
אמ. בי. אמ. אי שיווק מוצרי בניה בע"מ
MARKETING BUILDING MATERIALS

STUDOR PRODUCTS

מעל מיליון מוצרי סטודיור נמכרים כל שנה ברחבי העולם
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פסי ייצור במפעלי סטיודור  

תעודות, תקנים, בדיקות  

מקסי�ונט "4 + "3  
מכסה אלומיניום למקסי ונט  

מקסי�פילטרה "4 + "3                                                    
(נשם לבורות ספיגה/שוחות ביוב  

מיכלי איסוף נוזלים רעילים  
פילטר החלפה למקסי פילטרה)  

מיני ונט  
             נשם לשימוש בתוך הדירה

(חדרי שרותים,מטבח,באזור האסלה)  

סטיודור P.A.P.A. (פאפא)  
מתקן ויסות לחצים בצנרות אוורור  

וביוב בבניינים רבי קומות  

צילומי פרויקטים שונים ברחבי העולם  
בהם נעשה שימוש במוצרי סטיודור  

M.B.M.i (Israel) LTD.
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חברת סטיודור נוסדה בשנת 1975
ע"י סטור ודוריס אריקסון משבדיה
STUDOR משילוב שמם נבחר השם

האב טיפוס הראשון של נשם מקסי-ונט
משנת 1972 שתוכנן ועוצב ע"י

מר סטור אריקסון
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כל מוצר של סטיודור נבדק פעמיים לפני עזיבתו את המפעל
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  Manufacturing  פסי הייצור במפעלי סטיודור

Each STUDOR product is tested twice before leaving the factory

בדיקות בקרת איכות
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The STUDOR products conform to the highest standards worldwide
מוצרי סטיודור מאושרים ע"י התקינות הגבוהות והמחמירות ביותר ברחבי העולם

  Standard and Approvals  תעודות ותקנים בינלאומיים

  ארה"ב

  תאילנד

  אוסטרליה

  ניו-זילנד

  אירופה

  סין

  יפן

  קוריאה

  סינגפור

  טייואן

BRITISH
BOARD OF 
AGRÉMENT

011-7B002
011-7B003
011-7B005
011-7B008

ATS 5200.463
WM-20006 AS/NZS 4936

WM-22085
WM-22122
WM-22193
WM-22415

TM
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הנמצא  רע  וריח  אוויר  פליטת  המונע  מקצועי  (נשם)  אוויר  פילטר  מקסי�ונט,  סטיודור 

במערכת צנרת האינסטלציה, ובמיוחד בצנרת דלוחים וביוב, ובנוסף מווסת לחצים בצנרת.

מפעיל  אשר  (יניקה)  וקום  של  עיקרון  על  הפועל  ביותר,  ויעיל  מתוחכם  במכשיר  מדובר 

דיאפרגמה עולה ויורדת הפותחת וסוגרת את פתח האוויר בראש המכשיר, וזאת על פי 

לחץ האוויר, חיובי או שלילי (NEGATIV/POSITIVE) בצנרת.

הדיאפרגמה מאפשרת כניסת אוויר נקי בלבד לצנרת, אולם מונעת יציאת אוויר רע וגזים 

החוצה (אל חוזר לאוויר), דבר היוצר מפגע אקולוגי וסביבתי חמור.

למעשה, כניסת אוויר נקי חד כיווני בלבד לצנרת דוחפת את האוויר הרע והגזים לצאת עם 

נוזלי הביוב למערכת הביוב העירונית מחוץ לבית!

דבר  בדירה,  ואסלות  סיפונים  של  המים  מפלס  שאיבת  את  ומונע  מקטין  הנשם  בנוסף, 

שגורם לבריחת ריח ביוב בחלל הדירה! המערכת כה יעילה ובטוחה מפני פליטת ריח רע, 

כגון:  הסגורים  מבנים  בתוך  המסתיימת  צנרת  בפתחי  גם  הנשם  את  למקם  שניתן  כך 

ותחזוקה  טיפול  דורש  אינו  (המכשיר  שונים  מסתורים  או  קירות  בין  חללים  גג,  בעליות 

שוטפת). התקנת הנשם בעליית גג מונע מעבר צנרת דרך גג רעפים (דבר המשפר את 

צורתו האסטטית של הגג ומונע אפשרות של נזילות וחדירות מי גשם סביב הצינור לתוך 

המבנה) התקנת הנשם חייבת להתבצע באופן אנכי בלבד!

