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חברת ארבל-שטראוס בע"מ בבעלותם של עפרי 
שטראוס ועמרי ארבל הוקמה בשנת 2007.
החברה מייבאת, משווקת ומתקינה, אביזרי 
בטיחות ופתרונות לחניונים, דרכים, משטחי 

תעשייה, מרכזים לוגיסטיים וכן פתרונות נגישות 
ומחברים מודולארים.

לחברה, המרכז הלוגיסטי הגדול בתחום 
וברשותנו המלאי הגדול והמגוון הרחב ביותר 

בארץ, של מוצרי בטיחות. הכל תחת קורת גג 
אחת.

מבין מוצרינו ניתן למצוא מגוון רחב של דגמים, 
גדלים ואיכויות שונות, בהתאם לדרישות הלקוח 

ובהתאמה לכל כיס.

כחלק מהרצון שלנו לתת ללקוחותינו את השירות 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לחברה צוות סוכני 

שטח המגיעים עד לאתר הלקוח, צוות משרד 
למתן שירות לקוחות יעיל ואיכותי, מערך לוגיסטי 

לצורך אספקת הסחורה ביעילות ובמהירות, 
מהיום למחר וצוות התקנות אחראי ומנוסה 

בברכה,להתקנת המוצרים באתר הלקוח.
עפרי שטראוס ועמרי ארבל.

בארבל שטראוס, הצבנו לעצמנו מטרה להתמחות 
בהבאת המוצרים החדשים והמעודכנים ביותר בשוק 

 ולתת מענה, יעוץ ופתרונות מלאים בכל תחום
בו אנו עוסקים. אנו גאים ברמת הידע וההבנה 

הגבוהה שלנו בכל מוצר ומוצר, על מנת שנוכל לשרת 
את לקוחותינו בצורה הטובה ביותר.

כחלק מהרצון העז של החברה לתת את המענה 
העדכני ביותר ללקוחותינו, אנו מקפידים לבקר 
בתערוכות ברחבי העולם ולהביא את המוצרים 
והטכנולוגיות העדכניות ביותר. ארבל שטראוס 

בע”מ הינה המשווקת הבלעדית בישראל של חברות 
אירופאיות המובילות בעולם כגון:

Evelux, Sabacaucho, Slow Stop, Interclamp, Mccue, Arfen, Heskins

ועוד... 

מלבד המקצועיות והידע שבידנו, מטרתנו היא לפני 
הכול, לתת את השירות והמבחר הטוב והגדול ביותר, 

במחירים אטרקטיביים, מהיבואן לצרכן.

נשמח אם תצטרפו לקהל לקוחותינו.
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פס האטה 
מפלסטיק 

10 קמ״ש

45

התקנה קלה ופשוטה

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

פס האטה מפלסטיק 20 קמ״ש פס האטה מפלסטיק 10 קמ״ש
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אביזרי חיבור
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PPCPPCהחומר
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1210212103מק"ט
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122מספר חורים ליחידה
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https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/speed-bumps/plastic-speed-bumps/10-kph
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/speed-bumps/plastic-speed-bumps/20-kph


R 330

300

22
º

20 km/h

R 80

250

30
º

10 km/h

30 40
400

R 585

18
°

7 6
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התקנה קלה ופשוטה

5 שנות אחריות

פסי האטה- Heavy Duty) PVC( לעומסים קיצוניים

1211212113מק"ט

PPCPPCהחומר

4Xעיני חתול

82מספר חורים ליחידה
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מחזירי אור

מודולרי

אביזרי חיבור
12

104

30013
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אביזרי חיבור
12

104

30013
3

התקנה קלה ופשוטה

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

5 שנות אחריות

TUV תו תקן

3 שנות אחריות

התקנה קלה ופשוטה

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

TUV תו תקן

פס האטה מפלסטיק 40 קמ״ש

פס האטה מגומי

1210612107מק"ט

תרכובת PVCתרכובת PVCהחומר

4Xעיני חתול

82מספר חורים ליחידה

1210812109מק"ט

תרכובת PVCתרכובת PVCהחומר

Xמדבקות זוהרותעיני חתול

82מספר חורים ליחידה

300106300107מק"ט

גומי ממוחזרגומי ממוחזרהחומר

X Xעיני חתול

82מספר חורים ליחידה

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/speed-bumps/pvc-speed-bumps
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/speed-bumps/plastic-speed-bumps/40-kph
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/speed-bumps/rubber-speed-bumps


