
בטיחות ממדרגה ראשונה!

קטלוג סולמות
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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 תו תקן 

של מכון התקנים לסולמות עץ ואלומניום.

אודות  החברה
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חזון החברה

 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.
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תוכן עניינים

6 תקנים ואיכות 

8 הוראות בטיחות  

 9 סולמות עץ 
10 סולם עץ תקני 
11 סולם עץ פרימיום - תקני 
12 רגלי עבודה מעץ 

13 סולמות אלומיניום 
14 ( - מקצועי  סולם אלומיניום תלת חלקי )
15 סולם אלומיניום דו חלקי )A( - מקצועי 
16 סולם אלומיניום נשען - מקצועי 
17 ( - קל  סולם אלומיניום משולב תלת חלקי )
18 פיגום נייד מאלומיניום 
 19   4X5-4 וX4 - סולם טלסקופי
20  4X3 - סולם אלומיניום מפרקי
21 סולם טלסקופי נשען - מקצועי 3.8/3.2 מטר 
22 סולם טלסקופי נשען - מקצועי 2.9 מטר 
23  A33 דרגש אלומיניום דו צדדי דגם
24 סולם אלומיניום ביתי עם שלבים רחבים 

25 מחלקת חדשנות 

27 אביזרי בטיחות 
28  SH004 רתמת גוף בסיסית מלאה דגם
28  SH034 רתמת גוף מתקדמת מלאה דגם
29  SH047 רתמת גוף מלאה מקצועית דגם
30  SH049 רתמת חצי גוף מקצועית דגם
31  SA016 רצועת עיגון עם סופג אנרגיה דגם
31  SA010 חבל קלוע בודד עם סופג אנרגיה דגם
31  SA010 חבל קלוע כפול עם סופג אנרגיה דגם
32  SL013 חבל קלוע למיקום ותמיכה דגם
32  FA-LL01 בקר מווסת תנועה דגם
32  SF25-2 משקפי מגן דגם
32  GB13-B משקפי אבק גדם
33 אקדחי מרק 
33   Tradesman Caulk Gun -  אקדח
33  Metal Profi Caulking -  אקדח
33  Metal Caulking gun cradle shape -  אקדח
33  Aluminium Sausage 600ml 15 -  אקדח
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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
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תקנים ואיכות

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 תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
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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

ניתן להורדה באתר האינטרנט 
של סולמות קפרו 

www.sulamot-kapro.co.il



סולמות עץ
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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

ציר Patent Pending כמנגנון בטחון נוסף

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

7.5 1.3 2 x 4 204-W01

9  1.6 2 x 5 205-W01

 11  1.9 2 x 6 206-W01

 13.5  2.2 2 x 7 207-W01

15  2.5 2 x 8 208-W01

 18.5  2.8 2 x 9 209-W01

 20  3.1 2 x 10 210-W01

23 3.4 2 x 11 211-W01

24 3.7 2 x 12 212-W01

26 4 2 x 13 213-W01

וו תליה מותאם לסולמות 
כולל סל לכלי עבודה
מ-9 עד 13 שלבים 

תיק לכלים 
ניתן לרכישה בנפרד

ציר בטיחות
Patent Pending
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ציר בטיחות
Patent Pending

וו לתליה שרשרת ביטחון  מדרך אלומיניום רחב

WO2 סולם עץ פרימיום תקני

ציפוי לשימור העץ לאורך זמן

שרשרת ביטחון

רגליות פלסטיק לאחיזה משופרת

מדרכי אלומיניום לעבודה בטוחה ונוחה 

ציר Patent Pending כמנגנון בטחון נוסף

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

10 1.6 2 x 5 205-W02

12 1.9 2 x 6 206-W02
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רגלי עבודה מקצועיים מעץ

רגלי עבודה מקצועיים עשויים עץ מסיבי חזקים ביותר 

ציפוי לשימור העץ לאורך זמן

רצועת ביטחון מחוזקת

רגליות פלסטיק לאחיזה משופרת

חיזוק שלבים במוטות מתכת מפלדה מגולוונת

משקל עבודה מקסימלי 600 ק”ג לזוג רגלי עבודה 

גובה הרגליים 78 ס”מ )במצב סגור(

רוחב פתיחה מלאה בנקודה הרחבה ביותר 64 ס”מ 

רוחב משטח עבודה 70 ס”מ

משקל רגל 4.45 ק”ג



סולמות 
אלומיניום
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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

42.9 9.40 6.45 4.0 3x13 10-0313

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 ומחוזק 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 נשען תלת   ,)A( דו צדדי  או כסולם עומד    ,) (

חלקי מתארך:

סולם נשען 
תלת חלקי

סולם עומד דו צדדי 
עם קטע הארכה

סולם עומד 
דו צדדי

( - מקצועי 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 ומחוזק 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

