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COMPANY
PROFILE

חברת מ.נ.ל תעניק לכם תמיד
שירות מיידי ,אדיב ואמין
במחירים הטובים בשוק.

פרופיל החברה

מה זה ?HPL

מגוון מוצרי  HPLשל חברת מ.נ.ל

חברת מ.נ.ל הינה חברה פרטית אשר נוסדה בשנת  .1964מאז
ועד היום חברת מ.נ.ל הינה חברה מובילה בתחומה ,אשר מציבה
סטנדרטיים חדשים וגבוהים לחדרי שירותים ואבזורם הן במגזר
העסקי והן במגזר הציבורי בכל רחבי הארץ.

( HPLטרספה) הוא חומר גלם מיוחד המיוצר בטכנולוגיה גבוהה.
חומר ה HPL (High pressure laminate(-הינו חומר רב שכבתי הבנוי
משני סוגים של חומרים.
השכבה הפינימית ( )Coreמורכבת משכבות של קרפט שחור
שעברו הספגה בדבק פנולי ואילו השכבות החיצוניות (הצבעוניות)
הינן ניירות דקורטיביים במשקל של  100עד  160גרם המוספגים
בדבק מלמין.
חומר המלמין הינו חומר קשה במיוחד והוא מעניק שכבת הגנה
חיצונית ל.HPL-
שכבות הנייר המוספגות בשרף נכבשות בלחץ גבוה במכבש
מיוחד כאשר הלחץ מגיע עד  160אטמ'.
הלוחות עוברים חימום המגיע עד  160מעלות צלזיוס למשך
כ 30-דקות ולאחר מכן הם מקוררים לטמפרטורת החדר ועוברים
תהליך של עיבוד ומיון.
כל לוח עובר בדיקות ויזואליות קפדניות ובנוסף נבדקות תכונות
נוספות כגון ישרות וניצבות של הלוחות ,אחידות הצבע והתאמתו
לדוגמאות המאושרות.
החומר המתקבל לאחר כבישה הינו חומר שלא ניתן להחזירו
למצבו הקודם (שרפים טרמוסטיים) כך שתהליכי הייצור נמצאים
תחת פיקוח ומעקב בכל השלבים.
הלוחות המתקבלים הינם בעלי מראה נקי ,חלק ועם יכולת
עמידות בתנאי סביבה קשים ,בעיקר לחות ורטיבות ,לאורך
עשרות שנים.
כל התכונות המיוחדות של חומר ה HPL-מעניקים לו את היופי
החיצוני עם העמידות המיוחדת שהפכו אותו לחומר פופולארי
במגוון יישומים רחב.

תאי שירותים ,לוקרים ,מחיצות הפרדה בין מקלחות ,מחיצות
הפרדה בין משתנות ,משטחי מעבדה ,ספסלים עומדים ,ספסלים
תלויים ,פסי  HPLעם מתלים ,חיפויי קירות ועוד.

החברה הינה בעלת וותק וניסיון רב בתחומה ,המסייעים לה
בעבודה אינטנסיבית ובייעוץ מקצועי מול כל הגורמים בענף
הבניה וביניהם :קבלנים ,אדריכלים ,מפקחים ויזמים.
זאת ועוד וחשוב מכול ,החברה חרטה על נס דגלה את נושא
השירות ללקוח ,תוך התחייבות למתן המחירים הטובים בשוק
ועמידה מקסימלית בלוחות זמנים וכך שומרת על מאגר לקוחות
מרוצים ונאמנים לאורך השנים.
החברה מתמחה בשני ענפים עיקריים ומחולקת לשתי חטיבות
שונות הפועלות בשיתוף פעולה מלא:
 .1מחלקת פרויקטים :מחלקה לתכנון המתמחה בסיוע,
בתכנון וביצור של מוצרי  ,HPLכגון :תאי שירותים ,מחיצות הפרדה,
תאי הלבשה ,לוקרים ,ספסלים ומעבדות.
 .2מחלקת אביזרי היגיינה :מחלקה המתמחה בשיווק
והתקנת אביזרי היגיינה ,כגון :מתקני נייר טואלט ,פחי אשפה,
מתקנים לאבזור תאי נכים (באישור מכון התקנים) וכו'.

נשמח לראותכם בין לקוחותינו!

בין לקוחותינו

יתרונות מוצרי  HPLשל חברת מ.נ.ל:
•
•
•
•
•
•

ניצול מקסימלי של גודל החדר (עובי החומר  12מ"מ)
עמידות גבוהה בתנאי הסביבה כגון :חום ,קור ,לחות.
קל לניקיון ועמיד לרוב חומרי הניקוי.
התקנה מהירה ומדויקת (יום אחד או שעות ספורות).
מגוון צבעים רחב המאפשר התאמה מקסימלית לסוגי
הריצוף והקרמיקה השונים.
דלתות בטיחותיות ,קרי הדלתות בנויות כך שיש פתח של
 15ס"מ מהרצפה לתחתית התאים וכן ישנו מנגנון פריצה
פשוט של מנעולי הדלתות מבחוץ.

