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הופ הנדסה

הופ הנדסה בע"מ הוקמה בשנת 1994.
החברה עוסקת בייבוא, ייצור ושיווק של מערכות לטיפול והשבחת 

מים המיועדות לשימושים ביתיים ותעשייתיים.

הופ הנדסה חרטה על דגלה לספק איכות בלתי מתפשרת ושירות 
לאיתור  מתמיד  במאמץ  נמצאת  החברה  ללקוחותיה.  מעולה 
ומציאת מוצרים מתקדמים אשר יתנו מענה לכל צרכי לקוחותיה.

קולרים,  שתייה,  למי  מטהרים  למצוא:  ניתן  החברה  מוצרי  בין 
אוסמוזה הפוכה, מרככים,  וקרים, מערכות  מים למים חמים  ברי 

מתקנים למניעת אבנית ועוד.
מוצרי הדגל של החברה הם משביחי המים – PTH, PTL, PTF  אשר 
מיוצרים במפעלי החברה ונותנים מענה לבעיית האבנית במשקי 

הבית, החקלאות והתעשייה.

תוכן עניינים

אודות            3 

4-7        PTH • PTL • PTF

פוליהופ          8-11

מערכות סינון         12-15

סננים          16-27

בתי מסנן         28-31
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עיצוב ועימוד: רוית מדמוני  •  צילום: איתן וקסמן • תמונות אווירה: shutterstock, התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח
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PTF שם המוצר

3/4", 1"קוטר

10006מק״ט הופ

פירוט

משביח מים המונע התגבשות והצטברות של אבנית 
במערכת צנרת הבית. ללא חומרים, ללא החלפות, ניקוי 
בלבד. המוצר הינו שילוב של ליבת ה-PTH הייחודית עם 

סנן רחיץ לסינון מוצקים. מערכת רב שנתית. 

PTLשם המוצר

3/4"קוטר

010013מק״ט הופ

פירוט

משביח מים המונע התגבשות והצטברות של אבנית 
במערכת צנרת הבית. ללא חומרים, ללא החלפות, ניקוי 
בלבד. המוצר הינו שילוב של ליבת ה-PTH הייחודית עם 

סנן רחיץ בעל מנגנון שטיפה אופטימלי.

PTHשם המוצר

3/4" - 8"קוטר

10004מק״ט הופ

פירוט
משביח מים המונע התגבשות והצטברות של אבנית 

במערכת צנרת הבית. ללא כימיקלים, נדרש ניקוי בלבד. 
בקטרים 3/4" - 8".

PTF

PTL

PTH

ליבת PTH למניעת אבנית

סנן מיקרוני רחיץ

ברז לשטיפת המסנן

הארקה

כניסה / יציאה

הארקה

ליבת PTH למניעת אבנית

סנן מיקרוני רחיץ

ליבת PTH למניעת אבנית
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פוליהופשם המוצר

10"גודל

20113מק״ט הופ

פירוט

סנן פוליהופ לטיפול באבנית וסינון לכלוך וחלקיקים. מורכב 
בתוך בית מסנן סטנדרטי. סינון רשת נירוסטה 50 מיקרון, 

וכדוריות סיליפוס למניעת אבנית. בית מסנן איטלקי - עמיד 
בשמש.

רשת נירוסטה 50 מיקרון

סיליפוס

סנן רב שנתי המונע לכלוך ומשולב 
עם כדורי סיליפוס למניעת התגבשות 

והצטברות אבנית במערכות המים.

פוליהופ



מערכות סינון
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מטהר 3 שלביםשם המוצר

פירוט

מערכת לטיפול במי שתייה לבית או 
למשרד. מטפלת בכלור, לכלוך, אבנית 

ריחות וטעמי לוואי. כוללת את כל החלקים 
להתקנה. המכשיר הנפוץ ביותר. מסננים 
סטנדרטיים או מיוחדים- לפי דרישה. ניתן 
לשדרג את הסננים לתוצרת אמריקאית. 

קיים בשני דגמים:  חרמון  - מערכת 
משולבת עם טיפול באבנית. גלבוע - 

מערכת לא משולבת לטיפול באבנית.     

