
חומרי גלם

ומוצרים

לשימושים

דקורטיביים
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לתשומת לב המתכנן:
קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים.

למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות 
לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה הנתונה בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

לתשומת לב המתכנן:
קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים.

למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות 
לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה הנתונה בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.
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לוחות נירוסטה )פלב"מ( דקורטיביים מובלטים

לוחות נירוסטה דקורטיביים מובלטים, מהווים 
כיום פתרון עיצובי ממדרגה ראשונה המשלב 
הן  לשימוש  המיועד  ומהודר,  אסתטי  מראה 
במקומות  והן  וציבוריים  סואנים  במקומות 

פרטיים.

נוחות בעיבוד עם  תכונות החומר המשלבות 
הוצאות אחזקה מינימליות, הפכו את לוחות 
ונפוצים למבוקשים  הדקורטיביים  הנירוסטה 

מאד.

מאפשר  הרחב  והגימורים  הדוגמאות  מגוון 
ופותח  ייחודית  עיצובית  גישה  מתכנן  לכל 
פנים  בשימושי  ומקורי  חדשני  למראה  פתח 
וחוץ מגוונים בענפי הארכיטקטורה והעיצוב.

יישומים:
עמודים,  ציפוי  קירות,  חיפוי  מבנים,  חיפוי 
דלפקים, דלתות, משקופים, מעליות, ריהוט, 

שילוט, נגרות ועוד.

חומר:
נירוסטה 304 )316 ביבוא(

בחלק מהדגמים הפח מסופק בגימור מבריק.

מידות:
עובי 0.8/1.5 מ"מ

אורך/רוחב: 1250X2500 מ"מ
)ניתן לקבל גם במידות / עוביים אחרים ביבוא(.



לוחות נירוסטה )פלב"מ( דקורטיביים מובלטים-מגוון דגמים במלאי
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* הדגמים מגיעים בגוון   
   מט/מבריק
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לוחות נירוסטה )פלב"מ( בגימורים אומנותיים

הינם  אומנותיים  בגימורים  נירוסטה  לוחות 
לעיצוב  כסמל  בעולם  האחרונה  המילה 
עם  מיוחדת  איכות  המשלב  ומהודר  יוקרתי 

מראה עדין וסולידי.

בטכניקות חדשניות יוצרו למעלה ממאה דגמים 
נירוסטה  לוחות  בסיס  על  שונים  אומנותיים 

נירוסטה  לוחות   / SUPER 8 מראה בגימור 
כימית. בצריבה  תחריטים  עם  מלוטשים 

יישומים:
פנים: ציפוי דרגנועים, ציפוי תקרות, קירות, 
עמודים,  חיפוי  מעליות,  חלונות,  דלתות, 

דלפקים, שילוט ועוד.

ראווה,  חלונות  מחיצות,  כניסה,  פתחי  חוץ: 
חיפוי עמודים, שילוט ועוד.

מידות:
עובי 0.8/1.5 מ"מ

אורך/רוחב: 1250X2500/1219X2248 מ"מ
)ניתן לקבל גם במידות שונות לפי דרישה(.



לוחות נירוסטה )פלב"מ( דקורטיביים צבעוניים
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כיום  מאפשרים  הצבעוניים  נירוסטה  לוחות 
למעצב, האדריכל והמתכנן, להשתמש בפיתוח 
ועמידותה של  חוזקה  זה, המשלב את  מיוחד 
נפלאים. צבעוניים  אפקטים  עם  הנירוסטה, 

בתהליכי   מתבצעת  השונים  הגוונים  קבלת 
באמצעותם  אלקטרו-פוליש,  כימית,  צריבה 
מתקבל הגוון המבוקש )ללא פיגמנט( אשר 
הופך לחלק מהחומר ולכן אינו דוהה או ניסדק 
בכל תהליכי העיבוד. )הלוחות מסופקים עם 

ציפוי P.V.C להגנה בתהליכי העיבוד(.

