


₪ 2,690

₪ 1,450

₪ 1,149

קמפינג
וריהוט גן

האביב הוא זמן נהדר לבלות בחוץ וליהנות מהימים 
המתארכים וממזג האוויר הנעים. ריהוט הגן וציוד 

הקמפינג שלנו מבטיחים כי החוויה תהיה מושלמת.
ג'קוזי מתנפח לגינה

1,000 ליטר

₪4,500

במתנהנירוסטהסט כליכולל

סט כלים

לגריל + כיסוי 

במתנה
בשווי ₪159

אוהל איגלו

גריל גז קלאסיק
3 להבות + כירת צד

983625

גריל גז קלאסיק
4 להבות + כירת צד

983642

סט כלים לגריל
+ כפפה + חולץ פקקים  |  963679

מחצלות ישיבה 
במגוון גדלים

 5X5 | 4X4 | 3X3 | 2X3

החל מ:

שימשיית בננה 3 מטר 
800045

שימשיה עגולה 3 מטר
800091

4 אנשים 
963611

₪ 109
6 אנשים 

963614

₪ 139

יחיד    
    963604  

₪   49
זוגי    

    963615  

₪   85₪   1,199

₪   1,399

מבחר ענק של ערסלים לגינה

₪    599₪    339

₪    199
 גריל גז ביסטרו 240

990265 | שחור

₪    749

₪    59

₪    39

שולחן קק"ל 1.5

BERG טרמפולינה לחצר
980565  |  תוצרת הולנד

5 שנות אחריות על השלד

₪ 3,499

₪ 1,490 ₪ 1,890

ערסל כיופית 800019

ערסל ראטן 
דגם גויאבה

גריל ברזילאי
מהודר

מנגל אבן
איכותי
CAORLE יציקת בטון
800031

ספסל זולה זוגי + 2 ספסלי זולה יחיד 
+ שולחן זולה + מזרונים + כריות

ספסל זולה זוגי + 2 ספסלי זולה יחיד 
+ שולחן זולה + מזרונים + כריות

פינת זולה קטנה

פינת זולה

₪ 1,199

סט שולחן
פסיפס עגול

קוטר 92 ס"מ + 4 כיסאות
ברזל עם כריות רוחב 55 ס"מ

סט שולחן
פסיפס מרובע

60x60 ס"מ + 2 כיסאות
פסיפס עם ידיות 55 ס"מ

800077

50X40 ס"מ  |  800057

₪    399
100X40 ס"מ  |  800056

₪    450

קוטר

4.30
מטר

קיט להרכבה עצמית

₪ 1,699

נדנדת עץ שירה
977141

אורך: 190
רוחב: 156
גובה: 185

תוספת צבע: ₪300

 נדנדת חצר

כסא קלאב כתר 936174

₪    2490

₪    890

רשת צל 80%
תפורה + טבעות

3X4 | 4X4 | 4X5 | 4X6 | 5X6 | 6X6

צבעים:
כחול
ירוק
שחור

צבעים:
כחול
ירוק
לבן

₪    690

רשת צל 80% צבעוני
בגלילים, חיתוך לפי מידה, ללא 

הגבלת אורך, רוחב 4 ו-6 מטר
986176

מחיר למ"ר

צבעים:
כחול
ירוק
שחור

מחיר למ"ר

ערסל קשת בומביי
964605

₪    999

₪    799

₪    999

סט כלים

לגריל + כיסוי 

במתנה
בשווי ₪159

10
תשלומים
בקניה ב-₪700 ומעלה

בכ. אשראי



₪ 1,590

TANAKA משור
דגם 3500  |  962743

TANAKA חרמש
דגם 290  |  233232

₪ 2,590
מפוח TANAKA ידני 

233345  |  THB  265 דגם

₪ 1,290₪ 1,690

₪ 3,399 ₪ 2,790

₪ 699

עבודה עם כלי גינון מקצועיים הופכת כל מטלה 
לפשוטה וקלה הרבה יותר. כיסוח דשא, ניקוי עשבייה 
ואיסוף עלים הופכים לפעולות קלות ומהנות במיוחד.

