליאסטר 175057202000

175057202002POLYESTER TGF  7012 RAL GRAY640711401800 חלק ב משותף60אקופוקסי  

 חלק אRAL 3009 60אקופוקסי 640712401800 אפורRAL 7015 TGFפוליאסטר 175058202000

  חלק אRAL 9005 60אקופוקסי 640715400500 אפורRAL7016 TGFפוליאסטר 175060202000

  חלק אRAL 9005 60אקופוקסי 640715401800 אפורRAL 7023 TGFפוליאסטר 175061202000

' חלק א53022 60אקופוקסי 640720400500 אפורRAL 7026 TGFפוליאסטר 175062202000

 חלק אELBIT 7001 מט60אקופוקסי 640726400500 אפורRAL 7030 TGFפוליאסטר 175063202000

 חלק אRAL 7035 ZP 80אקופוקסי 640740401800 אפורRAL 7033 TGFפוליאסטר 175064202000

 חלק אRAL 7035 F.Dמולטיפוקסי 640750401800  אפורRAL 7034 TGFפוליאסטר 175065202000

RAL7038 חלק א HS-810מולטיפסט 640838401800 אפורRAL 7035 TGFפוליאסטר 175066202000

 חלק בHS-810מולטיפסט 640860401800 אפורRAL 7036 TGFפוליאסטר 175067202000

641051400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 34094 PART A אפורRAL 7038 TGFפוליאסטר 175068202000

641053400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 36375 PART A אפורRAL 7039 TGFפוליאסטר 175069202000

RAL 7040 TGF641054400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 37038 PART Aפוליאסטר 175070202000

641055400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 36320 PART A אפורRAL 7042 TGFפוליאסטר 175071202000

641069400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 26251 PART A אפורRAL 7043 TGFפוליאסטר 175072202000

641071400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 27925 PART A אפורRAL7044 TGFפוליאסטר 175073202000

641072400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 36231 PART A אפורRAL 7046 TGFפוליאסטר 175074202000

641086400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 36118 PART A אפורRAL 7047 TGFפוליאסטר 175075202000

641091400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 24084 PART A משיTGF RAL 8014פוליאסטר 175076202000

641108400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 30219 PART  A חום אקסטלRAL 8019 TGFפוליאסטר 175077202000

RAL 9002 TGF641113400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 34084 PART Aפוליאסטר 175078202000

641125400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 36176 PART A לבןRAL 9016 TGFפוליאסטר 175080202000

TGF641131400380AKZO MIL-PRF 85285 FED 34159  PARTA  מט RAL 1013פוליאסטר 175084202000

641147400380AKZO  MIL-PRF 85285 FED 36173 MATT משיRAL 1019 TGFפוליאסטר 175085202000

 אפור כחול מט חלק אEA-4אפוקסי לרצפות 643021400500 מוזהב מטRAL 1035BD TGFפוליאסטר 175086202000

 מט חלק ב משותףEA-4אפוקסי לרצפות 643022400500  משי אלעדRAL 6005 TGFפוליאסטר 175090202000

 אפור כחול מבריק חלק אEA-4אפוקסי RAL 6021 TGF644011400500פוליאסטר 175091202000

 לבן מבריק חלק אEA-4אפוקסי RAL 7003 TGF644021400500פוליאסטר 175093202000

 חלק ב משותף מבריקEA-4אפוקסי 644022400500 אפור משיRAL 7021 TGFפוליאסטר 175094202000

 מבריק חלק א75 אדום EA-4אפוקסי 644076400500 משיRAL 7024 TGFפוליאסטר 175095202000

 חלק א7035 אפור EA-9 HBאפוקסי קופון 649001400500  אפורRAL 7024 TGFפוליאסטר 175095202002
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 חלק א7035 אפור EA-9 HBאפוקסי קופון 649001401800 אפורRAL 7031 TGFפוליאסטר 175096202000

 חלק ב משותףEA-9 HBאפוקסי קופון 649002400500 אפורRAL 7032 TGFפוליאסטר 175097202000

 חלק ב משותףEA-9 HBאפוקסי קופון 649002401800 אפורRAL 7037 TGFפוליאסטר 175098202000

 אדום אוקסיד חלק אEA-9יסוד אפוקסי 649021400500 מתכתיRAL 7048 TGFפוליאסטר 175099202000

 אדום אוקסיד חלק אEA-9יסוד אפוקסי 649021401800 מגורעןRAL 9005 TGFפוליאסטר 175101202000

 חלק ב משותףEA-9יסוד אפוקסי 649022400500 מגורעןRAL 9005 TGFפוליאסטר 175101202002

 חלק ב משותףEA-9יסוד אפוקסי 649022400501 מטRAL 9005 TGFפוליאסטר 175102202000

 חלק ב משותףEA-9יסוד אפוקסי 649022401800 שחור משיTGF 9005פוליאסטר 175103202000

 חלק א9388 קרם EA-9יסוד אפוקסי 649033400500 מגורעןRAL 1013 OB32 TGFפוליאסטר 175105202000

 חלק א9388 קרם EA-9יסוד אפוקסי 649033400501 מגורען אדוםRAL 3004 OB6 TGFפוליאסטר 175106202000

 שחור חלק אEA-9 HBאפוקסי קופון 649048400500 מגורען ירוקOB4 4288 TGFפוליאסטר  175108202000

 חלק א9642אפוגל בז 649051400500 מגורען אפורRAL 7002 OB5 TGFפוליאסטר 175111202000

 חלק א9642אפוגל בז 649051401800 מגורען אפורRAL 7011 OB3 TGFפוליאסטר 175112202000

 חלק ב9642אפוגל בז  649052400500 מגורעןRAL 7033 OB23 TGFפוליאסטר 175114202000

 חלק ב9642אפוגל בז 649052401800 מגורעןOB-10 7035 TGFפוליאסטר  175115202000

 אדום אוקסיד חלק אEA-9 HBאפוקסי קופון 649075401800 מגורעןRAL 7046 TGFפוליאסטר 175116202000

 אדום אוקסיד אHTטמגרד הולדינג פריימר 649091401800 מגורען מתכתי150F TGFפוליאסטר 175118202000

 אדום אוקסיד בHTטמגרד הולדינג פריימר 649092401800 מגורען מתכתיGOLD 150F TGFפוליאסטר 175118202002

 חלק א035-06-צ-יסוד למערכת מונעת החלקה649103400501 מגורען מתכתי קרםOB-341P TGFפוליאסטר 175123202000

 חלק ב035-06-צ-יסוד למערכת מונעת החלקה649104400501 לבןRAL 9003 TGFפוליאסטר 175125202000

מונע החלקה צהוב עפר לטנקים חלק א649305400501 מטTGF 7046פוליאסטר 175135202000

מונע החלקה צהוב עפר לטנקים חלק ב649306400501 מבריקRAL 1013 M TGFפוליאסטר 175152202000

654014420002HAMERTON METALLIC GLITTERING RAL 810M מגורען מתכתיP\OB441 TGFט "פ175157202000

RAL 9016 לבן חלק משי FE33המרטון 654101400075 מגורען מתכתיOB-441 TGFפוליאסטר 175157202002

 חלק משיRAL 9016 FE33המרטון 654101400450 מגורען מתכתי500P OB40 TGFפוליאסטר 175158202000

FE33המרטון חלק משי בסיס פסטל 654102400075 מגורען מתכתי600P\OB45 TGFפוליאסטר 175159202000

FE33המרטון חלק משי בסיס פסטל 654102400450 זהבRAL 1035 TGFפוליאסטר 175163202000

FE33המרטון חלק משי בסיס תיכון RAL 5021 TGF654103400075פוליאסטר 175168202000

FE33המרטון חלק משי בסיס תיכון 654103400450 מגורעןRAL 7001 TGFפוליאסטר 175174202000

FE33המרטון חלק בסיס עמוק 654104400075 מתכתי מטRAL 9007 TGFפוליאסטר 175181202000

FE33המרטון חלק בסיס עמוק 654104400450 אפורRAL 7013 TGFפוליאסטר 175186202000

 שקוף לגיווןAהמרטון חלק בסיס 654105400075 אפורRAL 7045 TGFפוליאסטר 175187202000

 שקוף לגיווןAהמרטון חלק בסיס 654105400450 לבן6970F TGFפוליאסטר 175200202000

המרטון בסיס מטאלי מנצנץ654111400450 לבןTGF 90108פוליאסטר  175208202000

RAL 9001 FE33 122המרטון חלק משי קרם 654122400075  אפור משיRAL 7035 טקסטורה TGFפוליאסטר 175210202000

RAL 9001 FE33 122המרטון חלק משי קרם 654122400450 מגורען חוםOB291 TGFפוליאסטר 175214202000

RAL 9006 FE33 144המרטון חלק משי כסף 654144400075 מגורען מתכתיTGF 5223פוליאסטר 175215202000

RAL 9006 FE33 144המרטון חלק משי כסף 1213654144400450 מגורען TGFפוליאסטר 175216202000

RAL 5019 FE33 149המרטון חלק משי כחול 654149400075 מגורען מתכתי700P OB-39 TGFפוליאסטר 175217202000

175217202002POLYESTER SENDY METALIC 700P OB39 TGF654149400450 149המרטון חלק משי כחול RAL 5019 FE33

FE33 6001 ראל 186המרטון חלק משי ירוק 654186400075 מגורען מתכתיRAL 9005 TGFפוליאסטר 175219202000

FE33 6001 ראל 186המרטון חלק משי ירוק 654186400450 ירוקRAL 6000 TGFפוליאסטר 175225202000

RAL 6005 FE3 188המרטון חלק משי ירוק כהה 654188400075 מגורעןMFH221-OB2 TGFפוליאסטר 175230202000

RAL 6005 FE3 188המרטון חלק משי ירוק כהה 654188400450 מגורעןRAL 9001 511OB TGFפוליאסטר 175231202000

RAL 1003 FE33 191המרטון חלק  משי צהוב 654191400075 מגורעןOB-331 TGFפוליאסטר 175244202000

RAL 1003 FE33 191המרטון חלק  משי צהוב RAL 8017 TGF654191400450פוליאסטר 175245202000

RAL 3000 FE33 196המרטון חלק משי אדום 654196400075 מגורען כחולMFH235/OB1 TGFפוליאסטר 175246202000

RAL 3000 FE33 196המרטון חלק משי אדום 654196400450 אפורRAL 7004 TGFפוליאסטר 175263202000

FE33 200המרטון חלק  משי שקוף 654200400075  נוצץ משיOB-600 TGFפוליאסטר 175264202000

FE33 200המרטון חלק משי שקוף 654200400450 מתכתי בז מטOB606 TGFפוליאסטר 175270202000

RAL 9005 202המרטון חלק משי  שחור 654202400075 מטאלי כחול מט603OB TGFפוליאסטר 175271202000

RAL 9005 202המרטון חלק משי  שחור 609831OB TGF654202400450-פוליאסטר מט מנוקד נוצץ175273202000

FE33 303המרטון רקוע משי שחור 654303400075 אפור מטאלי מטOB604 TGFפוליאסטר 175274202000

FE33 303המרטון רקוע משי שחור 654303400450  מט אפור מטאליOB-602 TGFפוליאסטר 175276202000

FE33 309המרטון רקוע משי ברונזה TGF RAL654309400075 6005פוליאסטר 175281202000

FE33 309המרטון רקוע משי ברונזה 654309400450  מגורען מתכתיRAL 8019 TGFפוליאסטר 175310202000

FE33 311המרטון רקוע משי כסף RAL 9016-U TGF654311400075פוליאסטר 175317202000

FE33 311המרטון רקוע משי כסף 654311400450  מגורען לבןRAL 9010 TGFפוליאסטר 175331202000

175331202002POLYESTER TGF SANDY 9010 RAL WHITE654313400075 313המרטון רקוע משי זהב FE33

