ריהוט רחוב ומבנים

חברת ל.ש.מ מתכות בע”מ הינה חברה ישראלית יצרנית
אשר החלה את פעילותה בשנת  ,1956החברה עוסקת בייצור ופיתוח של
מוצרי פח ומתכת שונים .כיום מתמחה החברה בפיתוח וייצור מוצרים מברזל,
נירוסטה ועץ בתחום העיצוב וריהוט רחוב .החברה שמה דגש על נוחות וב־
ריאות המשתמש ואסתטיקה סביבתית המושפעת מעיצובים מודרניים מרחבי
העולם .מוצרי החברה שולבו בפרויקטים רבים ברחבי הארץ ביניהם :עיריות,
מועצות ,אוניברסיטאות ,בתי חולים ,טיילות וגני משחקים
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אשפתונים

עמודים 4-11

ספסלים מעוצבים ופרגולות

עמודים 12-15

מתקני חניה לאופניים

עמודים 16-17

מערכות ישיבה

עמודים 18-19

עמודי מחסום

עמודים 20-21

מגן עצים ולוחות מודעות

עמודים 22

פחים פנימיים
ומכסים לאשפתונים

עמודים 23
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אשפתונים

דגם 107
דגם 100

דגם 101

אשפתון נירוסטה מלוטשת עם מכסה
מסתובב וגוף חלק.
המכסה מסתובב וחוזר למקום בסיום השימוש.

גובה  77ס”מ רוחב  45ס”מ עומק  30ס”מ
בעל פתח קדמי להשלכת פסולת כולל פח
פנימי מגולוון בעל ידיות לשליפה קלה.

דגם 102

דגם 103

דגם 104

אשפתון נירוסטה מנוקב
עם ראש מסתובב
לשמירה על סביבה
נקייה ואסטטית.

אשפתון נירוסטה ראש
מעוגל כיפתי
בקוטר  38ס”מ גובה 70
כולל פח פנימי מגולוון.

אשפתון מסתובב
עשוי נירוסטה
גובה 70
קוטר  31ס”מ
כולל פח פנימי.

דגם 105
אשפתון נירוסטה מכסה קוני נירוסטה
גובה  70קוטר  31ס”מ כולל גומי בתחתית
כולל פח פנימי.
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דגם  106ין יאנג
אשפתון נירוסטה מעוצב קוטר 37
גובה  70מכסה
מאפרה נירוסטה
ניתן להזמין גם במתכת מגולוונת.

דגם 108

אשפתון נירוסטה מחורר מכסה
קוני נירוסטה.
גובה  70קוטר 37ס”מ
כולל פח פנימי מחובר בשרשרת
לגוף האשפתון.

אשפתון איכותי עשוי
אלומיניום מצופה לכה
קוטר  37ס”מ גובה  76ס”מ
נפח כ  86ליטר.

דגם 110

דגם 111

אשפתון נירוסטה מלבני
מיועד לתליה על קיר נפח  45ליטר
גובה  47ס"מ רוחב  34עומק .22

אשפתון נירוסטה מלבני מיועד
לתאיי שירותים נפח  10ליטר גובה
 27ס"מ רוחב  21עומק  11ניתן
להזמין גם ללא מכסה.

דגם 202

דגם 202C

דגם 203

פח מתכת עגול מנוקב
 37ס״מ גובה  70נפח
האשפתון
נפח כ  75ליטר,
כולל פח פנימי
מחובר בשרשרת
לגוף האשפתון.

פח מתכת עגול
מנוקב כולל מכסה
 37ס״מ גובה 70
נפח האשפתון.
כולל פח פנימי,
מחובר בשרשרת
לגוף האשפתון.

אשפתון מאפרה
חצי עגול
מיועד לתליה,
גובה  50רוחב 35
עומק  25מסגרת
עליונה מתרוממת
ומחוברת ע”י צירים.
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אשפתונים
דגם 207

דגם 205
פח מתכת על עמוד
קוטר הסל  40ס״מ גובה  50ס״מ
נפח כ  42 -ליטר מחוזק בטבעת עליונה.