משפך 5 ליטר
תבור  |  225537

מזמרה
V קפיץ S821A

225587

מרסס גב 16 ליטר 
962537  | N161 תבור

מרסס 5 ליטר
946625  | N50 תבור

 TANAKA חוט לחרמש
עגול 3  |  2.7  |  2.4 מ"מ

מגרפת דשא "24
225556  |  J8 תבור

מפוח פומה ידני
דגם 260  |  960337

נרתיק למזמרה
225508  |  H2 תבור

TANAKA שמן
T-2 1 ליטר 223323

מסור מתקפל 210
225442  |  ARS

תוצרת יפן

TANAKA מגזמת גבהים
דגם 2710s כולל אביזר  |  963301

סופר דיסק
ראש הכיסוח

הטוב בעולם! 988564

מזמרה יפנית
 CHS ARS-7

9625121

מסור מתקפל
 להב 150 מ"מ

 23-TTS תבור
960125

כלי עבודה
שונים לילדים

936421

מיכל דלק 5 ל'  |  233367 קלשון חפירה
225634  |  N39J תבור

את שפיכה/חפירה "47
225477  |  2J תבור

₪    1990

₪    8990
₪    3990

₪    29₪    435

₪    799

₪    45

₪    79₪    29₪    25

₪    3990
₪    2490

₪    1490

₪    35

₪    2990

₪    149

₪    49

כלי גינון
TANAKA מגזמת

דגם 2510  |  233251

חרמש פומה
233387 | ST330

₪ 999

משור מוטורי פלקון 45 סמ"ק
947541

חרמש פומה קומבי משולב
מנוע + אביזר חרמש + אביזר ניסור + אביזר גיזום 26 סמ"ק  |  929359

כלי גינון מקצועיים מבית

www.agrokal.co.il

סרקו את הברקוד
לסרטון הדרכה

10
תשלומים
בקניה ב-₪700 ומעלה

בכ. אשראי



חרמש חשמלי
 250W CUT
6935637404980

כלי גינון
חדש! השכרת כלי גינון

מעכשיו תוכלו גם להשכיר אצלנו מגוון רחב של
כלי גינון: מכסחת דשא, חרמש מוטורי, מתחחת 

מוטורית, מטאטא דשא סינטטי או מפוח. זמין ואמין.

ידית טלסקופית 3 מ'
REM מסור גבהים +

103001 | ZM-V3

 B&D מגזמת חשמלית

מכסחת חשמלית וולף 
947827 |  1000W

שבבי עץ אורןחלוקי נחל לבנים
שק 70 ליטר | 989556

תוחם דשא ראש עגול
אורך: 5.9 מ' | 992243

תוחם דשא
ירוק חלק

מכסחת חשמלית וולף 
103550 |  1600W

₪    449

₪    575 ₪    279₪    130
₪    390

₪    799

4.75 כ"ס

₪ 1,099
6 כ"ס

₪ 1,450
מפוח עלים שואב / גורס 

962588 | 2800W | HD6120
מקלטר 3 שיניים

+ מוט 130
גרדנה | 103708

₪    270₪    49

מגרפה + מוט 130
גרדנה | 103715

₪    49

5035048144237 | 450W

 דשא סינטטי
 חיפויים
ותוחמים

גינה נהדרת, יפה ובמראה טבעי... זהו דשא סינטטי. 
הצוות המקצועי של הכלבו לגן ישמח לסייע לכם 

בבחירת הדשא הסינטטי האיכותי והמתאים ביותר 
לגינתכם ואף לחסוך לכם כסף והמון התעסקות.

טרסה עץ
אורך: 2.5 מ'

