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חברת פולירן פרופילים עוסקת בייצור, ייבוא ושיווק צינורות ופרופילים. 
למוצרינו מגוון רחב של שימושים בענפי הבנייה, התעשייה, התשתיות והחקלאות.

בזכות קווי ייצור מתקדמים ויעילים תמצאו את מוצרינו בכל מקום: חממות, כרמים, פיגומים, 
בניינים, גדרות, קונסטרוקציה, תאורה, כבישים, ריהוט, מסגריות, מחסני ברזל ועוד.

 
פולירן פרופילים הינה חברה משפחתית מהמובילות בענף המתכת אשר נוסדה בשנת 2004.

לתכנן  לייעץ,  הנאמנים,  ללקוחותינו  להקשיב  ביכולתנו  שצברנו  עצומים  וידע  ניסיון  בעזרת 
ולענות על צרכיהם. היחס האישי והמקצועי, העמידה בלוחות זמנים, האספקה המהירה לצד 

מגוון רחב של מוצרים איכותיים הם אלו שמחזירים את לקוחותינו לעבוד איתנו שוב ושוב.
לחברה תקן ניהול איכות ISO 9001, מוצרינו עוברים תהליכים של בקרת איכות קפדנית ביותר.
הייצור והייבוא עומדים בדרישות התקנים הישראלים והבינלאומיים                                                  

)EN 10219, DIN 17100 ,1458 ת"י(
 

מרכז הייצור וההפצה של החברה נמצא באזור התעשייה המערבי בבית שמש, 
משם אנו משווקים את מוצרינו לקהל לקוחותינו בארץ ובחו"ל.

 
תחומי עיסוק עיקריים

ייצור
במפעל החברה מייצרים צינורות, פרופילים ומרישים )פטות(. לצד מידות סטנדרטיות, 

אנו מציעים  גם ייצור לפי מידה בהתאם לדרישת הלקוח.
 

ייבוא
מרכז ההפצה שלנו מחזיק במלאי של צינורות ופרופילים מיובאים במידות גדולות ואף מאפשר 

הזמנה מיוחדת לפי דרישה.

בעלי איכות:
S235JR / ST-37
S275JR / ST-44
S355JR / ST-52

אודות

הגעת הביתה...
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מקצוענות
איכות ודיוק

בפולירן פרופילים גאים בתעשייה הישראלית
עזרו לנו לשמור עליה



צינורות שחורים, מגולוונים ודקופירט למגוון רחב של שימושים:
מבני תעשייה וקונסטרוקציה

חממות, בתי רשת ומבני חקלאות
גדרות
ריהוט

תאורה
רמזורים ותמרורים

תעשייה ומסחר
פיגומים ובניין

צינורות גמא ומופות
 

הצינורות שלנו מיוצרים בערגול בקר בקוטר ועובי שונים עם ריתוך לאורך הצינור
בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1458

 
טווח קוטר:

16 מ"מ – "12 ) 323.9 מ"מ (
 

טווח עובי דופן:
0.8 – 12 מ"מ

 
אורך:

אורך סטנדרטי 6 ו- 12 מטר
ניתן לקבל מידות אורך בהתאם לדרישת הלקוח עד 13.5 מטר

סוגי חומרים:
Hot Rolled Steel :שחור  •

S235JR, S275JR, S355JR :בעל איכות    
Pre Galvanized Steel :מגולוון  •

DX 51 D :בעל איכות    
Z 120 – Z 275 :ציפוי אבץ    

Cold Rolled Steel :דקופירט  •
DC 01 :בעל איכות    

Hot Dipped Galvanized Steel :מגולוון חם  •

צינורות
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עובי דופן )מ"מ(צינור

1.001.251.522.22.652.93.2545681012קוטר חיצוני

משקל למטראינצ׳מ"מ

16 0.410.520.57

19 0.500.600.68

21.31/2" 0.640.700.911.001.23

22 0.570.700.780.991.10 

25 0.650.800.891.131.25 

26.93/4" 0.820.921.191.311.551.72

32 0.800.991.11    

33.71"  1.151.491.651.932.182.40

38 0.941.181.35     

40     2.40  4.36

42.411/4" 1.491.922.132.512.813.12 

48.311/2" 1.652.122.352.793.103.454.145.28

50 1.531.712.182.43   4.29 

60.32"2.102.672.983.533.954.395.166.57

76.121/2"2.533.393.754.485.005.566.678.52

88.93"3.033.944.385.235.886.507.749.83

114.34"5.075.646.747.558.389.9612.6115.2520.77

139.75"6.838.619.4210.5512.4515.7619.5325.1531.50

168.36"8.8210.2111.2012.3515.4019.3523.1431.2538.65

219.18"16.0020.9126.2131.2341.2051.3461.30

27310"27.1033.0039.5052.3165.1077.20

323.912"39.3047.1062.3077.4092.30

עובי

קוטר

ט.ל.ח

מגולוון חם תוספת של 5% בשקילה



פרופילים שחורים, מגולוונים ודקופירט למגוון רחב של שימושים:
מבני תעשייה וקונסטרוקציה