משקל 
)ק"ג(

גובה מקסימלי
כשחיל נשען 

)מ’(

גובה כסולם 
עומד דו-צדדי 

)מ’(

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

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

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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 D מצב
)מ’(

 C מצב
)מ’(

 B מצב
)מ’(

 A מצב
)מ’(

דגם

5.56 4.38 2.41 2.56 3X9

6.36 4.66 2.93 3.12 3X11

סולם ברוחב 47 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

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

שלבים מחורצים למניעת החלקה

בסיס רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות 
והבטיחות התקני נעילה אוטומטיים

( - קל סולם אלומיניום משולב תלת חלקי )

סולם אלומיניום רב שימושי. 
ניתן לשימוש כסולם עומד דו-צדדי, עם קטע 

 ,)A( או כסולם עמוד דו צדדי ,) הארכה עליון )
או כסולם נשען תלת חלקי מתארך:

A-סולם סגורB - סולם עומד דו צדדי D - סולם נשען תלת חלקי
C - סולם עומד דו 

צדדי עם קטע הארכה
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פיגום נייד מאלומיניום

בעל 7/9 שלבים

תוצרת כחול לבן

מתנייד בקלות

חזק

הרכבה ופירוק קלים ונוחים 

משטח עבודה מונע החלקה

פיגום אלומיניום רב שימושי:

משקל 
)ק"ג( 

גובה עבודה 
מירבי C )מ‘( 

גובה עמידה 
מירבי B )מ‘(

גובה כללי של 
הפיגום A )מ‘(

מס’ שלבים
בפיגום

57 3.0 1.20 2.25 7

85 3.6 1.80 2.85 9
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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 ובאישור מכון התקנים הישראלי

EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי

מנגנון נעילת מפרק חזק ואמין

פרופיל אלומיניום מחוזק

שלבים מחורצים למניעת החלקה

4X5-4 וX4 - סולם טלסקופי

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

משקל 
)ק"ג( 

גובה עמידה 
במצב אחסון )מ‘(

גובה עבודה 
מירבי )מ‘(

גובה מקסימלי 
כסולם נשען )מ‘(

מס’ 
שלבים

דגם

13 1.40 3.33 4.12 4x4 404-A03

משקל 
)ק"ג( 

גובה עמידה 
במצב אחסון )מ‘(

גובה עבודה 
מירבי )מ‘(

גובה מקסימלי 
כסולם נשען )מ‘(

מס’ 
שלבים

דגם

16 1.54 4.45 5.25 4x5 405-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

אין לעמוד על 
פיגום העבודה
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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 ובאישור מכון התקנים 
הישראלי

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

אסורה העמידה על הסולם  במצב 
פלטפורמת עבודה



21 

סולם טלסקופי בעל בסיס רחב, בטיחותי, חזק ואיכותי

פונקציונלי, קומפקטי, קל לנשיאה

מתכוונן שלב אחר שלב עד לגובה של 3.8 מ’ / 3.2 מ’

משקל: 13.7 ק”ג / 10.9 ק”ג

גובה במצב אחסון: 91 ס”מ / 85 ס”מ

סולם טלסקופי נשען - מקצועי

אלומיניום תעופתי קל לשימוש בתוך ומחוץ למבנה
משקל עם ציפוי אנודייז

גובה עבודה מקסימלי
 4.8 מטר )13 שלבים (
4.2 מטר )11 שלבים(

אפשרות עבודה: 
10 גבהים שונים )13 שלבים(
8 גבהים שונים )11 שלבים(

מנגנון נעילת שלבים מרוסן איכותי ובטיחותי

מצב נעולמצב לא נעול

נבדק ואושר במכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי 1847
EN 131-6:2015 בהתאם לתקן )SP/ TUV Rheinland( נבדק ואושר באירופה

3.8 מטר )13 שלבים( / 3.2 מטר )11 שלבים(
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סולם טלסקופי בעל בסיס רחב, בטיחותי, חזק ואיכותי

פונקציונלי, קומפקטי , קל לנשיאה

מתכוונן שלב אחר שלב עד לגובה של 2.9 מ’

משקל: 9.1 ק”ג 

גובה במצב אחסון: 80 ס”מ

סולם טלסקופי נשען - מקצועי 2.9 מטר )10 שלבים(

אלומיניום תעופתי קל לשימוש בתוך ומחוץ למבנה
משקל עם ציפוי אנודייז

גובה עבודה מקסימלי
3.9 מטר

אפשרות עבודה בגובה

מנגנון נעילת שלבים מרוסן איכותי ובטיחותי

מצב נעולמצב לא נעול

נבדק ואושר במכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן ישראלי 1847
EN 131-6:2015 בהתאם לתקן )SP/ TUV Rheinland( נבדק ואושר באירופה
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מיוצר באירופה 