מראות פנורמיות - פוליקרבונטמראות פנורמיות - אקריליק

מתאים 
לעמוד 

50∅-90∅

מתאים 
להתקנה 

על קיר

ניתן 
לכיוונון

9 8

5 שנות אחריות

התקנה קלה ופשוטה

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

5 שנות אחריות

TUV תו תקן

התקנה קלה ופשוטה

אחריות לשנה

 המראה כוללת
חבק מתכוונן לעמוד

מראות כדוריות

מתאמים להתקנה

1222912227מק"ט

∅800∅600קוטר

1226512246מק"ט

400x600600x800מידה

300162300163מק"ט

∅900∅450קוטר

pkc300101 pkc300102 pkc300103 pkc 300100מק"ט

∅1000∅800∅600∅450קוטר

∅76 מ״מ∅76 מ״מ∅48 מ״מ∅48 מ״ממתאים לעמוד

300112300112Sמק"ט

מתאים למראה 
בקוטר

450-600800-1000

300202S300202מק"ט

מתאים למראה 
בקוטר

450-600800-1000

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/panoramic-mirrors/pck
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/panoramic-mirrors/spherical-mirror
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/panoramic-mirrors/acrylic-mirrors
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/panoramic-mirrors/square-panoramic-mirrors
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/panoramic-mirrors/pck/polycatbonate-panoramic-mirror-adapter
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/panoramic-mirrors/panoramic-mirror-telescopic-adaper
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TUV תו תקן

קונוסים

מעצור חניה מפלסטיק

התקנה קלה ופשוטה

* הקונוסים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

ידית נשיאה3 שנות אחריות

מתאם 
להתקנת 

אביזרים

מתאם 
לשרשרת

12231מק"ט

PPCהחומר

5מספר חורים ליחידה

אביזרי חיבור
12

104
30013

2

ניתן למיתוג אישי

מעצור PVC לגלגל

התקנה קלה ופשוטה

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

אחריות לשנה

500

160

100
H

אחריות לשנה 
)ללא מחזירי אור(

TUV תו תקן

TS EN13422+A1 תקן

11

מעצור חנייה מפלסטיק

12216מק"ט

PVCהחומר

3מספר חורים ליחידה
152מק"ט

1.5 מטראורך

מוט חיבור בין קונוסיםתיאור

123251233712332מק"ט

900700500גובה

PVCPVCPVCהחומר

1.2 ק״ג2.3 ק״ג3.6 ק״גמשקל

3 שנות אחריות

1800

150

100
H

 126A :מק"ט

מק"ט: 174

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/conus
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/park-stopper/park-stopper-heavy-duty
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/park-stopper/pvc-wheel-stopper
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עמודים גמישים מוזלים עמודים גמישים- פרימיום

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

התקנה קלה ופשוטה

עמיד במיוחד

אחריות לשנה

80∅

80∅

80∅

80∅

200∅200∅200∅200∅

180∅ 200∅180∅260∅200∅

45
0

30
0

75
0

10
00

75
0

75
0

75
0

45
0

260

100∅ 80∅

80∅

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

מק"ט: 111

41
0

360

מק"ט: 110

39
0

מק"ט: 120

28
0∅

אביזרי חיבור
12

104

30013
3

מתאם לשרשרת

 מחזירי
אור גמישים

דגמים מוזלים במחירים משתלמים

12211122121221412215מק"ט

3333מספר חורים ליחידה

 TPU 122371228612250 1228312281מק"ט דגם אקונומי

3001091227412272מק"ט דגם מוזל

333434מספר חורים ליחידה

מתאם אינטגרלי 
להתקנת אביזרים

XXX

 מתאם
להתקנת אביזרים

מק״ט 194

78
0

300

10
00

מק״ט 174

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/flexible-delineator-posts/low-cost-flexible-poles
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/flexible-delineator-posts/premium-flexible-poles
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/signage-and-signpost/signs-on-posts


