
שולחן שיר
מתקפל לבן 180 ס״מ

כלי עבודה שונים לילדים

₪ 139

₪ 1490

מחשב אקווה נטפים
מחשב לברז אחד

מנורות לסימון שבילים 
סולארי

₪ 189

₪ 990

קטלוג מבצעים  | אביב 2016

כל מה שצריך 
מושלמת לגינה 

מק״ט 225855

מק״ט 947434

מק״ט 977495

מחיר ליחידה

מחיר ליחידה



מסנן מבית עמיעד
שילוב של מונע אבנית, חלודה וסנן מיקרוני 

 להוצאת ליכלוך מרחף מהמים כגון: 
חול, חלודה ומוצקים שונים וכל זאת במתקן אחד.

התקנה בכניסה הראשית לבית ולאחר שעון 
המים או לפני כל מערכת בה רוצים לטפל

ראש מערכת ברז אחד אקווהמחשב הייטק AC4 עם 2 ברזים

₪ 499 ₪ 249

₪ 450₪ 299

מק״ט 100697/9מק״ט 100714

מק״ט 600060מק״ט 946741

ראש מערכת גלקון 7101 
מורכב בארון

₪ 899 מק״ט 600001

 AC -4  ראש מערכת גלקון
עם 4 ברזים

₪ 849

+ AC ראש מערכת גלקון 
2 ברזים + מערכת דישון 

מורכב בארון

₪ 2,449

משאבת תפן 3/4
דגם 12500

₪ 679 מק״ט 225853

משאבות מינון

FLOW & DOSING TECHNOLOGIES
TEFEN

חקלאות  בעלי חיים  תעשייה

צינור 16/4 
וצינור טפטוף 16 כל 0.3/0.5

מסנן ספירמסנן מיני ספיר

מחיר למטר

מחיר למטר

₪ 150

₪ 100

מגיע בחבילות של 25/50/100 מטר

מק״ט 600007 מק״ט 600020

ייעוץ ותכנון מערכות 
השקיה בחינם

כל שעליך לעשות להגיע 
אלינו עם שרטוט שטח הגינה 
עם מידות מדויקות ואנו נתכנן 

עבורך את מערכת ההשקיה

ראש מערכת אקווה בארון

₪ 585 מק״ט 900692

צינור 16/4

צינור טפטוף



מחשב השקיה גלקון 7101 
   BLUETOOTH-בקר/ מחשב 7101 עכשיו בגרסת ה

התכונות המוכרות בתוספת גישה ותכנות 
מהטלפון הסלולארי באמצעות תקשורת 

BLUETOOTH

₪ 299

השקייה

אקדח התזה מתכתמק״ט 219573 אקדח מתכת 9 מצבים

₪ 39₪ 35 מק״ט 903019מק״ט 902998

גלגלת REELX + צינור 
גן נגב 20 מטר + אביזרים

גלגלת REELX + צינור גן 
צהוב 25 מטר + אביזרים

₪ 99 מק״ט 169907144 ₪ מק״ט 908146

חדש!