FE33 313המרטון רקוע משי זהב 654313400450 אפור קשוח מטF-40 TGFט "פ175342202000

FE33 314המרטון רקוע משי ירוק ביניים 0096654314400075 מגורען מתכתי TGFפוליאסטר 175344202000

FE33 316המרטון רקוע משי כחול ים RAL 7046B TGF654316400075פוליאסטר  175345202000

FE33 316המרטון רקוע משי כחול ים 654316400450 לבן מוקה מטF-18 TGFפוליאסטר 175348202000

FE33 317המרטון רקוע משי נחושת 654317400075  לבן לאטה מטF-12 TGFפוליאסטר 175349202000
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FE33 317המרטון רקוע משי נחושת 654317400450 מגורען תכלת צפחהI-48 TGFפוליאסטר 175353202000

FE33 318המרטון רקוע משי חום 654318400075 אפור אבן מטF-32 TGFפוליאסטר 175355202000

FE33 318המרטון רקוע משי חום 654318400450 מגורען לבן לאטהI-12 TGFפוליאסטר 175358202000

FE33 319המרטון רקוע משי תכלת 654319400075 מגורען אפור קלאסיI-46 TGFפוליאסטר 175359202000

FE33 319המרטון רקוע משי תכלת 654319400450  תכלת צפחה מטF-48 TGFפוליאסטר  175360202000

FE33 320המרטון רקוע משי ירוק TGF654320400075 אפור  קלאסי מט F-46פוליאסטר 175361202000

FE33 320המרטון רקוע משי ירוק TGF654320400450 אפור  עמוק מט F-38פוליאסטר 175362202000

FE33 321המרטון רקוע משי אפור TGF654321400075 אפור  חם  מט F-34פוליאסטר 175363202000

FE33 321המרטון רקוע משי אפור 654321400450 לבן קרם מטF-16 TGFפוליאסטר 175364202000

FE33 322המרטון רקוע משי  ארד 654322400075 לבן שמנת מטF-14  TGFפוליאסטר 175365202000

FE33 322המרטון רקוע משי ארד TGF654322400450ינו מט ' חום  קפוצF-30פוליאסטר 175366202000

FE33 388המרטון רקוע משי ירוק כהה TGF654388400450 אפור אנגלי מט F-42פוליאסטר 175369202000

FE33 601המרטון מחוספס מגורען מט כסף 654601400075 ירוק אפור מטF-28  TGFפוליאסטר 175370202000

FE33 601המרטון מחוספס מגורען מט כסף TGF654601400450 חום  בזלת מט F-36פוליאסטר 175371202000

TGF654601420002HAMMERTON FORGED SILVER אפור שובב מט F-44פוליאסטר 175385202000

FE33 602המרטון מחוספס מגורען מט אפור 654602400075 מגורען לבן שמנתI-14  TGFפוליאסטר  175386202000

FE33 602המרטון מחוספס מגורען מט אפור 654602400450 מגורעןRAL 9003 TGFפוליאסטר 175402202000

FE33 603המרטון מחוספס מגורען מט אפור כה 7422-096654603400075 בסיס TGFפוליאסטר 175450202000

FE33 603המרטון מחוספס מגורען מט אפור כה 654603400450 מט419 מתכתי TGFפוליאסטר 175460202000

654603420002HAMMERTON DARK GRAY 603 אלוביןRAL 7042 TGFפוליאסטר 175463202000

FE33 604המרטון מחוספס מגורען מט נחושת 7126654604400075 מגורען מתכתי TGFפוליאסטר 175474202000

FE33 604המרטון מחוספס מגורען מט נחושת 654604400450 משיRAL 7011 TGFפוליאסטר 175493202000

FE33 605המרטון מחוספס מגורען מט ברונזה 654605400075 כחול אטלנטי מטF-64  TGFפוליאסטר 175501202000

FE33 605המרטון מחוספס מגורען מט ברונזה TGF654605400450 שחור אוניקס מט F-66פוליאסטר 175503202000

FE33 611המרטון מחוספס מגורען שחור גרפיט 654611400075 חום וונגה מטF-56 TGFפוליאסטר 175505202000

FE33 611המרטון מחוספס מגורען שחור גרפיט TGF654611400450  ורוד ארמנה מט F-60פוליאסטר 175507202000

654611420002HAMMERTON FORGED DARK GREY 611 צהוב מנגו מטF-58 TGFפוליאסטר 175509202000

מדלל המרטון654900400050 מגורען כחול אטלנטיI-64 TGFפוליאסטר 175510202000

 נגד אש לבןLS  2000אקרילי קופון  666115400500 מגורען שחור אוניקסI-66 TGFפוליאסטר 175512202000

גרפיט - 407 גוון TAMFILL 570כוחלה 670604202500 מגורען חום וונגהI-56 TGFפוליאסטר 175514202000

טרפנטין680001400050 מגורען ורודI-60 TGFפוליאסטר 175516202000

טרפנטין680001400100 מגורען צהוב מנגוI-58 TGFפוליאסטר 175518202000

טרפנטין680001400500 חלודה מטTGF F-54פוליאסטר 175519202000

.ב.טרפנטין מTGF680001400501  מגורען חום חלוד I-54פוליאסטר 175520202000

טרפנטיןTGF680001401514 אפור שקט F-70פוליאסטר 175531202000

.ב.טרפנטין מ680001401801 מגורען אפור שקטI-70 TGFפוליאסטר 175532202000

לצבעי תעשייה סינתטיים (1-04)מדלל להברשה F681006400100-72 ירוק מרווה TGFפוליאסטר 175545202000

לצבעי תעשייה סינתטיים (1-04)מדלל להברשהTGF681006400500 מגורען ירוק מרווה I-72פוליאסטר 175546202000

 לצבעים סינתטים18מדלל 681018400500 מט0097 בסיס TGFפוליאסטר 175548202000

 לצבעים סינתטים18מדלל 681018401514 אלוביןRAL 1013 TGFפוליאסטר 175551202000

מדלל לצבע לסימון דרכים681021400500 משי6653 לבן מצפא TGFפוליאסטר 175555202000

מדלל לצבע לסימון דרכים681021401514 מט אפורRAL 7026 TGFפוליאסטר 175568202000

1-32מדלל סינתטי  681032400100 בטיחות בצעצועיםTGF RAL 7038פוליאסטר 175570202000

1-32מדלל סינתטי  681032400500 נטול עופרתRAL 3020 TGFפוליאסטר 175605202000

175605202002POLYESTER TGF 3020 RAL LEAD FREE681032400501 ב. מ1-32מדלל סינתטי.

1-32מדלל סינטטי TGF681032401514 3002פוליאסטר 175652202000

1-32מדלל סינתטי  681032420000 מגורעןG 7016 TGFפוליאסטר 175683202000

.ב. מ1-44מדלל 681044400501  משרד הבטחוןRAL 3000 TGFפוליאסטר 175698202001

22-ש מ"מהיר תקן תע.יב.מדלל לצ681102420000 מגורעןTGF 097פוליאסטר 175704202000

מדלל לזיווד חד רכיבי איטי לקיץ681201420000 נחושת מתכתיTGFפוליאסטר 175707202000

2-100מדלל  682100401514 שחורRAL 9005 TGFפוליאסטר 175739202000

2-100מדלל  RAL 3004 TGF682100420000פוליאסטר 175743202000

TT-T266Bמדלל לדופ וללכה ניטרו  RAL 5012 TGF683020401801פוליאסטר 175767202000

21מדלל  ca 05 hg683021400100 שמנת TGFפוליאסטר 175773202000

21מדלל  683021400500 ברקןPC-9005 TGFפוליאסטר 175775202000

 גלון4 פח 21מדלל 683021401514 נטול עופרתTGF  1023פוליאסטר 175783202000

21מדלל  683021420000 מטTGF ספרינקלרים 9011פוליאסטר 175787202000

31מדלל 683031400500 לבןAX 6970 TGFפוליאסטר 175788202000

אצטון683031400501 מטTGF 8022פוליאסטר  175789202000

31מדלל 683031401514 מגורעןTGF 1002פוליאסטר 175790202000

31מדלל 683031520000 מגורעןRAL 5018 TGFפוליאסטר 175792202000

 גלון4 פח S 21מדלל TGF RAL683121401514 8028פוליאסטר 175799202000

 ליטר200 חבית S21מדלל TGF683121420000  מגורען  9006mgפוליאסטר 175803202000

4-5מדלל  684005401514 מגורעןRAL 8016 TGFפוליאסטר 175807202000
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4-5מדלל  684005410000 מטTGF 7024פוליאסטר 175808202000

4-39מדלל  684039400500 משי2.5Y 9/2 מונסל  TGFפוליאסטר 175809202000

4-100מדלל  684100400100 מטPC7015U TGFפוליאסטר 175816202000

4-100מדלל  7240684100400500 מגורען אפור TGFפוליאסטר 175820202000

.ב. מ4-100מדלל TGF684100400501 לבן 9888פוליאסטר 175821202000

4-100מדלל 684100401514ד מגורען. לבן מTGFפוליאסטר  175822202000

4-100מדלל  TGF684100420000 2010פוליאסטר 175827202000

.י. ח4-100מדלל 684100500501 מיטאלי מטM7111 TGFפוליאסטר 175830202000

MIL-T-81772 TYPE 2מדלל לצבע אפוקסי 684540401514 משיW400 ירוק TGFפוליאסטר 175831202000

MIL-T-81772 TYPE 2מדלל לצבע אפוקסי 684540420000 מט7023U TGFפוליאסטר 175832202000

 לווש פריימר5-9מדלל 685009400100 מגורעןRAL 7047 TGFפוליאסטר 175834202000

 לווש פריימר5-9מדלל 685009400500 מט1035U TGFפוליאסטר 175835202000

MEK  ASTM  D-740מדלל  685011401514 מטTGF RAL 1019פוליאסטר 175836202000

MEKמדלל TGF RAL685011420000 3000פוליאסטר 175837202000

5-45מדלל  685045400500 נטול עופרתTGF 1012פוליאסטר 175838202000

 לפוליאוריתן לקיץ10מדלל TGF686010400500 6033פוליאסטר 175839202000

גלון4 לפוליאוריתן לקיץ 10מדלל 686010401514  אלמוןTGFפוליאסטר 175873202000

 לפוליאוריתן לקיץ10מדלל 686010420000 לבן משי משרד הבטחוןTGFפוליאסטר 175875202001

 לצבע דור11מדלל 686011400100 למי שתייהTGF RAL 5010פוליאסטר 175888202000

 לצבע דור11מדלל 686011400500 מגורעןRAL 9016 TGFפוליאסטר 175983202000

.ב. לצבע דור מ11מדלל 686011400501 מגורען מתכתי גולדOB43 650P TGFפוליאסטר 176005202000

 גלון4 פח 11מדלל 686011401514 מבריקTGF 1015פוליאסטר סופר דור  176014202000

 לצבע דור11מדלל 686011420000 משופרRAL 7005 TGFפוליאסטר סופר דור 176018202000

MIL-T-81772 TYPE 1מדלל לפוליאוריתן RAL686012401514 7047 סופר דור TGFפוליאסטר 176030202000

011מדלל טמבורעץ אפס אחד עשרה RAL686016401514 7022 סופר דור TGFפוליאסטר 176043202000

 לפוליאורתן לקיץ101מדלל 686101401514 משי משופרRAL 7037 סופר דור TGFפוליאסטר 176046202000