עמודי חסימה מברזל

14

עמודי חסימה מפלסטיק

עמודי חסימה מברזל

עמודי חסימה פולימרים

150∅150∅

80
0

80
0

180∅

80
0

180∅

80
0

60
0

60
0

150∅

150∅

270

50
0

270

50
0

12285 מק"ט

ביציקת בטון התקנה

600001 600005 מק"ט

ביציקת בטון עם ברגים התקנה

תוספת 
מחזיר אור

אביזרי חיבור
12

104

30013
3

מק״ט 102

15

150∅

76∅

150

60
0 80

0

300

חור אינטגרלי 
לשרשרת

אחריות לשנה

עמוד שרון

עמוד ירון
אפשרות לשליפה מהירה 

באמצעות מפתח  
מק"ט: 500315

בפני
מיד

ע

ז ם י ל ד נ ו

אפשרות לחירוץ וצביעה
12285H מק"ט

1220512205B      122131  12213מק"ט

PE  PE PEPEהחומר

מס' חורים 
ליחידה

4  4  44

300174300175300220300220A300134300176מק"ט

ברזל צבועברזל מגולווןנירוסטה 316נירוסטה 316ברזל צבועברזל צבועהחומר

תושבת נשלפת יציקת בטוןהתקנה
תושבת נשלפת יציקת בטוןיציקת בטון

עם ברגיםעם ברגיםיציקת בטון

עומד בתנאי תקן הנגישות

מאושר ע"י כיבוי אש, 
לשימוש כעמוד חסימה 

ברחבות כיבוי אש

עיצוב מותאם לעמודי החסימה בישראל

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/barrier-post/blocking-bollards-sharon
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/barrier-post/x-last/yaron
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/barrier-post/plastic-barrier-posts
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/barrier-post/blocking-posts-in-concrete-casting


1617

יציבות מירבית

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

מחסום פלסטיק - ניו ג׳רזי מחסום פלסטיק

12515מק"ט

מחזיר אור

חיבור 
אינטגרלי 
למוצרים 

נלווים

קליפסים 
לחיבור בין 

הגדרות

ניתן לערום

רגל ניתנת 
לסיבוב

חיבור בין יחידות

בסיס כבד ניתן לערום

ניתן לחבר 
עמוד גמיש

12520מק"ט

PPC-PVCחומר

20 ק״גמשקל

קליפס חליפירגל חליפיתתיאור

115192מק"ט

12510מק"ט

PPC-PVCחומר

12.5 ק״גמשקל

1000

1500

60
0

1000

400

מחסום פלסטיק מתקפל

2300

10
70

250

ניתן למיתוג אישי 
שלט 52X103 ס"מ

מק"ט 52511

ניתן למיתוג אישי מק"ט 12512

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/plastic-fence-and-new-jersey-fence/new-jersey-fence
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/plastic-fence-and-new-jersey-fence/folding-fence
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/plastic-fence-and-new-jersey-fence/plastic-fence
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מוצרים לסימון ותיחום מפגעים

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

קל לאחסנה והובלה

מתאים לסימון קבוע/ 
זמני

TUV תו תקן

מתאים למוצרים נלווים

124041242012403מק"ט

בסיס- PPהחומר
PPC -עמוד

בסיס- PVC יצוק
PPC -עמוד

PP -בסיס
PPC -עמוד

4.5 ק״ג6.5 ק״ג12 ק״גמשקל
12

00

12430מק"ט

בסיס- PVC יצוקהחומר
PPC -עמוד

8.5 ק״גמשקל

10
0

48
0

90
0

270

220

600

90
5

495

חור 
אינטגרלי  
לשרשרת

תבריג 
אינטגרלי  
למוצרים 

נלווים

משקולת בסיס

מתקפל לצורך 
איחסון

ניתן לערוםידית נשיאה

חור אינטגרלי 
לשרשרת

תבריג אינטגרלי 
למוצרים נלווים

תבריג אינטגרלי למוצרים ידית נשיאהמשקולת ליציבות מירבית
נלווים

 מתפרק
לצורך 
אחסנה

12423מק"ט

7 ק״גמשקל

124171241612410מק"ט

12 ק״ג6.5 ק״ג12 ק״גמשקל
* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

400∅

110∅

12
00

400∅

80∅

11
00

370∅

63∅

10
00

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/poles-with-weights-and-panels-for-marking
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דוקרן ברזל חד כיווני

