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מגיני אצבעות ופרזול בע"מ

לקוחותינו היקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את קטלוג המוצרים שלנו לשנת 2022,
הכולל מבחר עשיר של מוצרי בטיחות ונגישות, מוצרי נעילה, 

פרזול וציוד כיבוי אש. 

חלק מהמוצרים הינם כחול-לבן, פרי פיתוח וייצור של חברתנו המובילה 
בתחומה, וחלקם מיובאים על ידינו ממיטב היצרנים. 

לצד המוצרים האיכותיים, נשמח לספק לכם גם את שירותי ההתקנה 
המקצועיים שלנו, אישור על מטפי כיבוי אש וכל ייעוץ נדרש – 

לשביעות רצונכם ולבטיחותכם המרבית.

נשמח לעמוד לשירותכם,
צוות מגיני אצבעות ופרזול בע"מ

מגיני אצבעות ופרזול
 בע"מ

מוצרי נעילה

ציוד בטיחות

כיבוי אש



3

התמונות להמחשה בלבד

דלת........................................... מחזירי 
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לדלתות................................... מעצורים 
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ורוזטות......................................... ידיות 
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אנו מייצרים בכחול לבן
מגיני אצבעות איכותיים 

ותקניים לבתי ספר, גני ילדים 
ומעונות יום, פנימיות, בתי חולים, 

מרפאות ומתנסים.

מתאים לדרישות משרד החינוך
 משרד הרווחה ומשרד הכלכלה

3 שנים אחריות

מחלקה מיוחדת להתקנות

ניתן להזמין מגיני אצבעות
 בהתאמה מיוחדת

מיוצר בישראל

4



5להזמנות: 02-6231818

חוםקרםלבןאפור

צבעים לבחירה:

מגן אצבעות לדלת
גובה: 1.80 

רוחב: 30, 25, 20, 15 ס"מ 
חיבור באמצעות ברגים

מגן אצבעות לדלת ממ"ד 
גובה: 1.80 

רוחב: 20, 25, 30, 35 ס"מ 
חזק במיוחד vhb חיבור בדבק

מגן אצבעות מיוחד
מידות בהתאמה אישית

 vhb חיבור באמצעות ברגים /דבק

101102104

מגיני אצבעות לדלתות



להזמנות: 02-6231818

אביזרי בטיחות

6

גלגל האטה רחב במיוחד

מגביל פתיחה לחלון

מגן פינה ספוגי ועבה במיוחד
למדפים ופינות חדות

גלגל האטה צר

מגביל פתיחה מסילתי לחלון

סרט ספוגי מגן לפינות חדות

בולם טריקה עליון לדלת
מתכת/פלסטיק

מגן פינה למדפים ופינות חדות

מכסה לשקע להגנה מפני ילדים

105

115

170

106

441

171

107

116

190

    שחור        קרם 



7להזמנות: 02-6231818

סגר בטחון למגירות וארונות 

מגן למתלים
מידות לפי דרישת הלקוח

תופסן דלת מגנטי עליון מאסיבי
לדלת עם מחזיר שמן

סגר בטחון מגנטי למגירות 
וארונות 

תופסן דלת מגנטי עליון

כרית בלימה לדלת

שרשרת לקיבוע דלת

תופסן מגנטי מאסיבי מרובע

ציפוי מגן לחלונות

191

120

110

300

471

301

192

472

357

אביזרי בטיחות | מעצורים



להזמנות: 02-6231818 8

מעצור מגנט רצפתי  בהדבקה

תופסן לקיבוע דלת רצפתי 
לדלתות כבדות

HDM מעצור לדלת בלחיצה
מאסיבי במיוחד

תופסן מגנטי מאסיבי טלסקופי 
באורך מתכוונן

תופסן רצפתי מתכת

HD מעצור לדלת בלחיצה

מעצור חצי ירח

תופסן רצפתי פלסטיק

HDS מעצור לדלת בלחיצה

405

111

218

363

172

173

302

112

352

     חום          לבן 

מעצורים לדלתות



9להזמנות: 02-6231818

מעצור לדלת מתקפל

מחזיר דלת איכותי במיוחד
איכותי במיוחד

MB200 ,MB400 ,MB300 :דגמים

מחזיר דלת
לדלתות כבדות, איכותי במיוחד

MS700 :דגמים

תופסן דלת עליון
עם ניצרה

מחזיר דלת מסילתי 
איכותי במיוחד

MBT400 ,MBT300 :דגמים

bks מחזיר דלת חברת
דגמים: 140, 430

מחזיר דלת 
איכותי במיוחד

MB300 ,MB400 :דגמים

מחזיר דלת מסילתי
דקורטיבי ואיכותי במיוחד

MST400 :דגמים

מחזיר דלת דקורטיבי
חברת ריובי

דגם 1002 מספר 2-4

174

223

360

354

193

362

122

361

206

    שחור        כסף 

    שחור        כסף         לבן

מחזירי דלת



להזמנות: 02-6231818 10

מחזיר דלת חברת ריובי
דגמים שונים

קפיץ פנאומטי
 לדלת רשת

קפיץ משקופי 
מעוגל לדלת

מחזיר דלת חברת ייל
דגמים שונים

קפיץ לדלת רשת 

גומי למחיצות טרספה

זרוע עצר למחזיר דלת
להשארת הדלת במצב פתוח

קפיץ משקופי
מרובע לדלת

רגל למחיצות טרספה 

121

124

359

123

426

442

222

358

348

מחזירי דלת | פרזול לדלתות טרספה



11להזמנות: 02-6231818

סט ידיות ומנעול
לדלת טרספה

מנעול לדלת טרספה 
נירוסטה מעוגל

ידית לדלת טרספה
נירוסטה

מנעול לדלת טרספה
נירוסטה

קפיץ פנאומטי
לדלת טרספה 

מנעול טיפה 
לדלת טרספה 

נירוסטה / פלסטיק

מנעול לדלת טרספה 
פלסטיק

ציר מרובע לדלת טרספה 
נירוסטה

מנעול לדלת טרספה 
נירוסטה מלבני

163

346

182

181

345

108

271

344

194

    שחור        אפור 

פרזול לדלתות טרספה



להזמנות: 02-6231818 12

ציר לדלת טרספה 
פלסטיק

 ידית בהלה פוש בר
לשונית חיצונית / מפעיל לשון 92 / 72

ידית  קבועה 
לדלת אלומניום

ציר מעוגל לדלת טרספה 
נירוסטה

ידית חיצונית לידית בהלה

ידית אלומניום

 ידית בהלה טאץ בר
לשונית חיצונית / מפעיל לשון 92 / 72

ידית כפתור פבלוק 
עם / ללא מפתח

ידית אלומניום מאסיבית
מיוחד לבתי ספר

219

128

225

364

498

129

499

253

130

    שחור        כסף         לבן

    שחור        כסף         לבן       שמפניה

    שחור        ניקל         לבן     