חברת חשמל ,איקאה ישראל ,משרד הביטחון ,בנק לאומי,
בנק הפועלים ,מקורות ,בזק ,תנובה ,אוניברסיטת תל-אביב,
אוניברסיטת ירושלים ,אוניברסיטת בר-אילן ,סמינר הקיבוצים,
קאנטרי מועדון המרגנית ,קאנטרי מכבים ,עיריית שוהם ,סולל
בונה ,דניה סיבוס ,אורתם סהר ,מלון קראון פלאזה ים המלח,
שדה דב ,נמל תעופה בן-גוריון ,רשת חצי חינם ,ידיעות אחרונות,
עיר הבהדים ,מגדלי ב.ס.ר ,משטרת בית שמש ועוד רבים וטובים...
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

IMAGINE
BLACK

קורה עליונה
מעוגלת

תאי שרותים ומחיצות הפרדה
מחומר H.P.L
בשילוב פירזול בגוון שחור

מפרט טכני  -פרזול שחור
מנעול משולב
ידית תפוס/פנוי

צירים

פרופיל עליון
פרופיל עליו מאלומיניום צבוע בצבע
אפוקסי בתנור

חיבור לקיר
פרופיל אלומיניום בצורת " "Uצבוע
בצבע אפוקסי בתנור

רגליים
רגליים מתכווננות מפלסטיק (ניילון) עם
בורג נירוסטה .הרגל מותקנת מתחת
לעמודים בקו חזית התאים ,או על
מחיצת ההפרדה ליצירת מראה מרחף.

רגלים

צירים
לכל דלת שלושה צירים העשויים
מפלסטיק (ניילון) מוזרק על בסיס
מתכת מצופה אבץ חם .הצירים בעלי
מנגנון סגירה עצמית ,המבטיחים סגירה
אוטומטית של הדלת לאחר הפתיחה.
מנעול משולב ידית
מנעול בטיחותי המאפשר פתיחת חירום
מבחוץ .צבע תואם למסגרת ולידיות.
למנעול סימון פנוי /תפוס.

מחיצות הפרדה בין תאי מקלחות

תאי שירותים בחדר כושר  K-gymבאשדוד
(שרטוט תואם משמאל)
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

IMAGINE
GREY

קורה עליונה
מעוגלת

מפרט טכני  -פרזול אפור
מגן אצבעות
בשני צידי הדלת

תאי שירותים
ומחיצות הפרדה
מחומר H.P.L
בשילוב פירזול
בגוון אפור

מנעול משולב
ידית תפוס/פנוי

רגלים

פרופיל עליון
פרופיל עליו מאלומיניום בגימור
אנודייז טבעי.

חיבור לקיר
פרופיל אלומיניום בצורת " "Uבגימור
אנודייז טבעי.

רגליים
רגליים מתכווננות מפלסטיק (ניילון) עם
בורג נירוסטה .הרגל מותקנת מתחת
לעמודים בקו חזית התאים ,או על
מחיצת ההפרדה ליצירת מראה מרחף.
צירים
לכל דלת שלושה צירים העשויים
מפלסטיק (ניילון) מוזרק על בסיס
מתכת מצופה אבץ חם .הצירים בעלי
מנגנון סגירה עצמית ,המבטיחים סגירה
אוטומטית של הדלת לאחר הפתיחה.
מנעול משולב ידית
מנעול בטיחותי המאפשר פתיחת חירום
מבחוץ .צבע תואם למסגרת ולידיות.
למנעול סימון פנוי  /תפוס.
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תאי שירותים בבית ספר ביבנה
(שרטוט תואם משמאל)
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

IMAGINE

PLATINUM

תאי שירותים
ומחיצות הפרדה
מחומר H.P.L
בשילוב פירזול
נירוסטה איכותי

מפרט טכני פרזול נירוסטה
פרופיל עליון
פרופיל אלומיניום  60X40בגימור
אנודייז טבעי

חיבור גמר
פרופיל גמר מעוצב המשתלב עם לוחות
 HPLומחובר לקיר או לעמודי החזית.

רגליים
רגלי נירוסטה אלגנטיות בעיצוב נקי.

צירים
צירי נירוסטה איכותיים בעיצוב מתקדם.

מנעולים
שני סוגי מנעולים לבחירה:
א .מלבני משולב ידית

תאי שירותים בבית ספר במכמורת
(שרטוט תואם משמאל)

ב .חד כיווני  +ידית
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

IMAGINE
EXTRA

תאים מדגם מרחף עם קורה רחבה.