88
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3

4
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550

1000
55
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מק"ט 170

מק"ט 158

מק"ט 165

מק"ט 171
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0

אביזרי חיבור
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104

30013
3

75
0

45
0

1000

200

H

100
H

100
H

100

200200

1000
1000

1

אפשרות להוספת 
קפיצים כפולים

אביזרי חיבור
300113

S

אביזרי חיבור
300113

מפרידי נתיבים

300111x2 מק״ט

יש לקרוא באתר הוראות התקנה ותחזוקה

אין אחריות לכל נזק שיגרם לצד ג'

אחריות לשנהאין אחריות על דוקרנים או חלקיהם

עמיד בכל תנאי מזג האוויר

התקנה קלה ופשוטה

1200
150

H

50
12001200

150150

H

50
H

50

דוקרן ללא קפיציםסט שינייםציר ראשיפלטה לנעילת דוקרןתיאור

300213A300218300219300213מק"ט

8---מספר חורים ליחידה

דוקרןכיפת לנעילת לדוקרןקפיץסט שינייםבורג לצירציר ראשיתיאור

300146300143300145300121300211300111מק"ט

8-----מספר חורים ליחידה

122621227012268מק"ט

PPCPPC / PUPPC / PUהחומר

666מספר חורים ליחידה

122021220312204מק"ט

PPCPPC / PE PPC / PEהחומר

333מספר חורים ליחידה

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/traffic-separator
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/spikes-barier


התקנה קלה ופשוטה

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

TUV תו תקן

עיצוב שלטים לפי הזמנה

יום טעינה = לילה עבודה

אחריות לשנה

אביזרי חיבור

ניקוי חניונים

שלטי LED סולארים/חשמליים

נצנצים סולארים

11838CW11838SS11838GVמק"ט חשמלי

11844CROSSWALK11844STOP11844GIVEWAYמק"ט סולארי

מתאים 
 לעמוד

63-50∅ 

ניתן לכיוונון

11814118161181911817מק"ט

360o360oדו צדדידו צדדיתיאור

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

400110400109300113300113S300217161מק"ט

12/1108/9.512/25014/2506/606/105מידה

5-6 מ”מ6 מ”מ12-14 מ”מ11-12 מ”מ8 מ״מ12 מ״מקדח

אספלטבטוןאספלטאספלטבטוןבטוןייעוד

עוגן חץ 12 מ”מ תיאור
קצר להתקנה כללית

עוגן חץ 8 מ”מ קצר 
להתקנה כללית

יתד נעיצה 
לריתוך לדוקרן

יתד נעיצה לריתוך 
לדוקרן מאסיבי

דיבל דפיקה 
60/6

מסמר להתקנת 
עיני חתול/ 

כפתורי הרעדה

12104300172160300133300132300216מק"ט

3/8 קצר5/16 ארוך5/16 קצר18/90/1017/3/8/20014/70/80מידה

13 מ”מ11 מ”מ11 מ”מ14 מ”מ17 מ״מ17 מ״מקדח

בטוןבטוןבטוןאספלט/בטוןאספלט/בטוןאספלט/בטוןייעוד

בורג פטנט תיאור
להתקנה כללית

בורג פטנט ייעודי 
למעצורי חניה מגומי

בורג פטנט קטן 
להתקנת מוצרי

 EVELUX
ג׳מבו לבטוןג׳מבו לבטוןג׳מבו לבטון

23 22

60
0

600

29
3

345

 • ניקוי יסודי לחניונים, מפעלים ומבני תעשייה
 • שטיפה של מגוון משטחים במכונות רכובות יעודיות

• חידוש וריענון סימונים
• ניקוי חניונים של מבני מגורים

 • ניקוי ושטיפת צנרת ספרינקלרים
 • שטיפת קירות 

 • ניקוי ושטיפה בלחץ מים וקיטור
• שאיבת הצפות בגובה אפס

https://www.asclean.co.il/parking-lot-cleanup
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/fittings-and-related-products-for-installation/connecting-accessories
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/signage-and-signpost/solar-led-signs
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/blinker
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מוצרי הנגשה לנכיםמוצרי סימון ומניעת החלקה