דשא סינטטי הולי

906227 | גובה סיבים: 25 מ"מ

₪35 למ"ר

דשא סינטטי לבד ג'וניור

913295 | גובה סיבים: 10 מ"מ

1990 ₪ למ"ר

4 שקים

X
20 ק"ג

₪    75₪    65₪    59

₪    179
50 מ' | 992013

₪    95
25 מ' | 992017

₪    39
10 מ' | 992005

₪    55
גובה 15 ס"מ

960938

₪    75
גובה 20 ס"מ

930043

₪    95
גובה 30 ס"מ

930041

906222 | גובה סיבים: 35 מ"מדשא סינטטי נפטון

₪45 למ"ר

989594 | גובה סיבים: 42 מ"מדשא סינטטי נפוליאון

₪65 למ"ר

₪    35₪    50

דבק לדשא סינטטי
700 גרם | 913188

מסמרים לייצוב דשא
5 ק"ג | 989591

טוף אדום 930959

4 שקים

X
25 ליטר

₪    59

5035048164778 | 500W

₪    470₪    79

מכסחת אופק
עם סל איסוף קשיח, מיסבים

בגלגלים וידית הרמה מרכזית
 963350 | 962871

שנתיים
אחריות

מסור שרשרת
חשמלי להב "16

|  1900W 104494 |  HD-4535 

ידית + מגרפה וולף 
103361

10
תשלומים
בקניה ב-₪700 ומעלה

בכ. אשראי

במתנהמאריך 20 מ' כבל 

במתנהמאריך 20 מ' כבל 

שנתיים
אחריות

שנה
אחריות

10
תשלומים
בקניה ב-₪700 ומעלה

בכ. אשראי



₪    150

₪ 2,649

צינור גן צהוב 1/2
5 שנים אחריות  |  לא מתקפל

ממטירון/מתז
+ ברזון על יתד 

מקסיטול גרגרים 
קוטל נמלים | 1 ק"ג | 962700

₪    899

אין כמו השקיה נכונה המבוצעת בצורה מקצועית כדי 
לקבל גינה פורחת וצמחיה איכותית. במחלקת ההשקיה 

שלנו תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים להשקיית 
הגינה והשקיית צמחי גן תוך חיסכון מיטבי של מים. 

השקיה

מחשב הייטק 4AC עם 2 ברזים 946741

ראש מערכת מחשב אקווה ברז אחד 986189

משאבה תפן 4/3
דגם 12500

טפטוף 16 כל 50/30

צינור 16/4

למטר

למטר

טפטוף לנדליין 8 מ"מ 
כל 30/20/15

טפטפת נעץ/עציץ נטפים 

ראש מערכת גלקון 
4AC + ארון + מדשנת 

600023

ראש מערכת גלקון 
4AC עם ברזים 

600020

ראש מערכת גלקון  7001 מורכב בארון 600001

מתז גיחה הנטר

₪    849

₪    299 ₪    1

₪    649

₪    450₪    159₪    99

₪    89

₪    89₪    29

₪    49

₪    39₪    35 ₪    3990

₪    890
₪    890

₪    390
10

יחידות

REELX גלגלת
+ צינור גן נגב 20 מטר

+ אביזרים 
907144

REELX גלגלת
+ צינור גן צהוב 25 מטר

+ אביזרים
908146

צינור גן ירוק 1/2
5 שנים אחריות

קפיצינור ירוק
15 מטר

+ אביזרים
983737

מרסס סטאר 5 ל'
+ איזיקטול קוטל עשבים

946601

מזמרה מקצועית 
7290011894696 | M30 דגם

מחשב השקיה 3/4
AMICO ריין ליין

103722

מחשב ברמד
+ מגוף "3/4

962242

אקדח מתכת 
9 מצבים

902998

אקדח התזה מתכת
903019

₪    290
₪    290

 למטר  למטר 

ממטיר גיחה הנטר
962687 PGP ULTRA

₪    3990

ייעוץ חינם!
בהדרכה והרכבת מערכת השקיה

כולל כל הפעולות הדרושות להכנת הקרקע

₪    199₪    249



₪    2290

₪    4990

3 ק"ג
912156

₪    6490

5 ק"ג
912158

קונפידור
למניעה וקטילה של

מזיקים בצמחי נוי ועצי פרי

₪    4990

30 סמ"ק
103379

₪    7990

100 סמ"ק
103383

מלכודת צרעות
7640104973546

טורפדו
פיתיון ג'ל לתיקנים

לשימוש ביתי
15 גרם | 907220

דישון הוא חיוני לטיפוח הצמחיה ולקבלת גינה פורחת 
ומלבלבת, אך אל לנו להקל ראש בנושא הדברה לצורך 

סילוק מזיקים ומניעת התפשטות מחלות בצמחים. 

