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מיכלי הדחה וחלקיהם
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 | 6818סט פעמון דו-כמותי פטנט עליון  +צידי ״ 3/8או ״( 1/2בבליסטר)
כמות בקרטון 14 :יח׳
 | 6818-1סט פעמון בבליסטר פטנט עליון  +צידי ״ 3/8או ״( 1/2בשקית)
כמות בקרטון 16 :יח׳

WDI

 | 6815מצוף פטנט עליון או תחתון
״ 1/2או ״( 3/8בבליסטר)
כמות בקרטון 15 :יח׳

כולל צינור
להתקנה בגובה
נמוך/גבוה

שנו

תא

 | 26321מצוף עליון לניאגרה דגם לבן
כמות בקרטון 50 :יח׳
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 | 6830סט מנגנון כבל  WDIבשקית
כמות בקרטון 10 :יח׳

 | 0010301מיכל הדחה אוקיינוס דו-כמותי
 3/6ליטר גבוה/נמוך לבן
כמות בקרטון 6 :יח׳
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להזמנות :טל 1-800-720-000 .פקס08-9156565 . 08-9226367 .

מיכלי הדחה וחלקיהם תמה

 | 26405ניאגרה אושן לבן תמה
 | 26406ניאגרה אושן פרגמון תמה
משטח 72

 | 26416סט ברגים מארז כולל תחתיות תמה
 | 264161ברגים בלבד למושב תמה

 | 26415-01מושב תמר לבן תמה
כמות בקרטון 6 :יח׳
 | 26415-03מושב תמר פרגמון תמה
כמות בקרטון 6 :יח׳
 | 26411-01מושב איריס לבן תמה
כמות בקרטון 12 :יח׳
 | 26411-03מושב איריס פרגמון תמה
כמות בקרטון 12 :יח׳
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מקבוצת חמת

מיכלי הדחה וחלקיהם מוצרי דאל  /גרוהה

52

 | 26608סט פעמון דאל אורגינל מצוף
תחתון

 | 2660901סט פעמון דאל אורגינל
כפתור רחב

 | 26609סט פעמון דאל אורגינל כפתור צר

 | 2660980פעמון בלבד דאל

 | 2660981מצוף בלבד לדאל

 | 266091בוכנה לדאל

 | 266093דיאפרגמה סט של לדאל  1יח׳

 | 266095סט אטמים לבוכנה לדאל

 | 266094סט אטמים וברגי חיבור לדאל

 | 38528001-1מיכל הדחה סמוי לקיר
גבס גרואה
 | 38643001-7מיכל הדחה סמוי לקיר
בלוקים גרואה

 | 2660972כפתור דאל צר
 | 2660971כפתור דאל רחב

 | 266097מוט פרפר דאל
 | 266096מוט הברגה דאל

להזמנות :טל 1-800-720-000 .פקס08-9156565 . 08-9226367 .

מיכלי הדחה סמויים ג׳אפאר
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לקיר
בלוקים

תוצרת
טורקיה

לקיר גבס

 | 4700010מיכל הדחה פרומיקרו  8ס״מ לקיר בלוקים
מיכל הדחה צר  8 -ס״מ
להתקנת אסלה תלויה מכל הסוגים
להתקנה בקיר בלוקים/בטון
כמות מים  3/6ליטר
לחצן חזית בלבד
זוג רגליים לתמיכה
חיבור מים מהצד ומלמעלה
ברז זוויתי  ARCOספרד
לחצן חזית מסוג אובאלי ,אופציה לכפתור עגול/סנס
 10שנות אחריות (בכפוף לתעודת האחריות)

 | 470002מיכל הדחה פרומיקרו  8ס״מ לקיר גבס/בלוקים
להתקנת אסלה תלויה מכל הסוגים
להתקנה בקיר גבס/איטונג/בלוקים
כמות מים  3/6ליטר
לחצן חזית בלבד
מסופק עם מסגרת פלדה צבועה בתנור
עומק התקנה  8ס״מ
חיבור מים מהצד ומלמעלה
ברז זוויתי  ARCOספרד
לחצן חזית מסוג אובאלי ,אופציה לכפתור עגול/סנס
 10שנות אחריות (בכפוף לתעודת האחריות)

 | 470003לחצן כרום אליפסי למיכל הדחה סמוי  8ס״מ
סמוי ליפסקי/ג׳אפר

 | 470004לחצן סאטן אליפסי למיכל הדחה סמוי  8ס״מ
סמוי ליפסקי/ג׳אפר
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