
INFO 6/2020
 www.alcaplast.ge 

ს წ რ ა ფ ი ,  ზ უ ს ტ ი
დ ა  მ ო ს ა ხ ე რ ხ ე ბ ე ლ ი
რ ე გ უ ლ ი რ ე ბ ა

ახალი

ქვედა სარქველი ზემოდან წმენდის 
ფუნქციით
ინოვაციები პლასტმასის ტრაპის უფრო 
სწრაფად და მარტივად ინსტალაციისთვის 



INFO 6/2020

2 შემადგენლობა 

ქვედა სარქველი ზემოდან წმენდის ფუნქციით . . . . . 3

კუთხის სარქვლის ხაზის გაფართოება 

 ARV003 ,  ARV003-ANTIC ,  ARV003-BLACK ,  ARV004  12

ინოვაციები პლასტმასის ტრაპის უფრო სწრაფი და მარტივი 
მონტაჟისთვის  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

საშხაპე ტრაპი APZ1 ბლისტერში ბადით LINE
APZ1SMART-LINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

სათადარიგო ნაწილები ფასების სია . . . . . . . . . . . . . 22

ფასების სიახლეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



INFO 6/2020

3

CLICK / CLACK

 ინოვაცია 

ქვედა სარქველი ზემოდან წმენდის ფუნქციით
პროდუქტები, ქვედა სარქველები რომელთაც აქვთ ზედა დასუფთავება, აქვთ ახალი დიზაინი, რათა გაამარტივოს 
სიფონის გაწმენდას. 

მარტივი გაწმენდა 
მოსახსნელი ქვედა სარქველი
სიფონის მარტივი წმენდა ზემოდან 
აბაზანიდან ან ნიჟარიდან

ინოვაციური მექანიზმი, 
მოხმარების ვადის 
გახანგრძლივებისთვის
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4 ინოვაცია 

  

ქვედა სარქველი ზემოდან წმენდის ფუნქციით
ჩვენ გვსურს შემოგთავაზოთ უფრო მეტი მოხერხებულობა ქვედა სარქველების მოვლისა და გაწმენდის 
დროს, ასე რომ, აპრილიდან ჩვენ თანდათანობით გადავდივართ ახალ ინოვაციურ ქვედა სარქველებზე ზედა 
დასუფთავებით. ეს ეხება სააბაზანოს სიფონებს, საშხაპე ქვესადგამის სიფონებს, ქვედა სარქველებს, ნიჟარის 
სიფონებს click / clack სისტემით.
შერჩეულ პროდუქციაზე იქნება ასევე ფასდაკლება.

პროდუქტები განახლებული ქვედა სარქველით

ეტაპობრივი გაყიდვები ახალი პროდუქტები

A504KM A504CKM

A505KM A505CKM

A507KM A507CKM

A507BLACK A507BLACK

A508KM A508CKM
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5 ინოვაცია 

  

პროდუქტები განახლებული ქვედა სარქველით

ეტაპობრივი გაყიდვები ახალი პროდუქტები

A509KM A509CKM

A516KM A516CKM

A465-50 A465C-50

A465BLACK-50 A465BLACK-50

A392 A392C

A392BLACK A392BLACK
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6 ინოვაცია 

  

 A504CKM
 აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A504CKM  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330 × 120 × 220   მმ 
 წონა (ცალი)  .7375   კგ 
EAN 8595580513719  8595580562540 

 A505  C  KM
 აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, მეტალი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A505CKM  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  330 × 100 × 220   მმ 
 წონა (ცალი)  .5378   კგ 
EAN 8595580513719  8595580567002 

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი
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7 ინოვაცია 

  

 A507BLACK
 აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A507BLACK  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  370 × 200 × 100   მმ 
 წონა (ცალი)  .6725   კგ 
EAN 8595580513719  8595580558697 

 A507CKM
 აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A507CKM  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  370 × 200 × 100   მმ 
 წონა (ცალი)  .7222   კგ 
EAN 8595580513719  8595580562533 

