ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ

יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

קטלוג מוצרי יבוא
מהדורת 2020

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

אודות החברה
חברת ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ נוסדה בחיפה בשנת  1975ע"י האב ,צבי ויצנר .כיום עוסקים בניהול
החברה המשפחתית גם הילדים :ירון ,איל וגיל ויצנר.
החברה ממוקמת היום באיזור התעשייה נשר.
החברה עוסקת בייבוא ושיווק כלי עבודה לענף הבניין והתעשייה מחברות רבות המובילות בעולם בענף כלי
העבודה.
קהל הלקוחות של החברה:
סוכנים ויבואנים | חברות סיטונאיות לכלי עבודה וציוד טכני | חנויות קמעונאיות גדולות | קבלני שלד וגמר( -אספקות
יומיות לאתרי הבניה ברחבי הארץ).

יבואנים וסוכנים בלעדיים לישראל ,עזה והגדה המערבית:

פלסי מים מקצועיים
איטליה

מספרי יד לברזל
יפן

פלסי מים מקצועיים
ארה"ב

דסקיות חיתוך והשחזה
דסקיות יהלום
גרמניה

גרזנים ופטישים
גרמניה
מקדחים מקצועיים
גרמניה

מספרי פח מקצועיים
ארה"ב

גרזנים ,פטישים ומפרקים מקצועיים
איטליה

מסמרי פלדה ועוגני דפיקה
הולנד
כלי עבודה מקצועיים
פולין  /סין

אקדחים מקצועיים
לשרוולים ותרמילים
אנגליה

כפות בנאים ומאלצ'ים,
שפכטלים מקצועיים
איטליה

ידיות עץ לכלי עבודה
איטליה

פטיש טפסן מקצועיים
ארה"ב

מברשות פלדה כוס ושטוחות,
מברשות ציר ומברשות פלדה ידניות
ספרד

דליי פלסטיק מחוזקים
הולנד

חוטי שזור וקשירה
מסמרים
תורכיה

כובעי מגן קלים למנהלים
גרמניה

מטרים מקצועיים
כלי עבודה ידניים מקצועיים
סין  /ארה"ב

כובעי מגן תקניים
מוצרים לבנייה מפלסטיק
איטליה

כלי עבודה ידניים מקצועיים
סין

מטרים ומשורים מקצועיים
קוריאה

דיסקיות סקוטש לשיש
צרפת
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מפתח
עמוד

מוצר

מוצר
אופני יהלום

31-32

דיסקיות פלפ לברזל

אטמי אוזניים

56

דליי פלסטיק

עמוד
38

מוצר

עמוד

מברשות זפת וסיוד

160

מברשות נילון על ציר

76

איזמלים  SDS MAXלקונגו

3-4

זויתנים

41

מברשות עגולות למכונה

78

איזמלים  SDSלפטישון

2, 4

חבלים

40

מברשות פלדה ידניות

79, 82

חגורות הרמה

179

מברשות פלדה כוס

79-82

אמבטיות פלסטיק

42

חוט רצפים  /דייגים

40

מברשות פלדה על ציר

אנכי סימון (צ'וק ליין)

12

חוטי שזור וקשירה

95

מברשות צבע

160, 165-166

אקדחי אויר

5

חותכי PVC

147

מגיני אוזניים

54, 56

אקדחי מים

47

חיבורים לצינור מים

48

מגיני בירכיים

56

אקדחי ניטים

5

טוריות

10

מגרדות

69-70

אקדחי סיכות

6

טסטרים

72

מגרפות

11

אקדחי תרמילים ונקניקים

7-8

ידיות ואקום

20

מובילים למשור כוס

127

ארגזי כלים

174

ידיות עץ לכלי עבודה

44-46

מוטות הרמה  /לומים

103

אתים

10

ידיות פיברגלס לכלי עבודה

46

מוטות ערבול

83

בוקסות  /סטים

13-18

ידיות ראצ'ט

19

מזמרות  /כלי גינון

49

ביטים

74-75

יוטה ירוקה

157

מטאטאים

81

איזמלים ידניים

1

42, 164

76

ברנר הלחמה

171

כובעי מגן

52, 54

מטרים

גירי סימון

51

כפות בנאים

57-58

מלחציים

20

גלגלות מדידה

88

כפפות

67-68

מסכות אבק

91

135

מסכות פנים

91

מסכות ריתוך

92

גרזנים

22-24

להבים STARLOCK

דיבל דפיקה  /דיבלים

95, 177

להבים למגרדות

69-70

דיסקיות חיתוך והשחזה

27-28

להבים לסכין יפני

70

דיסקיות יהלום

29-33

מאלצ'ים

דיסקיות מוזאיקה
דיסקיות סקוטש נצמד

59, 61-66

33

מאריך לבוקסה

18

35-36

מברגים  /סטים

72-73

מסמרי פלדה  /מסמרים

84-90

95, 97

מספרי דשא וענפים

49

מספרי יד לחיתוך ברזל

99

מספרי פח

147
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מפתח
מוצר

עמוד

מוצר

עמוד

מוצר

עמוד

פנדלה  /מחבט טייחים

59
158

מעדרים

10, 11

משורי כוס

125-127

מפסלות

171

משורי עץ

129

פנסים

מפרקים

102

משוריות וידיה

128

פצירות

171

מפתחות אלן

155

משוריות למשור

131-135

פצקות פלסטיק

59

מפתחות כיפוף

103

משוריות לג'קסו

133, 135

צבתות

101

מפתחות צינורות

107

משקפיים

92-93

צינורות

169

105-107

מתאמים לברגים וביטים

154

צלחות סקוטש נצמד

37

מפתחות שוודי

104

מתקני לטש לנייר זכוכית

165

צלחת פלסטיק לדיסק

37

מקבים

156

ניירות זכוכית

37, 136

קטרים

148

מקדחי יהלום

121

נרתיקי כלים  /נרתיקי עור

175-176

קליברים

20

ראצ'טים קשירה

179

מפתחות ריג פתוח  /ראצ'ט

מקדחי עץ

119-120

סכינים יפניים

71

מקדחים  HSSלברזל

118-119

סכינים מתקפלות  /לדרמ

180

רולטקות

87, 90

מקדחים  SDS MAXלקונגו

115-116

סקוטש למכונת פוליש

36

רולרים

161-164

מקדחים  SDSלפטישון

109-114

סרטי אזהרה

167

ריתמות בטיחות

39

מקדחים מדורגים

121

סרטים דביקים

178

רשתות ברזל

168

מקדחים לאבן

117

סרטי חבלה

178

רשתות אזהרה

167

מקדחים לזכוכית וקרמיקה

121

עפרונות נגרים וטושים

51

שומרי מרחק  /קלינים

177

פוטרים

156

שפכטלים

172-173

פטישי גומי

144

שקי ביג בג

157

137, 143

שקי יוטה

157

137-143

שקעים ותקעים

83

12

שרוול לדוד בטון

169

101, 145, 148

שרשראות ברזל

103

מקדחים (סטים)

122-124

מקושים

11

מקצצים

100

פטישי טפסן

מרססי צבע

169

פטישים

מרססים

47

פיונים

משאבות גריז

159

פליירים

משורי ברזל

129

פלסי מים

משורי גיזום

50

פלסי רצפים

149-152

תיקי כלים

174, 176

149
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102869איזמל שטוח  + 16X300מגן |  GreatNeckסין
 102870איזמל שפיץ  + 16X300מגן |  GreatNeckסין
 101014איזמל שטוח  + 18X300מגן |  GreatNeckסין
 101015איזמל שפיץ  + 18X300מגן |  GreatNeckסין

101014

 101017איזמל שטוח רחב  60X250מ"מ  +מגן |  GreatNeckסין

101017

 104286איזמל שטוח  + 18X300מגן  PRANDI | CVאיטליה
 104287איזמל שפיץ  + 18X300מגן  PRANDI | CVאיטליה

104287
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104091איזמל שטוח  SDSלפטישון |  hellerגרמניה
 104092איזמל שפיץ  SDSלפטישון |  hellerגרמניה

104091

 104841איזמל שטוח  SDSלפטישון  ENDUROמקצועי |  hellerגרמניה

104841

 104842איזמל שפיץ  SDSלפטישון  ENDUROמקצועי |  hellerגרמניה

104842

 104093איזמל שטוח רחב  SDSלפטישון |  hellerגרמניה

104093

104843

איזמל שטוח רחב  SDSלפטישון  ENDUROמקצועי |  hellerגרמניה

104843

 104616איזמל שטוח רחב  7.5ס"מ  SDSלפטישון |  hellerגרמניה

104616

 104034איזמל תעלות  250מ"מ  SDSלפטישון |  hellerגרמניה

104034

 104094סט איזמלים ומקדחים לפטישון |  hellerגרמניה

104094
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104637איזמל שטוח  280מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה
 101122איזמל שטוח  400מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה
 101024איזמל שטוח  600מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה

104637

 104638איזמל שפיץ  280מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה
 101123איזמל שפיץ  400מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה
 101025איזמל שפיץ  600מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה

102166

104638

איזמל שטוח  SDS MAXלקונגו  heller | ENDUROגרמניה

102166
 102269איזמל שפיץ  SDS MAXלקונגו  heller | ENDUROגרמניה

102269

 104639איזמל שטוח רחב  heller | SDS MAXגרמניה

104639
 105063איזמל שטוח רחב  SDS MAXלקונגו  heller | ENDUROגרמניה

105063
 104018איזמל שטוח רחב  8ס"מ  heller | SDS MAXגרמניה
 104019איזמל שטוח רחב  11.5ס"מ  heller | SDS MAXגרמניה

104018

 102263איזמל תעלות  300מ"מ  heller | SDS MAXגרמניה

102263

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

3

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101018איזמל שטוח  SDSלפטישון |  HARDENסין

101018
 101019איזמל שפיץ  SDSלפטישון |  HARDENסין

101019
 101020איזמל שטוח רחב  SDSלפטישון |  HARDENסין

101020
 101021איזמל שטוח  400מ"מ  GreatNeck | SDS MAXסין
 101022איזמל שפיץ  400מ"מ  GreatNeck | SDS MAXסין

101022

 101023איזמל שטוח רחב  400מ"מ  GreatNeck | SDS MAXסין

101023
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 103022אקדח ניטים מקצועי |  GreatNeckGoldטאיוואן

103022

105127

אקדח מקצועי לפוליאורטן |  HARDENסין

105127

 104754אקדח ניטים |  HARDENסין

104754

 101948אקדח ניטים " 32מתקפל קפיצי מקצועי |  HARDENסין

101948

 104424אקדח ניטים (כולל  60ניטים) |  GreatNeckסין

104424

 106954אקדח אויר מתכת פייה ארוכה מקצועי |  HARDENסין
 106953אקדח אויר מתכת מקצועי |  HARDENסין

106953

 102426אקדח אויר פלסטיק |  HARDENסין

102426
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107175אקדח סיכות מקצועי (עד  14מ"מ) |  HARDENסין

107175

 105044אקדח סיכות מקצועי (עד  14מ"מ) |  TOPEXפולין

105044

 106946אקדח סיכות מקצועי (עד  8מ"מ) |  TOPEXפולין

106946

 105045סיכות לאקדח סיכות  8מ"מ ( TOPEX | )1000פולין
 105046סיכות לאקדח סיכות  10מ"מ ( TOPEX | )1000פולין
 105047סיכות לאקדח סיכות  12מ"מ ( TOPEX | )1000פולין

105045
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יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104150אקדח פשוט לסיליקון |  GreatNeckסין

104150

 101056אקדח תרמילים  HDמקצועי |  GreatNeckסין

101056

 101050אקדח מקצועי לסיליקון |  GreatNeckסין

101050

 106991אקדח שרוולים לכוחלה (סט כולל אביזרים) |  GreatNeckסין

106991

 104464אקדח סיקה נקניקים  600גר' |  GreatNeckסין

104464
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 103093אקדח מקצועי לסיליקון |  COXאנגליה

103093

 103094אקדח תרמילים מקצועי |  COXאנגליה

103094

 101055אקדח סיקה נקניקים  600גר' מקצועי |  COXאנגליה

101055

 101054אקדח שרוולים לכוחלה |  COXאנגליה

101054

 101795אקדח שרוולים  600גר' פניאומטי |  COXאנגליה

101795
 104771פייה לאקדח שרוולים לכוחלה |  COXאנגליה
 104278פקק לאקדח שרוולים |  COXאנגליה
 105023פייה צהובה לאקדח שרוולים |  COXאנגליה

105023
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מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101070את רפת שטוח ידית עץ |  GreatNeckסין
 104478את רפת שטוח ידית פיברגלס |  GreatNeckסין

101070

 101071את שפיכה ידית עץ |  GreatNeckסין
 103040את שפיכה ידית פיברגלס |  GreatNeckסין
 104522את שפיכה ידית עץ מקצועית |  GreatNeckGoldסין

101071

 101298טוריה מקצועית |  GreatNeckסין

101298

 101694מעדר לב מקצועי |  GreatNeckסין

101694
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102046מקוש  1.5ק"ג מקצועי |  GreatNeckסין

102046

 104907מקוש  400ג' עם ידית פיבר |  HARDENסין
105114

מקוש  1.5ק"ג עם ידית פיברגלס  90ס"מ |  HARDENסין

104907

 101692מעדר אספלט מחוזק  40ס"מ (ללא ידית) |  GreatNeckסין

101692

 101690מעדר סיד מחוזק  30ס"מ (ללא ידית) |  GreatNeckסין

101690

 101501מגרפה מחוזקת  14שיניים (ללא ידית) |  GreatNeckסין
 103099מגרפה מחוזקת  16שיניים (ללא ידית) |  GreatNeckסין

103099
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101046אנך סימון  +אבקה |  HARDENסין
 104170אבקה אדומה  115גרם |  GreatNeckסין

101046

 106914פיון  400גר' מגנטי מקצועי |  HARDENסין

106914

 101376פיון  500גרם |  GreatNeckסין
 102491פיון  1000גרם |  GreatNeckסין

102491

 102593סרגל  /מטר עץ עד  2מטר |  hellerגרמניה

102593
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104426בוקסה  10מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104427בוקסה  11מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104428בוקסה  12מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104429בוקסה  13מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104430בוקסה  14מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104431בוקסה  15מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104432בוקסה  16מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104433בוקסה  17מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104434בוקסה  18מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104435בוקסה  19מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104436בוקסה  20מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104437בוקסה  21מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104438בוקסה  22מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין

104437

 104439בוקסה  23מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104440בוקסה  24מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 101946בוקסה  25מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104057בוקסה  26מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104740בוקסה  27מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 101870בוקסה  28מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104741בוקסה  30מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
 104742בוקסה  32מ"מ  HARDEN | D-1/2" -סין
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104968בוקסה  10מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104969בוקסה  11מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104970בוקסה  12מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104971בוקסה  13מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104972בוקסה  14מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104973בוקסה  15מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104974בוקסה  16מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104975בוקסה  17מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104976בוקסה  18מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104977בוקסה  19מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104978בוקסה  20מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104979בוקסה  21מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104980בוקסה  22מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104981בוקסה  24מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין

104979

 101931בוקסה  25מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104982בוקסה  26מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104983בוקסה  27מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104984בוקסה  28מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104985בוקסה  30מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104986בוקסה  32מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 104987בוקסה  34מ"מ  D-1/2" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין

14

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106999בוקסה  17מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107000בוקסה  19מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107001בוקסה  21מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107002בוקסה  22מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107003בוקסה  24מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107004בוקסה  27מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107005בוקסה  30מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107006בוקסה  32מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107007בוקסה  33מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107008בוקסה  34מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107009בוקסה  35מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107010בוקסה  36מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107011בוקסה  38מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין
 107012בוקסה  41מ"מ  D-3/4" -עמוקה שחורה |  GreatNeckסין

107001

 107013בוקסה  42מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107014בוקסה  43מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107015בוקסה  44מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107016בוקסה  45מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107017בוקסה  46מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107018בוקסה  48מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107019בוקסה  50מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107020בוקסה  52מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107021בוקסה  55מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107022בוקסה  58מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107023בוקסה  60מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107024בוקסה  65מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107025בוקסה  70מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין
 107026בוקסה  75מ"מ  D-3/4" -שחורה |  GreatNeckסין

107020

 104990סט בוקסות  D-1/2" -שחורות עמוקות  10-32מ"מ ( 13יח')

104990

 104988סט בוקסות  1" + 3/4" -שחורות ( 26חלקים)