חקלאות
סככות וגגות

מערכות סולאריות  
גדרות ומעקות

ריהוט
תאורה

תעשייה ומסחר

הפרופילים שלנו מיוצרים בערגול בקר ברוחב ועובי שונים עם ריתוך לאורך הפרופיל 
בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1458

טווח רוחב:
400X400 – 15X15 )ריבוע(
500X300 – 20X10 )מלבני(

 
טווח עובי דופן:

0.8 – 16 מ"מ
 

אורך:
אורך סטנדרטי 6 ו- 12 מטר

ניתן לקבל מידות אורך בהתאם לדרישת הלקוח עד 13.5 מטר

סוגי חומרים:
Hot Rolled Steel  :שחור  •

S235JR, S275JR, S355JR :בעל איכות    
Pre Galvanized Steel :מגולוון  •

DX 51 D :בעל איכות   
Z 120 – Z 275 :ציפוי אבץ   

Cold Rolled Steel :דקופירט  •
DC 01 :בעל איכות    

Hot Dipped Galvanized Steel :מגולוון חם  •

פרופילים
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פרופיל
עובי דופן )מ"מ(

1.251.5022.202.652.903.254568101216

משקל למטרריבוע

15X150.600.66

20X200.800.881.091.21

25X250.971.071.371.53

30X301.171.301.661.852.222.502.77

35X351.361.612.042.172.602.903.24

40X401.571.752.182.502.953.323.664.445.53

50X50 2.192.793.103.714.174.605.486.758.10

60X602.623.353.734.455.005.556.558.3310.11

70X703.113.964.395.225.876.457.719.6111.66

80X803.504.495.005.856.587.308.6311.0013.6616.40

90X905.055.626.677.508.329.9112.5514.8818.90

100X1005.636.257.428.359.2611.1013.8316.8021.9326.40

120X1209.0810.2011.3113.4616.8320.3527.2032.30

140X14012.7516.8019.6024.3031.4038.1043.40

150X15014.0016.7720.9025.9033.6041.0047.50

160X160 19.3023.8028.3036.5044.4050.90

180X18020.6027.0032.2041.6050.8058.70

200X20024.2028.5034.8045.3057.0066.0083.80

250X25038.5546.0058.5071.5084.90109.50

300X30054.9071.7088.60104.50135.00

350X35065.0084.55104.80122.60159.80

400X40073.6096.90120.10141.80185.10

עובי

רוחב

גובה

ט.ל.ח

מגולוון חם תוספת של 5% בשקילה



פרופיל
עובי דופן )מ"מ(

1.251.5022.202.652.903.254568101216

משקל למטרמלבני

20X100.600.66

30X100.800.881.091.21

30X200.971.071.371.53

40X201.171.301.661.852.222.502.77

    1.601.98מעקה

50X251.471.642.122.352.753.103.42

50X30 1.571.752.182.502.953.323.664.44

60X3070X201.962.512.793.323.734.14  

60X4080X202.192.793.103.714.174.605.486.75

80X40100X202.442.623.353.734.455.005.556.558.33

100X4090X503.964.395.225.876.457.719.6111.66

100X504.214.675.556.236.908.2410.6212.64

100X604.495.005.856.587.308.6311.0013.66

120X605.055.626.677.508.329.9112.5514.88

120X805.636.257.428.359.2611.1013.8316.8021.9326.40

160X809.0810.2011.3113.4616.8320.3527.2032.30

150X10011.5312.8115.3118.4021.3527.7033.00

200X10014.0016.7720.9025.9033.6041.0047.50

250X15024.2028.5034.8045.3057.0066.00

300X20038.5546.0058.5071.5084.90109.50

400X20054.9071.7088.60104.50135.00

450X25065.0084.55104.80122.60159.80

500X30073.6096.90120.10141.80185.10

עובי

רוחב

גובה

ט.ל.ח

מגולוון חם תוספת של 5% בשקילה



מרישים מגולוונים ושחורים למגוון רחב של שימושים:
•  גדרות ומעקות

•  חממות ומבני חקלאות 
•  מבני תעשייה

•  מסחר
•  פיגומים ובניין

המרישים מיוצרים בערגול בקר ברוחב ועובי שונים.

