
ל"דואטלפון ניידאיש קשרלמידע נוסףשם החברהמוצר

054-4395832yaarit@sn-medical.comיערית רומנושיאון מדיקלמסכות הגנה

052-8718140יהודה ביטוןשגום מסחר והשקעות בע״ממסכות הגנה

054-2330363ofir@rimipharm.co.ilאופיר מינמררימי פארםמדחום אינפרה

054-5650092sezer@gibor.co.ilאייל אלפסיקישוררוטקסמסכות הגנה

050-2423468office@tplastic.co.ilחגי רוזנשייןקישוררוזנשטיין פלסטמסכות מגן ומסכות הגנה מפלסטיק

054-4534790office@knolltech.comעובד רימוןקנולטקאוהלים, שקי שינה, מזרנים

054-4250575Yishai@Concept-Rx.co.ilישי פרידמןקונצפט לרוקחותחומרי חיטוי

054-4801689MERAV@PACKER.CO.ILמירב מרקוביץקישורפקר ידפזמסכות הגנה

04-98580880menachem@polycartt.comמנחם גרינשפןפוליקרט טכנולוגיותערכות לינה הכוללות מיטה מתקפלת עם מזרון

054-6744800yossi@mandelboim.comיוסי מנדלבוייםפולימרים זיקיםמזרונים

050-4413344alex@ecology-services.comאלכס מנגולדעלה שירותי אקולוגיהשירותי חיטוי וטיהור

050-7310754nahuml@albaad.comנחומי לבביעל בד מגבונים וחומרי חיטוי 

ayelet@shamir.co.il 050-7518824איילת פלדעדשות שמירמשקפי מגן מונעות אדים 

050-6668555chagit@newform.co.ilחגית קרפמ"סריגי ירושלים בעמסכות מגן

054-8885842Ran.rojek@teva.co.ilרן רוזקספטולי טבעחומרי חיטוי

 Rafi@sanopro.co.il 050-8333030רפי פופלבסקיסנו פרופשיונלחומרי חיטוי וניקוי

050-8528882yair@soloitalia.co.ilיאיר די קאסטרוסולו איטליהמסכות הגנה

 054-6654911Guyb@sasatech.co.ilגיא בשןסאסאטקחומרי חיטוי וניקוי

 054-2873900yigal@sasatech.co.ilיגאל שיטריתסאסא קוסמטיקסל'אלכוג

050-9222499טיםקישורמרעום דולפיןחלוקים סטריליים לשימוש רב פעמי

054-7232751eliraz@razsprayers.comאלי רזמרססי רזמערכות ועבודת חיטוי

050-6441002reuvens@meptagon.comתומר הרריקישורמפטגוןתוכנת בקרה על טמפרטורת הגוף  וכמות המבקרים 

054-9114103eitan@mh-distillery.co.ilאיתן עתירממזקקת מילק אנד האניאלכוהול

issi@imirtec.com 052-6664037ישראל ממןמירטק סטודיו גרף בעמ מחיצות לשולחן ומסכות אישיות מפלסטיק

052-3333944ran@mill-ayalon.co.ilרני אופירמילניום איילוןמסכות הגנה מפלסטיק

myphotoariel@gmail.com 054-7555157כפיר זמירוביץ מיי פוטו מדחום אינפרה

050-7666376info@mobilak.co.ilאהרון חליפהקישורמובילקמסכות מגן ומדי חום 

050-6840991amit.zaidman@gmail.comעמית זיידןמגש פרברהסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים

050-2092092info@magam-safety.comליאורקישורמגםמסכות הגנה מפלסטיק

077-9524239bazenach@gmail.comארבל בן פרץקישורלידר ברנדסמסכות מגן

052-8709087matanbook95@gmail.comמתןקישורליאור תעשיות טקסטילמסכות מגן

eli.arie@keter.com 052-4289333אריה אלימלךקישורכתר פלסטיק בע׳מ  מסכות פלסטיק ומוצרי פלסטיק שונים 

 igorr@cts.co.il 054-7712266איגור ריזיי כצטל וחומרי חיטוי'אלכוג

cohenfurn@gmail.com 053-7366233ירון כהןקישורכהן רהיטיםמחיצות שקופות לדלפקים ושולחנות