סוגי דגמים

12

IMAGINE
TOP

תאים עם חיבור לתקרה

תאי שירותים בדגמים
חדישים מחומר H.P.L

תאי שירותים עם חיבור
מיוחד לתקרה  /רצפה

בשילוב פרזול מיוחד

סידרה זו מותאמת לבנייני
משרדים יוקרתיים ,שירותים
ציבוריים בבתי מלון וכדומה.

IMAGINE EXTRA

א .סדרת מנעולים מסוג נירוסטה 316
איכותית במיוחד
(כרוך בתוספת תשלום)

ג .דגם מרחף
תאים ללא רגלים בחזית ליצירת מראה מרחף
(ראה תמונה למעלה)

ב .מנעול  BIGמיוחד משולב ידית
(כרוך בתוספת תשלום)

ד .דלתות דו כנפיות
תאים עם דלתות כפולות המותאמות במיוחד לתאי
מקלחות בריכות שחייה ובמלתחות

תאי השירותים הינם בגובה מיוחד (עד גובה  300ס"מ) עם חיבור

ניתן להזמין עם כל סוגי הפרזול
והגוונים המפורטים בקטלוג.

לתקרה ו/או לרצפה ,התוצאה היא מערכת המקנה פרטיות מרבית
למשתמש בה ואף מעניקה תחושת יוקרה המשדרגת כל חדר
שירותים באשר הוא.
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

IMAGINE
KIDS

ייחודם של תאי השירותים בגני ילדים ופעוטונים:
תאי השירותים הינם במידות גובה נמוכות במיוחד (עד  115ס"מ מהרצפה)
הכוללים סגירת דלתות באמצעות מגנטים מיוחדים (ללא נעילה).
כמו כן ,ניתן לייצר דלתות בצורות מיוחדות ובשילובי גוונים המותאמים
במיוחד לילדים ופעוטות.
תשומת ליבכם כי ניתן להזמין תאי שירותים אלו ללא קורה קושרת מעל הדלתות.

ייחודם של תאי השירותים בתי-ספר ומוסדות חינוך:
תאי שירותים המותאמים לצרכים המיוחדים הדרושים בבתי-ספר
ברחבי הארץ ,קרי:
א .הגנה על אצבעות :בכל תא מותקן מגן מיוחד נגד קטיעת אצבעות
(ניתן להזמין מגן אצבעות משני צדי הדלת).
ב .עמידות מירבית בפני ונדליזם :צירים עמידים במיוחד הכוללים  10ברגים
לחיזוק כל ציר ובסה"כ  30ברגים לכל דלת.
ג .בטיחות :אפשרות לחילוץ במקרי חירום  -אפשרות לייצור מרווח של 20
ס"מ בין הדלתות לרצפה וכן כל מנעול מגיע עם אפשרות לפתיחה מבחוץ
למקרה של מצב חירום.
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סידרה מיוחדת
של תאי שירותים
מחומר  ,H.P.Lאשר
משווקת בגני ילדים,
פעוטונים ובתי ספר
ברחבי הארץ

ומיוצרת בכל
מגוון הצבעים
והפרזולים.

IMAGINE
LABS

משטחי מעבדה מחומר
 ,H.P.Lדגם  LABSלעמידות
מקסימלית לאורך שנים רבות
ע יצו ב ו מ ידו ת

בהתאם דרישת המזמין ותנאי השטח
מ פר ט טכ נ י

ניתן להזמין את המוצר מחומר  HPLבעובי  12מ"מ.
חיבור מדף המעבדה לקיר יתבצע על ידי קונסולות ממתכת מגולוונת או
רגלים צינוריות בתוספת זווית נירוסטה בין המדף לקיר האחורי.
תו ס פות
ניתן להזמין עם המוצר את התוספות הבאות:

• ארונות מתחת לכיורים
• סף מים לכיורים
• פינות עגולות
• יצירת פתחים לשקעי חשמל
יתרו נות המו צר

• עמיד בפני כימיקלים
• עמיד בפני שחיקה ושריטות
• ספיגת מים נמוכה
• עמיד בטמפרטורות גבוהות (עד  180מעלות צלזיוס)
• עמיד בפני תנאי סביבה לחים.
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

IMAGINE
LOCKERS

מפרט טכני של הלוקרים:
• חזית הלוקרים עשויה מחומר  HPLבעובי  12מ"מ במגוון רחב של גוונים.
• גוף הלוקרים (דפנות אופקיות ,דפנות אנכיות ומדפים) עשוי מחומר
בעובי  8מ"מ בגוון לבן בלבד.
• גב הלוקרים עשוי מחומר  HPLבעובי  3מ"מ בגוון לבן בלבד.

