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מחיר קוד חנות  תאור       מק"ט 

147 	0-98-0 	YALE STAR LOCK	10	תלי	מנעול 	90100304

175 	0-116-0 	YALE STAR LOCK	13	תלי	מנעול 	90100305

236 	0-157-0 	YALE STAR LOCK 16	תלי	מנעול 	90100306

YALE STAR LOCK

מחיר תאור     קוד חנות     מק"ט  
31 	0-19-0 מנעול	תלי	23	קומבינציה	YALE צהוב	 	90100265
31 	0-19-0 	YP2/23/128/1	אדום YALE	קומבינציה	23	תלי	מנעול 	90100266
31 	0-19-0 	YP2/23/128/1	אפור YALE	קומבינציה	23	תלי	מנעול 	90100267
38 	0-23-0 	YP1/28/121/1	צהוב YALE	קומבינציה	28	תלי	מנעול 	90100268
38 	0-23-0 	YP1/28/121/1	אדום YALE	קומבינציה	28	תלי	מנעול 	90100269
38 	0-23-0 	YP1/28/121/1	אפור YALE	קומבינציה	28	תלי	מנעול 	90100270

2389 	0-1465-0 חבילת	סטנד	6x12	עם	מנעולי	קומבינציה		 	90100285

מנעולי נסיעות

מחיר קוד חנות  תאור       מק"ט  
28 	0-17-0 	Y-NOVALETY-1	לילדים	מספרים	מנעול 	90100277
28 	0-17-0 	Y-NOVALETY-2	לילדים	מספרים	מנעול 	90100278
28 	0-17-0 	Y-NOVALETY-3	לילדים	מספרים	מנעול 	90100279
28 	0-17-0 	Y-NOVALETY-4	לילדים	מספרים	מנעול 	90100280

2228 	0-1366-0 חבילת	סטנד	עם	80	מנעולי	מספרים	לילדים	מעורב	 	93200010

מנעולי ילדים

מחיר קוד חנות  תאור       מק"ט 
949 	0-815-0 	LCD	מסך	עם	ייל	אלקטרונית	עינית 	 	90100327

עינית אלקטרונית לדלת

YALE-חדשים מ
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מנעולי תליה

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור  מק"ט    
33 	0-19.8-0 בליסטר	 	1 א	 	30 מנעול	תלי	פליז	30	מ"מ	 	90100008
36 	0-21.9-0 בליסטר	 	1 ב	 	30 מנעול	תלי	פליז	30	מ"מ	 	90100009
34 	0-20.8-0 בליסטר	 	1 א	 	40 מנעול	תלי	פליז	40	מ"מ	 	90100013
38 	0-22.9-0 בליסטר	 	1 ב	 	40 מנעול	תלי	פליז	40	מ"מ	 	90100111
	38 	0-22.9-0 בליסטר	 	1 ג	 	40 מנעול	תלי	פליז	40	מ"מ	 	90100016
	65 	0-39.5-0 בליסטר	 	1 א	 	50 מנעול	תלי	פליז	50	מ"מ	 	90100022
	71 	0-43.5-0 בליסטר	 	1 ב	 	50 מנעול	תלי	פליז	50	מ"מ	 	90100112
	71 	0-43.5-0 בליסטר	 	1 ג	 	50 מנעול	תלי	פליז	50	מ"מ	 	90100113
	72 	0-44.1-0 בליסטר	 	1 א	 	60 מנעול	תלי	פליז	60	מ"מ	 	90100023
	80 	0-48.6-0 בליסטר	 	1 ב	 	60 מנעול	תלי	פליז	60	מ"מ	 	90100114
	80 	0-48.6-0 בליסטר	 	1 ג	 	60 מנעול	תלי	פליז	60	מ"מ	 	90100115

