
קבוצת
סקופ מתכות 

פרופיל חברה



פלטות, פחים, גלילים, מוטות שטוחים, מוטות עגולים, מרובעים ומשושים, צינורות, פרופילים, זוויות וברזל מקצועי. 
כל הפריטים קיימים במגוון סגסוגות, צורות וגדלים, כולל גדלים ומפרטים מיוחדים ונדירים.

מוצרים חצי מוגמרים ממתכות ופלסטיקה

לצפיה במגוון המוצרים
באתר סקופ סרקו את הקוד

פלסטיקפלדהנירוסטהאלומיניום

טיטניוםפליזברונזהנחושת

מגנזיוםטונגסטןעופרתאבץ



ציוד טכני

לקטלוג ציוד טכני
יש לסרוק את הקוד 

מפעילים 
פנאומטיים וחשמליים מקטיני לחץשסתומי בקרה וניתוקמגופים ושסתומים

ציוד פיקוד ובקרה (Positioners) ציוד מדידהאל חוזרים ומסנניםממקמים

ברזים ואל חוזרים
למיכשור

שסתומים למזון 
מלכודות קיטורופרמצבטיקה

מחברי התפשטות ברזי פלסטיקמיכלי לחץ והתפשטות

מרטיבי קיטור



משאבות

בפברואר 2020 רכשה סקופ את פעילות המניע משאבות, חברה 
בעלת היסטוריה של כ-85 שנה בייצור ומכירת משאבות בישראל, 

ובכך הרחיבה משמעותית את היצע המוצרים בתחום.  

לסקופ תוכנה עבור הלקוחות לבחירת משאבות וציוד טכני, 
בעזרתה תוכלו לבחור את המוצרים המתאימים לכם. 

משאבות מים
עם אוגנים והברגות

משאבות אופקיות
על בסיס

משאבות נירוסטה
304/316 

משאבות 
רב דרגתיות

משאבות ואקוםמשאבות סניטריותמשאבות יניקה עצמיתמשאבות סחרור

משאבות דיאפרגמה
משאבות טבולות 

משאבות טבולותחד פאזיות/סילוקית
משאבות לנוזלים עם 

מוצקים ושפכים

לקטלוג המשאבות
יש לסרוק את הקוד 



ציוד כיבוי והצלה

סקופ משווקת ציוד כיבוי אש ומערכות מתקדמות לחילוץ והצלה המיוצרות על ידי היצרנים המובילים בעולם. 
שיתוף הפעולה עם היצרנים מאפשר לסקופ להציע פתרונות המותאמים לדרישות הלקוח לצד ליווי מקצועי, 

אספקה רציפה וכן מתן פתרונות מיידיים בזמני חירום.