104988

 104611סט בוקסות  D-1/2" -שחורות (סט מלא  32יח')

104611
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101115סט בוקסות  46חלקים " HARDEN | D-1/4סין

101115

 104534סט בוקסות  32חלקים "( D-1/2מידות  8-32מ"מ) |  HARDENסין

104534

 104936סט בוקסות  77חלקים " HARDEN | D-1/4" + D-1/2סין

104936

 103030סט בוקסות  132חלקים " HARDEN | D-1/2" + D-3/8" + D-1/4סין

103030

 104755סט בוקסות  27חלקים "( D-3/4עד  60מ"מ) |  HARDENסין

104755
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104489סט בוקסות  13חלקים  HARDEN | D-1/4" -סין
 104488סט בוקסות  13חלקים  HARDEN | D-3/8" -סין
 104490סט בוקסות  12חלקים  HARDEN | D-1/2" -סין

104490

 107211סט כלי עבודה  18חלקים מקצועי |  HARDENסין

107211

 104892מעבר בוקסה " 1/2זכר – " 3/4נקבה (לראצ'ט " G.N. | )3/4סין
 104893מעבר בוקסה " 3/4זכר – " 1/2נקבה (לראצ'ט " G.N. | )1/2סין
 104675מעבר בוקסה " 1זכר – " 3/4נקבה (לראצ'ט " G.N. | )3/4סין

104892

 104586מאריך לבוקסה  D-1/2" -אורך " 254( 10מ"מ) |  GreatNeckסין
 104585מאריך לבוקסה  D-1/2" -אורך " 127( 5מ"מ) |  GreatNeckסין

104586
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105026ידית  Tכח "( D-1/2אורך  250מ"מ) |  HARDENסין
 102445ידית  Tכח "( D-3/4אורך  450מ"מ) |  HARDENסין

105026

 106965ידית ברך " GreatNeck | D-1/2סין

106965

 104446ראצ'ט " D-1/2ידית ארוכה  43ס"מ |  GreatNeckסין

104446

 102709ראצ'ט " D-1/2מקצועי |  HARDENסין

102709

 102710ראצ'ט " D-3/4מקצועי |  HARDENסין

102710
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106924חותך זכוכית נפט מקצועי |  HARDENסין

106924

 105029ידית ואקום  /ונטוזה ראש אחד (עד  50ק"ג) |  HARDENסין
 104948ידית ואקום  /ונטוזה  2ראשים (עד  100ק"ג) |  HARDENסין
 105028ידית ואקום  /ונטוזה  3ראשים (עד  150ק"ג) |  HARDENסין

105028

 107062מלחציים " 5מקצועיים |  HARDENסין
 107063מלחציים " 6מקצועיים |  HARDENסין
 107064מלחציים " 8מקצועיים |  HARDENסין

107062

 105020קליבר  150מ"מ מקצועי |  HARDENסין

105020

 106925קליבר דיגיטאלי מקצועי |  HARDENסין

106925
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101170גרזן  600גר' ידית פיבר |  GreatNeckסין

101170

 101867גרזן  1500גר' ידית פיבר |  HARDENסין

101867

 101169גרזן  600גר' ידית עץ |  GreatNeckסין

101169

 107724גרזן  900ג' ידית מתכת יצוקה ארוכה |  VAUGHANארה"ב

107724

 107725גרזן פטיש  22ozידית עץ היקורי |  VAUGHANארה"ב

107725

22

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104291גרזן  600גר' ידית פיבר |  PRANDIאיטליה

104291

 104292גרזן  1400גר' ידית פיבר |  PRANDIאיטליה

104292

 104865גרזן  1600גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה

104865

 104866גרזן ביקוע  3000גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה

104866

 104293גרזן ביקוע  3000גר' ידית פיבר |  PRANDIאיטליה

104293
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101168גרזן  600גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה
 101171גרזן  1000גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה

101168

 101172גרזן  1600גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה
 101173גרזן  2000גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה

101173

 101530גרזן כבאים  1000גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה

101530

 102256גרזן כבאים  1600גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה

102256

 101167גרזן ביקוע  3000גר' ידית עץ |  ADLERגרמניה

101167

24

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101213דיסק  4.5X1.3חיתוך ברזל  RHODIUS | XT77גרמניה
 104242דיסק  4.5X1.6חיתוך ברזל  RHODIUS | XT77גרמניה

101213

 107217דיסק  4.5X1.3חיתוך נירוסטה  RHODIUS | XT70גרמניה
 101033דיסק  4.5X1.6חיתוך נירוסטה  RHODIUS | XT70גרמניה

107217

 101216דיסק  4.5X1.5חיתוך אבן/שיש  RHODIUS | XT66גרמניה

101216

 101197דיסק  4.5X1/4השחזה בטון |  RHODIUSגרמניה
 104240דיסק  4.5X1/4השחזה ברזל |  RHODIUSגרמניה

104240
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101199דיסק  4.5X1/8חיתוך בטון |  RHODIUSגרמניה
 101200דיסק  4.5X1/8חיתוך ברזל |  RHODIUSגרמניה

101200

 104243דיסק  5X1.5חיתוך נירוסטה  RHODIUS | XT70גרמניה
 107218דיסק  9X1.9חיתוך נירוסטה  RHODIUS | XT70גרמניה

104243

 101207דיסק  9X1/4השחזה בטון |  RHODIUSגרמניה
 101208דיסק  9X1/4השחזה ברזל |  RHODIUSגרמניה

101207

 101209דיסק  9X1/8חיתוך בטון |  RHODIUSגרמניה
 101210דיסק  9X1/8חיתוך ברזל |  RHODIUSגרמניה

101210

 101212דיסק  14X1/8חיתוך ברזל |  RHODIUSגרמניה

101212
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104177דיסק יהלום " 4.5אוניברסלי  RHODIUS | DG210גרמניה
 104178דיסק יהלום " 9אוניברסלי  RHODIUS | DG210גרמניה

אוניברסליDG210-

 103087דיסק יהלום " 4.5לאבן קשה ובטון מזויין  RHODIUS | LD4גרמניה
 103088דיסק יהלום " 9לאבן קשה ובטון מזויין  RHODIUS | LD4גרמניה
 103089דיסק יהלום  300מ"מ לאבן קשה ובטון מזויין  RHODIUS | LD4גרמניה
 103090דיסק יהלום  350מ"מ לאבן קשה ובטון מזויין  RHODIUS | LD4גרמניה

אבן קשה ובטון מזוייןLD4-

 101221דיסק יהלום " 4.5לבטון ושיש  RHODIUS | DG55גרמניה
 101227דיסק יהלום " 9לבטון ושיש  RHODIUS | DG55גרמניה

בטון ושישDG55-

 104822דיסק יהלום " 4.5משונן לגרניט  RHODIUS | DG10גרמניה
 104823דיסק יהלום " 9משונן לגרניט  RHODIUS | DG10גרמניה
 104872דיסק יהלום  300מ"מ משונן לגרניט  RHODIUS | DG10גרמניה
 104873דיסק יהלום  350מ"מ משונן לגרניט  RHODIUS | DG10גרמניה

משונן לגרניטDG10-

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

29

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104824דיסק יהלום " 4.5לגרניט  RHODIUS | DG35 PRO LINEגרמניה
 104825דיסק יהלום " 9לגרניט  RHODIUS | DG35 PRO LINEגרמניה

גרניטDG35 PRO LINE-

 101222דיסק יהלום " 4.5לגרניט  RHODIUS | LD1גרמניה
 101228דיסק יהלום " 9לגרניט  RHODIUS | LD1גרמניה

גרניטLD1-

 101223דיסק יהלום " 4.5לקרמיקה  RHODIUS | DG50גרמניה
 101229דיסק יהלום " 9לקרמיקה  RHODIUS | DG50גרמניה

קרמיקהDG50-

 101224דיסק יהלום " 4.5מצופה  RHODIUS | DG25גרמניה
 101230דיסק יהלום " 9מצופה  RHODIUS | DG25גרמניה

מצופהDG25-
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104110דיסק יהלום " 4.5דק לגרניט  RHODIUS | DG30גרמניה

גרניט דקDG30-

 101231דיסק יהלום  300מ"מ לאספלט  RHODIUS | LD60גרמניה
 104728דיסק יהלום  350מ"מ לאספלט  RHODIUS | LD60גרמניה
 101233דיסק יהלום  400מ"מ לאספלט  RHODIUS | LD60גרמניה

אספלטLD60-

 106878דיסק יהלום  300מ"מ לבטון  RHODIUS | LD40גרמניה
 101232דיסק יהלום  350מ"מ לבטון  RHODIUS | LD40גרמניה

בטוןLD40-

 106877אופן יהלום " 100( 4מ"מ) להשחזת בטון  RHODIUS | DS40גרמניה
 103086אופן יהלום " 125( 5מ"מ) להשחזת בטון  RHODIUS | DS40גרמניה
 102689אופן יהלום " 180( 7מ"מ) להשחזת בטון  RHODIUS | DS10גרמניה

השחזת בטוןDS40-
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107136אופן יהלום " 100( 4מ"מ) להשחזת בטון |  HARDENסין
 107137אופן יהלום " 125( 5מ"מ) להשחזת בטון |  HARDENסין

107136

 104676אופן יהלום " 180( 7מ"מ) להשחזת בטון |  TOPEXפולין

104676

 101220דיסק יהלום " 4.5לבטון  /שיש  HARDEN | 611320סין
 101226דיסק יהלום " 9לבטון  /שיש  HARDEN | 611326סין

101220

 107219דיסק יהלום " 4.5לגרניט  HARDEN | 611310סין
 107220דיסק יהלום " 9לגרניט  HARDEN | 611316סין

107219

 104166דיסק יהלום " 4.5רב שימושי  HARDEN | 611301סין
 103039דיסק יהלום " 9רב שימושי  HARDEN | 611306סין

104166

105128

דיסק יהלום " 4.5דק לגרניט  HARDEN | 611340סין

105128
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104998דיסק יהלום  80מ"מ לפוגות |  GreatNeckסין

104998
 104126דיסק מוזאיקה " 4.5גרעין 24
 104384דיסק מוזאיקה " 4.5גרעין 36
 104385דיסק מוזאיקה " 4.5גרעין 60
 104386דיסק מוזאיקה " 4.5גרעין 80
 104387דיסק מוזאיקה " 4.5גרעין 100
 104388דיסק מוזאיקה " 4.5גרעין 120
 104127דיסק מוזאיקה " 7גרעין 24
 104389דיסק מוזאיקה " 7גרעין 36
 104390דיסק מוזאיקה " 7גרעין 60
 104391דיסק מוזאיקה " 7גרעין 80

104384

 104392דיסק מוזאיקה " 7גרעין 100
 104393דיסק מוזאיקה " 7גרעין 120
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101237דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 40צרפת
 104324דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 60צרפת
 104325דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 80צרפת
 104326דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 100צרפת
 104327דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 120צרפת
 104328דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 150צרפת

104327

 104329דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 180צרפת
 104330דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 220צרפת
 104331דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 320צרפת
 104332דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 400צרפת
 104333דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 600צרפת
 104334דיסק סקוטש נצמד לשיש " 4.5גרעין  PRIMEX | 800צרפת

104327
 105068דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 40צרפת
101536

דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 60צרפת

 102025דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 80צרפת
 102952דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 100צרפת
 101132דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 120צרפת
 105069דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 150צרפת

102025

 105070דיסק סקוטש נצמד " 5עם חורים גרעין  PRIMEX | 180צרפת
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101238דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 40צרפת
 104337דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 60צרפת
 104338דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 80צרפת
 104339דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 100צרפת
 104340דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 120צרפת
 104341דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 150צרפת
 104342דיסק סקוטש נצמד לשיש " 7גרעין  PRIMEX | 180צרפת

104340

 107207דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 60צרפת
 107208דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 80צרפת
 107209דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 100צרפת
 107210דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 120צרפת
 107727דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 150צרפת
 107192דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 180צרפת
 102510דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 220צרפת
107178

דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 320צרפת

107181

דיסק סקוטש נצמד " 9עם חורים גרעין  PRIMEX | 400צרפת

107210

 105084סקוטצ'ברייט לבן " 16למכונת פוליש |  GreatNeckסין
 105083סקוטצ'ברייט שחור " 16למכונת פוליש |  GreatNeckסין

105083
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 100500נייר זכוכית מס' ( 0חב'  100יח') |  PRIMEXצרפת
101599

נייר זכוכית מס' ( 1חב'  100יח') |  PRIMEXצרפת

 101686נייר זכוכית מס' ( 2חב'  100יח') |  PRIMEXצרפת

100500

 102674צלחת נצמדת סקוטש " 4.5לדיסק |  GreatNeckסין
 102675צלחת נצמדת סקוטש " 7לדיסק |  GreatNeckסין
 104877צלחת נצמדת סקוטש " 4.5לדיסק מקצועית |  RHODIUSגרמניה

102674

 106958צלחת נצמדת סקוטש  PUמקצועית " 4.5לדיסק |  GreatNeckסין
 106959צלחת נצמדת סקוטש  PUמקצועית " 7לדיסק |  GreatNeckסין

106958

 102676צלחת פלסטיק " 4.5לדיסק |  RHODIUSגרמניה
 102677צלחת פלסטיק " 7לדיסק |  RHODIUSגרמניה

102676
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105000דיסק סקוטצברייט מוקצף " RHODIUS | 4.5גרמניה

105000

 101241דיסק פלפ " 4.5לברזל גרעין  RHODIUS | 40גרמניה
 104512דיסק פלפ " 4.5לברזל גרעין  RHODIUS | 60גרמניה
 104513דיסק פלפ " 4.5לברזל גרעין  RHODIUS | 80גרמניה

104512

 104529דיסק פלפ " 4.5לברזל ונירוסטה גרעין  GreatNeck | 40סין
 104530דיסק פלפ " 4.5לברזל ונירוסטה גרעין  GreatNeck | 60סין
 104531דיסק פלפ " 4.5לברזל ונירוסטה גרעין  GreatNeck | 80סין
 101878דיסק פלפ " 4.5לברזל ונירוסטה גרעין  GreatNeck | 120סין

104530
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104102ריתמת בטיחות  3נק' עיגון  +חבל וקרבינה  -תקני
 104271ריתמת בטיחות  4נק' עיגון עם תמיכת גב  +חבל וקרבינה  -תקני
 102735ריתמת בטיחות  4נק' עיגון עם תמיכת גב  +בולם נפילה  +חבל  -תקני
 102736ריתמת בטיחות  4נק' עיגון עם תמיכת גב  +בולם נפילה  2 +חבלים  -תקני

104271

 104113חבל כפול  +משכך  +קרבינה  2 +ווים גדולים (סט)

104113

 104229חבל לריתמה (כולל קרבינה)

104229

 104105משכך נפילה  /בולם (נפתח ל 1.7 -מ') לריתמה  +חבל  +קרבינה

104105

 104103משכך נפילה  /בולם (נפתח ל 1.7 -מ') לריתמה

104103

 104104קרבינה  100מ"מ לריתמת בטיחות

104104
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101271חוט דייגים  0.8מ"מ
 101272חוט דייגים  1מ"מ
 101273חוט דייגים  1.2מ"מ

101272

 101279חוט רצפים דק  200גר'
 107748חוט רצפים צבעוני דק  200גר'

101279

 101260חבל פולי  8מ"מ שחור ( 500מ"א בגליל)

101260
 102495חבל מצנח  4מ"מ ( 1300מ"א 10 ,ק"ג)
 101478חבל מצנח  6מ"מ ( 500מ"א 10 ,ק"ג)
 101479חבל מצנח  8מ"מ ( 310מ"א 10 ,ק"ג)
 102496חבל מצנח  10מ"מ ( 230מ"א 10 ,ק"ג)
 101005חבל מצנח  12מ"מ ( 160מ"א 10 ,ק"ג)
 101256חבל מצנח  14מ"מ ( 100מ"א 10 ,ק"ג)

101479
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101250זויתן  30ס"מ לנגרות  /בניין |  EMPIREאמריקאי

101250

 102523זויתן אלומיניום  60ס"מ |  EMPIREאמריקאי

102523

 101458זויתן אלומיניום  90מעלות  18 /ס"מ |  EMPIREאמריקאי

101458
 101251זויתן מסגרים  60ס"מ |  PRANDIאיטליה
 104779זויתן מסגרים  80ס"מ |  PRANDIאיטליה
 101252זויתן מסגרים  100ס"מ |  PRANDIאיטליה
 104826זויתן מסגרים  40ס"מ עם גב |  PRANDIאיטליה
 104850זויתן מסגרים  60ס"מ עם גב |  PRANDIאיטליה