אשפתון יחודי עשוי בלייזר
ניתן לראות את תוכן השקית
מתאים לחופי ים וכאשפתון
מחזור בעל פתח יעודי לנייר
או בקבוקים עשוי מתכת מגולוונת
צבע קלוי בתנור בעל תופסן
מיוחד לשקיות ניילון.

דגם 302

דגם 301
מידות  40/40ס”מ
גובה  62לא כולל הרגל.
נפח כ  40ליטר

אשפתון בעל טבעת עליונה
איכותי ביותר העשוי ממתכת
מגולוונת .קוטר טבעת 43
כולל פח פנימי מחובר בשרשרת.
קוטר  37ס"מ גובה  70ס"מ.

דגם 303
ייעודי לכלבים

דגם 208
אשפתון מאפרה בעל פתח קדמי
קוטר  25גובה  ,60כולל פח פנימי.

דגם 210
אשפתון בעיצוב במבוק גובה  70ס”מ
קוטר  37נפח כ  75ליטר.
כולל פח פנימי עם סוקל תחתון

דגם 212
אשפתון ריבועי כולל מכסה
מעוצב במראה ניו יורקי,
בגימור מעולה .כולל פח פנימי
נפח  95ליטר.
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דגם 299
אשפתון ריבועי מעוצב כולל פח
פנימי נפח כ  95ליטר.

אשפתון על עמוד ניתן לקיבוע
בבטון או ע”י ברגים המכסה
מחובר באמצעות ציר,
המכסה והתחתית משופעים לניקוז.

דגם 304

דגם  303עם שלט ומתקן שקיות

אשפתון מאפרה בעל פתח – קדמי
עשוי מתכת מגולוונת ומנוקבת מכיל
פח פנימי מגולוון ,קוטר  37ס"מ
גובה  70ס"מ.

דגם 305

דגם 307

אשפתון מאפרה בעל פתח –קדמי עשוי
מתכת מגולוונת ומנוקבת מכיל פח פנימי
מגולוון ,קוטר  31גובה  66ס"מ.

אשפתון מעוצב הכולל פח פנימי
ומכסה נירוסטה מלוטש.
קוטר  31גובה  66ס"מ.
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אשפתונים

דגם 308

דגם  401סורבון

מאפרה דקורטיבית בעלת קיבולת גדולה
ומכסה נירוסטה למניעת פיזור אפר.
קוטר  31גובה  66ס"מ.

קוטר  37ס”מ גובה  70ס”מ
נפח האשפתון  50ליטר
ניתן לשלב מכסה ופתרון
להרחקת בעלי חיים.

אשפתון מתכת עגול מנוקב כולל מאפרת
נירוסטה על ציר.
קוטר  37ס”מ גובה  70נפח האשפתון כ 75
ליטר ניתן לקיבוע באמצעות ברגים נסתרים,
האשפתון כולל פח פנימי מגולוון המחובר
בשרשרת לגוף האשפתון.

דגם 402B
פח מתכת עגול מנוקב ניצב על בסיס בטון
וכולל מאפרת נירוסטה על ציר.

דגם  403פרח

דגם 404

אשפתון מתכת עבה מגולוונת,
כולל מאפרת נירוסטה על ציר וטבעת לחיזוק.
דגם מאסיבי וחזק.

אשפתון בקוטר ענק  47ס”מ
גובה  70נפח  104ליטר כולל
מכסה טבעת מתכת הנצבעת
אף היא ,ניתן לשלב צבעים.

דגם 404S
אשפתון בקוטר ענק  47ס”מ גובה
 70נפח  104ליטר כולל מכסה
בצורת ין יאנג בשילוב
מאפרת נירוסטה.

דגם 405

אשפתון מרובע חזק ומאסיבי
ניתן לשלב לוגו במוצר 120 ,ליטר.

דגם 402
דגם 406

אשפתון בניקוב בצורת חלונות ניתן
להוסיף מאפרה על ציר  ,הפח
הפנימי נצבע בצבע שונה למתן
אפקט מרבי.

דגם 407
אשפתון מרובע איכותי מעוצב
מידות  70/37נפח  95ליטר.

דגם 410
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דגם 408
אשפתון ייעודי לאולמות קיבולת גדולה
קוטר  48ס"מ פתח קדמי.