דשנים
והדברה

דשן למשאבה 5 ליטר
235084

דשן
20 X20X20

טומהוק/נימגארד 
60 סמ"ק

968572 | 104605

ראונדאפ
קוטל עשב  1 ל'

109002

פתיון קוטל 
תיקנים 

MaxForce
963361

נימיקס 20 סמ"ק אורגני 
968584

הומוס דברת 25 ליטר
930958

ביו-קומפוסט 983911

קומפוסטר עגול
ללא בסיס

₪    59

₪    100

₪    45

₪    1990

₪    59₪    1990

₪    2490
₪    219

מלכודת זבוב הפירות 
907204 NMF בקבוק

₪    99
4 יחידות

4 יחידות

5 שקים

₪    1990

1 ק"ג
912154

₪    1490

50 מ"ר
105110

₪    5490

200 מ"ר
104673

2 יחידות
במארז

330 ליטר
974101

₪ 269
220 ליטר

974102

₪ 249

990

990

₪   750

רשת חרקים 963604

חרקים, יונים, מכרסמים ושאר מזיקים יכולים לפגוע 
באיכות החיים שלכם ובהנאה שלכם משהות בבית 
או בגינה. היועצים שלנו יעזרו לכם במציאת פתרון 

הולם, מקצועי וחסכוני לשביעות רצונכם המלאה.
מלכודות

טופג'ל
פיתיון ג'ל לנמלים

לשימוש ביתי 
15 גרם | 907208

סטופ נמלים
מלכודת נמלים

לשימוש ביתי
109349

מלכודת עכברים
רשת משופר

961586

W דוקרן יונים נירוסטה
בסיס פוליקרבונט

913333

טורפת הזבובים
XL מלכודת זבובים
עד 40000 זבובים | 907223

הוריקן קטלן
יתושים שואב 907021 

מתאים לשימוש
בתוך הבית

הוריקן קטלן
יתושים שואב

מוגן מים, מתאים לגינה,
ללא שימוש ברעלים

907022

מלכודת למכרסמים,
חולדות ועכברים
964103                 

קילר תרסיס לשימוש ביתי
יעיל כנגד נמלים, תיקנים ופרעושים 

984059

מלכודת תפוס שחרר
944124

מחבתוש 
962076

₪    990

₪    1490

₪    329

₪    129

₪    129
4 יח'
X

5 ליטר

4
שקט יחידות

וידידותי 

לסביבה

4 שקים
X

25 ליטר

5 יח'
X

25 ליטר

₪    99

₪    32

4 שקים

₪    2990

₪    49

דשא ירוק
דשן בונה ומחזק

מדשאות

להגנה על עצים מפני מזיקים
למ"ר)מונע ריסוסים(  |  מידות מוכנות



₪    1,799
242014

עומק: 380/360 ס"מ
חזית: 183 ס"מ 
גובה: 204 ס"מ

חממה ביתית מאלומיניום
לוחות פוליקרבונט שקופים. חלון איוורור ודלת הזזה.

מבחר ענק של קערות פורחות

חממה ביתית
מאלומיניום 

עם 3 קשתות מחוזקות.
מכוסה נילון מחוזק. וילונות 

צד מתקפלים ורשת 70 מאש 
להגנה מפני מזיקים

₪    1,199
200018

עומק: 131 ס"מ
חזית: 237 ס"מ 
גובה: 185 ס"מ

₪    1,399
200017

עומק: 205 ס"מ
חזית: 257 ס"מ 
גובה: 202 ס"מ

₪    1,750
200013

עומק: 250 ס"מ
חזית: 250 ס"מ 
גובה: 195 ס"מ

₪    2,000
200012

עומק: 310 ס"מ
חזית: 250 ס"מ 
גובה: 195 ס"מ

₪    9,890
עומק: 300 ס"מ
חזית: 300 ס"מ 
גובה: 225 ס"מ

עובי עץ: 28 מ"מ

₪    1,149
עומק: 83 ס"מ

חזית: 151 ס"מ 
גובה: 198 ס"מ

₪    1,999
200016

עומק: 301 ס"מ
חזית: 300 ס"מ 
גובה: 207 ס"מ

מחסן פח
2 דלתות הזזה בחזית

ופתחי איוורור

₪    269
1.50 מ' גובה

907152

₪    215
1.20 מ' גובה

907153

לבחירתכם גדרות במגוון רחב של דגמים, צבעים 
וגבהים, הכל בכפוף ובהתאמה לצורכי הלקוח. ניתן 
להזמין גדר אופקית, אנכית, גדר רשת או גדר חיה 

המיוצרות עם חומרי הגלם הטובים ביותר.

