
ראש השנה 100-200

2021
מ"המחירים אינם כוללים מע*



מטבח



סט סירים יציקת אלומיניום

'  חל5

PRISMA:סדרת 

:הסט כולל

מ  "ס20סיר 

מ  "ס24סיר 

כף ניילון בשילוב סיליקון

232₪:עלות הסט

₪  799:שווי החלפה ברשת



שיש  RICHSTONEחלקים5סט סירים 

זהב וכסף יציקת אלומיניום

: הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ"ס28' סוטז

כף ניילון

תרווד ניילון
ידיות ארגונומיות יצוקות  , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום

מכסה חסין חום מזכוכית שקופה. המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה

איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות   NON STICKמיפוי . עם חריר לשחרור האדים

מתאימים לשימוש, מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. המזון

,  מעלות150בתנור עד לטמפרטורה של 

₪  215:עלות
₪  842:שווי החלפה ברשת

:הסט כולל

ליטר3מ "ס20סיר 

ליטר4מ "ס22סיר 

חלד נירוסטה  –סט סירים מנירוסטה עשוי מפלדת אל 

משובחת18/10

מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

ידיות ארגונומיות אינן מתחממות בזמן הבישול

מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים

195₪:עלות

₪  599:שווי החלפה ברשת

חלקים  4סט סירים נירוסטה 

INBARסדרת 



מכסה נירוסטה+ מ "ס24ליטר 5+7סיר קוסקוס 

₪ 218:עלות
₪  599: שווי החלפה

סיר קוסקוס יציקה

24סיר קוסקוס יציקה 

ליטר9מ "ס

₪  181:עלות

₪579 : שווי החלפה

26סיר קוסקוס יציקה 

ליטר11מ "ס

₪  202:עלות

₪629 : שווי החלפה

 Nonstick foodציפוי . חלוקת חום שווה ויעילה. הסיר מיוצר מאלומיניום בתהליך רב שכבתי

safe 

מרגרינה או חמאה ומסייע לשמירה על  , שומן, הסיר מיועד לשימוש מופחת בשמן. עופרת

-מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . הבריאות

Non stick. טבעת סיליקון  . למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה

מסביב למכסה לאיטום מיטבי ולשמירה על ציפוי ה

.  בהעברה ולאחיזה בטוחה, לנוחות בשימוש, נעימות למגע ומבודדות חום בעיצוב מיוחד

ידיות ארגונומיות Soft touch. מסננת אידוי להכנת קוסקוס ואידוי מזון

מתאים לשימוש בכל סוגי  . מגני להבה בין הידיות לגוף הסיר מונעים את התחממות הידיות

.הכיריים כולל אינדוקציה

תחתית הסיר  . 18/10סיר הקוסקוס עשוי נירוסטה פלדת אל חלד 

שכבות המוצמדות בטכנולוגיית היצור המתקדמת ביותר  3עשויה 

Impact bonding: בעולם

מכסה . המקנה חוזק מרבי לתחתית ומאפשרת פיזור חום אחיד

ידיות הסיר  , עם כפתור בקליט18/10הסיר עשוי מפלדת אל חלד 

.שחור איכותימבקליטעשויות 

סיר מסננת אידוי עשויה נירוסטה עם חורים לאידוי  -סיר עליון 

,  הסיר מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. הקוסקוס

לשימוש בתנור עד

.מתאים לשימוש במדיח הכלים. מעלות150לטמפרטורה של 



מ עם מכסה זכוכית נירוסטה ידיות  "ס22ליטר 5סיר פסטה 

אדומות

178₪:עלות
₪  449: ברשת: שווי החלפה

RAINBOWמ שחור "ס22סיר פסטה 

מבטיח  ,Dura marbleמיוצר מיציקת אלומיניום בתהליך רב שכבתי ובציפוי 

,שומן, סדרת הסירים מיועדת לשימוש מופחת בשמן. חלוקת חום שווה ויעילה

ידיות ארגונומיות  . מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה' מרגרינה וכד

מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה Soft touchוכפתור מכסה 

מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות . ולאחיזה בטוחה

מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר. הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות

למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת  -לשחרור אדים 

המכסה

.סיר ייחודי עם ידיות מיוחדות המונעות מהמכסה ליפול בעת סינון הנוזלים מהסיר

.ניתן לשימוש כסיר בישול רגיל, כמו כן. הפשרה ובישול ירקות, מיועד לבישול פסטה

.ידיות הסיר עשויות בקליט איכותית ואינן מתחממות בעת הבישול

מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ובמדיח הכלים

136₪:עלות
₪ 429:שווי החלפה



Tavor’ חל4סט סירים נירוסטה 

:  הסט כולל

מ  "ס18ליטר 2.5סיר 

מ  "ס22ליטר 4.5סיר 

212₪:עלות
₪ 839:שווי החלפה ברשת



מ  "ס18זוג מחבתות שקשוקה : הסט כולל

תרווד עץ+ 

מלחיה פלפליה+ 

₪  146:עלות
479₪: שווי החלפה

חלקים  4מארז פיקולו חלקים במארז4סט שקשוקה 

: הסט כולל

מ  "ס16מחבת + מ"ס16סיר 

מ  "ס14קלחת + 

₪  121:עלות
₪  409:  שווי החלפה

ידיות  . בטוחה לשימוש עם ציפוי רב שכבתי המונע הידבקות המזון. מיוצר מיציקת אלומיניום בתהליך רב שכבתי

מבודדות חום Soft touchארגונומיות 

מיועדת . לבישול מיטבי וחיסכון באנרגיה-חלוקת חום שווה ויעילה . בהעברה ולאחיזה בטוחה, לנוחות בשימוש