 לפוליאורתן לקיץ101מדלל 686101420000 מטRAL 9016 סופר דור TGFפוליאסטר 176050202000

 לפוליאוריתן2-11מדלל TGF686211401514 7002פוליאסטר סופר דור 176052202000

 לפוליאוריתן2-11מדלל 686211420000 מטRAL 9010 סופר דור TGFפוליאסטר 176064202000

ממיר חלודה687050400010 סופר דורRAL 9006 TGFט "פ176071202000

ממיר חלודהTGF687050400075 7043פוליאסטר סופר דור  176072202000

ממיר חלודהTGF687050400200 7044פוליאסטר סופר דור  176073202000

מסיר צבע688001400075 מטRAL 7043 סופר דור TGFפוליאסטר 176076202000

מסיר צבע688001400450 מטRAL 7024פוליאסטר  סופר דור 176095202000

(לאבץ סיליקט) 280מדלל 696280401514 מגורעןTGF  9005פוליאסטר סופרדור 176101202000

Pבסיס פסטל /  לבן 45ד .מ700602401800 מטRAL 1003 סופר דור TGFפוליאסטר 176104202000

לבן RAL709801400500ECO2 9007 סופר דור TGFפוליאסטר 176112202000

לבן 709801401500ECO2  משופרRAL 7016 סופר דור TGFפוליאסטר 176119202000

P פסטל 709802400500ECO2 מטRAL 9011 סופר דור TGFפוליאסטר 176130202000

P פסטל 709802401500ECO2 מטRAL 7010 TGFפוליאסטר סופר דור 176134202000

בונדרול סופר שקוף710100400100 מטRAL 7046 TGFפוליאסטר סופר דור 176135202000

בונדרול סופר שקוףTSD710100400500 9006 סופר דור TGFפוליאסטר 176139202000

בונדרול סופר שקוף710100401600 מטU 9004 סופר דור TGFפוליאסטר 176141202000

Xבונדרול 710200401600  מט7047 סופר דור TGFפוליאסטר 176143202000

P/ סופרקריל משי אנטיבקטריאלי לבן TGF713202401500 מט 7016Uפוליאסטר סופר דור   176144202000

צבע פוליאוריתני לקירות חוץTGF713501401800 מט 7012Uפוליאסטר סופר דור  176145202000

סופרקריל משי לבן713801400100 מטTGF 7031פוליאסטר סופר דור  176147202000

סופרקריל משי לבן713801400500 מט7039U סופר דור אפור TGFפוליאסטר 176149202000

סופרקריל משי לבן713801401500 מטTGF 9005פוליאסטר סופר דור  176150202000

סופרקריל משי לבן713801401800 מט419 סופר דור מתכתי TGFפוליאסטר 176151202000

Pסופרקריל משי פסטל 713802400100 מט אל אף9006 סופר דור TGFפוליאסטר 176152202000

Pסופרקריל משי פסטל 713802400500  מט7044U סופר דור TGFפוליאסטר 176153202000

Pסופרקריל משי פסטל 713802401500 מטTGF 7011פוליאסטר סופר דור  176154202000

Pסופרקריל משי פסטל TGF713802401800 9001פוליאסטר סופר דור  176158202000

טמבורפיל לבן5010719004401600 סופר דור TGFפוליאסטר 176159202000

 מהודר לבן2000סופרקריל 723801400100 מטF-40 סופר דור TGFפוליאסטר 176342202000

 מהודר לבן2000סופרקריל 723801400300.ד.פ אדום משי קפרו ל/א180393202000

 מהודר לבן2000סופרקריל RAL723801400500 1013אפוקסי פנולי 181008202000

 מהודר לבן2000סופרקריל RAL723801401000 9005פ שחור מט /א182022202000

 מהודר לבן2000סופרקריל 723801401500תכלת\ לבןOW422Pפ טקסטורה \א184320202000

 מהודר לבן2000סופרקריל 723801401800 אפור בהירP5231פ טקסטורה \א184321202000

P מהודר פסטל 2000סופרקריל 723802400100 מגורעןRAL 7032פ /א184402202000

P מהודר פסטל 2000סופרקריל 723802400300פ כסף  בהיר מגורען מתכתי/א184404202000

P מהודר פסטל 2000סופרקריל 723802400500 מגורעןRAL 9002פ /א184415202000
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P מהודר פסטל 2000סופרקריל 723802401000 מגורעןRAL 7043פ /א184454202000

P מהודר פסטל 2000סופרקריל 723802401800פ אקספרסו מגורען/א184496202000

T מהודר תיכון 2000סופרקריל 723803400100 אפור860-3אפוקסי פוליאסטר מגורען 184570202000

T מהודר תיכון 2000סופרקריל 723803400300 מגורען260-80-15אפוקסי פוליאסטר אפור 184571202000

T מהודר תיכון 2000סופרקריל 723803400500 מגורעןERD KAPROפ /א184908202000

T מהודר תיכון 2000סופרקריל 723803401800אבקת זהב לרענון189001200400

A מהודר שקוף 2000סופרקריל 723805400100אבקת נחושת לרענון189003200400

A מהודר שקוף 2000סופרקריל 723805400300 משיRAL 9006פ /א190019202000

A מהודר שקוף 2000סופרקריל RAL723805400500 7001פ /א190044202000

A מהודר שקוף 2000סופרקריל 723805401800 בז הארגז13313פ /א190058202000

סופרקריל אקרינול לבן999733T724801400100-פ .א190061202000

סופרקריל אקרינול לבן999733724801400300-פ .א190062202000

1920042020009005 RAL סופרקריל אקרינול לבן724801400500מט

.א.וו.מרק פ725005200050 מטRAL 9003פ \א192011202000

.א.וו.מרק פ725005200500פ לבן ברק נמוך שריונית\א192043202000

+מגיק בונד 725045200450  מטDARK PEARL SYSTEM 27פ \א192048202000

+מגיק בונד725045202500  קרם שריונית  מטH-037פ  \א192059202000

+מגיק בונד 725045202800 מט038פ לבן \א192060202000

יד ראשונה1013723731500401800-פ שנהב טקס.א194006202000

גמר סיד סופר5014723731615401600-פ טקסטורה כחול.א194011202000

גמר סיד סופר7023723731615401800-פוליאסטר טקס אפור-אפוקסי194021202000

7024723731615710002GMAR SID SUPER-אפוקסי פול טקס אפור194022202000

פוליסיד7032723731700400500-פ אפור טקס.א194024202000

פוליסידMT731700401800 ארדן RAL 7035פוליאסטר טקס אפור -אפ194026202000

פלסטיקיר לבן8014723731800400500-אפ פוליאסטר טקס חום194033202000

פלסטיקיר לבןRAL731800401800 9001פ טקסטורה /א194035202000

+מגיקריל9003723731900400500-פטקס לבן.א194037202000

+מגיקריל9010723R731900401500-פ לבן טקסטורה.א194041202000

Pדוגמית גוון בסיס פסטל 9005721732602400025-אפוקסי פוליאסטר טקס מט משי שחור194043202000

Tדוגמית גוון בסיס תיכון 7001723732603400025-פ אפור טקס.א194045202000

Aדוגמית גוון בסיס שקוף 9502723732605400025-פ טקס לבן.א194056202000

שחור+ סופרקריל מט9007521Segev733202400500-אפ פול טקס מט חולי כסוף194057202000

שחור+ סופרקריל מט5021723733202401800-פ טקס טורקיז.א194061202000

לבן במיוחד+ סופרקריל מט 7030723733801400100-פ אפור טקס.א194065202000

לבן במיוחד+ סופרקריל מט 7035723D733801400300-אפוקסי פוליאסטר טקס אפור ישפא194066202000

לבן במיוחד+ סופרקריל מט 9006521Segev733801400500-פול טקס מט חולי כסוף-אפ194069202000

לבן במיוחד+ סופרקריל מט 9006521B733801401000-אפ פול טקס מט חולי מטאלי194083202000

לבן במיוחד+ סופרקריל מט 5008723733801401500-פ טקס אדידס.א194087202000

לבן במיוחד+ סופרקריל מט 9016723733801401800-אפוקסי פול טקס לבן 194090202000

Pפסטל + סופרקריל מט 733802400100 מגורען מתכתיRAL 7021פ /א194093202000

Pפסטל + סופרקריל מט 733802400300 עדינהRAL 7035פ טקסטורה \א194094202000

Pפסטל + סופרקריל מט 7016521B733802400500-א חולי אפור בורסוק"פ194124202000

Pפסטל + סופרקריל מט 9003521B733802401000א חולי לבן "פ194125202000

Pפסטל + סופרקריל מט 733802401500פוליאור ללוחות ביס ירוק240002400075

Pפסטל + סופרקריל מט PS11733802401800אנטירוסט לבן 270000400075

Tתיכון + סופרקריל מט PS11733803400100אנטירוסט לבן 270000400450

Tתיכון + סופרקריל מט PS11733803400300אנטירוסט לבן 270000401800

Tתיכון + סופרקריל מט PS11733803400500אנטירוסט  אדום 270001400075

Tתיכון + סופרקריל מט PS11733803401800אנטירוסט  אדום 270001400450

Aשקוף + סופרקריל מט PS11733805400100אנטירוסט אדום 270001401800

Aשקוף + סופרקריל מט PS11733805400300אנטירוסט  אפור 270002400075

Aשקוף + סופרקריל מט PS11733805400500אנטירוסט  אפור 270002400450

Aשקוף + סופרקריל מט PS11733805401800אנטירוסט אפור 270002401800

Pבסיס פסטל / מולטיקריל לבן PS11735202401600אנטירוסט שחור 270003400450

ד לבן.סופרקריל מ736801400500מגן עליון אפור בהיר מט270035401800

ד לבן.סופרקריל מ736801401800מגן עליון אדום מבריק270095401800

Pד פסטל .סופרקריל מ736802400100מגן עליון צהוב מט270325401800

Pד פסטל .סופרקריל מ736802400500(לבן)יסוד רב שימושי 350350400025

Pד פסטל .סופרקריל מ736802401800(לבן)יסוד רב שימושי 350350400075

Tד תיכון .סופרקריל מ736803400100(לבן)יסוד רב שימושי 350350400450

Tד תיכון .סופרקריל מ736803400500אדום.יסוד נטול כרומטים אוק.צ354004400500

Tד תיכון .סופרקריל מ736803401800אדום.יסוד נטול כרומטים אוק.צ354004401801

Aד שקוף .סופרקריל מ736805400100יסוד סינתטי לעץ360101400075

Aד שקוף .סופרקריל מ736805400500יסוד סינתטי לעץ360101400250
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Aד שקוף .סופרקריל מ736805401800יסוד סינתטי לעץ360101400450

יסוד קושר לרב גמישRAL 9006737000400500טופדור מתכתי  376002400500

יסוד קושר לרב גמישRAL 9023737000401800טופדור מתכתי  376006400500

יסוד קושר לבלוקי גבסRAL9022737004401800טופדור מתכתי  376010400500

Pבסיס פסטל  /  לבן 10רב גמיש חלק 737102200200טופדור מתכתי  אורבוטק376015400500

Pבסיס פסטל /  לבן 10רב גמיש חלק PLAT.4050737102202000טופדור מתכתי  376017400500

T בסיס תיכון 10רב גמיש חלק MR10737103202000טופדור מתכתי גוון חום 376038400500

A בסיס שקוף 10רב גמיש חלק 737105202000 משי חלק אRAL 7044 אנטי גרפיטי PEטמגלס 377012400500

 דוגמאP בסיס פסטל 20רב גמיש חולי 737202200200 משי חלק אRAL 7024טופ דור 379007400500

Pבסיס פסטל /    לבן 20רב גמיש חולי 737202202000 משי חלק אRAL 7021טופ דור 379009400500

מילוי גמיש לבן שבור737453200400 משי חלק אRAL 7016טופ דור 379016400500

מילוי גמיש לבן שבור737453201000 משי חלק אRAL 9001טופ דור 379017400500

Pבסיס פסטל /   לבן 50רב גמיש בינוני 737502202000 משי חלק אRAL 7043טופ דור 379018400500

T בסיס תיכון 50רב גמיש בינוני 737503202000 משי חלק אRAL 9003טופ דור 379026400500

Pבסיס פסטל /   לבן 90רב גמיש גס 737902202000 משי חלק אRAL 9010טופ דור 379033400500

(במראה מינרלי) W 30שליכט טרנו 738350202400 משי חלק אGEMS STEEL BLUEטופ דור 379047400500