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი
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8 ინოვაცია 

  

 A508  C  KM
 აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, წყლის მაღალი გადინებით, ქრომი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A508CKM  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380 × 95 × 210   მმ 
 წონა (ცალი)  .8702   კგ 
EAN 8595580513719  8595580567040 

 A509  C  KM
 აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK წყლის გადინების გზით, სქელი კედლების 
მქონე აბაზანისთვის, ქრომი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A509CKM  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  380 × 95 × 210   მმ 
 წონა (ცალი)  0,983   კგ 
EAN 8595580513719  8595580567088 

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი
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9 ინოვაცია 

 A465C-50
 საშხაპის ქვესადგამის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

 რაოდენობა (ყუთი) A465C-50  30  ცალი 
 ზომები (ცალი)  125 × 105 × 105   მმ 
 წონა (ცალი)  .4132    .5599   კგ 
EAN 8595580513719  8595580567132 

 A516CKM
 აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, ბრტყელი სადინარით, ქრომი 

 რაოდენობა (ყუთი) A516CKM  20   ცალი 
 ზომები (ცალი)  220 × 360 × 75   მმ 
 წონა (ცალი)  .7118   კგ 
EAN 8595580513719  8595580561826 

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი
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10 ინოვაცია 

  

 A465BLACK-50 
 აბაზანის ქვესადგამისთვის განკუთვნილი სიფონი CLICK/CLACK, შავი-
მატი 

 რაოდენობა (ყუთი)   A465BLACK-50  30  ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 75 × 75   მმ 
 წონა (ცალი)  .5599   კგ 
EAN 8595580513719  8595580562717 

 A392C
 ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" სრული მეტალის 
ზედაპირითა და დიდი დამხშობით 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392C  30  ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 75 × 75   მმ 
 წონა (ცალი)  .5599   კგ 
EAN 8595580513719  8595580561543 

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი



INFO 6/2020

11 ინოვაცია 

  

 A392BLACK
 ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", სრული მეტალის 
ზედაპირითა და დიდი შავი წყლის დამხშობით 

 რაოდენობა (ყუთი)   A392BLACK  30  ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 75 × 75   მმ 
 წონა (ცალი)  0.375   კგ 
EAN 8595580513719  8595580558666 

მოსახსნელი 

ქვედა სარქველი
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12 სიახლე 

 ARV003 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 

1/2"×1/2", მრგვალი 

 ARV003-ANTIC 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 

1/2"×1/2", მრგვალი, 
ბრინჯაო-ანტიკი 

 ARV003-BLACK 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 

1/2"×1/2", შავი-მატი 

 ARV004 
 კუთხის ვენტილი 1/2"×1/2", 

კვადრატული 

 ARV00  3B 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 
1/2"×1/2", მრგვალი, თეთრი 

კუთხის საქრველები 1/2 "× 1/2"
ჩვენ გავაფართოვეთ კუთხის სარქველების შემოთავაზება და ვაწყობთ კუთხის სარქველების სრულ ხაზს 1/2 
დიამეტრის წყლის შეერთებით. გარდა ტრადიციული ფერის ვერსიისა, ქრომი ასევე ხელმისაწვდომია: ანტიკური 
სპილენძი, შავი ქრომი და თეთრი.
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 სიახლე 

 ARV003 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV003  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 45 × 65   მმ 
 წონა (ცალი)  .3128   კგ 
EAN 8595580513719  8595580566432 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV003-ANTIC  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 45 × 65   მმ 
 წონა (ცალი)  .3198   კგ 
EAN 8595580513719  8595580566449 

 ARV003-ANTIC 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი 

 ARV00  3B 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი, თეთრი 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV003B  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 45 × 65   მმ 
 წონა (ცალი)  .3128   კგ 
EAN 8595580513719  8595580567200 