.UL, FM, NFPA, DIN, EN, VDS, CE עמידה בתקנים בינלאומיים׃

מגופי שליטה

הידרנטים ועמדות 
כיבוי אש

רכבי כיבוי 
ליערות

ציוד לכבאיות
מערכות קצף כיבוי 
ניידות בלחץ גבוה

מערכות מתזים 
תותחים וציוד נלווה 

לכיבוי אש במים וקצף
תרכיזי קצף
וציוד נלווה

מערכות כיבוי אש
לתעשיית הדלק והכימיה

צנרת ואביזרי צנרת 
לכיבוי אש

מגופי שליטה

הידרנטים ועמדות 
כיבוי אש

רכבי כיבוי 
ליערות

ציוד לכבאיות
מערכות קצף כיבוי 
ניידות בלחץ גבוה

מערכות מתזים 
תותחים וציוד נלווה 

לכיבוי אש במים וקצף
תרכיזי קצף
וציוד נלווה

מערכות כיבוי אש
משאבות כיבוי אשלתעשיית הדלק והכימיה

צנרת ואביזרי צנרת 
מאגרי מיםלכיבוי אש

לקטלוג כיבוי והצלה
יש לסרוק את הקוד 



צנרת ואביזרים

לקטלוג הצנרת
יש לסרוק את הקוד 

צנרת ואביזרי פלדה

PP צנרת ואביזריECTFE צנרת

PP-R צנרת ואביזריHDPE צנרת ואביזרי

צנרת ואביזרי PVDFצנרת ואביזרי נחושת ופליזצנרת ואביזרי נירוסטה

PVC צנרת ואביזריPE צנרת ואביזרי

מתלים לצנרת
ScopeStrut

פרופילי תמיכה לצנרת



ציוד לריתוך

קשיחים

שבכות, מדרכים ומעקות

לקטלוג הריתוך
יש לסרוק את הקוד 

אלקטרודות לריתוך

חוטי ריתוך

ריתוך בקשת חסויה

מסכות ריתוך

חומרי פסיבציה

עוגנים לבטון

ברגים

אומים

דיסקיות וטבעות

מוטות הברגה

פינים וניטים

חבקים

קשיחים לזיווד

שבכות 

משטחי דריכה

מדרגות 

פחי רצפה

פחים מחוררים

Expanded רשתות

מעקות

כבלים ושרשראות

לקטלוג המוצרים
יש לסרוק את הקוד 

לקטלוג הקשיחים
יש לסרוק את הקוד 



מצוינות ואיכות בחזית הטכנולוגיה

כחברה החותרת למצוינות, סקופ עושה שימוש בטכנולוגיות המובילות בעולם ומחזיקה מחסנים וציוד 
עיבוד אוטומטיים וממוחשבים, כולל קווים מתקדמים לחיתוך לפי מידה ולהכנה לעיבוד סופי, קו גזירה 
לחיתוך לסרטים, מסורי דיסק אוטומטיים לחלוטין, קו ליטוש וציפוי מתקדם, מסורי סרט ועוד. החברה 
בישראל משתרעת על פני שטח של 90,866 מ״ר בפארק תעשיות ״ראם״ ליד גדרה, כולל למעלה מ- 

45,400 מ״ר של מחסנים מקורים. 

סקופ מפעילה גם מעבדה משלה, עם ציוד בדיקה מתקדם ביותר לבדיקת ספקיה. מראשית דרכה, רואה 
עצמה החברה מחויבת למתן שירות המושתת על איכות, יעילות ומקצועיות ללא פשרות. בקרת האיכות 

של החברה מנוהלת על ידי בקרי איכות מוסמכים AS9100 העובדים בחברה. 

סקופ נהנית ממוניטין כספק אזורי מוביל של אלומיניום לשוק התעופתי. בנוסף, הוסמכה החברה על-ידי 
התעשייה האווירית כספק 1E המאושר לאספקה ישירה של חומרי גלם לקו הייצור.

סקופ היא חברה ציבורית הרשומה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם 
 Out" מאות יצרנים מובילים בעולם.  תחת הסיסמא ״מה שתרצה, מתי שתבקש״, סקופ מספקת שירותי

Sourcing" לאחסון וניהול מלאי ומאפשרת ללקוחותיה ברחבי העולם לחסוך בעלויות לוגיסטיקה.

מה שתרצה, מתי שתבקש.

קבוצת סקופ מתכות הינה מרכז שירות והפצה One-Stop-Shop עם מגוון גדול של למעלה מ- 80,000 
ציוד  ומשאבות,  טכניים  מוצרים  הנדסית,  ופלסטיקה  שונות  מוגמרים ממתכות  וחצי  מוגמרים  מוצרים 

כיבוי אש, צנרת ואביזרים, ברגים ועוד.

בטכנולוגיות  אחסון  ניהול  לו,  שני  שאין  מידה  בקנה  זמין  מלאי  של  מושלם  שילוב  מציעה  סקופ 
בגישת  מהירה  אספקה  החברה  ללקוחות  המבטיחים  גדול,  משאיות  וצי  בעולם  מהמתקדמות 

.Just-in-Time

קבוצת סקופ מתכות

   www.scope.co.il         marketing@scope.co.il      08-8631000