הלוקרים משווקים עם אבזור
מלא ,הכולל:
HPL

כדאי לדעת:
• תרכובת השרפים המרכיבה את לוח ה HPL -יוצרת חוזק מבני ומכני המקנה
למוצר עמידות לאורך שנים והופך את הלוקר לאידיאלי כנגד שריטות ,חבטות
וונדליזם .הלוקרים עמידים בפני כימיקליים ,חומצות וחומרי ניקוי וקלים
במיוחד לניקוי (מים וסבון בלבד).
• הלוקרים מצויידים בפרזול אל -חלד איכותי ומשווקים במגוון רחב של גוונים
ומידות וניתנים לבניה מודולרית.
• ניתן לשלב מתקנים נוספים ,כגון :מראות ,סלסלות ,קולבים ,מגירות ועוד.

• מדף נייד
• מוט תלייה
• פתח אוורור
• מנעולים לפי בחירה:
מנעול סטנדרטי -מנעול צלינדר עם מפתח
מנעול תליה -הכנה למנעול תלייה.
• מנעולים מיוחדים (בתוספת תשלום):
מנעול מטבע
מנעול עם קודן אלקטרוני
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

סוגי הלוקרים
המשווקים
עמודת

IMAGINE
LOCKERS

SINGLE

עמודת לוקרים במידות סטנדרטיות:
גובה  183 -ס"מ
רוחב  30 -ס"מ
עומק  40 -ס"מ
מחולקת לתא אחד בגובה,
כל תא בגובה  176ס"מ

עמודת

DOUBLE

עמודת לוקרים במידות סטנדרטיות:
גובה  183 -ס"מ
רוחב  30 -ס"מ
עומק  40 -ס"מ
מחולקת ל 2-תאים בגובה,
כל תא בגובה  88ס"מ

עמודת

TRIPLE

* ניתן להזמין לוקרים במידות שונות לפי מידה.
* ניתן להזמין לוקרים מסוג זיגזג או לוקרים
עומדים על ספסלים

הספסלים עשויים מחומר  ,HPLעמידים בפני פגיעות וונדליזם ומשווקים
במבחר מידות ודגמים.
מבחר רחב של קולבים המיוצרים מחומר  HPLבתוספת מתלים מנירוסטה
וע:פ מידה ,משווקים לפי מטר רץ ( 5מתלים בכל מטר).

עמודת לוקרים במידות סטנדרטיות :
גובה  183 -ס"מ
רוחב  30 -ס"מ
עומק  40 -ס"מ
מחולקת ל 3-תאים בגובה,
כל תא בגובה  59ס"מ

עמודת

ספסלים וקולבים

QUARTER

עמודת לוקרים במידות סטנדרטיות:
גובה  183 -ס"מ
רוחב  30 -ס"מ
עומק  40 -ס"מ
מחולקת ל 4-תאים בגובה ,כל תא
בגובה  44ס"מ
לוקרים מסוג זיגזג

לוקרים עומדים על ספסלים
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

PAPER
LINE
מתקנים לניגוב ידיים

מתקן למגבות נייר בגלילים על הקיר

קטלוג
אביזרים

PRODUCT
CATALOGE

מתקן למגבות נייר
בגלילים על הקיר

מתקן למגבות נייר
בגלילים על הקיר

חומר גלם :מתכת בצבע לבן
תכולה :גליל נייר
ברוחב  280מ"מ
מידות (מ"מ) :גובה ,210 -
רוחב ,310 -
עומק 205 -

חומר גלם :חזית נירוסטה,
בסיס נירוסטה
תכולה :גליל נייר
ברוחב  280מ"מ
מידות (מ"מ) :גובה ,200 -
רוחב  ,310 -עומק 205 -

מק״ט 1025

מק״ט 1086

מתקן למגבות נייר
בגלילים על הקיר

מתקן למגבות נייר
בגלילים על הקיר

חומר גלם :חזית שקופה,
בסיס :מתכת בצבע לבן
תכולה :גליל נייר
ברוחב  280 -מ"מ מידות (מ"מ):
גובה  ,210 -רוחב ,310 -
עומק 205

חומר גלם :פלסטיק לבן עם
חלון בחזית,
תכולה :גליל ברוחב  205או 230
מ"מ ,מתכוונן ל 65-או  100או
 125מ"מ בכל משיכה
מידות (מ"מ) :גובה ,375 -
רוחב  ,310 -עומק 240 -

מק״ט 1019

מק״ט 1084

מתקן למגבות נייר
בגלילים על הקיר
חומר גלם :חזית נירוסטה,
בסיס :מתכת בצבע לבן
תכולה :גליל נייר
ברוחב  280 -מ"מ
מידות (מ"מ) :גובה ,210 -
רוחב ,310 -עומק 210 -