תלי פליז

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
33 	0-20.0-0 קופסא	 	1 א	 	30 מנעול	תלי	30	מ"מ	 	90100076
34 	0-20.8-0 קופסא	 	1 א	 	40 מנעול	תלי	40	מ"מ	 	90100079
38 	0-22.9-0 קופסא	 	1 ב	 	40 מנעול	תלי	40	מ"מ	 	90100089
65 	0-39.7-0 קופסא	 	1 א	 	50 מנעול	תלי	50	מ"מ	 	90100092
71 	0-43.5-0 קופסא	 	1 ב	 	50 מנעול	תלי	50	מ"מ	 	90100102
73 	0-44.2-0 קופסא	 	1 א	 	60 מנעול	תלי	60	מ"מ	 	90100105
80 	0-48.6-0 קופסא	 	1 ב	 	60 מנעול	תלי	60	מ"מ	 	90100108

אחידים

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
65 	0-39.8-0 בליסטר	 	2 א	 	30 מנעול	תלי	פליז	30	מ"מ	 	90100006
60 	0-36.5-0 בליסטר	 	2 א	 	40 מנעול	תלי	פליז	40	מ"מ	 	90100014
120 	0-73.2-0 בליסטר	 	4 א	 	40 מנעול	תלי	פליז	40	מ"מ	 	90100015

מנעולי תלי זוגות, שלישיות ורביעיות

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
80 	0-48.7-0 בליסטר	 	1 	- 	60 מנעול	תלי	עם	בריח	אופקי	 	90100025
112 	0-68.3-0 בליסטר	 	1 	- 	70 מנעול	תלי	עם	בריח	אופקי	 	90100026

תלי אופקי
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מנעולי תליה

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
64 	0-38.9-0 בליסטר	 	4 א	 	15 מנעול	תלי	פליז	15	מ"מ	 	90100001
38 	0-23.2-0 בליסטר	 	2 א	 	20 מנעול	תלי	פליז	20	מ"מ	 	90100002
64 	0-38.9-0 בליסטר	 	4 א	 	20 מנעול	תלי	פליז	20	מ"מ	 	90100003

תלי פליז למזוודה

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
80 	0-48.6-0 בליסטר	 	2 א+ג	 	40 סט	למתגייס	 	90100116

סט למתגייס

מחיר קוד חנות  סוג  אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
61 	0-37.2-0 בליסטר	 	1 א	 	50 תלי	עם	קומבינציה	עגול	 	90100029
76 	0-46.3-0 בליסטר	 	1 א	 	40 תלי	עם	קומבינציה	4	מספרים	 	90100030
64 	0-38.8-0 בליסטר	 	1 א	 	30 תלי	עם	קומבינציה	3	מספרים	 	90100031
56 	0-34.3-0 בליסטר	 	1 א	 	22 תלי	עם	קומבינציה	3	מספרים	 	90100032

תלי עם קומבינציה

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
87 	0-53.3-0 בליסטר	 	1 מתכוונן	 	50 מנעול	תלי	פליז	עם	אנקול	מתכוונן	 	90100018

תלי פליז מתכוונן

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  כמות  אנקול  מידה  תאור     מק"ט 
46 	0-28.1-0 בליסטר	 	1 	- 	90 רתק	90	מ"מ	לדלתות	 	90100050

רתק

5



6

צילינדרים

קוד חנות        מחיר סוג אריזה  לשון/גלגל  סימטרי/אסימטרי   מידה  כפתור  תאור     מק"ט 
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 	- 	31x31 צילינדר	62	מ"מ	 	90100221
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 31x31										כפתור	 צילינדר	62	מ"מ	 	90100222
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 	- 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	 	90100223
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 כפתור	 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	 	90100224
181 	0-111-0 בליסטר	 גלגל	 סימטרי	 	- 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	 	90100225
181 	0-111-0 בליסטר	 גלגל	 סימטרי	 כפתור	 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	 	90100226
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 	- 	35x35 צילינדר	70	מ"מ	 	90100232
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 כפתור	 	35x35 צילינדר	70	מ"מ	 	90100233
181 	0-111-0 בליסטר	 גלגל	 -																												א-סימטרי	 	33x43 צילינדר	76	מ"מ	 	90100227
181 	0-111-0 בליסטר	 גלגל	 33x43										כפתור	צד	ארוך							א-סימטרי	 צילינדר	76	מ"מ	 	90100228
181 	0-111-0 בליסטר	 לשון	 -																												א-סימטרי	 	33x43 צילינדר	76	מ"מ	 	90100246
211 	0-129-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 	- 	40x40 צילינדר	80	מ"מ	 	90100229
211 	0-129-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 כפתור	 	40x40 צילינדר	80	מ"מ	 	90100230
240 	0-147-0 בליסטר	 לשון	 סימטרי	 	- 	50x50 צילינדר	100	מ"מ	 	90100231

