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  מלונות מידות סטנדרט 
 מלונות בהזמנה אישית 

 שנתיים אחריות 
  וקורמבודד מחום 



 צרו קשר והזמנותלמידע 
08-9216446 

 

 

Uפנל מבודד משולב חיבורי אלומיניום אנגו'ה דגם גמלונ 

 

 אנגו גדול 'דגם ג
 )'מ1.10גובה , 'מ0.80*1.00, חד שיפועי(

 אנגו בינוני 'דגם ג
 )'מ0.70גובה , 'מ0.80*0.60, חד שיפועי(

 אנגו קטן 'דגם ג
 )'מ0.65גובה , 'מ0.60*0.60, חד שיפועי(

 קיימת אפשרות לעשות מלונה בהזמנה אישית 

  

  
 יתרונות של מלונה מפנל מבודד של מחסני המחסנים

, מבודד מחום וקור –מ "ס 5, פח קלקר פח, פנל מבודד
 .אטום ממים

 למה שגורם , המלונות משולבות חיבורי אלומיניום
 .מלונההביטחון ועמידות של , אסטטיות

 !שנתיים אחריות 

 



 צרו קשר והזמנותלמידע 
08-9216446 

 

 

Uפנל מבודד משולב חיבורי אלומיניום ה דגם קומטמלונ 

 

 דגם קומט גדול 
 )'מ1.10גובה , 'מ0.80*1.00, דו שיפועי(

 דגם קומט בינוני 
 )'מ0.70גובה , 'מ0.80*0.60, דו שיפועי(

 דגם קומט קטן 
 )'מ0.65גובה , 'מ0.60*0.60, דו שיפועי(

 קיימת אפשרות לעשות מלונה בהזמנה אישית 

  

  
 יתרונות של מלונה מפנל מבודד של מחסני המחסנים

, מבודד מחום וקור –מ "ס 5, פח קלקר פח, פנל מבודד
 .אטום ממים

מה שגורם ל , המלונות משולבות חיבורי אלומיניום
 .מלונההועמידות של  ביטחון, אסטטיות

 !שנתיים אחריות 

 



 צרו קשר והזמנותלמידע 
08-9216446 

 

 

Uפנל מבודד משולב חיבורי אלומיניום ה דגם קיטימלונ 

 

 דגם קיטי  גדול 
 )'מ1.10גובה , 'מ0.80*1.00, גג שטוח(

 דגם קיטי בינוני 
 )'מ0.70גובה , 'מ0.80*0.60, שטוחחד (

 דגם קיטי קטן 
 )'מ0.65גובה , 'מ0.60*0.60, שטוחחד (

  לעשות מלונה בהזמנה אישיתקיימת אפשרות 

  

 

  

 יתרונות של מלונה מפנל מבודד של מחסני המחסנים

, מבודד מחום וקור –מ "ס 5, פח קלקר פח, פנל מבודד
 .אטום ממים

מה שגורם ל , המלונות משולבות חיבורי אלומיניום
 .מלונההביטחון ועמידות של , אסטטיות

 !שנתיים אחריות 

 



 צרו קשר והזמנותלמידע 
08-9216446 

 

 

Uמשולב חיבורי אלומיניוםפנל מבודד ה מלונ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 צרו קשר והזמנותלמידע 
08-9216446 

 

 

Uפנל מבודד משולב חיבורי אלומיניוםה מלונ 

 

 

 

 

  



 צרו קשר והזמנותלמידע 
08-9216446 

 

 

U אילוף למטרתמלונה בהזמנה אישית 

 

 

 מלונה 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נגו גדול בהזמנה אישיתא'מלונה דגם ג

  עם שני , אילוף למטרתמלונה
 .דלתות

 משמשת כמלונה וכלוב אילוף 
 דלת חזיתית עם רשת ובריח. 
 עם בריח אטומה דלת אחורית. 
  ללא שיפוע(גג שטוח( 
 פ המלצת מאלף כלבים "בנוי ע

 מקצועי
 חיבורים משולבים אלומיניום 
 מבודד מחום, איכותי, בטיחותי 

 וקור
  שנתיים אחריות! 

 


