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LF מכשיר ניקוב צנרת

6130210432מנקב 14 מ"מ

6130210430מנקב 19 מ"מ

LF מחברי

מק"טתאור
6405600019מחבר דו כיווני "2x2 )שחור(
6405600018מחבר דו כיווני "3x3 )שחור(
6405600031מחבר דו כיווני "4x4 )כחול(

2x3" 6411999901מעבר קוטר
3x4" 6411999900מעבר קוטר

LF 2" 6405600062מחבר הברגה זכר "2   לצינור
LF 3" 6405600066מחבר הברגה זכר "2   לצינור
LF 3" 6405600063מחבר הברגה זכר "3   לצינור

6405600061מחבר הברגה זכר "3   לצינור "LF 4 )כחול(
6405600070מחבר הברגה זכר "4   לצינור "LF 4 )כחול(

6419590030סוף קו פלסטי "2
6419590031סוף קו פלסטי "3
6419590032סוף קו פלסטי "4

LF - PVC מחברי

6405600048מחבר "3 ליציאת רוכב "75-2  )לא מורכב(

6405600051מחבר "3 ליציאת רוכב "75-2 מורכב

6405600049מחבר "3 ליציאה כפולה רוכב "75-2 מורכב

6404503005תחילית LF לקרן חמרן "3 )לא כולל חיבור קרן(

6430010416רוכב 4 ברגים 75-2

6430010900רוכב כפול 75-2

6405600107מחבר דו-כווני "3 - אלומיניום

LF צנרת לייפלט

יישומים
משמש להובלת מים וכצנרת מחלקת להמטרה	 
פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה	 

יתרונות
פתרון לריסוס קרקעי, מעבר על גבי הצנרת )כאשר הצנרת ללא 	 

לחץ מים( 
גמישות בשינוע ללא נקעים	 
הפסדי עומד נמוכים )יחסית לצנרת פ.א זהה(	 
אורך חיים ממושך	 

מבנה ותכונות
מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים 	 

ועמידות גבוהה לתנאי השטח
התפשטות והתכווצות מינימלית של הצינור	 
 	UV עמידות לקרינת שמש
עמידות לכימיקלים	 

צנרת השקיה שטוחה,       
*צבע הצינור -  להמחשה בלבד

  PVC

חבקי הידוק

6405999920חבק נירוסטה "2 - 52-55
6405999927חבק נירוסטה "3 - 77-82

6405999940חבק נירוסטה "4 - 104-112

6404500405חישוק חמרן "3 + טבעת

צינור "3 עיוור
מק"טתאור

6590591635צינור לייפלט "3 - 9 בר, אורך גליל: 100 מטר

6599600227צינור לייפלט "4 - 9 בר, אורך גליל: 50 מטר

6599600240צינור מורכב "3 - כל 1.93 מטר יציאה, קדח 14*

* מרחקי יציאה שונים ע"פ הזמנה 

מחברי תחילית
6431049920תחילית "3/4 )14 מ"מ(
6431049910תחילית "3/4 )19 מ"מ(

6431040403תחילית 16, 17 מ"מ לצינור דק-דופן + אום

©  2022 כל הזכויות שמורות לנען דן ג'יין בע"מ.
החברה שומרת לעצמה את הזכויות לשנות את מפרטי המוצרים ללא הודעה מראש. ט.ל.ח

נען-דן ג'יין השקיה בע''מ
משרד ראשי: קבוץ נען 7682900   מכירות צפון - א.ת. צפוני, קרית שמונה
www.naandanjain.com        contact@naandanjain.com :דוא”ל

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 07/2022