POWER צילינדר
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*	כל	הצילינדרים	המשוננים	מסופקים	עם	לשון

צילינדרים משוננים

קוד חנות            מחיר מידה    כפתור    סימטרי/אסימטרי  סוג אריזה  תאור     מק"ט 
53 	0-32-0			 										בליסטר	 31x31																			-																										סימטרי	 62	מ"מ	 	89100497
53 	0-32-0			 										קופסא	 31x31																			-																										סימטרי	 62	מ"מ	קופסא	 	90100117
80 	0-49-0			 										בליסטר	 											כפתור																							סימטרי	 	31x31 62	מ"מ	כפתור	 	90100074

צילינדר לשון 62 מ"מ

קוד חנות         מחיר כפתור    סימטרי/אסימטרי   סוג אריזה  מידה  תאור     מק"ט 
72 	0-44-0		 											31x40															-																					אסימטרי																							בליסטר	 90100072									71	מ"מ	
93 	0-57-0		 								קופסא	 			כפתור																	אסימטרי	 	31x40									קצר	צד	כפתור	מ"מ	71									90100136
93 	0-57-0		 								קופסא	 			כפתור																	אסימטרי	 		31x40								ארוך	צד	כפתור	מ"מ	71									90100137

צילינדר לשון 71 מ"מ אסימטרי

קוד חנות         מחיר כפתור    סימטרי/אסימטרי   סוג אריזה  מידה  תאור     מק"ט 
53 	0-32-0		 											31x31															-																						סימטרי																						קופסא	 90100125				62	מ"מ	אחיד	
80 	0-49-0		 							קופסא	 											31x31										כפתור																			סימטרי	 90100130				62	מ"מ	אחיד	כפתור	
64 	0-39-0		 							קופסא	 							-																						אסימטרי	 	31x40																													אחיד	מ"מ	71				90100133
10 	0-3.6-0		 90100138				גלם	מפתח	YALE 62/71	מ"מ																																	
10			 	0-3.6-0 	 	 	 90100157				גלם	מפתח	YALE 80/100	מ"מ	

צילינדרים לשון אחידים בקופסא

קוד חנות         מחיר כפתור    סימטרי/אסימטרי   סוג אריזה  מידה  תאור     מק"ט 

80 	0-49-0		 											40x40															-																				סימטרי																									בליסטר	 80	מ"מ	 	90100075

צילינדר לשון 80 מ"מ סימטרי

קוד חנות         מחיר כפתור    סימטרי/אסימטרי   סוג אריזה  מידה  תאור     מק"ט 

98 	0-60-0		 											50x50															-																				סימטרי																									בליסטר	 100	מ"מ	 	90100073