יישומים:
דקורטיביות  לאפליקציות  בסיס  חומר 
מגוונים וחוץ  פנים  לשימושי  באדריכלות 

דרגנועים,  חיפוי  לובי,  בחדרי  תקרות  כגון: 
מכונות,  למכשור,  דקורטיבי  ציפוי  דלפקים, 
נגרות אומנות,  גופי תאורה, עבודות  שילוט, 

ועוד.

מידות:
עובי 0.8/1.5 מ"מ

אורך/רוחב: 1250X2500 מ"מ

כל דגמי לוחות הנירוסטה אפשריים בגוונים 
שונים לפי דרישה.

הקטלוג להמחשה, יש לקבל דוגמא מוחשית 
ההזמנה. ביצוע  לפני  הנכון  הגוון  עם 
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אריחי נירוסטה )פלב"מ( לריצוף וקירוי

אריחי הנירוסטה  מהווים מהפכה אמיתית 
אריחי  ידי  על  כה  עד  שנשלט  בתחום 

הקרמיקה והחרסינה.
קלות משקלם, הנוחות והפשטות בהתקנתם, 
עמידותם בפני שחיקה, סדקים ושברים ומעל 
אותם  הפכו  והמהודר,  היוקרתי  מראם  לכל 
המתכננים  ידי  על  מבוקש  למוצר  בהדרגה 
רב  הידור  הדורשים  למקומות  במיוחד 
ויוקרה, לצד תנועת עוברים ושבים מסיבית.

התקנה:
האריחים מגיעים מוכנים עם שכבה מיוחדת 
וקשיחים. ישרים  משטחים  על  להדבקה 

יישומים:
חדרי  מטבחים,  חנויות,  מעליות,  ריצוף, 
אמבטיה, משרדים, חדרי כניסה, לובי למבנים 
מפוארים, אולמות תצוגה, מספרות, מועדונים 

ורחבות ריקודים.

מידות:
אורך/רוחב: 297.5X297.5 מ"מ
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יישומים:
משטחי דריכה במפעלי מזון, תעשיה כימית, 
מדרגות,  מזחים,  ספנות,  ציבורית,  תחבורה 

מעליות, דרגנועים ארגזי משאיות ועוד.

תכונות:
מונע החלקה   •

וקורוזיה  שחיקה  בפני  גבוהה  עמידות   •
עמיד בטמפרטורות גבוהות  •

חוזק מכני גבוה בהשוואה לפלדה רגילה  •
קל לניקוי ותחזוקה  •

מידות:
עובי +4 עד +1.5 מ"מ

אורך/רוחב:
 1000X2000 /1250X2500 /1250X3000

1500X3000 מ"מ
)ניתן לקבל חיתוך מגליל לאורך מבוקש(.

תכונות:
מונע החלקה   •

עמידות בשחיקה  •
משקל נמוך  •

יישומים:
משטחי דריכה לרצפת אוטובוסים, משאיות, 
גשרי הליכה, מדרכות, במות עבודה, מכונות, 
קירות,  ציפוי  הבנין,  תעשיית  פלטפורמות, 

מזון  מפעלי  בתעשיה,  מדרכים  שיט,  כלי 
בריכות שחיה, דלפקים ועוד.

מידות:
עובי +1.5 עד +5 מ"מ

אורך/רוחב:
 1000X2000 /1219X2438 /1250X2500

1500X3000 מ"מ
)ניתן לקבל מידות אחרות עפ"י דרישה(

יישומים:
משטחי דריכה, ארגזי משאיות, ספינות, 

מדרגות ועוד.

מידות:
עובי +3 עד +6 מ"מ

אורך/רוחב:
1000X2000 /1250X2500 /1500X3000 מ"מ

פח רצפה מרוג )דמעות(
מק''ט: ...391

פח רצפה מובלט
מק''ט: ...391

פח רצפה BOSTEP -דגם 19
מק''ט: ...393

דגם יהלום )גימור מבריק(
מק''ט: ...539

פח רצפה מרוג )דמעות(
מק''ט: ...928

FIVE BARS )גימור מט(
מק''ט: ...539

פחי רצפה

פלדה שחורה ומגולוונתאלומיניום

נירוסטה 304, 316
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לוחות מנוקבים נירוסטה )פלב''מ( / פלדה מגולוונת

יישומים:
גידור,  תקרות דקורטיביות, מעקות, מערכות 
תעשייתיים,  שימושים  הצללה,  מערכות 

מערכות השתקה ועוד.

