מצוק

TREKKER'S CENTER

ציוד מקצועי למטייל

PROFESSIONAL EQUIPMENT

סנפלינג וטיפוס הרים
ציוד עזר לחייל
רח' ויצמן  38כפר-סבא  ,44247טל/.פקס09-7604557 :

ספק משה"ב 83188935

רשימת ציוד לחיילים

הלבשה:

ציוד חיוני מאוד :

 תרמיל מזוודה  -מומלץ גב קשיח

 תחתון בוקסר למניעת שפשפת

 נייר טואלט

 טוש לסימון חפצים

 חולצות לבנות למדי א'

 ווזלין לשפתיים

 חולצות שרוול קצר/ארוך זית

 שעון יד

 ספריי לחיטוי הנעל

 תכשיר נגד יתושים

 מיתרים בעוביים שונים

 גרבי צבא

 גומיות למכנסיים

 גרביים למסעות ( 2זוגות)

 שמפו

 כובע פליז

 שרוך למשקפיים

 מכונת גילוח  +אפטר שייב

 נעלי ספורט

 מצית

 דיאורדורנט

 מנעול אוזן ארוך (קיטבג/נשק)

 ביגוד תרמי

 מראה בלתי שבירה

 חם  -צוואר

 תכשיר להרגעת עקיצות וכוויות

 חולצה מנדפת זיעה לריצה

מוצרים שניתן לדחות לאחר הגיוס:

 איזולירבנד שחור (להסוואה ושיפצור)

 סבונייה

 פק"ל כיסים

 משחולות לניקוי הקנה

 טלק

 משחת נעליים

 כפכפים למקלחת/סנדלים

 ארנק

 מברשת ומשחת שיניים

 כילה

 מנעול אוזן קצר (תיק אישי)

 כפפות

 תיק רחצה נפרש
 עט

 פנס  +סוללות
 אזיקונים

 גומי למחסנית

בריאות והיגיינה אישית:

 משחה למניעת שפשפת

 שקית שתייה צבאית
 רצועת נשק רחבה

 מדרס בולם זעזועים

 אטמי אוזניים איכותיים

 קוצץ ציפורניים

 סדין לשק שינה

 קופסא למברשת שיניים

 שרוכי נעליים רזרביים

 כיסוי לחוגר " -חוגרון"
 קליפס לאבטוח

 אסלונית למושב אסלה

 שק כביסה

 פלסטרים

 מגבת מנדפת

מצוק

 אולר  /פלייר
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מצוק

TREKKER'S CENTER

ציוד מקצועי למטייל

PROFESSIONAL EQUIPMENT

סנפלינג וטיפוס הרים
ציוד עזר לחייל
רח' ויצמן  38כפר-סבא  ,44247טל/.פקס09-7604557 :
בנים קרביים:

ציוד שמונפק ע"י צה"ל

 תיק צ'ימידן
 מעיל

 מנעול

 כומתה
 חגורה

 2 זוגות מדי א'

 נעליים

 גז מדמיע

 כפפות פליז

 חם – צוואר

 גומיות (לנעליים גבוהות)

 זוג גרביים

 חולצה קצרה
ערכת ציוד:

 נרתיק לדיסקית

 ערכת תפירה

 אטמי אוזניים

 סרט זוהר

 פינים לדסקיות הנעליים

 נרתיק פק"ל כיסים
 אזיקוני פלסטיק

 מיתרים עבים
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בנים שאינם קרביים:

בנות שאינן קרביות:

 מעיל

 מעיל

 תיק צ'ימידן

 תיק צ'ימידן

 3 זוגות מדי א'

 3 זוגות מדי א'

 גז מדמיע

 גז מדמיע

 נעליים

 נעליים

 כפפות פליז

 כפפות פליז

 גומיות (לנעליים גבוהות)

 גומיות (לנעליים גבוהות)

 חולצה קצרה

 חולצה קצרה

 נרתיק לדיסקית

 נרתיק לדיסקית

 חם – צוואר

 חם – צוואר

 זוג גרביים

 זוג גרביים

ערכת ציוד:

ערכת ציוד:

 ערכת תפירה

 ערכת תפירה

 אטמי אוזניים

 אטמי אוזניים

 סרט זוהר

 סרט זוהר

 פינים לדסקיות הנעליים

 כומתה

 גז מדמיע

 כפפות פליז

 חם – צוואר

 גומיות (לנעליים גבוהות)

 זוג גרביים

 חולצה קצרה
ערכת ציוד:

 נרתיק לדיסקית

 ערכת תפירה

 אטמי אוזניים

 סרט זוהר

 פינים לדסקיות הנעליים
 נרתיק פק"ל כיסים

 אזיקוני פלסטיק

 מיתרים עבים

 איזולירבנד

 איזולירבנד

 כיסוי לשעון יד

 כיסוי לשעון יד

 מברשת לנעליים

מצוק

 מנעול

 נעליים

 חגורה

 חגורה

 מעיל

 2 זוגות מדי א'

 כומתה

 כומתה

 תיק צ'ימידן

 חגורה

 מנעול

 מנעול

בנות קרביות:

 מברשת לנעליים

ויצמן  ,38כפר סבא

09-7604557

_Matzok

מצוק  -דע לאן אתה הולך