אורךעוביגובהרוחבסוג פטה

C  עד 13.5 מטר3.00 – 1.00 מ"מ60 - 33 מ"מ180 – 60 מ"מפטה

Z  עד 13.5 מטר3.00 – 1.00 מ"מ68 מ"מ304 – 152 מ"מפטה

ניתן לקבל מידות אורך בהתאם לדרישת הלקוח עד 13.5 מטר

סוגי חומרים:
Hot Rolled Steel  :שחור  •

S235JR, S275JR, S355JR :בעל איכות    
Pre Galvanized Steel :מגולוון  •

DX 51 D :בעל איכות   
Z 120 – Z 275 :ציפוי אבץ   

Hot Dipped Galvanized Steel :מגולוון חם  •

מרישים - פטות

פטה לפיגום
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 C פטה
עובי דופן )מ"מ(

1.522.22.53

A x B x Cמשקל למטר

60X33X131.481.922.142.553.11

  2.30  פטה לפיגום

60X40X131.652.122.362.913.53

80X40X131.882.382.663.303.97

100X40X132.682.963.704.45

120X40X132.963.294.104.92

140X40X133.253.594.495.39

180X60X134.65 5.15 6.17  7.35

ט.ל.ח

A

CC

B עובי
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מגוון מוצרים 
ייחודיים

מגוון רחב של פרופילים 
וצינורות מסוג חומר 

דקופירט לתחום הריהוט

35X35 פרופיל

100X20 פרופיל
80X20 פרופיל

פרופילים מגולוונים 5 מ"מ

ייצור בלעדי 
של מופות לצינורות גמא 

בקוטר: 2", 2.5", 4"

RHS עד עובי 16 מ"מ
S355JR / ST-52 בעלי איכות

פרופיל מעקה
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מכונות חדישות המבצעות חיתוך מדויק )טולרנס 0.5± מ"מ(, במהירות ובאיכות גבוהה ללא 
שבבים.

ניתן להזמין פרופילים וצינורות באורכים שונים בהתאם לדרישת הלקוח.

יתרונות:
•  הורדת הפחת

•  חיסכון בעלויות ייצור והתייעלות בכוח אדם
•  תפוקה גבוהה וקיצור זמני ייצור

•  שיפור איכות המוצר
•  אריזה בהתאם לדרישת הלקוח

שירותי חיתוך
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מרכז לוגיסטי מתקדם וייחודי
המאפשר ללקוחותינו קבלת סחורה בפחות מיממה מרגע ההזמנה.

לוגיסטיקה
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תעשייה ישראלית - 
גאווה לאומית



החברה משקיעה משאבים רבים לעמידה בדרישות האיכות והבטיחות הנדרשים.
כל מוצר עובר תהליך בקרת איכות קפדני.

בקרת האיכות מתבצעת בכל צעד לאורך הייצור דרך האריזה, האחסנה ועד להעמסה.
 .ISO 9001 לחברה תקן ניהול איכות

קווי הייצור והייבוא עומדים בדרישות התקנים הישראלים והבינלאומיים 
.)EN 10219, DIN 17100 ,1458 ת"י(

תקנים ובקרת איכות
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אנו בפולירן פרופילים מאמינים בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח ומשיגים זאת באמצעות 
שירות, מקצועיות ומחויבות ללקוח.

שביעות הרצון של לקוחותינו היא ערך עליון עבורנו והצלחתכם היא הצלחתנו.

ליצירת קשר:

 sales@poliran.co.il :טל: 02-9910999  | פקס: 02-9917589 | מייל

כתובת: אזור התעשייה המערבי, בית שמש. מיקוד 9905504

www.poliran.co.il

שותפות כמפתח להצלחה...

פרופילים, זאת המומחיות שלנו
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מתקדמים בשבילך



פולירן פרופילים בע"מ. | רח' המלאכה 4, אזה"ת המערבי, בית שמש 9905504 
 sales@poliran.co.il | 02-9917589 :מכירות: 02-9910999 | פקס

 www.poliran.co.il


