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 כל הזכויות שמורות לחברת א.א לוי אלומיניום בע״מ 2017

אין לשכפל, להעתיק, לצלם בכל אמצעי מדיה, דפוס, אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק 

מהקטלוג זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בקטלוג זה אסור בהחלט אלא 

ברשות בכתב מחברת א.א לוי אלומיניום בע״מ.





חברת א.א לוי אלומיניום בע"מ )באו-דקור                     ( 

מספקת כבר מעל 20 שנה פרופילי אלומיניום ופתרונות גמר 

לענף הבניה במחירים הזולים בארץ! החברה עובדת עם מיטב 

האדריכלים, חברות הבניה, חנויות מוצרי בניה וכן מוכרת 

ישירות ללקוחות פרטיים. יעוץ מקצועי ניתן במקום. 

פרופילי האלומיניום שאנו מוכרים מיובאים מגרמניה איטליה 

וארה"ב. חלק ממוצרי האלומיניום מיוצרים בישראל. 

אדריכלים ומעצבי פנים מוזמנים לקיים אצלנו באולם התצוגה 

פגישות עם הלקוח בנוחות מירבית ולקבל מפרט טכני למוצרי 

החברה.

באולם התצוגה ובאתר תוכלו להתרשם משפע דגמים חסר 

תקדים לפרופילים אלומיניום ולמוצרי גמר לבניה – ספי דלת, 

ספי מדרגה, פרופילי תפר, פינות לדלתות, פינות למדרגות

פינות לקירות, פרופילי טיח, פרופילי גבס,זויות, 

פנלים אלומיניום, פרופילי ניתוק ועוד.

א.א לוי אלומיניום תשמח להפוך אותך לעוד לקוח מרוצה.

פרופילי אלומיניום מבית
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חברת א.א לוי אלומיניום )באו דקור( משווקת מגוון רב ביותר 

של פרופילים מאלומיניום לריצוף, לעיצוב פנים ולבניה.  

פרופילי אלומיניום ופתרונות גמר לבניה במחירים זולים 

ובמבחר דגמים ללא תחרות. פרופילים אלומיניום באו דקור 

משווקים לסיטונאים, אדריכלים וללקוחות פרטיים. 

ניתן לקבל יעוץ מקצועי ושירותי התקנה.

באולם התצוגה של א.א לוי אלומיניום בחולון תמצאו שפע 

של פרופילי אלומיניום - פינות למדרגות, פינות לריצוף שיש, 

קרמיקה ופרקט. ספי גימור לקרמיקה, ספי גימור לפורצלן 

ולשיש, ספי הפרדה, סף הפרשי גובה, סף דלת, סף מדרגה, 

 ,PVC פינות למדרגות קרמיקה, פינות למדרגות שיש, פינות ל

פינות גמר, פנלים אלומיניום, פרפילי ניתוק, פרופילי טיח 

וגבס, פרופילי ניתוק לבטון, פרופילי תפר לרצפה, פרופילי 

תפר לקירות, פרופילי תיקרה אקוסטית. אנו משווקים פרופילי 

אלומיניום איכותיים ביותר במגוון צבעים וגדלים ובהתאמה 

מושלמת לצורכי הבניה שלכם.
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13. פומה 3550

20. חום 8003

12. בז' אפור 3600

19. זהב 24

11. בז' 3700

18. חום מהגוני

15. שוקו 3540

22. משי 17101. שחור 9900

16. אדום 6520 10. אנודייז

21. ברונזה

14. טרקוטה 8023

7. אפור בהיר/טבעי  6. אפור כהה 9500 5. פרגמון 2560 3. בננה 2580 8. טבעי כסף2. בננה כהה 2590 4. פנינה 12570. נס קפה 3500

9. ניקל

23. פליז

לשרותך מגוון צבעים להמחשה למוצרי האלומיניום



פרופילים לקרמיקה הינם פרופילי אלומיניום המיועדים כסיומת לריצוף קרמיקה. פרופילי קרמיקה 
השומרים על הריצוף ומספקים פן אסתטי. הפרופילים עשויים אלומיניום במגוון צבעים וכן מפליז. 

ניתן לחתוך את פרופילי הקרמיקה לכל מידת אורך.

מוצרים לקרמיקה



1 0

סיומת לקרמיקה, יוצרת הגנה בקצה 
הקרמיקה

צבעים: טבעי, ניקל, פרגמון, בננה, לבן ועוד...

3503
פרופילים לקרמיקה

סיומת ישרה לקרמיקה
צבעים: טבעי, שחור, ניקל, אנודייז, פרגמון 

ולבן

5830
פינה ישרה לקרמיקה 10.2 מ״מ

סיומת ישרה לקרמיקה יוצר גימור מושלם
צבעים: טבעי וניקל

 61338
פינה ישרה לקרמיקה 9 מ״מ

10

10.2 9

מטרתו לשמש סף מדרגה לקרמיקה 
מחורץ המונע החלקה

צבעים: ברונזה, אנודייז, נס קפה,, פרגמון

5131
סף מדרגה מלבני ישר מחורץ 9 מ"מ

9

9

מונח בקצה ריצוף קרמיקה/ שיש משמש 
כפינות למדרגות, מונע החלקה

צבעים: ברונזה, אנודייז 

5132
סף מדרגה רחב מחורץ 30X10 מ"מ

30

10

פרופיל פינה פרימיום, סף גימור לקרמיקה 
ממתכת פליז במראה זהב

257E
פרופילים לקרמיקה מפליז

8

פרופיל מעוגל עיצוב יוקרתי, סף מדרגה 
לקרמיקה

61359
סף מדרגה מעוגל איטלקי 10 מ"מ

10

פס הפרדה בין האריחים
צבעים: ניקל, טבעי, אנודייז.

61303
"ת" פס הפרדה 8X13 מ"מ

13

8

מוצרים לקרמיקה

פרופיל קישוט והפרדה בין אריחים, עבור 
פינות קרמיקה רגילות

צבעים: טבעי, אנודייז, לבן, ניקל, שחור

61661
"ת" פס הפרדה 11X11 מ"מ

11

11



1 1

מתאים לקרמיקה רגילה, שיפועון לפני 
הדבקת קרמיקה, הדבקה לפני קרמיקה

צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

 6055
שיפעון הפרש גובה 25X10 מ״מ

10

25

משתשים לרצפת קרמיקה ופרקט

 5481
סף מתכוונן לקרמיקה ופרקט 21 מ"מ

21

פינה למדרגה כפולה עבור קרמיקה לשימוש 
בקצה המדרגות/פינות, מחורץ
צבעים: טבעי, ברונזה ואנודייז