(במראה מינרלי) WW 30שליכט טרנו 738351202400 משי חלק אRAL 5003טופ דור 379048400500

יסוד לשליכט אקרילי צבעוני738500400500 משי חלק אRAL 1013טופ דור 379054400500

יסוד לשליכט אקרילי צבעוני738500401800 משי חלק אRAL 7040טופ דור 379069400500

יסוד קושר על בסיס מים738501400500 משי חלק אRAL 7037טופ דור 379086400500

יסוד קושר על בסיס מים738501401800טופ דור אפור יפני משי חלק א379108400500

Cיסוד לשליכט בסיס 738505401800 משי חלק אRAL 7032טופ דור 379152400500

(במראה מינרלי) W 50שליכט טרנו 738550200300 כחול משי חלק א645טופ דור 379170400500

(במראה מינרלי) W 50שליכט טרנו 738550202400טופ דור ברונזה מוטורולה משי חלק א379171400500

(במראה מינרלי) WW 50שליכט טרנו 738551200300 אפור משי חלק אGE3טופ דור 379206400500

(במראה מינרלי) WW 50שליכט טרנו 738551202400 משי חלק א5231Pטופ דור 379214400500

W בסיס TM 40שליכט צבעוני 738670200300 משי חלק אOW422Pטופ דור 379220400500

W בסיס TM 40שליכט צבעוני 738670202400א גוון ירוק אסטרה.טופ דור משי ח379230400500

 אקסטרהWW בסיס TM 40שליכט צבעוני 738671200300 שחור רשיונל משי חלק א35טופ דור 379298400500

WW בסיס TM 40שליכט צבעוני 738671202400 משי חלק אMUSHROOMטופ דור 379335400500

 שקוףC בסיס TM 40שליכט צבעוני 738672202400א גוון לבן וולה.טופ דור משי ח379342400500

 לבן במיוחדTM 40שליכט אקרילי 738678202400 מטRAL7004א גוון .טופ דור  ח379343400500

W בסיס לבן TM 50שליכט צבעוני בינוני 738800200300א גוון ירוק פרומט.טופ דור משי ח379348400500

W בסיס לבן TM 50שליכט צבעוני בינוני 738800202400 מט חלק אNATO GREENטופ דור גוון 379352400500

WW בסיס אק לבן TM 50שליכט צבעוני בינוני 738801202400שרמ.ז.א גוון ירוק.טופ דור משי ח379354400500

 לבן במיוחדGRAINY TM 70שליכט צבעוני H-326738949202400א גוון ירוק .טופ דור משי ח379356400500

W בסיס GRAINY TM 70שליכט צבעוני אקרילי 738950200300טופדור משי נטו גרין יציג379360400500

W בסיס GRAINY TM 70שליכט צבעוני אקרילי 738950202400טופ דור מט  גוון ירוק אמיתי379362400500

WW בסיס GRAINY TM 70שליכט צבעוני אקרילי SHD GREEN738951200300א גוון .טופ דור משי ח379363400500

WW בסיס GRAINY TM 70שליכט צבעוני אקרילי 738951202400טופ דור גרפיט יריחו משי  חלק א379370400500

 שקוףC בסיס GRAINY TM 70שליכט צבעוני 738955202400א גוון לבן נטשה.טופ דור משי ח379372400500

(במראה מינרלי) W 90שליכט טרנו 738990202400א.ב.  שRAL 6014צבע לתבניות 380014401800

(במראה מינרלי) WW 90שליכט טרנו 738991202400א.ב. ירוק ש6010צבע לתבניות 380040401800

739401200452SAFARI PERLATO BULGARIAצבע לתבניות לבן קבוצת אלון380050401800

 לגווני פסטלSWספארי בסיס בהיר נטוראל RAL 6001739403200450צבע עליון קבוצת אלון 380086401800

SPספארי בסיס פנינה 739406200450א.ב.  שRAL 1003צבע לתבניות 380091401800

SOספארי בסיס אורו 739407200450דורלוקס משי חלק ב384002400500

SPGספארי פרלטו מנצנץ 739408200450 שקוף א120צבע דור מבריק 385021400100

WSPספארי פנינה לבן 739435200450 שקוף120חלק ב דור מבריק 385022400100

W 10שליכט צבעוני חלק 739750202400שקוף א (מט) עמום 121דור 385031400100

WW 10שליכט צבעוני חלק 739751202400שקוף  (מט) עמום 121דור .ב.ח385032400100

יסוד רב שימושי על בסיס מים750750400075בסיס לבן- פילר פוליאוריתני385212400500

יסוד רב שימושי על בסיס מים750750400250פילר פוליאורתני אפור385215400500

9234ספורטקוט ירוק כהה  753010202600מקשה לפילר פוליאורתני385900400500

2000מרק שפכטל FR3000760001200050מעכב בעירה חיצוני 386205400500

2000מרק שפכטל 760001200150מקשה לפוליאסטר386323400050

2000מרק שפכטל 760001200450 חלק אMILC83286 FED17875פול לסיל 390011400500

Pבסיס פסטל - ורנית לעץ עב מים 781102400450פוליאוריתן אלומיניום חלק א390050400500

Aב מים שקוף משי ניתן לגיוון "ורנית לעץ ע781105400075פוליאוריתן אלומיניום חלק ב390051400500

Aב מים שקוף משי ניתן לגיוון "ורנית לעץ ע781105400450מזרז לפוליאוריתן לסילונים מבריק390090400500

Aב מים שקוף משי ניתן לגיוון "ורנית לעץ ע781105401800 משי אMILC83286 FED24084פול לסיל 390103400500

 עב מים549ורנית לבן מלכותי 781549400075 ירוק מט אMILC83286 RAL 6014פול לסיל 390151400500

 עב מים549ורנית לבן מלכותי 781549400250  משי חלק אH.T. RAL 9007טמגלס מתכתי  390197400500

ב מים' ע549ורנית לבן מלכותי 781549400450מזרז לפוליאוריתן לסילונים מט ומשי390199400500
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פסטל על בסיס מים/ פוליאור מט לבן 785102400075 לבן משי אMILC83286 FED 27875פול לסיל 390204400500

פסטל על בסיס מים/ פוליאור מט לבן 785102400450 נטו גרין משי חלק אMIL-C-83286פול לסיל 390206400500

פוליאור מט בסיס תיכון עב מים785103400075 משי חלק אMILC83286 RAL 7001פול לסיל 390243400500

פוליאור מט בסיס תיכון עב מים785103400450 משי אMILC83286 FED27925פול לסיל 390288400500

פוליאור מט בסיס שקוף עב מים785105400075 לבן מט אMILC83286 FED37875פול לסיל 390301400500

פוליאור מט בסיס שקוף עב מים785105400450 בז מט אMILC83286 FED33531פול לסיל 390308400500

ורנית לכה שקופה מט עב מים786000500075 שחור מט אMILC83286 FED37038פול לסיל 390331400500

ורנית פוליאוריתנית עמידה במיוחד786050400075 אפור מט אMILC83286 FED36320פול לסיל 390344400500

בסיס פסטל עב מים/ פוליאור משי לבן 787102400075 אפור מט אMILC83286 FED36375פול לסיל 390347400500

בסיס פסטל עב מים/ פוליאור משי לבן 787102400225 מט אMILC83286 FED33446פול לסיל 390380400500

בסיס פסטל עב מים/ פוליאור משי לבן 787102400450 מט אMILC83286 FED30277פול לסיל 390381400500

פוליאור משי בסיס תיכון עב מים787103400075 ירוק אMILC83286 FED34424פול לסיל 390404400500

פוליאור משי בסיס תיכון עב מים787103400225 אפור מטMILC83286 FED36118פול לסיל 390417400500

פוליאור משי בסיס תיכון עב מים787103400450 ירוק מט אMILC83286 MB-6423פול לסיל 390420400500

פוליאור משי בסיס שקוף עב מים787105400075 מט אMILC83286 FED36293פול לסיל 390488400500

פוליאור משי בסיס שקוף עב מים787105400450ד חלק א. משי לRAL 5018 PEטמגלס 390518401800

ב מים"פוליאור משי שחור ע787202400075 משי חלק אRAL 5019 PEטמגלס 390519401800

פוליאור משי שחור עב מים787202400450 מט חלק אRAL 7001 PEטמגלס 390524400500

ב מים"פוליאור ירוק משי ע787408400075 מט אMILC83286 FED34088פול לסיל 390548400500

ב מים"פוליאור פנינה משי ע787461400075 ירוק זית אMILC83286 FED34094פול לסיל 390551400500

ב מים"פוליאור פנינה משי ע787461400250 מט אMILC83286 FED33303פול לסיל 390562400500

ב מים"פוליאור פנינה משי ע787461400450 משי אMILC83286 FED26251פול לסיל 390570400500

ב מים"פוליאור אדום משי ע787470400075  לבן מט חלק אPEטמגלס 390601400500

'לכה וינטאג788000400075  לבן מבריק חלק אPEטמגלס 390607400500

בסיס פסטל' פוליאור וינטאג788102400075.ד. משי חלק א לRAL 9010 PEטמגלס 390612401800

בסיס שקוף' פוליאור וינטאג788105400075 משי חלק אRAL 9016 PEטמגלס 390623401800

 לבן001' פוליאור וינטאג788200400075 מט חלק אFED 35183 PEטמגלס 390631400500

 בוקר עם טיפני002' פוליאור וינטאג788201400075 מט חלק אRAL 7021 PEטמגלס 390641400500

 סטרסקי והאטץ003' פוליאור וינטאג788202400075'א - FED31310 מט PEטמגלס 390646400500

 בננה מאמא004' פוליאור וינטאג788203400075 מט חלק אRAL 9002 PEטמגלס 390648400500

 אפרסק005' פוליאור וינטאג788204400075 לבן שבור מט גוונים חלק אPEטמגלס 390649400500

 מנטה006' פוליאור וינטאג788205400075 מט חלק אFED 35299 PEטמגלס 390650400500

 ליטר3בסיס שקוף - ענתיק 790505400300 מט חלק אFED 35109 PEטמגלס 390655400500

BEאפקט מראה בטון 795405400300 משי חלק אRAL 7044 PEטמגלס 390670401800

CPקשמיר בסיס פנינה 795406400300 מט חלק ב משותףPEטמגלס \טמגלס 390797400500

ISUסוויד פנימי בסיס 795625400300 מט חלק ב משותףPEטמגלס \טמגלס 390797401800

WSUסוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר  795705400300 משי חלק אRAL 9006טמגלס 390825400500

MSUסוויד מטאלי פנימי בסיס 795706400300 משי חלק אRAL 9006טמגלס 390825401800

GSUסוויד מטאלי מנצנץ 795707400300 משי חלק אRAL 9007טמגלס 390826400500

YSUיוטה 795900400300 משי חלק אRAL 9007טמגלס 390826401800

YPWיוטה פנינה לבן 795901400300 משי חלק אRAL 7035טמגלס 390828401800

טמרין קומפקט פריימר אדום אוקסיד802500400502חלק א. ד.טמגלס צהוב אפרון ל390910401800

טמרין קומפקט פריימר אדום אוקסיד802500402002 מבריק חלק אRAL 9016טמגלס 390921400500

 אפור בהיר9677טמרין קומפקט פריימר 802504400502 מט אMILC83286 FED34102פול לסיל 390924400500

 אפור בהיר9677טמרין קומפקט פריימר 802504402002משי חלק ב משותף/טמגלס מבריק390998400500

