
בטיחות ממדרגה ראשונה!

קטלוג סולמות
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מפעל: קפרו תעשיות בע"מ, קיבוץ קדרים 

טלפון : 04-6986299

פקס. : 04-6987228

su lamot@kapro .com דוא"ל: 

 www.sulamot-kapro.co. i l אתר סולמות :

 www.kapro.co. i l אתר כלי מדידה :

מנהלי מכירות
ניצן: 

נייד: 052-4969293
ni tsan@kapro .com

ירון:
נייד: 054-4523447

yaron.pe leg@kapro .com

צרו איתנו קשר
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קדרים  בקיבוץ  נמצאת  בע"מ  תעשיות  קפרו 
שבגליל העליון. החברה נוסדה בשנת 1989.

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של פלסים, 
עץ  סולמות  ומדידה,  סימון  מכשירי  לייזרים, 
ולשוק  המקצועי  לשוק  אלומיניום  וסולמות 

ה"עשה זאת בעצמך".
רוב תוצרת החברה מיוצא לשווקים בחו"ל 

ארה"ב, אירופה, המזרח הרחוק  ואוסטרליה.
קפרו תעשיות היא חברה המצויה בצמיחה מזה 
ההולך  תעסוקה  ספק  להיות  וגאה  שנים   25
דרוזים,  הגליל,  מיישובי  רבים  לעובדים  וגדל 

יהודים וכמובן מהקיבוץ עצמו. 
העובד  רווחת  בנושא  ברורה  מדיניות  לחברה 
עובדים  יהיו  שעובדיה  מנת  על  פועלת  והיא 
הם  שבה  ובחברה  במלאכתם  הגאים  מרוצים 

מועסקים.

החברה מוסמכת לתקן SA8000 לאחריות 
חברתית, תקן מהמתקדמים במשק הישראלי 
 ISO14001 לתקן  מוסמכת  בנוסף  כולו.  ובעולם 
לניהול איכות הסביבה, תקן איכות ISO9001 וכן 
מוסמכת לתקן הגרמני VPA, וברשותה תוו תקן 

של מכון התקנים לסולמות עץ ואלומניום.

אודות  החברה
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 קפרו מייצרת כלים עם חזון – מוצרים שהם מובילי שוק במצוינות, 

חדשנות, עיצוב, איכות וערך מוסף.

 קפרו מהווה מקור צמיחה, גאווה, הזדהות ורווחה לכל שותפיה 
ולקהילות בהן אנו חיים.  

 קפרו שומרת על הסביבה למען הדורות הבאים.

 קפרו מייצגת מצוינות והצלחה ברחבי העולם.

חזון החברה
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תקנים ואיכות

SA8000 לאחריות חברתית, תקן מהמתקדמים במשק הישראלי  החברה מוסמכת לתקן 
 ISO9001 לניהול איכות הסביבה, תקן איכות ISO14001 ובעולם כולו. בנוסף מוסמכת לתקן

 .VPA וכן מוסמכת לתקן הגרמני
ברשות החברה  תו תקן של מכון התקנים לסולמות עץ וסולמות אלומיניום.

את כל האישורים המעודכנים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה:

www.sulamot-kapro.co.il

ISO 14001:2015 SA 8000:2014 ISO 9001:2015

תו תקן

מכון התקנים הישראלי

היתר מכון התקנים 95168

לסולמות אלומיניום

תו תקן

מכון התקנים הישראלי

היתר מכון התקנים 95169

לסולמות אלומיניום

תו תקן

מכון התקנים הישראלי

היתר מכון התקנים 95185

לסולמות אלומיניום

תו תקן

מכון התקנים הישראלי

היתרים לסולמות עץ
90911 ,90910, 87478, 87439

תו תקן

מכון התקנים הישראלי

היתר מכון התקנים 95170

לסולמות אלומיניום



6 

התקינה הישראלית לסולמות מיטלטלים הנה כדלהלן:

תקן ישראלי מס' 1847 חלק 1 סולמות: 
מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות.

תקן ישראלי 1847 חלק 2, סולמות :
דרישות, בדיקות וסימון.

התקן הנ"ל על 2 חלקיו הנו תקן רשמי.

המשמעות של תקן רשמי היא, שאין לייצר, למכור, לייבא או להשתמש 

בסולמות מיטלטלים שאינם עומדים בדרישות התקן. 