61360
פינה כפולה + מדרגה מחורץ 8.2 מ"מ

פינה כפולה למדרגה עבור קרמיקה לשימוש 
בקצה המדרגות/פינות

צבעים: ברונזה, אנודייז וטבעי

61194
פינה כפולה למדרגה 8.2 מ"מ

8.28.2

8.2

פינה למדרגה כפולה עבור קרמיקה לשימוש 
בקצה המדרגות/פינות

צבעים: ברונזה, אנודייז וטבעי

61884
פינה כפולה + מדרגה 10.2 מ"מ

10.2

פרופילי קצה והגנה לחיבור בין שני אריחי 
קרמיקה. משמש סיומת של שתי קרמיקות 

במראה יוקרתי 

61443
10X10 ריבוע כפול מניקל

10

משמש כמניעת כניסת מים בין קיר 
לאמבטיה/מקלחת. לאחר הדבקת קרמיקה

צבעים: אנודייז, ברונזה, ניקל מבריק, לבן, 
פרגמון וטבעי

 6054
זנב יונה פינתי 11X11 מ״מ

11 11

משמש פיתרון להפרשי הגובה בין הפרקט 
לריצפה/קרמיקה או שימוש במעברים, 

לפני הדבקת קרמיקה

4890
שיפעון צר לפני קרמיקה 7X16 מ״מ

16

7

פרופיל תו מרובע מנירוסטה
אורך: 2.44 מטר

NR 219
פרופיל תו מרובע נירוסטה

11

11



1 2

פרופיל סיומת עם פאזות, מחורץ

פרופיל סף אמבטיה/ קיר, משתמשים לפני 
הדבקת הקרמיקה, מעניק פתרון להגנה 

בקצה הקרמיקה

6719
P.V.C /סף קרמיקה לשטיח/קרמיקה

256
P.V.C סף אמבטיה/ קיר

27

25

לשימוש לאחר הדבקת הקרמיקה 
פתרון מושלם להגנה ולמראה עיצובי

255
P.V.C סף אמבטיה/ קיר

20

20

פרופיל מעבר מקרמיקה לשטיח
צבעים: ברונזה, אנודייז, ניקל

4355
סף קרמיקה לשטיח

28

פרופיל מעבר מקרמיקה לשטיח 

4574
סף קרמיקה לשטיח

18

מוצרים לקרמיקה

משמש סיומת ישרה לקרמיקה בצורת 
האות "נ"  

צבעים: ברונזה, אנודייז, טבעי, ניקל

6275
פרופיל "נ" פינה ישרה לקרמיקה/ שטיח 

8 מ"מ

8

סף הפרש גובה לאחר הדבקת קרמיקה 
לקרמיקה ולפרקט 

צבעים: ברונזה, אנודייז, טבעי

5678
פרופיל הפרש גובה 8X30 מ"מ

30

8

סף הפרש גובה לאחר הדבקת קרמיקה 
לקרמיקה ולפרקט 

צבעים: ברונזה, אנודייז, טבעי ושחור

4786
סף הפרש גובה 40x8 מ"מ

40

8

משמש כמעבר לגלגלים בהפרשי גבהים 
)עגלת סופר, גישה לנכים(. שיפועון לאחר 

הדבקת קרמיקה
צבעים: אנודייז וברונזה

61205
הפרש גובה לשיש 70X20 מ״מ

70

20



1 3

סף דלת הוא פרופיל אלומיניום המעניק פתרון עיצובי למרווח שבין אריחים / פרקטים לבין הדלת.  
סף דלת משמש גם פרופיל הפרש גובה בין הגבהים השונים של הריצופים. 

ניתן להזמין סף דלת במידות שונות ובמבחר צבעים: סף דלת מאלומיניום טבעי, סף דלת אנודייז, 
סף דלת מאלומיניום מבריק )מוברש(

סף דלת



1 4

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן

2057
פלח )סף מפתן( 2X20 מ״מ

פרופיל זה הינו שטוח רב שימושי מטרתו 
ליצור פס הפרדה במפתן

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה 
במפתן

5337
פלח גרנוליט מחורץ 2X20 מ״מ

4002
סף דלת )פלח(מפליז 2x40 מ״מ

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן

 61193
פלח אלומיניום פס הפרדה 40X4 מ"מ

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן

61446
סף מפתן )פלח( 3X40 מ״מ

20

40

40

20
2

2

4

2

40
3

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן
צבעים: זהב, טבעי

 5781
פלח )סף מפתן( 3X30 מ״מ

30
3

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן

6374
פלח )סף מפתן( 2X30 מ״מ

30
2

סף דלת



1 5

ספי גימור לפרקט הינם פרופילים המיועדים לסיום משטח פרקט. כמו כן ספי גימור לפרקט משמשים 
גם לחיבור שני סוגי פרקטים שמותקנים באותו גובה. פרופיל אלומיניום זה הינו בצורת T. יש למדוד 

את המרווח בין שני הפרקטים כדי להתאים סף גימור מתאים.

סף לפרקט/שטיח/פי.וי.סי



1 6

סף לפרקט/שטיח/פי.וי.סי

משמשת כזוית לקרמיקה/ פורצלן/ פרקט 
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

6723
זוית אלומיניום 22X22 מ״מ

22

22

זוית אלומיניום לקרמיקה/ פורצלן ופרקט
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, לבן, שחור, 

זהב וניקל

61569
זוית מעוגלת 10X10 מ״מ

10

10 

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, לבן 

ושחור

6569
זוית אלומיניום 15X15 מ״מ

15

15

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות
צבעים: אנודייז, ברונזה, ניקל, פרגמון, לבן 

שחור וזהב

 6722
זוית אלומיניום 22X22 מ״מ

22

22

מעניק הגנה על פינות הקיר או המד
רגות

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, 
פרגמון, לבן ושחור

61470
זוית אלומיניום 30X30 מ"מ

30

30

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, לבן, שחור 

וזהב

61471
זוית אלומיניום 40X40 מ"מ

40

40

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, 

פרגמון, לבן, שחור וזהב

6995
זוית לפרקט 10X20 מ״מ

20

10

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה ולבן

61541
זוית אלומיניום לפרקט 15×22 מ״מ 

22

15

מעניק סיומת P.V.C ולמנוע החלקה
צבעים: טבעי, אנודייז, שחור וזהב

4888
P.V.C-סף גמר ל

0.5



1 7

סף דלת בין שני גבהים של ריצוף.
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וזהב

61426
סף דלת

35.4

הפרש גובה בין הפרקט לריצפה/ קרמיקה
צבעים: ברונזה, שחור, זהב, טבעי ואנודייז 

6262
סף לדלת

40

הפרש גובה בין הפרקט לריצפה/ קרמיקה, 
או שימוש במעברים

צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

5497
סף פרקט

39.6

 P.V.C סף הפרש גובה בין שני גבהים של
צבעים: טבעי וברונזה 

4787
סף חצי ירח 33 מ״מ

33

סף הפרש גובה בין שני גבהים  של ריצוף
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וזהב

61192
סף לפרקט

55

סף דלת וסף גישור בין שני גבהים של ריצוף.  
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

61438
סף לדלת

82.5

מעניק פיתרון בין שני גבהים של ריצוף. 
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