אשפתון מתכת עגול מנוקב כולל
מכסה נירוסטה מסתובב.
קוטר  37ס”מ גובה  70ניתן לקיבוע
באמצעות ברגים נסתרים ,האשפתון
כולל פח פנימי מגולוון המחובר
בשרשרת לגוף האשפתון.
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אשפתונים
דגם  505לייזר

דגם 411

דגם 500

אשפתון מתכת חלקה וצבועה בתנור
מתוך טבלת  RALכולל מכסה נירוסטה
מסתובב.

אשפתון מתכת חלקה וצבועה
בתנור מתוך טבלת  RALכולל
מכסה נירוסטה.

אשפתון חזק ועמיד בעל מכסה כבד
בעובי  3מ”מ המחובר על ציר לגוף
האשפתון ,במכסה משולבת
מאפרה בצורת סיגריה
ומגירה נסתרת לקליטת הבדלים
בנפרד מהאשפה למניעת דליקה.
קוטר  37גובה  70ס"מ.

דגם 501

דגם 701S

אשפתון עץ סינטטי לא דורש טיפול
בשילוב מתכת כולל מאפרת נירוסטה,
בעל  4פתחים ,המכסה מתרומם
לטובת ריקון האשפתון ,כולל פח פנימי
מגולוון וידיות לשליפה נוחה.

פח מחזור מעוצב
עשוי נירוסטה בעל
פתחים ייעודיים
לאופי השימוש גובה
 75קוטר  31ס"מ.

דגם 502
אשפתון מעוצב חלק מכסה על ציר
קוטר  37גובה  70ס"מ.

דגם  504יאן יאנג
דגם 503
אשפתון חזק ועמיד מאוד.
עומד על  2רגליים.
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אשפתון מתכת חלקה וצבועה בתנור
מתוך טבלת  RALכולל מכסה נירוסטה
בצורת ין יאנג הכולל מאפרת נירוסטה
קוטר  37גובה  70ס"מ.

אשפתוני נירוסטה
בגימור מעולה
פח מחזור מעוצב עשוי נירוסטה
מגיע עם מכסה ייעודי לשימוש

דגם 602
פח מתכת עגול מנוקב על עמוד.
קוטר  37ס”מ גובה  70נפח
האשפתון כ  75ליטר

דגם 702S
פח מחזור מעוצב עשוי נירוסטה
מגיע עם מכסה ייעודי לשימוש
קוטר  44ס״מ.

פח פינוי מגשים
פח ייעודי לפינוי מגשים
ממרכזי מזון.
מידות  60/60גובה  120ס”מ כולל מיכל פנימי על גלגלים.
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ספסלים מעוצבים
ספסל ערבה רגל T

ספסל ברצלונה
ספסל ברצלונה שילוב של עץ וברזל יצוק ניתן
לקיבוע באמצעות ברגים או יציקת בטון ניתן
לקבלו בגדלים שונים ובצבעים שונים.

ספסל נירית

12

ספסל מתכת מחורר באורך  1.80מטר
כולל  4צלעות חיזוק ממתכת,
ניתן לקבל עם רגל לביסוס באדמה או
עם רגלים לקיבוע באמצעות ברגים .צבוע בתנור
בצבע פוליאסטר צבע על פי בחירה מלוח .RAL

ספסל דגם שמש

ספסל נירית שילוב של עץ וברזל יצוק
ניתן לקיבוע באמצעות ברגים או יציקת
בטון ,ניתן לקבלו בגדלים שונים .עשוי מ 12
שלבי עץ המטופל נגד תולעים וצבוע ב 2
שכבות ורונית אדמדם או אגוז.

ספסל מתכת פח מנוקב רגל דקורטיבית – צבוע
בתנור בצבע פוליאסטר צבע על פי בחירה.
בעל רגל מעוצבת ניתן לקיבוע באמצעות ברגים.

