
    
  

4102-5102 םירצומ תרדס–תויעוצקמ תודובעל ןגמ תופפכ



...םהל שיש הלא ןיב לדבהה לכ

!ךלש תופפכה תא רתוי שפחת לא
!וזל וז תודומצ ןה

!חונו לק ןוסחא



יאלט
דימע דואמ ןדמצב הסיכר ןונגנמ

!ןתוא םהל ןיאש הלא ןיבל,,,



יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

םייאפוריאה םינקתה תושירדב תודמועו ונחבנ ולא תופפכ:םינקתל המאתה
4002:883NE ,02NEםינקתה תושירדב ןכ ומכו םיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל
704NE77421-וNEםוחו עגמ םוח ,תובהל – םיימרת םינוכיס ינפמ הנגהל
.תכתומ תכתמ יבבש ,העסהב
מ”ס53 :ךרוא ,הנתוכמ הנטב ,המהב רועמ הנבמ:תונוכת
ץלמומ ןוסחא .דחוימ לופיט תוכירצמ ןניא ולא תופפכ:הקוזחתו יוקינ
    .הליגר הרוטרפמטבו שבי םוקמב ,ןוטרק תספוקב

RUEDUOS Iךותירל תדחוימ הפפכ

*01Tםיטירפ170241021ט”קמ

:םיינכמ םינותנ
4 הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
1 הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע

3 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
3 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע

םינקתה תושירדב תודמועו ונחבנ ולא תופפכ:םינקתל המאתה
  .םיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל4002:883NE ,024NE םייאפוריאה
מ”ס53 :ךרואCVP, הפוצמ דבמ הנטבCVP רמוחמ הפפכ:תונוכת
ץלמומ ןוסחא .דחוימ לופיט תוכירצמ ןניא ולא תופפכ:הקוזחתו יוקינ
    .הליגר הרוטרפמטבו שבי םוקמב ,ןוטרק תספוקב

REITNEMIC Iכורא המודא הפפכ
(תילוורש םע)

*01Tםיטירפ670241021ט”קמ

:םיינכמ םינותנ
3 הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
1 הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע

2 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
1 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע

םינקתה תושירדב תודמועו ונחבנ ולא תופפכ:םינקתל המאתה
  .םיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל4002:883NE ,024NE םייאפוריאה
םוחתב ןוגכ תולק תומישמלו ןוניגל תדעוימ וז הפפכ .ןוליינ הנבמ:תונוכת
  .הריציהו םיביבחתה
,דבלב ’פירטס פילק‘ תועוצרב תונימז .ןוטרק תספוק לכב םיטירפ27 :הזירא
 .העוצר לכב עבצ ותואב םיטירפ21  - ןוטרקב ’פירטס פילק‘ תועוצר6 יפל

( ●4 ,  ●4 ,   ●4 )

ANIMEF Iינוחרפ םגד הפפככ 

ט”קמ
הנטק הדימט”קמ

:םיינכמ םינותנ
2 הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
1 הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע

3 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
2 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע

● 142061
● 142062

● 142063
TS   ט”קמ

ט”קמ



BOUCLIER CUT 5/5 
רתי תנגהל ןגמ תפפכ

הלדגהב רויא
לע ,יביטקארטניא המגדה ןוטרסב הזה רצומב ופצ

 ךלש טלבאטה וא םכחה ןופלטה ךסמ יבג

יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

➊➋➌

*9T190241ט”קמ
םיטירפ021

תודמועו ונחבנ ולא תופפכ:םינקתל המאתה
024NE, םייאפוריאה םינקתה תושירדב

4002:883NEםיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל.  
הבצועREILCUOB 5/5 םגדמ הפפכה:שומיש
בור םע תוקסעתהב תיברמ הנגה קינעת איהש ךכ
,םיבהל ,םירמסמ) הזיחאל םישקה םידחה םיקלחה
 (רחא ךתוח רמוח וא קלח לכו הדלפ ,תיכוכז

לופיט תוכירצמ ןניא ולא תופפכ:הקוזחתו יוקינ
שבי םוקמב ,ןוטרק תספוקב ץלמומ ןוסחא .דחוימ
.הליגר הרוטרפמטבו

סקטל ¾ יופיצ םעEPDH, הנבמ:תונוכת
PIRGREPUS5/5 הפפכה REILCUOB
לע תשרדנה רתויב ההובגה הנגהה תמר תא הקינעמ
ותוליעי תא חיכומ וז הפפכ לש הזיחאה רשוכ .קוח יפ
הלועמ הזיחא חיטבמו םיקלח סופתל שישכ דחוימב
םיחטשמה יגוס בורב

:םיינכמ םינותנ
4 הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
5הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע
4 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
4 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע



לש הרדס תורבוע ונלש תופפכה לכןוטרק תספוק לכב תחא לכ םיטירפ21 לש ’פיטרס פילק‘ תועוצר6-ל םיקלוחמ
קפתסהל ןיא יכ ןייצל בושח ,תאז םע דחי .םיירקיעה םיינכמה םינוכיסה ינפב ןתודימע תא ךירעהל תנמ לע הדבעמ ינחבמ
העונתה תושימג ןוגכ םיבושח םיפסונ םירטמרפ ןובשחב תחקל שי ,ךכ םשל ;ןגמ תופפכ תריחב תעב דבלב ולא תואצותב
תרמושECNARF ILEK ...סקטלל תושיגר ,םילקימיכב שומיש ,םוח וא רוק ייאנת :םיבר םימרוג דועו תוחונ ,תשרדנה
  .ןהב שומישה רתיה חווט תא ןכ ומכו הירצומ תוכיא תא רפשל הרטמב הימגד תא חתפל תוכזה תא המצעל

ed etnetta ne etxet
noitcudart

ed etnetta ne etxet
noitcudart

MARIO
רתי תנגהל ןגמ תפפכ

יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

P R O T E C T

t

*9T050241ט”קמ
וא תרוזפתב םיטירפ021
’פירס פילק‘ תעוצרב םטירפ27 *
םיטירפ21 לש ’פיטרס פילק‘ תועוצר6-ל םיקלוחמ
ןוטרק תספוק לכב תחא לכ