מתאימה לכל סוגי הכיריים. לשימוש מופחת שמן

מומלצת שטיפה ידנית בלבד. כולל אינדוקציה

חלקים5מארז פיקולו 

:הסט כולל

מ"ס16סיר 

מ"ס16מחבת 

כף ותרווד מיני סיליקון

₪  122:עלות

₪  409:שווי החלפה



Cubeיציקת אלומיניום ’ סוטז

ליטר  2.5, מ"ס24' סוטז

ח"ש129:עלות
₪  429:  שווי החלפה

ליטר  4, מ"ס28' סוטז
₪  158:עלות קניה

₪  549: שווי החלפה

ליטר  6.2, מ"ס32' סוטז
₪  204:עלות

₪  699: שווי החלפה

 ,PFOAבטוח לשימוש ומונע הידבקות המזון ללא . חלוקת חום שווה ויעילה, מיוצר מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד' סוטז
כפתור ארומה להוספת . למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה-מכסה מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . קדמיום או עופרת

 Non stickטבעת סיליקון עבה מסביב למכסה לאיטום מיטבי ולשמירה על ציפוי ה . נוזלים הדרגתית
.מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות. נעימות למגע ומבודדות חום Soft touchידיות ארגונומיות 

.  מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



136₪:עלות
₪ 399:שווי החלפה ברשת

Merlot’ סוטז

מ"ס28' סוטז
₪ 121:עלות

₪  369:שווי החלפה
מ"ס34' סוטז
140₪:עלות

419₪: שווי החלפה 

מ עם מכסה זכוכית ארז"ס28' סוטז RAINBOWמ "ס28' סוטז

107:עלות

309: שווי החלפה ברשת 

RAINBOWמ "ס30' סוטז

113:עלות

349: שווי החלפה ברשת 

Mineral Stoneיציקת אלומיניום ' סוטז
מ"ס24' סוטז

₪ 95:עלות
299₪: שווי החלפה

מ"ס26' סוטז

₪  107:עלות
349₪: שווי החלפה

מ"ס28' סוטז

₪ 110:עלות
369₪: שווי החלפה

מ"ס32' סוטז

₪ 154:עלות
499₪: שווי החלפה

מ"ס36' סוטז

₪ 104:עלות
569₪: שווי החלפה



מ עם כפתור ארומה  "ס35* 25רוסטר

Mineral Stone

152₪: עלות

469₪: שווי החלפה ברשת 

גריל עגולה עם מכסה  ה'פלנצ

Mineral Stone ציפוי בגימור שיש

116₪: עלות

369₪: שווי החלפה ברשת 

Mineral Stoneמ "ס35* 25תבנית רוסטר

₪  136:עלות

429: שווי החלפה

Pfluonבטוח לשימוש עם ציפוי . חלוקת חום שווה ויעילה, מיוצר מיציקת אלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי

marble מונע הידבקות המזון, שיש רב שכבתי,

ידיות ארגונומיות יצוקות  . מתאים לתנור ולכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. קדמיום או עופרת ,PFOAללא 