6721
סף פרקט חצי ירח 38 מ״מ

38

פרופיל מיועד לסגור את הרווח בין שני 
הפרקטים, באותו גובה

צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

61305
סף לפרקט

45

פרופיל  מעניק סיומת לפרקט כאשר רוצים 
להמשיך ולתחום עם פרקט אחר או ריצוף 

באותו הגובה
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

55011
סף גימור לפרקט 40 מ"מ

40



1 8

מעניק סגירה של רווח בין שני פרקטים 
כאשר אין הפרשים בגבהים משני צדדים

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל ושחור

 6591
פרופיל T בין שני פרקטים 25 מ"מ

25

פרופיל סיומת לפרקט, כאשר רוצים 
להמשיך ולתחום עם פרקט אחר או ריצוף 

באותו הגובה
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל ושחור

6720
פרופיל T לפרקט 14 מ״מ

14

סף לפרקט/שטיח/פי.וי.סי

פרופיל מיועד לסגור את הרווח בין שני 
הפרקטים, באותו גובה

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, לבן, 
שחור וזהב

61304
פרופיל לפרקט 20 מ״מ

20

 P.V.C - פרופיל זה מטרתו ליצור סיומת ל
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

 5821
סף גמר ל-P.V.C מחורץ 37 מ"מ

37

שיפעון לפרקט/קרמיקה
צבעים: טבעי, לבן, ניקל, פליז, ברונזה 

ואנודייז

4740
סף דלת

29.5

סף גישור בין שני גבהים של ריצוף. 
צבעים: טבעי, ברונזה ואנודייז

5482
סף גמר ל-P.V.C/ הפרש גובה 2.5 מ״מ

25

מעבר לשטיחים/פרקטים/P.V.C עם פאזות

6719
P.V.C /סף קרמיקה לשטיח/קרמיקה

27

פרופיל בין קרמיקה לשטיח.
צבעים: טבעי, ניקל, ברונזה וזהב

4574
סף קרמיקה לשטיח

17

13

28

פרופיל זה מטרתו ליצור מעבר מקרמיקה 
לשטיח אשר יוצר גימור מושלם ויוקרתי.

צבעים: אנודייז, ברונזה וזהב

4355
סף קרמיקה לשטיח

28



1 9

מיועד לסגירת הרווח בין שני הפרקטים, 
באותו הגובה

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, פרגמון, 
שחור וזהב

 61396
פרופיל T בין שני פרקטים 34.7 מ"מ

34.7

פרופיל זה מטרתו ליצור מעבר מקרמיקה 
לשטיח מעוצב כחרגול

4352
סף מדרגה לשטיח )חרגול( 

3

פרופיל אלומיניום המשמש לריצוף קרמי
קה ופרקט

צבעים: טבעי וברונזה

5481
סף מתכוונן לקרמיקה ופרקט 21 מ"מ

21

מעניק סיומת לשטיחים 
צבעים: טבעי, ניקל, זהב, ברונזה ושחור

4796
סף גמר שטיח

מעניק מעבר משטיח לשטיח
צבעים: טבעי, ניקל, ברונזה וזהב

4429
סף כפול לשטיח קמור

15

8 10

משמש לגשר בין סיום הפרקט לריצוף אחר.
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, שחור וזהב

5964
סף דלת/שיפעון לפרקט

41



2 0

מעניק פינה מעוגלת של חיבור פינתי בין 
שני קרמיקות/מדרגות

צבעים: פרגמון, ברונזה, אנודייז וטבעי

61194
פינה כפולה + מדרגה 8.2 מ"מ

8.2

תמונה

מחבר בין שני קרמיקות, מייצר פינה עגולה 
מיועד לP.V.C/שטיח

צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל, לבן וברונזה

61476
פינה כפולה מעוגלת+מדרגה 4 מ״מ

4

מחבר בין שני קרמיקות, מייצר פינה עגולה 
מיועד לשטיח

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וזהב

61540
פינה כפולה + מדרגה לשטיח 6.6 מ"מ

6.6

סף לפרקט/שטיח/פי.וי.סי

מעניק פינה מעוגלת של חיבור פינתי בין 
שני קרמיקות/מדרגות

צבעים: טבעי, ברונזה ואנודייז

61360
פינה כפולה + מדרגה מחורץ 8.2 מ"מ

8.2



2 1

פרופיל זה משמש פיתרון בין שני גבהים של 
ריצוף.  

634
          סף פרקט חצי ירח מפליז      30 

מ״מ
005 M

30

פרופיל הפרשי הגובה/מחבר בין הפרקט 
לריצפה/ קרמיקה

633
M 006 סף דלת פליז

40

פרופיל סיומת לפרקט, כאשר רוצים 
להמשיך ולתחום עם פרקט אחר או ריצוף 

באותו הגובה

630
063B פרופיל T לפרקט מפליז 14 מ״מ

14

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות
מעניקה סיומת יוקרתית לקרמיקה

מעניקה הגנה לפינות הקיר או המדרגות,
סיומת יוקרתית לקרמיקה

065
זוית מפליז 20X10 מ״מ

066
זוית מפליז 20X20 מ״מ

20 20

1020

פרופיל סיומת לפרקט, כאשר רוצים 
להמשיך ולתחום עם פרקט אחר או ריצוף 

באותו הגובה

631
063E פרופיל T מפליזל פרקט 20 מ״מ

20

משמש כזוית לקרמיקה/ פורצלן/ פרקט
מעניקה סיומת יוקרתית לקרמיקה

 064
זוית מפליז 15X15 מ״מ

15

15



2 2

פנל אלומיניום נועד לקבל שילוב אלגנטי וחיבור מושלם בין הקיר לריצוף.
פנל זה מבטיח כיסוי מושלם של היקף הריצוף עבור כל סוגי הרצפות במינימום חיבורים בין חלק 

אחד לשני.

פנל אלומיניום

משמש כסיומת בין הריצוף לקיר
צבעים: טבעי, אנודייז ברונזה, פרגמון ולבן

506994
פנל אלומינים לפרקט 70 מ״מ/ 100 מ״מ

משמש כסיומת בין הריצוף לקיר
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

 61238
פנל אלומיניום לפרקט 47 מ"מ

משמש כסיומת בין הריצוף לקיר
צבעים: אנודייז וברונזה

61444
פנל לפרקט 60 מ"מ

4760 70/100



2 3

ספי גימור לריצוף שיש וספי גימור לריצוף פורצלן. פרופילי אלומיניום בעובי 20 מילימטר, עובי 
המתאים לחומרים פורצלן ושיש. פרופילי אלומיניום אלו באים במגוון דוגמאות רחב ביותר 

ובמגוון אורכים ובמבחר צבעים. 
ספי הגימור משמשים כגימור בניה אסטטי  ולשמירה על קצה הריצוף.