724 אפור B.T.Dטמרין 803027402002משי חלק ב משותף/טמגלס מבריק390998401800

606 אדום B.T.Dטמרין 803050402002 משי חלק אRAL 1013 PEטמגלס 391013400500

430 ירוק B.T.Dטמרין RM803051402002  חלק ב גוונים מוכנים PEטמגלס 391128401800

409 ירוק B.T.Dטמרין 803052402002  חלק ב משותףPEטמגלס 391129400500

840 כחול B.T.Dטמרין 803053400502  חלק ב משותףPEטמגלס 391129401800

840 כחול B.T.Dטמרין 803053402002 מבריק חלק אRAL  3002 PEטמגלס 391180401800

800 כחול B.T.Dטמרין 803054402002  חלק אRAL 9010 אנטי גרפיטי PEטמגלס 391211401800

5013 כחול B.T.Dטמרין 803055402002 משי חלק אRAL 5004טמגלס 391344401804

845 כחול B.T.Dטמרין 803060402002 משי חלק אRAL 5013 PEטמגלס 391345401804

 שחור202טמרין עליון 803102400502  משי ללא עופרת חלק אRAL 2004 PEטמגלס 391354401800

 שחור202טמרין עליון FED34088803102402002  מט PEטמגלס 391510400500

724טמרין טופקוט אפור 803127402002מט חלק א -RAL 9005 PEטמגלס 391541400500

 לבן101טמרין סופר 803201400502 מט חלק אRAL 6003 PEטמגלס 391542400500

 לבן101טמרין סופר 803201402002 מט חלק אRAL  6007 PEטמגלס 391547400500

 קרם115טמרין סופר 803203402002 מט חלק אFED 34102 PEטמגלס 391568400500

 צהוב414טמרין סופר 803260400502לבן מבריק חלק א חדש/P בסיס PEטמגלס 391590400500

 אדום777טמרין סופר 803262400502 תיכון מבריק חלק א חדשT בסיס PEטמגלס 391591400500

 כתום407טמרין סופר 803266400502 שקוף מבריק חלק א חדשA בסיס PEטמגלס 391592400500

3020 אדום B.T.Dטמרין 803320402002לבן משי חלק א חדש/P בסיס PEטמגלס 391593400500
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803502402002TAMARINE B.T.D BLUE RAL 5004לבן משי חלק א חדש/P בסיס PEטמגלס 391593401800

RAL 9002 B.T.Dטמרין 803902402002 תיכון משי חלק א חדשT בסיס PEטמגלס 391594400500

טמרין בללסט קואט אלומיניום808081402002 שקוף משי חלק א חדשA בסיס PEטמגלס 391595400500

820 מטאלי אפור H.Bטמפלסט 822200401802 שקוף משי חלק א חדשA בסיס PEטמגלס 391595401800

821 מטאלי חום H.Bטמפלסט 822202401802 צהוב מבריק חלק א חדשY בסיס PEטמגלס 391596400500

 כחול793Lאנטיפאולינג סיאבלו 823021400252 צהוב משי חלק א חדשY בסיס PEטמגלס 391606400500

 כחול793Lאנטיפאולינג סיאבלו 823021401801 פסטל מט חלק א חדשP בסיס PEטמגלס 391613400500

 שחור783Lאנטיפאולינג סיאבלו 823022401801 תיכון מט חלק א חדשT בסיס PEטמגלס 391614400500

 חלק ב משותף17Mאקוואפוקסי 840011400500 שקוף מט חלק א חדשA בסיס PEטמגלס 391615400500

 מבריק לבן א17Mאקוואפוקסי  840013400500 משי חלק אRAL 7040 PEטמגלס 391704400500

 צהוב חלק א15Mאקוואפוקסי יסוד קושר 840033400500 שקוף משי חלק א חדשAטמגלס בסיס 391801400500

 צהוב חלק ב15Mאקוואפוקסי יסוד קושר 840034400500 שקוף משי חלק א חדשAטמגלס בסיס 391801401800

 חום חלק אZNאפיטמרין אוניסיל 842031400500 פסטל משי חלק א חדשPטמגלס בסיס 391803400500

 חלק ב משותףZNאפיטמרין אוניסיל 842032400500 פסטל משי חלק א חדשPטמגלס בסיס 391803401800

 לבן שבור חלק אZNאפיטמרין אוניסיל 842037400500 תיכון משי חלק א חדשTטמגלס בסיס 391804400500

 אלומיניום חלק אEA-9אפיטמרין 842051400502 תיכון משי חלק א חדשTטמגלס בסיס 391804401800

 אלומיניום חלק אEA-9אפיטמרין 842051401804 צהוב משי חלק א חדשYטמגלס בסיס 391806400500

842101401803ZINK RICH EPOXY PRIMER PART A אדום משי חלק א חדשRטמגלס בסיס 391837400500

 אפור כהה חלק בSSPCאפיטמרין עשיר אבץ 842102401800 שקוף מבריק חלק א חדשAטמגלס בסיס 391901400500

 חלק אSSPC- 20\3אפוקסי עשיר אבץ 842104401800 פסטל מבריק חלק א חדשPטמגלס בסיס 391903400500

 לבן חלק אSLEאפראפוקסי  843398400501 תיכון מבריק חלק א חדשTטמגלס בסיס 391904400500

 לבן חלק בSLEאפראפוקסי  843399400501 צהוב מבריק חלק א חדשYטמגלס בסיס 391906400500

843459401803SOLEKOTE GREY RAL 7023 PART A שחור אMILPRF85285 FED37038פול לסיל 392802400380

אפיטמרין סולקוט אלומיניום חלק א843464400502 מט חלק בMILPRF85285פול לסיל 392803400380

אפיטמרין סולקוט אלומיניום חלק א843464402001 מט אMIL-PRF85285 FED 34094פול לסיל 392804400380

אפיטמרין סולקוט אלומיניום חלק א843464402002 מט אMIL-PRF85285 FED 36118פול לסיל 392805400380

אפיטמרין סולקוט אלומיניום חלק ב843465400502 מט אMIL-PRF85285 FED 37875פול לסיל 392806400380

אפיטמרין סולקוט אלומיניום חלק ב משותף843465402001  מט אMIL-PRF85285 RAL 7040פול לסיל 392809400380

אפיטמרין סולקוט אלומיניום חלק ב משותף843465402002  אMILPRF85285 FED 34083פול לסיל 392812400380

 חלק אRAL 6011אפיטמרין סולקוט 843469402000  אMILPRF85285 FED 34159פול לסיל 392814400380

 אדום חלק א606אפיטמרין סולקוט 843474400502 מטMILPRF85285 RAL 6003פול לסיל 392817400380

 אדום חלק א606אפיטמרין סולקוט MILPRF85285 FED 36293843474402002פול לסיל 392822400380

 לבן חלק א101טמגלס סופר 843504400502 מטMIL PRF 85285 RAL9016לסילונים . פול392824400380

 חלק בB.T.Dטמגלס סופר MILPRF85285 FED 36231843505400502פול לסיל 392825400380

טמגלס סופר שחור חלק א843507400502  אMILPRF85285 FED 36320פול לסיל 392826400380

  אפור כהה אMIOאפיטמרין סולקוט  843539402002 מטMIL-PRF-85285 RAL 7035פול לסיל 392827400380

  אפור חלק אMIOאפיטמרין סולקוט  843541402002 מטMILPRF85285RAL 7037פול לסיל 392829400380

  אFD 6011 RALאפיטמרין סולקוט MILPRF85285 FED 30315843611401800פול לסיל 392830400380

 חלק אFD MIOסולקוט MILPRF85285 FED 33538843650401800פול לסיל 392832400380

 חלק בFD MIOסולקוט 843660401800 מטMILPRF85285 RAL 1003פול לסיל 392833400380

 אדום אוקסיד אN.Bאפיטמרין דיוינקס 847005400501 מטMILPRF85285 B.S. 361פול לסיל 392834400380

 אדום אוקסיד אN.Bאפיטמרין דיוינקס MILPRF85285 FED 35250847005401804פול לסיל 392835400380

אפור ב\ אדוםN.Bאפיטמרין דיוינקס 847006400501 א מטMILPRF85285 J724פול לסיל 392836400380

אפור ב\ אדוםN.Bאפיטמרין דיוינקס MILPRF85285 FED 33522847006401804פול לסיל 392837400380

 אפור אN.Bאפיטמרין דיוינקס MILPRF85285 FED 34227847008400501פול לסיל 392840400380

 אפור אN.Bאפיטמרין דיוינקס MILPRF85285 FED 34088847008401804פול לסיל 392841400380

שחור חלק א-  חום SF 400אפוטרן MILPRF85285 FED 30219848001400500פול לסיל 392842400380

שחור חלק א-   חום SF 400אפוטרן MILPRF85285 FED 33531848001402002פול לסיל 392843400380

שחור חלק ב-   חום SF 400אפוטרן 848002400500  מטMILPRF85285 RAL 1023פול לסיל 392844400380

שחור חלק ב-   חום SF 400אפוטרן MILPRF85285 FED 36314848002402002פול לסיל 392845400380

טמוולד אדום מתכתי חלק אMILPRF85285 FED 36270877051401800פול לסיל 392846400380

טמוולד  מתכתי חלק ב877052401800 מטMILPRF85285 RAL 6031-F9פול לסיל 392847400380

'טמוולד ירוק מתכתי חלק א877054401800 מטMILPRF85285 RAL 7001פול לסיל 392849400380

01-1טמרין טינר  880001402002 מטMILPRF85285 RAL 7032פול לסיל 392850400380

1-32טמפלסט טינר  881032402002פוליאוריתן צהוב עפר מט חלק א393051400501

4-100אפיטמרין טינר  884100400502פוליאוריתן צהוב עפר מט חלק ב393052400501

4-100אפיטמרין טינר  884100402002 משי חלק אA2 SPARKSטמגלס 393520400500

1-11טמרין מדלל  884111400502 חלק  אWBטמגלס 395100400500

220/6גבס רגיל .ל911101112200 חלק  בWBטמגלס 395101400500

260/6גבס רגיל  .ל911101112600מגן אקווה טופ מט חלק א395110400500

260/9.5גבס רגיל  .ל911101212600מגן אקווה טופ מט חלק ב395111400100

300/9.5גבס רגיל  .ל911101213000מגן אקווה טופ מט חלק ב395111400500

180/12.5גבס רגיל  .ל911101311801  מבריק חלק אFED-13538 PEטמגלס 397149400500

200/12.5גבס רגיל  .ל911101312000 משי חלק אRAL 9002טופ דור 399003400500
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205/12.5גבס רגיל  .ל911101312050מקשה לטופ דור399004400500

215/12.5גבס רגיל  .ל911101312150דור שקוף-תוספת להעלאת ברק לטופ399005400100

220/12.5גבס רגיל  .ל911101312200טופדור שחור החזרה נמוכה399008400500

230/12.5גבס רגיל  .ל911101312300 משי חלק אRAL 9005טופדור שחור 399010400500

240/12.5גבס רגיל  .ל911101312400 מט חלק אRAL 9005טופדור שחור 399011400500

260/12.5גבס רגיל  .ל911101312600טופדור שחור אופטי חלק א399012400500

 חצי משטח260/12.5גבס רגיל  .ל911101312603 משי חלק אRAL 7035טופ דור 399015400500

270/120 מידות 12.5לוח גבס  רגיל עובי 911101312700טופ דור לבן  משי  חלק א399045400500

270/12.5גבס רגיל  .ל911101312701' משי חלק אRAL7000S 98טופדור 399076400500

280/12.5גבס רגיל  .ל911101312800 משי פרומטאל חלק א7035  טופדור399078400500

 חצי משטח280/12.5גבס רגיל  .ל911101312803טופ דור מתכתי כסף גס חלק א399102400500

290/12.5גבס רגיל .ל911101312900טופ דור מתכתי תכלת לומינס חלק א399204400500

300/12.5גבס רגיל  .ל911101313000' חלק אDARK PEARLטופדור 399602400500

 חצי משטח300/12.5גבס רגיל  .ל911101313003 חלק א12פוליאוריתן לרפאל 399912400500

340/12.5גבס רגיל .ל911101313400פוליאוריתן לרפאל חלק ב399950400500

350/12.5גבס רגיל  .ל911101313500צבע מוליך חד רכיבי לפלסטיק399993400100

3.55/12.5לוח גבס לבן 911101313550לקולטי שמש שחור מט.צ419002400100

 פאזות4 200/12.5גבס רגיל  .ל911101392001צבע לקולטי שמש שחור מט419002400500

 פאזות4 2.6/12.5גבס רגיל  .ל911101392601צבע סינטטי עמיד בחום לבן420001400501

 פאזות4 2.8/12.5גבס רגיל  .ל911101392801 למנועי סערFED16307צבע סינטטי עמיד בחום 420002400501