מרווח בין שלבים 22 ס״מ

שלבים בעומק 8 ס״מ 

כושר נשיאה 150 ק“ג

בהתאם לדרישות ת“י 1847 ובאישור מכון 
התקנים הישראלי

EN131 - בהתאם לדרישות התקן האירופאי

שלבים מחורצים למניעת החלקה

A33 דרגש דו צדדי מאלומיניום דגם

דרגש אלומיניום רב שימושי:

משקל 
)ק”ג(

 

גובה הסולם  
במצב פתוח 

)ס”מ(

גובה הסולם 
במצב סגור 

)ס”מ(

מס‘ שלבים דגם

2.8 64 70 2x3 A33-3

3.9 86 93 2x4 A33-4

4.5 108 116 2x5 A33-5
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סולם אלומיניום ביתי שלבים רחבים 

שלבים מחורצים לבטיחות מרבית 
לאחיזה מוגברת ומניעת החלקה

פרופיל אלומיניום מחוזק

כושר נשיאה 150 ק”ג

בהתאם לדרישות ת”י 1847

EN131 – בהתאם לדרישות התקן האירופאי

שלבים רחבים לנוחות ובטיחות ברוחב 12 ס”מ 

משטח עליון עבור כלי עבודה לנוחות ובטיחות 

משקל 
)ק"ג(

רוחב 
)ס“מ(

גובה במצב 
פתוח )ס“מ(

גובה במצב 
סגור )ס“מ(

מס‘ 
שלבים

דגם

4.4 45 143 157 4 HGTW-4

6.2 50 187 204 6 HGTW-6

11 54 230 251 8 HGTW-8

סולם אלומיניום ביתי רב שימושי



מחלקת 
חדשנות
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. TAILOR MADE-מחלקת החדשנות והפיתוח בקפרו נותנת מענה ללקוחות ברמת ה

בנושא  מחמירות  דרישות  עם  בשילוב  דרישה  לפי  סולם  ללקוח  ליצור  יודעים  אנו 
בטיחות ועמידה בדרישות התקן.

בטיחות העובד בשילוב מתן מענה לדרישות המיוחדות של הלקוח מובילות לפיתוח 
מוצרים מותאמים ויעודיים. 

"חשיבה מחוץ לקופסא" תחת תוצרת כחול לבן. 

קפרו - בטיחות, פיתוח עם מחשבה

חדשנות

חברת קפרו-סולמות, בשיתוף עם HIT  מגמת עיצוב מוצר בחולון.

ונחשפים לתהליכי הפיתוח  במסגרת הקורס, הסטודנטים מעצבים מוצר עבור החברה 

תהליכי  את  מעשי  באופן  להכיר  הסטודנטים  לומדים  בכך  הבכירים.  המנהלים  מול 

הפיתוח, משלב הרעיון, דרך עיצובו ועד לקבלת תוצר סופי ומוחשי. 

במהלך שנת הלימודים מנהלי החברה ואנשי המקצוע מלווים את הסטודנטים ומכוונים 

אותם לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

ציר בטיחות
Patent Pending

תיק כלי עבודה לסולם 
שעוצב ע”י סטודנט שנה ג’.



אביזרי 
בטיחות
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רתמת גוף מלאה עם נקודת עיגון אחורית 
ממתכת ו-3 נקודות עיגון קדמיות 

5 מתאמים לנוחות מריבית 

רצועות כתפיים ורגליים בשני צבעים 
שונים לזיהוי קל של כיוון לבישת הרתמה

רתמה קלה ונוחה

Ansi z359.1 ותקן EN 361:2002 תקן

ONE SIZE

100% פוליאסטר 

רתמות גוף

רתמת גוף מלאה עם נקודת עיגון אחורית 
ממתכת ו-2 נקודות עיגון קדמיות 

4 מתאמים לנוחות מריבית

רצועות כתפיים ורגליים בשני צבעים 
שונים לזיהוי קל של כיוון לבישת הרתמה

2 טבעות תמיכה בקדמת הרתמה

תומך גב תחתון רחב להגנה ונוחות 
בעבודה ממושכת 

רתמה קלה ונוחה

Ansi z359.1 ותקן EN 361:2002 תקן

ONE SIZE

100% פוליאסטר 

SH004 רתמת גוף בסיסית מלאה דגם

SH034 רתמת גוף מתקדמת מלאה דגם
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SH047 רתמת גוף מלאה מקצועית דגם