בהזמנה מיוחדת ניתן לקבל אפקט 
מיוחד עם ברק גבוה

)ליטוש אלקטרו כימי(

נירוסטה 304 או 316

מידות:
עובי: 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/3.0 מ''מ

אורךXרוחב: 1000X2000/1250X2500 מ''מ

מק"ט: ...396

פלדה מגולוונת

מידות:
עובי: 1-3 מ''מ

אורךXרוחב: 1000X2000/1250X2500 מ''מ

מק"ט: ...9396

לוח מנוקב עם חורים עגולים

לוח מנוקב עם חורים מרובעים

% שטח פתוח

23
23
30
33
40
36
40
40
40
55
40
51
45

% שטח פתוח

51
64
51
47
64

הנתונים ניתנים לשינוי. יש לוודא עם איש המכירות.

הנתונים ניתנים לשינוי. יש לוודא עם איש המכירות.

מרחק בין מרכזים )מ"מ(

2
4
3.5
5
6
8
9

12
15
12
18
20
26

מרחק בין מרכזים )מ"מ(

7
10
14
22
25

מידת ניקוב )מ"מ(

1
2
2
3
4
5
6
8

10
12
12
15
20

    מידת ניקוב )מ"מ(

5
8

10
15
20



09

POLYESTER / PVDF פחי אלומיניום בגוון טבעיפחי אלומיניום צבועים
שימושים: 

חיפוי קירות לשימושי חוץ ופנים, חיפוי 
עמודים, גגות ועוד.

גימור: 
POLYESTER או PVDF שיטת הצביעה

RAL 9006 ,RAL 9007 ,RAL 9016 :גוונים במלאי
ניתן להזמין מחו"ל ביבוא כל גוון בהתאם 

לדרישת הלקוח.
* אחריות היצרן על הצבע בהתאם לסוג 

חומר: 
אלומיניום 5052 / 1050

שימושים: 
חיפוי קירות, שלטי דרכים ועוד.

מידות: 
עובי: 0.5-6 מ"מ

פחים באורך ורוחב סטנדרטיים או בגליל
מק"ט: ...5381

הצבע המוזמן, מיקום ותנאי הסביבה.

מידות: 
עובי: 0.7-2 מ''מ

חתוכים למידה לפי דרישת הלקוח

מק"ט: ...5381

פחי אלומיניום מאולגנים במגוון צבעים

חומר: 
אלומיניום 5005 המתאים במיוחד לציפוי 

DIN-17611 אנודייז לפי תקן

גוונים:
זהב - G7-9 / G101 , טבעי, ברונזה

מק"ט: ...5380

מידות:
עובי: 1/1.5/2/3 מ''מ

פחים באורך ורוחב סטנדרטיים או בגליל

הגנה גבוהה בפני קורוזיה
הפח מגיע עם ציפוי PVC להגנה על פני 

השטח במהלך העבודה

תכונות: 
ציפוי אנודייז באיכות גבוהה תוצרת חוץ 

פני שטח יפים, חלקים ובמרקם אחיד

שימושים:
שימושים בהם דרושים איכות ופני שטח 

ברמת גימור גבוהה באדריכלות פנים וחוץ 
כגון: חיפוי קירות ועמודים, מוצרי זיווד 
אלקטרוני, שילוט ומוצרים דקורטיביים.
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SCOBOND סקובונד

שימושים:
חיפוי חיצוני של מבנים, שילוט, מחיצות 

פנימיות, מרכבי משאיות ושימושים 
דקורטיביים נוספים.

גדר באתר בניה- עובי 3 ס"מ.