 פאזות4 3.0/12.5גבס רגיל  .ל911101393001 שחור73-צבע סינטטי עמיד בחום  כ420003400501

240/15.9גבס רגיל  .ל911101612400צבע סינטטי עמיד בחום כחול כהה420007400501

 חצי משטח260/15.9גבס רגיל  .ל96911101612603 אדום 73-צבע סינטטי עמיד בחום כ420009400501

 חצי משטח280/15.9גבס רגיל  .ל911101612803  צהוב73-צבע סינטטי עמיד בחום כ420010400501

 חצי מש290/15.9גבס רגיל  .ל911101612903 ירוק בהיר73-צבע סינטטי עמיד בחום  כ420013400501

 חצי משטח300/15.9גבס רגיל  .לFED911101613003 10049 חום 73-צבע סינטטי עמיד בחום כ420017400501

180/12.5גבס ירוק .ל911102311800 אפור בהיר7001צבע סינטטי עמיד בחום 420018400501

200/12.5גבס ירוק .ל93911102312000 כתום 73-צבע סינטטי עמיד בחום  כ420019400501

210/12.5גבס ירוק .ל30-6-77911102312100לבן .מב.סינתטי ח.צ421001400101

230/12.5גבס ירוק .לA-30-97911102312300לבן  .מב.סינתטי ח.צ421001400501

240/12.5גבס ירוק .ל22911102312400סופרלק פלוס וניל בהיר  424022400075

260/12.5גבס ירוק .ל22911102312600סופרלק פלוס וניל בהיר  424022400450

 חצי משטח260/12.5גבס ירוק .ל35911102312603סופרלק פלוס אפור   424035400075

270/12.5גבס ירוק .ל35911102312700סופרלק פלוס אפור  424035400450

280/12.5גבס ירוק .ל49911102312800סופרלק פלוס כחול   424049400075

 חצי משטח280/12.5גבס ירוק .ל49911102312803סופרלק פלוס כחול   424049400450

300/12.5גבס ירוק .ל73911102313000סופרלק פלוס חום שוקולד  424073400075

 חצי משטח300/12.5גבס ירוק .ל73911102313003סופרלק פלוס חום שוקולד  424073400450

320/12.5גבס ירוק .ל86911102313200סופרלק פלוס ירוק  424086400075

 פאזות4 200/12.5גבס ירוק .ל86911102392001סופרלק פלוס ירוק  424086400450

 פאזות4 260/12.5גבס ירוק .ל89911102392601סופרלק פלוס צהוב  424089400075

 פאזות4 280/12.5גבס ירוק .ל89911102392801סופרלק פלוס צהוב  424089400450

 פאזות4 300/12.5גבס ירוק .ל96911102393001סופרלק פלוס אדום  424096400075

 חצי משטח260/15.9גבס ירוק .ל96911102612603סופרלק פלוס אדום  424096400450

 חצי משטח280/15.9גבס ירוק .ל100911102612803סופרלק לבן שלג 424100400025

 חצי משטח290/15.9גבס ירוק .ל100911102612903סופרלק לבן שלג  424100400075

 חצי משטח300/15.9גבס ירוק .ל100911102613003סופרלק לבן שלג 424100400250

180/12.5גבס ורוד .ל100911103311800סופרלק לבן  שלג 424100400450

200/12.5גבס ורוד .לP911103312000סופרלק  בסיס פסטל 424102400075

230/12.5גבס ורוד .לP911103312300סופרלק בסיס פסטל 424102400450

240/12.5גבס ורוד .לT911103312400סופרלק בסיס תיכון 424103400075

260/12.5גבס ורוד .לT911103312600סופרלק בסיס תיכון 424103400450

 חצי משטח260/12.5גבס ורוד .ל911103312603סופרלק בסיס עמוק424104400075

280/12.5גבס ורוד .ל911103312800סופרלק בסיס עמוק424104400450

 חצי משטח280/12.5גבס ורוד .ל911103312803סופרלק  בסיס שקוף424105400075

290/12.5גבס ורוד .ל911103312900סופרלק בסיס שקוף424105400450

300/12.5גבס ורוד .ל202911103313000סופרלק פלוס שחור  424202400025

 חצי משטח300/12.5גבס ורוד .ל202911103313003סופרלק פלוס שחור  424202400075

320/12.5גבס ורוד .ל202911103313200סופרלק פלוס שחור  424202400250

355/12.5גבס ורוד .ל202911103313550סופרלק פלוס שחור  424202400450

 פאזות4 200/12.5גבס ורוד .ל911103392001 כסףRAL 9006עליון סופר עמיד 429045400450

 פאזות4 260/12.5גבס ורוד .ל911103392601 כחולRAL 5003עליון סופר עמיד 429047400450

 חצי משטח260/15.9גבס ורוד .ל911103612603 צהובRAL 1003עליון סופר עמיד 429091400450

 חצי משטח280/15.9גבס ורוד .ל911103612803 אדוםRAL 3000עליון סופר עמיד 429096400450
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 חצי משטח290/15.9גבס ורוד .ל911103612903 לבןRAL 9016עליון סופר עמיד 429101400450

 חצי משטח300/15.9גבס ורוד .ל911103613003 שחורRAL 9005עליון סופר עמיד 429202400450

+DEFENDER 250/24גבס ורוד .ל911103812500  אדום אוקסידHB-13יסוד סופר עמיד 429511400450

260/12.5ורוד /גבס ירוק .ל911104312600  אדום אוקסידHB-13יסוד סופר עמיד 429511401800

300/12.5ורוד /גבס ירוק .ל911104313000  אפור ירקרקHB-13יסוד סופר עמיד 429512400450

superboard 230/12.5גבס   .ל911105322300  אפור ירקרקHB-13יסוד סופר עמיד 429512401800

superboard 260/12.5גבס   .ל911105322600יסוד סופר עמיד אדום אוקסיד429521400450

superboard 280/12.5גבס   .ל35911105322800יסוד סופר עמיד אפור 429522401800

superboard 300/12.5גבס   .ל911105323000עליון סופר עמיד צהוב קטרפילר429990400450

SUPERFIRE 250/24גבס .ל911105352500 חצי מבריקA-30-97 FED24533סינתטי ירוק 434050400101

FIREDEFENDER 200/24גבס   .ל911105812000 חצי מבריקA-30-97 FED24533סינתטי ירוק 434050400501

firedefender 250/24גבס   .לTW22911105812500 אפור RAL 7023עליון לצביעה מהירה 436037400450

SILVERBOARD 200/12.5גבס .לTW22911106312000 כסף RAL 9006עליון לצביעה מהירה 436044400450

silverboard 260/12.5גבס   .לTW22911106312600 כסף RAL 9006עליון לצביעה מהירה 436044401800

silverboard 280/12.5גבס   .לTW22911106312800 כחול RAL 5003עליון לצביעה מהירה 436047400450

FIREDEFENDER1.2X2.5ממ 18גבס מגן אש .ל911108732500עליון לצביעה מהירה כחול בלונים436048401800

50X66.6 מידות 6גבס רגיל עובי .בTW22911121156662 ירוק RAL 6001עליון לצביעה מהירה 436086400450

50X66.6 מידות 10גבס רגיל עובי .בTW22911121256662 צהוב RAL 1003עליון לצביעה מהירה 436091400450

50X66.6 מידות 10גבס ירוק עובי .בTW22911122256662 צהוב RAL 1003עליון לצביעה מהירה 436091401800

50X66.6 מידות 6גבס ירוק עובי .בTW22911122656662 אדום RAL 3000עליון לצביעה מהירה 436096400450

 מ3 אורך F47-פרופיל לTW22911144013000 אדום RAL 3000עליון לצביעה מהירה 436096401800

 מ4 אורך F47-פרופיל לTW22911144014000 לבן RAL 9016עליון לצביעה מהירה 436101400450

C60 מא 4פרופיל TW22911166014000 לבן RAL 9016עליון לצביעה מהירה 436101401800

40ג רוחב " ק60מ " מ50ב "פלא.ס  ע.מזרון צ911322133457 פסטל חדשPעליון לצביעה מהירה בסיס 436103400450

40ג רוחב " ק80מ " מ50ב "פלא.ס  ע.מזרון צ911322133458 תיכון חדשTעליון לצביעה מהירה בסיס 436104400450

60ג רוחב "ק24מ " מ50ז עטוף פל .מזרון צ911323103454 שקוף חדשAעליון לצביעה מהירה בסיס 436105400450

0.6*1.2\ קג80ממ 25ס עטוף פל .מזרון צTW22911323133158 שחור RAL 9005עליון לצביעה מהירה 436202400450

60ג רוחב " ק60מ " מ50ב "פלא.ס  ע.מזרון צTW22911323133457 שחור RAL 9005עליון לצביעה מהירה 436202401800

60ג רוחב " ק80מ " מ50ב "פלא.ס  ע.מזרון צTW22911323133458 אפור חרש 203עליון לצביעה מהירה 436203400450

30ג רוחב "ק24מ  " מ50ב "פלא.ז  ע.מזרון צTW22911331133454 אפור 205עליון לצביעה מהירה 436205400450

40ג רוחב " ק24מ " מ25ב "פלא. ז ע.מזרון צTW22911332133154 אפור 206עליון לצביעה מהירה 436206401800

40 רוחב 12מ " מ50ב "פלא.ז ע.מזרון צ911332133452עליון לצביעה מהירה גוון וולבו436302401800

40ג רוחב "ק24מ  " מ50ב "פלא.ז  ע.מזרון צPW22911332133454יסוד לצביעה מהירה אדום אוקסיד 436560401800

60ג רוחב " ק24מ " מ25ב "פלא. ז ע.מזרון צPW22911333133154יסוד לצביעה מהירה אפור כהה 436561400450

60 רוחב 12מ " מ50ב "פלא.ז  ע.מזרון צPW22911333133452יסוד לצביעה מהירה אפור כהה 436561401800

60ג רוחב "ק24מ  " מ50ב "פלא.ז  ע.מזרון צ5-90911333133454צבע סינתטי צהוב עפר 441006400500