סולמות קפרו עומדים בדרישות התקן הישראלי, ואלה שמיוצרים בישראל 

נושאי תוו תקן של מכון התקנים הישראלי.
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מתקני בדיקת סולמות בקיבוץ קדרים
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• השתמש אך ורק בסולם שעומד בדרישות התקן הישראלי, שהנו תקן רשמי מחייב.

• אין להשתמש בסולם אם אינך כשיר פיזית או הנך מתעייף 
בקלות, נוטה להתעלפויות, נוטל תרופות, או נמצא תחת השפעת אלכוהול או סמים.  

כל התוויות שעל הסולם,  על מנת למנוע פגיעה חמורה או אפילו מוות, קרא בעיון את   •
הוראות השימוש והוראות הבטיחות, טרם השימוש בסולם.

• וודא התאמת הסולם לסוג העבודה. 

• בדוק את הסולם בעת קבלתו ולפני תחילת השימוש בו.

• אין לעלות על סולם פגום, מכופף, שבור, או סולם שחסרים בו חלקים. וודא שכל חלקי 
הסולם תקינים.

• אין להעמיס את הסולם מעבר למותר.

• מקם את הסולם על שטח יציב וישר עם יציבה בטוחה. אם אינך חש בטוח על תעלה על 
הסולם.

• יש לעלות או לרדת מסולם רק עם הפנים לכיוון הסולם. יש לשמור על מיקום הגוף בין 
זקיפי הסולם.

• בעת טיפוס על סולם וירידה ממנו יש לאחוז בו היטב בשתי ידיים.

• הוראות השימוש בסולם מבוססות על דרישות התקן הישראלי 1847 חלק - 3 , 
ועל תקנות העבודה בגובה חלק- ה'.  

למען בטיחותך קרא בעיון ובקפידה את הוראות הבטיחות

חוברת הדרכה של

המשרד לבטיחות וגהות

בנושא שימוש בסולמות

לחצו להורדה ניתן להורדה באתר האינטרנט 
של סולמות קפרו 

www.sulamot-kapro.co.il
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WO1 :סולם עץ תקני

ציפוי לשימור העץ לאורך זמן.
רצועת ביטחון מחוזקת.

רגליות פלסטיק לאחיזה משופרת.
מרווח בין שלבים 30 ס“מ.

נושא תו תקן ישראלי.
תוצרת ישראל - מיוצר בקיבוץ קדרים.

סולם מעץ קרוליינה אמריקאי מקורי ואיכותי.
שלבי הסולם מחוזקים במוטות מתכת מפלדה מגלוונת.

משקל 
)ק"ג( 

גובה 
)מטר(

מס’ 
שלבים

דגם

6.5 1.3 2 x 4 204-W01

8  1.6 2 x 5 205-W01

 10  1.9 2 x 6 206-W01

 11.5  2.2 2 x 7 207-W01

 13.5  2.5 2 x 8 208-W01

 16  2.8 2 x 9 209-W01

 18  3.1 2 x 10 210-W01

20 3.4 2 x 11 211-W01

22 3.7 2 x 12 212-W01

24.5 4 2 x 13 213-W01

וו תליה 
מותאם לסולמות 
מ-9 עד 13 שלבים
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משקל 
)ק"ג( 

גובה מקסימלי 
כסולם נשען 

)מ’(

גובה מקסימלי 
כפול+הארכה 

) מ’(

גובה כל 
חלק  )מ’( 

מס’ 
שלבים

דגם

14.0 3.60 2.40 1.6 3x5 10-0305

18.6 5.20 3.60 2.2 3x7 10-0307

21.7 6.40 4.40 2.8 3x9 10-0309

26.8 7.20 5.30 3.4 3x11 10-0311

סולם ברוחב 50 ס״מ.
מרווח בין שלבים 30 ס״מ.

שלבים בעומק 32 מ״מ.
כושר נשיאה 180 ק“ג.

בהתאם לדרישות ת“י 1847.
EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, 
המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן.

פרופיל אלומיניום מחוזק.
שלבים מחורצים למניעת החלקה.

בסיס רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות.
התקני נעילה אוטומטיים.

סולם אלומיניום רב שימושי.
 ,) ניתן לשימוש כסולם עומד דו צדדי עם קטע הארכה עליון )

או כסולם עומד  דו צדדי )A(, או כסולם נשען תלת חלקי מתארך.

סולם נשען 
תלת חלקי

סולם עומד דו צדדי 
עם קטע הארכה

סולם עומד 
דו צדדי

( - מקצועי, נושא תו תקן ישראלי סולם אלומיניום תלת חלקי )
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סולם ברוחב 50 ס“מ.
מרווח בין שלבים 30 ס“מ.