פרופילים לשיש/פורצלן



2 4

פרופילים לשיש/פורצלן

פינה ישרה עם סיומת בצורת ״נ״ לפורצלן
צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל, ברונזה ולבן

6280
״נ״ פינה ישרה לקרמיקה 5X12 מ״מ

12

5

משמש סף מדרגה לקרמיקה ולמניעת 
החלקה

צבעים: טבעי, ברונזה ואפור בהיר

 5824
סף מדרגה מחורץ מעוגל לקרמיקה 

12 מ״מ

12

פינה כפולה למדרגה עבור קרמיקה/פורצלן 
לשימוש בקצה המדרגות/פינות

צבעים: אנודייז וברונזה

61484
פינה כפולה 12 מ"מ

12

קנט מעניק הגנה לשיש
צבעים: אנודייז, פרגמון ולבן

 61223
קנט לשיש 20 מ״מ

20

קנט מעניק הגנה לשיש
צבעים: טבעי, אנודייז ולבן

61222
קנט שיש 15.5 מ״מ

15.5

6766
סף גימור לשיש/ פורצלן 12 מ"מ

משמש לריצוף פורצלן
אורך: 3.5/ 2.5 מטר

צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל, בננה, כהה, אפור 
בהיר, משי, נס קפה

12.5

מיועד לשימוש בין שתי קרמיקות
צבעים: ברונזה

61868
פינת מדרגה לשיש מחורץ 12 מ"מ

12



2 5

משמש כמעבר לגלגלים בהפרשי גבהים 
)עגלת סופר, גישה לנכים(. שיפעון לאחר 

הדבקת קרמיקה.
צבעים: אנודייז וברונזה

61205
הפרש גובה לשיש 70X20 מ״מ

70
20

משמש להפרש גובהים בין קרמיקות, לפני 
הדבקת קרמיקה.

צבעים: טבעי ואנודייז

6056
שיפעון הפרש גובה 12X25 מ״מ

25

12

משמש לשמירה על פינות קרמיקה/פורצלן
צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל, פרגמון ולבן

5829
פינה ישרה לפורצלן 13.2 מ״מ

13.2

סף מדרגה מלבני מחורץ לפורצלן/קרמיקה, 
מונע החלקה

צבעים: אנודייז וברונזה

6866
סף מדרגה מחורץ 12 מ"מ

12

12

מיועד לחיבור בין שתי קרמיקות.

61644
ריבוע ניקל כפול 12X12 מ"מ

פס קישוט בין אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל, ברונזה ולבן

61572
"ת" פס הפרדה 13X15 מ"מ

15

13

12



2 6

פרופילים לשיש/פורצלן



2 7

ספי גימור למדרגה מיועדים לשמור על המדרגה ולשמור על בטיחותם של אלו שעולים ויורדים 
במדרגות. ספי מדרגה או פינות למדרגות הם פרופילי אלומיניום המגיעים עם/בלי גומי ובעוביים 

שונים. כל סף מדרגה ניתן לחתוך לכל מידת אורך.

סף מדרגה



2 8

סף מדרגה לפרקט נגד החלקה
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, פרגמון, שחור 

וזהב

61537
סף מדרגה מחורץ 30X36 מ"מ

36

30

הגנה על פינות הקיר או המדרגות

062
זוית מפליז 30X30 מ"מ

30

30

סף מדרגה לפרקט נגד החלקה
צבעים: טבעי וברונזה

4430
סף מדרגה מחורץ 32X45 מ"מ

45

32

מטרתו להגן מפני החלקה, מותקן בסיומת 
המדרגה

צבעים: אנודייז+שחור, אנודייז+גומי אפור, 
זהב+גומי שחור וזהב+גומי שחור

135003
סף מדרגה עם גומי 18X44 מ"מ

44

18

סף מדרגה

סיומת לקרמיקה, הגומי המוצמד לפרופיל זה 
מטרתו למנוע החלקה.

צבעים: טבעי +גומי שחור

6276
סף מדרגה + גומי 20 מ"מ

מטרתו למנוע החלקה במדרגות
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, 

שחור וזהב

4573
סף מדרגה 19X30 מ״מ

30

19

20

משמש כפינה בסיומת המדרגה ומונע 
החלקה

צבעים:טבעי, אנודייז וברונזה

 61473
זוית מחורץ 30X30 מ"מ

30

30

61482
סף מדרגה אנגלי 40X60 מ"מ

מחורץ, מונע החלקה
צבעים: אנודייז וברוזה

60

40

סיומת לקרמיקה, הגומי המוצמד לפרופיל 
זה מטרתו למנוע החלקה.

צבעים: טבעי+גומי שחור וטבעי+גומי אפור

6264
סף מדרגה + גומי 24 מ"מ

24



2 9

סף מדרגה לקרמיקה מחורצת ומעוגלת, 
למניעת החלקה

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, פרגמון וזהב

  5400
8X10 סף מדרגה מחורץ מעוגל

10

פרופיל זה מטרתו ליצור מעבר מקרמיקה 
לשטיח מעוצב כחרגול.

4352
סף מדרגה לשטיח )חרגול(

3

סף מדרגה ישר מחורץ לפורצלן/קרמיקה, 
מונע החלקה

צבעים: אנודייז וברונזה

6866
סף מדרגה מחורץ 12 מ"מ

12

12

פינה כפולה למדרגה עבור קרמיקה/פורצלן 
לשימוש בקצה המדרגות/פינות

צבעים: אנודייז וברונזה

61484
פינה כפולה 12 מ"מ

12

מטרתו לשמש סף מדרגה לקרמיקה.
קיים בצבעים: טבעי, אנודייז וברונזה.

61359
סף מדרגה מעוגל איטלקי 10 מ"מ

10

P.V.Cפינה כפולה ל
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה

61394
P.V.C-סף מדרגה ל

2.5

סף מדרגה ישר לקרמיקה/פורצלן, 
מונע החלקה

צבעים: טבעי וברונזה

 5824
סף מדרגה מחורץ מעוגל לקרמיקה

12 מ״מ

12

5131
סף מדרגה מלבני ישר מחורץ 9 מ"מ

9

9

סף מדרגה לקרמיקה מחורץ המונע החלקה. 
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, נס קפה 

ופרגמון

מונח בקצה ריצוף קרמיקה ומשמש פינות 
למדרגות. מונע החלקה
צבעים: אנודייז וברונזה

5132
סף מדרגה רחב מחורץ 30X10 מ"מ

30

10



3 0

מעניק סף עיטוף למדרגה
צבעים: טבעי, פרגמון וזהב

6940
עיטוף סף מדרגה 10 מ"מ

10

אלמנט מקשר בין שני אריחי קרמיקה 
המונכים זה לזה ומהווים פינה 

לקיר/מדרגות

208
ריבוע כפול 10 מ״מ נירוסטה 

10

סף מדרגה

פינה כפולה למדרגה עבור קרמיקה/פורצלן 
לשימוש בקצה המדרגות/פינות

צבעים: טבעי וברונזה

 61868
פינה כפולה לשיש + מדרגה מחורץ 15 

מ"מ

15



3 1

ספי הפרדה הינם פרופילים המיועדים ליצור הפרדה בין אריחים ולהעניק פס קישוט וגימור מושלם 
בין הקרמיקות, ניתן להזמין במידות שונות, עשויים מאלומיניום. 

ניתן להשיג במבחר צבעים: אלומיניום אנודייז, אלומיניום מבריק )מוברש(, טבעי וצבעים נוספים.

סף הפרדה



3 2

פרופיל זה מטרתו ליצור הפרדה בין אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

61998
גרמני קמור 10X10 מ"מ

פס קישוט וניתוק יוצר הפרדה בין אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל ולבן

 61364
פס קישוט 10X15X10 מ"מ

15

10

סיומת לגרנוליט, יוצרת הפרדה בין האריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, ועוד...