3  / 70  1ניצב  עובי 5-90911402703001צבע סינטטי צהוב עפר 441006401801

3  / 70 1.25ניצב  עובי FED 33717911403703001' עמום בז.סינ.צ443080400101

3.5  / 70 1.25ניצב  עובי 911403703501 בז מטFED  33717צבע סינטטי 443080400501

3 / 100 0.5ניצב  עובי 1871911405103001סימון דרכים אקרילי לבן 448001401800

3.5 / 100 0.5ניצב  עובי 1871911405103501סימון דרכים אקרילי לבן 448001500500

4 / 100 0.5ניצב  עובי 911405104001 כחול47סימון דרכים 448047400500

3 / 37  0.5ניצב  עובי 911405383001 כחול47סימון דרכים 448047401800

2.6  / 50 0.5ניצב  עובי 911405502601 אדום96סימון דרכים 448096400500

2.8  / 50 0.5ניצב  עובי 911405502801 אדום96סימון דרכים 448096401800

3  / 50 0.5ניצב  עובי 911405503001 ירוק408סימון דרכים 448408401800

3.5  / 50 0.5ניצב  עובי 1871911405503501סימון דרכים צהוב ללא עופרת 448947400500

4  / 50 0.5ניצב  עובי 1871911405504001סימון דרכים צהוב ללא עופרת 448947401800

4.5  / 50 0.5ניצב  עובי 911405504501סימון אבני שפה שחור448952400500

5  / 50 0.5ניצב  עובי 911405505001סימון אבני שפה שחור448952401800

2.6  / 70 0.5ניצב  עובי 911405702601צבע אספלטי למחיקה שחור448955401800

2.7  / 70 0.5ניצב  עובי 911405702701סימון אתרי עבודה כתום ללא עופרת448957401800

2.8  / 70 0.5ניצב  עובי 911405702801צבע עמיד בחומצה למצברים שחור458133400101

3  / 70 0.5ניצב  עובי 911405703001צבע עמיד בחומצה למצברים שחור458133400501

3.5  / 70 0.5ניצב  עובי 911405703501גלית צבע לבריכת שחייה מבטון כחול458261400500

3.6  / 70 0.5ניצב  עובי 911405703601 מבריקRAL 1015 596עליון נגד אש 460596400501

460596400502TOP COAT FIREPROOF 1015 RAL 596911405704001 4  / 70 0.5ניצב  עובי

4.5  / 70 0.5ניצב  עובי 911405704501 ירוק בהיר6069עליון נגד אש 460696400501

5  / 70 0.5ניצב  עובי FED 27880911405705001עליון נגד התפשטות אש 460796400501

3 / 100 0.6ניצב  עובי 911406103001גלווקוט לבן461600400075

3.5 / 100 0.6ניצב  עובי 911406103501גלווקוט לבן461600400500

מ" מ0.6 עובי 3.52/100ניצב 911406103521גלווקוט לבן461600401800

4 / 100 0.6ניצב  עובי 911406104001 לבןRAL 9016צביעה אחת ודי 462101400450

4.3 / 100 0.6ניצב עובי 911406104301צביעה אחת ודי בסיס חולי לבן462400400075
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4.5 / 100 0.6ניצב  עובי FD22 SPARKS911406104501צביעה אחת ודי בסיס מטלי 464008400075

5 / 100 0.6ניצב  עובי FD22 SPARKS911406105001צביעה אחת ודי בסיס מטלי 464008400450

464008420002MONOCOAT FD 22 BASE METALLIC SPARKS911406105501 5.5 / 100 0.6ניצב  עובי

6 / 100 0.6ניצב  עובי FD22911406106001 כסף RAL 9006צביעה אחת ודי 464010400075

2.7/ 37 0.6עובי   ניצבFD22911406372701 כסף RAL 9006צביעה אחת ודי 464010400450

3  / 37 0.6ניצב  עובי FD22911406373001 כסף RAL 9006צביעה אחת ודי 464010401800

3.5  / 37 0.6ניצב  עובי 9006911406373501צביעה אחת ודי אלומיניום ראל 464010420002

4  / 37 0.6ניצב  עובי FD22911406374001 כסף RAL 9007צביעה אחת ודי 464012400075

4.3  / 37 0.6ניצב  עובי FD22911406374301 כסף RAL 9007צביעה אחת ודי 464012400450

5.5  /37 0.6ניצב  עובי FD22911406375501 כסף RAL 9007צביעה אחת ודי 464012401800

2.4  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406502401צביעה אחת ודי בסיס מטאלי עדין 464014400075

2.6  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406502601צביעה אחת ודי בסיס מטאלי עדין 464014400450

3  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406503001 לבן RAL 9010צביעה אחת ודי 464015400450

3.15  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406503151 אפור RAL 7038צביעה אחת ודי 464035400075

3.5  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406503501 אפור RAL 7038צביעה אחת ודי 464035400450

3.6  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406503601 אפור RAL 7038צביעה אחת ודי 464035401800

3.7  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406503701 אפור מלט RAL 7023צביעה אחת ודי 464037400450

4  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406504001 אפור RAL 7011צביעה אחת ודי 464040400450

4.1 / 50 0.6ניצב FD22911406504101 תכלת RAL 5012צביעה אחת ודי 464042400450

4.2 / 50 0.6ניצב עובי FD22911406504201 כחול עמוק RAL 5003צביעה אחת ודי 464047400450

4.5  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406504501 כחול עמוק RAL 5003צביעה אחת ודי 464047401800

5  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406505001 כחול RAL 5019צביעה אחת ודי 464049400450

5.5  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406505501 כחול RAL 5019צביעה אחת ודי 464049401800

6  / 50 0.6ניצב  עובי FD22911406506001 ירוק RAL 6001צביעה אחת ודי 464086400450

2.6  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406702601 ירוק כהה RAL 6005צביעה אחת ודי 464088400450

3  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406703001 צהוב RAL 1003צביעה אחת ודי 464091400450

3.5  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406703501 צהוב RAL 1003צביעה אחת ודי 464091401800

464091420002MONOCOAT FD RAL 1003911406703601 3.6  / 70 0.6ניצב  עובי

3.7  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406703701 כתום RAL 2010צביעה אחת ודי 464093400450

4  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406704001 כתום RAL 2010צביעה אחת ודי 464093401800

מ" מ0.6 עובי 4.20/70ניצב FD22911406704201 אדום RAL 3000צביעה אחת ודי 464096400075

4.5  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406704501 אדום RAL 3000צביעה אחת ודי 464096400450

5  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406705001 אדום RAL 3000צביעה אחת ודי 464096401800

464096420002MONOCOAT FD RAL 3000911406705501 5.5  / 70 0.6ניצב  עובי

6  / 70 0.6ניצב  עובי FD22911406706001 לבן RAL 9016צביעה אחת ודי 464101400075

3 / 100 0.8ניצב  עובי FD22911408103001 לבן RAL 9016צביעה אחת ודי 464101400450

3.5/ 100 0.8ניצב עובי FD22911408103501 לבן RAL 9016צביעה אחת ודי 464101401800

4 / 100 0.8ניצב  עובי FD22911408104001 לבן RAL 9016צביעה אחת ודי 464101420002

4.2 / 100 0.8עובי   ניצב911408104201 פסטל חדשP בסיס FDצביעה אחת ודי 464103400075

4.5/ 100 0.8ניצב עובי 911408104501 פסטל חדשP בסיס FDצביעה אחת ודי 464103400450

5 / 100 0.8ניצב  עובי 911408105001 פסטל חדשP בסיס FDצביעה אחת ודי 464103401800

5.5 / 100 0.8ניצב  עובי 911408105501צביעה אחת ודי פסטל464103402002

6 / 100 0.8ניצב  עובי 911408106001 תיכון חדשT בסיס FDצביעה אחת ודי 464104400075

7 / 100 0.8עובי   ניצב911408107001 תיכון חדשT בסיס FDצביעה אחת ודי 464104400450

4 / 50 0.8ניצב  עובי 911408504001 שקוף חדשA בסיס FDצביעה אחת ודי 464105400075

3  / 70 0.8ניצב  עובי 911408703001 שקוף חדשA בסיס FDצביעה אחת ודי 464105400450

3.5  / 70 0.8ניצב  עובי 911408703501 שקוף חדשA בסיס FDצביעה אחת ודי 464105401800

464105420002MONOCOAT FD 22 BASE CLEAR A911408704001 4  / 70 0.8ניצב  עובי

4.5  / 70 0.8ניצב  עובי 911408704501 צהוב חדשY בסיס FDצביעה אחת ודי 464106400075

5  / 70 0.8ניצב  עובי 911408705001 צהוב חדשY בסיס FDצביעה אחת ודי 464106400450

6 / 70 0.8ניצב  911408706001 אדום חדשR-L בסיס FDצביעה אחת ודי 464107400450

3 / 100 0.5מסלול עובי FD22911415103001 שחור RAL 9005צביעה אחת ודי 464202400075

3  / 37 0.5מסלול עובי FD22911415383001 שחור RAL 9005צביעה אחת ודי 464202400450

3  / 50 0.5מסלול עובי FD22911415503001 שחור RAL 9005צביעה אחת ודי 464202401800

3  / 70 0.5מסלול עובי FD22911415703001 שחור RAL 9005צביעה אחת ודי 464202420002

3 / 100 0.6מסלול עובי 7016911416103001צביעה אחת ודי 464701420002

3  / 37 0.6מסלול עובי 9417911416373001. אפ.מב.מהיר ח.יב.סינת.צ471026400500

3  / 50 0.6מסלול עובי FED 33538911416503001סינתטי יבוש מהיר עמום צהוב . צ473012400500

2.4  / 70 0.6מסלול עובי 911416702401 ירוק זיתFED34088סינתטי יבוש מהיר .צ473089400101

3  / 70 0.6מסלול עובי FED-36231911416703001צבע סינתטי יבוש מהיר 473231400501

3 / 100 0.8מסלול עובי FED911418103001 35190צבע יבוש מהיר ברק עמום תכלת 473351400501

3  / 70 0.8מסלול עובי 911418703001 כחול מטFED35045צבע סינתטי יבוש מהיר 473483400501

3פרופיל אומגה 911425803001 שחור מ1- צFED37038סינתטי יבוש מהיר .צ473970400501

מ2.75ממ 20 לPVC+גרמני פח מגולוון.פינה ד911451112750צינקוט אפור מט477001400200
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מ3ממ 20 לPVC+גרמני פח מגולוון.פינה ד911451113000עשיר אבץ גלווצינק477012400200

