קבוצת סקופ מתכות הינה מרכז שירות והפצה ,מהגדולים
באזור ,לייבוא ,ייצוא ,עיבוד ושיווק מגוון מקיף של מוצרי מתכת
ופלסטיקה הנדסית.
מלאי החברה כולל למעלה מ 60,000 -פריטי מדף שונים
המרוכזים תחת קורת גג ( )ONE-STOP SHOPומסופקים ללקוח
 JUST-IN-TIMEבתוך  24שעות מרגע ההזמנה.

סקופ מספקת פלב"מ ,אלומיניום ,פלדה וסגסוגות פלדה,
פלסטיקה הנדסית ,סגסוגות ניקל ,פליז ,ברונזה ,נחושת וטיטניום.
מוצרי החברה כוללים פלטות ,פחים ,מוטות ,פרופילים ,ברזל
מקצועי ,צינורות ,שפופרות ,אוגנים ,ברגים ,צנרת ואביזרים
נלווים ,ברזים ומפעילים ,חוטים וחומרי ריתוך ,שבכות ,רשתות,
מעקות ומדרגות ,כמו גם מערכות כיבוי אש ,מערכות מיזוג
אוויר וקירור ,מערכות חימום והסקה ,אינסטלציה ותשתיות.
כל הפריטים קיימים במגוון דרגות ,צורות וגדלים ,כולל גדלים
ומפרטים מיוחדים ונדירים.
ענפי תעשיה רבים נהנים מהאיכות ,מהניסיון ומהאמינות של
סקופ ,החל מחברות בתחום המזון והתרופות ,וכלה בחברות
בתחומי האנרגיה ,התשתיות ,הכימיקלים ,הדשנים ,התעופה,
הצבא ,מעליות ובנייה ,חברות מיקרו אלקטרוניקה ,היי טק ועוד.
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סקופ מגישה:
עולם שלם לתחום הזיווד

שירותי חיתוך וגזירה לפי דרישת הלקוח:
		

קו

קו חיתוך למתכות לבנות

קו חיתוך למתכות שחורות

פלדה שחורה ומגולוונת
דקופירט

קבוצת סקופ מתכות משווקת מגוון מוצרים מוגמרים וחצי מוגמרים לתחום הזיווד.
כמו כן ,מספקת החברה שירותי חיתוך ועיבוד לפי מידה בהתאם לדרישת הלקוח.
כל החומרים מסופקים באספקה מיידית מהמלאי  -תוך  24שעות.

אלומיניום
פחים5052 ,1050 :
פחים מחוררים
 - STUCCO EMBOSSEDפח דק לארגזים
ליטוש פחים מ 1.5 -מ"מ ומעלה
ציפוי PVC
פרופילים סטנדרטיים וצורתיים
מכל הסוגים

קשיחים
ברגי פלב"מ
ברגים מגולוונים
קשיחים לזיווד
קשיחים תעופתיים לפי תקנים:
 AN, NAS, MSלפי מק"ט יצרן

פלב"מ  -נירוסטה
פחים בגימור ,2B :מלוטש ,מבריק
פחים דקורטיביים במגוון דוגמאות
פחים מחוררים
ציפוי PVC

פלדה
פחים :דקופירט  /פיקלד
אלקטרוליטי  /אלוצינק
פח שחור (מתאים לעיבוד בלייזר -
מסוג)ST-37 , ST-52 :
פח צבוע במגוון צבעים
פחים מחוררים מפלדה מגולוונת

ניתן לבצע עבודות
( BLANKINGחיתוך לאורך
ולרוחב בו זמנית)

ציפוי PVC

ציוד ריתוך
חוטי  - TIGפלדה ,פלב"מ ,אלומיניום
מסכות ריתוך
חומרים לטיפול ושימור פלב"מ
(פסיבציה)
מכונות ריתוך

לחיתוך
פלב"מ (נירוסטה)
אלומיניום
חומרים צבועים
אלקטרוליטי
אלוצינק
ניתן לבצע עבודות
( BLANKINGחיתוך לאורך
ולרוחב בו זמנית)

אורך
מינימלי 350 :מ"מ
מקסימלי 12 :מ'

רוחב

עובי

 0.3מ"מ  4.5 -מ"מ
מינימלי 250 :מ"מ
מקסימלי 1,500 :מ"מ בכפוף לסוג החומר

כמות פסים לחיתוך:
עד 5

מינימלי 300 :מ"מ
מינימלי 300 :מ"מ
מקסימלי 4,100 :מ"מ מקסימלי 1,800 :מ"מ

מינימלי 400 :מ"מ
מקסימלי 3,500 :מ"מ

 0.4מ"מ  3 -מ"מ

כמות פסים לחיתוך 0.4 3 :מ"מ  3 -מ"מ

ניילון בועות
לאריזה ולמניעת שריטות
רוחב 500 :מ"מ עד  1500מ"מ

קו חיתוך למידות רחבות במיוחד פלב"מ (נירוסטה)
אלומיניום
פלדה שחורה ומגולוונת

קו גזירה לסרטים ()SLITTER

עוד בסקופ  -מגוון מוצרים לתחום העיבוד השבבי:
7075 ,7050 ,6061 ,2024
אלומיניום:
פלב"מ (נירוסטה) 316 ,304 :וכד'
פלסטיקה הנדסית :פרספקס ,דלרין ,אוקולון וכד'
פרופילי אלומיניום :סגסוגות  6061ו ,6063 -סטנדרטי או לפי שרטוטי לקוח
נחושת ופליז
מתכות צהובות:
אספקה ממלאי סקופ :פחים ,פלטות ,מוטות עגולים ,מרובעים ,משושים ומשוכים
המידע והתמונות המופיעים 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.

פלב"מ (נירוסטה)
אלומיניום
חומרים צבועים
פלדה מגולוונת
אלקטרוליטי
דקופירט
אלוצינק

 1,000מ"מ  12 -מ'

עד  2מטרים

לפלב"מ:
 1.5מ"מ  6 -מ"מ
לחומרים אחרים:
 1.5מ"מ  8 -מ"מ

גלילים

מידה מינימלית
לגזירה 30.7 :מ"מ
רוחב מקסימלי:
 1,800מ"מ
כמות הסרטים
הניתנים לגזירה
משתנה לפי עובי
החומר

 0.25מ"מ  3 -מ"מ
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המרוכזים תחת קורת גג ( )ONE-STOP SHOPומסופקים ללקוח
 JUST-IN-TIMEבתוך  24שעות מרגע ההזמנה.

סקופ מספקת פלב"מ ,אלומיניום ,פלדה וסגסוגות פלדה,
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