רתמת גוף מלאה עם נקודת עיגון אחורית 
ממתכת ו-2 נקודות עיגון קדמיות 

מחברים מתכווננים מהירים “טלוויזיה”  
לנוחות מקסימאלית

8 טבעות תמיכה בקדמת הרתמה לשימוש 
מירבי ואופטימלי

2 טבעות חיבור לכלי עבודה

4 מתאמים לנוחות מריבית

רצועות כתפיים ורגליים בשני צבעים 
שונים לזיהוי קל וכיוון לבישת הרתמה

תומך גב תחתון רחב ולהגנה ונוחות 
לעבודה ממושכת 

רתמה קלה ונוחה

Ansi z359.1 ותקן EN 361:2002 תקן

ONE SIZE

100% פוליאסטר 
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SH049 רתמת חצי גוף מקצועית דגם

רתמת חצי גוף עם 2 נקודות עיגון קדמיות 

מתאימה לטיפוס/ סנפלינג , עבודות חילוץ 
והצלה 

6 נקודות כיוונון לנוחות מירבית 

רצועות ירכיים למניעת לחץ ולשימוש 
ממושך ובטוח יותר 

תומך גב תחתון רחב ולהגנה ונוחות 
לעבודה ממושכת 

רתמה קלה ונוחה

ansi z359.1 ותקן EN 361:2002 תקן

One size

100% פוליאסטר 
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סופגי אנרגיה

SA016 רצועת עיגון עם סופג אנרגיה דגם

SA010 חבל קלוע בודד עם סופג אנרגיה דגם

SA010 חבל קלוע כפול עם סופג אנרגיה דגם

אורך 2 מטר כולל הווים

רוחב 30 מ”מ כולל אונקל מפתח וטבעת 
נעילה מתברגת 

סופג אנרגיה להפחתה משמעותית של 
עוצמת הנפילה

לולאות תפורות בתפר כפול וגלוי כולל 
שרוול הגנה )לבדיקה קלה טרום שימוש(

 EN 355:2002 תקן

100% פוליאסטר

אורך 2 מטר כולל הווים

רוחב 12 מ”מ כולל אונקל מפתח וטבעת 
נעילה מתברגת 

סופג אנרגיה להפחתה משמעותית של 
עוצמת הנפילה

לולאות תפורות בתפר כפול וגלוי כולל 
שרוול הגנה )לבדיקה קלה טרום שימוש(

 EN 355:2002 תקן

100% פוליאסטר

אורך 2 מטר כולל הווים

רוחב 12 מ”מ כולל אונקל מפתח וטבעת 
נעילה מתברגת 

סופג אנרגיה להפחתה משמעותית של 
עוצמת הנפילה

לולאות תפורות בתפר כפול וגלוי כולל 
שרוול הגנה )לבדיקה קלה טרום שימוש(

 EN 355:2002 תקן

100% פוליאסטר
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אביזרי בטיחות נלווים

SL013 חבל קלוע למיקום ותמיכה דגם

 FA-FALL01 בקר מווסת תנועה דגם

SF25-2 משקפי מגן דגם

GB13-B משקפי אבק דגם

רוחב 12 מ”מ כולל אונקל מפתח וטבעת 
נעילה מתברגת 

 EN 355:2002 תקן

100% פוליאסטר

עכבר תנועה מפלדת אל-חלד לתנועה על 
קו חיים, תנועה חלקה במיוחד

בעל מנגנון עצירה נוח וקל לתפעול

ONE SIZE

 EN 355:2002 תקן

100% פוליאסטר

גשר אף וסופיות מגומי לנוחות מירבית,
עשוי מפוליקרבונט

FOG אנטי

 EN 1661 תקן

גשר אף וסופיות מגומי לנוחות מירבית,
עשוי מפוליקרבונט

4 נקודות אטימה מגומי בחלק התחתון 
והעליון 

 EN349B166 תקן
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אקדחי מרק

Tradesman Caulk Gun -  אקדח

 Metal Profi Caulking -  אקדח

Metal Caulking gun cradle shape -  אקדח

Aluminium Sausage 600ml 15 -  אקדח

אקדח סיליקון סופר ידידותי למשתמש. 
האקדח כולל מנגנון המבטל לחץ ברגע עזיבת הידית 

דבר המאפשר עבודה מדוייקת ושליטה ביציאת 
החומר. 

בעל עיצוב ארגונומי עם דגש רב על נוחות השימוש, 
עם איזון מושלם, קל משקל, חזק ועמיד במיוחד.

אקדח HAVY DUTY מותאם לכל חומרי האטימה 
הקיימים בשוק, בעל מנגנון להכפלת יחס כוח פי 12. 

כולל מנגנון המבטל לחץ ברגע עזיבת הידית, דבר 
המאפשר עבודה מדוייקת ושליטה ביציאת החומר.   

אקדח לחומרי איטום )נקניקים( 600 מיל איכותי, חזק 
ואיכותי עם  2 פיות.  

אקדח סיליקון מתאים לחומרים רכים )סיליקון , 
מסטיק אקרילי( איכותי ועמיד.
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