104779

 104851זויתן מסגרים  80ס"מ עם גב |  PRANDIאיטליה

 104949זויתן מקצועי  250מ"מ מאלומיניום |  HARDENסין
 104950זויתן מקצועי  300מ"מ מאלומיניום |  HARDENסין
 104951זויתן מקצועי  400מ"מ מאלומיניום |  HARDENסין

104950

 101903זויתן נגרות  /בניין  30ס"מ מקצועי |  HARDENסין

101903
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101245דלי פלסטיק  12ליטר מחוזק |  BERDALהולנד

101245

 104406דלי פלסטיק צהוב  14ליטר מחוזק |  IVARSאיטליה

104406

 104407דלי  45ליטר מחוזק |  IVARSאיטליה

104407

 101041אמבטית טיט מחוזקת |  IVARSאיטליה

101041
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104654ידית עץ לאת שפיכה |  BRAMINאיטליה

104654

 101317ידית עץ  80ס"מ לטוריה |  BRAMINאיטליה
 101318ידית עץ  100ס"מ לטוריה |  BRAMINאיטליה

101318

 101324ידית עץ  100ס"מ למעדר לב |  BRAMINאיטליה

101324

 101325ידית עץ  90ס"מ למקוש |  BRAMINאיטליה

101325
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101314ידית עץ לגרזן  600גר' |  BRAMINאיטליה
 101315ידית עץ לגרזן  1600גר' |  BRAMINאיטליה
 101316ידית עץ לגרזן ביקוע |  ADLERגרמניה

101314

 101328ידית עץ לפטיש  1ק"ג |  BRAMINאיטליה
 104773ידית עץ לפטיש  1.5ק"ג |  BRAMINאיטליה
 101329ידית עץ לפטיש  2ק"ג |  BRAMINאיטליה
 101330ידית עץ לפטיש  5ק"ג |  BRAMINאיטליה

101328

 101326ידית עץ לפטיש טפסן |  BRAMINאיטליה

101326

 101327ידית עץ היקורי לפטיש טפסן |  VAUGHANארה"ב

101327

 104652ידית עץ עבה  1.60מ' למגרפה/מעדר |  BRAMINאיטליה

104652
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104680ידית עץ  1.20מטר | MADE IN ITALY
 104682ידית עץ  1.50מטר | MADE IN ITALY
 104681ידית עץ הברגה  1.20מטר | MADE IN ITALY
 104683ידית עץ הברגה  1.50מטר | MADE IN ITALY

104683

 101211ידית פיברגלס  90ס"מ למקוש
 107170ידית פיברגלס  90ס"מ למקוש |  PRANDIאיטליה

101211

 104294ידית פיברגלס לגרזן  600גר' |  PRANDIאיטליה

104294
 101331ידית פיברגלס לפטיש טפסן
 101332ידית פיברגלס לפטיש  1ק"ג
 101333ידית פיברגלס לפטיש  2ק"ג
 101413ידית פיברגלס לפטיש  5ק"ג

101331

 101935ידית פיברגלס לפטיש טפסן |  VAUGHANארה"ב

101935
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102056מרסס  1ליטר מקצועי |  HARDENסין
 107036מרסס  2ליטר מקצועי |  HARDENסין

107036

 105062מרסס  5ליטר מקצועי |  HARDENסין

105062

 105004מרסס  15ליטר מקצועי |  HARDENסין

105004

 101358אקדח מים פלסטי  7מצבים מקצועי |  TOPEXפולין

101358

 104677אקדח מים פלסטי  7מצבים כולל חיבורים " 1/2לצינור |  TOPEXפולין

104677

 102354אקדח מים פלסטי  7מצבים כולל  10מ' צינור וחיבורים |  TOPEXפולין

102354
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107043חיבור לברז  +מעבר ל( 3/4-זכר) |  GreatNeckסין

107043

 107051חיבור מהיר לצינור גן ( 1/2נקבה) |  GreatNeckסין
 107052חיבור מהיר לצינור גן ( 3/4נקבה) |  GreatNeckסין

107052

 107053מחבר תיקון לצינור גן ( 3/4נקבה) |  GreatNeckסין

107053

 107054מחבר תיקון לצינור גן ( 1/2נקבה) |  GreatNeckסין

107054
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106890מזמרה "  8להב  SK5מקצועית דגם  HARDEN | 630402סין

106890

105017

מזמרה "  8מקצועית |  HARDENסין

105017

 105019מספרי דשא  /שיחים מקצועיים |  HARDENסין

105019

 106922מספרי ענפים כולל מוט טלסקופי מקצועי |  HARDENסין

106922

 105016מספריים רב תכליות מקצועיות  180מ"מ |  HARDENסין

105016
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104721משור גיזום  180מ"מ מתקפל |  KOMELONקוריאה

104721

 104722משור גיזום  270מ"מ עם נרתיק |  KOMELONקוריאה

104722

 104723משור גיזום בננה  330מ"מ עם נרתיק |  KOMELONקוריאה

104723

 104961להב למשור גיזום  180מ"מ מתקפל |  KOMELONקוריאה
 104962להב למשור גיזום  270מ"מ |  KOMELONקוריאה
 104963להב למשור גיזום בננה  330מ"מ |  KOMELONקוריאה

104961

 102943משור גיזום מתקפל בטיחותי |  HARDENסין

102943

 102927משור גיזום בננה  330מ"מ |  HARDENסין

102927
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101160גיר סימון צבעוני כחול  /אדום |  GreatNeckסין

101160

 105008גיר אש לרתכים  144יח' בחבילה |  GreatNeckסין

105008

 102447עפרונות נגרים |  GreatNeckסין

102447

 102518טושים צבעוניים לסימון (סט  4יח') |  Empireארה"ב
 105118טושים שחורים לסימון ( סט  4יח') |  Empireארה"ב

102518

 102602עפרונות נגרים (חבילה  10יח') |  Empireארה"ב

102602
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104346כובע מגן  +תקן ישראלי (צבע אדום) |  IVARSאיטליה
 104347כובע מגן  +תקן ישראלי (צבע ירוק) |  IVARSאיטליה
 104348כובע מגן  +תקן ישראלי (צבע כחול) |  IVARSאיטליה
 104349כובע מגן  +תקן ישראלי (צבע כתום) |  IVARSאיטליה
 101353כובע מגן  +תקן ישראלי (צבע לבן) |  IVARSאיטליה
 104345כובע מגן  +תקן ישראלי (צבע צהוב) |  IVARSאיטליה

104345

 104008כובע מגן תקני  +בורג כיוון (צבע לבן) |  IVARSאיטליה
 104915כובע מגן תקני  +בורג כיוון (צבע צהוב) |  IVARSאיטליה

104008

 102356סנטריה לכובע מגן

102356

 104423מגן עורף לכובע מגן |  GreatNeckסין

104423
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104352כובע מנהלים קל עם בורג כיוון (אדום) |  Lockweilerגרמניה
 104353כובע מנהלים קל עם בורג כיוון (כחול) |  Lockweilerגרמניה
 104351כובע מנהלים קל עם בורג כיוון (כתום) |  Lockweilerגרמניה
 101354כובע מנהלים קל עם בורג כיוון (לבן) |  Lockweilerגרמניה
 104350כובע מנהלים קל עם בורג כיוון (צהוב) |  Lockweilerגרמניה

101354
 104870כובע מנהלים קל עם בורג כיוון (ירוק) |  Lockweilerגרמניה

 101352כובע לגיזום  +רשת  +אוזניות |  Lockweilerגרמניה

101352

 104414סופג זיעה לכובע מנהלים קל |  Lockweilerגרמניה

104414

 104090סנטריה לכובע מנהלים

104090

 101491מגיני אוזנים לכובע מנהלים קל |  Lockweilerגרמניה

101491
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101490מגיני אוזנים מקצועיים |  Lockweilerגרמניה

101490

 101489מגיני אוזניים נגד רעש |  GreatNeckסין

101489

 104188אטמי אוזניים עם שרוך (זוג) |  GreatNeckסין
 106962אטמי אוזנים ספוג (זוג) |  GreatNeckסין

104188

 101492מגיני ברכיים לרצפים |  IVARSאיטליה

101492

 104480מגיני ברכיים מקצועיים |  HARDENסין

104480

 105059מגיני ברכיים ג'ל מקצועיות |  TOPEXפולין

105059
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101364כף בנאי  5ידית עץ |  CO.MEאיטליה
 101367כף בנאי  6ידית עץ |  CO.MEאיטליה
 101370כף בנאי  7ידית עץ |  CO.MEאיטליה
 101381כף בנאי  8ידית עץ |  CO.MEאיטליה

101370

 101378כף בנאי  14ידית עץ |  CO.MEאיטליה
 101380כף בנאי  16ידית עץ |  CO.MEאיטליה
 101384כף בנאי  18ידית עץ |  CO.MEאיטליה
 104408כף בנאי  20ידית עץ |  CO.MEאיטליה

101384

 105037כף כותל (כוחלה) |  CO.MEאיטליה

105037

 101654כף בנאי פינתי נירוסטה  CO.ME | 110X75איטליה

101654
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104700כף בנאי  5ידית גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה
 104737כף בנאי  6ידית גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה
 101371כף בנאי  7ידית גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה

101371
 104702כף בנאי  14ידית גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה
 104703כף בנאי  16ידית גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה
 101385כף בנאי  18ידית גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה

101385
 101363כף בנאי  5ידית עץ (מסטרינה) |  GreatNeckסין
 101366כף בנאי  6ידית עץ (מסטרינה) |  GreatNeckסין
 101369כף בנאי  7ידית עץ (מסטרינה) |  GreatNeckסין
 101373כף בנאי  8ידית עץ (מסטרינה) |  GreatNeckסין

101369
 101377כף בנאי  14ידית עץ (טייחים) |  GreatNeckסין
 101379כף בנאי  16ידית עץ (טייחים) |  GreatNeckסין
 101383כף בנאי  18ידית עץ (טייחים) |  GreatNeckסין
 101387כף בנאי  20ידית עץ (טייחים) |  GreatNeckסין

101383
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104857פנדלה/מחבט לטייח ידית פלסטיק |  HARDENסין

104857

 102594פצקה פלסטי מלבן  15X45לקיר |  IVARSאיטליה

102594

 102558פצקה פלסטי מרובע  26X42לתקרה |  IVARSאיטליה

102558

 102921פצקה פלסטי מלבן ארוך  12X60ס"מ לקיר

102921

 104868מאלץ פוליאורטן מקצועי  280X140מ"מ |  CO.MEאיטליה
 104758מאלץ פוליאורטן  280X140מ"מ |  GreatNeckסין

104868
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101405מאלץ ידית פלסטיק |  CO.MEאיטליה

101405

 101409מאלץ ידית עץ |  CO.MEאיטליה

101409

 104226מאלץ ידית אלומיניום עם גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה

104226

 104227מאלץ ידית פלסטיק עם גומי  CO.ME | ENERGYאיטליה

104227

 107027מאלץ ידית עץ ופלסטיק (דגם  CO.ME | )310איטליה

107027
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101404מאלץ גומי לרובה |  HARDENסין

101404

 101403מאלץ גומי לרובה מקצועי (צהוב/שחור) |  CO.MEאיטליה

101403

 104867מאלץ גומי לרובה מקצועי (כחול/אפור) |  IVARSאיטליה

104867

 102163משפשפת טייח גבס (ספוג כתום) |  CO.MEאיטליה
 102362ספוג למשפשפת טייח גבס (ספוג כתום) |  CO.MEאיטליה

102163
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107057מאלץ משונן " 3X2משור" |  CO.MEאיטליה
 102809מאלץ משונן " 5X5משור" |  CO.MEאיטליה
 104854מאלץ משונן  CO.ME | 3.5X3.5איטליה
 101411מאלץ משונן  CO.ME | 5X5איטליה
 104354מאלץ משונן  CO.ME | 8X8איטליה
 104355מאלץ משונן  CO.ME | 10X10איטליה
 104356מאלץ משונן  CO.ME | 12X12איטליה
 107108מאלץ משונן  CO.ME | 15X15איטליה

104354

 104357מאלץ משונן ( 20X20שיניים עגולות) |  CO.MEאיטליה
 104699מאלץ משונן ( 20X20שיניים ישרות) |  CO.MEאיטליה

 102810מאלץ מאורך  50ס"מ משונן  CO.ME | 10X10איטליה

102810
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104058מאלץ מאורך ( 400X120מעוגל) |  CO.MEאיטליה
 106894מאלץ מאורך ( 400X120מעוגל/מרובע) |  CO.MEאיטליה

106894

 105025מאלץ מאורך  40ס"מ "שפיץ" |  CO.MEאיטליה

105025

 104650מאלץ מאורך  CO.ME | 500X140איטליה

104650

 104187מאלץ נירוסטה  CO.ME | 280X120איטליה

104187

 101414מאלץ נירוסטה "סטוקו"  CO.ME | 200X80איטליה
 101415מאלץ נירוסטה "סטוקו"  CO.ME | 240X100איטליה
 101416מאלץ נירוסטה "סטוקו"  CO.ME | 280X120איטליה

101416
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102976מאלץ פינתי ( INפנימי) |  CO.MEאיטליה
 106960מאלץ פינתי ( EXחיצוני) |  CO.MEאיטליה

106960

 101418מאלץ פלסטיק לבן מקצועי |  CO.MEאיטליה

101418

 104649מאלץ פלסטיק צהוב משונן |  CO.MEאיטליה

104649

 104462מאלץ החלקה  90ס"מ כולל ידית טלסקופית  1.80מ"א

104462

 104461מאלץ מגנזיום  1.20מ' כולל ידית טלסקופית  3.6מ"א

104461

 101417מאלץ פלסטיק לשליכט צבעוני |  GreatNeckסין

101417
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101406מאלץ ידית פלסטיק |  GreatNeckסין

101406

 101408מאלץ ידית עץ |  GreatNeckסין

101408

 101412מאלץ משונן  GreatNeck | 5X5סין
 104482מאלץ משונן  GreatNeck | 8X8סין
 104483מאלץ משונן  GreatNeck | 10X10סין

104483
 101044מאלץ משונן  5X5ידית עץ |  GreatNeckסין
 104494מאלץ משונן  8X8ידית עץ |  GreatNeckסין
 104642מאלץ משונן  10X10ידית עץ |  GreatNeckסין
 104495מאלץ משונן  15X15ידית עץ |  GreatNeckסין

104642

 101410מאלץ מאורך  50ס"מ ידית עץ |  GreatNeckסין

101410

66

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101395כפפות  PVCאדומות  35ס"מ |  CROWNסין

101395

 101389כפפות בד כותנה עם גומי מושפרץ |  CROWNסין

101389

 101393כפפות עור ארוכות לרתך |  CROWNסין

101393

 101394כפפות עור לתעשייה (מגן ורידים) |  CROWNסין

101394

 101392כפפות עור מחוזק לעבודה |  CROWNסין

101392
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104221כפפות  PUשחורות ( GreatNeck | (XL/10סין
 106963כפפות  PUשחורות ( GreatNeck | (XXL/10סין

104221

 104689כפפות  PUמושפרץ סגול/כתום ( GreatNeck | (XL/10סין
 106964כפפות  PUמושפרץ סגול/כתום ( GreatNeck | (XXL/10סין

104689

 104474כפפות  PUכתומות ( HARDEN | (XL/10סין
 101808כפפות  PUכתומות ( HARDEN | (XXL/11סין

104474

 104216כפפות  PUאפורות מנוקדות ( HARDEN | (XXL/11סין

104216
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104453מגרדת דגם אמריקאי מקצועית |  GreatNeckסין
 104425להבים למגרדת דגם אמריקאי ( 10בחב')

104453

 101496מגרדת זכוכית פטנט מקצועית |  GreatNeckסין
 101397להבים למגרדת זכוכית פטנט ( 10בחב')

101496

 101495מגרדת זכוכית פשוטה
 101398להבים למגרדת זכוכית טרפז ( 10בחב')

101495

 101497מגרדת לפוגות מקצועית |  GreatNeckסין
 101399להבים למגרדת פוגות מקצועית

101497

 101030מגרדת ריצפה  35ס"מ עם ידית ברזל  1.5מ' |  Goldblattארה"ב

101030
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104237מגרדת צבע ידית קצרה ( 215מ"מ) |  GreatNeckסין
 101498מגרדת צבע עם ידית ( 345מ"מ) |  GreatNeckסין
 104238מגרדת צבע ידית ארוכה ( 600מ"מ) |  GreatNeckסין
 102975להבים למגרדת צבע עם ידית ( 10בחב')