גלגלת + 20 מטר צינור עם 
מנגנון גלגול אוטומטי חזרה 

ע"י קפיץ

קפיצינור
15 מטר

₪ 299₪ 49 מק״ט 800006מק״ט 907229

צינור גן צהוב 1/2
לא מתקפל

מחיר למטר

₪ 330

5 שנים אחריות

₪ 890 ₪ 3990 ₪ 390

מתז גיחה 
הנטר

ממטיר גיחה 
PGP/ הנטר

PGM

ממטירון/מתז
+ ברזון על יתד

10 יח׳

₪ 890

טפטפת נעץ/עציץ נטפים



משור מתקפל
TTS-23 להב 150 מ"מ | תבור

קלשון חפירה
N39J תבור

את שפיכה/חפירה "47
J2 תבור

₪ 3990

₪ 49 ₪ 2990

מק״ט 960125

מק״ט 225634 מק״ט 225477

מכסחת אופק
עם סל איסוף קשיח, מיסבים
בגלגלים וידית הרמה מרכזית

₪ 1,099 מק״ט 962884
מק״ט 963350

4.75 כ״ס 5.5 כ״ס

₪ 1,299

מכסחת חשמלית וולף

₪ 449 מק״ט 103550
מק״ט 947827

1,600w1,000w

₪ 839

שנה אחריות

מזמרה
V קפיץ S821A

₪ 29 מק״ט 225587

שואב/ מפוח חשמלי וולף
2600w

משור שרשרת גבהים טלסקופי
הספק 750w  | אורך 2.85/1.9

מגזמת גדר חי גבהים חשמלית
הספק 500w  | אורך 2.4/2

J 8 מגרפת דשא תבור
מגיע עם ידית

מגזמת חשמלית וולף
500w

₪ 449

₪ 1,199₪ 1,199₪ 2490

₪ 449

מק״ט 962123

מק״ט 225556מק״ט 909636מק״ט 909634

מק״ט 962269

שנתיים אחריות

שנתיים אחריות

ARS מזמרה יפנית
CHS 7

נרתיק למזמרה
H2 תבור

ARS משור מתקפל
תוצרת יפן

₪ 79

₪ 35₪ 8990

מק״ט 9625121

מק״ט 225442מק״ט 225506

שנתיים אחריות

20 מטר כבל 

מאריך מתנה



כלי גינון

חרמש אקו
SRM 266,  מנוע 25 סמ״ק

משור גיזום אקו
35 סמ״ק, להב ״14  ,CS310

משור פלקון
45 סמ״ק, להב ״16

מפוח טאנקה
THB-265,  מנוע 25 סמ״ק

חרמש מוטורי
33 סמ״ק

₪ 2,159

₪ 1,399

₪ 899

₪ 1,099₪ 799

מפוח פומה ידני
 דגם 260 

₪ 699 מק״ט 960337

מק״ט 945001

מק״ט 945595

מק״ט 947541

מק״ט 977494מק״ט 962746

חרמש מוטורי קומבי משולב
מנוע + אביזר חרמש + אביזר ניסור 

+ אביזר גיזום 33 סמ"ק

חרמש טאנקה
TBC-290,  מנוע 29 סמ״ק

₪ 1,590

₪ 2,219

מק״ט 977493

מק״ט 233232

ARS משור מתקפל
תוצרת יפן

 מוטות טלסקופיים 
באורכים: 5, 8, 10, 12 מטר

TANAKA שמן
T-2,   1 ליטר

₪ 25 מק״ט 223323

חוט עגול לחרמש
2.4/2.7/3

₪ 29

מיכל דלק פלסטיק
5 ליטר

₪ 2990
מק״ט 906080

השכרת כלי גינון
אצלנו תוכלו גם להשכיר מגוון 

רחב של כלי גינון: מכסחת 
דשא, חרמש, מתחחת, מטאטא 

דשא סינטטי, מפוח



דשנים והדברה

מק״ט 105110

מק״ט 974102

מק״ט 912158
מק״ט 912156
מק״ט 912154

200 מ״ר

330 ל׳

4 שקים

5 שקים

4 יחידות

מחיר למ״ר

מחיר למ״ר

4 יחידות