עם כפתור ארומה להוספת נוזלים. לאחיזה יציבה

לנוחות ובטיחות בשימוש ובהעברה, מבודדות חום, הדרגתית זוג כפפות בד גדולות

,איכותי בגימור שיש NON STICKציפוי 

מכסה מזכוכית מחוסמת עם ידית מיוחדת  

,להנחת כף טיגון

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



98₪:עלות
₪ 299:שווי החלפה ברשת

₪  110:עלות
₪  369:   שווי החלפה

 Mineral Stoneמ "ס36*26מלבנית ה'פלנצ
יציקת אלומיניום

120₪:עלות
₪  369:  שווי החלפה

 Mineral Stoneמ "ס25* 26ה'פלנצ

אלומיניום ציפוי בגימור שיש

 Mineral Stoneמ "ס34* 26ה'פלנצ

אלומיניום ציפוי בגימור שיש



מחבתות בגימור שיש זהב מיציקת אלומיניום

מ"ס24+ 20:זוג מחבתות

₪  117:עלות
439₪: שווי החלפה

מ"ס28+24מחבתות 
₪  146:עלות

₪  569:שווי החלפה

:  מחבתות יציקת אלומיניום2

מ פוקסיה"ס26+ מ ורוד בהיר "ס20

PRISMA
RICHSTONE

₪  162:עלות
549₪: שווי החלפה

מחבת עמוקה  : מחבתות יציקת אלומיניום2

מ "ס28מחבת שטוחה +מ "ס24

MODERNA

₪  179:עלות

715₪: שווי החלפה



Merlot:סט מחבתות

מ  "ס24+ 20:זוג מחבתות

₪  103:עלות
299₪: שווי החלפה
מ  "ס26+ 20:זוג מחבתות

₪  115:עלות
₪  339:שווי החלפה

Merlotמ "ס20+24+28מחבתות 3סט 

₪  195:עלות
629₪: שווי החלפה



צבעים3מגיע ב ** -יציקת אלומיניום ' חל2מארז מחבתות 

CASUAL

:המארז כולל

מ"ס20* 4.7מחבת 

מ"ס24* 5.7מחבת 

₪ 118:עלות

₪ 369:שווי החלפה

צבעים3מגיע ב ** -יציקת אלומיניום ' חל2מארז מחבתות 

CASUAL

:המארז כולל

מ"ס20* 4.7מחבת 

מ"ס26* 5.2מחבת 

₪ 124:עלות

₪ 389:שווי החלפה

צבעים3מגיע ב ** -יציקת אלומיניום ' חל3מארז מחבתות 

CASUAL

:המארז כולל

מ"ס20* 4.7מחבת 

מ"ס22* 5מחבת 

מ"ס26* 5.2מחבת 

₪ 182:עלות

₪ 569:שווי החלפה

:המארז כולל

מ"ס20* 4.7מחבת 

מ"ס24* 5.2מחבת 

מ"ס28* 5.7מחבת 

193₪:עלות

₪ 599:שווי החלפה

צבעים3מגיע ב ** -יציקת אלומיניום ' חל3מארז מחבתות 

CASUAL



RAINBOWמ "ס20+24+28מחבתות 3סט 

₪ 151:עלות
₪   469: שווי החלפה

RAINBOWמ "ס20+22+26מחבתות ( 3)סט 

₪ 141:עלות
₪  439: שווי החלפה



ידית נירוסטה חריטה  ' חל4סט סכינים 

דמסקוסגימור 

: הסט כולל

מ  "ס17.5סנטוקוסכין 

מ  "ס20סכין פריסה 

מ    "ס12.5סכין רב שימושית 

כפפת הגנה
₪  139:עלות

₪  499:שווי החלפה

ידית נירוסטה  ' חל3סט סכינים 

דמסקוסחריטה  גימור 

: הסט כולל

מ  "ס17.5סנטוקוסכין 

מ    "ס12.5סכין רב שימושית 

כפפת הגנה
124₪:עלות

₪  399:שווי החלפה

סט סכינים ידית נירוסטה מרוקע על בלוק 

'חל3משחיז + עץ 

:הסט כולל

מ"ס20סנטוקוסכין 

מ"ס12.5פטיסכין 

בלוק עץ עם משחיז

₪  182:עלות

₪  579:שווי החלפה

סכינים מרוקע  2סט 
SHIBUYA

:הסט כולל

מ"ס17.7סנטוקוסכין 

מ"ס12.5עזר /פטיסכין 

₪ 124:עלות

₪ 399:שווי החלפה



חלקים2מארז סכינים 

WASABI

:  הסט כולל

מ  "ס17סנטוקוסכין 

סכין רב שימושית  

מ "ס12.5
₪  130:עלות

₪  399:שווי החלפה

מ  "ס17סכין סנטוקו 

מ  "ס20סכין שף 

150:עלות
479₪:שווי החלפה

סכינים ציפוי נון סטיק3סט 

Black Edition

:הסט כולל

מ"ס17סנטוקוסכין 

מ"ס12.7סנטוקוסכין 

מ"ס12.7פטי/סכין עזר

₪  134:עלות

₪  43:שווי החלפה

ציפוי נון סטיק:מארז סכינים וקרש חיתוך עץ 

Black Edition

:הסט כולל

מ"ס17.70סנטוקוסכין 

מ"ס12.70פטי/סכין עזר

קרש חיתוך עץ

₪  124:עלות

₪  399:שווי החלפה



:המארז כולל

ל"מ2700מיכל אחסון מלבני 1

ל"מ300אחסון מלבני מיכלי2

ל"מ600אחסון מלבני מיכלי2

ל"מ1150אחסון מלבני מיכלי2

ל"מ1200אחסון מלבני מיכלי2

114₪:עלות

₪  449:שווי החלפה

חלקים9אחסון מיכלימארז 

:המארז כולל

מ"ס28תבנית פאי 

מ"ס28תבנית קפיץ שוליים רחבים 

מ"ס33תבנית אינגליש 

מטרפה סיליקון

ספטולה סיליקון

95₪:עלות

₪  299:שווי החלפה

עם אביזרי מטבח קרבון סטיל:סט תבניות 

Bake it up תכלת/ורוד



ל זכוכית דופן כפולה "מ290מאגים עם ידית 6

135₪עלות
₪  435:שווי החלפה ברשת

ל"מ250( 6)סט מאגים עם ידית 

117₪:עלות
₪  375:שווי החלפה ברשת

מתקן לקפסולות לקפה+ ל"מ80( 6)סט כוסות 

₪  108:עלות
₪  325:שווי החלפה ברשת

ל זכוכית דאבל וול"מ350( 2)סט כוסות עם ידית 

₪  128:עלות
₪  387:שווי החלפה



ל"מ450סט כוסות  

זכוכית דופן כפולה

כוסות דאבל גלאס6סט 
120₪:עלות

₪  375:שווי החלפה ברשת

ל זכוכית דופן כפולה"מ300כוסות 6סט 

כוסות דאבל גלאס6סט 
128₪:עלות

₪  387:שווי החלפה

ל "מ290מאג עם ידית 6סט 

זכוכית דופן כפולה 

כוסות דאבל גלאס6סט 
₪  142:עלות

₪  477: ברשת: שווי החלפה



111₪:עלות
₪  399:שווי החלפה ברשת

BERRY-סועדים6-חלקים  ל24ם נירוסטה "סכו' מע MADLENEסועדים 12–חלקים ל 48ם נירוסטה "סכו' מע

ח"ש176: עלות
₪  629:   שווי החלפה

QUEENסועדים 6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו' מע

124₪:עלות
₪  449:שווי החלפה



מחבתות יציקת אלומיניום מסדרת  3סט 

BLACK SHALE
מ"ס20מחבת קוטר 

מ"ס24מחבת קוטר 

מ"ס28מחבת קוטר 

160₪:עלות
₪ 857:שווי החלפה 

חלקים יציקת אלומיניום מסדרת  3סט בישול 
BLACK SHALE

MRBS3003דגם 
מ"ס24מחבת קוטר 

ליטר4.5מכסה זכוכית +24סיר 

140₪:עלות
₪ 708: שווי החלפה



+  מ "ס15סנטוקוסכין 3אדוני סט 

משחיז דו  + לוח חיתוך מבמבוק 

שלבי באריזה מתנה

₪ 159:עלות

מ סכין  "ס17סנטוקוחלקים טום אביב כולל סכין 3סט 
ARCOSTEELמ ומשחיז תלת שלבי "ס12שירות 