שלבים בעומק 32 מ"מ.
כושר נשיאה 180 ק“ג.

בהתאם לדרישות ת“י 1847.
.EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי
חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה 

ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן.
פרופיל אלומיניום מחוזק.

שלבים מחורצים למניעת החלקה.
בסיס רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות 

והבטיחות.
התקני נעילה אוטומטיים.

סולם אלומיניום רב שימושי. 
ניתן לשימוש כסולם עומד דו-צדדי, או כסולם נשען 

דו-חלקי מתארך:

סולם נשען 
תלת חלקי

סולם עומד 
דו צדדי

סולם אלומיניום דו חלקי )A( - מקצועי, נושא תו תקן ישראלי

משקל 
)ק"ג(

גובה מקסימלי
כשחיל נשען

גובה כסולם 
עומד דו-צדדי

גובה כל 
חלק )מ’(

מס‘ 
שלבים

דגם

10.2 2.40 1.56 1.6 2x5 10-0205

13.2 3.50 2.13 2.2 2x7 10-0207

15.8 4.40 2.70 2.8 2x9 10-0209

19.1 5.50 3.30 3.4 2x11 10-0211

22.3 6.40 3.85 4.0 2x13 10-0213
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סולם אלומיניום נשען - מקצועי, נושא תו תקן ישראלי

משקל 
)ק"ג( 

גובה 
)מ’(

מס‘ 
שלבים

דגם

3.70 1.64 5 10-0105

4.40 1.94 6 10-0106

5.10 2.24 7 10-0107

5.80 2.54 8 10-0108

7.10 3.14 10 10-0110

משקל 
)ק"ג( 

גובה 
)מ’(

מס‘ 
שלבים

דגם

7.76 3.44 11 10-0111

8.40 3.74 12 10-0112

8.93 4.04 13 10-0113

10.21 4.64 15 10-0115

סולם ברוחב 42 ס“מ.
מרווח בין השלבים 30 ס“מ.

שלבים בעומק 32 מ“מ.
כושר נשיאה 180 ק“ג.

בהתאם לדרישות ת“י 1847.
.EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, 
המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן.

פרופיל אלומיניום מחוזק.
שלבים מחורצים למניעת החלקה.

כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות.

סולם אלומיניום מקצועי, חזק, נוח, יציב וקל לשינוע:
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דו צדדי שחיל, נשען.
סולם ברוחב 40 ס״מ.

מרווח בין שלבים 28 ס״מ.
שלבים בעומק 32 מ״מ.

כושר נשיאה 150 ק“ג.
בהתאם לדרישות ת“י 1847.

EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי
מנגנון נעילת מפרק חזק ואמין.

פרופיל אלומיניום מחוזק.
שלבים מחורצים למניעת החלקה.

4X4 - סולם טלסקופי

סולם אלומיניום מקצועי, חזק, נוח, יציב וקל לשינוע:

משקל 
)ק"ג( 

גובה עמידה 
במצב עומד )מ‘(

גובה עבודה 
מירבי )מ‘(

גובה 
מקסימלי )מ‘(

מס’ 
שלבים

דגם

13 1.40 3.33 4.12 4x4 404-A03

סולם שלבים
עומד דו צדדי מתארך

סולם שלבים
נשען מתארך

סולם במצב
איחסון/ שינוע

סולם שלבים
עומד ב-900

סולם שלבים
עומד דו צדדי מדורג

פיגום עבודה
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4X3 - סולם אלומיניום מפרקי

סולם ברוחב 35 ס״מ.
מרווח בין שלבים 30 ס״מ.

שלבים בעומק 32 מ״מ.
כושר נשיאה 150 ק“ג.

בהתאם לדרישות ת“י 1847.
EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, 
המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן.

מנגנוני נעילת מפרקים חזקים במיוחד.
פרופיל אלומיניום מחוזק.

שלבים מחורצים למניעת החלקה.
בסיס רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות.

סולם אלומיניום רב שימושי ניתן להשתמש כסולם: 
עומד דו צדדי, נשען,  מכופף נשען, כמשטח עבודה )פלטפורמה(. 

משקל 
)ק"ג( 

אורך פריסה 
מירבי )מ‘(

גובה )ס”מ( מס’ 
שלבים

דגם

11.9 3.40 90 4x3 403-A02

סולם עומד 
דו צדדי

סולם מכופף סולם נשען
נשען

סולם 
פלטפורמה
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אביזרים נילווים

מנשא כלים לסולם
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