 4918
סף סיומת לגרנוליט 10X10 מ"מ

10

10

10

10

פרופיל זה מטרתו ליצור הפרדה בין אריחים
צבעים: אנודייז וניקל

61521
הפרדה בין אריחים 10X8 מ"מ

8

10

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

 61920
U פס קישוט הפרדה 10X5X10 מ"מ

5

10

סף הפרדה

סף מעניק סיומת יפה לגרנוליט ויוצר 
הפרדה בין האריחים

צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל וזהב

5139 
סף סיומת לגרנוליט 20X20 מ״מ

20

20

פס הפרדה לגרנוליט. משמש בין אריחים
צבעים: טבעי, ניקל ושחור

4481
U פס קישוט/הפרדה 18X10 מ״מ

10

18

סף מהעניק סיומת יפה לגרנוליט ויוצר 
הפרדה בין האריחים

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל ולבן

61365
סף סיומת לגרנוליט 15X15 מ״מ

15

15

פס קישוט וניתוק בין אריחים. מתאים גם 
כפס הפרדה

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וניקל

61570
פס קישוט 10X20X10 מ"מ

20

10
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פלח מחורץ לגרנוליט, 
להדבקה בין אריחי קרמיקה.

5337
פלח גרנוליט מחורץ 2X20 מ״מ

20
2

פס קישוט וניתוק יוצר הפרדה בין אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

61995
גרמני קעור 10X10 מ"מ

10

10

סף מפתן לדלת פס הפרדה
צבעים: טבעי וזהב

 5781
פלח )סף מפתן( 3X30 מ״מ

מטרתו ליצור פס הפרדה/מפתן

 61193
פלח אלומיניום פס הפרדה 40X4 מ"מ

פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן

2057
פלח )סף מפתן( 2X20 מ״מ

20
2

משמש בין הגרנוליט לבין אריחים ויוצר 
הפרדה

צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

 61600
גרמני קמור 15X10 מ"מ

15

10

40
4

30
3

סף מהעניק סיומת יפה לגרנוליט ויוצר 
הפרדה בין האריחים

צבעים: אנודייז וניקל

61319
גרמני קעור 10X15 מ"מ

15

10

פס קישוט/הפרדה בין האריחים
צבעים: אנודייז, ברונזה, ניקל וזהב

 61567
גרמני 10X15 מ"מ

15

10

פס קישוט בין שני אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

61571
U גרמני קמור 10x10 מ"מ

10

10
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פרופיל זה מטרתו ליצור פס הפרדה במפתן

61446
סף מפתן )פלח( 40x3 מ״מ

40
3

סף הפרדה

פרופיל "מקל סבא" משמש לתפאורת במות
צבעים: טבעי, ברוזה ולבן

61199
מקל סבא 5.45 מ״מ

5

פס הפרדה בין האריחים
צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

61303
"ת" פס הפרדה 8X13 מ"מ

8

13
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ֿ

פרופילי אלומיניום המיועדים לגבס - פרופילי אלומיניום המיועדים לחיזוק קיר הגבס מבפנים ומבחוץ. 
פרופילי גבס משמשים על מנת ליצור את חלקו הפנימי של קיר או מחיצה עשויים גבס. 

על מנת ליצור מבנה שישאר לאורך זמן נשתמש בפרופילים עשוי אלומיניום הנשארים יציבים 
לאורך זמן, אינם מחלידים ומתחברים בקלות זה לזה.

פרופיל לגבס

L + Z  פרופיל מגשר לגבס קטן
ניצב לקיר גבס

AG-102
17מגשר לגבס

16
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עשוי ממתכת מגולוונת בציפוי נייר איכותי, 
לתוצאות מושלמות של הקשחת פינות 

לוחות הגבס והגנתם מפני סדיקה ומכות.

251 
bidex פינה קשיחה גרמנית עם נייר

משמש כפינה לאריחים דקים
מידות חתך: 20 מ״מ ו30 מ״מ

2007
פינת אפס פלסטיק

20

20

37

37

פרופיל מגשר לגבס הינו פרופיל ניתוק בין 
תקרה לקיר גבס

 AG-5 
מגשר לגבס

15
11

פרופיל לגבס

פרופיל מגשר לגבס קטן  L + Z ניצב לקיר 
גבס

AG-102
מגשר לגבס

17
16

מיועד לקירות גבס. פרופיל פלסטיק לפינת 
אפס. פרופיל היוצר פינה לאריחים דקים

2002
Yפינת 0

25

25

מעניק הגנה על פינות הקיר או המדרגות

6722
זוית אלומיניום 22X22 מ״מ

22

22

משמש כפינת טפט וגבס
צבעים: פרגמון, בז, אדום, שחור, לבן ועוד...

2004
פינת קריסטל )פלסטיק(

20

20

אלומיניום/פח, מיועד לעבודות גבס/טיח
מידות: 2.5 מטר, 2.6 מטר, 2.7 מטר, 3 מטר

 2007
פינת 0 )אפס(

2222
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פס ניתוק לגבס, בצורת אות ״ת״

61564
פרופיל ״ת״ לגבס 15 מ״מ

פרופיל אומגה לגבס 

61565
פרופיל אומגה לגבס 15 מ״מ

15 15
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פרופילי תקרה - משתמשים במבנים רבים לצורך שיפור תנאים אקוסטיים, הפחתת רעשים ובידוד.
קיימים שני סוגים סטנדרטים לתקרה אקוסטית: 

פרופיל L עשוי אלומיניום בצבע לבן 
L עשוי אלומיניום בצבע לבן ומונח על גבי פרופיל Z פרופיל

פרופיל לתקרה

3506
 20X25 זוית אלומיניום לתקרה אקוסטית

מ״מ

5201
Z לתקרה אקוסטית 20 מ"מ

פרופילי קצה וניתוק לתקרה אקוסטית 
ולמחיצות גבס

פרופילי קצה וניתוק לתקרה אקוסטית 
ולמחיצות גבס

2020

20 25
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גימור  פרופילים המיועדים לשמש פיתרון להפרשי הגובה בין הפרקט לריצפה/ קרמיקה, מעניק 
מושלם ויוקרתי בסיומת. ניתן להשיגו במבחר צבעים: טבעי, ניקל, ברונזה ואנודייז. זה הינו הפרופיל 

הפופולרי ביותר.