 რაოდენობა (ყუთი)    ARV003-BLACK  60   ცალი 
 ზომები (ცალი)  150 × 45 × 65   მმ 
 წონა (ცალი)  .3128   კგ 
EAN 8595580513719  8595580566456 

 ARV003-BLACK 
 კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", შავი-მატი 
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 სიახლე 

  

 ARV004 
 კუთხის ვენტილი 1/2"×1/2", კვადრატული 

 რაოდენობა (ყუთი)   ARV004  72   ცალი 
 ზომები (ცალი)  80 × 40 × 60   მმ 
 წონა (ცალი)  .1692   კგ 
EAN 8595580513719  8595580566463 
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15 სიახლე 

 ჩეხური 
პროდუქტი 

ინოვაციები პლასტმასის ტრაპის უფრო სწრაფად და 
მარტივად ინსტალაციისთვის
ყურადღება გავმახვილეთ საშხაპე ტრაპის დამონტაჟებაზე. ჩვენმა ინჟინრებმა შეცვალეს ფეხების დიზაინი და 
ასე გავამარტივეთ მონტაჟის მომზადების პროცესი. ეს ასევე ეხება პლასტმასის საშხაპე ტრაპებს APZ8, APZ9, 
APZ10, APZ18, APZ12 და APZ22. ეს ინოვაცია ბაზარზე ეტაპობრივად დაინერგება უკვე 2020 წლის ივნისიდან.

 ინოვაცია ტრაპის მონტაჟის გამარტივებისთვის
 დამზადებულია ჩეხეთის რესპუბლიკაში
 გარანტია ვრცელდება 6 წელი
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CLICK

C L I C K 
S Y S T E M

 სიახლე 

 ჩეხური 
პროდუქტი 

ინოვაციები ადვილი და სწრაფი ინსტალაციისთვის
 ინოვაცია ტრაპის მონტაჟის გამარტივებისთვის
 დამზადებულია ჩეხეთის რესპუბლიკაში
 გარანტია ვრცელდება 6 წელი

მონტაჟი ინსტრუმენტების გარეშე 
ტრაპზე რეგულირებადი ფეხების 
ადვილად მიმაგრება 

სწრაფი და ზუსტი დასმა
სიმაღლის რეგულირება შეიძლება 
გაკეთდეს მარტივად - უბრალოდ 
წამოწიეთ ტრაპის ფეხი გარეთ

CLICK სისტემა
ფეხები გაძლიერებულია 
CLICK სისტემით, ხრახნების 
გამოყენების გარეშე

OLD NEW
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13

L = ( 551, 651, 751, 851, 951 )

L +60 = ( 610, 710, 810, 910, 1010 )

m
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L - 6mm = ( 542, 642, 742, 842, 942 )

SMART

SMART

 სიახლე 

 APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple

 რაოდენობა (ყუთი) APZ8-550M  45   ცალი 
 ზომები (ცალი)  670 × 75 × 155   მმ 
 წონა (ცალი)  1,565   კგ 
EAN 8595580513719  8595580538958 

 რაოდენობა (ყუთი) APZ9-550M  45   ცალი 
 ზომები (ცალი)  670 × 75 × 155   მმ 
 წონა (ცალი)  1,5848   კგ 
EAN 8595580513719  8595580538965 

 რაოდენობა (ყუთი) APZ10-550M  45   ცალი 
 ზომები (ცალი)  670 × 75 × 155   მმ 
 წონა (ცალი)  1,535   კგ 
EAN 8595580513719  8595580538989 

  APZ8   Simple უჟანგავი ფოლადი-მატი 
- ბადე შედის კომპლექტში 

  APZ10   Simple უჟანგავი ფოლადი-მატი 
- ბადე შედის კომპლექტში 

  APZ9   Simple უჟანგავი ფოლადი-
მატი - ბადე შედის კომპლექტში 

 ყველაფერი ერთ 
შეფუთვაში 

 ინოვაცია 

  APZ18   Simple უჟანგავი ფოლადი-მატი 
- ბადე შედის კომპლექტში 

 APZ18 Simple
 ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი უჟანგავი 
ფოლადის ბარიერებით 

