רשימת ספקים ויצרנים
למידע נוסף איש קשר
שם החברה
מוצר
יערית רומנו
שיאון מדיקל
מסכות הגנה
יהודה ביטון
שגום מסחר והשקעות בע״מ
מסכות הגנה
כרמית שושן
ש .שוורץ בע"מ
מוצרי היגיינה וחיטוי
אופיר מינמר
רימי פארם
מדחום אינפרה
אייל אלפסי
קישור
רוטקס
מסכות הגנה
חגי רוזנשיין
קישור
רוזנשטיין פלסט
מסכות מגן ומסכות הגנה מפלסטיק
עובד רימון
קנולטק
מזרנים ,שקי שינה ,אוהלים
ישי פרידמן
קונצפט לרוקחות
חומרי חיטוי
יניב ממן
קבוצת קרמיטקס בע"מ
חומרי חיטוי ,ביגוד מגן ,מסיכות
רן נירן
קישור
פריוטקס
בדים אנטי בקטריאליים
מירב מרקוביץ
קישור
פקר ידפז
מסכות הגנה
מנחם גרינשפן
פוליקרט טכנולוגיות
ערכות לינה הכוללות מיטה מתקפלת עם מזרון
יוסי מנדלבויים
פולימרים זיקים
מזרונים
ודים ,צ'ובינידזה
פארמה נאטורליס תעשיות בע"מ
אלכוג'ל ואלכוספריי
אלכס מנגולד
עלה שירותי אקולוגיה
שירותי חיטוי וטיהור
נחומי לבבי
על בד
מגבונים וחומרי חיטוי
שלום גבאי
עטיפית אגש"ח
יריעות ושקיות אנטי בקטריאליות
איילת פלד
עדשות שמיר
משקפי מגן מונעות אדים
חגית קרפ
סריגי ירושלים בע"מ
מסכות מגן
ליזה דגני
סקופוסטק
מחיצות שקופות לדלפקים ועמדות עבודה
רן רוזק
ספטולי טבע
חומרי חיטוי
רפי פופלבסקי
סנו פרופשיונל
חומרי חיטוי וניקוי
נסים פרנס
קישור
סטאר גייט ק.ד.מ .בע"מ
עמדת חיטוי ידיים ללא מגע
יאיר די קאסטרו
סולו איטליה
מסכות הגנה
גיא בשן
סאסאטק
חומרי חיטוי וניקוי
יגאל שיטרית
סאסא קוסמטיקס
אלכוג'ל
טים
קישור
מרעום דולפין
חלוקים סטריליים לשימוש רב פעמי
אלי רז
מרססי רז
מערכות ועבודת חיטוי
תומר הררי
קישור
תוכנת בקרה על טמפרטורת הגוף וכמות המבקרים מפטגון
איתן עתיר
ממזקקת מילק אנד האני
אלכוהול
ישראל ממן
מירטק סטודיו גרף בעמ
מחיצות לשולחן ומסכות אישיות מפלסטיק
רני אופיר
מילניום איילון
מסכות הגנה מפלסטיק
כפיר זמירוביץ
מיי פוטו
מדחום אינפרה
אהרון חליפה
קישור
מובילק
מסכות מגן ומדי חום
עמית זיידן
מגש פרבר
הסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים
ליאור
קישור
מגם
מסכות הגנה מפלסטיק
ארבל בן פרץ
קישור
לידר ברנדס
מסכות מגן
מתן
קישור
ליאור תעשיות טקסטיל
מסכות מגן
אריה אלימלך
קישור
כתר פלסטיק בע׳מ
מסכות פלסטיק ומוצרי פלסטיק שונים
איגור ריזיי
קישור
כצט
אלכוג'ל וחומרים פרמצבטיים וחיטוי
ירון כהן
קישור
כהן רהיטים
מחיצות שקופות לדלפקים ושולחנות
טרי ניומן
ישראמרין
מכולות
מורן
קישור
ימאתון
פרגודים ומחיצות
ניר בן נון
קישור
י.ד.שחקים
מסכות מגן
יוסף דאהן
חסכון עולמי  2009בע"מ
מסכות הגנה
חגית פרנקל
חגור
אוהלים ,מיטות שדה
סופי הררי
זהר דליה
חומרי חיטוי
אוהד גבסי
ונטה שיווק
מדחום אינפרה
אילן דה פריס
ווטנפס
מגבוני חיטוי
נעמה
העיקר הבריאות
חומרי חיטוי
יעל טראו
קישור
הליוס סחר בינלאומי
מסכות מגן ומדי חום
שי בן עזרא
הידרופוניקס בע"מ
מסכות ואמצעי הגנה
אמנון זוננפלד
קישור
הבלון הפורח
מסכות מגן ומדי חום
איה
האמה
מסכות הגנה
גלעד חן
דשנים וחומרים כימיים
חומרי חיטוי
איריס נבו
דרך הטבע
אלכוג'ל
דוד קים
דקר ציוד רפואי בע״מ
חומרי חיטוי ,ביגוד מגן ,מסיכות
חיים אוחיון
דפוס אומן נהריה בע"מ
מסכות הגנה
דנה עזרא
דנה עזרא
מסכות הגנה
שרון פוטרמן
דלקסן
אתנול לחיטוי
סיגל מירנברג
דלק תעשיות
מוצרי ניקוי וחיטוי
רועי וינר
די ישראל
מסכות הגנה
נועם יגאנה
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
חומרי חיטוי
רי באואר
דגניה תעשיות
שירותי חיטוי וטיהור
יובל
קישור
גסטליט דיגיטל
מגן פנים
גבי פישר
קישור
בריל דיויס
מסכות לפנים
רון בית דוד
בר קל
הסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים
רפאל בן שמעון
בן שמעון פלוריש בע"מ
מוצרי חיטוי ותרופות
יעקב יצחק
ביכורים
הסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים
אלון פריזר
ביומדיק טכנולוגיות רפואיות
מסכות מגן ,חלוקים ,חומרי חיטוי ,מדי חום
סביון עזר
ביג פק
מסכות הגנה מפלסטיק
רווית סלומון
באגי מוצרי ניקיון מקצועיים בע"מ
מוצרי חיטוי
אבי
קישור
ב.א.ל אינטרנשיונל
מדחום אינפרה
ענת ברזילי
אשפלסט
יריעות ושקיות אשפה
טלי כהן
קישור
ארטק
מסכות הגנה מפלסטיק
גלעד טל
קישור
אקוג’ו
כלים חד פעמיים מתכלים
יניב קזז
אפ-און
מסכות הגנה
יגאל ישי
אסותא אלבד
מגבוני חיטוי
גד בר-סלע
קישור
אנזי  -סרג'
תמיסה סטרילית לריפוי פצעים
מיכל
קישור
אמתן
מסכות הגנה
דודו וולף
קישור
אמינוטק
מדחום אינפרה
רינת למברטי
אם.סי.פי פרפורמנס פלסטיק בע"מ
מגשיות מפלסטיק
טל דולב
קישור
אלקון-ממב מכשירי בקרה
מדחום אינפרה
עמית בלומקין
אלפו סיסטם אינטרנשיונל
חומר חיטוי ארוכי תווך
רן נקש
מסכות פנים ,אלקוג'ל ,כפפות ,חליפות ,ציוד מגן אישי אלמוג ציוד טכני ,סאן הייטק
אלון עמראן
אלון פלסטיק
מוצרי היגיינה וניקוי
קובי לנציאנו
קישור
אלדן
מסכות מגן ומדי חום
איתי לוי
איתי לוי
אלכוג'ל
שי עמר
קישור
איי-לאב
מסכות הגנה
איתי לוי
קישור
אטלנטיק
מסכות מגן
אריק טורקניץ
TANOX
מסכות הגנה
לירון פוקס
snapear
פרגודים ומחיצות
אריאלה
settaa
מסכות מגן
רותם ביטון
RBG Group
מסכות הגנה
חגי צ'יש
D.F. Omer
מסכות הגנה
איילת
Clean BIT
שירותי חיטוי וטיהור
לפרטים נוספים ולהצטרפות למאגר :יעל לוקש yael@industry.org.il | 050-94788080
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052-4289333
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054-7712266
cohenfurn@gmail.com
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tarry@isramarin.com
054-2483779
sales@yamaton.co.il
052-8307617
nir@shehakim.com
052-6545585
josef.dahan@gmail.com
050-9089181
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naamabarip2@gmail.com
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Yael@helios.co.il
054-7283532
shaybenezra54@gmail.com
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flyb@inter.net.il
052-2452243
aya@haama.com
054-3500200
gilad.chen@icl-group.com
052-4709713
Chica23@walla.co.il
050-2958708
kim@dakar.onmicrosoft.com 08-9257888
haimouman@gmail.com
050-2444528
danaez9@walla.co.il
050-8801198
sharon@deleksan.com
054-9012331
sigalm@petrotech.co.il
054-2335022
rwiner68@gmail.com
054 2283030
noam@dorky.co.il
052-3554686
urib@degania-ind.com
054-4478213
054-4341191
allwear@beryl-davis.com
050-3793216
Ron@barkal.co.il
054-6552210
raphy@floris.co.il
054-9001116
labin@bikurim.biz
053 2203414
alon@biomedic.co.il
052-6665377
savyon75@gmail.com
050-2232458
bagisales5@gmail.com
04-6661074
avi@bal-international.com
054-5446422
anatb@ashplast.com
054-8027937
office@artek-bags.com
03-9772363
gilad-t@jolybar.com
054-6812287
yaniv@upon.network
052-4470202
yigal@assuta-ind.com
052-6776480
gadb@bcon.co.il
054-4511660
info@emtan.co.il
052-5739193
david@aminotech.co.il
050-9478800
rinat.lamberti@mcp.co.il
050-4444046
tal@elcon.co.il
054-7435372
sales@guardson.co.il
054-4920689
ran@san.co.il
050-8289901
alonplasticip@gmail.com
054-7302325
kobil@eldan.biz
050-6514444
etai212@gmail.com
054-2494992
shay@ilab.co.il
052-6565745
office@atlantic-home.co.il
052-6468905
arikdolarik@gmail.com
052-3564428
052-9255299
info@settaa.com
052-3360949
rotem.rbg@gmail.com
050-9733135
hagai@dfomer.com
052-4448506
office@clean-bit.com
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