סף הפרשי גובה



4 0

משמש כסף דלת וסף גימור לפרקט.
צבעים: טבעי, לבן, ניקל, פליז, ברונזה 

ואנודייז

4740
סף דלת

29.5

סף חצי ירח ל-P.V.C/קרמיקה
צבעים: טבעי וברונזה

4787
P.V.C-סף דלת/ סף חצי ירח ל

33

סף הפרשי גובה

סף דלת בין שני גבהים של ריצוף
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וזהב

61426
סף דלת

35.4

סף חצי ירח לפרקט
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, שחור וזהב 

6262
סף לדלת

40

משמש פיתרון להפרשי הגובה בין הפרקט 
לריצפה/ קרמיקה או שימוש במעברים

צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

6570
סף גישור מחוספס 100 מ״מ

100

פרופיל זה משמש פיתרון בין שני גבהים של 
ריצוף

634
          סף פרקט חצי ירח מפליז 

30 מ״מ
005 M

30

מעניק פיתרון בין שני גבהים של ריצוף 
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

6721
סף פרקט חצי ירח 38 מ״מ

38

פרופיל הפרשי הגובה/מחבר בין הפרקט 
לריצפה/ קרמיקה

633
M 006 סף דלת פליז

40
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פרופילים אלו הינם זכר + נקבה, הם מגיעים 
יחד ומטרתן להעניק סגירת רווח בפרקטים/

שטיחים

6944 + 6943
הפרש גובה 47 מ"מ

47

שיפועון לקרמיקה, ישום לאחר הדבקת 
הקרמיקה

צבעים: טבעי, אנודייז וברונז

5678
פרופיל הפרש גובה 8X30 מ"מ

30

8

משמש להפרש גובהים בין קרמיקות, לפני 
הדבקת קרמיקה

צבעים: טבעי ואנודייז

 6056
שיפעון הפרש גובה 12X25 מ״מ

25

12

משמש כמעבר לגלגלים בהפרשי גבהים 
)עגלת סופר, גישה לנכים(. שיפועון לאחר 

הדבקת קרמיקה
צבעים: אנודייז וברונזה

61205
הפרש גובה לשיש 70X20 מ״מ

70

20

משמש פיתרון לפני הדבקת הקרמיקה 
להפרשי הגובה בין הפרקט לריצפה/קרמיקה 

או שימוש במעברים

4890
שיפעון צר לפני קרמיקה 7X16 מ״מ

16

7

5482
סף חצי ירח/ הפרש גובה 2.5 מ"מ

פרופיל אלומיניום המשמש למגוון שימושים 
בין היתר סף דלת, דגם מחורץ
צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

25

משמש לגשר בין סיום הפרקט לריצוף אחר
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, שחור וזהב

5964
סף דלת/שיפעון לפרקט

41

מתאים לקרמיקה רגילה, הדבקה לפני 
קרמיקה

צבעים: טבעי, אנודייז וברונזה

 6055
שיפעון הפרש גובה 25X10 מ״מ

10

25

שיפעון לפרקט, מיועד להפרשי גובה 
וסגירת מרווחים בריצוף

צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל ולבן

61161
שיפעון לפרקט 60 מ״מ )45 מעלות(

30 30
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פרופילים אלו מטרתם למנוע סדקים בין שני בניינים או חדרים ומיועד לבלום זעזועים. 
קיים במידות שונות, ניתן להשיג בצבעים: טבעי + גומי שחור, טבעי + גומי אפור, טבעי + גומי בז'.

פרופילי תפר התפשטות

למניעת סדקים בין שני בניינים או חדרים 
ומיועד לבלום זעזועים

צבעים: טבעי + גומי שחור, טבעי +גומי 
אפור, טבעי + גומי ב'ז

סף תפר התפשטות ומטרתו לבלום סדקים 
ולמנוע זעזועים בין שני מבנים/ חדרים

צבעים: טבעי + גומי שחור, טבעי +גומי אפור, 
טבעי + גומי ב'ז

 61721
תפר התפשטות 10 מ"מ

61916
תפר התפשטות 20 מ"מ

סף תפר התפשטות ומטרתו לבלום סדקים 
ולמנוע זעזועים בין שני מבנים/ חדרים

צבעים: טבעי + גומי שחור, טבעי +גומי אפור, 
טבעי + גומי ב'ז

61917
פרופיל תפר התפשטות 30 מ"מ

102030
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פרופילים המשמשים ליצור יישור לטיח, מעניקים סיומת יפה לקיר ומשמרים אותה מפני פגיעות. 
ניתן להשיג במבחר צבעים: אלומיניום אנודייז, אלומיניום מבריק )מוברש(, טבעי, וגוונים נוספים. 

ניתן להשיג במידות שונות.

פרופילי ניתוק
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מיועד לעבודות עם טיח וגבס
צבעים: טבעי ולבן

61167
לימוזינה 50 מ״מ

50

מיועד לטיח ולגבס

61259
לימוזינה 119 מ״מ

119

מיועד לעבודות עם גבס

61560
פנל שקוע לגבס 100 מ״מ

100

מיועד לעבודות עם גבס וטיח
מידות: 2.5 / 2.6/ 2.7 / 3 מטר. 

61260
לימוזינה 70 מ״מ

70

מיועד לעבודות עם טיח וגבס
צבעים: טבעי ופרגמון

 61168
לימוזינה 80 מ״מ

80

הפרדה בין אריחים ופס קישוט בין הקרמיקות
צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

61521
הפרדה בין אריחים 8X10 מ"מ

8

10

פרופילי ניתוק

פרופיל אלומיניום שקוע לגבס
צבעים: טבעי ולבן

61558
פנל שקוע לגבס 50 מ"מ

50

סף ניתוק לימוזינה, משמש בעבודות עם 
גבס. פס ניתוק בין קיר לרצפה.

61831
לימוזינה 15X30 מ"מ

30

15

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

 61920
U פס קישוט הפרדה 10X5X10 מ"מ

5

10
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פס הפרדה בין אריחים משמש גם כפס 
קישוט בניקל

צבעים: טבעי, אנודייז, ניקל, ברונזה ולבן

61572
"ת" פס הפרדה 13X15 מ"מ

13

15

פס קישוט וניתוק בין אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וניקל

61570
U פס קישוט 10X20X10 מ"מ

20

10

סף מחוספס מהעניק סיומת יפה לגרנוליט 
ויוצר הפרדה בין האריחים

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל ולבן

61365
סף סיומת לגרנוליט 15X15 מ״מ

15

15

פרופילי קצה וניתוק לתקרות ולמחיצות 
גבס/טיח

61366
פרופיל קצה 14.7 מ״מ

14.7

מיועד להפרדה בין האריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וזהב

5139
U סף סיומת לגרנוליט 20X20 מ״מ

20

20

פס קישוט וניתוק בין אריחים, מתאים גם 
כפס הפרדה

צבעים: טבעי, ברונזה, ניקל וזהב

61364
U פס הפרדה 10X15X10 מ"מ

15

10

סיומת לגרנוליט, יוצרת הפרדה בין האריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה, ניקל, ועוד...

 4918
סף סיומת לגרנוליט 10X10 מ"מ

10

10

פס קישוט וניתוק יוצר הפרדה בין אריחים
צבעים: טבעי, אנודייז וניקל

61995
גרמני קעור 10X10 מ"מ

10

10

פס קישוט בין האריחים
צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וניקל

61567
U גרמני 10X15 מ"מ

15

10
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פרופילי ניתוק

משמש כפרופיל קישור בין לוח הגבס לבין 
פנל הריצוף

 AG-103 
מגשר תקרה

16
14

פרופיל ניתוק לטיח וגבס )מתאים ללדים(
צבעים: טבעי, אנודייז, לבן וניקל 

61529
פרופיל ניתוק F לגבס

16

14

מיועד ליצור ויישור ניתוק מהטיח מעניק 
סיומת יפה לקיר ומשמר אותה מפני פגיעות. 