 რაოდენობა (ყუთი) APZ18-550M  45   ცალი 
 ზომები (ცალი)  665 × 80 × 145   მმ 
 წონა (ცალი)  1,5529   კგ 
EAN 8595580513719  8595580556587 

 ყველაფერი ერთ 
შეფუთვაში 

 ინოვაცია 
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SMART

SMART

 სიახლე 

 APZ22 Optimal
 ტრაპის პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის 
ქვეშ სამონტაჟო ბარიერებით 

 რაოდენობა (ყუთი) APZ22-750  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  820 × 125 × 150   მმ 
 წონა (ცალი)  1,4982   კგ 
EAN 8595580513719  8595580554620 

 ინოვაცია 

 LINE 

 BUBLE 

 PURE 

 DREAM 

 CUBE 

 SOLID 

 HOPE 

 TILE 

 APZ12 Optimal

 რაოდენობა (ყუთი) APZ12-750  12   ცალი 
 ზომები (ცალი)  820 × 125 × 150   მმ 
 წონა (ცალი)  1.46   კგ 
EAN 8595580513719  8595580541033 

 ინოვაცია 
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19 სიახლე 

 ჩეხური 
პროდუქტი 

საშხაპე ტრაპი APZ1 დაფასოებული ბადით LINE
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SMART

 სიახლე 

 წლიანი გარანტია 

 ჩეხური 
პროდუქტი 

 ყველაფერი ერთ 
შეფუთვაში 

საშხაპე ტრაპი APZ1 დაფასოებული ბადით LINE
ყველაფერი ერთ შეფუთვაში
 უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი APZ1

  პერფორირებული ბადე LINE მატი, ფოლადი-მატი
  წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
 გარანტია 25 წელი

 კომპლექტში 
  ჩამონტაჟებული საშხაპე ტრაპი 

სიფონით
 პერფორირებული ბადე LINE
 ბადე
 კომპლექტი ფიქსაციისთვის 

(ხრახნები, დუბელები)
 რეგულირებადი ფეხები 
 დემონტაჟის კაუჭი 
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SMART

 სიახლე 

 APZ1SMART-LINE 
 საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის (550, 650, 750 მმ)

 რაოდენობა (ყუთი) APZ1SMART-LINE-550  45   ცალი 
 ზომები (ცალი)  620 × 135 × 170   მმ 
 წონა (ცალი)  2,8824   კგ 
EAN 8595580513719  8595580567958 
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სათადარიგო ნაწილების კატალოგი 2020
კატალოგის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე https://www.alcaplast.ge/en/
customer-services/catalogue
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23 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  A504CKM  8595580562540  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

  A504CKM-80  8595580562571  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

  A504CKM-100  8595580562557  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

  A504CKM-120  8595580562564  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

 A505CKM  8595580567002  აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, მეტალი 

 A505CKM-80  8595580567019    აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, მეტალი 

 A505CKM-100  8595580567026    აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, მეტალი 

 A505CKM-120  8595580567033    აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, მეტალი 

  A507CKM  8595580562533  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

  A507CKM-80  8595580562588  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

  A507CKM-100  8595580562601  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 

  A507CKM-120  8595580562595  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი 



INFO 6/2020

24 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  A507BLACK 

 

 8595580558697  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი 

  A507BLACK-80 

 

 8595580558765  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი 

  A507BLACK-100 

 

 8595580558789  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი 

  A507BLACK-120 

 

 8595580558772  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი 

 A508CKM 

 

 8595580567040  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, წყლის მაღალი გადინებით, 
ქრომი 

 A508CKM-80 

 

 8595580567057  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, წყლის მაღალი გადინებით, 
ქრომი   

 A508CKM-100 

 