צילינדר לשון 100 מ"מ סימטרי



צילינדרים בקומבינציית מאסטר
לשון/גלגל  קוד חנות         מחיר סימטרי/אסימטרי   כפתור  מידה  תאור     מק"ט 
250 	0-153-0 לשון	 	- 	- 	40.5 חצי	צילינדר	 	90100196
270 	0-165-0 לשון	 סימטרי	 	- 	31x31 צילינדר	62	מ"מ	 	90100172
292 	0-179-0 לשון	 סימטרי	 כפתור	 	31x31 צילינדר	62	מ"מ	כפתור	 	90100174
270 	0-166-0 לשון	 סימטרי	 	- 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	 	90100176
270 	0-166-0 לשון	 סימטרי	 כפתור	 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	כפתור	 	90100178
270 	0-166-0 גלגל	 סימטרי	 	- 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	 	90100202
292 	0-179-0 גלגל	 סימטרי	 כפתור	 	33x33 צילינדר	66	מ"מ	כפתור	 	90100204
292 	0-179-0 לשון	 א-סימטרי	 	- 	31x40 צילינדר	71	מ"מ	 	90100180
315 	0-193-0 לשון	 א-סימטרי	 כפתור	צד	קצר	 	31x40 צילינדר	71	מ"מ	כפתור	 	90100182
315 	0-193-0 לשון	 א-סימטרי	 כפתור	צד	ארוך	 	31x40 צילינדר	71	מ"מ	כפתור	 	90100184
292 	0-179-0 גלגל	 א-סימטרי	 	- 	33x38 צילינדר	71	מ"מ	 	90100206
315 	0-193-0 גלגל	 א-סימטרי	 כפתור	צד	ארוך	 	33x38 צילינדר	71	מ"מ	כפתור	 	90100208
292 	0-179-0 גלגל	 א-סימטרי	 	- 	33x43 צילינדר	76	מ"מ	 	90100198
315 	0-193-0 גלגל	 א-סימטרי	 כפתור	צד	ארוך	 	33x43 צילינדר	76	מ"מ	כפתור	 	90100200
292 	0-179-0 לשון	 סימטרי	 	- 	38x38 צילינדר	76	מ"מ	 	90100186
340 	0-208-0 לשון	 סימטרי	 	- 	40x40 צילינדר	80	מ"מ	 	90100190
315 	0-193-0 לשון	 א-סימטרי	 	- 	31x50 צילינדר	81	מ"מ	 	90100188
340	 	0-208-0 לשון	 סימטרי	 	- 	45x45 צילינדר	90	מ"מ	 	90100192
340	 	0-208-0 לשון	 סימטרי	 	- 	50x50 צילינדר	100	מ"מ	 	90100194
361 	0-221-0 					גובה	אנקול:	26.5	מ"מ	 מנעול	תלי	סידרה	47G	מ"מ	 	90100170

				)עד	3	מפתחות	לצילינדר( 	YALE	מאסטר	מפתח 	90100217
13		 	0-7.7-0 	 	 YALE	גלם 	80002172
46		 	0-28-0 	 מפתח	מאסטר	YALE	משוכפל	 	90100210

YALE מערכות מאסטר

המחיר	כולל	עד	3	מפתחות	לכל	צילינדר.
ניתן	להזמין	צילינדרים	בקומבינציית	מנעולן.	

8



9

מחיר קוד חנות  תאור      מק"ט 
2252 	0-1381-0 	YALE	מפתח	לרב	פינים	ערכת 	90100220
33 	0-20-0 פין	תוף	מספר	1	-	100	יחידות	 	51058888
33 	0-20-0 פין	תוף	מספר	2	-	100	יחידות	 	51058889
33 	0-20-0 פין	תוף	מספר	3	-	100	יחידות	 	51058892
33 	0-20-0 פין	תוף	מספר	4	-	100	יחידות	 	51058893
33 	0-20-0 פין	תוף	מספר	5	-	100	יחידות	 	51058894
33 	0-20-0 פין	תוף	מספר	6	-	100	יחידות	 	51058895
	41 	0-25-0 דיסקת	מאסטר	מספר	1	-	100	יחידות	 	82300055
41 	0-25-0 דיסקת	מאסטר	מספר	2	-	100	יחידות	 	82300056
41 	0-25-0 דיסקת	מאסטר	מספר	3	-	100	יחידות	 	82300057
41 	0-25-0 דיסקת	מאסטר	מספר	4	-	100	יחידות	 	82300058
	41 	0-25-0 דיסקת	מאסטר	מספר	5	-	100	יחידות	 	82300059
33 	0-20-0 פין	גוף	-	100	יחידות	 	51058897
33 	0-20-0 פין	גוף	פטריה	-	100	יחידות	 	51200050
33 	0-20-0 קפיץ	גוף	-	100	יחידות	 	51058896