60 רוחב 16מ " מ25ב "פלא. ז ע.מזרון צ912333233153גלווצינק אלומיניום477015400400

1גבס לבן 916100200100גרפיט אפור כהה חלק ב-צינק477022400500

5גבס לבן 916100200500 חלק אTYPE-2אבץ סיליקט אנאורגני 477041501800

25גבס לבן RAL916100202500 7001עליון ונילי לסיפון 484806400501

 יחידות14- 25גבס לבן RAL916100202514 7015עליון וינילי לסיפון 484807400501

 יחידות27- 25גבס לבן 916100202527 פוליסנדר30ורנית לעץ 485030400025

20סופרקרם 916101202000 פוליסנדר30ורנית לעץ 485030400075

25גבס אלבסטר 916102202500 פוליסנדר30ורנית לעץ 485030400250

 יחידות במשטח14- 25גבס אלבסטר 916102202514 פוליסנדר30ורנית לעץ 485030400450

 יחידות במשטח27- 25גבס אלבסטר 916102202527 פוליסנדר30ורנית לעץ 485030401800

1צלוטיט 916200200100ורנית דובדבן485031400025

(סאטן) 5צלוטיט 916200200500ורנית דובדבן485031400075

15צלוטיט 916200201500ורנית דובדבן485031400250

 יחידות במשטח20- 15צלוטיט 916200201520ורנית דובדבן485031400450

 יחידות במשטח40- 15צלוטיט 32916200201540ורנית לעץ וונגה 485032400025

55גשר בונד 32916500202001ורנית לעץ וונגה 485032400075

ב גבס" ע51גשר בונד 32916500402000ורנית לעץ וונגה 485032400250

גשר בלוק32916502202500ורנית לעץ וונגה 485032400450

גשר בלוק עמיד מים32916503202500ורנית לעץ וונגה 485032401800

פלסטר סופר916504202005 מהגוני33ורנית לעץ 485033400025

 יחידות במשטח20- פלסטר סופר916504202020 מהגוני33ורנית לעץ 485033400075

 יחידות במשטח40- פלסטר סופר916504202040 מהגוני33ורנית לעץ 485033400250

טיח גבס916700202500 מהגוני33ורנית לעץ 485033400450

טיח גבס כחול916700202507 מהגוני33ורנית לעץ 485033401800

טיח גבס תפזורת916700210007 אגוז34ורנית לעץ 485034400025

ג" ק25ד "טיח גבס לממ916701202500 אגוז34ורנית לעץ 485034400075

1רובע לבנה 916900200100 אגוז34ורנית לעץ 485034400250

ג" ק120 בחבית 58אמולסיה 981101201200 אגוז34ורנית לעץ 485034400450

 בקוביה58אמולסיה 981101210000 אגוז34ורנית לעץ 485034401800

58אמולסיה 981101210007 אגוז כהה35ורנית לעץ 485035400025

58Aטמאקריל 981102210000 אגוז כהה35ורנית לעץ 485035400075

ג" ק5 4000שראקריל 981110200500 אגוז כהה35ורנית לעץ 485035400250

ג" ק18 4000שראקריל 981110201800 אגוז כהה35ורנית לעץ 485035400450

(מוראל) AP-88פריימר 981110201801 אגוז כהה35ורנית לעץ 485035401800

70אמולסיה 981120210000 טיק בהיר36ורנית לעץ 485036400025

 במכלים7165אמולסיה 981121210000 טיק בהיר36ורנית לעץ 485036400075

7172Nאמולסיה 981202210000 טיק בהיר36ורנית לעץ 485036400250

 מיכלית7172Nאמולסיה 981202210007 טיק בהיר36ורנית לעץ 485036400450

 בקוביהT-7172אמולסיה  981203210000 טיק בהיר36ורנית לעץ 485036401800

T-7172אמולסיה  981203210007 אורן40ורנית לעץ 485040400025

 במיכלים7164אמולסיה 981204210000 אורן40ורנית לעץ 485040400075

ג" ק18 ב7171אמולסיה 981205201800 אורן40ורנית לעץ 485040400250

  במיכלים7171אמולסיה 981205210000 אורן40ורנית לעץ 485040400450

בקובייה (פיילוט) 981208210000SA - 43 אורן40ורנית לעץ 485040401800

(קובייה) 981209210000SA - 51 שחור41ורנית לעץ 485041400075

בקובייה 981213210000SA - 250 ערמון42ורנית לעץ 485042400025

155BPHאמולסיה 981304210000 ערמון42ורנית לעץ 485042400075

 במיכלים4366/1דבק 981310210000 ערמון42ורנית לעץ 485042400250

 במיכלים4366/2דבק 981311210000 ערמון42ורנית לעץ 485042400450

4003דבק  981313201200 ערמון42ורנית לעץ 485042401800

 בקוביה4003דבק  981313210000ורנית ירוק יער485046400075

981314210000TEX 11ורנית ירוק יער485046400250

(בקוביה) 29Vטמקריל 981390210000ורנית ירוק יער485046400450

) 1009814012100001050BBשקוף  .ורנית לעץ טבעי מב485100400025 ( צול3ברז - שיווק . צ.א

1009814032100001050Vשקוף  .ורנית לעץ טבעי מב485100400075

8453Vדבק 100981423210000שקוף  .ורנית לעץ טבעי מב485100400250

במיכלים P/1009814302100004040שקוף  .ורנית לעץ טבעי מב485100401800

 מהיר305דבק 983005200500 לבן מלכותי101ורנית לעץ 485101400075

(מהיר) 309דבק 983005200506 לבן מלכותי101ורנית לעץ 485101400250

ג" ק18-  מהיר 305דבק 983005201801 לבן מלכותי101ורנית לעץ 485101400450

309דבק 983005201806 לבן מלכותי101ורנית לעץ 485101401800

 מהיר305דבק 200983005210000ורנית לעץ מט שקוף  485200400025

 איטי305דבק 200983006200500ורנית לעץ מט שקוף  485200400075
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ג" ק18- איטי ב305דבק 200983006201801ורנית לעץ מט שקוף  485200400250

 איטי305דבק 983006210000 לבן101פוליאור 487101400025

אקסטרא בונד983010200500 לבן101פוליאור 487101400075

אקסטרא בונד983010201800 לבן101פוליאור 487101400250

שרמיק983011200400 לבן101פוליאור 487101400450

שרמיקP983011202000פוליאור בסיס פסטל  487102400075

 קג18במשקל  P983015201800MS-10פוליאור בסיס פסטל  487102400225

שרסידP983017200500פוליאור בסיס פסטל  487102400450

שרסידT983017210000פוליאור בסיס תיכון  487103400075

3678לטקריט T983018201804פוליאור בסיס תיכון  487103400225

מרבליטT983018201806פוליאור בסיס תיכון  487103400450

בונדקסD983018210000פוליאור בסיס עמוק  487104400075

שרעףD983037200600פוליאור בסיס עמוק 487104400225

שרעףD983037202000פוליאור בסיס עמוק  487104400450

פוליגג משורייןA983038200500פוליאור בסיס שקוף  487105400075

פוליגג משורייןA983038202000פוליאור בסיס שקוף 487105400225

טופ גלוA983046200051פוליאור בסיס שקוף  487105400450

טופ גלו983046200400 שחור202פוליאור 487202400025

T.Aשרמיק 983079200400 שחור202פוליאור 487202400075

T.Aשרמיק 983079202000 שחור202פוליאור 487202400250

קרמיק בונד983088202000 שחור202פוליאור 487202400450

גנרל בונד983111200500 ירוק408פוליאור 487408400075

גנרל בונד983111201800 ירוק408פוליאור 487408400250

150מאסטר מטריקס 983136201800 צהוב412פוליאור 487412400025

Bלטסיל 983197200505 צהוב412פוליאור 487412400075

 משופרXפוליבונד 983219201800 צהוב412פוליאור 487412400250

 משופרXפוליבונד 983219210000 קרם בהיר415פוליאור 487415400025

 משופרXפוליבונד 983219220000 קרם בהיר415פוליאור 487415400075

אקריליק בונד983222200500 קרם בהיר415פוליאור 487415400250

שפכטל חוץ להחלקה983302202000 קרם בהיר415פוליאור 487415400450

 דו רכיבי גמיש חלק ב102הידרוסיל 983308200700 כחול438פוליאור 487438400075

 קוביה626מאסטר גלניום 983696210000 כחול438פוליאור 487438400250

קוביה 983698210000HTC 698 פנינה461פוליאור 487461400025

במכלית 983698210007HTC 698 פנינה461פוליאור 487461400075

פוצליט983840210000 פנינה461פוליאור 487461400250

פוצליט קובייה983840210007 פנינה461פוליאור 487461400450

450פוליגג 983888202000 אפור פלטין467פוליאור 487467400075

TAMSEAL ליטר 18 754ב ממס שקוף מט "סילר ע983913411800 אפור פלטין467פוליאור 487467400250

(מיוצר בטמבור) IL 700ראובילד 983977210000 חום469פוליאור 487469400075

 קיץ אלקטרה קוביה700ראובילד 983977810000 חום469פוליאור 487469400250

401Wדבק 984016201800 אדום470פוליאור 487470400025

P/7  10512שרפון  984023210000 אדום470פוליאור 487470400075

401דבק 984029201800 אדום470פוליאור 487470400250

9912/1דבק 984044210000 חום כהה479פוליאור 487479400025

249/1דבק 984064201800 חום כהה479פוליאור 487479400075

(קצה) 249/1דבק 984064210000 חום כהה479פוליאור 487479500250

(בין שכבות) 274-2דבק 984068210000אקרילי חד רכיבי אדום אבישג490404401800

9943Fדבק 984074201800אפוקסי פוליאמיד חלק ב משותף משי496203400500

9943Fדבק 984074210000אפוקסי פוליאמיד משי חלק ב496203400501

 חבית פלסטיק9943Fדבק 984074220000 ירוקMILC22750 FED24084אפוקסי פוליאמיד 496246400500

315Gדבק 984085210000 שחורMILC22750- FED27038אפוקסי פוליאמיד 496270400500

(דבק טבורים. ליטר1300) 124/3דבק 984088130000 לבןMILC22750- FED27875אפוקסי פוליאמיד 496279400500

124/3דבק 984088202000 אפור משי אMILC22750 IBMאפוקסי פוליאמיד 496294400501

 לבן780דבק  984130200500אפוקסי פוליאמיד חלק ב משותף מט496302400500

 אדום780דבק 984133200500 אMILC22750 FED27780אפוקסי פוליאמיד 496323400500

9902דבק 984139201800  אMILC22750 FED33303אפוקסי פוליאמיד 496333400500

9902דבק 984139210000 שחורMILC22750 FED37038אפוקסי פוליאמיד 496361400500

965Dדבק 984142201800 אMILC22750 FED34159אפוקסי פוליאמיד 496362400500

ג" ק120 בחבית 965Dדבק 984142212000 אMILC22750 FED36320אפוקסי פוליאמיד 496364400500

 שקוף13%דבק 984160210000 אפורMILC22750 FED36118אפוקסי פוליאמיד 496393400500

970דבק 984162201900 מט אMILC22750 FED36293אפוקסי פוליאמיד 496394400500

306דבק  984170201900 מט אMILC22750 FED34094אפוקסי פוליאמיד 496419400500

 לגינת306דבק 984170201904 מט אMILC22750 MB6423אפוקסי פוליאמיד 496422400500

306דבק  984170210000  אMILC22750 FED26373אפוקסי פוליאמיד 496492400500



רשימת מוצרים- ' נספח ב

תאור ומאפייני פריטט"מקתאור ומאפייני פריטט"מק

 לגינת306דבק 984170210004  ירוקMILC22750 FED24533אפוקסי פוליאמיד 496601400500

965דבק 984172200500 אMIL-PRF22750G FED21105אפוקסי פוליאמיד 496714400500

965דבק 984172201800 אMILPRF22750G FED24091אפוקסי פוליאמיד496717400500

994דבק  MILPRF22750G FED24533984180201900אפוקסי פוליאמיד 496721400500

994דבק  MILPRF22750G FED27925984180210000אפוקסי פוליאמיד 496722400500

 בדליים611דבק MIL-PRF22750G RAL 9021 F9984182201800פוליאמיד . אפוק496723400500

967דבק  MILPRF22750G FED27875984185200500אפוקסי פוליאמיד 496724400500

967דבק  MIL-PRF-22750G FED30277984185201800אפוקסי פוליאמיד 496726400500

9956דבק 984188210000 חלק ב משותףMILPRF22750Gאפוקסי פוליאמיד 496750400500

ג" ק18 בF 967דבק 10984191201800 כחול מתכתי ADהמרטון 542010400500

967Fדבק  10984191210000 כחול מתכתי ADהמרטון 542010400501

969דבק 20984192200500 אפור בהיר ADהמרטון 542020400500

970Bדבק 20984310212000 אפור בהיר ADהמרטון 542020400501

 כחול9943/1דבק 30984315210000 ירוק מתכתי ADהמרטון 542030400500

(040) 9940דבק 984370201800.ב. מ30ירוק מתכתי .ד.המרטון א542030400501

9940-(040)דבק  60984370210000זהב  .ד.המרטון א542060400500

 בדליים9949דבק 101984430201800לבן  .טמבור מטאל חלק מב543101400073

9949דבק 101984430210000טמבור מטאל חלק מבריק לבן  543101400253

דבק פורמייקה102984501210000שחור  .טמבור מטאל חלק מב543102400073

5060דבק 102984506210000טמבור מטאל חלק מבריק שחור 543102400253

5070דבק 102984507210000שחור  .טמבור מטאל חלק מב543102420002

( ליטר1300) 124/8דבק 186984539130000ירוק  .טמבור מטאל חלק מב543186420002

ג" ק20 בדלי 124/8דבק 191984539202000צהוב  .טמבור מטאל חלק מב543191420002

ג" ק18 ב30%דבק קר 196984632001800אדום  .טמבור מטאל חלק מב543196420002

9963דבק 311984712200500כסף  .טמבור מטאל מתכתי רקו.יצ543311420002

9965דבק 321984719200500אפור  .רקו.טמבור מטאל מתכת.יצ543321420002

 לגינת9965דבק 650984719200506עדין שחור מט .טמבור מטאל מחוס543650400453

 קג19- ב3050דבק 984729202000טמבור מטאל מחוספס חולי שחור543650420002

3050דבק 984729210000צבע מתקלף כחול548001400500

9943/1דבק 984832210000 חלק אMIL-C 8514ווש פריימר 550021400100