מק״ט 1018
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

DRYER
LINE
מתקנים לניגוב ידיים

מתקן למגבות נייר
מקופלות על הקיר

מתקני נירוסטה למגבות נייר
מקופלות בתוך הקיר

מייבשי ידיים ושיער
חשמליים
JXG

מתקן מגבות נייר ננעל,
תלוי על הקיר

מייבש ידיים חשמלי
 HK - 2200SAאוטומטי

מייבש שיער חשמלי
 2000Aעם שקע

חומר גלם :נירוסטה בגימור
מט תכולה 600 :ניירות צץ רץ
מידות (מ"מ) :גובה ,365 -
רוחב  ,280 -עומק 105 -

מופעל על-ידי גשש פוטו
אלקטרי מנירוסטה
מתח 220-240 :וולטHZ 50/
הספק 2200 :ואט
חומר גלם :מעטפת נירוסטה
מידות (מ"מ) :גובה ,220 -
רוחב  ,315 -עומק.170 -

גילוח מתח 230 :וולט HZ 50 /

מק״ט 1045

הספק 800 :ואט
חומר גלם :מעטפת פלסטיק
מידות (מ"מ) :גובה ,300 -
רוחב  ,180 -עומק.110 -

מק״ט 1071

מתקן מגבות נייר ננעל+
אשפתון בתוך הקיר (קטן)
חומר גלם :נירוסטה
תכולה 250 :ניירות צץ רץ,
תכולת אשפתון 5.5 :ליטר
מידות פתח בקיר (מ"מ):
גובה  ,660 -רוחב ,303 -
עומק .102 -

מק״ט 1015

מק״ט 1036
מתקן מגבות נייר תלוי
על הקיר

מייבש ידיים חשמלי
 ASR6 -2אוטומטי

חומר גלם :פלסטיק ()ABS
בצבע לבן עם פס דקורטיבי
הניתן להחלפה
תכולה 600 :ניירות צץ רץ
מידות (מ"מ) :גובה ,367 -
רוחב ,273 -עומק 119 -

מופעל על -ידי גשש פוטו אלקטרי
מתח 220-240 :וולטHZ 50 /
הספק 1600 :ואט
חומר גלם :מעטפת נירוסטה.
מידות (מ"מ) :גובה ,260 -
רוחב  ,228 -עומק .165 -

מק״ט 1062

מק״ט 1038

מתקן מגבות נייר תלוי
על הקיר

מייבש ידיים חשמלי
 ASR6 -1אוטומטי

חומר גלם :פלסטיק ()ABS
שקוף תכולה 600 :ניירות צץ
רץ מידות (מ"מ) :גובה ,380 -
רוחב  ,275 -עומק 100 -

מופעל על -ידי גשש פוטו אלקטרי
מתח 220-240 :וולטHZ 50 /
הספק 1600 :ואט
חומר גלם :מעטפת יציקת מתכת
בצבע לבן .בסיס :פלסטיק
מידות (מ"מ) :גובה ,260 -
רוחב  ,228 -עומק .165 -

מק״ט 1063

מייבש סילוני 2050
מתח 220-240 :וולט HZ 50 /

הספק 2050 :ואט
חומר גלם :מעטפת פלסטיק
מידות (מ"מ) :גובה – 685
רוחב –  ,300עומק – 220

מק״ט 1030

מתקן מגבות נייר ננעל+
אשפתון בתוך הקיר (גדול)
חומר גלם :נירוסטה
תכולה 700 :ניירות צץ רץ,
תכולת אשפתון 20 :ליטר
מידות פתח בקיר (מ"מ):
גובה  ,1480 -רוחב ,355 -
עומק .102 -

מק״ט 1023

מק״ט 1039
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

SOAPY
LINE
סבוניות

סבוניות פלסטיק
לסבון נוזלי

סבוניות נירוסטה
לסבון נוזלי

סבוניות פלסטיק
לסבון נוזלי

סבוניה לסבון נוזלי,
אופקית

סבוניה לסבון
נוזלי לחיצה

סבוניה לסבון
נוזלי לחיצה

סבוניה לסבון
נוזלי ננעלת

חומר גלם :נירוסטה גימור
סאטן נפח 1.2 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,121 -
רוחב  ,206 -עומק 72 -

גוף שקוף ,מכסה ובסיס לבן
נפח 0.6 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה 228 -
רוחב  ,81 -עומק .80 -

מק״ט 4008

מק״ט 4026

גוף כחול שקוף,
מכסה וכפתור לבן
נפח 0.8 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה 220 -
רוחב  ,95 -עומק .90 -

גוף שקוף ,מכסה לבן
נפח 0.9 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,210 -
רוחב  ,90 -עומק .115 -

מק״ט 4023

מק״ט 4022

סבוניה לסבון נוזלי,
אנכית

סבוניה לסבון
נוזלי לחיצה

סבוניה לסבון
נוזלי משיכה

סבוניה לסבון
נוזלי לחיצה

חומר גלם :נירוסטה גימור סאטן
נפח 1.2 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,206 -
רוחב  ,121 -עומק 72 -