תודמועו ונחבנ ולא תופפכ:םינקתל המאתה
4002:883NE ,024NE םייאפוריאה םינקתה תושירדב
  .םיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל
יטסלא די קרפ ,רפת אלל דחא קלחב גורס םגד:בכרה
ןוליינ:הנבמ יביס

(דואמ קד)51:רועיש

רופא יופיצ ,םודא הנבמ:עבצ

01-ו9 תודימב תונימז תופפכה:תודימ
ההובג תוחונ הקינעמOIRAMםגדמ הפפכה:תונוכת
איה .תוממחתה וא סופסח תודוקנ הב ןיאש ןוויכמ שמתשמל
סקטלה יופיצ .םינטק םיקלח לש הזיחאה רשוכ תא תרפשמ
הזיחאו שמתשמל תפסונ הנגה חיטבמ דיה ףכ קלח לש
.הדובעל םיצוחנה םיקלחה לש תניוצמ

התוא םידעיימ וז הפפכ לש םיינכטה הינייפאמ:שומיש
 תעונתב ההובג תושימג תושרודה תודובעה לכל דחוימב

תגיהנ ,םהינימל םירמוחב וא םיקלחב קוסיע:תועבצאה
,םיקורי םיחטש תקוזחת ,ןוניג) ץוח תודובע ,יסדנה ינכמ דויצ
,תוגג יניקתמ ,םיאנב) היינב תועוצקמ ,(ףונ תולכירדא
  ....(םיברברש
:םיינכמ םינותנ
2הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
1הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע
2 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
1 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע

*01T150241ט”קמ

noitcudart ed etnetta ne etxet



םינקתה תושירדב תודמועו ונחבנ ולא תופפכ:םינקתל המאתה
    .םיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל4002:883NE ,024NE םייאפוריאה

תושרודה ,רק ריווא גזמב היינב תודובעל ,עונישל תודעוימ ולא תופפכ:שומיש
  .הזיחא רשוכו תועבצא תושימג

דדׁובמ סקטל יופיצ םע דיה ףכ קלח ,תוילירקא תואלול תלעב תימרת הבכשב תדפורמ הגורס הפפכ:תונוכת
הזיחא רשוכו םוח ינפמ הלועמ דודיב ךל קפסל ידכ דחוימב הבצועMIJ GIB רוקל תפפכה.גורס דיה קרפ .ועבטמ
תמאתומMIJ GIB תפפכ .םילזונ ינפב הניסח הניא הפפכה ,תאז םע דחי .דחאכ םישביו םיבוטר םיבצמב ןיוצמ
ןגמ תופפכל תויללכה תושירדב תדמוע איה .תועבצאה תעונתב רתי תושימג תושרדה תודובע עוציבל דחוימב
704NE.-ו115NE ,883NE ,024NE םינקתב תורדגומכ
        .ךותיר תודובעל אלו םיימיכ םירמוחב קוסיעל המיאתמ הניא וז הפפכ

MIJ GIBIרוקל תופפכ

*01Tםיטירפ940841021ט”קמ

יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

יפ לע בוציעב
 טפצנוקה
טנטפ י”ע ןגומה

:םיינכמ םינותנ
2 הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
2 הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע

4 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
1 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע

יאפוריאה ןקתה תושירדב תודמועו ונחבנ ןהכ:םינקתל המאתה
3002:88NEםיינכמ םינוכיס ינפמ הנגהל.

 ,החל הביבסב תודובעל דחוימב תומיאתמ ולא תופפכ:שומיש
תינונמשו הבוטר
ץלמומ ןוסחא .דחוימ לופיט תוכירצמ ןניא ולא תופפכ:הקוזחתו יוקינ
    .הליגר הרוטרפמטבו שבי םוקמב ,ןוטרק תספוקב

ELIRTIN Iלירטינ םגדמ הפפכ

*9T180241ט”קמ
*01Tםיטירפ240241021ט”קמ

:םיינכמ םינותנ
4 הנגה תמר :(1-4) ךוכיח ינפב תודימע
1 הנגה תמר :(1-5) ךותיח ינפב תודימע

3 הנגה תמר :(1-4) העירק ינפ תודימע
2 הנגה תמר :(1-4) רוקיד ינפב תודימע



 םג העיצמ תפרצILEK תרבח
לש בחר ןווגמ

היינב ירתאל הדובע ילכ

 עוביק ירזיבא ,םימואו םיגרב

1 rue Saussure - 94000 Créteil - FRANCE
Tél.: +33(0) 1 43 39 30 58 - Fax : +33(0) 1 49 80 50 57 - email : contact@kelifrance.fr

WWW.KELIFRANCE.COM

P R O T E C T

ORP REPUS םינעוצקמל הצירמ

✔
ישיא ןגמ דויצו תוחיטב יעצמא