104237

 105018להבים לסכין יפני צר  9מ"מ ( 10בחב') |  HARDENסין

105018

 101400להבים לסכין יפני SK5י( 10בחב') |  GreatNeckסין

101400

 105015להבים לסכין יפני  SK2משונן כריש ( 10בחב') |  GreatNeckסין

105015

 105115להבים לסכין יפני  18מ"מ ( 10בחב') |  KOMELONקוריאה

105115
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105117סכין יפני  18מ"מ קצה מתכת (בורג) ֻ|  KOMELONקוריאה

105117

 105116סכין יפני  18מ"מ קצה מתכת (הזזה) ֻ|  KOMELONקוריאה

105116

 102345סכין יפני רחב

102345

 106882סכין יפני צר מקצועי  9מ"מ |  HARDENסין

106882

 102346סכין יפני קצה מתכת מקצועי (קבלנים) |  HARDENסין

102346

 104455סכין יפני קצה מתכת מקצועי (הזזה) |  GreatNeckסין

104455

 104454סכין יפני קצה מתכת מקצועי (כפתור) |  GreatNeckסין

104454

 102906סכין בטיחות להב חוזר |  HARDENסין

102906
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107745מברג פיליפס מס'  )PH-0X75mm( 0מקצועי |  HARDENסין
 107723מברג פיליפס מס'  ) PH-1x100mm( 1מקצועי |  HARDENסין
 101423מברג פיליפס מס'  )PH-2X150mm( 2מקצועי |  HARDENסין
 107744מברג שטוח  3X100מקצועי |  HARDENסין
 107221מברג שטוח  5X100מקצועי |  HARDENסין
 107222מברג שטוח  6X150מקצועי |  HARDENסין

101423

 107750טסטר לחשמלאים דגם צ'מפיון

107750

 104848טסטר לחשמלאים  190מ"מ מקצועי |  HARDENסין

104848

 106888טסטר  Non-Contactמקצועי |  HARDENסין

106888

 106887טסטר דיגיטלי  12-220Vמקצועי |  HARDENסין

106887

104451

מברג ראצ'ט כולל  7ביטים מקצועי |  GreatNeckסין

104451
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105043מברג ראצ'ט כולל ביטים ובוקסות -סט  34חלקים |  TOPEXפולין

105043

 104711סט מברגי שען |  HARDENסין

104711

 102270סט מברגים מקצועי  6יח' |  HARDENסין
 102271סט מברגים מקצועי  10יח' |  HARDENסין

102271

 102868סט מברגים מבודדים  8יח' |  GreatNeckסין

102868

 107746סט מברגים  /ביטים  45חלקים מקצועי |  HARDENסין

107746
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 103066ביט  PH-2אורך  5ס"מ |  HARDENסין
 104821ביט  PH-2אורך  10ס"מ |  HARDENסין
 104992ביט  PH-2אורך  15ס"מ |  HARDENסין

103066

 104422ביט טורקס  T-20מקצועי |  HARDENסין
 104549ביט טורקס  T-25מקצועי |  HARDENסין
 102570ביט טורקס  T-30מקצועי |  HARDENסין
 102275ביט טורקס  T-40מקצועי |  HARDENסין

104422

 105038ביט  PH-2מקצועי |  TOPEXפולין

105038
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105067סט ביטים  +מתאם

105067

 105041סט ביטים  7חלקים מקצועי |  TOPEXפולין

105041

 105042סט ביטים מקצועי  18חלקים |  TOPEXפולין

105042

 102912סט ביטים  32יח' מקצועי |  hellerגרמניה

102912

 101042סט ביטים  32יח'  TOPEX | VERTOפולין

101042

 103056סט ביטים  15יח'  TOPEX | VERTOפולין

103056
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101439מברשת מכחול על ציר ( 22מ"מ  FECIN | )1" /ספרד
 101435מברשת כוס על ציר ( 50מ"מ  FECIN | )2" /ספרד
 101436מברשת כוס על ציר ( 75מ"מ  FECIN | )3" /ספרד

101435

 101441מברשת שטוחה על ציר ( 50מ"מ  FECIN | )2" /ספרד
 101442מברשת שטוחה על ציר ( 75מ"מ  FECIN | )3"/ספרד
 101443מברשת שטוחה על ציר ( 100מ"מ  FECIN | )4" /ספרד

101442

 104204מברשת נילון מכחול על ציר ( 22מ"מ  FECIN | )1" /ספרד
 104205מברשת נילון כוס על ציר ( 50מ"מ  FECIN | )2" /ספרד
 104206מברשת נילון כוס על ציר ( 75מ"מ  FECIN | )3" /ספרד

104205

 104207מברשת נילון שטוחה על ציר ( 75מ"מ  FECIN | )3" /ספרד
 104208מברשת נילון שטוחה על ציר ( 100מ"מ  FECIN | )4" /ספרד

104207
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 103079מברשת עגולה למכונה  125מ"מ |  FECINספרד
 101444מברשת עגולה למכונה  150מ"מ |  FECINספרד
 101446מברשת עגולה למכונה  175מ"מ |  FECINספרד
 101447מברשת עגולה למכונה  200מ"מ |  FECINספרד

101446

 104014מברשת עגולה למשחזת  125מ"מ צמה ( 22צמות) |  FECINספרד
 104013מברשת עגולה למשחזת  125מ"מ צמה ( 32צמות) |  FECINספרד

104014

 104209מברשת פלדה  115מ"מ שטוחה (הברגה  FECIN | (M14ספרד
 104012מברשת פלדה  115מ"מ שטוחה (הברגה  )M14צמה |  FECINספרד

104012
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101448מברשת פלדה ידנית  3ש' |  FECINספרד
 101450מברשת פלדה ידנית  4ש' |  FECINספרד
 101642מברשת פלדה ידנית  4ש'  FECIN | WHITE WIREספרד
 101452מברשת פלדה ידנית  5ש' |  FECINספרד
 101846מברשת פלדה ידנית  5ש'  FECIN | WHITE WIREספרד

101450

 101432מברשת גרנוליט |  FECINספרד

101432

 104890מברשת גרנוליט שיער מתולתל |  FECINספרד

104890

 101464מברשת פלדה לפוגות |  FECINספרד

101464

 104046מברשת כוס " 3נירוסטה |  FECINספרד
 104210מברשת כוס " 3נירוסטה צמה |  FECINספרד

104046
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101455מברשת פלדה כוס " FECIN | 3ספרד
 101456מברשת פלדה כוס " 3צמה |  FECINספרד

101456

 104631מברשת כוס נילון " FECIN | 3ספרד

104631

 103080מברשת פלדה כוס " 4משופעת |  FECINספרד
 103081מברשת פלדה כוס " 4משופעת צמה |  FECINספרד

103081

 101459מברשת פלדה כוס " FECIN | 4ספרד
 101461מברשת פלדה כוס " FECIN | 5ספרד

101461

 102784מברשת פלדה כוס " 4צמה |  FECINספרד
 101462מברשת פלדה כוס " 5צמה |  FECINספרד

101462
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104223סט מברשות  250יחידות כולל סטנד תצוגה |  FECINספרד

 104047סט מברשות על ציר  36יחידות |  FECINספרד

104047

 104181סט מברשות כוס  24יחידות |  FECINספרד

104181

 102627מטאטא כביש שחור  60ס"מ  +ידית עץ  1.20מ' עבה |  FECINספרד

102627

 104182מטאטא פלדה  36ס"מ  +ידית עץ  1.20מ' עבה |  FECINספרד

104182
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101449מברשת פלדה ידנית  3ש' |  HARDENסין
 101451מברשת פלדה ידנית  4ש' |  HARDENסין
 101453מברשת פלדה ידנית  5ש' |  HARDENסין

101451

 101454מברשת פלדה כוס " HARDEN | 3סין
 104059מברשת פלדה כוס " HARDEN | 4סין
 101460מברשת פלדה כוס " HARDEN | 5סין

101454

 101457מברשת פלדה כוס " 3צמה |  HARDENסין
 101463מברשת פלדה כוס " 5צמה |  HARDENסין

101463

 101296מברשת פלדה לפוגות |  HARDENסין

101296

 106889סט מברשות מיני (פלדה ,פליז ,נילון) מקצועי |  HARDENסין

106889
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101702מערבל למקדחת עירבול  115מ"מM-14/
 103070מערבל למקדחת עירבול  160מ"מM-14/

101702

 101700מערבל צבע למקדחה  600מ"מ

101700

 104904מערבל צבע לפטישון SDS
 104149מערבל צבע לפטישון  SDSמקצועי

104149

 102905תקע נייד כחול חד פאזי 3X16A

102905

 102908שקע נייד כחול חד פאזי 3X16A

102908

 102909שקע מפצל מתקע נייד  3X16Aל 3-שקעים ניידים 3X16A

102909
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101568מטר  3מ' רוחב  19גומי |  GreatNeckסין

101568

 101572מטר  5מ' רוחב  19גומי |  GreatNeckסין
 104175מטר  5מ' רוחב  25גומי |  GreatNeckסין
 104651מטר  5מ' רוחב  25גומי מ"מ/אינצ'י |  GreatNeckסין

101572

 101374מטר  7.5מ' רוחב  25גומי |  GreatNeckסין
 101583מטר  10מ' רוחב  25גומי |  GreatNeckסין

101374

 102968מטר  3מ' רוחב  19גומי כחול מקצועי |  GreatNeckסין

102968

 101574מטר  5מ' רוחב  25גומי אדום מקצועי |  GreatNeckסין

101574

 104749מטר  8מ' רוחב  25גומי צהוב מקצועי |  GreatNeckסין

104749
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106907מטר  5מ' רוחב  25גומי לבן מקצועי |  GreatNeckסין

106907

 101027מטר  5מ' רוחב  25גומי "האדום החדש" מקצועי |  GreatNeckסין

101027

 103067מטר  3.5מ' מקצועי |  GreatNeckסין
 101292מטר  5.5מ' מקצועי |  GreatNeckסין
 101356מטר  7.5מ' מקצועי |  GreatNeckסין
 101585מטר  10מ' מקצועי |  GreatNeckסין

101292

 101570מטר  3מ' רוחב  16נירוסטה מקצועי |  GreatNeckסין
 101576מטר  5מ' רוחב  19נירוסטה מקצועי |  GreatNeckסין

101576
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101589מטר  30מ' פיבר (רולטקה) |  GreatNeckסין
 101593מטר  50מ' פיבר (רולטקה) |  GreatNeckסין

101589

 101588מטר  30מ' פלדה (רולטקה) |  GreatNeckסין
 101591מטר  50מ' פלדה (רולטקה) |  GreatNeckסין

101588

 101590מטר  30מ' פיבר שדה (רולטקה) |  HARDENסין
 101594מטר  50מ' פיבר שדה (רולטקה) |  HARDENסין

101594

 102977מחזיק מטר לחגורה מקצועי |  GreatNeckסין

102977
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104959גלגלת מדידה (גלגל " )10מקצועי |  KOMELONקוריאה

104959

 104960גלגלת מדידה (גלגל כפול " )4מקצועי |  KOMELONקוריאה

104960

 104470מטר  5מ' רוחב  19מקצועי |  KOMELONקוריאה

104470

 102580מטר  5מ' רוחב  19מתכת מקצועי |  KOMELONקוריאה
 102611מטר  8מ' רוחב  25מתכת מקצועי |  KOMELONקוריאה
 102591מטר  10מ' רוחב  25מתכת מקצועי |  KOMELONקוריאה

102580
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104724מטר  5מ' רוחב  19מגנטי  HI VIZמקצועי |  KOMELONקוריאה
 104725מטר  8מ' רוחב  27מגנטי  HI VIZמקצועי |  KOMELONקוריאה

104724

 101161מטר  5מ' רוחב  25מגנטי ציפוי גומי |  KOMELONקוריאה
 103026מטר  8מ' רוחב  25מגנטי ציפוי גומי |  KOMELONקוריאה

101161

 101587מטר  20מ' פלדה (רולטקה) |  KOMELONקוריאה
 102690מטר  30מ' פלדה (רולטקה) |  KOMELONקוריאה
 102754מטר  30מ' פיבר (רולטקה) |  KOMELONקוריאה
 104471מטר  50מ' פיבר (רולטקה) |  KOMELONקוריאה

102690

 104806מטר  30מ' פיבר שדה (רולטקה) |  KOMELONקוריאה
 104807מטר  50מ' פיבר שדה (רולטקה) |  KOMELONקוריאה
 101592מטר  50מ' פלדה שדה (רולטקה) |  KOMELONקוריאה
 104010מטר  100מ' פיבר שדה (רולטקה) |  KOMELONקוריאה

104807
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101637מסכות אבק חד פעמי ( 50יח' בחב') |  GreatNeckסין
 102347מסכת אבק מקצועית עם שסתום  GreatNeck | FFP2סין

101637

 105074מסכת אבק מקצועית עם שסתום  GreatNeck | FFP3סין

105074

 106891מסכת אבק מקצועית עם שסתום פליטה  GreatNeck | FFP3סין

106891

 104144מסכת חצי פנים עם  2פילטרים (לכימיקלים וגז) CR6300
 102423מסכת חצי פנים עם  2פילטרים (לאבק) DR302

104144

 101639מסכת פנים והגנה לכובע
 101600משקף החלפה למסכת פנים והגנה

101639

 102938מגן פנים עם ריתמה לראש

102938
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101253זכוכית למסכת ריתוך שחורה
 101254זכוכית למסכת ריתוך שקופה

101253

 101641מסכת ריתוך ראש (חלון מתרומם)

101641

 104698מסכת ריתוך יד

104698

 106983מסכת ריתוך אלקטרונית

106983

 102171משקפי ריתוך עם חלון מתרומם |  GreatNeckסין

102171
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102168משקפי אבק (מגן) |  GreatNeckסין

102168

 104143משקפי מגן כהים |  GreatNeckסין

104143

 102169משקפי מגן |  GreatNeckסין

102169

 104244משקפי מגן כהים מקצועיים למנהלים |  GreatNeckסין
 103027משקפי מגן מקצועיים למנהלים |  GreatNeckסין

104244
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104219חוט קשירה  0.9מ"מ |  ASLANBASתורכיה
 101201חוט שזור  6גידים |  ASLANBASתורכיה

104219

 101835מסמרים מס'  5 )11/30( 3ק"ג |  ASLANBASתורכיה
 101643מסמרים מס'  5 )14/40( 4ק"ג |  ASLANBASתורכיה
 104827מסמרים מס'  5 )15/50( 5ק"ג |  ASLANBASתורכיה
 101861מסמרים מס'  5 )16/60( 6ק"ג |  ASLANBASתורכיה
 101646מסמרים מס'  5 )17/70( 7ק"ג |  ASLANBASתורכיה

101861

 101647מסמרים מס'  5 )18/80( 8ק"ג |  ASLANBASתורכיה
 101834מסמרים מס'  5 )20/100( 10ק"ג |  ASLANBASתורכיה

 102407דיבל דפיקה  Don Quichotte | 5X35הולנד
 102408דיבל דפיקה  Don Quichotte | 6X40הולנד
 104203דיבל דפיקה  6X40פטריה |  Don Quichotteהולנד
 102409דיבל דפיקה  Don Quichotte | 6X60הולנד
 102410דיבל דפיקה  Don Quichotte | 6X80הולנד
 102411דיבל דפיקה  Don Quichotte | 8X60הולנד
 102412דיבל דפיקה  Don Quichotte | 8X80הולנד
 102413דיבל דפיקה  Don Quichotte | 8X100הולנד
 102416דיבל דפיקה  Don Quichotte | 10X100הולנד

102407

 102418דיבל דפיקה  Don Quichotte | 10X140הולנד
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101661מסמרי פלדה  Don Quichotte | 2X20הולנד
 101662מסמרי פלדה  Don Quichotte | 2X25הולנד
 101663מסמרי פלדה  Don Quichotte | 2X30הולנד
 101664מסמרי פלדה  Don Quichotte | 3X30הולנד
 101665מסמרי פלדה  Don Quichotte | 3X40הולנד
 101667מסמרי פלדה  Don Quichotte | 3X50X100הולנד

101667

 101668מסמרי פלדה  Don Quichotte | 3X50X200הולנד
 101669מסמרי פלדה  Don Quichotte | 3X60הולנד
 101670מסמרי פלדה  Don Quichotte | 3X70הולנד
 101671מסמרי פלדה  Don Quichotte | 4.2X80הולנד
 101672מסמרי פלדה  Don Quichotte | 4.2X100הולנד

101667

 102541סרט פלדה  12מ"מ מגולוון מחורר (גליל  10מ"א) |  Don Quichotteהולנד

102541
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101143בקים למספרים  HIT | 300יפן
 101144בקים למספרים  HIT | 350יפן
 101145בקים למספרים  HIT | 450יפן
 101146בקים למספרים  HIT | 600יפן