גוף שקוף ,מכסה ובסיס כרום
נפח 0.6 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה 228 -
רוחב  ,81 -עומק .80 -

גוף כחול שקוף ,מכסה ובסיס
לבן נפח 0.9 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה 230 -
רוחב  ,120 -עומק .100 -

גוף :פלסטיק לבן ,מכסה לבן
לחצן :אפור
מידות (מ"מ) :גובה ,220 -
רוחב  ,100 -עומק .120 -

מק״ט 4028

מק״ט 4027

מק״ט 4024

מק״ט 4019

סבוניות שיש לסבון נוזלי
סבוניית שיש לסבון
נוזלי פייה ''4

סבוניה לסבון
נוזלי ננעלת

חומר גלם :מיכל פלסטיק
ופייה עשויה נירוסטה
נפח  1ליטר

לחיצה גוף שקוף ,מכסה כרום
חומר גלם :פולי קרבונט
נפח 0.5 :ליטר מידות (מ"מ):
גובה  175 -רוחב ,80 -
עומק .90 -

מק״ט 4042

מק״ט 4021
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

AIR
FRESHENER

SOAPY
LINE

מטהרי אויר

סבוניות

מטהר אויר

סבוניות קיר לסבון מוצק
סבוניית רשת

סבוניית רשת משולשת

מטהר אויר

מילוי מטהר אויר

חומר גלם :נירוסטה
מידות (מ"מ) :גובה 32 -
רוחב  ,128 -אורך .97 -

חומר גלם :נירוסטה
מידות (מ"מ) :גובה,49-
רוחב ,229 -צלע.154 -

חומר גלם :פלסטיק לבן
מידות :גובה ,240 -רוחב,75 -
עומק 95 -הפעלה :על ידי 2
בטריות עבות  -1.5וולט.

עבור דגם  5010אריזת פלסטיק
ייחודית עם צלופן תכולה38 :
מ"ג ריח 5012 :מנטה5013 ,
לבנדר 5014 ,תות שדה.

מק״ט 4026

מק״ט 5010

מק״ט 5012

סבוניה לסבון מוצק

סבוניה לסבון מוצק

מטהר אויר

מילוי מטהר אויר

חומר גלם :נירוסטה
מידות (מ"מ) :גובה 51 -
רוחב  ,102 -אורך .105 -

חומר גלם :כרום
מידות (מ"מ) :גובה,38-
רוחב ,100 -אורך.73 -

מק״ט 4029

מק״ט 4027

חומר גלם :פלסטיק לבן
מידות :גובה ,202 -רוחב ,120 -
עומק 90 -
הפעלה :על ידי  2בטריות עבות
 1.5 -וולט

עבור דגם  5020אריזה :מיכל
התזה תכולה 300 :מ"ג ריח:
 5022לימון 5023 ,יסמין,
 5024פרחים.

מק״ט 4031

מק״ט 5020

מק״ט 5022

סבוניית רשת משולשת
פינתית כפולה
חומר גלם :נירוסטה
מידות (מ"מ) :גובה ,260 -
רוחב  ,228 -אורך .165 -
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מק״ט 4023
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

TOILET
DEVICE
מתקני נייר טואלט

מתקני נייר טואלט גליל אחד

מתקני נייר טואלט
מתקן לנייר טואלט
ג'מבו ננעל

מתקן לנייר טואלט
ג'מבו ננעל

מתקן נייר טואלט בודד

מתקני נייר טואלט שלושה גלילים
מתקן נייר טואלט
ל 3 -גלילים

חומר גלם :פלסטיק ,צבע:
כחול שקוף ,מידות (מ"מ):
גובה  ,273 -עומק ,120 -
קוטר גליל פנימי  43 -מתאים
לגליל נייר עד קוטר  220מ"מ.

חומר גלם :מתכת ,צבע :לבן
מידות (מ"מ) :גובה ,273 -
עומק  ,120 -קוטר גליל פנימי
  40מתאים לגליל נייר עדקוטר  220מ"מ.

חומר גלם :נירוסטה
בגימור מבריק,
מידות (מ"מ) :גובה ,52 -
עומק ,98 -רוחב  -מתכוונן.

ננעל (מפתח אלן) ,עם מכסה,
חומר גלם :מתכת צבועה
בתנור ,צבע :לבן ,מידות
(מ"מ) :גובה ,400 -
רוחב  ,120 -עומק .120 -

מק״ט 3007

מק״ט 3039

מק״ט 3045

מק״ט 3036

מתקן לנייר טואלט
ג'מבו ננעל

מתקן לנייר טואלט
ג'מבו ננעל

מתקן נייר טואלט בודד
על קיר עם מכסה

מתקן נייר טואלט
ל 3 -גלילים

חומר גלם :פלסטיק,
צבע :לבן ,מידות (מ"מ):
גובה  ,273 -עומק ,120 -
קוטר גליל פנימי  43 -מתאים
לגליל נייר עד קוטר  220מ"מ.