ספסל ערבה

ספסל ערבה זוגי

ספסל מתכת מחורר באורך  1.80מטר
כולל  4צלעות חיזוק ממתכת,
ניתן לקבל עם רגל לביסוס באדמה או
עם רגלים לקיבוע עם ברגים .צבוע בתנור בצבע
פוליאסטר צבע על פי בחירה מלוח .RAL

ספסל דו מושבי המורכב משתי יחידות של  55ס”מ
כל אחד עם/בלי ידיות ,ניתן לקבל גם עם רגליים לקיבוע ע”י
ברגים .צבוע בתנור בצבע פוליאסטר צבע על פי בחירה מלוח RAL
ניתן להצבה על חומה.
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ספסלים מעוצבים

ספסל דגם כנרת עם מסעד יד

ספסל דגם כנרת

ספסל מתכת פח מנוקב רגל דקורטיבית
בשילוב מסעד יד לנגישות לנכים צבוע
בתנור בצבע פוליאסטר צבע על פי בחירה
בעל רגל מעוצבת ניתן לקיבוע באמצעות ברגים.

ספסל עם רגל מעוצבת בחיתוך לייזר
נוח לישיבה בעל  4צלעות חיזוק
צבע לפי בחירה מטבלאת .RAL

780

ספסל דגם ברבור

ספסל דגם רקס

ספסל עשוי ברזל יצוק בשילוב עץ לנוחות מירבית
כולל מסעדי יד.

ספסל מעוצב בעל מסעדי יד לנגישות לנכים
לפי תקן  1918עשוי ברזל.

1800

320
780

450

105

פני שטח
350

0.35 M

ספסל ללא משענת
ספסל מתכת פח מנוקב ללא משענת
צבוע בתנור בצבע פוליאסטר צבע על פי בחירה.

ספסל רומא
ספסל מתכת מחורר באורך  1.80מטר
ניתן לקבל עם רגל לביסוס באדמה או
עם רגלים לקיבוע באמצעות ברגים.

ספסל מקל סבא
בשילוב פרגולה מעץ
ספסל שילוב של מתכת ועץ הכולל גגון פרגולה מעץ.
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ספסל אקספו

ספסל ספורט מתקפל

ספסל מתכת בעיצוב חדשני וצעיר עשוי לוחות מתכת
מגולוונת המחוברת לגוף חזק ויציב בזוית נוחה לישיבה.

בסיס הספסל עשוי מתכת מגולוונת הרגליים מתקפלות
בצורה נוחה לאחסון.

ספסל מקל סבא
בשילוב פרגולה מתכת
ספסל  +גגון דגם מקל סבא ממתכת מגולוונת מחורר
צבוע בצבע על פי בחירה.
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מתקני חניה לאופניים
ספייס מתקן ייחודי
לקשירת אופניים
בגבהים שונים
המתקן מותאם לדגמי אופניים
חדישים בעלי כידון רחב.
ייעודי לחניה של מספר רב
של אופניים בשטח מצומצם

ספירלה איטלקית
מתקן חניה ספירלי רצפתי
לקשירת גלגל.

ספירלה גבוהה
מתקן חניה ספירלי מסיבי
יעיל וחסכוני במקום ונוח
למשתמש.

אורבניק
מתקן חניה איכותי עשויי
מתכת מגולוונת
ניתן לקיבוע לרצפה או לקיר.

מתקן חניה פרסה נירוסטה
מתקן חניה עשוי נירוסטה
ניתן לקיבוע באמצעות ברגים
או יציקת בטון.

אורבניק ספייס
מתקן ייחודי המאפשר חניה
למספר רב של אופניים
בשטח מצומצם.

ספירלה על צינור XL
מתקן חניה ספירלי לאופניים
מכל הסוגים ,יעודי לקשירת
גוף האופנים.
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ספירלה על צינור
מתקן חניה ספירלי ריצפתי
לקשירת הגלגל ,מחזיק את
האופניים בצורה נוחה.

ספירלה על מסגרת

מתקן חניה לאופניים מודולרי

מתקן חניה דגם ראס

מתקן חניה ספירלי רצפתי לקשירת
הגלגל מחזיק את האופניים בצורה
מושלמת.

מתקן חניה ניתן לקבע לריצפה או
לקיר אורך  38ס״מ ,רוחב  32ס״מ.

מתקן חניה עשוי ממתכת
מגלוונת וצבע קלוי בתנור בגוון
לפי בחירה.
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מערכות ישיבה
מרכז מחזור

מסתורי אשפה

מרכז מחזור ייעודי עם תחתית
פתוחה .המתקן מיועד לתליית שקית
שקופה דרכה ניתן לראות
את תכולת המכל.
כמו כן ,פתחים ייעודים לנייר
בקבוקים ופחיות ואריזות.