ערכת פינים מאסטר

מערכות מאסטר YALE - המשך



גלמים ומכונת שכפול

מחיר קוד חנות  תאור      מק"ט 
10 גלם	ראש	עגול	למנעול	תלי	20	מ"מ																														0-1.79-0		 	90100059
10 גלם	ראש	עגול	למנעול	תלי	25/30	מ"מ																									0-1.94-0	 	90100060
10 גלם	ראש	עגול	למנעול	תלי	30	מ"מ																															0-2.14-0	 	90100061
10 	0-2.27-0		 גלם	ראש	עגול	למנעול	תלי	40	מ"מ																												 	90100062
10 גלם	ראש	עגול	למנעול	תלי	50/60	מ"מ																									0-2.56-0				 	90100063

מחיר תאור  קוד חנות     מק"ט 
10 גלם	ראש	משושה	עבור	מנעול	15	YALE	מ"מ																								0-1.79-0		 	90100248
10 גלם	ראש	משושה	עבור	מנעול	20	YALE	מ"מ																								0-1.94-0	 	90100249
10 גלם	ראש	משושה	עבור	מנעול	30	YALE	מ"מ																								0-2.25-0	 	90100250
10 גלם	ראש	משושה	עבור	מנעול	40	YALE	מ"מ																								0-2.38-0	 	90100251
10 				0-2.69-0			 גלם	ראש	משושה	עבור	מנעול	50-60	YALE	מ"מ															 	90100252

גלמים ראש מעוגל

גלמים ראש משושה

מכונת שכפול עם קורא מפתח
	מכונת	שכפול	ייעודית	למפתחות	Yale Power	וכן	מולטילוק	7*7.	במכונה	משולב	קורא	מפתח	אשר	הופך	את	שכפול	המפתחות	לפשוט,	

	נוח	ומדוייק.	קורא	המפתח	המכאני,	מציג	את	הקומבינציה	המדוייקת	של	המפתח	אותו	יש	לשכפל,	ולכן,	את	המכונה	יכול	להפעיל	גם	עובד	
	שאינו	מנעולן	ולהגיע	לתוצאה	טובה	ומדוייקת.	באמצעות	מכונה	זו	ניתן	בקלות	לשכפל	מפתחות	עבור	מערכות	מאסטר.	שכפול	באמצעות	

מכונה	זו	חוסך	זמן	עבודה	ומשפר	את	דיוק	השכפול.

*	לפרטים	נוספים	יש	לפנות	למשווק	האזורי.
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מנעולים חבויים

מחיר קוד חנות  סוג אריזה  תאור      מק"ט 
66 	0-39.9-0 בליסטר	 מנעול	חבוי	101.1	למפתח	אפס	 	90100273
66 	0-39.9-0 בליסטר	 מנעול	חבוי	101.1	לצילינדר	 	90100274
66 	0-39.9-0 קופסא	 מנעול	חבוי	101.1	למפתח	אפס	 	90100275
66 	0-39.9-0 קופסא	 מנעול	חבוי	101.1	לצילינדר	 	90100276

מנעול חבוי 101

מחיר תאור  קוד חנות     מק"ט 
281 	0-172-0 מנעול	חבוי	דגם	85/50	R-100B TESA	מוזהב	 	89100534
281 	0-172-0 מנעול	חבוי	דגם	85/50	R-100B TESA ניקל	 	89100535
281 	0-172-0 מנעול	חבוי	דגם	85/50	R-100B TESA	ניקל	חזית	מעוגלת	 	89100977
310 	0-190-0 מנעול	חבוי	דגם	85/50	R-200B TESA	מוזהב	 	89100536
310 	0-190-0 מנעול	חבוי	דגם	85/50	R-200B TESA ניקל	 	89100537
25 	0-15-0 סרט	נגדי	למנעול	R100/200 TESA	מרובע	עם	פתח	אחד	 	89100978
369 	0-226-0 	R100 R-200 TESA	חבוי	למנעול	חשמלי	מנגנון 	89100538