הנשם מיוצר מ�ABS עמיד UV (בצבע לבן) + מתאם מגומי תרמופלסטי המאפשר חיבור 

נוח ומהיר לצינורות בקוטר "3 + "4 ("3 חיצוני ו�"4 פנימי).

�20°C/+60°C כושר ספיקת אוויר: 32 ליטר בשניה. עמידות לטמפרטורה: בין

 EN 12380 תקן אירופאי ,DIN 12056, ISO 9001 מתאים לתקנים: תקן איכות

אחריות: ללא הגבלה (בכפוף להתקנה על פי הוראות היצרן)

סטיודור מקסי�ונט "4 + "3 (70/100 מ"מ)
מווסת לחץ ומונע ריח ויניקת מפלס המים באסלות וסיפונים

Ø 3" + 4" מק"ט: 370-3-49112   |   כולל מתאם גומי לצנרת

מק"ט: 370-3-99093
מכסה אלומיניום בלבד להלבשה על נשם 
מקסי�ונט או מקסי�פילטרה
מיועד לאזורים עם תנאי אקלים קשים 
וקיצוניים במיוחד ובנוסף משפר חזותית 
את מראה הנשם במקומות גלויים

MAXI-VENT

כושר ספיקת אוויר:
32 ליטר בשניה

אופציה:

ATS 5200.463 
WMKT20006

TM

BRITISH
BOARD OF
AGRÉMENT

011-7B002



נשם
מקסי�ונט

על הגג

נשם
מקסי�ונט

בעליית הגג

צנרת ביוב עם פתח
אוורור בעליית הגג

צנרת אוורור עם
פתח חיצוני

נשם מיני�ונט
תחת כיור רחצה

נשם מיני�ונט
תחת כיור רחצה

נשם מיני�ונט
על קו צנרת דלוחים
(בקרבת האסלה)
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דיאפרגמה מורמת
אוויר נקי חודר לצנרת ודוחף את 
האוויר הרע למערכת הביוב העירוני

נשם סטיודור – הפתרון 
האולטימטיבי לבעיית פליטת 
הריחות הרעים מצנרת אוורור 
וביוב בבית, במשרד, במפעל. 
ללא בלאי, ללא תחזוקה, 
עמיד לתנאי פנים וחוץ.

דיאפרגמה מורדת
האוויר הרע כלוא בצנרת ואיננו 

נפלט החוצה!

מקסי�ונט
מותקן בעליית הגג ומונע פליטת
אוויר רע מהצנרת באזורי מגורים

פילטר אל חוזר לאוויר בצנרת אוורור וביוב מונע פליטת אוויר רע מהצנרת באזורי מגורים

תרשים צנרת ביוב/דלוחים בשילוב עם נשמי סטיודור
הנשם דוחף את הגזים הרעים לביוב העירוני
או לבור ספיגה בחצר

נשם מקסי�פילטרה
מעל בור ספיגה/ביוב 
בחצר – משחרר גזים 
ולחץ ללא ריח!

MAXI-VENT

Reduce the need

for extensive vent

piping with the

STUDOR®

Maxi-Ventבור ביוב/ספיגה



Active carbon filter designed to
eliminate bad odours produced

by the drainage system
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MAXI-FILTRA מקסי�פילטרה נשם לאוורור מיכלים, בורות ספיגה ושוחות ביוב�משחרר לחצים

סטיודור מקסי�פילטרה "4 + "3
נשם לאוורור מיכלים, בורות ספיגה ושוחות ביוב

משחרר לחצים וגזים ללא ריח רע
מכיל פילטר קרבון ידידותי

MAXI-FILTRA



סטיודור מקסי�פילטרה (כולל מתאם "4 + "3)  לבית ולתעשיה
מק"ט: 370-3-8F-STU019 | BLK (גוף נשם + פילטר קרבון)

מק"ט: 370-3-8F-STU022 | YLW  (פילטר קרבון להחלפה)

MAXI-FILTRA מקסי�פילטרה נשם לאוורור מיכלים, בורות ספיגה ושוחות ביוב�משחרר לחצים
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נשם מקסי פילטרה מהווה פיתרון אידיאלי למצבים בהם יש צורך לשחרר
לחצים/גזים באזורי מגורים או קרבה לבעלי חיים ללא ריחות רעים/רעילים.