מ"ס17סנטוקוסכין 

חיתוך לקוביות  , סכין רש שימושית לקיצוץ, סכין שף

.נתחי בשר ודגים, ופריסה לרצועות של ירקות

.להב הסכין מחורץ להפחתת הידבקות המזון בעת החיתוך

מ"ס12סכין שירות 

:סכין המתאימה לכל משימה

גבינות ועשבי  , פירות, פריסה וקיצוץ של ירקות, לחיתוך

.תיבול

להב הסכין מחורץ להפחתת הידבקות המזון בעת  

.החיתוך

משחיז תלת שלבי

הסט נמכר באריזת מתנה מהודרת מעוטרת בעיטורי זהב  

מבריקים ובעלת סגירת מגנט אלגנטית
₪  145:עלות

17בגדלים מסדרת טוב אביבסנטוקוסכיני 3סט 
ARCOSTEELמ "ס12.5-מ ו"ס14מ "ס

סט סכיני שף יפני

קיצוץ ופריסה לרצועות דקות  , מיועדות לחיתוך•

.ירקות ופירות, דגים, ועבות של בשר

להב מחורץ מפחית הידבקות המזון בעת  •

.החיתוך

סט סכינים זה נותן מענה לחיתוך מזון בכל •

בגדלים הנדרשים ומתאים למגוון שימושים  

.ומשתמשים שונים

:הסט כולל 

מ"ס12.5סנטוקוסכין 

מ"ס14סנטוקוסכין 

מ"ס17סנטוקוסכין 
₪  169:עלות



סט סירים מסדרת אדוני

:הכולל'  חל4

3.5' סמ20סיר + ליטר1.8' סמ16סיר 

ליטר

ח"ש200:עלות

מסדרת  Arcosteelמ מחברת "ס34.5ליטר 8רוסטר

.בלאקאדוני פלוס 

מעוצב במראה יוקרתי מודרני  בלאקסדרת אדוני פלוס 

.חדשני 

שכבות של ציפוי נון סטיק מונע  3-הכלים מורכבים מ

.הידבקות 

מאפשר בישול   PFOAועופרת וללא קדיוםהציפוי ללא 

.בריא ללא שמן או עם כמות שמן מופחתת 

.מכסה ארומטי בעל זכוכית מחוסמת 

הסדרה כולה מותאמת לכל סוגי הכיריים כולל כיריים  

.מסוג אינדוקציה וניתן לניקוי במדיח

.מעלות 180ניתן להשתמש בתנור עד 

.שנות אחריות 10

מ"ס34.5אורך 

.מ "ס24.5רוחב 

.מ "ס11גובה 

173₪:עלות

34X26 Arcosteelארקוסטילפלטת גריל 
adoniדגם  stone   פלוס ידיות סיליקון

.נשלפות 

שכבות של ציפוי  3-כלי הבישול מורכב מ

STONE   בעל עמידות גבוהה ביותר

.המונעות הידבקות המזון לכלי 

הכלי מאפשר בישול בריא ללא שמן או עם 

.כמות שמן מופחתת 

מפזר את  , הכלי מורכב מיציקת אלומיניום

לתוצאות בישול  , החום באופן שווה

.איכותיות וחיסכון באנרגיה 

.המוצר מגיע באריזת מתנה 

מותאמת לכל סוגי הכיריים כולל כיריים  

.מסוג אינדוקציה וניתן לניקוי במדיח

האירופאי,הגרמנימותאם לדרישות התקן 

CE  והאמריקאיFDA,   ללא עופרת וללא

.קדמיום

שנות אחריות10

152₪:עלות



טאגיןמולטי קוק ארקוסטיל

סמ33גז והגשה  , שחור לתנור

₪ 120:עלות

פעמון גבוה  + מעמד לעוגה על רגל  

מ"ס*3028

105₪:עלות

עם מכסה סינון' ל5-' סמ22סיר פסטה 

₪ 150:עלות



"ליה"חלקים דגם 4סט בישול 

.גוף הכלי עשוי יציקה אלומיניום המאופיינת בהולכת חום שווה

גרמניה GRANITE GREDBLON NON STICKציפוי 

.רב שכבתי למניעת הידבקות המזון

.מבודדות חום, נשלפות לאחיזה ולניקוי סליקוןידיות 

.בתוספת כף סיליקון

.כפתור המכסה בעל מגרעת להנחת כף הבישול

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

ליטר4.6, מ "ס24סיר 

מ"ס24מחבת 

כף סיליקון

₪  210:עלות

₪  899.9:שווי החלפה

thermo spotחלקים 3סט בישול "ליה"חלקים דגם 4סט 

עם הסימון החכם   THERMO SPOTסדרת 

.כשהכלי חם

,  למניעת הידבקות המזון NON STICKציפוי 

לשימוש מופחת בשמן

.ולניקוי קל ונוח

.ידיות אחיזה לשימוש נוח ובטוח

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

מ”ס24מחבת 

מ”ס24סיר 

223₪:עלות

₪ 1,119:שווי החלפה



דיאנה“חלקים דגם 3סט בישול 

רב שכבתי במראה שיש NON STICKציפוי 

ידיות ארגונומיות שאינן מתחממות לאחיזה  

בטוחה

ונוחה

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

כפתור המכסה בעל מגרעת להנחת כף הבישול

155₪:עלות

₪   599:שווי החלפה

מערכת בישול והגשה מיני להגשה אישית ומרכזית

:המארז כולל

מ"ס20זוג מחבתות שקשוקה 

ליטר0.8, מ "ס16' סוטז

צבע כחול

142₪:עלות

₪  429.9:שווי החלפה

"שףפרייבט"חלקים דגם 4סט בישול 



סירים נירוסטה2-סט בישול יוקרתי 

בצבע זהב

:המארז כולל

ליטר1.3מ "ס16* 6סיר 

ליטר1.8מ "ס18* 6סיר 

155₪:עלות

₪ 599:שווי החלפה

ליטר  5מ "ס30* 7.5בגודל " דיאנה"' סוטאז

בצבע

אפור עם מכסה זכוכית

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

רב שכבתי במראה שיש NON STICKציפוי 