*בעל מקדם חיכוך R9    /    *מאושר על ידי מכון התקנים
                  

A-MB-55 A-MB-75-2 מק"ט

פס אלומיניום זוויתי למדרגות פרופיל אלומיניום למניעת החלקה תיאור
5.5x3x270 ס״מ 7.5x5.5x270 ס״מ מידות    

*בעל מקדם חיכוך R9    /    *מאושר על ידי מכון התקנים
                  

משטחי אזהרה

פסים מובילים

כפתורי אזהרה

פסי אלומיניום 
למדרגות

זוהר בחושך

330X ס"מ
דה10

מי

ד ת ח ו י מ

330X ס"מ
דה10

מי

ד ת ח ו י מ

H-H3403N-GL H-H3402D-Y/B H-H3402Y   H-H3402N מק"ט
5 ס״מ רוחב, 18.3 מטר אורך בגליל מידות

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה תאור

5002 5001W 5001B 5001 מק"ט
5 ס״מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל מידות

לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה, חומר עבה, בעל מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים תאור 

10002 10002W 10002B 1002Y5 מק"ט
5 ס״מ רוחב, 33 מטר אורך בגליל מידות

תאור     לשימוש פנימי / חיצוני, בעל דרגת חספוס גבוהה, חומר עבה, טקסטורה קוביות, בעל מקדם חיכוך R11 נבדק ואושר ע"י מכון התקנים

H-FOSERO H-H3506X EN488-100MMX1X17M EN488-50MMX1X17M H-H3402NUC-B 6103E מק"ט

1 ליטר 1700x10 ס״מ 1700x5 ס״מ 1830x5 ס״מ 1000x5 ס״מ מידות
רולר להדבקה פריימר דבק בוטילי יכולת הידבקות מירבית סרט סטנדרטי תאור

8018W 8018B   8018Y מק"ט

60X60 ס״מ 60X60 ס״מ 60X60 ס״מ מידות

פוליאוריטן פוליאוריטן פוליאוריטן חומר

8016W 8016B   8016Y מק"ט

60X30 ס״מ 60X30 ס״מ 60X30 ס״מ מידות

פוליאוריטן פוליאוריטן פוליאוריטן חומר

9001   9000 מק"ט
45 ס"מ אורך 30 ס"מ אורך מידות

פס מוביל מאלומיניום כולל פס ניגודי פס מוביל מנירוסטה תיאור

80028002A80038003Aמק"ט

כפתור נירוסטה חרוט תיאור
לקידוח ונעיצה

כפתור נירוסטה חרוט 
להדבקה

כפתור פליז חרוט 
לקידוח ונעיצה

כפתור פליז חרוט 
להדבקה

*מאושר על ידי מכון התקנים

*מאושר על ידי מכון התקנים

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/marking-and-non-slip/anti-slip-stripes
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/marking-and-non-slip/aluminium-anti-slip-stripes
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/accessibility-in-public-places/stainless-steel-tactile-surface-strips
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/accessibility-in-public-places/warning-buttons
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/accessibility-in-public-places/tactile-surface-strips
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/accessibility-in-public-places/warning-surfaces-for-the-blind
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ביתני שמירה ושירותים

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

שלד רצפה - פרופיל 180x58/50 U, עובי 1.5 מ״מ מגלוון
שלד גג - פרופיל 100x58 U, עובי 1.5 מ״מ מגלוון

חיפוי רצפה - PVC 2.5 מ״מ המודבק על משטח לוחות 
צמנט בורד 16 מ״מ

עומס במשקל שלג - 80 ק״ג למ״ר
עמידות ברוח - 102 קמ״ש

עמידות בפיזור משקל רצפה - 200 ק״ג למ״ר

דלת אלומיניום עם חלון קבוע

חלונות זכוכית עם מסגרת אלומיניום.
סורג לחלון קטן/דלת

H-MEBA67/84CM מק״ט
סורג לחלון גדול

 H-MEBA138/84CM מק״ט

אוזניים לחיבור כבלים 
ב-4 פינות המבנה, הצבה 

על משטח יציב ומפולס

חיפוי עליון - לוח פאנל מחוזק בכיפוף טרפזי,
מחופה יריעת מתכת מגולוונת בעובי 0.5 מ"מ