מטהר 4 שלביםשם המוצר

פירוט

מטהר ארבעה שלבים לסינון והשבחת 
מי השתיה. מסנן לכלוך, כלור, טעמי 

לוואי וטיפול נגד אבנית. ניתן גם 
להתקנה עצמית. תחזוקה פשוטה. סננים 

סטנדרטיים או אמריקאים לפי דרישה. 
קיים בשני דגמים:  כרמל  - מערכת 

משולבת עם טיפול באבנית. דן - מערכת 
לא משולבת לטיפול באבנית. 

אוסמוזה הפוכהשם המוצר

50070מק״ט הופ

פירוט

מערכת לטיהור מים. מוציאה מהמים 99%  
מהחומרים המומסים, הכוללים מתכות 

כבדות, דשנים, אבנית, פלואוריד, כלור כו'. 
מיועדת לשימוש ביתי ותעשייתי. 

מרכך לדוד שמששם המוצר

201015מק״ט הופ

5"גודל

1/2"קוטר

פירוט

מכשיר המכיל סיליפוס )או פוליפוספט( למניעת הצטברות 
אבנית וסתימות בדודי שמש וחשמל וכן במערכות נדרשות. 

קל לטיפול והחלפה. תרמיל ממולא בתוך הבית להחלפה קלה. 
חיבורי 1/2", 3/4", 1". ניתן להתקנה בכל זוית.

מטהר אוורפיורשם המוצר

50044מק״ט הופ

פירוט
סנן תת כיורי אמריקאי לטיפול בלכלוך, טעם לוואי ואבנית. תקן 

אמריקאי, החלפה קלה עצמאית.

עצמוןשם המוצר

20109מק״ט הופ

פירוט
סנן למניעת הצטברות אבנית במכונות כביסה/ מדיחים/ מכונות. 

התקנה עצמית ידנית, ללא כלי הידוק. הסנן מכיל כדוריות 
הניתנות להחלפה עצמית אחת לחצי שנה.

שלד למטהר על כיורי שם המוצר

 50010מק״ט הופ

פירוט

מסנן על כיורי, ניתן להזזה והצבה בקלות. החלפת סנן 
קלה, התחברות לברז באופן עצמאי. לשימוש ליד הכיור. אין 
צורך בהתקנה מיוחדת. ניתן להשתמש עם כל סוגי הסננים 

הסטנדרטיים הקיימים.

סנן למקלחתשם המוצר

40202מק״ט הופ

פירוט
 .KDF -סנן לראש מקלחת ולמספרות .מכיל פחם למניעת כלור ו

להגנה על השיער,עור הגוף ושאיפת כימיקלים . מפחית 95% 
מהכלור במים.



סננים
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בית מסנן - רשת נירוסטהשם המוצר

5",10"גודל

5, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן נירוסטה ללחץ וטמפרטורה גבוהים, עשוי נירוסטה 304, רמת 

סינון 50 מיקרון. מתאים לכל בתי המסנן הסטנדרטיים בגובה 
10״. קיימים גם בגדלים שונים. שטוף והרכב חזרה.

סנן פחם קוקוסשם המוצר

סטנדרטיגודל

פירוט
סנן פחם קווי קוקוס. מיועד למתקני שתיה, קולר, מקררים 

וכדומה. טיפול בכלור וטעמי לוואי.

סנן פחם קוקוס מאובזר מיקרופילטרשם המוצר

סטנדרטיגודל

פירוט
סנן פחם קווי קוקוס. מיועד למתקני שתיה, קולר, מקררים 

וכדומה. טיפול בכלור וטעמי לוואי. מאובזר במחברים לחיבור 
מהיר.

סנן פחם קצר KCשם המוצר

5״גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. מתאים למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה 
ומערכות נוספות.

סנן פחם ביג 10"שם המוצר

BB"10גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. מתאים למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה 
ומערכות נוספות.

סנן פחם KCשם המוצר

10" גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. מתאים למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה 
ומערכות נוספות.

סנן פחם KXשם המוצר

10״גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. תוצרת ארה"ב KX עם תקן NSF . מתאים
למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה ומערכות נוספות.