תכונות:
• 	
• 	

• 	

• 	
• 	

דגמים:
• 	

• 	

• 	

חומרים:
פנל מרוכב הכולל 2 לוחות אלומיניום בעובי 
תרמופלסטי  חומר  וביניהם  מ"מ,   0.2-0.5

המיועד לבידוד חום, רעשים וויברציות.
ההדבקה הינה כימית ומכנית, ומבטיחה פנל 

אחיד ומוצק.

בעל מראה חלק ופני שטח נקיים
ובתנאי  אויר  מזג  בתנאי  בקורוזיה,  עמיד 

סביבה שונים )עירוניים ותעשיתיים(
הקל,  משקלו  למרות  וחזק  קשיח  הפנל 

עמיד במשבי רוח ולחץ
נוח, קל ופשוט לעיצוב ועיבוד )חירוץ / ניקוב(

מעמעם רעש ורעידות

PVDF 4 מ''מ מוגן אש.
גוונים במלאי:

.RAL 9006 ,RAL 9007 ,RAL 9016
Polyester 2mm/3mm

גוונים במלאי:
שחור, לבן, אפור, כחול, משי 101 ועוד.

ניתן להזמין מחו"ל ביבוא כל גוון בהתאם 
לדרישת הלקוח.

* אחריות היצרן על הצבע בהתאם לסוג 
הצבע המוזמן, מיקום ותנאי הסביבה.

מק''ט: ...5382 מידות:
עובי: 2/3/4/6 מ''מ

רוחב: 1220/1250/1270/1500 מ''מ
אורך: 2440-5000 מ''מ

סקובונדאלומיניוםפלדה

משקל
)ק''ג/מ''ר(

משקל
)ק''ג/מ''ר(

משקל
)ק''ג/מ''ר(

עובי
)מ''מ(

עובי
)מ''מ(

עובי
)מ''מ(

באותה רמת קשיחות - הסקובונד קל פי 3.4 מפלדה ופי 1.6 מאלומיניום:

קשיחות

14.8

18.7

25

7.3

8.9 

12.2

4.5

5.5

7.3

1.9

2.4

3.2

2.7

3.3

4.5

3 

4 

6 

0.13

0.25

0.60
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לוחות אקריל / פרספקס

מידות:
עובי: 3/5/8/10 מ"מ

אורך: 3050 מ"מ
רוחב: 2030 מ"מ

גוונים: שקוף, חלבי, צבעוני

מק"ט: 
FROST )דמוי התזת חול(        ...693063
693060... )יצוק(          CAST
693056... אקריל EXT )ייצור בשיחול(    

פרספקס צבעוני עם מרקם מט, שטח פנים 
דמוי התזת חול משני הצדדים.

בעל מראה מודרני / ייצוגי, ניתן להארה.
זמין במגוון צבעים רכים וחדשניים.

הבחירה הטבעית ליישום בכל היבטי העיצוב, 
התצוגה והשילוט לשימושי פנים וחוץ.

* לצפיה בקטלוג הצבעים המלא
www.scope.co.il היכנס לאתר סקופ
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(Form( מוקצף PVC לוחות

קל  משטח  מציעים  מוקצף   PVC לוחות 
משקל ועמיד לשימוש רבגוני, והינם אידאלים 
והתעשייה. הבינוי  הדפוס,  לשימוש בתחומי 

הלוחות ניתנים לעיבוד, עיצוב בחום והתקנה 
רגילות. עבודה  שיטות  בעזרת  רבה  בקלות 
ציפוי,  הדפסה,  לצביעה,  ניתנים  כן,  כמו 

הטבעה, חריטה או כרסום.

יישומים:
פרסום: שילוט, תצוגות ולוחות לתערוכות   •
בינוי: תעלות, מחיצות, שכבת ציפוי לקירות.   •
    דקורציה פנימית, תעלות מיזוג אויר ועוד.
תעשיה: זיווד ארונות ולוחות בקרה, מבנים  •

    בסביבה קורוזיבית, תעלות ועוד.
 