חיפוי תקרה פנים - חיפוי יריעת PVC דקורטיבי קשיח בצבע לבן
מרזב היקפי - מי גשמים ינוקזו דרך 4 פינות המבנה 

במרזב פנימי חבוי

סנדוויץ פאנל בעובי 50 מ״מ          
RAL 9002 חיפוי חוץ - יריעת מתכת מגולוונת 0.5 מ"מ, גוון

חיפויים נוספים בהיקף המבנה - פרופילי פח מגולוון 
RAL 9002 מכופף עובי 1.5 מ״מ, צבוע

 k:0.26 Kcal/m²hC ,קירות - פוליסטירן בעובי 50 מ"מ
k:0.68 Kcal/m²hC ,גג - צמר סלעים בעובי 50 מ״מ

k:3.85 Kcal/m²hC ,רצפה - צמנט בורד 16 מ״מ

ביתן שמירה 
110x145 ס"מ

ביתן שמירה 
145x145 ס"מ

ביתן שמירה 
145x220 ס"מ

27

H-EI110X145STDמק״ט

H-EI145X145STDמק״ט

H-EI145X220STDמק״ט

קונסטרוקציה

קירות

גג

מערכת חשמל תקניתבידוד
כוללת לוח חשמל, תאורה,

שקעי חשמל ותקשורת,
הכנה למזגן.

מזגן מק״ט 300196 

חשמל

חלונות

אמצעי הרמה

דלתות

https://www.cabin-container.asclean.co.il/
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עמיד בכל תנאי מזג אוויר

ביתן שמירה 
145x270 ס"מ

ביתן שמירה 
220x220 ס"מ

ביתן שמירה 
220x270 ס"מ

תא שירותים יחיד
145x110 ס"מ

תא שירותים כפול
145x220 ס"מ

תא שירותים לנכים
220x220 ס"מ

H-EISWC145X110STDמק״ט H-EI145X270STDמק״ט

H-EI220X220STDמק״ט

H-EI220X270STDמק״ט

H-EIDWC145X220STDמק״ט

EISWCDI220X220STDמק״ט

1.
10

1.45

1.
45

2.20

https://www.cabin-container.asclean.co.il/
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הגנה דינאמית מפגיעת מלגזות

31

500103500104500105מק"ט

מטר אורך צינור 76.1 מ״מ תיאור
עובי דופן 5 מ”מ

מטר אורך צינור 101.6 מ״מ 
עובי דופן 6.3 מ”מ

מטר אורך צינור 177.8 מ״מ 
עובי דופן 8 מ”מ

500118500119500120מק"ט

עמוד קומפלט סוג 3עמוד קומפלט סוג 2עמוד קומפלט סוג 1תיאור

* כולל  עמוד בגובה 90 ס״מ וברגים לעיגון

500106500109500112מק"ט סוג 1

500107500110500113מק"ט סוג 2

500108500111500114מק"ט סוג 3

500100500101500102מק"ט

תושבת סוג 3תושבת סוג 2תושבת סוג 1תיאור

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/dynamic-shields
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Heavy Duty

Heavy Duty

מעקה הגנה מודולרי

מגן קיר נמוך

מגן רגל למערכות מידוף

Heavy Duty

פלסטיק

184mm

406mm140
165רוחב רגל מדף

19

102

 

550

M-RG-K-150 :מק"ט

550

32

60-85
90-120

M- RM- K- 335 - 307M- RACK-GARD-120-RMמק"ט

90-120 מ"מ60-85 מ"ממתאים לרוחב רגל

M-CSSYP-48M-V2M-CSSYP-48C-V2M-CSSYP-48E-V2M- WHB-BR2900מק"ט

 פרופיל מגולווןרגל קצהרגל פינהרגל אמצעתיאור
80X40X4

M- WHB-LGCLM- WHB-LGLM- WHB-BR2900M- WHB-JOINERM-WHB-DECמק"ט

 פרופיל מגולווןרגל מרכזרגל פינתית תיאור
80X40X4

מכסה אלומיניוםמחבר אמצע

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/leg-protectors-shelving-systems/heavy-duty
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/modular-protection-raill
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/wall-protectors/low-wall-shield
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/leg-protectors-shelving-systems/plastic