 8595580567064    აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, წყლის მაღალი გადინებით, 
ქრომი 

 A508CKM-120 

 

 8595580567071    აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, წყლის მაღალი გადინებით, 
ქრომი 

 A509CKM 

 

 8595580567088  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK წყლის გადინების გზით, 
სქელი კედლების მქონე აბაზანისთვის, ქრომი 

 A509CKM-80 

 

 8595580567118    აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK წყლის გადინების გზით, 
სქელი კედლების მქონე აბაზანისთვის, ქრომი 

 A509CKM-100 

 

 8595580567095    აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK წყლის გადინების გზით, 
სქელი კედლების მქონე აბაზანისთვის, ქრომი 

 A509CKM-120 

 

 8595580567101    აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK წყლის გადინების გზით, 
სქელი კედლების მქონე აბაზანისთვის, ქრომი 
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25 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  A516CKM  8595580561826  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, ბრტყელი 
სადინარით, ქრომი 

  A516CKM-80  8595580561888  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, ბრტყელი 
სადინარით, ქრომი 

  A516CKM-100  8595580561864  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, ბრტყელი 
სადინარით, ქრომი 

  A516CKM-120  8595580561871  აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, ბრტყელი 
სადინარით, ქრომი 

  A465C-50   8595580567132   საშხაპის ქვესადგამის სიფონი CLICK/CLACK, 
მეტალი 

  A465BLACK-50   8595580562717   აბაზანის ქვესადგამისთვის განკუთვნილი სიფონი 
CLICK/CLACK, შავი-მატი 

  A392C   8595580561543   ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK 5/4" 
სრული მეტალის ზედაპირითა და დიდი დამხშობით 

  A392BLACK   8595580558666 
  ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK 5/4", 
სრული მეტალის ზედაპირითა და დიდი შავი წყლის 
დამხშობით 

  ARV003   8595580566432   კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი 

  ARV003-ANTIC   8595580566449   კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი, 
ბრინჯაო-ანტიკი 

  ARV003-BLACK   8595580566456   კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", შავი-მატი 

  ARV00 3B   8595580567200   კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2", მრგვალი, 
თეთრი 
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26 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  ARV004   8595580566463   კუთხის ვენტილი 1/2"×1/2", კვადრატული 

 APZ8-550M  8595580538958    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

 APZ8-650M  8595580538941  ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

 APZ8-750M  8595580537395  ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ8-850M  8595580537418    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ8-950M  8595580537401    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ9-550M  8595580538965    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ9-650M  8595580538972    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ9-750M   8595580537425   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ9-850M   8595580537432     ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ9-950M   8595580537685     ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ10-550M   8595580538989     ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 
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27 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  APZ10-650M   8595580538996     ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

 APZ10-750M  8595580537456  ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

 APZ10-850M  8595580537463    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

 APZ10-950M  8595580537470    ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ18-550M   8595580556587   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით 

  APZ18-650M   8595580556594   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით 

  APZ18-750M   8595580556600   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით 

  APZ18-850M   8595580556617   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით 

  APZ18-950M   8595580556624   ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით 

  APZ12-750  8595580541033  ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბადით 

  APZ12-850  8595580541040    ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბადით 

  APZ12-950  8595580541057    ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბადით 
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28 ინდექსი 

 კოდი  ფოტო EAN  აღწერა 

  APZ12-1050 

 

 8595580541064    ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბადით 

  APZ22-750 

 

  8595580554620 
  ტრაპის პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბარიერებით 

  APZ22-850 

 

  8595580554637 
  ტრაპის პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბარიერებით 

  APZ22-950 

 

  8595580554644 
  ტრაპი პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ 
სამონტაჟო ბარიერებით 

  APZ1SMART-
LINE-550 

 

 8595580567958  ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ1SMART-
LINE-650 

 

 8595580567217  ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 

  APZ1SMART-
LINE-750 

 

 8595580566623  ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი 
ბარიერებით 
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