פרזול לדלתות טרספה | ידיות



13להזמנות: 02-6231818

ידית מעוצבת לדלת
רוזטות לצילינדר / למפתח 0

דגם 338
 

ידית מעוצבת לדלת
רוזטות לצילינדר / למפתח 0

דגם 341 

רוזטות דקורטיביות למפתח

ידית  מעוצבת לדלת
רוזטות לצילינדר / למפתח 0

דגם 339
 

רוזטות דקורטיביות 
לצילינדר

ידית  מעוצבת לדלת
רוזטות לצילינדר / למפתח 0

דגם 340

ידית מעוצבת לדלת מאסיבית
עם ברגים מצד לצד 

דגם 433

רוזטות דקורטיביות למנעול 
תפוס / פנוי

ידית מעוצבת לדלת 
רוזטות לצילינדר /למפתח 0 

דגם 435

338

341

443

339

435

428

340

433

256

ידיות ורוזטות



להזמנות: 02-6231818 14

ידית נירוסטה מאסיבית מעוגלת

ידית כפתור נעה 
HD נירוסטה

ידית דקורטיבית עם שלט
דגם 304

ידית אלומיניום מאסיבית 
עם ידית קבועה

ידית קפיצית

ידית דקורטיבית נירוסטה עם שלט
 דגם 305

ידית עגולה

ידית דקורטיבית עם שלט
דגם 231

ידית קבועה דקורטיבית
עם שלט

247

350

304

255

131

305

211

231

306

    שחור        כסף              

    שחור        כסף         לבן

    שחור        לבן        

ידיות



15להזמנות: 02-6231818

ידית אלום עם שלט

ידית קבועה לסט אומנויות

קשיחים לדלת פלדלת 
מעוגל

ידית נירוסטה קבועה
מגוון גדלים

קשיחים לדלת פלדלת 
דגם 366

סט ידיות דקורטיביות
לדלת פלדלת

ידית לדלת פלדלת

קשיחים לדלת פלדלת 
דגם 446

ידית לדלת פלדלת ניקל

365

501

252

445

183

366

303

132

446

    חום        לבן         

ידיות



להזמנות: 02-6231818 16

ידית קבועה
לדלת פלדלת

ידית לדלת אש ומחסנים
חצי קבועה

מצופה פלסטיק

צילינדר פרפר כפול 
מיוחד לגנים ומעונות

מידות:  90, 70, 60 מ"מ

ידית לדלת פלדלת
 חצי קבוע

ידית לדלת אש ומחסנים
נירוסטה

צילינדר תפוס פנוי

ידית לדלת אש ומחסנים
מצופה פלסטיק

ידית לדלת אש ומחסנים
חצי קבועה

נירוסטה

צילינדר כפתור משונן 
מידות 60,70,80,100 מ"מ 

מגוון חברות

251

196

133

413

308

310

195

309

184

     ניקל         חום       ברונזה

ידיות | צילינדרים



17להזמנות: 02-6231818

צילינדר משונן 
מידות 60, 70, 80, 100 מ"מ 

מגוון חברות

צילינדר לדלת פלדלת
מגוון גדלים וחברות שונות

מנעול חבוי 101
למפתח 0

צילינדר אקצנטרי מידה 70  
 30/40

מנעול חבוי 101 
לצילינדר - רול

חצי צילינדר 

מנעול חבוי 101 לצילינדר

מנעול חבוי 101
למפתח 0 - רול

צילינדר לדלת פלדלת
אחיד - מאסטר

134

135

236

500

414

237

506

138

235

צילינדרים ומנעולים



להזמנות: 02-6231818 18

מנעול לדלת אש ומחסנים 

מנעול חבוי לדלת
אלומיניום - לשונית

מידות: 35, 30, 25, 20 מ"מ

מנעול כספת עליון
חזית מרובעת / עגולה

מנעול וואלי

מנעול רב בריחי
קיים גם מנעול חוסם

מנעול צור עליון

מנעול חבוי לדלת 
אלומיניום - רול

מידות:  35, 30, 25, 20 מ"מ

מנעול תפוס פנוי

מנעול חבוי קצר לצילינדר / 
למפתח 0

197

136

198

228

137

199

185

139

473

מנעולים



19להזמנות: 02-6231818

מנעול מגנטי
תפוס פנוי / צילינדר/ מפתח 0  

כל הגדלים והסוגים

מנעול תליה 
מגוון מידות 

מפתח רגיל / אחיד / מאסטר

חבק למנעול תליה
מידות: 10, 13, 16 ס"מ

מנעול שפרוץ

מנעול מגירה 
רגיל / אחיד / מאסטר

מנעול מגנטי 
לשונית אמצע

מנעול תליה לחבק
מידות: 10, 13, 16 ס"מ

זוית נגדי למנעול מגירה

מנעול תליה קומבינציה

200

141

221

408

474

140

312

220

347

מנעולים



להזמנות: 02-6231818 20

מנעול תיבת דואר 
מפתח רגיל / אחיד

מנעול חשמלי
קיים בקצר לדלת פלדלת

בריח
מידות שונות

מנעול כספת למפתח -תליה