מסתורי אשפה בגדלים ועיצובים שונים
לכל סוגי הפחים עשויים מתכת מגולוונת
וצבע קלוי בתנור לעמידות לאורך זמן.
אינו דורש תחזוקה.

פינת ישיבה קפוצ’ינו
פינת ישיבה עשויה מתכת מנוקבת מגולוונת
וצבועה בתנור ניתן לבחור צבעים.

שולחן פיקניק קק"ל עם משענת
שולחן פיקניק קק"ל
מעץ מלא מאסיבי שעבר טיפול נגד תולעים וצבוע
בצבעים איכותיים לשמירה על עמידות לאורך זמן.

עם משענת מעץ מלא מאסיבי שעבר טיפול נגד
תולעים וצבוע בצבעים איכותיים.

שולחן פיקניק מתכת
שולחן וספסלים עשויים מתכת מנוקבת צבע קלוי בתנור
לעמידות לאורך זמן לא דורש תחזוקה.
אורך  180ס״מ.

18

שולחן פיקניק עם פרגולה
שולחן קק”ל +פרגולה מעץ מלא מאסיבי
שעבר טיפול נגד תולעים וצבוע בצבעים איכותיים.
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עמודי מחסום

עמוד מחסום
לקיבוע
באמצעות
ברגים

מתכת או נירוסטה גודל לפי דרישה
להגנה מרבית מפני קורוזיה וכן בגימור
אלקטרופוליש.

עמוד מאפרה

עמוד מחסום נשלף עשוי מתכת

עמוד מחסום מתכת צבוע

מאפרת נירוסטה יוקרתית ניתנת
לקיבוע באמצעות ברגים
כולל מנגנון נעילה עם מפתח.

עשוי מתכת מגולוונת גובה לפי דרישה.
ניתן לשלב סרט מחזיר אור לעמידה בתנאי
נגישות.

עמוד חסימה בקוטר ״6
עשוי מתכת מגולוונת וצבועה
בתנור לשמירה מקסימלית
בפני קורוזיה מרותך בגימור מעולה.

עמוד נשלף נירוסטה
קוטר ״ 6עשוי פלב"מ ,גובה לפי דרישה.
ניתן לשלב סרט מחזיר אור לעמידה בתנאי נגישות.

מתכת או נירוסטה מתקפל לשמירה על חניה גובה
מומלץ  50ס”מ קוטר  3צול.

קוטר  "6ניתן להזמין בכל גובה ולשלב סרט מחזיר
אור לנגישות.
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עמוד חסימה בכל גובה ניתן
לקיבוע באמצעות ברגי ג'מבו
ניתן להוסיף סרט מחזיר אור
לעמידה בתקן נגישות.
ניתן להזמין גם עמוד נשלף.

עמוד חניה מתקפל

עמוד חסימה מעוצב בצורת שפתון

עמוד מחסום
נירוסטה עם רוזטה
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מגן עצים | לוחות מודעות
פחים פנימיים ומכסים לאשפתונים
ניתן להזמין לפי מידה.

מגן עצים
שומרים על העץ באופן
מושלם נותנים לו את המרחב
הדרוש לצמיחה ומונעים
מפגעי וונדאליזם.
ניתן לקבל במידות שונות.

לוח מודעות מקובע לאדמה
לוח מודעות איכותי
לקיבוע באדמה בגדלים משתנים לפי דרישה.
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מכסה נירוסטה מסתובב בקטרים שונים

מכסים בגדלים שונים

מכסי נירוסטה מטוטלת המכסה מסתובב וחוזר
למקום בסיום השימוש.

ניתן להזמין בנירוסטה או מתכת
מגולוונת בגדלים וצורות שונות.

פח פנימי מרובע

פחים פנימיים

פח פנימי חצי עגול

פח פנימי מרובע מיוצר לפי
מידה כולל ידית לשליפה
נוחה.

פח פנימי עגול מיוצר לפי מידה
כולל ידית לשליפה נוחה.

עשוי מתכת מגולוונת כולל ידית שליפה.,
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lesheminfo@gmail.com