,  ידיות ארגונומית נוחות שאינן מתחממות

להעברה

בטוחה ונוחה

כפתור המכסה בעל מגרעת להנחת כף הבישול

₪  108:עלות

₪  439:עלות

"דיאנה"' סוטאז



אפייה וצלייה, חלקים לבישול3מולטי רוסטר

עשוי מיציקת אלומיניום להולכת חוםהרוסטרגוף 

.מהירה ואחידה לחיסכון בזמן ואנרגיה 

לשימוש, למניעת הידבקות המזון  NON STICKציפוי 

.מופחת בשמן וניקוי קל ונוח

מתאים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה שלהרוסטר

מעלות220

ה'כפלנצעם מכסה יציקה ייחודי המשמש גם 

בתופסת מכסה זכוכית

ובנוסף זוג כפפות

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

230₪:עלות

₪  650:שווי החלפה

חלקים3מולטי רוסטר
Florenceתבניות אפייה 2מארז 

זוג תבניות אפייה מיציקת אלומיניום  

להולכת חום שווה

!!לאפייה מושלמת

29* 16.5* 7תבנית 

*22* 22תבנית 

₪  108:עלות

₪  379.9:שווי החלפה



מארז זוג מחבתות לטיגון בעלות ידית שאינה

איכותי למניעת הדבקות המזון NON STICKמתחממת 

מתאים לכול סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

תרווד מחורר+ מ "ס28+ מ "ס20

צבע כחול

₪  155: מחיר 

₪  599.90: שווי צרכן

MIKAמארז זוג מחבתות דגם 
חלקים סיליקון11מארז אפייה 

חלקים סיליקון11מארז אפייה 

,כפות מידה לקקן4תבניות 4סט אפיה הכולל 

מברשת ומקציף מסיליקון מתאים לתנור מדיח

₪  122:עלות

₪  299:שווי החלפה



:חלקים הכולל8מארז שף מקצועי 

34.5ACACIA* 21* 15ר'בוצ

מ"ס20סכין רב תכליתית 

מ"ס17.5לחיתוך וקיצוץ כל סוגי המזון סנטוקוסכין 

מ"ס9סכין קילוף 

מ"ס9קולפן 

דגים ועוף, מספריים רב שימושיות לחיתוך בשר

משחיז סכינים

מגן אצבעות

מחוזקות FORGEDהסכינים בסדרה הינן סכיני 

מאפשר עבודה קלה ונוחה וחיתוך מדויק של כל סוגי

המזון

130₪:עלות

₪  579.9:שווי החלפה

מחוזקותסנטוקוסכיני 3, מ"ס36* 24מקצועי ר'בוצ

מ"ס12.5/ מ"ס14/ מ"ס18

מתאים לחיתוך ACACIAבלוק מקצועי מעץ ר'בוצ

.והגשה

על פני להב SANTOKUהמבנה הייחודי של חריצי ה 

מאפשר עבודה נוחה קלה וחיתוך מדויק של כל, הסכין

.סוגי המזון

130₪:עלות

₪ 600:שווי החלפה

חלקים נירוסטה  24סועדים 6ם יוקרתי ל "סט סכו

-אל

צבע זהב, דור-18/10חלד 

,שימוש קל ונוח , PVDמצופה בשיטת 

.בלי להתפשר על היופי והאיכות

202₪:עלות

₪ 599:שווי החלפה



"ירדן"חלקים דגם 48סועדים 12ם ל "סט סכו

:הכולל" ירדן"חלקים דגם 48סועדים 12ם ל "סט סכו

מזלגות12

סכינים12

כפות12

כפיות12

₪ 185:עלות

₪  599.9:שווי החלפה

PORCELAIN BASICחלק דגם 18מערכת אוכל 

חלקים דגם18סועדים 6סט אוכל זכוכית ל 

PORCELAIN BASIC " הכולל:

צלחות מנה ראשונה6

צלחות עיקרית6

צלחות מרק6

מתאים לשימוש במדיח ובמיקרו

122₪:עלות

₪  349.9:שווי החלפה



מארז מהודר הכולל

:חלקים הכולל4סט 

1ב 3מולטיקוקר-מ "ס24סיר 

בישול, תכליתי המשמש לטיגון-סיר בישול רב

.ואידוי מזון

תנור+ מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים 

:שימוש בתנור

380ללא מכסה \מעלות 220עם מכסה עד 

מעלות

:ליטרים

ליטר4.3
:מידות של החלקים הנוספים

מ  "ס9*24*24:סלסלת טיגון

מ"ס20*2: משטח אידוי מנירוסטה

₪  202:עלות

₪  900:שווי החלפה



חלקים5סט 

:צבעים הכולל 4מגיע ב 

מ"ס20סיר • 

מ"ס24סיר • 

מצקת• 

סדרת MINERAL LIMITED EDITIONמביאה לכם את הדור 

תוספת המינרל החום מעניקה. הבא של הבישול הטבעי באבן שיש

לציפוי חוזקות ומאפשרת בישול טבעי ובריא כמעט ללא שמן וללא

.חשש מפליטת גזים בחימום יתר וקילוף הציפוי

כלי הבישול מסדרת brown mineralמיוצרים בטכנולוגיה חדשה 

של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח החיצוני

,הכלים מיוצרים בעובי משתנה. ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

.לנוחות השימוש ואפקטיביות מרבית, בסיס עבה ושוליים צרים

משטח פנימי מאבן שיש mineral stoneהינו משטח שיש עם 

אינו מכיל כימיקלים, תכונות נון סטיק מעולות, חיזוק של מינרל חום

.רעילים ומהווה חלק מיציקת הסיר

בסיס עבה עם תחתית אינדוקציה מקצועית המשפרת את

לבישול בריא עוד יותר-אפקטיביות פיזור החום 

.אינדוקציה, קרמי, חשמל, גז-מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים• 