מידות:
עובי: 1-19 מ"מ

אורך/רוחב:
1220X2440 /1260X3050 /2030X3050 מ"מ

צהוב,  שחור,  אדום,  כחול,  ירוק,  גוונים: 
אפור, לבן מט / מבריק

מק"ט: ...693013

לוחות PVC שקוף

האור  העברת  יכולת  בעל  PVC שקוף  לוחות 
הטובה ביותר הקיימת, עם הגנת UV לשימוש 

חיצוני.

ותעשיה  חינוך  מבני  לזיגוג  במיוחד  מתאים 
ומומלץ לשימוש בסביבות הדורשות עמידות 

גבוהה בפני ונדליזם.

יישומים:
עיצוב מוצר ועיצוב בחום  •

יישומים באזורים מאוכלסים סגורים   •
זיגוג ומיגון באזורי עבודה וסביבות   •

כימיקליות
מסגור תמונות - זיגוג מונע שקיפות  •

 

מידות:
עובי: 1-10 מ"מ

אורך/רוחב:
1500X3000/1220X2440/1300X2500 מ"מ

מק"ט: 
693005...         UV מיוצב 
693006... שקוף          UV לוחות 
693008...        High Impact + UV לוחות
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לוחות פוליקרבונט 

לוחות PVC בעלי מראה ושקיפות של זכוכית 
ומתאים במיוחד  פי  200 ממנה,  אך חזקים 

לשימושים בסביבה פיזית קשה.

אפשרות  למתכננים  מקנות  אלו  תכונות 
ליישם את הפתרונות המגוונים ביותר לזיגוג 

וחיפוי.

יתרונותיהם התרמיים והאקוסטיים של  לוחות
וגמישותם,  משקלם  קלות  בצרוף   PVC-ה
תורמים להקטנת עלויות המבנה וההתקנה.

תוך  קיצוניות,  בטמפרטורות  עמידים  הלוחות 
שמירה על תכונותיהם האופטיות והמכאניות.

בנוסף, קיימים לוחות פוליקרבונט רפלקטיביים 
באפקט מראה.

יישומים:
סקיילטים / פתחי תאורה  •

כיסויים קשיחים העמידים בסביבות קשות  •
קירות אקוסטיים   •

מידות:
עובי: 1-15 מ"מ

אורך/רוחב:
1250X2050 /2050X3050 מ"מ

 
מק"ט: ...693044

לוחות PVC אנטי-מיקרוביאליים

מציעים  אנטי-מיקרוביאליים   PVC לוחות 
הגנה הגיינית אקטיבית.

לשימוש  המאושר  פעיל  חומר  מכיל  הלוח 
בסביבת מזון, אינו מתבלה ונשאר פעיל לכל 

אורך חייו.

לוחות מאופיינים בקטילת חיידקים ומסייעים 
במגוון  גבוהה  סניטציה  דרגת  על  לשמור 

יישומים רחב.

יישומים:
בתי חולים ומרפאות  •

מפעלי מזון  •
תעלות אוורור  •

בתי מרקחת  •
אולמות אחסון, משטחי אריזה  •

משקי חלב, עופות ובשר  •
חדרים סטריליים / נקיים  •

מידות:
עובי: 1-3 מ"מ

אורך/רוחב:
1220X2440 מ"מ

ניתן לקבל גוונים, מרקמים וגדלים מיוחדים.

מק"ט: ...693016
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כבלים, אביזרי קשירה ושרשראות  

מק"ט: ...286כבלים נירוסטה )פלב"מ( 316 לשימוש דקורטיבי בלבד
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כבלים, אביזרי קשירה ושרשראות - המשך 

DIN 766  A4- 316 )מק"ט: ...286שרשרת נירוסטה )פלב"מ

אביזרי קשירה ומתיחה מנירוסטה 316

Thread (Kg/m(
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מעקות מודולאריים מנירוסטה )פלב"מ( -ללא ריתוך

מערכת מעקות, מאחזי יד ומסעדים מודולארית
עשויה מנירוסטה מלוטשת המשלבת מראה 
מינימאלית  אחזקה  עם  ויוקרתי  מהודר 
ומתאימה לשימוש במבנים פרטיים, ציבוריים, 
הכוונת  אולמות,  מדרגות,  חדרי  מעליות, 

תורים, גלריות, מרפסות ועוד.