50 מ״ר

220 ל׳

1 ק״ג

3 ק״ג

5 ק״ג

₪ 6490

₪ 4990

₪ 1990

₪ 5490

₪ 269

₪ 1490

₪ 249

5 שקים
x

 25 ליטר

4 יחידות
x

 5 ליטר

4 שקים
x

 25 ליטר

דשא ירוק
 דשן בונה 

ומחזק מדשאות

מק״ט 104673

הומוס דברת 
25 ליטר

₪ 99 מק״ט 930958

קומפוסטר עגול ללא בסיס

₪ 269 מק״ט 974101

מרסס גב
16 ליטר

₪ 169 מק״ט 962537

קונפידור
תכשיר סיסטמי הנקלט דרך 
השורשים להדברת מזיקים 

בצמחי נוי ועצי פרי
1/2 ליטר

₪ 129 מק״ט 108994

איזיקטול
קוטל עשבים

1/2 ליטר

₪ 35 מק״ט 108319

מלכודת זבוב הפירות
NMF בקבוק

₪ 99 מק״ט 907204

דשן למשאבה
5 ליטר

₪ 99 מק״ט 235084

20x20x20 דשן

ביו-קומפוסט
25 ליטר

₪ 55 מק״ט 983911

רשת חרקים להגנה על עצים 
מפני מזיקים

 מידות מוכנות 

₪ 750

דשן למדשאה 
20 ק"ג

מתאים לדונם דשא
 דשן בשחרור איטי 
לתחזוקת המדשאה

₪ 14990
מק״ט 103524

מרסס 
 5 ליטר 

₪ 3990
מק״ט 946625

רשת ציפורים להגנה על 
עצים מפני ציפורים

 מידות מוכנות 

₪ 590

4 יחידות



מלכודות

מחבתוש

₪ 990
מק״ט 962076

 W דוקרן יונים נירוסטה 
בסיס פוליקרבונט

 אורך חצי מטר 

₪ 990
מק״ט 913333

מלכודת עכברים רשת משופר

₪ 1590
מק״ט 961609

דיזידור לנמלים
קוטל נמלים איכותי 
לגינה ולדשא, 1 קג׳

₪ 3990
מק״ט 108218

מלכודת זבובים

₪ 1990
מק״ט 963356

מלכודת צרעות
כולל פיתיון

₪ 3990
מק״ט 947739

טופג'ל פיתיון ג'ל לנמלים
לשימוש ביתי | 5 גרם 

₪ 69 מק״ט 907207

טורפדו פיתיון ג'ל לתיקנים
לשימוש ביתי | 5 גרם 

₪ 69 מק״ט 907206

הוריקן קטלן יתושים 
שואב, מוגן מים, מתאים 

לגינה, ללא שימוש 
ברעלים

₪ 329 מק״ט 907022

אולטרסוני דוחה 
עכברים

₪ 175 מק״ט 900060

דוקרן אולטרסוני 
לחפרפרות

₪ 249 מק״ט 300069

דוחה אולטרסוני 
לחתולים

₪ 399 מק״ט 300059

יש מזיקים בגינה? 
העץ חולה? 

הפרחים לא גדלים?
רק אצלנו תקבלו ייעוץ 
מקצועי לטיפול בגינה

ינשוף/ בז/ עיט 
להרחקת יונים



משתלה

בזיליקום זעתר שיבא לימונית לואיזה נענע

קערות פורחות - מבחר ענק

₪29

כל העצים בני למעלה משנתיים 
ואין חשש שנשתלו בשנת שמיטה

עצי פרי

עצי פרי נשירים
תפוח, תאנה, שזיף, שקד, 

גויאבה, רימון

25 ליטר 10 ליטר

₪ 125 ₪ 4990

עצי הדר
תפוז, אשכולית, קלמנטינה, 

פומלה ולימון

25 ליטר 10 ליטר

₪ 99 ₪ 3990

הנחה

הנחה

על כל שתילי התבלין

על כל שתילי הירקות

תבלינים

ירקות

על כל פרחי העונההנחה פרחי העונה

שתילי ירקות 
בסטרטר 

₪ 0.90

למכירה 
 גם עצי: 