)מעלות220כולל המכסה עד (מעלות 260מתאים לשימוש בתנור עד • 

.חודשי אחריות24

₪ 182:עלות

₪ 750:שווי החלפה



:מארז מהודר הכולל
LIMITED EDITION  חלקים4סט

:צבעים הכולל 4מגיע ב 

מ"ס28סוטאז• 

מ"ס32סוטאז• 

סדרת MINERAL LIMITED EDITIONמביאה לכם את הדור 

תוספת המינרל החום מעניקה. הבא של הבישול הטבעי באבן שיש

לציפוי חוזקות ומאפשרת בישול טבעי ובריא כמעט ללא שמן וללא

.חשש מפליטת גזים בחימום יתר וקילוף הציפוי

כלי הבישול מסדרת brown mineralמיוצרים בטכנולוגיה חדשה 

של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח החיצוני

,הכלים מיוצרים בעובי משתנה. ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

.לנוחות השימוש ואפקטיביות מרבית, בסיס עבה ושוליים צרים

משטח פנימי מאבן שיש mineral stoneהינו משטח שיש עם 

אינו מכיל כימיקלים, תכונות נון סטיק מעולות, חיזוק של מינרל חום

.רעילים ומהווה חלק מיציקת הסיר

בסיס עבה עם תחתית אינדוקציה מקצועית המשפרת את

לבישול בריא עוד יותר-אפקטיביות פיזור החום 

.אינדוקציה, קרמי, חשמל, גז-מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים• 

מעלות220כולל המכסה עד (מעלות 260מתאים לשימוש בתנור עד • 

216₪:עלות

₪  949:שווי החלפה



BLACKBERRYסדרת 
חלקים5סט 

20סיר • , ליטר 2.6

24סיר • , ליטר 4.2

כף סיליקון• 

לנוחות השימוש, בסיס עבה ושוליים צרים

.ואפקטיביות מרבית

195₪:עלות

₪  1,050:שווי החלפה ברשת

מכסה ארומטי+ מ "ס39*26, ליטר7.8:רוסטר

מסדרת השיש השחור המקורית

135₪:עלות

₪  499:שווי החלפה

עם מכסה ארומטירוסטר

ELITEכולל כף סיליקון מסדרת 

175₪:עלות
₪600 :שווי החלפה



מ שיש "ס34פלטת גריל מרובעת עם מכסה 

שחור

מביאה למטבח חדשנות ואיכות ומבטיחה  
black marbleמסדרת  

.בישול טעים יותר

₪  135:עלות

₪  500:שווי החלפה 

5.5חלקים בנפח 3סיר קוסקוס ואידוי עשוי אלומיניום 
DARNAליטר בציפוי אבן שיש 

.חלקים3קוסקוס משובח / סיר אידוי 

.עיצוב ייחודי חדשני

|  אינדוקציה | אלקטרוני | מתאים לכל סוגי הכיריים גז 

.קרמי| הלוגן 

.ציפוי נון סטיק משובח
155₪:עלות

₪  599:שווי החלפה ברשת

מ שיש שחור"ס32מחבת גריל כפולה ומתפרקת 
סדרת black marbleמביאה למטבח חדשנות ואיכות 

.ומבטיחה בישול טעים יותר
כלי הבישול מסדרת black marbleמיוצרים בטכנולוגיה 

חדשה המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה אחת
המשטח הפנימי. חזקה ועמידה ביותר black stoneהינו 

משטח אבן שיש עם תכונות NON-STICKמעולות ומהווה 

.חלק מיציקת הסיר

לא כולל)מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים 

(אינדוקציה

128₪:עלות

₪ 500:שווי החלפה



סדרת black marbleמביאה למטבח חדשנות ואיכות 

.ומבטיחה בישול טעים יותר
כלי הבישול מסדרת black marbleמיוצרים בטכנולוגיה 

חדשה המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה אחת
המשטח הפנימי. חזקה ועמידה ביותר black stoneהינו 

משטח אבן שיש עם תכונות NON-STICKמעולות 

מתאים לשימוש על מגוון. ומהווה חלק מיציקת הסיר

סוגי כיריים  כולל אינדוקציה
חמש שנים–אחריות 

115₪:עלות

₪  399:שווי החלפה

חלקים48ם מהודר "סט סכו

:סועדים הכולל -12חלקים ל 48סט 

•סכינים 12

•מזלגות 12

•כפות 12

•כפיות 12

-18/10נירוסטה אל חלד 

שנים5: אחריות
₪  150:עלות

₪  650:שווי החלפה

1.4116חלד גרמנית –להב מפלדת אל-סכינים4מארז 

מ"ס20| סכין שף 

.  סכין המיועדת ליותר מאשר פעולות פשוטות של קיצוץ וחיתוך

בזכות להב ארוכה ביחס לשאר

סכין זו מאפשרת חיתוך של נתח בשר עבה או פירוק  , הסכינים

.של עוף שלם בקלות וביעילות

מ"ס13סנטוקוסכין 

סכין שף יפני

מ"ס20סכין פריסה 

מ"ס9סכין קילוף 

,  קילוף, עיטור. מושלמת עבור כל משימות החיתוך הקטנות

.חיתוך ופריסה של פירות וירקות קטנים

שנות אחריות10

149₪:עלות

₪ 600:שווי החלפה



חלקים18סט צלחות 

צלחות למנה  6

ראשונה

צלחות למנה  6

עיקרית

קעריות למרק6

₪  101:עלות

₪ 499:שווי החלפה

חלקים18סט צלחות 

צלחות למנה ראשונה6

צלחות למנה עיקרית6

קעריות למרק6

115₪:עלות

₪  599:עלות



:מארז אפייה מהודר הכולל

מ"ס34תבנית פיצה מחוררת 

24רוסטרתבנית • * מ "ס32

מ"ס22קוגלהוףתבנית 

מברשת סיליקון+ לקקן

100₪:עלות

₪ 300:שווי החלפה

:חלקים הכולל8סט 

מ"ס20סכין שף • 

מ"ס18סנטוקוסכין • 

מ"ס13תכליתית -סכין רב• 

קרש חיתוך עץ שיטה• 

מספרים• 

קולפן• 

משחיז• 

מגן אצבע• 

128₪:עלות

₪ 400:שווי החלפה

כלי אחסן לאוכל יבש דגם8סט 
ידי סיבוב פשוט של הכפתור-פתיחה ונעילה על–קל לשימוש 

.פינות מעוגלות למזיגה קלה, במרכז המכסה 
מכסה דק המגדיל את נפח האחסון  –שטח אחסון מוגדל 

כפתור נעילה במרכז המכסה  –שמירה על טריות המזון .