סנן פחם ביג NSF "10 שם המוצר

BB"10גודל

5 מיקרוןמיקרונים

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. מתאים למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה 
.NSF ומערכות נוספות. בתקן

User
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סנן פחם דק 5 מיקרון NSFשם המוצר

20״ דקגודל

5 מיקרוןרמת סינון

סנן פחם בלוק למניעת כלור טעמים וריחות לוואי. פירוט

סנן פחם ביג NSFשם המוצר

BB"20גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. מתאים למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה 
.NSF ומערכות נוספות. בתקן

סנן פחם ביג שם המוצר

BB"20גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן פחם בלוק למניעת כלור, טעמים וריחות לוואי. ניתן להשיג

בגדלים נוספים. מתאים למערכות סינון, טיהור, אוסמוזה 
ומערכות נוספות.

סנן פחם גרגירי משולב חלקיקיםשם המוצר

10"גודל

פירוט
סנן פחם גרגירי משולב עם סנן קשיח למניעת לכלוך וחלקיקים. 

לסינון חול, חלודה, כלור, ריחות וטעמי לוואי. מיועד להתקנה 
במערכות טיהור מים ובמתקני שתייה כסנן יחיד או כסנן ראשוני.

סנן פחם גרגירי ביגשם המוצר

BB"10גודל

פירוט
סנן פחם גרגירי משולב עם סנן קשיח למניעת לכלוך וחלקיקים. 

לסינון חול, חלודה, כלור, ריחות וטעמי לוואי. מיועד להתקנה 
במערכות טיהור מים ובמתקני שתייה כסנן יחיד או כסנן ראשוני.

סנן פחם גרגירי ביג שם המוצר

BB"20גודל

פירוט
סנן פחם גרגירי משולב עם סנן קשיח למניעת לכלוך וחלקיקים. 

לסינון חול, חלודה, כלור, ריחות וטעמי לוואי. מיועד להתקנה 
במערכות טיהור מים ובמתקני שתייה כסנן יחיד או כסנן ראשוני.

סנן פחם אומניפיור זהבשם המוצר

סטנדרטיגודל

פירוט
 NSF סנן כלור וטעמי לוואי - אומניפיור זהב - לבר חם קר. תקן

ארה"ב.

סנן קשיח שם המוצר

5",10",20"גודל

5, 10, 25, 50, 100 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
קיימים גם דגמים תעשייתיים, גדולים, ותוצרת ארה"ב. מתאים 

לכל סוגי בתי המסננים!!!
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סנן קשיח דק NSFשם המוצר

20״ דקגודל

5, 10, 25, 50, 100 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
קיימים גם דגמים תעשייתיים, גדולים, ותוצרת ארה"ב. מתאים 

לכל סוגי בתי המסננים!!!

סנן קשיח קצר שם המוצר

5״גודל

5, 25, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
קיימים גם דגמים תעשייתיים, גדולים, ותוצרת ארה"ב. מתאים 

לכל סוגי בתי המסננים!!!

סנן קשיח דק שם המוצר

20" דקגודל

5, 10, 25, 50, 100 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
מתאים לכל סוגי המסננים!!! ניתן לקבל למים חמים עם ליבת 

פלסטיק או נירוסטה.

סנן מדורג ביג שם המוצר

BB"10גודל

25/75 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
מתאים לכל סוגי המסננים!!! ניתן לקבל למים חמים עם ליבת 

פלסטיק או נירוסטה.

סנן מדורג ביג שם המוצר

קוטר BB"20גודל

5-25, 5-50, 25-50, 25-75 מיקרוןרמת סינון

409066מק״ט הופ

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
מתאים לכל סוגי המסננים!!! ניתן לקבל למים חמים עם ליבת 

פלסטיק או נירוסטה.

סנן רחיץ 0.2שם המוצר

0.2 מיקרוןרמת סינון

פירוט

סנן רחיץ רב פעמי! לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך 
וגופים זרים. מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי. מתאים לכל סוגי 

בתי המסננים!!! סנן עם רמת סינון גבוהה במיוחד. ניתן למצוא 
תוצרת ארה"ב לפי דרישה.

סנן רחיץשם המוצר

5, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן רחיץ רב פעמי! לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך 

וגופים זרים. מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי. מתאים לכל סוגי 
בתי המסננים!!! ניתן לשטיפה ולשימוש חוזר, אין צורך להחליף.



25 24

ם
ני

סנ

ם
ני

סנ

סנן חוט 1 מיקרון שם המוצר

10"גודל

1 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
מתאים לכל סוגי המסננים!!! ניתן לקבל למים חמים עם ליבת 

פלסטיק או נירוסטה.