)מתאים ללדים(

F 61488
פרופיל ניתוק לטיח 17X20 מ״מ

20

17



4 7

פרופילים המיועדים  לשמש סיומת לטיח ליצור קו אפס עם הטיח, מעניקים סיומת יפה לקיר ומשמרים 
אותה מפני פגיעות. קיים במידות שונות, פופולרים בקרב קבלני בניין ומשפצים.

פרופיל לטיח
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מתאים לטיח בעובי 20 מ״מ, ניתן להוריד את 
  P.V.C הפלסטיק

מידות: 2.5 / 2.7 / 3 מטר 

 2010
פינה לטיח גרמני

4040

משמש ליישור טיח
מידות: 2.6 / 3 מטר

עובי: 6 / 10 מ״מ

 2006
מייקים לטיח וגבס

6

פרופיל לטיח

מיועד לעבודות עם גבס )מתאים ללדים(
צבעים: טבעי, אנודייז ולבן

61568
פרופיל ניתוק לגבס 9.9X11.9 מ"מ

מיועד לעבודות עם טיח, )מתאים ללדים(
צבעים: אנודייז, לבן וניקל 

61529
פרופיל ניתוק F לטיח

מיועד ליצור ניתוק לטיח, מעניק סיומת יפה 
לקיר ומשמר אותה מפני פגיעות. )מתאים 

ללדים(

F 61488
פרופיל ניתוק לטיח 17X20 מ״מ

9.9

11.9

20 16

17 14

פרופיל זה מטרתו ליצור יישור לטיח, 
אורך: 3 / 6 מטר

61283
פרופיל לטיח

100

50

פרופיל זה מטרתו ליצור יישור לטיח

 61282
סרגל מלבני 40X80 מ"מ

80

40

פרופיל אלומיניום יישור לטיח, 

61197
סרגל מלבני 30X60 מ"מ

60

30
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פרופילי אלומיניום שמטפלים בהבדלי גובה, הם נקראים סף גישור, והם מטפלים בהפרש בין אריחי 
הקרמיקה לרצפה, או בין הפרקטים לרצפה.

ספי גישור

הפרש הגובה בין הפרקט לריצפה/ קרמיקה
פתרון למרווחים גדולים במיוחד

61439
סף גישור )חלק( 140 מ״מ

להפרשי הגובה בין הפרקט לריצפה/ 
קרמיקה

להפרשי הגובה בין הפרקט לריצפה/ 
קרמיקה

צבעים: טבעי, אנודייז, ברונזה וזהב

6570
סף גישור מחורץ 100 מ״מ

61192
סף גישור לפרקט 55 מ״מ 

14010055
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פרופיל איטום עשוי אלומיניום חזק מאוד, אך גם גמיש ונוח לעיצוב חלונות, דלתות או כל יישום אחר.

פרופיל לאיטום

פרופיל איטום לחיבור בין קירות ורצפה, 
מומלץ לסתימת מרווחי אמבטיות/ מקלחות

פרופיל איטום גגות, משמש לעבודות גג

61563
פרופיל לאיטום

91842
פרופיל איטום גגות

3627
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פרופילי נירוסטה הן פלדות עם תכולת כרום גבוהה המקנה לפלדלת עמידות גבוהה מאוד בפני כורוזיה 
ופני שטח קשים עמידים בשחיקה. כל הפרופילים מגיעים באורך 2.44 מטר

פרופיל נירוסטה
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פס קישוט בין האריחים או פס 
הפרדה

פס הפרדה בין האריחים

פס הפרדה בין אריחים

 NR 201B
פס הפרדה נירוסטה

 NR 206
8x13 סף ״תו״ נירוסטה

NR 207
פרופיל קצה לקרמיקה או פס הפרדה 

בין ארחים

NR 209
פס נירוסטה

NR 203
פס הפרדה נירוסטה

NR 204
פס הפרדה נירוסטה

NR 205  ״תו״
פס נירוסטה פס

NR 201S
פס הפרדה נירוסטה

202
U3X10 פס קישוט הפרדה

5

5

8

5

8

7

3

3

13

5

10

13 15

5

10

10

15

20

פרופיל נירוסטה
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סף מדרגה נירוסטה פנל נירוסטה לפרקט

מתאים לקרמיקה רגילה, ההדבקה מתבצעת 
לפני הקרמיקה

NR 210
20X10 שיפועון נירוסטה

NR 213
פס הפרדה נירוסטה

NR 216
פס נירוסטה

NR 217
פס נירוסטה

NR 218
פס ניתוק נירוסטה 

NR 214
סף מדרגה נירוסטה

NR 215
פנל נירוסטה

NR 211
פס הפרדה נירוסטה

NR 212
פס הפרדה נירוסטה

20

63

10 15

20

48

60

13

10

13 15

10 10

10

10

10

30

10
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פרופיל תו מרובע מנירוסטה.
אורך: 2.44 מטר

NR 219
פרופיל תו מרובע נירוסטה

11

11

פרופיל תו מרובע מנירוסטה.
אורך: 2.44 מטר

NR 220
פרופיל תו מרובע נירוסטה

11

11

פרופיל מעוגל מנירוסטה.
אורך: 2.44 מטר

NR 222
פרופיל אומגה נירוסטה

8

10

הגנה על פינות הקיר עם פאזה 
חיצונית

אורך: 2.42 מטר

הגנה על פינות הקיר או המדרגות
אורך: 2.42 מטר

הגנה על פינות הקיר עם פאזה פנימית
אורך: 2.42 מטר

NR 224
זוית נירוסטה

NR 225
זוית נירוסטה

NR 223
זוית נירוסטה

2025 2025

25

25

פרופיל נירוסטה
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פרופיל לתאורה
פרופיל תאורה מיועד למגוון רחב של יישומים לפי צרכי הלקוח. לדוגמא: תקרות גבס, בטון, משרדים 
חללים פרטיים, וכו'. הם מחליפים את גופי התאורה הישנים תעלות הפרופילים הן מערכות מודולריות 
חכמות, פרופילים אלו נותנים מענה טכני ועיצובי, המעניק לחלל שפה חזותית מרשימה ועוצמתית. כל 

הפרופילים מגיעים באורך 2 מטר
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 T-14 פרופיל
ברונזה 
דגם 6720
ע״מ 18
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פרופיל תאורה 
דגם 1717
ע״מ 58
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פרופיל תשתית המשמש כתאורת לד, 
)ויה ביזונה( 

צבעים:טבעי ושחור

פרופיל 
אורך: 2 מטר

פרופיל 
אורך: 2 מטר

AL 2020
פרופיל תאורה 13.7X90.3 מ״מ

AL 3544
פרופיל תאורה 35X40 מ״מ

AL 2060
פרופיל תאורה 55X20 מ״מ

90.3
40

55

13.73520

אורך: 2 מטר

AL 1230
פרופיל תאור 30X7 מ״מ

30

7

אורך: 2 מטר

AL 2344
פרופיל תאורה 45X20 מ״מ

45

20

אורך: 2 מטר

AL 2623
פרופיל תאורה 35X7 מ״מ

35

7

אורך: 2 מטר אורך: 2 מטראורך: 2 מטר

AL 2626
פרופיל תאורה 25X25 מ״מ

AL 1840
פרופיל תאורה 37X15 מ״מ

AL 1616
פרופיל תאורה 15X15 מ״מ

2.5 37

2.5 1.5

1.5

1.5

פרופיל תאורה
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פרופיל פרופיל 
אורך: 2 מטר