101149

 101147בקים למספרים  HIT | 750יפן
 101148בקים למספרים  HIT | 900יפן
 101149בקים למספרים  HIT | 1050יפן

 101673מספרי יד  300לחיתוך ברזל  5מ"מ |  HITיפן
 101674מספרי יד  350לחיתוך ברזל  7מ"מ |  HITיפן

כיוון הבקים באמצעות ברגים אקסצנטריים

 101675מספרי יד  450לחיתוך ברזל  8מ"מ |  HITיפן
 101676מספרי יד  600לחיתוך ברזל  10מ"מ |  HITיפן
 101677מספרי יד  750לחיתוך ברזל  13מ"מ |  HITיפן
 101678מספרי יד  900לחיתוך ברזל  16מ"מ |  HITיפן
 101679מספרי יד  1050לחיתוך ברזל  19מ"מ  | HITיפן

101676

 104491מספרי יד  600לחיתוך ברזל |  HARDENסין
 104492מספרי יד  750לחיתוך ברזל |  HARDENסין
 104493מספרי יד  900לחיתוך ברזל |  HARDENסין

104491
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104810מקצץ חוט שזור ידית צהובה |  BLOSTAגרמניה

104810

 102050מקצץ חוט שזור ידית צהובה

102050

 102051מקצץ חוטים  200מ"מ |  HITיפן

102051

 102052מקצץ חוטים  200מ"מ |  HARDENסין

102052
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104726חותך כבל פלדה " 24מקצועי |  HITיפן
 102355חותך כבל פלדה " HARDEN | 24סין

104726

 102639צבת רביץ  200מ"מ
 102640צבת רביץ  220מ"מ
 102641צבת רביץ  250מ"מ
 102642צבת רביץ  280מ"מ

102639

 105057צבת קרמיקה שן וידיה מקצועי |  TOPEXפולין

105057

 102167פלייר הידוק למערכת פילוס |  AMESסין

102167
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101708מפרק  60ס"מ זהב |  GreatNeckסין
 101709מפרק  80ס"מ זהב |  GreatNeckסין
 101710מפרק  100ס"מ זהב |  GreatNeckסין
 104020מפרק  120ס"מ זהב |  GreatNeckסין

101709

 104288מפרק  60ס"מ |  PRANDIאיטליה
 104289מפרק  80ס"מ |  PRANDIאיטליה
 104290מפרק  100ס"מ |  PRANDIאיטליה

104289

 103083מפרק  40ס"מ עבה שחור |  GreatNeckסין
 101711מפרק  60ס"מ עבה שחור |  GreatNeckסין
 101712מפרק  80ס"מ עבה שחור |  GreatNeckסין
 101713מפרק  100ס"מ עבה שחור |  GreatNeckסין

101711

 101714מפרק אמריקאי  37ס"מ |  VAUGHANארה"ב
 104869מפרק  37ס"מ |  GreatNeckסין

101714

102
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

תיאור מוצר | יצרן

מק"ט

 104802מוט הרמה  /לום  1מ' עבה
 101530מוט הרמה  /לום  1.50מ' עבה
 101531מוט הרמה  /לום  2.00מ' עבה

101530

 104142מוט הרמה  /לום  1.60מ' עם שן מקצועי
 105094מוט הרמה  /לום  1.80מ' עם שן מקצועי

104142

 101718מפתח כיפוף  6X8כפול
 101719מפתח כיפוף  10X12כפול
 101720מפתח כיפוף  14X16כפול
 101721מפתח כיפוף  18X20כפול
 101722מפתח כיפוף  22בודד
 101723מפתח כיפוף  24בודד
 101724מפתח כיפוף  26בודד

101720

101943

שרשרת ברזל  4מ"מ  150 /מ' בדלי

 101839שרשרת ברזל  6מ"מ  60 /מ' בדלי
 101850שרשרת ברזל  8מ"מ  40 /מ' בדלי
 101865שרשרת ברזל  10מ"מ  25 /מ' בדלי

101850
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101761מפתח שוודי "( 6נפתח עד  15מ"מ) |  HARDENסין
 101762מפתח שוודי "( 8נפתח עד  20מ"מ) |  HARDENסין
 101763מפתח שוודי "( 10נפתח עד  25מ"מ) |  HARDENסין
 101764מפתח שוודי "( 12נפתח עד  30מ"מ) |  HARDENסין
 101765מפתח שוודי "( 15נפתח עד  37.5מ"מ) |  HARDENסין
 101766מפתח שוודי "( 18נפתח עד  45מ"מ) |  HARDENסין

101763
 104776מפתח שוודי "( 24נפתח עד  60מ"מ) |  HARDENסין

 104581מפתח שוודי מבודד " HARDEN | 8סין
 104582מפתח שוודי מבודד " HARDEN | 10סין
 104583מפתח שוודי מבודד " HARDEN | 12סין

104583

 104452מפתח שוודי מיני " 1מקצועי |  GreatNeckסין

104452
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102983מפתח רינג פתוח  HARDEN | 6סין
 104781מפתח רינג פתוח  HARDEN | 7סין
 101733מפתח רינג פתוח  HARDEN | 8סין
 104782מפתח רינג פתוח  HARDEN | 9סין
 101735מפתח רינג פתוח  HARDEN | 10סין
 104784מפתח רינג פתוח  HARDEN | 11סין
 101737מפתח רינג פתוח  HARDEN | 12סין
 104785מפתח רינג פתוח  HARDEN | 13סין
 101739מפתח רינג פתוח  HARDEN | 14סין
 104786מפתח רינג פתוח  HARDEN | 15סין
 104787מפתח רינג פתוח  HARDEN | 16סין
 104788מפתח רינג פתוח  HARDEN | 17סין
 104789מפתח רינג פתוח  HARDEN | 18סין
 104790מפתח רינג פתוח  HARDEN | 19סין
 104791מפתח רינג פתוח  HARDEN | 20סין
 104792מפתח רינג פתוח  HARDEN | 21סין
 104793מפתח רינג פתוח  HARDEN | 22סין
 105027מפתח רינג פתוח  HARDEN | 23סין

104791

 104794מפתח רינג פתוח  HARDEN | 24סין
 104795מפתח רינג פתוח  HARDEN | 27סין
 104796מפתח רינג פתוח  HARDEN | 30סין
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104797מפתח רינג פתוח  HARDEN | 32סין
 104798מפתח רינג פתוח  HARDEN | 36סין
 104847מפתח רינג פתוח  HARDEN | 41סין
 101401מפתח רינג פתוח  HARDEN | 46סין
 102783מפתח רינג פתוח  HARDEN | 50סין

104974

 107138מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  8מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107139מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  9מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107140מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  10מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107141מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  11מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107142מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  12מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107143מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  13מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107144מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  14מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107145מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  15מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107146מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  16מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107147מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  17מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107148מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  18מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107149מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  19מ"מ מקצועי |  HARDENסין

107148

 107150מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  20מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107151מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  21מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107152מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  22מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107153מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  24מ"מ מקצועי |  HARDENסין
 107154מפתח רינג ראצ'ט פרקי ופתוח  25מ"מ מקצועי |  HARDENסין
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101901מפתח רינג ראצ'ט  8-19מ"מ (סט  7יח') |  HARDENסין

101901

 104577מפתח רינג פתוח  8-19מ"מ (סט  8יח')
 101758מפתח רינג פתוח  8-24מ"מ (סט  11יח')
 104578מפתח רינג פתוח  8-32מ"מ (סט  15יח')

101758
 101726מפתח צינורות " 8זויתי (נפתח עד  34מ"מ) |  GreatNeckסין
 101727מפתח צינורות " 10זויתי (נפתח עד  42מ"מ) |  GreatNeckסין
 101728מפתח צינורות " 12זויתי (נפתח עד  48מ"מ) |  GreatNeckסין
 101729מפתח צינורות " 14זויתי (נפתח עד  60מ"מ) |  GreatNeckסין
 101730מפתח צינורות " 18זויתי (נפתח עד  76מ"מ) |  GreatNeckסין
 101731מפתח צינורות " 24זויתי (נפתח עד  89מ"מ) |  GreatNeckסין

101729
 105013מפתח צינורות " 36זויתי (נפתח עד  136מ"מ) |  GreatNeckסין
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101952מקדח  heller | 4X110 SDSגרמניה
 103055מקדח  heller | 4X160 SDSגרמניה
 102989מקדח  heller | 5X110 SDSגרמניה
 102657מקדח  heller | 5X160 SDSגרמניה
 101831מקדח  heller | 5.5X110 SDSגרמניה
 101953מקדח  heller | 6X110 SDSגרמניה
 101954מקדח  heller | 6X160 SDSגרמניה
 101955מקדח  heller | 6X200 SDSגרמניה
 102055מקדח  heller | 6X260 SDSגרמניה
 101382מקדח  heller | 6.5X160 SDSגרמניה
 102990מקדח  heller | 7X110 SDSגרמניה
 101956מקדח  heller | 7X160 SDSגרמניה
 101957מקדח  heller | 7X210 SDSגרמניה
 101958מקדח  heller | 8X110 SDSגרמניה
 101959מקדח  heller | 8X160 SDSגרמניה
 101960מקדח  heller | 8X210 SDSגרמניה
 101961מקדח  heller | 8X260 SDSגרמניה

101954
 101618מקדח  heller | 8X310 SDSגרמניה
 102752מקדח  heller | 8X460 SDSגרמניה
 102996מקדח  heller | 9X160 SDSגרמניה
 101965מקדח  heller | 9X210 SDSגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101966מקדח  heller | 10X110 SDSגרמניה
 101967מקדח  heller | 10X160 SDSגרמניה
 101968מקדח  heller | 10X210 SDSגרמניה
 101969מקדח  heller | 10X260 SDSגרמניה
 101970מקדח  heller | 10X310 SDSגרמניה
 103092מקדח  heller | 10X460 SDSגרמניה
 101971מקדח  heller | 10X600 SDSגרמניה
 103038מקדח  heller | 11X160 SDSגרמניה
 102936מקדח  heller | 11X210 SDSגרמניה
 102991מקדח  heller | 11X260 SDSגרמניה
 104029מקדח  heller | 11X310 SDSגרמניה
 101972מקדח  heller | 12X160 SDSגרמניה
 101973מקדח  heller | 12X210 SDSגרמניה
 101974מקדח  heller | 12X260 SDSגרמניה
 101975מקדח  heller | 12X310 SDSגרמניה
 101573מקדח  heller | 12X450 SDSגרמניה
 102816מקדח  heller | 12X600 SDSגרמניה
 103037מקדח  heller | 13X150 SDSגרמניה

101972

 101880מקדח  heller | 13X210 SDSגרמניה
 106898מקדח  heller | 13X250 SDSגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101977מקדח  heller | 14X160 SDSגרמניה
 101978מקדח  heller | 14X200 SDSגרמניה
 101979מקדח  heller | 14X250 SDSגרמניה
 101980מקדח  heller | 14X300 SDSגרמניה
 103054מקדח  heller | 14X450 SDSגרמניה
 102817מקדח  heller | 14X600 SDSגרמניה
 104844מקדח  heller | 14X1000 SDSגרמניה
 101982מקדח  heller | 15X165 SDSגרמניה
 101983מקדח  heller | 15X210 SDSגרמניה
 101984מקדח  heller | 15X260 SDSגרמניה
 101986מקדח  heller | 16X150 SDSגרמניה
 101987מקדח  heller | 16X200 SDSגרמניה
 101988מקדח  heller | 16X250 SDSגרמניה
 103013מקדח  heller | 16X310 SDSגרמניה
 101990מקדח  heller | 16X460 SDSגרמניה
 101991מקדח  heller | 16X600 SDSגרמניה
 104730מקדח  heller | 16X1000 SDSגרמניה

101978
 106879מקדח  heller | 17X200 SDSגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101992מקדח  heller | 18X200 SDSגרמניה
 102872מקדח  heller | 18X250 SDSגרמניה
 103000מקדח  heller | 18X310 SDSגרמניה
 101993מקדח  heller | 18X460 SDSגרמניה
 104640מקדח  heller | 18X600 SDSגרמניה
 104729מקדח  heller | 18X1000 SDSגרמניה
 101994מקדח  heller | 20X210 SDSגרמניה
 101995מקדח  heller | 20X300 SDSגרמניה
 101997מקדח  heller | 20X450 SDSגרמניה
 104731מקדח  heller | 20X1000 SDSגרמניה
 104813מקדח  heller | 22X250 SDSגרמניה
 101998מקדח  heller | 22X450 SDSגרמניה
 101889מקדח  heller | 24X260 SDSגרמניה
 101999מקדח  heller | 24X450 SDSגרמניה
 104814מקדח  heller | 25X250 SDSגרמניה
 103008מקדח  heller | 25X450 SDSגרמניה
 104815מקדח  heller | 26X250 SDSגרמניה

101994
 104253מקדח  heller | 26X450 SDSגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

תיאור מוצר | יצרן

מק"ט

 גרמניהheller | 5X110 TRIJET SDS  מקדח107077
 גרמניהheller | 5X160 TRIJET SDS  מקדח107078
 גרמניהheller | 6X110 TRIJET SDS  מקדח107079
 גרמניהheller | 6X160 TRIJET SDS  מקדח104916
 גרמניהheller | 6X210 TRIJET SDS  מקדח104920
 גרמניהheller | 6X260 TRIJET SDS  מקדח107080
 גרמניהheller | 7X160 TRIJET SDS  מקדח107081
 גרמניהheller | 7X210 TRIJET SDS  מקדח107082
 גרמניהheller | 8X110 TRIJET SDS  מקדח107184
 גרמניהheller | 8X160 TRIJET SDS  מקדח104921
 גרמניהheller | 8X210 TRIJET SDS  מקדח104922
 גרמניהheller | 8X260 TRIJET SDS  מקדח107083
 גרמניהheller | 8X310 TRIJET SDS  מקדח107084
 גרמניהheller | 10X160 TRIJET SDS  מקדח104923
 גרמניהheller | 10X210 TRIJET SDS  מקדח104924

104921

 גרמניהheller | 10X260 TRIJET SDS  מקדח107085
 גרמניהheller | 10X310 TRIJET SDS  מקדח107086
 גרמניהheller | 10X460 TRIJET SDS  מקדח107101
 גרמניהheller | 12X160 TRIJET SDS  מקדח107087
 גרמניהheller | 12X210 TRIJET SDS  מקדח107088
 גרמניהheller | 12X260 TRIJET SDS  מקדח107089
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

תיאור מוצר | יצרן

מק"ט

 גרמניהheller | 12X310 TRIJET SDS  מקדח107090
 גרמניהheller | 12X450 TRIJET SDS  מקדח107189
 גרמניהheller | 14X160 TRIJET SDS  מקדח107091
 גרמניהheller | 14X200 TRIJET SDS  מקדח107092
 גרמניהheller | 14X250 TRIJET SDS  מקדח107093
 גרמניהheller | 14X450 TRIJET SDS  מקדח107183
 גרמניהheller | 16X200 TRIJET SDS  מקדח107094
 גרמניהheller | 16X250 TRIJET SDS  מקדח107095
 גרמניהheller | 16X300 TRIJET SDS  מקדח107096
 גרמניהheller | 16X450 TRIJET SDS  מקדח107190
 גרמניהheller | 16X600 TRIJET SDS  מקדח107187

104921
 גרמניהheller | 18X300 Y-CUTTER SDS  מקדח107097
 גרמניהheller | 18X450 Y-CUTTER SDS  מקדח107098
 גרמניהheller | 20X300 Y-CUTTER SDS  מקדח107099
 גרמניהheller | 20X450 Y-CUTTER SDS  מקדח107100
 גרמניהheller | 22X450 Y-CUTTER SDS  מקדח105089
 גרמניהheller | 24X450 Y-CUTTER SDS  מקדח105090

107097

 גרמניהheller | 28X450 Y-CUTTER SDS  מקדח105087
 גרמניהheller | 30X450 Y-CUTTER SDS  מקדח105088
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

תיאור מוצר | יצרן

מק"ט

 גרמניהheller | 12X340 SDS MAX  מקדח104254
 גרמניהheller | 12X540 SDS MAX  מקדח104256
 גרמניהheller | 14X340 SDS MAX  מקדח104257
 גרמניהheller | 14X540 SDS MAX  מקדח104258
 גרמניהheller | 16X340 SDS MAX  מקדח104259
 גרמניהheller | 16X540 SDS MAX  מקדח104255
 גרמניהheller | 16X740 SDS MAX  מקדח101561
 גרמניהheller | 18X340 SDS MAX  מקדח104260
 גרמניהheller | 18X540 SDS MAX  מקדח104261
 גרמניהheller | 18X740 SDS MAX  מקדח101345
 גרמניהheller | 18X940 SDS MAX  מקדח107186
 גרמניהheller | 20X320 SDS MAX  מקדח104262
 גרמניהheller | 20X520 SDS MAX  מקדח104263
 גרמניהheller | 20X720 SDS MAX  מקדח104199
 גרמניהheller | 20X920 SDS MAX  מקדח102017
 גרמניהheller | 22X320 SDS MAX  מקדח104264

