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חדש  אופק 

 ליצקות  

מספקים , השותפים שלכם להצלחה בתחום היצקות

את המוצרים עם האיכות הטובה ביותר בשוק עם דגש 

 חדשנות הענות לדרישות וזמינות, על פיתוח

www.hermon-ltd.co.il 



ת   ע ד ל ב  ו ש  ח

  ולקוחות מפעלים עבור ובלעדיים מיוחדים מוצרים מיצרת חברתנו כי

 והאנטרסים הסודיות על שמירה עם ,שלהם והמפרטים הדרישות לפי

 .לקוחותינו של

 

  השוק של והדרישות השינויים אחר הזמן כל עוקבים אנו  ,בנוסף 

  מירבית נוחות לקבל בכדי בפתרונות ומחדשים מוסיפים , משפרים

  . שלנו למוצרים מעולות ותוצאות
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 משקל  מידות תיאור ט"מק עומס

A 50  

A5030  7.5 30קוטר  למילוי בטון   מכסה ומסגרת 

A5040  8.5 40קוטר  למילוי בטון   מכסה ומסגרת 

A5040F 8 40קוטר  למילוי בטון   מכסה ומסגרת 

B 125 
B12550F 15.5 50קוטר  למילוי בטון   מכסה ומסגרת 

B12560F 22 60קוטר  למילוי בטון   מכסה ומסגרת 

D 400 

D40050NF 
למילוי בטון   מכסה ומסגרת

 עם נעילה  
 33 50קוטר 

D40060F 
מכסה ומסגרת למילוי בטון  

 בלי נעילה  
 38 60קוטר 

D40060NF 
למילוי בטון   מכסה ומסגרת

 עם נעילה
 40 60קוטר 

D40060NF1 
למילוי בטון   מכסה ומסגרת

 עם נעילה  
 36 60קוטר 

 1 מכסים למילוי בטון  
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 צורה משקל   מידות תיאור ט"מק עומס

A 50  
  RA5030  11 30קוטר  רשת עגולה עם מסגרת 

RA5040 14.2 40קוטר  רשת עגולה עם מסגרת 

B 125 

RB12550 
רשת עגולה עם מסגרת נעילה  

 סיבובית
 24.5 50 קוטר

RB12560 
רשת עגולה עם מסגרת נעילה  

 סיבובית
 29 60קוטר 

C 250 

R3060C250 30 רשת מלבנית ללא מסגרתX60 23 

R4090C250 
 רשת מלבנית עם מסגרת ונעילה

 עם בורג 
40X90 31 

D 400 

RD40050 
  רשת עגולה עם מסגרת ונעילה

   עם בורג
 45 50קוטר 

RD40060 
רשת עגולה עם מסגרת ונעילה  

 עם בורג
 56 60קוטר 

R4090D400 
רשת מלבנית עם מסגרת ונעילה  

 עם בורג  
40X90 49 

R4090D400AX 

רשת מלבנית עם מסגרת ונעילה  

 עם בורג  וציר הרמה

 

40X90 50 

 רשתות יצקת  
 רשתות מלבניות ועגולות  
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 מסגרת משקל  מידות תיאור ט"מק עומס

B 125 

YB12550 

מכסה ומסגרת יצקת ברזל 

מלאה עם אפשרות הוספת 

 לוגו 

 35 50קוטר 

YB12560 

מכסה ומסגרת יצקת ברזל 

מלאה עם אפשרות הוספת 

 לוגו 

 39 60קוטר 

YSQB12550 

מכסה יצקת ברזל מלאה עם  

אפשרות הוספת לוגו פקק  

 עגול ומסגרת מרובעת 

 45 50 קוטר

YSQB12560 

מכסה יצקת ברזל מלאה עם  

אפשרות הוספת לוגו פקק  

 עגול ומסגרת מרובעת 

 50 60קוטר 

D 400 

YD40050 

מכסה ומסגרת יצקת ברזל 

מלאה עם אפשרות הוספת 

 לוגו 

 46 50 קוטר

YD40060 

מכסה ומסגרת יצקת ברזל 

מלאה עם אפשרות הוספת 

 לוגו 

 49 60קוטר 

YSQD40050 

מכסה יצקת ברזל מלאה עם  

אפשרות הוספת לוגו פקק  

 עגול ומסגרת מרובעת 

 56 50 קוטר

YSQD40060 

מכסה יצקת ברזל מלאה עם  

אפשרות הוספת לוגו פקק  

 עגול ומסגרת מרובעת 

 60 60קוטר 

 מכסים יצקת מלאה
 מסגרות עגולות ומרובעות  
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 מסגרת משקל   מידות תיאור ט"מק עומס

B 125 

YB1256060 
מרובע יצקת מלאי לתאי   מכסה

   Pתקשורת דוגמאת תא 
60X60 47 

Y3PCSB125 
חלקים לתאי   3מכסה מלבני 

 תקשורת וחשמל  
145X75 175 

D 400 

YD4005050 
מרובע יצקת מלאי לתאי   מכסה

   Pתקשורת דוגמאת תא 
50X50 46 

YD4006060 
מרובע יצקת מלאי לתאי   מכסה

   Pתקשורת דוגמאת תא 
60X60 49 

Y3PCSD400 
חלקים לתאי   3מכסה מלבני 

 תקשורת וחשמל  
145X75 210 

Y3PCSF900 
חלקים לתאי   3מכסה מלבני 

 תקשורת וחשמל  
145X75 385 

מכסים לתאי חשמל 

 ותקשורת  
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 מסגרת משקל   מידות תיאור ט"מק עומס

B 125 

MB1255050 
מרובע  דיקורטיבי  מכסה

 לריצוף משתלבת  
50X50 46 

MB1256060 
מרובע  דיקורטיבי  מכסה

 לריצוף משתלבת  
60X60 57 

C250 AS1725101 
יצקת מברזל להתקנה מעל   אבן

 קולטן ליד המדרכה  

101X25X
17 

19 

STP631 
תקנית ברזל מצופה  מדרגה

 פלסטיק  
 ר"ל 1.3

SMLS 

  קטן סמל

אלומיניום  /נחושת/ברזל

לזיהוי שוחה עם הכיתוב  

, ביוב, מים) המתאים 

 ... (ניקוז , חשמל, תקשורת

10X3 ר"ל ר"ל 

SMLB 

  גדול סמל

אלומיניום  /נחושת/ברזל

לזיהוי שוחה עם לוגו מותאם 

 אישית או כל כיתוב אחר

 

 ר"ל ר"ל גודל   כל

BOXA 

בוקסה מפלסטיק  להוספה  

כאמצעי  לשוחה הכנה

 הרמה 

 ר"ל ר"ל סטנדרטי

ATM 
(  איטוביב) אטמי חדירה

 "  10עד " 4בגדלים 
 ר"ל ר"ל "10 -" 4

FORSH  ר"ל ר"ל "  10 –" 4 "10עד " 4פורשידות בגדלים 

 אחרים
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 מ"חרמון מוצרי תשתיות בע
   414ד .ת, 1697200עילבון 

   04/6781830: פקס|    077/2200221: 'טל

www.hermon-ltd.co.il 

 hermonmail@gmail.com: א.ד