חומר גלם :נירוסטה בגימור
מט ,מידות (מ"מ) :גובה ,273 -
עומק  ,120 -קוטר גליל פנימי
  40מתאים לגליל נייר עדקוטר  220מ"מ.

חומר גלם :נירוסטה,
הגליל הפנימי :עם קפיץ
מוחזק בכל צד בנפרד
מידות (מ"מ) :גובה ,90 -
רוחב  ,125 -עומק .100 -

ננעל (מפתח אלן) ,עם מכסה,
חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,400 -
רוחב  ,120 -עומק .120 -

מק״ט 3018

מק״ט 3037

מק״ט 3059

מק״ט 3009

מתקן נייר טואלט +
מכסה
חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק.

מק״ט 3056
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

TOILET
DEVICE
מתקני נייר טואלט

מתקני נייר טואלט שני גלילים
מתקן נייר טואלט כפול
ל 2 -גלילים.

מתקן נייר טואלט כפול
ל 2 -גלילים

אנכי עם מאפרה ומכסה.
חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,265 -
רוחב  ,120 -עומק .100 -

אופקי עם מכסה בקיר.
חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,160 -
רוחב  ,330 -עומק .85 -

מק״ט 3046

מק״ט 3054

מתקן נייר טואלט כפול
ל 2 -גלילים.
אופקי עם מאפרה ומכסה.
חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,100 -
רוחב  ,265 -עומק .115 -

מק״ט 3043
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כ ל

ה נ ו ח י ו ת

ב ע ו ל ם

מתקן נייר טואלט כפול
אנכי ננעל ,פטנט
(הגליל העליון יורד אוטומטית עם
סיום הגליל התחתון).
חומר גלם :נירוסטה בגימור מט,
תכולה :שני גלילים בקוטר
מקסימלי של  135מ"מ כל אחד
מידות (מ"מ) :גובה ,305 -
רוחב  ,152 -עומק .165 -
 - 3041כנ"ל בתוך הקיר פתח
בקיר (מ"מ) :גובה ,311 -
רוחב  ,159 -עומק .86 -

30

מק״ט 3009
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

TRASH
CAN
אשפתונים ומאפרות

אשפתונים ומאפרות

אשפתונים ומאפרות
מאפרת צינור עם פתח
אחד ואשפתון פנימי

אשפתון  +מכסה מתנדנד
 50ליטר

אשפתון מלבני ,תלוי על
הקיר ללא מכסה

פח נירוסטה על הרצפה

חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,610 -
קוטר.250 -

חומר גלם :פלסטיק,
נפח 50 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,635 -
רוחב  ,390 -עומק .330 -

חומר גלם :נירוסטה,
נפח 28 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,480 -
רוחב  ,355 -עומק .185 -

חומר גלם :נירוסטה,
נפח 18 :ליטר,
מידות (מ"מ) :גובה ,480 -
קוטר 250 -

מק״ט 6031

מק״ט 6051

מק״ט 6022

מאפרת נירוסטה
מתהפכת

אשפתון  +מכסה מתנדנד
 25ליטר

פח עגול עם
דוושת רגל

פח נירוסטה על הרצפה

חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה,40 :
רוחב  ,115 -עומק.110 :

חומר גלם :פלסטיק,
נפח 25 :ליטר

חומר גלם :נירוסטה,
נפח 5 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,325 -
קוטר .208 -

חומר גלם :נירוסטה,
נפח 35 :ליטר,
מידות (מ"מ) :גובה ,650 -
קוטר 300 -

מק״ט 6072

מק״ט 6032

מק״ט 6041

מק״ט 6020

פח מרובע נירוסטה על
הרצפה

אשפתון  +מכסה מתנדנד
 10ליטר

חומר  :נירוסטה
רוחב –  ,280עומק – ,240
גובה – 630

חומר גלם :פלסטיק,
נפח 10 :ליטר

מק״ט 6024

מק״ט 6033

מק״ט 6023

פח נירוסטה קטן
על הרצפה

אשפתון מלבני קטן+
מכסה ,תלוי על הקיר

חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,610 -
קוטר 250 -
נפח  10ליטר.

חומר גלם :נירוסטה
נפח 5 :ליטר
מידות (מ"מ) :גובה ,279 -
רוחב  ,235 -עומק .100 -

מק״ט 6021

מק״ט 6053
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

HANGERS
OUTPOSTS
מתלים ומאחזים

מתלים ומאחזים

מתלים ומאחזים
חוט כביסה ניילון נשלף
עם קפיץ החזרה

מתלה למגבות  2קומות

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק
מידות (מ"מ) :קוטר ,92 -
אורך חוט הניילון .1800 -

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק,
מידות (מ"מ) :גובה ,142 -
עומק  ,217 -אורך .610 -

מק״ט 8221

מתלה כפול
חומר גלם :יציקת זמק
מצופה כרום.