מנעול חשמלי קצר הפיך

נגדי למנעול 
זויתי / ישר

מנעול כספת למפתח 
חיבור לקיר

בריח עם קוד

סגר עליון לדלת פלדלת

201

142

232

313

315

229

314

316

207

מנעולים | בריחים



21להזמנות: 02-6231818

עינית לדלת פלדלת

ציר ספר

רתקים
מידות שונות

צירים לדלת פלדלת

סגר לארון חשמל 
עם מפתח

ציר פייפ

רתק עם מנעול מובנה
מפתח רגיל / אחיד

סגר לארון חשמל

ציר לארון
מכופף/ישר

257

476

230

317

477

177

475

212

318

צירים ורתקים



להזמנות: 02-6231818 22

לשונית למנעול לחצנים
קפיצית / קשה / קצרה

מנעול לחצנים מכני כפול
דגם 300

מנעול לחצנים מכני
עם אפשרות שינוי קוד מהחזית 

ללא פירוק המנעול | דגם 750

מנעול לחצנים מכני קטן
דגם 100

מנעול לחצנים מכני
דגם 200 

מנעול לחצנים מכני 
מיוחד לפרופילים צרים 

דגם 700

מנעול לחצנים מכני עם ידית 
עגולה

דגם 900

מנעול לחצנים מכני 
דגם 250

שינוי קוד עם מברג

מנעול לחצנים מכני 
עם אפשרות לנעילת מפתח

דגם 500

146

144

145

160

143

159

216

342

203

    שחור        כסף         

מנעולי לחצנים מכנים



23להזמנות: 02-6231818

מטפה גז לכיבוי אש
מגוון סוגים וגדלים

חידוש ומילוי מטפים ישנים

מזנק כיבוי אש
2 צול

מטפה אבקה לכיבוי אש
גדלים:  6, 3 ק"ג

מזנק כיבוי אש
1 צול

אבקומט
גדלים: 6,12 ק"ג

זרנוק בד
15 מטר 2 צול 

בנד למזנק 

גלגלון כיבוי אש
30 מטר

319

478

321

148

150

162

320

161

367

ציוד כיבוי אש



להזמנות: 02-6231818 24

ברז הדרנט 
2 צול

ארון למטף כיבוי אש

גלאי עשן עצמאי

ארון כיבוי מתכת
 60*60 / 120*80 / 80*80

קופסת ניפוץ

גלאי עשן
עם חיבור לחשמל

ארון כיבוי פלסטיק
 60*60 / 120*80 / 80*80

מתלה למטף

סרט סימון

322

259

149

164

180

226

151

245

325

ציוד כיבוי אש



25להזמנות: 02-6231818

סרט חבלה

סרט מניעת 
החלקה למדרגות

רוחב 5 ס"מ  אורך 18.2 ס"מ

פס מוביל

סרט מונע החלקה למדרגות
אורך: 18 מטר

 כפתורי נגישות
 בקדיחה / בהדבקה

סרט מונע החלקה 
למדרגות + פס פולט אור

אורך: 5 מטר

משטח אזהרה לעיוורים
מידות 120*60 מטר

מדבקת נגישות לדלתות
וחלונות זכוכית

סרט מניעת החלקה
גבשושי למקומות חיצוניים

479

126

260

175

202

261

176

125

326

    שחור        אפור       צהוב

    שחור        צהוב       שקוף

    שחור        צהוב       

 נגישות ומניעת החלקה



להזמנות: 02-6231818 26

קומפלט נכים נירוסטה

מאחז מתרומם עם עמוד
מצופה פלסטיק

הגבהה לאסלה

קומפלט נכים 
מצופה פלסטיק

מדף נירוסטה
מידות  30*15

כסא מתקפל למקלחת
עם / ללא רגליים 

מאחז מתרומם עם עמוד
נירוסטה

מראה זכוכית / פלסטיק
בגדלים שונים 

ברז לשרותי נכים
מגוון דגמים

127

448

240

239

238

246

447

241

407

מאחזי נגישות ואביזרי הגיינה



27להזמנות: 02-6231818

פח נירוסטה 5 ליטר עם דוושת 
רגל

פח אשפה מאסיבי
48 ליטר

מתקן לנייר צץ רץ
פלסטיק

פח אשפה מוסדי
60 ליטר

מתקן לנייר צץ רץ 
נירוסטה

פח אשפה עם דוושת רגל
30 ליטר

מתקן לנייר טואלט בודד

מתקן שלישיה לנייר טואלט

פח אשפה מאסיבי
30 ליטר

265

504

262

379

505

327

378

263

480

אביזרי הגיינה



להזמנות: 02-6231818 28

מתקן 'גמבו' לנייר טואלט גדול
פלסטיק

מתקן נירוסטה לנייר טישו 9000

מתקן ניגוב ידיים לגליל גדול 
פלסטיק

מתקן 'גמבו' לנייר טואלט גדול
נירוסטה

מתקן לנייר טואלט גדול טבורי

מתקן לכוסות שתיה קרה

מתקן לנייר טישו צץ רץ

מתקן ניגוב ידיים לגליל גדול 
מתכת

מתקן לכוסות שתיה חמה

264

502

332

328

330

481

329

331