054-2483779tarry@isramarin.comטרי ניומןקישורישראמריןמכולות

052-8307617sales@yamaton.co.ilמורן קישורימאתוןפרגודים ומחיצות

052-6545585nir@shehakim.comניר בן נוןקישורשחקים.ד.ימסכות מגן

 josef.dahan@gmail.com 050-9089181יוסף דאהןמ " בע2009חסכון עולמי מסכות הגנה

052-6000750hagit@hagor.co.ilחגית פרנקלחגורמיטות שדה, אוהלים

054-6696435sophie.harry@zohardalia.co.ilסופי הרריזהר דליהחומרי חיטוי

054-7912854ohadg@venta.co.ilאוהד גבסיונטה שיווקמדחום אינפרה

054-7301400ilan@wetnaps.comאילן דה פריסווטנפסמגבוני חיטוי

072-2159090naamabarip2@gmail.comנעמההעיקר הבריאותחומרי חיטוי

054-7283532Yael@helios.co.ilיעל טראו קישורהליוס סחר בינלאומי מסכות מגן ומדי חום 

 052-9452571shaybenezra54@gmail.comשי בן עזראמ"הידרופוניקס בעמסכות ואמצעי הגנה 

052-2452243flyb@inter.net.ilאמנון זוננפלד קישורהבלון הפורחמסכות מגן ומדי חום 

054-3500200aya@haama.comאיההאמהמסכות הגנה

 gilad.chen@icl-group.com 052-4709713גלעד חןדשנים וחומרים כימיים חומרי חיטוי

050-2958708Chica23@walla.co.ilאיריס נבודרך הטבעל'אלכוג

08-9257888kim@dakar.onmicrosoft.comדוד קיםדקר ציוד רפואי בע״ממסיכות, ביגוד מגן, חומרי חיטוי

050-2444528haimouman@gmail.comחיים אוחיוןמ"דפוס אומן נהריה בעמסכות הגנה

 050-8801198danaez9@walla.co.ilדנה עזראדנה עזראמסכות הגנה

054-9012331sharon@deleksan.comשרון פוטרמןדלקסןאתנול לחיטוי

2283030rwiner68@gmail.com 054רועי וינרדי ישראלמסכות הגנה

052-3554686noam@dorky.co.ilנועם יגאנהמ"קי פיתוח ושיווק בע.דורחומרי חיטוי

054-4478213urib@degania-ind.comרי באוארדגניה תעשיותשירותי חיטוי וטיהור

054-4341191יובלקישורגסטליט דיגיטלמגן פנים

050-3793216allwear@beryl-davis.comגבי פישרקישורבריל דיויסמסכות לפנים

054-6552210Ron@barkal.co.ilרון בית דודבר קלהסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים

 054-9001116raphy@floris.co.ilרפאל בן שמעוןמ"בן שמעון פלוריש בעמוצרי חיטוי ותרופות

2203414labin@bikurim.biz 053יעקב יצחקביכוריםהסעדה קייטרינג חמגשיות למפעלים

052-6665377alon@biomedic.co.ilאלון פריזרביומדיק טכנולוגיות רפואיותמדי חום, חומרי חיטוי, חלוקים, מסכות מגן

 savyon75@gmail.com 050-2232458סביון עזרביג פקמסכות הגנה מפלסטיק

054-5446422avi@bal-international.comאביקישורל אינטרנשיונל.א.במדחום אינפרה

054-8027937anatb@ashplast.comענת ברזיליאשפלסטיריעות ושקיות אשפה

03-9772363office@artek-bags.comטלי כהןקישורארטקמסכות הגנה מפלסטיק

054-6812287gilad-t@jolybar.comגלעד טלו ’אקוגכלים חד פעמיים מתכלים

052-4470202yaniv@upon.networkיניב קזזאון-אפמסכות הגנה

052-6776480yigal@assuta-ind.comיגאל ישיאסותא אלבדמגבוני חיטוי

050-9478800david@aminotech.co.ilדודו וולףקישוראמינוטקמדחום אינפרה

050-4444046rinat.lamberti@mcp.co.ilרינת למברטימ"פי פרפורמנס פלסטיק בע.סי.אםמגשיות מפלסטיק

054-7435372tal@elcon.co.ilטל דולבקישורממב מכשירי בקרה -אלקוןמדחום אינפרה

050-8289901ran@san.co.ilרן נקשסאן הייטק, אלמוג ציוד טכניציוד מגן אישי , חליפות, כפפות, ל'אלקוג, מסכות פנים

052-5739193info@emtan.co.ilמיכלקישוראמתןמסכות הגנה

054-7302325alonplasticip@gmail.comאלון עמראןאלון פלסטיקמוצרי היגיינה וניקוי

050-6514444kobil@eldan.bizקובי לנציאנוקישוראלדןמסכות מגן ומדי חום 

054-2494992etai212@gmail.comאיתי לויאיתי לויל'אלכוג

052-6565745shay@ilab.co.ilשי עמרקישורלאב-איימסכות הגנה

052-6468905office@atlantic-home.co.ilאיתי לויקישוראטלנטיקמסכות מגן

052-3564428arikdolarik@gmail.comאריק טורקניץTANOXמסכות הגנה

052-9255299לירון פוקסsnapearפרגודים ומחיצות

052-3360949info@settaa.comאריאלה settaaמסכות מגן

rotem.rbg@gmail.com  050-9733135רותם ביטוןRBG Groupמסכות הגנה

052-4448506hagai@dfomer.comיש'חגי צD.F. Omerמסכות הגנה
054-5533383office@clean-bit.comאיילתClean BITשירותי חיטוי וטיהור

רשימת ספקים ויצרנים 

yael@industry.org.il | 050-94788080 יעל לוקש: לפרטים נוספים ולהצטרפות למאגר
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