מק״ט 8200

מק״ט 8304
מתלה כפול

מאחז  +סבוניה
לסבון מוצק

מוט שני שלבים למגבת

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק,
מידות (מ"מ) :גובה ,210 -
רוחב  ,410 -עומק .110 -

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק,
מידות (מ"מ) :גובה ,67 -
עומק  ,133 -אורך .610 -

מק״ט 8300

מק״ט 8217

מוט למגבת

מתלה טבעת למגבות

חומר גלם :נירוסטה גימור מבריק,
מידות (מ"מ) :גובה ,54 -
רוחב  ,73 -עומק .610 -

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק.

מק״ט 8216

מק״ט 8201

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק.

מק״ט 8208

מתלה בודד עם מעצור

34
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חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק.
מעצור מגומי

מק״ט 8212
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הופכים כל תוכנית מדימיון למציאות

HAND GRIPS
DISABLED
מאחזי יד לנכים

מאחזי יד לנכים מנירוסטה

מאחזי יד לנכים בציפוי פלסטיק קשיח
בשילוב הגנה אנטי-בקטריאלית נוגדת חיידקים

זרוע מתרוממת
עם בוקסה
מאחז נכים שני
מישורים

מאחז נכים ישר לקיר
חומר גלם :חיצוני  -פלסטיק
קשיח ,פנימי  -מתכת
צבע :לבן ,אורך הזרוע
(מ"מ).600 :

חומר גלם :חיצוני  -פלסטיק
קשיח ,פנימי  -מתכת,
צבע :לבן,
מידות (מ"מ).400X600 :

מק״ט 8053

מק״ט 8051

הגבהה לאסלה
עם תפסנים

מאחז נכים מתרומם
חומר גלם :חיצוני  -פלסטיק
קשיח ,פנימי  -מתכת ,צבע :לבן,
אורך הזרוע (מ"מ).830 :

חומר גלם :פלסטיק.

מק״ט 8056

מק״ט 8037

חומר גלם :נירוסטה,
קוטר צינור (מ"מ),32 :
מידות (מ"מ).800 :

מק״ט 8050
מאחז נכים שני מישורים
חומר גלם :נירוסטה,
קוטר צינור (מ"מ),32 :
מידות (מ"מ).700X600 :

מק״ט 8036
מאחז נכים ישר לדלת

כיסא מתקפל

חומר גלם :נירוסטה ,קוטר צינור
(מ"מ) ,32 :אורך צינור (מ"מ):
 ,600מרחק מהקיר (מ"מ).50 :
מק"ט 8043-ניתן לקבל גם
ב 400-מ"מ

מק״ט 8041

חומר גלם :חיצוני  -פלסטיק
קשיח ,פנימי  -מתכת,

זרוע מתרוממת עם עמוד
לרצפה (עבור קיר גבס),

מק״ט 8420

חומר גלם :נירוסטה,
קוטר צינור (מ"מ),32 :
מידות (מ"מ).800 :

w w w.manal.co.il
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VARIOUS
MIRRORS
מראות

שונות

מראה מזכוכית

מראה מחומר פרספקס

מברשת לאסלה  +כיסוי
תלויה על הקיר

בגודל  40X60ס"מ עם מסגרת
אלומיניום

בגודל  40X60ס"מ עם מסגרת
אלומיניום

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק

מק״ט 8302

מק״ט 8303

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק,
מידות (מ"מ) :רוחב 160 -
אורך .670 -
ניתן להזמין מדף באורך  30ס״מ

מק״ט 8411

מק״ט 8220

מראה מזכוכית

מראה מחומר פרספקס

מברשת לאסלה תלויה
על הקיר

מתקן החתלה

מדף  60ס״מ

בגודל  50X90ס"מ עם
מסגרת אלומיניום

בגודל  50X90ס"מ עם
מסגרת אלומיניום

חומר גלם :כרום וזכוכית.

חומר גלם :פלסטיק קשיח,
מידות (מ"מ) :גובה ,914 -
רוחב  ,599 -עומק .899 -

מק״ט 8309

מק״ט 8305

מק״ט 8050

מק״ט 8230

שלטים נשים/גברים/נכים

מתקן לאחסון ניירות
כיסוי אסלה

חומר גלם :נירוסטה
גימור מבריק,
מידות (מ"מ) :רוחב 160 -
אורך .670 -

חומר גלם :נירוסטה,
מידות (מ"מ) :גובה ,325 -
עומק  ,67 -אורך .438 -

מק״ט 8220

מק״ט 1058

w w w.manal.co.il
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