המערכת מעניקה למתכנן מרחב תכנוני רחב, 
הריתוך  שיוצר  למגבלות  כפוף  שאינו  כיוון 
מקצרת  וכן  המקובלות  הייצור  בשיטות 
ההתקנה  תהליך  את  משמעותית  ומפשטת 

בשטח.

המערכת מורכבת מחלקים שונים המשולבים 
זה בזה ומותאמים בצורה מושלמת.

רצוי-קוים  מעקה  של  דגם  כל  ליצור  ניתן 
)כגון  משתנים  ושיפועים  רדיוסים  ישרים, 

גרמי מדרגות ובדפינה עליונה או צידית(.
המערכת מספקת פתרונות לכל סוג אפשרי 
כגון:  שונות  מילואות  משלבת  מעקה,  של 
זכוכית, רשת, לוחות מנוקבים, כבלים, מוטות 
יד  ומשתלבת עם מאחזי  אופקיים   / אנכיים 

מעץ או חומרים אחרים.

איפיון כללי:
 304 נירוסטה  לצינורות  מתאימה  המערכת 

ו-316 עגולים ומלוטשים.

מידות:
קוטר: 31.8/38.1/50.8 מ"מ

עובי דופן: 1.5 מ"מ

כל האביזרים והמחברים מתחברים לצינורות 
וחומרי  מסמרה  אומי  תותבים,  באמצעות 

וזמינים. מתקדמים  למתכת  מתכת  הדבקת 
נעשה  בטון  לרצפת  המעקה  עמודי  עיגון 
בשיטות  או  נירוסטה  עיגון  בורג  באמצעות 

אחרות.
יתרונות:

גימור במראה מהודר ויוקרתי  •
ואפשרות  המתכנן  של  מלאה  שליטה   •
העבודה במהלך  גם  עת  בכל  לשינויים 
מערכת גמישה המאפשרת פתרונות מגוונים  •
בבית  המעקה  הכנת  עבודת  זמן  קיצור   •

המלאכה 
ליטוש  בעבודת  ו/או  בריתוכים  צורך  אין   •
מכך  המשתמע  כל  על  הריתוך  לאחר 
משמעותי  קיצור  ופשוטה:  קלה  התקנה   •
המעקה  להתקנת  הנדרש  העבודה  בזמן 
ההתקנה  צוות  צמצום  המאפשר  בשטח 

למינימום הנדרש.

מילואות  משולב  ציבורית,  לסביבה  מעקה 
בקווים  לשימוש  מתאימים  מנוקב,  נירוסטה 

ישרים ובשיפועים משתנים.

לשינוי  ניתנים  והמרווחים  המעקה  מידות 
בהתאם לצורך.

 C  מעקה סקופ דגם

לוח נירוסטה מנוקב
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מעקות מודולאריים מנירוסטה )פלב"מ( - ללא ריתוך - המשך

מעקה סקופ דגם  F  מעקה משולב עם כבלי נירוסטה בקוטר 8 או 6 מ"מ

מאחז יד כפול לרמפת נכים

פקק נירוסטה לצינור 50/32 ) /0( מ"מ
ללא ריתוך

תומך זוית 900 דגם 1490

צינור נירוסטה מלוטש 32/1.5 מ"מ

בסיס לעמוד מעקה
דפינה עליונה דגם 132

יחידת קצה
לכבל עם שרוול

מותחן קצה לכבל עם שרוול + כבל 
נירוסטה  316  8 או 6 ) /0( מ"מ

בסיס לעמוד מעקה
דפינה עליונה דגם 132
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מעקות מודולאריים מנירוסטה )פלב"מ( - ללא ריתוך - המשך