 מנגו, אבוקדו, 
נקטרינה, פפיה
 גפן גת, זית, 

חרוב



עציצים
אדנית מעקה מתכווננת

מק״ט 946503

מק״ט 947596
מק״ט 100126
מק״ט 100284

מצע גן
50 ליטר

₪ 7990
מק״ט 989044

אקו כד כנען
קוטר 40 סמ עומק 37 ס"מ

מגיע במגוון צבעים

₪ 49 מק״ט 989602

קערה
קוטר 65 ס"מ

₪ 75 מק״ט 100380

אקו כד פרימיום 
קוטר 48 סמ עומק 34 ס"מ

מגיע במגוון צבעים

₪ 79 מק״ט 989612

אקו כד חלוקים
קוטר 45  עומק 55 ס"מ

₪ 89 מק״ט 989601

אדנית גדר כפרי
מגיע במגוון צבעים

אדנית אלמי
מגיע במידות 60/80/100

אדנית מעקה
קורסיקה למעקה, 58 ס״מ

מגיע במגוון צבעים

₪ 49 מק״ט 903029

מיכל תבור 
מגיע בצבעים לבן / חום

מק״ט 100256

מק״ט 969056

מק״ט 100255

מק״ט 969055

3 יחידות

74*17*15

אורך 60 ס״מ

46*100

49*17*15

אורך 50 ס״מ

34*96

28*75

₪ 89

₪ 47

₪ 175

₪ 65

₪ 29

₪ 119

₪ 79

צבע אדום ושחור

שחור/לבן

מבחר ענק 
של אדניות 

ועציצי פלסטיק 
הנחה

20% - 40%
הנחה מיוחדת על כל 
העציצים והאדניות 

מק״ט 946501

סל תליה קוקוס
מגיע בקטרים של 
30/35/40/50 סמ

מק״ט 100000
מק״ט 100002
אורך 100 ס״ממק״ט 100004

אורך 80 ס״מ

אורך 60 ס״מ

₪ 34

₪ 25

₪ 12

מק״ט 989600

אדנית גדר

₪ 99

₪ 79
50*20*16

75*20*16

* המחירים בעמוד זה הם מחירים לאחר הנחה.

מגיע במגוון צבעים



נדנדת חצר גריל ברזילאי מהודר 
CANCAN CLASSIC

ספסל עץ דגם שי 

גריל גז קלאסיק + כירת צד 

שולחן קק"ל 
1.5 מטר, קיט להרכבה עצמית

גריל גז קולמן 

₪ 799

₪ 799₪ 1,699

₪ 599

₪ 2,799 ₪ 1,790

₪ 1,999 ₪ 1,299

מק״ט 800056
מק״ט 800057

מק״ט 980567

מק״ט 977141מק״ט 971905

ערסל כיופית 

₪ 799 מק״ט 800019 מק״ט 983642

מק״ט 977146

מק״ט 800100
מק״ט 800105

שימשיה עגולה 
3 מטר

שימשיית בננה 
3 מטר

₪ 199 מק״ט 339800091 ₪ מק״ט 800045

100*40

50*40

3 להבות 4 להבות

2 להבות 3 להבות

₪ 450

₪ 399

מחצלת ישיבה במגוון 
 גדלים 

3*2 3*3 4*4 5*5
יארד

₪ 39
החל מ-

הובלה והתקנה בבית הלקוח )גוש דן( 
בעלות של 200 שח

מגיע ללא צבע - תוספת צבע 300 ₪ מגיע ללא צבע - תוספת צבע 300 ₪

נדנדת עץ דגם שירה 
 אורך 190 רוחב 156 גובה 185 

מק״ט 983625

מגיע ללא צבע - תוספת צבע 300 ₪

אורך 140 
רוחב 43 
גובה 44



קמפינג וריהוט גן

רשת צל 80% תפורה + 
טבעות 

 מגיע בצבעים כחול,
ירוק שחור ובז'

 מידות 3*4 4*4 
 6*6 6*5 6*4 5*4

רשת צל 80% בגלילים 
מגיע בצבעים כחול ירוק ושחור 

 חיתוך לפי מידה, 
 ללא הגבלת אורך, 

רוחב 4 ו-6 מטר 

ערסל קשת בומביי

₪ 8.90

₪ 6.90 ₪ 999

פינת זולה קלאסית 
ספסל זולה זוגי + 2 ספסלי זולה יחיד 

+ שולחן זולה + מזרונים + כריות

מערכת ישיבה 
קורפו 

פינת זולה קטנה 
ספסל זולה זוגי + 2 ספסלי זולה יחיד 

+ שולחן זולה + מזרונים + כריות

₪ 1,399

₪ 1,199

מק״ט 977142

מק״ט 936178

מק״ט 977144

סט מערכת ישיבה ביסטרו 

₪ 399 מק״ט 964605מק״ט 900543

מחיר למ״ר

מחיר למ״ר

אוהל משפחתי מפואר 
אורך 2.9 מ' רוחב 2.9 מ' גובה 1.8 מ' 