פרופיל 
אורך: 2 מטר

AL 0824
פרופיל תאורה 25X5 מ״מ

AL 0919
פרופיל תאורה 20X8 מ״מ

AL 1717
פרופיל תאורה 15X15 מ״מ

2520

58

אורך: 2 מטר

AL 3290
פרופיל תאורה 90X32 מ״מ

90

32

אורך: 2 מטר

AL 3265
פרופיל תאורה 65X32 מ״מ

אורך: 2 מטר

AL 3250
פרופיל תאורה 50X32 מ״מ

50

32

אורך: 2 מטר אורך: 2 מטראורך: 2 מטר

AL 2570
פרופיל תאורה 70X30 מ״מ

AL 1250
פרופיל תאורה 50X7 מ״מ

AL 4535
פרופיל תאורה 45X35 מ״מ

70
50

30 7

45

35

1.5

1.5

65

32
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פינה דקורטיבית לקיר משתמשים להגנה והפרדה בקצוות ובין האריחים.

פינה דקורטיבית לקיר

פרופיל מגשר לגבס הינו פרופיל ניתוק בין 
תקרה לקיר גבס

 AG-5 
מגשר לגבס

11
15

L + Z  פרופיל מגשר לגבס קטן
ניצב לקיר גבס

AG-102
מגשר לגבס

16
15

משמש כפרופיל קישור בין לוח הגבס לבין 
פנל הריצוף

 AG-103 
מגשר תקרה

11
15
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ניתנים להדבקה בין חיפוי קיר  ספי הפרדה מנירוסטה בשילוב אבני סברובסקי, פסים אלו 
לדקורציה ובין אריחים. ופורצלן. משובצים באבני יוקרה בצבעים שונים.

פס הפרדה יוקרתי נירוסטה
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פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

 NR-101
נירוסטה עם אבנים משובצים )לבן( 

 NR-104
נירוסטה עם אבנים משובצים )שחור( 

 NR-107
נירוסטה עם אבנים מרובעים )אפור( 

 NR-102
נירוסטה עם אבנים משובצים )לבן( 

 NR-105
נירוסטה עם אבנים מרובעים )לבן( 

 NR-108
נירוסטה עם אבנים מרובעים )אפרסק( 

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

 NR-103
נירוסטה עם אבנים משובצים )ברונזה( 

 NR-106
נירוסטה עם אבנים מרובעים )צהוב( 

 NR-109
נירוסטה עם אבנים מרובעים )תכלת( 

7

10

7

10

7

10

7

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

פס הפרדה יוקרתי נירוסטה
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פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

 NR-110
נירוסטה עם אבנים מרובעים )סגול( 

 NR-113
נירוסטה עם אבנים  מרובעים כפול

)אפור( 

 NR-151
נירוסטה פירמידה )ברונזה( 

 NR-111
נירוסטה עם אבנים מרובעים כפול )לבן(  

 NR-114
נירוסטה עם אבנים מרובעים כפול 

)אפרסק( 

 NR-152
נירוסטה פירמידה )אפור(

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

פס קישוט בין האריחים או פס הפרדה 
לגרנוליט

מידה: 2.44 מטר

 NR-112
נירוסטה עם אבנים מרובעים כפול 

)צהוב( 

 NR-150
נירוסטה פירמידה )זהב(  

7

10

13

10

13

10

13

10

13

10

10

10

10

10

10

10
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Model: 5964

Model: 61304
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Model: 5964

Model: 61396
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DRYWALL JOINT TAPE
רשת מיועדת לעבודות גבס

FIBERGLASS TISSUE
פיבא, סיבי זכוכית

FLEXIBLE CORNER
פינה משתנה, גמישה

DRYWALL PAPER
סרט נייר לקיר לעבודות עם 

גבס

EXTRA 20
דבק מיוחד להדבקת טפט

שנאי לסרט לדיםכבל לבן לתאורת לד
1.5Am 24 זרםv

שנאי לסרט לדים 
4.5Am 24 זרםv

פס תאורה 
אור חם, אורך 5 מטר

watt 19.2

פס תאורה 
אור חם, אורך 5 מטר

watt 4.8

לשרותך מוצרי התקנה והדבקה

אפור בהיר/טבעי 2530

פומה 3550

חום 8003

אפור כהה 9500

בז' אפור 3600

זהב 24

פרגמון 2560

בז' 3700

חום מהגוני 8016

שוקו 3540

שחור 9900

בננה 2580

משי 101

אדום 6520

אנודייז

ברונזה

בננה כהה 2590

טבעי כסף

נס קפה 3500

טרקוטה 8023

פנינה 2570

ניקל

פליז

לשרותך מגוון צבעים להמחשה למוצרי האלומיניום



לוחות צמנט בורד משמשים כלוחות חיפוי לקיר על מנת לקבל משטח חלק, חוזקם ועמידותם מאפשרת לבנות 
לוח  את  ומחליפים  הטיח,  שלב  את  חוסכים  אלו  לוחות  פנימיים.  כקירות  או  חוץ  לחיפוי  כבסיס  חיצוניים  קירות 

האסבסט הרעיל ולוח הגבס הירוק.
נמכר במידות: 2.44/1.22 בעובי 6 מ״מ, 8 מ״מ, 10 מ״מ. התקנה נכונה תבטיח את אורח חיי החומר.

לוחות צמנט ) Cement board ( עשויים סיבים של עץ ומלט ומיוצרים בהליך תעשייתי מבוקר במפעל בארצות 
הברית. לוחות צמנט אלו מחליפים את הצורך בטיח לקירות חיצוניים ופנימיים.

לוח צמנט משמש גם לתקרות ,לארגזי רוח ,לוחות צמנט מיושמים כמחיצות באזורים ציבוריים, משמשים להסתרת 
צנרת וכמחיצה מעכבת בעירה. צמנט בורד הם לוחות אידיאלים לאזורים רטובים כגיבוי לאריחים באיזור הכיור 
והאמבט או המקלחת. ניתן לחתוך לוחות צמנט לפי מידה עם כלי עבודה שמכילים קרביד ולחורר בעזרת מקדחי 

מתכת.

צמנט בורד עמידים למים ועובש אך אין להביאם במגע ישיר לאורך זמן עם מים אלא אם מצפים את לוח הצמנט 
בקרמיקה בתוספת רובה.

בענף הבניה עשויים להיות ללוחות הצמנט שמות נוספים :  ״פיברצמנט״ / ״מסטרקיר״ / Strong Board / ואפילו 
גיימס הארדי

צמנט בורד-לוחות צמנטים



 רחוב המרכבה 26, א.התעשייה חולון
03-5562267

www.baudecor.co.il

www.baudecor.co.il

www.baudecor.co.il