מעקה סקופ דגם  C  מעקה משולב עם מילואת פרספקס / זכוכית

מעקה משולב

המערכת מאפשרת תמיכות מהצד:

תומך ישר מתכוונן אנכי
דגם 1432

מחזיק זכוכית מנירוסטה

בסיס לעמוד מעקה
/32    0 דגם 132

אוגן לעמוד מעקה
דפינה מהצד דגם 232
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מעקות מודולאריים מנירוסטה )פלב"מ( - ללא ריתוך - המשך

אביזרים ומחברים

מאחז יד לקיר  

תומך זוית 900 דגם 1490

תומך מאחז יד
דגם 1476

תומך מאחז יד
דגם 1450

זווית 900 דגם 1490

זווית 900 דגם 3290

צינור נירוסטה דקורטיבי 304

צינור נירוסטה מלוטש 304/316

מחזיק זכוכית נירוסטה
לפרופיל מרובע/עגול

לזכוכית בעובי 8-11 מ"מ



דגם

דגם

מק"ט

מק"ט

זוויות
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אביזרים ומחברים - המשך

מתאים לעובי דופן 1.5/1.2 מ"מ/אינץפקק נירוסטה לצינור ללא ריתוך מק"ט

מתאים לצינור   מ"מ/אינץ

מתאים לצינור   מ"מ/אינץ

מתאים לצינור   מ"מ/אינץ

מתאים לצינור   מ"מ/אינץ

דגם

דגם

מק"ט

מק"ט

זוויות

זוויות
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אביזרים ומחברים - המשך

מידות מוצר תאור

בורג עיגון לבטון מנירוסטה
316 / 304

דגם אקספרס

כבלי נירוסטה - 316

מתאים לצינור   מ"מ/אינץ

מתאים לצינור   מ"מ/אינץ
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אביזרים ומחברים - המשך

פרופיל מלבני חלול מנירוסטה )פלב"מ( מלוטש

יישומים:
שילוב פרופיל מלבני חלול במעקות, כתחליף 

למוט נירוסטה משטוח מלא.

יתרונות:
מוזילה  חלול  מלבני  בפרופיל  בחירה   •

משמעותית את מחיר חומר הגלם 
מאפשרת  סקופ  ממלאי  מיידית  אספקה   •
של  האספקה  בזמן  משמעותי  קיצור 

הפרוייקטים
מרמת  משמעותית  גבוהה  הליטוש  רמת   •
מלא  בשטוח  להגיע  ניתן  אליה  הליטוש 

שעורגל בחום 

מידות:

אורך: 6 מ'

עובי
דופן מידהמק"טחומר

)מ"מ(

נירוסטה 304

נירוסטה 304

נירוסטה 304
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פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי

חברת  של  מוצרים  ומפיצה  מייצגת  סקופ 
לימת כימיה העוסקת בטיפול שטח במתכות:

ייצור חומרי ניקוי וטיפול בפני שטח   •
בנירוסטה ובמתכות אחרות.

טיפולי הכנה לצבע לפלדה מגולוונת   •
ללא הסרת הגילוון.

נוזלים, ג'לי ומשחות לטיפול בריתוכים  ••
בנירוסטה.

ערכת גילוי סדקים לחומרים שונים. ••
מסירי אבנית לצרכים שונים ומסירי  ••

שומנים

החומרים ארוזים באריזות של:
2, 1 ק"ג 

200, 100, 25, 5 ליטר
קובית 1000 ליטר

הסרת אבנית וחלודה

D-100
נוזל לניקוי והסרת כתמי חלודה, 

אבנית ולכלוכים ממשטחי
נירוסטה ואלומיניום ומתן גוון 

אחיד למוצר.
מק"ט:                        13984

דריסול
משמש לניקוי משטחי נירוסטה 
מכתמי שמן, אבנית וסוגי לכלוך 

מחומרים שונים.