482

אביזרי הגיינה



29להזמנות: 02-6231818

נייר צץ-רץ לניגוב ידיים
4000 יח' בקרטון

סבוניה עם מפתח לנעילה
400 מ"ל

סבוניה
500 מ"ל

נייר טישיו צץ-רץ 
9000 יח' במארז

סבוניה נירוסטה מרובע
1 ליטר

נייר למתקן ג'מבו

סבוניה
300 מ"ל

סבוניה נירוסטה
דקורטיבית

500 מ"ל

סבוניה 
עם מפתח לנעילה

250 מ"ל

394

209

484

398

267

381

483

268

382

אביזרי הגיינה



להזמנות: 02-6231818 30

שרוול הגנה
לכל סוגי הפלורוסנטים

גוף תאורה מוגן מים

גוף לד צמוד תקרה 
קיים במידות שונות

פלורוסנט לד פלסטיק
איכותי במיוחד

ללא צורך בשרוול הגנה

גוף תאורה לפלורוסנט לד
 

גוף תאורה לד תה"ט
קיים במידות שונות

פלורוסנט לד זכוכית

פרופיל לד
מגוון דגמים

גוף תאורה לתקרה 
אקוסטית / גבס
מידות:  60*60

117

178

204

118

188

273

485

450

217

תאורה וחשמל



31להזמנות: 02-6231818

גוף מוגן מים עם שקע
40 ווט

מנורת לד הברגה דקה
מגוון דגמים

שלט יציאה מואר על טיח

גוף תאורה לד צמוד תקרה 
מוגן מים

שלט יציאה מואר לתליה 
גבס / אקוסטי

גוף תאורה לד מלבני 
120/30

פרוזקטור
W20 ,50W ,100W ,200W

שלט יציאה מואר לתליה עם 
חוטים

מנורת לד הברגה 
מגוון דגמים

276

507

179

486

205

279

487

274

451

תאורה וחשמל



להזמנות: 02-6231818 32

תאורת חרום לד נטענת

כבל תוף מאריך מקצועי
4 שקעים , 50 מטר

שקע מוגן מים

פנס לד נטען

מפסק 
דגמים שונים

דבק דו צדדי
3M חברת

כבל תוף מאריך
4 שקעים , 10 מטר

שקע כח 

דבק גורילה 
חזק ומקצועי

275

452

453

369

370

155

280

371

333

תאורה וחשמל | דבקים



33להזמנות: 02-6231818

קצף פוליארטן

סיליקון
לבן/שקוף

אקדח מקצועי לסיקה

קצף פוליארטן
מעכב בעירה

אקדח מקצועי
לסופר 7

סופר 7 
לבן/שקוף/היי טאק

סיקה 
לבן/אפור/קרם

אקדח לסיליקון

מסטיק אקרילי
לבן/אפור/קרם

215

455

488

454

456

270

154

457

458

איטום ודבקים



להזמנות: 02-6231818 34

צבע פולט אור למקלט

wd ספרי סיליקון

מגאפון

מעמד פלסטיק 
'זהירות רצפה רטובה'

גליל פי וי סי שקוף
אורך: 50 מטר

רוחב: 20, 30 ס"מ

כספות
גדלים שונים

ספריי שמן
200, 330, 420  מ"ל

מוט מחורר למגן אצבעות

ארון מפתחות

165

489

210

375

156

168

250

208

459

מוצרים שונים



35להזמנות: 02-6231818

מחסום חניה

סף דלת
גומי / מברשת

צירים למושב אסלה

תיבת דואר

ניאגרה - מיכל הדחה
מגוון דגמים

חיפוי לעמודים
קיים במגוון גדלים

מושב אסלה 
מגוון דגמים

ניאגרה פלאסון

גומי אטימה לדלת פלדלת

460

335

491

269

490

372

213

336

503

מוצרים שונים



להזמנות: 02-6231818 36

סכין יפני

תיק עזרה ראשונה כולל תכולה

סרט לף-לף

סכין גירוד

סוללות
מגוון דגמים

ידית אחיזה לסרט לף-לף

ארון עזרה ראשונה כולל תכולה

פעמון אלחוטי
ללא צורך בחיבור לחשמל

ארגונית לאביזרי נקיון

461

157

380

492

462

463

334

337

397

מוצרים שונים



37להזמנות: 02-6231818

מקדח ברזל

ביטים
מגוון דגמים

חבל תריס

מקדח קרמיקה

דוקרן להרחקת יונים

מקדח מדורג-קונוס
4-30 ,4-20

מטר פיסקו
3/5 מטר

שרשרת ברזל

פצירות

355

464

493

356

423

494

440

470

495

מוצרים שונים



להזמנות: 02-6231818 38

מתלה גבוה

מתלה דגם 466

מתלה דגם 467

מתלה יחיד נמוך

מתלה דגם 465

מתלה דגם 498

מתלה כפול

מתלה דגם 468

מתלה נירוסטה 6,7,8 ווים

373

466

467

377

465

508

374

468

497

מתלים



39

ניתן לייצר את כל סוגי השלטים בהזמנה אישית

שלטים PVC פולטי אור / מתכת
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