לדוגמא, באזורים בהם המבנים אינם מחוברים לצנרת ביוב עירונית מתקדמת ונעשה 
שימוש בבורות ספיגה/שוחות ביוב בקרבת הבית. במיכלים של איסוף נוזלים 

רעילים/מפרידי שומנים בתעשיה וכו' להתקנה על צינור אנכי או אופקי "4 + "3 
מעל בור/שוחה/מיכל על ידי מתאם מגומי תרמופלסטי מעל בור/שוחה/מיכל.

  המתקן מכיל פילטר קרבון פעיל לשנתיים (ניתן להחלפה) ידידותי לסביבה. 

.+60°C/-20°C ובטמפרטורות בין UV-(שחור) עמיד ב ABS-מיוצר מ  

  מונע הצטברות חרקים ומעופפים מטרידים (יתושים קרציות וכו') בסביבה.

  ניתן להוסיף מכסה אלומיניום חיצוני על הנשם באזורי אקלים קיצוניים.

.ISO 9001 ותקן DIN 12056 , EN 12380 עומד בדרישות התקן  

Dimensions
  Dimension  Metric (mm) Imperial  (inches)
        A  Ø 175 Ø 6.89  
         B                        1.5 0.06  
        C 92 3.62 
        D 155 6.10
         E 17 0.67  
         F 84 3.31
        G Ø 130 Ø 5.31
        H                       135                 5.16   
         I                    Ø   83             Ø 3.27
         J                    Ø   89             Ø 3.50
        K                    Ø  111           Ø  4.37 
         L                           50                1.97
         M                   Ø   75             Ø 2.95  
        N                    Ø 106            Ø 4.17
          O                   Ø  70              Ø 2.75
         P                          31                 1.22
Note: Dimensions for reference only

PIPE SIZES    Europe     USA

DN 75-110   DN 80-100   3 “ -  4“
AU/NZ

Aluminium cover

Insulating cap

Maxi-Filtra

Connector

Cartridge

פילטר קרבון

בור ספיגה
שוחת ביוב

פילטר קרבון

Temperature range 

אופציה למכסה אלומיניום
מק"ט: למכסה בלבד

    370-3-99093

MAXI-FILTRA

מתאים לקטרים
ארה"ב
אנגליה

אוסטרליה
ניו זילנד

אירופה
ישראל

A

G

K

M
N

O

P

L

E
D

F

I
J

H

B

C
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נשם מיני-ונט פועל בעקרון כמו המקסי-ונט, בסיס +דיאפרגמה המופעלת בשינוי לחצים 
רחצה, במטבח,  בחדרי  הבית,  בתוך  לשימוש  בעיקר  (מיועד  /דלוחים  הביוב  צנרת  בתוך 
שרותים וכו'). כשנוצרת יניקה בצנרת, הדיאפרגמה נפתחת ויונקת אוויר נקי לתוך הצנרת. 
כאשר האוויר הרע רוצה לצאת, הדיאפרגמה נסגרת ומונעת ריח רע, מונע גם שאיבת מים 

מותך הסיפונים והאסלות, דבר שיוצר מפגע ריח ביוב בדירה.
הנשם מגיע עם מתאמים לצינורות בקטרים 32 מ"מ, 40 מ"מ, "½1 ו-"2 (עם אופציה גם 
אנכי  להתקנה במצב   +60°C/-20°C  -עמיד לטמפרטורות מ ,ABS-מיוצר מ ל-63 מ"מ). 
(ורטיקלי) בלבד. לאחר ההתקנה אין צורך בתחזוקה, לכן ניתן להתקינו בחללים נסתרים גם 

בין קירות גבס.

 EN 12380 תקן אירופאי ,DIN 12056, ISO 9001 מתאים לתקנים: תקן איכות

סטיודור מיני�ונט 32 מ"מ, 40 מ"מ, "½1 ו�"2 לשימוש בבית
מונע ריח ומווסת לחצים בצנרת ביוב כולל מתאם לקטרים שונים

מק"ט: 370-3-19018

דיאפרגמה פתוחהדיאפרגמה סגורה

ספיקת אוויר: 7.5 ליטר  לשניה 

MINI-VENT

Reduce the need

for extensive vent

piping with the

STUDOR®

Mini-Vent

ATS 5200.463 
WMKT20006

TM

BRITISH
BOARD OF
AGRÉMENT

011-7B002
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מתקן סטיודור פ.א.פ.א. הינו חלק חשוב מתוך מערכת נשמים 
בבניינים רבי קומות בצנרת אוורור וביוב.