התקנה קלה ופשוטה

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

34

Rack End Protector V2 - מגן ראש מדף

35

  Crash Barrier V2 - מגן קיר

Double Stacked Crash Barrier

M-CB-C-END-904-NC M-CB-C-MID-904-NC M-CB-C-CNR-904-NC M-CB-C-EXT-307  מק"ט

רגל קצה      רגל אמצע רגל פינה תיאור מעקה

M-B-C-DEND-BM-CB-C-DMID-Bמק"ט

רגל אמצערגל קצהתיאור

M-RE-C-RHT-904M-RE-C-LFT-904מק"ט

מגן לראש מדף שמאלמגן לראש מדף ימיןתיאור

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/wall-protectors/clash-barrier
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/leg-protectors-shelving-systems/rack-end-protector
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/wall-protectors/double-stacked-clash-barrier
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מסילת אלומיניום 
מצופה פלסטיק

פלדת אל חלד
Stainless steel

הגנות בתוך סופרמרקטים

36

M- MCCS - TUBE - 2MM- CSSSR - CSF  - 10M- MCCS - 25M- MCCS - 5M- MCCS - 12מק"ט

פקקמחבר אמצעזוויתרגלית + פלאנג'צינורתיאור
פלסטיקפלסטיקפלדת אל חלדפלדת אל חלדפלדת אל חלדחומר

M- CSRA- 143M- CSL/CSF- 10M- CSRC-AM- CSRE-Aמק"ט

פקקזווית מתכווננתרגלית + פלאנג'מסילת הגנהתיאור
אלומיניוםאלומיניוםפלדת אל חלדאלומיניום - פלסטיקחומר

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/super-market-protection
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Interclamp קוטר חיצוני במ"מסוג צינורמידת

A27¾"26.9

B341"33.7

C421¼"42.4

D481½"48.3

E602"60.3

מחברים למאחזי יד 
חיבור בקו אפס

מספר קטלוגי מוטבע ע"ג כל 
מחבר לזיהוי נוח

 TÜV Rheinland כל מחברי                        נבחנו ומאושרים בתקן
כולל מבחני עומס, וויברציות ועמידות בתנאי מזג אוויר

ברגי Stainless Steel למניעת 
מחברי                      משמשיםחלודה ועמידות מירבית

מחברי                       נבדקו

כמערכת מודולרית לבניית כל 
קונסטרוקציה ביתר קלות

ונמצאו עמידים במיוחד גם תחת 
וויברציות מאסיביות

לפי תקן BS EN ISO 1461:2009 מגן 
 מפני קורוזיה להבטחת עמידות

לאורך שנים

ציפוי גילוון חם

זיהוי

ברגי הידוק אל חלד
מודולריות

עמידות  בוויברציות

תקנים

http://www.clamp.co.il
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התקנה קלה ופשוטה

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

40

http://www.clamp.co.il
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התקנה קלה ופשוטה

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

מוצרים נוספיםמשטחים להפחתת עייפות

שומר חניה

23 14

ספריי צבע לסימון

מגביל גובה

משטחים ארגונומיים, אידיאליים להצבה בכל מקום בו עובדים בעמידה זמן ממושך. 
שימוש במשטחים מגביר את זרימת הדם בגוף, מפחית עייפות, 

בעיות אורתופדיות ומעלה את תפוקת העובדים. 
מתאים לעבודה בסביבה קשה כגון: סביבה רטובה, 

משטחים שומניים, סביבת עבודה אגרסיבית לרבות מוסכים ומסגריות.

שוליים משופעים, לחיבור חלק עם הרצפה.

מגביר אחיזה ומונע החלקה.