מחצלות
וגדרות

מחסן לגינה הוא פתרון נפלא לאנשים שאוהבים 
סדר ומעוניינים בגינה מטופחת ויפה. ניתן לאחסן בו 
כלי גינון, מכסחת דשא, אדניות, צינורות וגם לארגן 

בצורה מסודרת ונוחה ציוד פנאי כמו אופניים וכו'.

מחסנים
וחממות

מחצלת במבוק 
מושחל עובי 14-16

מגיע באריזות אורך 5 מטר
גבהים: 1 / 1.5 / 2 מטר

גדר פנטנט מרותכת מצופה פלסטיק ירוק
אורך חבילה: 25 מ'

עמוד איסכורית

גדר תוכים
מולחמת 13/0.8 986095

אורך:
10 מטר
גובה:
1 מטר

גדר פלסטיק
גובה 1 מטר

חור 20X20 | אורך: 5 מטר
986122

עגלת אשפה 240 ליטר
כחול / ירוק

974105 / 974111

₪    19990

מריצה מגולוונת 962877

פח אשפה
76 ליטר + מכסה 977087

₪    85

₪    219

₪    29
למ"ר

₪    1490

1.5 מטר
974043

₪    159
0.8 מ' גובה

906281

₪    179
1 מ' גובה

907151

₪    1790

1.8 מטר
974044

₪    1990

2 מטר
974008

₪    2490

2.5 מטר
974006

מחסן פח 2 דלתות הזזה 
בחזית ופתחי איוורור

מחסן עץ פיני מעץ אשוח איכותי 

מחסן פלסטיק לגינה
סטרפלסט דלת בחזית

241989

חממה ביתית
צמודת קיר מאלומיניום

לוחות פוליקרבונט שקופים.
חלון איוורור ודלת הזזה.

רצפתכולל
עץ

הובלה והתקנה

₪    2,500

הארכת עומק
של 87 ס"מ

₪    650

₪    549
200015

עומק: 122 ס"מ )דלת(
חזית: 122 ס"מ 
גובה: 183 ס"מ

₪    899
200014

עומק: 122 ס"מ )דלת(
חזית: 190 ס"מ 
גובה: 183 ס"מ

₪    4990

₪    999
200019

עומק: 121 ס"מ
חזית: 194 ס"מ 
גובה: 185 ס"מ

10
בכ. אשראיבקניה ב-₪700 ומעלהתשלומים

₪    29

₪    119

צבעים:
ירוק
לבן

מחצלת קנה צהוב
מגיע באריזות אורך 5 מטר

גבהים: 1 / 1.5 / 2 מטר

מחצלת ערבה
מגיע באריזות אורך 5 מטר

גבהים: 1 / 1.5 / 2 מטר

מחצלת קנים
מגיע באריזות אורך 5 מטר

גבהים: 1 / 1.5 / 2 מטר

₪    10₪    19₪    21
למ"רלמ"רלמ"ר



מנורת גן סולארית
לתלייה 947409

מנורה סולארית
כדור זכוכית 947422

 LED סט ספוטים סולארים
947509

11842  12.14

בואו לנצל את אור השמש לחיסכון משמעותי בהוצאות 
החשמל. שימרו על הסביבה ועיצבו את הגינה שלכם 

כך שתסב לכם הנאה יום יומית. נציגינו ישמחו להציג 
בפניכם את הדרך הקלה להתקנה פשוטה ומהירה. 

50% הנחה
על כל מחברי פלסאון  

ממחיר מחירון

תאורה
ומזרקות

₪    349

סוללה למטבח
פיה נשלפת 

971514

ברזים תוצרת איטליה
כולל המנגנון מבית פלסאון

סוללה למטבח פיה
ארוכה מסתובבת

971511

סוללה למטבח
פיה קשתית גבוהה 

971507

סוללה לקיר
פיה ארוכה מסתובבת

971513

₪    199₪    199 ₪    229

2 יח' במארז

₪    79

₪    79

מנורה סולארית
שלישיית חיות על מוט

947412

רביעיית סימון שבילים 
בגימור שחור 947494

מנורה סולארית על מוט 
פרפר/שפירית/ציפור

947406

₪    69

₪    159

2 יח'

תאורה סולארית
דגם אגוז 947491

₪    49

₪    4990

מזרקת 2 חביות 200004ברזיה וילדים 200000 מזרקת פאנג שוואי
200007

₪    5990

מזרקת ילד וילדה 200001

₪    699₪    699₪    399

2 יח' במארז

₪    59