יתרונות הפ.א.פ.א:

 מעניק הגנה מושלמת בפני לחץ חיובי ו/או שלילי בצנרת

   הניקוז/ביוב/דלוחין.

 מקטין ומונע אפשרות של יניקת מים מתוך מחסומי רצפה

   (סיפונים) ואסלות בתוך הדירות וגרימת ריח רע בבית.

 מונע ריחות רעים/גזים בשטח הבניין וסביבתו.

 חוסך התקנת מערכות אוורור יקרות.

 מבטל את הצורך במעבר צנרת דרך הגג, ומונע חדירות מים למבנה

   במקרים של כשלים באיטום סביב הצנרת. 

 מאפשר חופש פעולה רב ובטוח בתכנון ועיצוב הבניין ע"י מהנדסים,

   יועצי אינסטלציה ואדריכלים.

 מקטין את הצורך באלמנטים מעכבי בעירה במקרה של שריפה

   המתפשטת בין הקומות.

 ניתן להוספה (גם בבניינים ישנים/קיימים) לצנרת הניקוז/אוורור.

 פשוט וקל להתקנה.

 אחריות ללא הגבלת זמן (בכפוף להוראות ההתקנה)

מתאים לתקנים:

 EN 12380 תקן אירופאי ,DIN 12056, ISO 9001 תקן איכות

סטיודור פ.א.פ.א. מתקן לויסות לחצים בצנרת ביוב 
מספק הגנה במגדלים רבי קומות מפני לחץ שלילי/חיובי.

3-370-8F-616STU  |  WHB :מק"ט

P.A.P.A.

עם פ.א.פ.א., הלחץ הנגטיבי אפקטיבי כאילו היה בקומה 5 בלבד!

MAXI-VENT TM

MINI-VENT TM

לחץ חוזר חיובי

נע למטה בצנרת הביוב 

במהירות של
320 מ' בשנייה.

שימוש במתקן פ.א.פ.א. 

יקטין את המהירות

ל�12 מ' בשנייה!

P.A.P.A.™
LN/W20006

ATS 5200.463

TM
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STUDOR P.A.P.A.  - Positive Air Pressure Attenuator סטיודור פ.א.פ.א.

סטיודור פ.א.פ.א.
אודות המוצר ותכונותיו

 JOHN A. SWAFFIELD המוצר הומצא ע"י פרופסור
DAVID CAMPBELL וד"ר

מאוניברסיטת HERIOT-WATT באדינבורו 
.STUDOR 'שבסקוטלנד, ופותח בהמשך ע"י חב

מוצר אינטליגנטי זה מאפשר לעצב ולתכנן 
בפשטות את מערכות האינסטלציה והניקוז, 

בפרט בבניינים רבי קומות (מ-10 קומות ומעלה). 
אין צורך לסיים את צנרת האוורור על הגגות!

סטיודור פ.א.פ.א. הינו מוצר מהפכני שפותח 

להגן מתופעות לוואי מטרידות של ריחות ביוב 
בתוך הבניין, בדירות ובסביבת הבניין, באמצעות 

שליטה על הלחצים הפוזיטיביים (חיוביים) 
והנגטיביים (שליליים) במערכת צנרת הביוב 

והניקוז של השפכים מגובה רב.
המתקן הבסיסי ללא תוספות, יעניק הגנה ללחץ 

פוזיטיבי (חיובי) בלבד (ללחץ פוזיטיבי ניתן 
להתקינו גם במצב אופקי) והשילוב של פ.א.פ.א. 
עם תוספת מקסי-ונט בראשו יספק הגנה כפולה, 

פוזיטיבית ונגטיבית יחד!
בהתקנה אנכית (ורטיקלית) בלבד!

THE P.A.P.A.

THE MINI-VENT THE MAXI-VENT

P.A.P.A.

P.A.P.A.™
LN/W20006

ATS 5200.463

TM

Suitable for any height of 
multi-storey building

Saves money in labour and 
material costs

Increases habitable space

Faster installation

Positive Air Pressure Attenuator Air Admittance Valves

SSPS
Conventional System
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P.A.P.A.