מק"ט:                      13979

טיפול בריתוכים, צריבה ופסיבציה בנירוסטהניקוי

ספריי 85
מיועד לניקוי והברקת משטחי 

מתכת שונים, פלסטיק ועץ בבתי 
חולים, מטבחים, מעליות, רהיטים 

ועוד.
מק"ט:                      102084

SE-50
נוזל על בסיס מים להסרת 

תחמוצות שחורות, הסרת אבנית 
מנירוסטה בטבילה, בשהייה או 

במריחה והשהייה על המוצר.
מק"ט:                     99547

לוחות פלסטיק גליים / אלומיניום

יישומים:
אחסון,  מבני  פרגולות,  סככות,  גגות,  חיפוי 

פתחי תאורה, מעברים מקורים ועוד.

חומרים:
P.V.C / פוליקרבונט

אלומיניום
 

מק"ט:
693049... פוליקרבונט גלי:  
693015... PVC  גלי:  
538100... אלומיניום גלי:  
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מערכות ריצוף תעשייתי

מדרגות מתועשות מגולוונות
עם סף נגד החלקה

A 100 GRIPWELD דגם

CONCAVE TOP TYPE B

שבכה מפיברגלס מחוזק
PLAIN TOP TYPE A

שבכה מפיברגלס מחוזק

B100/A100 GRIPWELD שבכה דגם
••פלדה פחמנית מגולוונת )בגילוון חם( 

    או פלדה לא מגולוונת
נירוסטה 304 או 316•• 

RECTAGRID שבכה דגם
••פלדה פחמנית מגולוונת )בגילוון חם(

נירוסטה 304 או 316•• 

שבכה דגם “סער" למניעת החלקה
שבכה ממוסגרת עשויה פלדה מגולוונת

למידע מפורט - יש לפנות לאיש הקשר שלך בסקופ.

RS - 40 / A - 100 כיסוי תעלה מגולוון
לכיסוי תעלה בתחנות דלק, חניונים, 

מרתפים, מפעלי תעשיה ועוד

STEPBLOC משטח דריכה
מגולוון, אלומיניום, נירוסטה

••משטח מחוספס למניעת החלקה
••מנקז היטב נוזלים

••מתאים לשימוש בכל מזג אויר

STEPGRIP משטח דריכה
מגולוון, אלומיניום, נירוסטה

••מונע החלקה בכל הכיוונים
••מנקז היטב נוזלים

••מתאים לשימוש בכל מזג אויר



המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת. סקופ איננה מחויבת לספק 
או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ''ל עשוי להשתנות ללא כל התראה.



קבוצת סקופ מתכות
ת.ד. 3, בני עי''ש 60860

טל: 08-8631000
פקס: 08-8631020

info@scope.co.il  :דוא''ל
WWW.SCOPE.CO.IL11
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01 חומרי גלם
פלב''מ )נירוסטה( / אלומיניום מסחרי ותעופתי

פלדה וסגסוגות פלדה / טיטניום / ניקל / נחושת
פליז / ברונזה / עופרת / פלסטיקה הנדסית / מוצרים לבניה מתועשת 

02 זורמים - צנרת ואביזרים
כיבוי אש / מיזוג אויר ואוורור / אינסטלציה / תשתיות

תעשיה / קיטור / תעשיות נקיות / מזון

03 ריתוך
אלקטרודות וחוטי ריתוך / רתכות, פלזמות ואינוורטרים 

אביזרים נלווים / חומרים לשימור פלב''מ )פסיבציה(

04 קשיחים
קשיחים מסחריים

05 חומרי גלם ומוצרים לשימושים דקורטיביים 
לוחות פלב”מ דקורטיביים / פחי רצפה / לוחות מנוקבים / פחי אלומיניום מאולגנים וצבועים 

סקובונד - פנל אלומיניום מרוכב / לוחות אקריל / פרספקס /  P.V.C / פוליקרבונט
מעקות מודולאריים מפלב”מ / כבלים , אביזרי קשירה ושרשראות 

06 שרותים
שרותי חיתוך ועיבוד / אחסנה וניהול מלאי לקוחות / קונסולידציה )פרוייקטים(

07 דפי מידע
נתונים טכניים ושימושים