104260

 גרמניהheller | 22X520 SDS MAX  מקדח104265
 גרמניהheller | 22X720 SDS MAX  מקדח102916
 גרמניהheller | 24X320 SDS MAX  מקדח102022
 גרמניהheller | 24X520 SDS MAX  מקדח104266
 גרמניהheller | 25X320 SDS MAX  מקדח102001
 גרמניהheller | 25X520 SDS MAX  מקדח102002
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

תיאור מוצר | יצרן

מק"ט

 גרמניהheller | 25X720 SDS MAX  מקדח107736
 גרמניהheller | 25X920 SDS MAX  מקדח107737
 גרמניהheller | 26X340 SDS MAX  מקדח104267
 גרמניהheller | 26X520 SDS MAX  מקדח104268
 גרמניהheller | 28X340 SDS MAX  מקדח104269
 גרמניהheller | 28X520 SDS MAX  מקדח104270
 גרמניהheller | 28X720 SDS MAX  מקדח102010
 גרמניהheller | 28X920 SDS MAX  מקדח107121
 גרמניהheller | 30X320 SDS MAX  מקדח104705
 גרמניהheller | 30X520 SDS MAX  מקדח102003
 גרמניהheller | 30X720 SDS MAX  מקדח102013
 גרמניהheller | 32X340 SDS MAX  מקדח104706

104705

 גרמניהheller | 32X520 SDS MAX  מקדח102004
 גרמניהheller | 32X720 SDS MAX  מקדח102019
 גרמניהheller | 32X920 SDS MAX  מקדח107122
 גרמניהheller | 32X1320 SDS MAX  מקדח101065
 גרמניהheller | 35X520 SDS MAX  מקדח102005
 גרמניהheller | 35X720 SDS MAX  מקדח102026
 גרמניהheller | 38X720 SDS MAX  מקדח102028
 גרמניהheller | 40X520 SDS MAX  מקדח102006
 גרמניהheller | 40X920 SDS MAX  מקדח107123
 גרמניהheller | 45X520 SDS MAX  מקדח105091
 גרמניהheller | 50X520 SDS MAX  מקדח105091

www.wizner.co.il : | אתרoffice@wizner.co.il : | מייל076-5102668 : | פקס04-8211414 :טלפון

116

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101768מקדח אוניברסלי  3מ"מ |  hellerגרמניה
 101769מקדח אוניברסלי  4מ"מ |  hellerגרמניה
 101770מקדח אוניברסלי  5מ"מ |  hellerגרמניה
 101771מקדח אוניברסלי  6מ"מ |  hellerגרמניה
 101772מקדח אוניברסלי  7מ"מ |  hellerגרמניה
 101773מקדח אוניברסלי  8מ"מ |  hellerגרמניה
 101775מקדח אוניברסלי  10מ"מ |  hellerגרמניה
 101776מקדח אוניברסלי  12מ"מ |  hellerגרמניה

101770

 102037מקדח לאבן/שיש/גרניט  4מ"מ  ProXtremeמקצועי |  hellerגרמניה
 102038מקדח לאבן/שיש/גרניט  5מ"מ  ProXtremeמקצועי |  hellerגרמניה
 102036מקדח לאבן/שיש/גרניט  6מ"מ  ProXtremeמקצועי |  hellerגרמניה
 102035מקדח לאבן/שיש/גרניט  7מ"מ  ProXtremeמקצועי |  hellerגרמניה
 102034מקדח לאבן/שיש/גרניט  8מ"מ  ProXtremeמקצועי |  hellerגרמניה
 101131מקדח לאבן/שיש/גרניט  10מ"מ  ProXtremeמקצועי |  hellerגרמניה

102037
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106934מקדח ברזל  1מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106935מקדח ברזל  1.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101778מקדח ברזל  2מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106936מקדח ברזל  2.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101779מקדח ברזל  3מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106937מקדח ברזל  3.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101780מקדח ברזל  4מ"מ  heller | HSSגרמניה
 102928מקדח ברזל  4.2מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106938מקדח ברזל  4.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101781מקדח ברזל  5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106939מקדח ברזל  5.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101782מקדח ברזל  6מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106940מקדח ברזל  6.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101783מקדח ברזל  7מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106941מקדח ברזל  7.5מ"מ  heller | HSSגרמניה

101786

 101784מקדח ברזל  8מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106942מקדח ברזל  8.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101785מקדח ברזל  9מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106943מקדח ברזל  9.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101786מקדח ברזל  10מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106944מקדח ברזל  10.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101787מקדח ברזל  11מ"מ  heller | HSSגרמניה
 106945מקדח ברזל  11.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101788מקדח ברזל  12מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101849מקדח ברזל  12.5מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101789מקדח ברזל  13מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101790מקדח ברזל  14מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101791מקדח ברזל  15מ"מ  heller | HSSגרמניה
 101792מקדח ברזל  16מ"מ  heller | HSSגרמניה

101788
 104889מקדח עץ  5מ"מ |  hellerגרמניה
 101818מקדח עץ  6מ"מ |  hellerגרמניה
 102985מקדח עץ  7מ"מ |  hellerגרמניה
 101819מקדח עץ  8מ"מ |  hellerגרמניה
 101433מקדח עץ  9מ"מ |  hellerגרמניה
 101820מקדח עץ  10מ"מ |  hellerגרמניה
 101821מקדח עץ  12מ"מ |  hellerגרמניה
 101822מקדח עץ  14מ"מ |  hellerגרמניה
 101823מקדח עץ  16מ"מ |  hellerגרמניה

101821
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101270מקדח עץ  8מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 101269מקדח עץ  10מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 101189מקדח עץ  12מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 102999מקדח עץ  14מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 102987מקדח עץ  14מ"מ אורך  460מ"מ |  hellerגרמניה
 104115מקדח עץ  16מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 101853מקדח עץ  16מ"מ אורך  460מ"מ |  hellerגרמניה
 104116מקדח עץ  18מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 101864מקדח עץ  18מ"מ אורך  600מ"מ |  hellerגרמניה
 104117מקדח עץ  20מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה

101853

 101881מקדח עץ  20מ"מ אורך  600מ"מ |  hellerגרמניה
 104118מקדח עץ  22מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה
 101900מקדח עץ  22מ"מ אורך  600מ"מ |  hellerגרמניה
 104119מקדח עץ  24מ"מ אורך  235מ"מ |  hellerגרמניה

 104956מקדח עץ  6מ"מ אורך  200מ"מ  SDSלפטישון |  hellerגרמניה
 104957מקדח עץ  8מ"מ אורך  200מ"מ  SDSלפטישון |  hellerגרמניה
 104958מקדח עץ  10מ"מ אורך  200מ"מ  SDSלפטישון |  hellerגרמניה

104956
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104901מקדח יהלום  5מ"מ לגרניט ושיש |  hellerגרמניה
 104902מקדח יהלום  6מ"מ לגרניט ושיש |  hellerגרמניה
 104903מקדח יהלום  7מ"מ לגרניט ושיש |  hellerגרמניה

104901

 104925מקדח יהלום  6מ"מ לגרניט ושיש (חיבור  heller | (M-14גרמניה
 104926מקדח יהלום  8מ"מ לגרניט ושיש (חיבור  heller | (M-14גרמניה
 104927מקדח יהלום  10מ"מ לגרניט ושיש (חיבור  heller | (M-14גרמניה

104927

 101840מקדח זכוכית וקרמיקה  4מ"מ |  hellerגרמניה
 104816מקדח זכוכית וקרמיקה  5מ"מ |  hellerגרמניה
 104558מקדח זכוכית וקרמיקה  6מ"מ |  hellerגרמניה
 104559מקדח זכוכית וקרמיקה  7מ"מ |  hellerגרמניה
 104026מקדח זכוכית וקרמיקה  8מ"מ |  hellerגרמניה

104559

 104955מקדח מדורג לברזל  4-20מ"מ |  hellerגרמניה
 101828מקדח מדורג לברזל  4-30מ"מ |  hellerגרמניה

101828

 107112מקדח מדורג לברזל  4-20מ"מ כניסת אימפקט |  GreatNeckסין
 107113מקדח מדורג לברזל  4-30מ"מ כניסת אימפקט |  GreatNeckסין

107112
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106897סט מקדחי עץ  3-12מ"מ (סט  10יח') |  hellerגרמניה

106897

 102945סט מקדחי  SDSלפטישון  7יח' |  hellerגרמניה

102945

 102944סט מקדחי  SDSלפטישון  40יח' במזוודה |  hellerגרמניה

102944

102313

סט מקדחים לאבן  ProXtremeמידה  4-10מ"מ |  hellerגרמניה

101575

סט מקדחי ברזל  HSSמידה  1-13מ"מ |  hellerגרמניה

102313

101575
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102914סט מקדחי  SDSלפטישון (סט  150יח') |  hellerגרמניה

102914

 101438סטנד מיני  144יח' מקצועי (קומפלט) |  hellerגרמניה

101438

 104928סט מקדחי ( SDS MAXסט  18יח') |  hellerגרמניה

104928

 105006סט מקדחי ברזל  1-13מ"מ (סט  410יח') |  hellerגרמניה

105006
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105077סט מקדחי ברזל  1-13מ"מ מקצועי |  HARDENסין

105077

 105075סט מקדחי עץ  3-10מ"מ ( 8יח' בסט) מקצועי |  HARDENסין

105075

 105076סט מקדחים שטוחים לעץ  10-25מ"מ (סט  6יח') |  HARDENסין

105076
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102084משור כוס  14מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102085משור כוס  16מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102086משור כוס  17מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102087משור כוס  19מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102089משור כוס  21מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102090משור כוס  22מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102092משור כוס  24מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102093משור כוס  25מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102094משור כוס  27מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102095משור כוס  29מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102096משור כוס  30מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102097משור כוס  32מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה

102097

 102098משור כוס  33מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102099משור כוס  35מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102100משור כוס  37מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102101משור כוס  38מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102102משור כוס  40מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102103משור כוס  41מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102104משור כוס  43מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102105משור כוס  44מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102106משור כוס  46מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102107משור כוס  48מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102108משור כוס  51מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102110משור כוס  54מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102111משור כוס  57מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102112משור כוס  59מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102113משור כוס  60מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102114משור כוס  64מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102116משור כוס  67מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102118משור כוס  70מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102119משור כוס  73מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102120משור כוס  76מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102121משור כוס  79מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102122משור כוס  83מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102123משור כוס  86מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102124משור כוס  89מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה

102097

 102125משור כוס  92מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102126משור כוס  95מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102127משור כוס  98מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102128משור כוס  102מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102129משור כוס  105מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102130משור כוס  108מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102131משור כוס  111מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102132משור כוס  114מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102133משור כוס  121מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102134משור כוס  127מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102136משור כוס  140מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102138משור כוס  152מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102140משור כוס  168מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102141משור כוס  177מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה
 102142משור כוס  203מ"מ לעץ/מתכת |  hellerגרמניה

102140

 101817מקדח מוביל למשור כוס " 110 / 1/4מ"מ |  GreatNeckסין

101817

 104838מוביל למשור כוס  14-30מ"מ ( )A-4מקצועי |  HARDENסין
 104941מוביל למשור כוס  32-152מ"מ ( )A-2מקצועי |  HARDENסין

104838

 104032מוביל  SDSלמשור כוס  14-30מ"מ ( heller | (A-4גרמניה
 104033מוביל  SDSלמשור כוס  32-152מ"מ ( heller | (A-2גרמניה
 106899מוביל  SDSלמשור כוס  14-30מ"מ |  GreatNeckסין
 106900מוביל  SDSלמשור כוס  32-152מ"מ |  GreatNeckסין

104033

105102

מוביל ביט למשור כוס  32-152מ"מ |  GreatNeckסין

105102
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102069משור איטונג |  TOPEXפולין

102069

 102070משור גבס ידית גומי |  HARDENסין

102070

 104009משור וידיה  4 1/2למשחזת " HARDEN | 4.5סין
 104688משור וידיה למשור עגול ( 7 1/4חור  HARDEN | )16סין
 102071משור וידיה למשור עגול ( 7 1/4חור  HARDEN | )30סין
 102072משור וידיה למשור עגול  HARDEN | 8 1/4סין
 102073משור וידיה למשור עגול  HARDEN | 9 1/4סין

102072
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104952משור קשת " 6מיני לברזל מקצועי |  HARDENסין

104952

 102148משור קשת " 12לברזל |  HARDENסין

102148

 102149משור קשת " 12לברזל מקצועי |  HARDENסין

102149

 104552משור מיני " 12לברזל |  TOPEXפולין

104552

 102080משור טפסן  JET CUTלעץ |  HARDENסין

102080
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102144משור עץ מקצועי  VAUGHAN | BS265Mיפן

102144

 102145משור עץ מקצועי  VAUGHAN | BS333Cיפן

102145

 102147משור עץ מקצועי  VAUGHAN | 240RBPיפן

102147

 102146משור עץ מקצועי  VAUGHAN | BS250Dיפן

102146

 105051משור גב " 14מקצועי  +גרונג פלסטי (סט) |  TOPEXפולין

105051
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104777משוריות  HSSלמשור ברזל " HARDEN | 12סין
 107732משוריות  BIMETALלמשור ברזל " HARDEN | 12סין

104777

 102158משוריות למשור יער  46ס"מ |  CORTMADספרד
 102159משוריות למשור יער  53ס"מ |  CORTMADספרד
 102160משוריות למשור יער  61ס"מ |  CORTMADספרד
 102161משוריות למשור יער  76ס"מ |  CORTMADספרד

102160

 106929סט משור כוס עם מוביל ומקדח שטוח לעץ מקצועי |  HARDENסין

106929

 104856סט משורי כוס לעץ ומתכת ( 16יח') |  HARDENסין

104856
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Always a cut ahead

שם החברה

מיקום

MPS Sagen Gmbh

Wasserliesch, Germany

סלוגן
תמיד חותכים קדימה

מתי הוקמה החברה?

מה מבדל את  MPSמהמתחרים?

1987

מגוון הלהבים הרחב שהחברה מייצרת ,מיועד אך
ורק לבעלי מקצוע ולתעשייה .חדשנות מתקדמת
ופטנטים ייחודיים מביאים לשביעות רצון מתמשכת
של ציבור הצרכנים .ייצור נרחב בטכנולוגיית לייזר
ייחודית (פטנט רשום) מאפשרים לחברה לייצר
מוצרים מדוייקים.
מיקום החברה אינו מקרי – מתוך הרצון להיות
במרכז אירופה.

חזון החברה
ייצור איכותי ומתקדם של מגוון רחב של משוריות
ולהבים לכלי עבודה חשמליים.