היוצר

.אטימות מוחלטת
.שימוש יעיל של שטח האחסון–עיצוב מודולרי 

.מושלם עבור כל סוגי מזון יבש

ליטר0.55מכלים של 4

ליטר2.1מכלים של 2

ליטר1.35מכל של 1

ליטר2.7מכל של 1

128₪:עלות

₪ 499:שווי החלפה



 ARCOSמארז מזוודה מהודר 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

מ"ס33-25קרש חיתוך במבוק 

₪ 81:עלות

₪  238:שווי החלפה ברשת

ARCOSמארז מזוודה מהודר 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

שלבים גס ועדין עכבר 2משחיז סכינים שחור 

בתליה

מ"ס33-25קרש חיתוך במבוק 
121₪:עלות

₪ 396:שווי החלפה ברשת

ARCOSמארז מזוודה מהודר 

ידית  3עובי 36-24בוצר מקצועי מעץ מלא 

אחיזה נירוסטה

ידית  סמ25סכין בשר משופע חריצים  

2900ARCOSאדומה פלסטיק מסדרת 

142₪:עלות
310₪:שווי החלפה



15סכין +בלוק אחסון סכינים שחור 

סכין+ניצהמ "ס20סכין+ניצהמ "ס

סכין ירקות +ירקות חלק ידית שחורה 

מספריים+שחורהמשונן ידית 

169₪:עלות

536₪:שווי החלפה ברשת

בלוק לאחסון סכינים ARCOSמארז מזוודה מהודר 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

9-36גס ועדין  ARCOSמשחיז שולחני 
TOOLSבלוק אחסון חדש  שחור 

₪  195:עלות
₪  695:שווי החלפה

בלוק לאחסון  ARCOSמארז מזוודה מהודר 

סכינים

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  
TOOLSבלוק אחסון חדש  שחור 

₪  216:עלות
₪  715:שווי החלפה



 CAPSTONE:מ ידית אדומה מסדרת"ס30ווק 

Solid Rockטבעי שיישציפוי 

128₪:עלות
₪ 399:שווי החלפה ברשת

מטאלי זהב ARCOSמארז סכיני 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

122₪עלות

₪ 427:שווי החלפה

סכינים6סט 
 ARCOSמ עם חריצים ”ס18סנטוקוסכין שף 

NIZA
ARCOS NIZAמ ”ס11סכין מטבח 
סכין מריחה, מ”ס10חלקה+משוננתסכין ירקות 

ARCOSמ ”ס6מ וסכין טורנה באורך ”ס7
ח"ש115:עלות

₪   399:שווי החלפה

CAPSTONEמ מסדרת "ס40*25רוסטרסיר 

Solid Rockטבעי שיישציפוי 

162₪:עלות
₪ 399:שווי החלפה



ARCOSסכיני 3המארז'פלאנצ: מארז בישול 

ציפוי  קאפסטוןלצליית בשר וירקות סדרת פלאנצה

מתאים לכל סוגי הגז , טאץסופט ידיות,אלומניוםיצקית,שיש

כולל אינדוקציה  

:ARCOSסט סכיני 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

₪ 209:עלות

727:שווי החלפה ברשת

שיישציפוי  CAPSTONEמ "ס40*25רוסטרסיר 
Solid Rockטבעי 

₪    162:עלות
₪ 399:שווי החלפה

ומטחנהמלקחיים+פלאנצהמיני -סט 

100₪:עלות

₪ 325:שווי החלפה

ROSOחלקים 2מארז בישול 
CAPSTONEמ "ס24סיר 

CAPSTONEמ "ס24מחבת 
₪ 162:עלות

519₪: שווי החלפה 



ROSO GLAZEמארז אפיה 

מכסה+ 26תבנית קפיץ 

אינגליש קייק

קאפקייקתבנית 

לקקן  

מברשת סיליקון  

100₪:עלות

₪  239:שווי החלפה ברשת

כוסות4+ מארז קנקן תה 

ליטר1.5קנקן תה 

קר/כוסות חם4
108₪:עלות

₪ 349:שווי החלפה ברשת

ROSOחלקים 6מארז בישול 
CAPSTONEמ "ס20+24זוג סירים 

TOOLZזוג כלי ששת 
₪ 189:עלות

675₪: שווי החלפה 



.סיר מזכוכית שקופה כולל מכסה•

.מתאים לבישול על אש גלויה•

.עמיד בחום•

.מתאים לכל סוגי הכיריים לא כולל אינדוקציה•

.ניתן להעברה להקפאה•

(זכוכית100%)רעילים חמריםבישול בריא ללא •
125₪(:ל3.5)מ"ס20:מידה•
₪  145(:ליטר6) מ"ס22מידה •