סנן חוט ביג שם המוצר

BB"20גודל

1, 5, 25, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
מתאים לכל סוגי המסננים!!! ניתן לקבל למים חמים עם ליבת 

פלסטיק או נירוסטה.

סנן רשת ניילון רחיץשם המוצר

10״גודל

50 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן רשת רחיץ רב פעמי! עשוי ניילון. לסינון מוצקים כגון: חול, 
חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי. 

מתאים לכל בתי המסנן.

סנן רחיץ דק שם המוצר

20" דקגודל

2, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן רחיץ רב פעמי! לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך 

וגופים זרים. מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי. מתאים לכל סוגי 
בתי המסננים!!! ניתן לשטיפה ולשימוש חוזר, אין צורך להחליף.

סנן חוט ביג שם המוצר

BB"10גודל

1, 5, 25, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט

לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים. מיועד 
להתקנה במסנן בקו ראשי או במתקני טיהור מים כסנן ראשון. 
מתאים לכל סוגי המסננים!!! ניתן לקבל למים חמים עם ליבת 

פלסטיק או נירוסטה.

סנן רחיץ ביג שם המוצר

BB"20גודל

5, 50 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן רחיץ רב פעמי! לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך 

וגופים זרים. מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי. מתאים לכל סוגי 
בתי המסננים!!! ניתן לשטיפה ולשימוש חוזר, אין צורך להחליף.
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סנן פנטק כחול חוםשם המוצר

פירוט
סנן פחם קווי, קוקוס, תוצרת USA )מדבקה כחולה(, לספיחת 

ריחות וטעמי לוואי ולמניעת אבנית. להתקנה במטהרי מים, 
מתקני שתייה, מקררים ומכונות שתייה.

סנן קונו AP420שם המוצר

10״גודל

5 מיקרוןרמת סינון

פירוט
סנן ייחודי בעל שטח סינון מוגבר לטיפול בלכלוך ובאבנית 

בכניסה לבית. תוצרת ארה"ב. מקצועי ואיכותי מאוד. תוצרת 
.CUNO

סנן סיליפוס קצר שם המוצר

5״גודל

פירוט

תרמילים המכילים חומר לטיפול באבנית. מתאים לכל סוגי בתי
המסנן הביתיים ותעשייתיים. לבחירה סיליפוס  או פוליפוספט

המיועד בעיקר למי ברז קרים וחמים. מתאים בעיקר לדוד
שמש וחשמל.

סנן דיסקיות רחיץשם המוצר

10"גודל

25, 100 מיקרוןרמת סינון

פירוט

סנן טבעות רחיץ רב פעמי! לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, 
לכלוך וגופים זרים. מיועד להתקנה במסנן בקו ראשי. מתאים 

לכל סוגי המסננים!!! ניתן לשטיפה ולשימוש חוזר, אין צורך 
להחליף.

סט סננים דן /כרמלשם המוצר

10״גודל

פירוט
ערכת מסננים המיועדים למערכות טיהור 4 שלבים - החלפה 

עצמית. קיים בשילוב סנן למניעת אבנית.

סט סננים גילבוע / חרמוןשם המוצר

10״גודל

פירוט
ערכת מסננים המיועדים למערכות טיהור 3 שלבים - החלפה 

עצמית. קיים בשילוב סנן למניעת אבנית.



בתי מסנן
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בית מסנן ביג שם המוצר

BB"20גודל

1״קוטר

פירוט

בית מסנן המיועד להרכבה לאחר שעון המים או לאפליקציות 
שונות אחרות. ניתן להתקין בתוכו מסננים שונים כמו - מסנן 

חלקיקים, חול, חלודה ואבנית, פחם, טיפול באבנית ועוד. 
סטנדרטי לכל הסוגים. 

בית מסנן שלושה חלקים שם המוצר

10", 20"גודל

3/4", 1״קוטר

פירוט

בית מסנן שקוף המיועד להרכבה לאחר שעון המים או 
לאפליקציות שונות אחרות. ניתן להתקין בתוכו מסננים שונים

כמו - מסנן חלקיקים, חול, חלודה ואבנית, פחם, טיפול באבנית 
ועוד. סטנדרטי לכל הסוגים. 