עובדות ייחודיות
החברה נחשבת לאחד היצרנים המובילים באירופה
לייצור להבים .החברה רוכשת את חומרי הגלם שלה
רק ממדינות :גרמניה ,אוסטריה ושוודיה.
 80%ממוצרי החברה ,מיוצרים בגרמניה.
 MPSהינה חברה פרטית בגודל בינוני – התקשורת
עם הלקוחות קצרה ומהירה ,החשיבה הינה רחבה
וגמישה והשירות – מהיר ומקצועי.

www.mps-saegen.de

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102835משוריות לג'קסו  / T-111-C / 3106לעץ (סט) |  MP.Sגרמניה

102835
 102955משוריות לג'קסו  / T-144-D / 3104לעץ (סט) |  MP.Sגרמניה

102955
 104641משוריות לג'קסו  / T-301-CD / 3170ארוכות לעץ (סט) |  MP.Sגרמניה

104641

 102031משוריות לג'קסו  / T-744-D / 3104-X2Lלעץ (סט) |  MP.Sגרמניה

102031

 102152משוריות לג'קסו  T-118-A / 3111למתכת (סט) |  MP.Sגרמניה

102152

 102154משוריות לג'קסו ( T-318-AF / 3114-Fי 132מ"מ) ( Bi-Metalסט) |  MP.Sגרמניה

102154
 102155משוריות לג'קסו ( T-718-BF / 3159-Fי 200מ"מ) ( Bi-Metalסט) |  MP.Sגרמניה

102155

 102438משוריות לג'קסו  3125לגבס ובלוקים  100מ"מ (יחידה) |  MP.Sגרמניה

102438

 102439משוריות לג'קסו  3150FKRלעץ ומתכת  132מ"מ (סט) |  MP.Sגרמניה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104028משוריות למשור חרב  230מ"מ לעץ ( 4052סט) |  MP.Sגרמניה
 102910משוריות למשור חרב  300מ"מ לעץ ( 4010סט) |  MP.Sגרמניה

102910

 102444משוריות למשור חרב  150מ"מ לעץ ומתכת ( 4430-VPסט) |  MP.Sגרמניה
 101580משוריות למשור חרב  230מ"מ לעץ ומתכת ( 4434-VPסט) |  MP.Sגרמניה
 101879משוריות למשור חרב  300מ"מ לעץ ומתכת ( 4432-VPסט) |  MP.Sגרמניה

101580

 102443משוריות למשור חרב  150מ"מ  Bi-Metalלמתכת ( 4411סט) |  MP.Sגרמניה
 102442משוריות למשור חרב  200מ"מ  Bi-Metalלמתכת ( 4415סט) |  MP.Sגרמניה

102442

 102441משוריות למשור חרב  300מ"מ לאיטונג ( 4096-1יחידה) |  MP.Sגרמניה

102441
 101898משוריות למשור חרב  460מ"מ לאיטונג ( 4097-1יחידה) |  MP.Sגרמניה

101898
 102440משוריות למשור חרב  150מ"מ לגבס ובלוקים ( 4014סט) |  MP.Sגרמניה

102440
 101930משוריות למשור חרב  300מ"מ נירוסטה (יחידה) |  MP.Sגרמניה

101930
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102437להב וידיה עגול  75מ"מ לקרמיקה ( MP.S | STARLOCK )3924גרמניה

102437

 102436להב עגול  85מ"מ לעץ ומתכת ( MP.S | STARLOCK )3913גרמניה

102436

 102435להב שטוח  30מ"מ לעץ ומתכת ( MP.S | STARLOCK )3912גרמניה

102435

 102433להב שטוח  44מ"מ לעץ ומתכת ( MP.S | STARLOCK )3911גרמניה

102433

 102150משוריות לג'קסו  T-111-Cלעץ (סט) |  GreatNeckסין
 102151משוריות לג'קסו  T-144-Dלעץ (סט) |  GreatNeckסין
 106908משוריות לג'קסו  T-301-CDארוכות לעץ (סט) |  GreatNeckסין
 106909משוריות לג'קסו  T-118-Aלמתכת (סט) |  GreatNeckסין

102150
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102213נייר זכוכית שחור ( 10מ' בגליל) גרעין 80
 104457נייר זכוכית שחור ( 10מ' בגליל) גרעין 100
 104458נייר זכוכית שחור ( 10מ' בגליל) גרעין 120
 104459נייר זכוכית שחור ( 10מ' בגליל) גרעין 150
 104460נייר זכוכית שחור ( 10מ' בגליל) גרעין 180
 104752נייר זכוכית שחור ( 10מ' בגליל) גרעין 220

104460

 102212נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 80
 104299נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 100
 104300נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 120
 104301נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 150
 104302נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 180
 104303נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 220

104303
 104304נייר זכוכית שחור ( 90מ' בגליל) גרעין 320
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105022פטיש  3ק"ג הריסה ידית פיבר מקצועי |  HARDENסין
 105021פטיש  5ק"ג הריסה ידית פיבר מקצועי |  HARDENסין

105022

 102467פטיש  3ק"ג ידית עץ |  ADLERגרמניה
 102468פטיש  5ק"ג ידית עץ |  ADLERגרמניה
 101519פטיש  10ק"ג ידית עץ |  ADLERגרמניה

102468

 102478פטיש טפסן ידית פיבר |  GreatNeckסין

102478

 104891פטיש טפסן ידית פיבר מקצועי |  GreatNeckGoldסין

104891

 107065פטיש טפסן מתכת יצוק |  HARDENסין

107065
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104690פטיש  100גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104691פטיש  200גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104279פטיש  300גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104280פטיש  400גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104281פטיש  500גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104282פטיש  800גר' ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104283פטיש  1ק"ג ידית עץ |  PRANDIאיטליה

104283

 104284פטיש  1.5ק"ג ידית עץ |  PRANDIאיטליה
 104285פטיש  2ק"ג ידית עץ |  PRANDIאיטליה

 104852פטיש  3ק"ג ידית פיבר |  PRANDIאיטליה
 104853פטיש  5ק"ג ידית פיבר |  PRANDIאיטליה

104852
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102571פטיש הריסה  4.5ק"ג ידית פיברגלס יצוקה |  GORILLA BARסין

102571

 102902פטיש  500גר' ידית עץ |  HARDENסין
 102461פטיש  1ק"ג ידית עץ |  HARDENסין
 102463פטיש  1.5ק"ג ידית עץ |  HARDENסין
 102465פטיש  2ק"ג ידית עץ |  HARDENסין

102461

 102903פטיש  500גר' ידית פיבר |  HARDENסין
 102462פטיש  1ק"ג ידית פיבר |  HARDENסין
 102464פטיש  1.5ק"ג ידית פיבר |  HARDENסין
 102466פטיש  2ק"ג ידית פיבר |  HARDENסין

102903

 104139פטיש  3ק"ג ידית פיבר |  GreatNeckסין
 102469פטיש  5ק"ג ידית פיבר |  GreatNeckסין

104139
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102488פטיש רצפים ידית עבה

102488

 104449פטיש רצפים מיני  8ozידית גומי |  GreatNeckסין

104449

 105049פטיש לתבניות  600גרם |  HARDENסין

105049

 104743פטיש שלקה לריתוכים |  HARDENסין

104743

 102549פטיש נחושת  500ג' ידית פיברגלס מקצועי |  HARDENסין

102549
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102471פטיש גגנים  VAUGHAN | 16ozארה"ב
 102472פטיש גגנים  VAUGHAN | 20ozארה"ב

102471
 102486פטיש סתתים  VAUGHAN | 10ozארה"ב
 102487פטיש סתתים  VAUGHAN | 16ozארה"ב

102486

 102479פטיש טפסן ידית עץ היקורי |  VAUGHANארה"ב

102479

 102481פטיש טפסן ידית פיבר |  VAUGHANארה"ב

102481

 102483פטיש טפסן ידית מתכת יצוק |  VAUGHANארה"ב

102483
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102473פטיש גומי  16ozידית עץ |  GreatNeckסין
 102475פטיש גומי  24ozידית עץ |  GreatNeckסין

102473

 102474פטיש גומי  16ozידית פיבר |  HARDENסין
 102476פטיש גומי  24ozידית פיבר |  HARDENסין

102474

 104774פטיש גומי  450גר' ללא רתע |  HARDENסין
 104775פטיש גומי  900גר' ללא רתע |  HARDENסין

104775

 102827פטיש גומי לבן  16ozידית עץ |  GreatNeckסין
 102470פטיש גומי לבן  24ozידית עץ |  GreatNeckסין

102827
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102020פלייר חשמלאים " 6מבודד |  HARDENסין
 104202פלייר חשמלאים " 7מבודד |  HARDENסין

104202

 102507פלייר חשמלאים " 8מבודד |  HARDENסין

 101944סט פליירים  3יח' מקצועי |  HARDENסין

101944

 102656פלייר מוריד בידוד " 6מבודד  CVמקצועי |  HARDENסין

102656

 102682פלייר מוריד בידוד אוטומטי |  HARDENסין

102682

 102514פלייר שפיץ " 6מבודד |  HARDENסין
 106884פלייר שפיץ " 8מבודד |  HARDENסין

102514

 102030פלייר שפיץ " 6מכופף מבודד |  HARDENסין

102030

 106993פלייר אף ארוך  115מ"מ לאלקטרוניקה |  HARDENסין

106993
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107214מספרי פח ימין ירוק |  MIDWESTארה"ב
 107213מספרי פח ישר צהוב |  MIDWESTארה"ב
 107215מספרי פח שמאל אדום |  MIDWESTארה"ב

107213

 104322מספרי פח ימין ירוק |  HARDENסין
 101683מספרי פח ישר צהוב |  HARDENסין
 104323מספרי פח שמאל אדום |  HARDENסין

101683

 104744חותך  SP / PVCעד  42מ"מ מקצועי |  HARDENסין

104744

 106932חותך  SP / PVCצר עד  36מ"מ מקצועי |  HARDENסין

106932

 102834חותך  SP / PVCעד  34מ"מ מקצועי |  HITיפן

102834
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102688קטר חשמלאים " 6מבודד |  HARDENסין

102688

 106992קטר  125מ"מ לאלקטרוניקה |  HARDENסין

106992

 105014קטר תוכי " 6לחשמלאים |  HARDENסין
 101705קטר תוכי " 8לחשמלאים |  HARDENסין

105014

 105120פלייר פטנט " 9אף ארוך |  HARDENסין

105120

 103058פלייר פטנט " HARDEN | 7סין
 102508פלייר פטנט " HARDEN | 10סין

102508

 102033פלייר פטנט " 11עם שפתיים |  HARDENסין

102033

 104946פלייר משאבות " 12מקצועי |  HARDENסין

104946
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102515פלס  23ס"מ מגנטי |  HARDENסין

102515

 102007פלס  25ס"מ מגנטי יצוק |  HARDENסין

102007
 102517פלס  60ס"מ |  HARDENסין
 102522פלס  80ס"מ |  HARDENסין
 102528פלס  100ס"מ |  HARDENסין

102517

 102532פלס  1.50מ' |  GreatNeckסין
 102534פלס  2.00מ' |  GreatNeckסין
 102540פלס  2.00מ' מגנטי |  GreatNeckסין

102534

 103059פלס רצפים  60ס"מ |  GreatNeckGoldסין
 103060פלס רצפים  80ס"מ |  GreatNeckGoldסין

103059
 101656פלס רצפים משופע  60ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה
 101659פלס רצפים משופע  80ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה

101656

 104834פלס רצפים ישר  60ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה
 104835פלס רצפים ישר  80ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה

104835
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102808פלס  40ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה
 104828פלס  40ס"מ מגנטי מקצועי |  LEVELאיטליה
 104829פלס  60ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה
 104830פלס  60ס"מ מגנטי מקצועי |  LEVELאיטליה

104828

 104831פלס  90ס"מ מקצועי |  LEVELאיטליה
 104832פלס  90ס"מ מגנטי מקצועי |  LEVELאיטליה
 104833פלס  1.20מ' מקצועי |  LEVELאיטליה
 102535פלס  1.20מ' מגנטי מקצועי |  LEVELאיטליה
 102424פלס  1.50מ' מקצועי |  LEVELאיטליה
 102848פלס  1.50מ' מגנטי מקצועי |  LEVELאיטליה

104829

 101633פלס  2.00מ' מקצועי |  LEVELאיטליה
 101617פלס  2.00מ' מגנטי מקצועי |  LEVELאיטליה

 106987פלס  60סמ' מקצועי  LEVEL | STAR PLUSאיטליה
 106988פלס  60סמ' מגנטי מקצועי  LEVEL | STAR PLUSאיטליה
 106989פלס  90סמ' מקצועי  LEVEL | STAR PLUSאיטליה
 106990פלס  90סמ' מגנטי מקצועי  LEVEL | STAR PLUSאיטליה

106988

 101996פלס  60ס"מ דיגיטלי מקצועי |  LEVELאיטליה

 101598סטנד פלסים  40יח' |  LEVELאיטליה

טלפון | 04-8211414 :פקס | 076-5102668 :מייל | office@wizner.co.il :אתרwww.wizner.co.il :

151

ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102538פלס מים  20ס"מ אלומיניום יצוק מגנטי |  Empireארה"ב

102538
 102068פלס מים  23ס"מ מיני מגנטי |  Empireארה"ב

102068
 102537פלס מים  25ס"מ  True Blueמגנטי |  Empireארה"ב

102537
 102529פלס מים  30ס"מ מגנטי |  Empireארה"ב

102529

 102519פלס מים  60ס"מ  Empire | I-BEAMארה"ב
 102521פלס מים  60ס"מ מגנטי  Empire | I-BEAMארה"ב
 102531פלס מים  90ס"מ מגנטי  Empire | I-BEAMארה"ב
 103028פלס מים  120ס"מ  Empire | I-BEAMארה"ב
 102526פלס מים  120ס"מ מגנטי  Empire | I-BEAMארה"ב

102519

 102527פלס מים  180ס"מ  Empire | I-BEAMארה"ב
 102525פלס מים  200ס"מ מגנטי  Empire | I-BEAMארה"ב

 101506פלס מים  40ס"מ דיגיטאלי מקצועי |  Empireארה"ב
 101533פלס מים  60ס"מ דיגיטאלי מקצועי |  Empireארה"ב
 101581פלס מים  120ס"מ דיגיטאלי מקצועי |  Empireארה"ב
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106923מתאם מגנטי " 3/8לבורג איסכורית מקצועי |  HARDENסין
 106926מתאם מגנטי  10מ"מ לבורג מקצועי |  HARDENסין
 106927מתאם מגנטי  12מ"מ לבורג מקצועי |  HARDENסין
 106928מתאם מגנטי  14מ"מ לבורג מקצועי |  HARDENסין

106926

 105039מתאם מגנטי לביטים

105039

 105040מתאם מגנטי לביטים שחרור מהיר

105040

 105058מתאמים לאימפקט סט  3יח' (" TOPEX | )1/2",3/8",1/4פולין
 102172מתאם בוקסה " 1/2למברגת אימפקט |  GreatNeckסין

105058
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104420סט מפתחות אלן מילימטרי  7יח' |  GreatNeckסין
 104421סט מפתחות אלן אינצ'י  7יח' |  GreatNeckסין

104420

 104569סט מפתחות אלן כדורי ארוך מקצועי |  HARDENסין
 107735סט מפתחות טורקס קצר מקצועי |  HARDENסין
 104570סט מפתחות טורקס ארוך מקצועי |  HARDENסין

104569

 104710סט מפתחות אלן משולב מ"מ/אינצ'י/טורקס |  GreatNeckסין

104710

 106920סט אלן אולר  7יח' מקצועי |  HARDENסין

106920
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102453פוטר " + 1/2מתאם  GreatNeck | SDSסין

102453

 105060פוטר אוטומטי  10מ"מ  +מתאם |  GreatNeckסין

105060

 102743סט מקבים  6יח' מקצועי |  HARDENסין

102743
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104192שק ביג בג  /בלה למילוי  60/60/80ס"מ
 101445שק ביג בג  /בלה לפסולת  60/60/80ס"מ
 102864שק ביג בג  /בלה לפסולת  65/65/90ס"מ

101445

 104005שקיות יוטה לחצץ  /פסולת
 102915שקיות יוטה  61/110ס"מ לזיתים
 105072שקיות נילון מחוזק לחצץ  /פסולת

104005
 102918יוטה  6X4מ' שחורה לזיתים

 104197יוטה ירוקה גובה  1מ' ( 100מ"ר בחב')
 102937יוטה ירוקה גובה  1.5מ' ( 150מ"ר בחב')
 104275יוטה ירוקה גובה  2מ' ( 200מ"ר בחב')
 101801יוטה לבנה גובה  2מ' ( 200מ"ר בחב')

104197
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104444פנס אלומיניום עט שחור ( )2xAAAמקצועי |  EverBriteסין

104444

 104443פנס אלומיניום  6 LEDמיני ( )3xAAAמקצועי |  EverBriteסין

104443
 104484פנס  6 LEDבסיס מגנטי ( )3xAAAמקצועי |  EverBriteסין

104484

 104442פנס אלומיניום  100 LEDשחור ( )2XDמקצועי |  EverBriteסין

104442

 104445פנס ראש  )3XAAA) 3 LEDמקצועי |  EverBriteסין

104445

 102553פנס  16 LEDלגריל ( )3xAAמקצועי |  EverBriteסין

102553

 102948פנס  3W COB LEDמסתובב ( )4XAAAמקצועי |  EverBriteסין

102948
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104783משאבת גריז  500CCמקצועי |  HARDENסין

104783

 102997צינור גמיש למשאבת גריז כולל פייה |  HARDENסין

102997

 104465קלמרות ראצ'ט "( 2סט  2יח') |  GreatNeckסין

104466

 106883מנקב עור מקצועי |  HARDENסין

106883
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101440מברשת סיוד מקצועית |  GreatNeckסין

