
פטריית חימום גז 
METAL COLOR

צבע אפור מרוקע 
52000BTU  :עוצמה
צבע: כסוף עם שחור 

חומר : מתכת עם ציפוי צבע 
הפעלה: חיבור לגז ביתי \ מיכל 

5-12 ק"ג 
שטח חימום : 20-25 מ"ר

מידות: 224 ס"מ גובה - כיפה 
עליונה 0.84 מ' 

מצבי הפעלה: עוצמה מתכווננת 
צריכת גז: 870 גרם לשעה 

אחסון מיכל הגז: בתוך תא אחסון 
בגוף הפטריה 

מק"ט 14558

פטריית חימום חשמלית 
DOME
צבע שחור 

3000W
מק"ט 22899

פטריית חימום חשמלית 
DOME

נירוסטה 
3000W

גובה: 188 ס"מ
בסיס: 45 ס"מ

מק"ט 25784

תנור חימום אינפרא

2500W
כולל טרמוסטט לויסות עוצמת 

החום - מפסיק את פעולת המכשיר 
לסירוגין.

שטח כיסוי גדול 
IP34 דרגת אטימות
התקה פשוטה וקלה 

מגיע עם זוויות לתלייה על קיר 
וברגים ודיבלים 

הוראות התקנה ושימוש בעברית 
אריזה קשיחה צבעונית 

מידות המכשיר: 85X20X9 ס"מ 
)בקירוב(

מק"ט 22454 | 98755

פטריית חימום גז 
METAL COLOR

צבע לבן
52000BTU :עוצמה

צבע: לבן 
חומר : מתכת עם ציפוי צבע 

הפעלה: חיבור לגז ביתי \ מיכל 
5-12 ק"ג 

שטח חימום : 20-25 מ"ר
מידות: 224 ס"מ גובה - כיפה 

עליונה 0.84 מ' 
מצבי הפעלה: עוצמה 

מתכווננת 
צריכת גז: 870 גרם לשעה 

אחסון מיכל הגז: בתוך תא אחסון 
בגוף הפטריה 

מק"ט 25595

פטריית חימום גז 
קלאסית נירוסטה

52000BTU :עוצמה
צבע: כסוף

חומר : נירוסטה
הפעלה: חיבור לגז ביתי \מיכל 

5-12 ק"ג 
שטח חימום : 20-25 מ"ר

מידות: 224 ס"מ גובה - כיפה 
עליונה 0.84 מ' 

מצבי הפעלה: עוצמה מתכווננת 
צריכת גז: 870 גרם לשעה 

אחסון מיכל הגז: בתוך תא אחסון 
בגוף הפטריה 

מק"ט 25588

הכן עצמך לחורף
חורף 2022

 רק ב-  ₪599  רק ב-  ₪599  רק ב-  ₪799 

 רק ב-  ₪299  רק ב-  ₪649  רק ב-  ₪599 
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 COBRA קמין שחור
 22MQ

1850W הספק
עיצוב דקורטיבי

פיזור חום אופטימלי
אפקט להבה
2 דרגות חום

תרמוסטט איכותי
וסת לעוצמת-

הלהבה
מק"ט 45473

סוזוקי פרו מכונת 
שטיפה בלחץ

1400W הספק
110BAR

מק"ט 901424

סוזוקי פרו מכונת 
שטיפה

2100W הספק
160BAR

ספיקת מים מרבית: 470 ליטר 
בשעה

טמפרטורת כניסת מים מרבית:  
40֜ צלזיוס

פילטר פנימי
מיכל סבון פנימי
יציאת מים קרים

גלגלים וגלגלת איסוף צינור
המכונה כוללת: צינור+אקדח+זרנוק

מק"ט 901427 

קוברה תנור חימום 
MAXI 4+2

 2400W הספק
6 גופי חימום )2+4(

פתחי איוורור
 מנגנון בטיחות להפסקת

פעולת התנור בעת נפילה
רשת הגנה בטיחותית

מק"ט 45758

פטריית חימום גז 
מתקפלת ניידת

גובה : 2.1 מ'
פתיחה בסיס : כ 1 מ' 

BTU 21000-28000 : עוצמה
הפעלה: חיבור לגז - מיכל נייד 5-12 

ק"ג  בלבד
משקל : 25 ק"ג 

חימום היקפי 360 מעלות 
קל להרכבה ונוח לאיחסון 

יציב ובטיחותי 
לשימוש בגינה 

אריזה קשיחה צבעונית 
מידות האריזה: 40/25/60 ס"מ 

מק"ט 44087

הכן עצמך לחורף
חורף 2022

סוזוקי פרו מכונת 
שטיפה בלחץ

1600W הספק
130BAR

מק"ט 901425

 רק ב-  ₪349  רק ב-  ₪349  רק ב-  ₪299 

 רק ב-  ₪399  רק ב-  ₪549  רק ב-  ₪1,099 
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