כולל תאורת לד

₪ 399 מק״ט 963646

כיסא קלאב כתר 

₪ 2490
מק״ט 936174

בצבעים כחול, ירוק, לבן ואפור

 BERG טרמפולינה לחצר
קוטר 4.30

₪ 3,499

תוצרת הולנד 

5 שנים אחריות על השלד

מק״ט 963615
מק״ט 963604

₪ 85

אוהל איגלו כיפה

מק״ט 963614
מק״ט 963611

6 אנשים

4 אנשים

₪ 139

₪ 99
מגיע ללא צבע - תוספת צבע 300 ₪

מגיע ללא צבע - תוספת צבע 300 ₪

קנה 10 + 1 מתנה

מבחר ענק של ערסלים לגינה

₪ 49 יחיד

זוגי

₪ 1,499



מזרקות ותאורה

₪ 5990

 ₪ 1990 ₪ 4490

₪ 699₪ 699

₪ 239₪ 7990₪ 4990

מזרקת ברזיה וילדיםמזרקת ילד וילדהמזרקת פאנג שוואי

פנס שביל עוצמתי
סולארי

זרקור לד 
50W פלזמה

עם מעמד וכבל

מק״ט 200000מק״ט 200001מק״ט 200007

מק״ט 947492מק״ט 947412מק״ט 968141

₪ 85

מנורות סימון 
 שבילים 
סולארי

8 יח׳

מק״ט 948100

₪ 229

זרקור לד 
100W פלזמה

מק״ט 968142

₪ 7990

זרקור לד 
30W פלזמה

מק״ט 968162

₪ 399

מזרקת 2 חביות

מק״ט 200004

מק״ט 947489מק״ט 948104

שרשרת נרות 50 לד סולארימנורת לד נירוסטה סולארית

 ₪ 1990
מק״ט 947529

פטריה סולארית

שלישיית חיות 
על מוט סולארי

מחיר ליחידה

 ₪ 1790
מחיר ליחידה

מחיר לזוג



מוצרי נוי לחצר

מוצרי נוי לחצר 
וצמחיה מלאכותית

פנס שביל עוצמתי
סולארי

מבחר ענק 



מחצלות וגדרות

מחצלת קנים 
מגיע באריזות באורך 5 מטר 

גובה 1/1.5/2

מחצלת קנה צהוב 
מגיע באריזות באורך 5 מטר 

גובה 1/1.5/2

מחצלת ערבה  
מגיע באריזות באורך 5 מטר 

גובה 1/1.5/2

מחצלת במבוק מושחל 
 עובי 14-16 

 מגיע באריזות באורך 5 מטר 
גובה 1/1.5/2 מטר

₪ 990₪ 1890₪ 1990₪ 2590
מחיר למ״רמחיר למ״רמחיר למ״רמחיר למ״ר

עגלת אשפה
240 ליטר

₪ 239 מק״ט 974100

עמוד איסכורית

₪ 1490₪ 149

₪ 1790₪ 169

₪ 1990₪ 199

₪ 2490₪ 249

גדר פנטנט מרותכת
 מצופה פלסטיק ירוק 

אורך חבילה 25 מ' 

מריצה מגולוונת

₪ 219 מק״ט 962877

פח אשפה 76 ליטר 
+ מכסה

₪ 85 מק״ט 977087

גובה 0.8גובה 1.5 מ׳

גובה 1 מ׳גובה 1.8 מ׳

גובה 1.2 מ׳גובה 2 מ׳

גובה 1.5 מ׳גובה 2.5 מ׳

מק״ט 974008
מק״ט 974044מק״ט 974043

מק״ט 907153מק״ט 974006
מק״ט 907151מק״ט 906281

מק״ט 907152

₪ 119

גדר תוכים מולחמת 
13/0.8

אורך 10 מטר גובה 1 מטר

4990 ₪מק״ט 986095

20x20 גדר פלסטיק
גובה 1 מטר אורך 5 מטר

מק״ט 986122



דשא סינטטי וחיפויים
חלוקי נחל לבנים דן

20 ק״ג

₪ 99

תוחם דשא ראש עגול
אורך 5.9 מ'