אביזרי חיבור
12

104

30013
3

E-6090ENמק"ט

60x90 ס״ממידות

ERGOMAT NITRILדגם

Virgin nitrile rubberחומר גלם

זוג3 שניםאחריות
 ל

יר
מח

*

30
00

30
00

מחזירי אור

סרט סימון

300122300122D300124300123מק"ט 3 צול

3001222.5-30012423001232מק״ט 2.5 צול

מערכת חיבור תיאור
לתמרור

מערכת חיבור
דגל

עמוד ברזל מגולוון כולל פלטה 
להתקנה על משטחים מרוצפים

עמוד ברזל מגולוון להתקנה 
ביציקת בטון

רב עוצמהרב עוצמהרב עוצמהתיאור

00700100351215122מק"ט

10x1000 ס״מ5x1000 ס״מ5x3000 ס״מ5x3000 ס״מ5x3000 ס״ממידה
* אסור לשימוש על כלי רכב

300160מק"ט

70 ממ רוחב בגליל באורך 200 מטרמידות
42

300110מק"ט

6מספר חורים ליחידה

הערות: מסופק עם מנעול ואביזרים לעיגון 
לריצפה

300181 / 300180מק"ט

x 12 x 300 / 600 3  מידות

אלומיניום  - מחזיר אור - צהוב שחורחומר

ס״מ

20742207462060820604מק"ט

מכונת סימון להתזת ספרייספריי צהובספריי לבןתיאור
רדיוסים ומעגלים

מכונת סימון להתזת 
ספריי קווים ישרים

עמודים לתמרורים

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/parking-guard/a-private-parking-barrier
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/rubber-surfaces-for-fatigue-relieving
http://asclean.co.il/catalog-safety-equipment/spray-paint-marking
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/fittings-and-related-products-for-installation/300124-2
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/reflector-tape
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/marking-sheets
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/height-limiters
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עמוד תור

מעבר כבל

כפתורי הרעדה וסימון

שרשרת פלסטיק

1200412006מק״ט

PPCPPCהחומר

42מספר חורים ליחידה
* המוצרים אינם מאושרים ע״י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות

1229212294E-EBRRAE-EBSRAמק"ט

ספוג עם דבק דו צדדי להדבקהPPC+PVCPVCהחומר

--66מספר חורים ליחידה

A-RG150A-RG001מק"ט

סופית למגן קיר מגומימגן קיר מגומיתיאור
15X200X3000מידות בס"מ

122מק״ט

1.6 מטראורך רצועה

128מק״ט

25 מטרכמות בחבילה

מגן קיר

מגיני פינה

600

50
0

75
H

140 120

25
H

9090

90
0

8080

80
0

90
0

320∅

65∅

H

120
220

28

35

40

1200

33.5
28

7

1200

12298מק"ט

PPCהחומר

2מספר חורים ליחידה

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/cable-protector
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/traffic-cat-eyes
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/plastic-chain
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/corner-shield
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/defenses-and-defenders/rubber-wall-protector
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/poles-with-weights-and-panels-for-marking/crowd-control-stanchion-pole
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התקנה קלה ופשוטה

TUV תו תקן

עמיד בכל תנאי מזג אוויר

3 שנות אחריות

תמרורים
תמרורי אזהרה והתראה

תמרורי הוריה

תמרורי זכות קדימה

שלטי דמות צורניים

סד עצירה מפלסטיקסנדל דנוור

מעמד אזהרה מתקפלמקדח לפטישון

*אינו מומלץ ע"י משרד התחבורה

300500300501300502300503מק״ט

950מק"ט

150x17מידות

108מק״ט

300203מק״ט

46

גלגל קטן300212מק"ט

גלגל גדול300212Bמק״ט

470 200

230
H

https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/signage-and-signpost/signs-and-traffic-signs
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/signage-and-signpost/safety-signs
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/truck-stopper
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/sandal-for-the-car
https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/additional-products/fittings-and-related-products-for-installation/hammer-drill
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תמרורים
תמרורי איסורים והגבלות     

תמרורי מודיעין והדרכה

תמרורי תחבורה ציבורית

תמרורי סימון על פני הדרך

תמרורים באתר עבודה

http://https://www.asclean.co.il/catalog-safety-equipment/signage-and-signpost/signs-and-traffic-signs