בית מסנן שני חלקים שם המוצר

10", 20"גודל

3/4"קוטר

פירוט

בית מסנן המיועד להרכבה לאחר שעון המים או לאפליקציות 
שונות אחרות. ניתן להתקין בתוכו מסננים שונים כמו - מסנן 

חלקיקים, חול, חלודה ואבנית, פחם, טיפול באבנית ועוד. 
סטנדרטי לכל הסוגים. 

בית מסנן לבןשם המוצר

10"גודל

1/4"קוטר

פירוט

בית מסנן המיועד להרכבה במטהרי מים או לאפליקציות שונות 
אחרות. בתוך בית המסנן ניתן להתקין מגוון סננים לשימושים 

שונים. בית המסנן בגובה 10 אינץ׳, בעל הברגות כניסה ויציאה 
של רבע אינץ׳.

בית מסנן איטלקי שם המוצר

5", 10", 20"גודל

פירוט

בית מסנן איטלקי המיועד להרכבה לאחר שעון המים או 
לאפליקציות שונות אחרות. ניתן להתקין בתוכו מסננים שונים

כמו - מסנן חלקיקים, חול, חלודה ואבנית, פחם, טיפול באבנית 
ועוד. סטנדרטי לכל הסוגים.

בית מסנן קצרשם המוצר

5"גודל

1/2"קוטר

פירוט

בית מסנן המיועד להרכבה לאחר שעון המים או לאפליקציות 
שונות אחרות. ניתן להתקין בתוכו מסננים שונים כמו - מסנן 

חלקיקים, חול, חלודה ואבנית, פחם, טיפול באבנית ועוד. 
סטנדרטי לכל הסוגים. 

בית מסנן שקוףשם המוצר

10"גודל

1/4"קוטר

פירוט

בית מסנן שקוף המיועד להרכבה לאחר שעון המים או 
לאפליקציות שונות אחרות. ניתן להתקין בתוכו מסננים שונים

כמו - מסנן חלקיקים, חול, חלודה ואבנית, פחם, טיפול באבנית 
ועוד. סטנדרטי לכל הסוגים. 

בית מסנן נירוסטהשם המוצר

5", 10", 20"גודל

פירוט

בתי מסנן מנירוסטה 304 ללחץ ולטמפרטורה גבוהים וכן 
לחומרים מיוחדים. גובה 5״, 10״, 20״. הברגה 3/4", 1.5״. פתח ניקוז 
1/2" לבית, למערכות ולמתקנים. ניתן לקבל עם כל סנן סטנדרטי 

או נירוסטה.

בית מסנן נירוסטה דקשם המוצר

10"גודל

פירוט
בתי מסנן מנירוסטה 304 ללחץ ולטמפרטורה גבוהים וכן 

לחומרים מיוחדים. דגם דק לבית, למערכות ולמתקנים. ניתן 
לקבל עם כל סנן סטנדרטי או נירוסטה.



אביזרים נלווים
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ממברנה Aשם המוצר

 GPD 50/100גודל

40954מק״ט הופ

פירוט
ממברנות לשימוש ביתי ותעשייתי, איכות גבוהה, תוצרת ארצות 

הברית FILMTEC. מתאים לשימוש ביתי, תעשייתי, מרפאות, 
מעבדות, אקווריומים ועוד. 

ממברנה Cשם המוצר

 GPD 50/100גודל

409522מק״ט הופ

פירוט
ממברנות לשימוש ביתי ותעשייתי, איכות גבוהה, תוצרת סין. 

מתאים לשימוש ביתי, תעשיתי, מרפאות, מעבדות, אקווריומים, 
ועוד. 

ברז מזיגה מהודרשם המוצר

60110מק״ט הופ

פירוט
ברז מזיגה למערכות טיהור מים או אחרות. להתקנה על השיש. 

דגם מהודר.

ברז פיה גמישה שם המוצר

601111מק״ט הופ

פירוט
ברז מזיגה למערכות טיהור מים או אחרות. להתקנה על השיש. 

הברז הינו בעל פיה גמישה לצורך תפעול קל.

ברז מזיגה כרוםשם המוצר

60105מק״ט הופ

ברז מזיגה למערכות טיהור מים או אחרות. להתקנה על השיש.פירוט

מפסק דליפה שם המוצר

60173מק״ט הופ

פירוט
מפסק דליפה המונע מעבר מים אל תוך המכשיר במקרה 

של דליפה או נזילה. המפסק מכיל גשש הנמצא על קרקעית 
המכשיר. פעילות הגשש הינה מכנית וללא חשמל.