101440

 101259מברשת סיוד שיער טבעי מקצועית |  GreatNeckסין

101259

 102027מברשת צבע בומבה " )3X7( 3מקצועי |  CO.MEאיטליה
 101477מברשת צבע בומבה " )3X10( 4מקצועי |  CO.MEאיטליה
 101704מברשת צבע בומבה " )3X12( 5מקצועי |  CO.MEאיטליה

101477

 101434מברשת זפת |  GreatNeckסין

101434
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102727רולר ספוג מיני  10ס"מ |  GreatNeckסין
 102892שרוול לרולר ספוג מיני  10ס"מ |  GreatNeckסין

102727

 102728רולר פרווה מיני  10ס"מ |  GreatNeckסין
 102893שרוול לרולר פרווה מיני  10ס"מ |  GreatNeckסין

102728

 104883רולר כבש מיני  10ס"מ |  GreatNeckסין
 104884שרוול לרולר כבש מיני  10ס"מ |  GreatNeckסין

104883
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102723רולר לצבע רגיל |  GreatNeckסין

102723

 102725רולר לצבע פרווה "זברה" |  GreatNeckסין

102725

 102726רולר לצבע פרווה "טקסרון" |  GreatNeckסין

102726

 105133רולר קוצים  SPIKEרוחב  25ס"מ לבטון ואפוקסי

105133

 107197רולר קוצים  SPIKEרוחב  50ס"מ לבטון ואפוקסי

107197
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107155רולר פרלון " 10מקצועי |  CO.MEאיטליה

107155

 104251רולר לצבע פרווה מקצועי |  CO.MEאיטליה

104251

 104863רולר כבש טבעי מקצועי |  CO.MEאיטליה

104863

 105066מכחול בינוני מס' MADE IN ITALY | 10
 105065מכחול גדול מס' MADE IN ITALY | 16

105065

 104632ספוג עבה  180X100X80מ"מ לרובה |  CO.MEאיטליה

104632
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104745מוט טלסקופי  3מ' לרולר צבע |  GreatNeckסין

104745

 104571מגש לרולר (פלסטי) גדול
 104572מגש לרולר (פלסטי) קטן

104572

 104899רולר מיני פרווה  10ס"מ  +מגש (סט)
 102663רולר לצבע פרווה זברה " + 10מגש (סט)

104899

 107167דלי  14ליטר לרולר כולל רשת לרולר | MADE IN ITALY

107167

 106915שקית זילוף רובה |  GreatNeckסין

106915
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102178מתקן לנייר זכוכית ידני |  Goldblattארה"ב

102178

 102179מתקן לנייר זכוכית עם מפרק כולל ידית מקצועית |  Goldblattארה"ב

102179

 102646מתקן עגול " 9לדיסק סקוטש כולל ידית  1.2מ' |  Goldblattארה"ב

102646

 101465מברשת צבע " 2.5( 1ס"מ) |  GreatNeckסין
 101466מברשת צבע " 4( 1.5ס"מ) |  GreatNeckסין
 101467מברשת צבע " 5( 2ס"מ) |  GreatNeckסין

101466

 101468מברשת צבע " 6.5( 2.5ס"מ) |  GreatNeckסין
 101469מברשת צבע " 7.5( 3ס"מ) |  GreatNeckסין
 101470מברשת צבע " 10( 4ס"מ) |  GreatNeckסין

101468
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101471מברשת צבע " 2.5( 1ס"מ) מקצועי |  CROWNסין
 101472מברשת צבע " 4( 1.5ס"מ) מקצועי |  CROWNסין
 101473מברשת צבע " 5( 2ס"מ) מקצועי |  CROWNסין
 101474מברשת צבע " 6.5( 2.5ס"מ) מקצועי |  CROWNסין
 101475מברשת צבע " 7.5( 3ס"מ) מקצועי |  CROWNסין
 101476מברשת צבע " 10( 4ס"מ) מקצועי |  CROWNסין
 104653מברשת צבע " 13( 5ס"מ) מקצועי |  CROWNסין

101475

 102717מברשת צבע " 15( 6ס"מ) מקצועי |  CROWNסין

 107156מברשת צבע " 1ידית פלסטיק צהובה |  CO.MEאיטליה
 107157מברשת צבע " 1.5ידית פלסטיק צהובה |  CO.MEאיטליה
 107158מברשת צבע " 2ידית פלסטיק צהובה |  CO.MEאיטליה
 107159מברשת צבע " 2.5ידית פלסטיק צהובה |  CO.MEאיטליה
 107160מברשת צבע " 3ידית פלסטיק צהובה |  CO.MEאיטליה
 105064מברשת צבע " 4ידית פלסטיק צהובה |  CO.MEאיטליה

107158

 102614מברשת צבע " 1ידית גומי מקצועי |  CO.MEאיטליה
 102615מברשת צבע " 1.5ידית גומי מקצועי |  CO.MEאיטליה
 102616מברשת צבע " 2ידית גומי מקצועי |  CO.MEאיטליה
 102617מברשת צבע " 2.5ידית גומי מקצועי |  CO.MEאיטליה
 101215מברשת צבע " 3ידית גומי מקצועי |  CO.MEאיטליה
 102520מברשת צבע " 4ידית גומי מקצועי |  CO.MEאיטליה
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104247סרט אזהרה אדום לבן  200מ"א | MADE IN ITALY
 104248סרט אזהרה אדום לבן  500מ"א | MADE IN ITALY

104247

 102227סרט שחור " 2למניעת החלקה ( 18מ"א)

102227

 102737רשת אזהרה כתום  PVCגובה  1מ' (גליל  50מ"א)
 104225רשת אזהרה כתום רוחב  20ס"מ עם סרט זוהר (גליל  50מ"א)

102737

 104215רשת בטיחות  HDPEכתום  /צהוב ( גליל  50מ"א)

104215
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107047רשת לולים " 50( 3/4מ"ר בגליל)

107047

 107045רשת ניפוי טייח מס'  4חור גדול
 103023רשת ניפוי טייח מס'  6חור בינוני
 107046רשת ניפוי שליכט מס'  8חור קטן

107046

 107048רשת פיבר  15X17לחלונות (  1מ' גובה  50 /מ"א)
 107049רשת פיבר  15X17לחלונות (  1.25מ' גובה  50 /מ"א)
 107050רשת פיבר  15X17לחלונות (  1.50מ' גובה  50 /מ"א)

107048

 107044רשת תוכי מרותכת מגולוונת ( 0.8/12X12י 25מ"ר)

107044

 103034רשת אקספנדד  25( 700מ"ר)

103034
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 106930מרסס צבע פנאומטי (מיכל תחתון) מקצועי |  HARDENסין
 106931מרסס צבע פנאומטי (מיכל עליון) מקצועי |  HARDENסין

106930

 106952מרסס טמבורטקס מקצועי |  HARDENסין

106952

 105081צינור מים משורין " 25( 1/2מ"א בגליל) |  GreatNeckסין
 105080צינור מים משורין " 50( 1/2מ"א בגליל) |  GreatNeckסין
 105079צינור מים משורין " 25( 3/4מ"א בגליל) |  GreatNeckסין
 105078צינור מים משורין " 50( 3/4מ"א בגליל) |  GreatNeckסין

105078

 104910צינור מפלס שטיכמוס  50( 10-13מ"א)
 104911צינור מפלס שטיכמוס  12-16עם סימון ( 50מ"א)

104910

 104912שרוול גומי אדום מחוזק " 8לדוד בטון
 105011שרוול גומי מחוזק " 10לדוד בטון

104912
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 105054מפסלות מקצועיות לעץ (סט  4יח') |  TOPEXפולין
 104211מפסלת  12מ"מ לעץ מקצועי |  TOPEXפולין
 106947מפסלת  14מ"מ לעץ מקצועי |  TOPEXפולין
 106948מפסלת  16מ"מ לעץ מקצועי |  TOPEXפולין
 106949מפסלת  20מ"מ לעץ מקצועי |  TOPEXפולין
 106950מפסלת  25מ"מ לעץ מקצועי |  TOPEXפולין

105054

 106951מפסלת  32מ"מ לעץ מקצועי |  TOPEXפולין

 105052פצירות מקצועיות " 8למתכת (סט  5יח') |  TOPEXפולין
 105053פצירות מקצועיות " 8לעץ (סט  3יח') |  TOPEXפולין

105053

 101981סט פצירות לעץ ומתכת (סט  5יח') |  HARDENסין

101981

 105048ברנר הלחמה לבלון גז  190גר' |  TOPEXפולין

105048

 102425ברנר הלחמה לבלון גז  220גר' |  HARDENסין

102425
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102849שפכטל " 2.5( 1ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 102850שפכטל " 5( 2ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 102851שפכטל " 7.5( 3ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 102852שפכטל " 10( 4ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 102853שפכט " 13( 5ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 102854שפכטל " 15( 6ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 102855שפכטל " 20( 8ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין

102851

 102856שפכטל " 25( 10ס"מ) כרום ניקל ידית שחורה |  GreatNeckסין
 104997שפכטל רב תכליתי " GreatNeck | 2.5סין

 104184שפכטל נירוסטה " 40( 1.5מ"מ) |  CO.MEאיטליה
 104185שפכטל נירוסטה " 60( 2.5מ"מ) |  CO.MEאיטליה
 104016שפכטל נירוסטה " 80( 3מ"מ) |  CO.MEאיטליה
 102857שפכטל נירוסטה " 100( 4מ"מ) |  CO.MEאיטליה
 102858שפכטל נירוסטה " 120( 5מ"מ) |  CO.MEאיטליה
 102859שפכטל נירוסטה " 150( 6מ"מ) |  CO.MEאיטליה
 102860שפכטל נירוסטה " 200( 8מ"מ) |  CO.MEאיטליה

102858

 102434שפכטל נירוסטה " 250( 10מ"מ) |  CO.MEאיטליה

 104633שפכטל רב תכליתי " 65( 2.5מ"מ) |  CO.MEאיטליה

104633
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102767שפכטל נירוסטה " 2.5( 1ס"מ) ידית גומי |  HARDENסין
 102820שפכטל נירוסטה " 5( 2ס"מ) ידית גומי |  HARDENסין
 102769שפכטל נירוסטה " 7.5( 3ס"מ) ידית גומי |  HARDENסין
 102770שפכטל נירוסטה " 10( 4ס"מ) ידית גומי |  HARDENסין
 102771שפכטל נירוסטה " 13( 5ס"מ) ידית גומי |  HARDENסין

102769

 107728שפכטל רחב " 10ידית גומי |  GOLDBLATTסין
 107729שפכטל רחב " 12ידית גומי |  GOLDBLATTסין
 107230שפכטל רחב " 14ידית גומי |  GOLDBLATTסין

107230

 102833קערית גומי לגבס (יח') |  AMESסין

102833
 105056מקצוע לגבס גדול  40*250מקצועי |  TOPEXפולין
 105055מקצוע לגבס מיני  40*140מקצועי |  TOPEXפולין

105056
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 101869ארגז כלים פלסטי " 16עם אורגנייזר |  TOPEXפולין
 101886ארגז כלים פלסטי " 18עם אורגנייזר |  TOPEXפולין
 104087ארגז כלים פלסטי " 22עם אורגנייזר |  TOPEXפולין
 101904ארגז כלים פלסטי " 25עם ידית אלומיניום |  TOPEXפולין

101886
 104933ארגז כלים " 360( 14מ"מ) נירוסטה (ד  HARDEN | )52224סין
 104934ארגז כלים " 410( 16מ"מ) נירוסטה (ד  HARDEN | )52226סין
 104935ארגז כלים " 450( 18מ"מ) נירוסטה (ד  HARDEN | )52228סין

104933

 104953ארגז כלים " 19מתכת מקצועי |  HARDENסין

104953

 104945ארגז כלים מתכת " 23עם  77חלקים מקצועי |  HARDENסין
 107114ארגז כלים מתכת הרמוניקה " 23מקצועי |  HARDENסין

104945

 104943תיק כלי עבודה " 16מקצועי |  HARDENסין
 104944תיק כלי עבודה " 18מקצועי |  HARDENסין

104943
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102749מתלה עור לפטיש טפסן

102749

 102229נרתיק טפסן מעור כפול מקצועי

102229

 102228נרתיק טפסן מעור למסמרים

102228

 102863נרתיק כלים מקצועי  10כיסים יחיד

102863

 102230נרתיק כלים מקצועי  12כיסים כפול

102230

 102291סינר לריתוך מקצועי (שלם)

102291
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 104687תיק טכנאים/חשמלאים מפוליאסטר

104687

 104942נרתיק כלים מקצועי מפוליאסטר |  HARDENסין

104942

 101185נרתיק טפסן  2כיסים מפוליאסטר

101185

 102911נרתיק כלים  10כיסים עור אמיתי איכותי |  GreatNeckסין

102911

 101534נרתיק כלים  13כיסים עור אמיתי איכותי |  GreatNeckסין

101534
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 107031שומרי מרחק  /ספייסר  1מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 107032שומרי מרחק  /ספייסר  2מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 107033שומרי מרחק  /ספייסר  3מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 107034שומרי מרחק  /ספייסר  4מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 107035שומרי מרחק  /ספייסר  5מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 107037שומרי מרחק  /ספייסר  6מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 107038שומרי מרחק  /ספייסר  8מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין

107033

 107039שומרי מרחק  /ספייסר  10מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין

 101278שומרי מרחק  /ספייסר לפילוס  2מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 103064שומרי מרחק  /ספייסר לפילוס  3מ"מ (מחיר לאלף) |  AMESסין
 101045קלין פלסטי למערכת פילוס ( מחיר לאלף) |  AMESסין

101278
 107040קלין פלסט קטן ( 1000יח') |  AMESסין
 107041קלין פלסט גדול ( 1000יח') |  AMESסין

107041

 107202דיבל פלסטי לבן  6מ"מ ( 100יח' בחב') |  AMESסין
 102970דיבל פלסטי אדום  7מ"מ ( 100יח' בחב') |  AMESסין
 107203דיבל פלסטי לבן  8מ"מ ( 100יח' בחב') |  AMESסין

102970

 102897דיבל פלסטיק לגבס פרפר ( 100יח') |  AMESסין

102897
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102768מסקינטייפ לבן " 25( 1מ"א) | MADE IN POLAND
 102173מסקינטייפ לבן " 25( 2מ"א) | MADE IN POLAND
 107127מסקינטייפ לבן " 3רחב ( 25מ"א) | MADE IN POLAND

102173

 102542מסקינטייפ כחול מקצועי " 50( 2מ"א) | MADE IN POLAND

102542

 102755סרט דביק שקוף " 50 / 2מ' |  HARDENסין
 105132סרט דביק חום " 50 / 2מ' |  HARDENסין

102755

 107130סרט חבלה " 25( 2מ"א) כסף | MADE IN POLAND
 107129סרט חבלה " 25( 2מ"א) לבן | MADE IN POLAND
 107128סרט חבלה " 25( 2מ"א) שחור | MADE IN POLAND

107130

 102539חליפת עבודה חד פעמי

102539

 102379ערדליים  /כיסוי נעליים חד פעמי

102379
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102421שעון לחץ אויר מקצועי |  HARDENסין

102421

 101653משמנת  300מ"ל מקצועית |  HARDENסין

101653

 102811נרות דבק חם (חבילה של  6יח') |  HARDENסין

102811
 106979ראצ'ט קשירה  4.5מ'  1" -רוחב  1 -טון
 106980ראצ'ט קשירה  6מ'  1 1/2" -רוחב  3 -טון
 106981ראצ'ט קשירה  8.5מ'  2" -רוחב  5 -טון

106981
 101945חגורת הרמה  3טון 4-מ"א  7:1תקני כולל בודק |  GreatNeckסין
 104003חגורת הרמה  3טון 6-מ"א  7:1תקני כולל בודק |  GreatNeckסין
 104004חגורת הרמה  4טון 6-מ"א  7:1תקני כולל בודק |  GreatNeckסין

104003
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ויצנר צרכי בנין וגידור בע"מ
יבואני כלי עבודה לבנין ואספקת ציוד טכני

מק"ט

תיאור מוצר | יצרן

 102266סט אולר לדרמן יחיד מקצועי |  SHEFFIELDסין

102266

 102268סט לדרמן  MULTI TOOLמקצועי כולל פאוץ' |  SHEFFIELDסין

102268

 102350סכין מתקפלת  /אולר  MULTI TOOLמקצועית |  SHEFFIELDסין

102350

 102349סכין מתקפלת מקצועית עם להבים |  HARDENסין

102349
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3688303  נשר,חנן-תעשייה תל.א
04-8211414 :טל
0765-102668 ,04-8211415 :פקס
office@wizner.co.il :ראשי
sales@wizner.co.il :הזמנות
accounting@wizner.co.il :הנה"ח
www.wizner.co.il :אתר
חפשו אותנו בפייסבוק