 Dimension          Metric (mm)              Imperial (inches)
 A Ø 200 Ø  8
 B  652   25 1/16

 C Ø 104 Ø  4 1/8

 D Ø 83 Ø 3 5/16

 E Ø 89 Ø 3 9/16

 F Ø 111 Ø 4 3/8

 G  50  2 
 H Ø 75 Ø 2 15/16

 I Ø 106 Ø 4 3/16

     Series                 Europe &   US
   assembly AU/ NZ (litres)  (gallons)
      1 unit   3.785 1
       2 units   7.570 2 
      3 units 11.355 3 
       4 units 15.140 4 

DESCRIPTION

The Studor P.A.P.A. (Positive Air Pressure 
Attenuator) is a revolutionary world-first 
product developed to resolve the         
problems of positive pressures  (transients, 
back-pressure) within drainage systems of 
multi-storey and high rise developments. 
Research and development into the solution 
over several years resulted in this intelligent 
product - allowing building designers to 
simplify their design of sanitary waste 
systems. The P.A.P.A. – in conjunction with 
the approved Studor AAVs – deals with 
negative AND positive pressures.  

FEATURES
• Lightweight unit.
• Robust construction.
• Easy installation.
• Resistant to many chemicals.
• Suitable for installation on commercial sites. 
• Push-fit connector.
• May be installed vertically or 

horizontally.

A Studor Maxi-Vent may be installed upon the 
top of the P.A.P.A. (when installed vertically), 
turning it into a positive and negative transient 
protection device.

INSTALLATION

• The P.A.P.A. should be connected to the 

installation instructions.

• For connection within Australian Standards 
refer to AS/NZS 3500.2:2003/Amdt 
1:2005.

• Refer to your local area regulations for 
open vent requirements.

WARRANTY

The Studor products have a lifetime warranty 
- equivalent to that of the drainage system 
in which they are installed. Visit 
www.studor.net for full details.

Temperature range 

Max. pressure rating
tightness

-200C to +600C (Europe)
-400F to +1500F (USA)

10,000 Pa (1m/40” H2O)
at 0 Pa or higher

Performance Parameter

 
 Component Material

 P.A.P.A. body ABS
 Internal container Isoprene
  Connector Rubber
  
Installation Recommendations  

  

Europe AU/NZ USA

DN 75-110 DN 80-100  3 “- 4 “

Connector

Note: Dimensions for reference only

P. A . P. A .

מידות ונתונים טכניים  

Pipe Sizes קוטר Ø צנרת

Materials מיוצר מ�

Volume Capacity ספיקה

Dimensions מידות

piping in accordance with Studor‘s             

General Details  

Technical Details & Measurments

P.A.P.A.™
LN/W20006

ATS 5200.463

TM
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STUDOR P.A.P.A.  - Positive Air Pressure Attenuator Multi-Storey Instalations

P.A.P.A.

25-50 floors

45F

25F

5F

Two in series 
at the base

One unit every 5 
floors to the 25th 
floor and then one 
every 10 floors 
thereafter

Positive A
ir Pressure A

ttenuator
w

w
w
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o
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et
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w
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w
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w
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 פ.א.פ.א. בהתקנה אופקית

להפחתת לחץ פוזיטיבי (חיובי)
ניתן להתקין גם במצב אנכי

 פ.א.פ.א. בהתקנה אנכית.

להפחתת לחץ נגטיבי (שלילי)
ופוזיטיבי (חיובי) יחד,

יש להתקינו במצב אנכי בלבד בשילוב
עם נשם מקסי-ונט בחלקו העליון.

9 floors+ Stacks

5F One Above 

One at the base 

Positive A
ir Pressure A

ttenuator
w

w
w

.stud
o
r.n

et

Positive A
ir Pressure A

ttenuator
w

w
w

.stud
o
r.n

et

תרשים התקנות אופייניות של
סטיודור פאפא

 יש להתאים התקנות
 פרטניות לפי יועץ

 האינסטלציה לכל פרוייקט
באופן ספציפי

Typical Installations
 

All drawings are provided 
for illustrative purpose only 

– always refer to national 
and local building 

regulations and legislation 
in the country of 

installation
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עשרות יח' מיני-ונט
במרכז הפיתוח של קונצרן יונדאי