מתלה פלסטיקשם המוצר

כפול ומשולש.גודל

60041מק״ט הופ

מתלה פלסטיק לתלייה וקיבוע של מערכות טיהור מים.פירוט
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תרמיל סיליפוס/פוליפוספטשם המוצר

10״גודל

604918מק״ט הופ

פירוט

תרמילים המכילים חומר לטיפול באבנית. מתאים לכל סוגי בתי
המסנן הביתיים ותעשייתיים. לבחירה סיליפוס  או פוליפוספט

 המיועד בעיקר למי ברז קרים וחמים. מתאים בעיקר לדוד
שמש וחשמל.

תרמיל סיליפוס/פוליפוספט ביגשם המוצר

BB"10גודל

604919מק״ט הופ

פירוט

תרמילים המכילים חומר לטיפול באבנית. מתאים לכל סוגי בתי
המסנן הביתיים ותעשייתיים. לבחירה סיליפוס  או פוליפוספט

 המיועד בעיקר למי ברז קרים וחמים. מתאים בעיקר לדוד
שמש וחשמל.

תרמיל סיליפוס/ פוליפוספט קצרשם המוצר

5״גודל

604917מק״ט הופ

פירוט

תרמילים המכילים חומר לטיפול באבנית. מתאים לכל סוגי בתי
המסנן הביתיים ותעשייתיים. לבחירה סיליפוס  או פוליפוספט

 המיועד בעיקר למי ברז קרים וחמים. מתאים בעיקר לדוד
שמש וחשמל.

תרמיל סיליפוס/פוליפוספט ביגשם המוצר

BB"20גודל

604916מק״ט הופ

פירוט

תרמילים המכילים חומר לטיפול באבנית. מתאים לכל סוגי בתי
המסנן הביתיים ותעשייתיים. לבחירה סיליפוס  או פוליפוספט

 המיועד בעיקר למי ברז קרים וחמים. מתאים בעיקר לדוד
שמש וחשמל.

ברז מסוט שם המוצר

60150מק״ט הופ

פירוט
ברז מסוט למטהר. מתחבר לפיית ברז הכיור - כולל מתאם. 

עשוי מתכת. ניתן לקבל עבור צינור 6 מ"מ, 8 מ"מ או 3/8״.

כדוריות סיליפוס / פוליפוספטשם המוצר

מגוון אריזותגודל

בהתאם לגודלמק״ט הופ

כדוריות סיליפוס / פוליפוספט למילוי במטהרי המים השונים.פירוט

חיבורים מהיריםשם המוצר

1/4",   1/8״,   3/8״,   3/4״,   1/2״קוטר

60150מק״ט הופ

פירוט
מגוון חיבורים מהירים לחיבור מערכות טיהור, סננים ועוד. ניתן 

להשיג גם תוצרת מקומית.

תופסנים לסנני קו ובית ממברנהשם המוצר

2.5״, 2.5X2״, 2.5X2.5״גודל

60411מק״ט הופ

תופסני פלסטיק לקיבוע סננים.פירוט
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מפתח רצועהשם המוצר

אוניברסליקוטר

060024מק״ט הופ

מפתח רצועה אוניברסלי לבתי מסנן.פירוט

ברז קולר עם/ללא קנהשם המוצר

1/4",   1/2״, 3/8"קוטר

050310מק״ט הופ

ברז למתקן מים קרים - קולר.פירוט

צינורית PEשם המוצר

6 מ״מ, 8 מ״מקוטר

לפי הקוטרמק״ט הופ

פירוט
צינורי פלסטיק PE למערכות סינון. ניתן להשיג את המוצר גם 

.NSF עם תקן

מד קשיות TDSשם המוצר

060401מק״ט הופ

פירוט
מודד קשיות המים בצורה דיגיטלית + טמפרטורה. בטריה ניתנת 

להחלפה. טווח 0 עד 999. מתאים לכל הנזקק למדידת קשיות 
מים בבתים, מכשירים, אקווריומים ותעשייה.

ברז לבר מיםשם המוצר

אדום / כחולצבע

מגוון ברזים לבר מים.פירוט

מפתח לבית מסנןשם המוצר

1/2",   3/4״, 1״קוטר

מפתחות לבתי מסנן במגוון קטרים.פירוט
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