מנעולים חבויים רב בריחיים

מחיר תאור  קוד חנות     מק"ט 
137 	0-84-0 	45x90	מוזהב	530.45	דגם	YALE	חבוי	מנעול 	90100058

מנעול חבוי 101
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מחזירים הידראוליים
דרגה   קוד חנות          מחיר משקל דלת  רוחב דלת  תאור     מק"ט 

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 C77	אפור	-	קופסא	 	90100118

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 C77	לבן	-	קופסא	 	90100119

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 C77	שחור	--	קופסא	 	90200120

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 C77	שמפניה	-	קופסא	 	90100145

315 	0-193-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 V2032	אפור	 	89100501

1277 	0-783-0 	2-6 120	ק"ג	 עד	120	ס"מ	 3501	לדלתות	כבדות	במיוחד	 	89101038

301 	0-184-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 C680	עמיד	בתקן	אש	 	90100216

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 סגר	הידראולי	C77 YALE אפור	בבליסטר	 	90100281

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 סגר	הידראולי	C77 YALE לבן בבליסטר	 	90100282

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 סגר	הידראולי	C77 YALE שחור בבליסטר	 	90100283

252 	0-154-0 	2-4 80	ק"ג	 110	ס"מ	 סגר	הידראולי	C77 YALE שמפניה בבליסטר	 	90100284

מחזירים הידראוליים וידית בהלה

ידית בהלה
קוד חנות                                מחיר תאור        מק"ט 
896 	0-550-0 ידית	בהלה	YALE	דגם	SUN	שחור/ניקל	מושך	לשון	 	89100421
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C77 	צבעים	לבחירה:	אפור,	שחור,	לבן	ושמפניה



	הכספות	הדיגיטליות	בעלות	מנגנון	פשוט	להפעלה	עם	לוח	מקשים	דיגיטלי	ומסך	תצוגה	LCD,	קדחים	להתקנה	פשוטה	
ולקיבוע	הכספת,	ושכבת	מגן	רכה	בתוך	הכספת	לשמירה	על	חפצי	הערך.

YALE כספות

קוד חנות            מחיר    C            B  A תאור     מק"ט 
491 	0-301-0 20	ס"מ	 31	ק"ג	 20	ס"מ	 כספת	דיגיטלית	*	20	ס"מ	 	90100140
883 	0-541-0 35	ס"מ	 43	ק"ג	 20	ס"מ	 כספת	דיגיטלית	*	למחשב	נייד	 	90100141
491 	0-301-0 17	ס"מ	 33	ק"ג	 13	ס"מ	 כספת	רצפתית	 	90100143
2077 	0-1273-0 25	ס"מ	 35	ק"ג	 25	ס"מ	 כספת	ביומטרית	 	90100144
980 	0-601-0 20	ס"מ	 35	ק"ג	 20	ס"מ	 כספת	דיגיטלית	COMPACT	10	ק"ג								 	90100292
1596 	0-978-0 30	ס"מ	 35	ק"ג	 25	ס"מ	 כספת	דיגיטלית	HOME	19.8	ק"ג	 	90100293
2379 	0-1459-0 36	ס"מ	 35	ק"ג	 32	ס"מ	 כספת	דיגיטלית	PROFESSIONAL	34	ק"ג	 	90100294
1610 	0-987-0 34	ס"מ	 35	ק"ג	 40	ס"מ	 כספת	דיגיטלית	OFFICE	18.6	ק"ג	 	90100295
238 	0-146-0 	 	 	 	 YALE	לכספות	גלמים	10 	90100296

כספות
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YALE מעמדים למוצרי
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מעמד רצפתי גדול
60x210 ס"מ

מעמד למנעולי נסיעות
מק"ט:	93200008

מעמד למנעולי ילדים
מק"ט:	93200010

מק"ט:	93200005

מעמד לכספות
מק"ט:	89100869



רשימות
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