קוריאה

מאות יח' של סטיודור מסוגים שונים 
בבנין הפרלמנט הסיני

בביג'ין � סין

אלפי יח' סטיודור בדירות יוקרה
פארק קירקמן באורלנדו

פלורידה � ארה"ב

אלפי יח' סטיודור שונים
הותקנו בשדה התעופה

מק-נמרה, דטרויד � ארה"ב

מאות יח' סטיודור שונים
מגדל D1 – דובאי

כ-300 יח' של מיני-ונט
ומקסי-ונט הותקנו בשדה התעופה

שאנדונג�סין

עשרות יח' מיני-ונט
ומקסי-ונט במבנה האופרה

סידני � אוסטרליה

כ-2000 יח' מיני-ונט
הותקנו בשדה התעופה הבינלאומי

בבנגקוק� תאילנד

עשרות יח' של מוצרי
סטיודור שונים בסוכנות

החלל NASA - מרילנד, ארה"ב
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  STUDOR PROJECTS AROUND THE WORLD מוצרי סטיודור בפרויקטים ברחבי העולם

עשרות יח' מקסי-ונט במלון סילנזה
מלגה�ספרד

מאות מוצרי סטיודור במלון הייט
דנוור קולורדו � ארה"ב

עשרות יח' סטיודור שונים
מלון גרנד מליה, מדריד�ספרד

מעל 300 יח' מיני-ונט במלון דירות 
מפואר, מלבורן�אוסטרליה

אלפי יח' סטיודור בגרנד בלג'יו וגרנד 
ונציה בקליר ווטר, פלורידה � ארה"ב

מאות יח' סטיודור שונים
מלון הולידי אין – אבו דאבי

עשרות יח' של מקסי-ונט ופ.א.פ.א. 
במלון קראון פלזה, בייג'ין�סין

מאות מוצרי סטודור במגדלי המילטון
H2 – H1 קווינסלנד�אוסטרליה

עשרות יח' של מיני-ונט בבית דירות 
פאר, ניו סאוט וולס�אוסטרליה
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מאות מוצרי סטודור במלון מגדל מפרש 
ע"ש טראמפ – פנמה

כ-180 יח' שולבו במגדל דירות (92 
קומות) במלבורן, ויקטוריה�אוסטרליה

מאות יח' סטיודור שונים
מלון הייאט
דנבר, קולורדו�ארה"ב

מאות יח' סטיודור שונים במגדל
הנז קולינס, מלבורן�אוסטרליה

1800 יח' מיני ומקסי - ונט
מגדל אירואיקר, מלבורן�אוסטרליה

עשרות יח' מקסי-פילטרה במגדל עם 
מסעדה, סידני�אוסטרליה

עשרות יח' מקסי-ונט
במגדל מגורים בהפי ואלי - הונג קונג
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  STUDOR PROJECTS AROUND THE WORLD מוצרי סטיודור בפרויקטים ברחבי העולם

110 יח' פאפא, 310 יח' מיני - ונט
55 יח' מקסי - ונט

פארק השעשועים פרארי – אבו דאבי

מעל 200 יח' סטיודור
באצטדיון טרופיקנה סנט פטרסבורג

פלורידה�ארה"ב

מאות יח' סטיודור שונים
O2 ארנה-איצטדיון
גריניץ' – אנגליה

כ-2000 יח' מיני ומקסי-ונט
באצטדיון האולימפי באטלנטה,

ג'ורג'יה – ארה"ב

מעל 300 יחי סטיודור שונים
באצטדיון קומריקה פארק
דטרויט, מישיגן � ארה"ב

כ-300 יח' סטיודור
שונים באצטדיון הקולוסאום,

נשוויל טנסי – ארה"ב

אלפי יח' סטיודור שונים
באצטדיון האולימפי,

בייג'ין – סין

כ-640 יח' סטיודור באצטדיון
,MCG האולימפי

מלבורן � אוסטרליה

מאות יח' סטיודור
באצטדיון קוימברה

פורטוגל
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United Kingdom  אנגליהAustrlia  אוסטרליה

United States  ארצות הבריתIsrael  ישראל

MBM המרכז הלוגיסטי של חברת
אזור התעסוקה - מודיעין

Hong Kong  הונג קונג

 מפת הפריסה השיווקית של סטיודור ברוב מדינות העולם

Studor
has its international sales

and distribution office
throughout the word

studors network of disributors covers most countries worldwide



Top of the range
Air Admittance Valve

designed for stack venting

Top of the range
Air Admittance Valve

designed for stack venting

סוף סוף –הגיע הסוף !!!
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