₪ 59 מק״ט 992243

טוף אדום
25 ליטר

₪ 99 מק״ט 930959

שבבי עץ אורן
שק 70 ליטר

₪ 69 מק״ט 989556

מסמרים 
לייצוב הדשא

5 ק״ג

₪ 39

דבק לדשא 
סינטטי

700 גרם

₪ 29 מק״ט 
913188

תוחם דשא ירוק חלק

טרסה עץ
אורך 2.5 מ׳

₪ 95

₪ 125

מק״ט 930041

מק״ט 992351

₪ 75

₪ 65

₪ 59

₪ 29

5 שקים

גובה 30 ס"מ

50 מטר

גובה 20 ס"מ

25 מטר

גובה 15 ס"מ

10 מטר

6 שקים
מק״ט 930043

מק״ט 992349

מק״ט 960938

מק״ט 992348

מחיר למטר

 דשא סינטטי נפטון 
גובה סיבים 35 מ"מ

906222

מחיר למטר

 דשא סינטטי הולי 
גובה סיבים 25 מ"מ

906227

 דשא סינטטי לבד ג׳וניור 
גובה סיבים 10 מ"מ

913295

5 שקים
x

 20 ק״ג

6 שקים
x

 25 ליטר

 דשא סינטטי נפוליאון 
גובה סיבים 42 מ"מ

989594

8 שנות אחריות

20x20 גדר פלסטיק
גובה 1 מטר אורך 5 מטר

מק״ט 
989591

₪ 1590 ₪ 1790 ₪ 1890

מחיר 
למ״ר

 מחיר למ״ר 
בקניה מעל 50 מ׳

מחיר למ״ר
 בקנית גליל סגור

₪ 3490 ₪ 3790 ₪ 3990

מחיר 
למ״ר

מחיר למ״ר
 בקניה מעל 50 מ׳

מחיר למ״ר
 בקנית גליל סגור

₪ 5990 ₪ 6290 ₪ 6490

מחיר 
למ״ר

מחיר למ״ר
 בקניה מעל 50 מ׳

מחיר למ״ר
 בקנית גליל סגור

₪ 4090 ₪ 4290 ₪ 4490

מחיר 
למ״ר

מחיר למ״ר
 בקניה מעל 50 מ׳

מחיר למ״ר
 בקנית גליל סגור



חברת הכל בו לגן קיימת כבר מעל ל-45 שנה. התמחותנו העיקרית היא 
במערכות השקייה לגינה וחקלאות, כלי גינון, דשנים וחומרי הדברה. 
כמו כן, קיימת בחנות משתלה עם מבחר פרחי עונה, צמחי גן ועצי פרי, 
ובנוסף, מחלקה לאביזרי אינסטלציה, שוחות ביוב, צנרת ביוב ואביזרים. 
מערכות ביתיות לסינון מים. מחלקת מזון ואביזרים לכלבים וחתולים. 
ניתן לקנות אצלנו אביזרים נלווים לגינה: גדרות, רשתות צל, יוטות, אבני 
טוף לחיפוי, חלוקי נחל, אבני מדרך, אדני רכבת, מזרקות ומפלי מים, 

עציצי פלסטיק ועוד ...
נשמח לראותכם אצלנו ולתת לכם את השירות הטוב ביותר!

החרמון 17, מושב נחלים

המבצעים בתוקף עד ה- 30.05.2016 או עד גמר המלאי. המחירים כוללים מעמ ולא כוללים הובלה. אין כפל הנחות. התמונות להמחשה בלבד. 
תשלומים במזומן ובכרטיס אשראי בלבד. לא מקבלים צקים. ט.ל.ח

במחלקה המקצועית לגננים ואנשי המקצוע של הכל בו לגן 
תמצאו את כל מה שאתם צריכים לגינה מושלמת.

הצוות המקצועי שלנו ירכיב עבורכם את מערכות ההשקייה והדישון 
על פי דרישתכם, יתאים לכם את חומרי ההדברה הנכונים לטיפול 

במחלות צמחייה ויציע לכם את ציוד הגינון מהמותגים הטובים 
בעולם וזאת במחירים מיוחדים לגננים בלבד!

כל מה שגנן מקצועי צריך!

ש 471
כבי

כביש 40 לנתב״גלפ״ת

תחנת דלק 
מגשימים

ארונות 
השקייה

ראשי 
מערכת

דשנים כלי גינון
והדברה

מושב נחלים |  1-800-65-1010

w w w . k o l b o g a n . c o . i l
שעות פתיחה: א'-ה' 7:30-18:00 שישי וערבי חג 7:30-13:00

kolbogan@kolbogan.co.il  |  פקס: 03-9326517

המותגים המובילים 
בעולם הגינון
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