סיר לבישול בלחץ נמוך•

מ”ס28קוטר •

ליטר6•

ניתן לפתוח את המכסה בכל רגע במהלך הבישול•

כולל אינדוקציה, מתאים לכל סוגי הכיריים•

אחוז50חוסך זמן בישול של עד •

מכסה זכוכית שקופה•

מנגנון פתיחה ונעילה קל לשימוש ובטיחותי מאוד•

שסתום שחרור לחץ אוטומטי•

שסתום שחרור לחץ בטיחותי•
₪  145:עלות•



ם עשויה "סדרת סכו

נירוסטה מעוצבת בקווים  

מעודנים במראה מט ייחודי 

.בסגנון אלגנטי

צמד סמוברים עשויים זכוכית עבה  •

ברז  , עם כיתוב בולט בחלק הקדמי

מגיעים  , פלסטיק לחיץ ומכסה מתכת

,  זכוכית: חומרסוג.מתכתיעם מעמד 

מתכת
מ"ס 31.5x15.8x41: מידות•

ליטר3.8(: סמובר יחיד)נפח •

שטיפה ידנית בלבד•

מיועד למילוי שתיה קרה בלבד•

החזרה או החלפה  : פריט שביר•

בחנויות הרשת בלבד

4647167: מספר דגם•

סדרת כלי הגשה עשויים עץ כהה  

כל מוצרי  . במראה טבעי ומחוספס

העץ בסדרה מיוצרים מחומרי גלם  

אך ורק , המופקים תחת רישיון

תוך  , בהתאם לכמות הנדרשת

שמירה על הסביבה ונטיעה של  

.עצים חדשים במקום אלה שנכרתו

הצעת מחיר בהתאם להרכב המתנה  והכמות* 



אש

פח אשפה אלקטרוני יוקרתי בעיצוב חדשני

י חיישן אלקטרוני ללא  "הפח הפתח ונסגר ע

מגע אדם

י כיבוי המנגנון"ניתן לשימוש בשבת ע

למניעת ריחות  –למבשם ריח מתקן חדשני

רעים

הפח עשוי מנירוסטה איכותית המונע סימנים  

וטביעות אצבעות

ליטר50גודל הפח ענק 

₪  170:עלות



זאוס

:מארז מתנה וויסקי הכולל

כוסות2

דקנטר•

:מידות
מ"ס 23x34x11מארז

ל"מ750:דקנטרנפח 

ל"מ325: נפח כוס
₪ 135:עלות

8-כוסות ו2מארז מתנה וויסקי הכולל 

אבני קרח בקופסת עץ מהודרת
₪ 82:עלות

מארז מתנה וויסקי הכולל  

אבנים 4-ו, כוסות2, דקנטר

בקופסת עץ מהודרתופאוץ
₪ 179:עלות



מסדרת  ( מ"ס50)מוארך ר`בוצ

,  קעריות נירוסטה6, אסף גרניט

אגוזים ושקית אגוזים, חרוסת

₪ 200:עלות
,  ריבות2, ספלי קפה6, תבניות אינגליש2

כף עוגה ושתי שקיות צלופן עם פינוקים

₪ 170:עלות

:קופסת מתנה המכילה

רטרוסט תה קפה סוכר 

6, ממתכת

6, רטרוספלי קפה סגנון 

קעריות

₪ 200:עלות
יחידות100:מינימום הזמנה למארזים* 

בקבוקי ערק  2

,זיתיםמארז,בטעמים

כוסות לערק2

:עלות



קופסת מתנה המכילה קערה  

סכין  , אובלית בדוגמת אבטיח 

צלחות  6מיוחד לחיתוך אבטיח ו

דמויות פלח אבטיח

₪ 135:עלות

קופסת מתנה המכילה מפה  

,3.5/1.6חגיגית גדולה 

עם  פיויסיוארבע קופסאות 

נשיקות וסוכריות, שוקולד 

₪ 155:עלות

קופסת מתנה המכילה מפת שולחן  

בקבוק יין ושלושה  , 3.5/1.6גדולה 

סוגי שוקולד

₪ 150:עלות

,בפיויסינשיקות  , מתקן לחלב+ כוסות מילק שייק4

בפיויסימארזיו שוקולד 2

₪ 130:עלות

יחידות100:מינימום הזמנה למארזים* 



כוסות למילקשייק6סט 

,    דאבל גלאס–כוסות תה 6+ קנקנן תה מעוצבסוכריות סודה ונשיקות בצלופן, גודיסמארזי שוקולד 2

גודיסמארזי שוקולד 2,מגבות מטבח2

נשיקות וסוכריות סודה בצלופן

"רגע של קפה"סט 

חלקים18

ספלים6,צלחות קינוח6,קעריות6

שוקולד בפי וי סי ונשיקות במארז, מגבת מטבח

יחידות100:מינימום הזמנה למארזים* 



מוצרי חשמל



HB1010

שייקים, מוט בלנדר להכנת קוקטיילים

ולערבול מזון חם וקר
•  מיכל קיצוץ מהיר • כולל מקציף מנירוסטה• 

להב • מהירות משתנה • כוס ערבול ומדידה 

מרסק  • מתכת משונן אל חלד איכותי ועמיד

מנוע  • • מוט מתפרק לניקוי יסודי• וכותש קרח 

מיוחד לשימוש למרקים  • שקט ועוצמתי מאוד

1000מנוע חמיםהספק

130₪: עלות
ח"ש499: שווי שוק

ליטר עשוי זכוכית1.6כד בנפח • 

מהירויות  5• 

מפסק הפעלה • 

להבי נירוסטה איכותיים• 

וואט600מנוע עוצמתי בהספק • 

אפור  / אדום: צבעים  • 

₪  100:עלות

Chef Editionסדרת 
ליטר מזכוכית1.5מיכל בנפח 

 pulse+ מהירויות 2מתג 
צבע אפור כהה

ü 4 להבי חיתוך מנירוסטה

פקק נשלף במכסה להוספת נוזלים תוך  

כדי עבודה  

רגליות וואקום למניעת החלקה 

קל ונוח לתפעול  

W500:הספק
₪  130:עלות



CHP1604 
.כירת בישול מהודרת ונוחה לנשיאה

לוח בקרה עם צג דיגיטאלי ומקשי מגע בעברית

נעילת  , טיימר, חיווי מצב פעולה, כיבוי/להפעלה

בטיחות

ילדים וחיווי תקלה

זמן הבישול וההספק  , כפתור לכוונון הטמפרטורה

שעות  3עד )טיימר מתכוונן לבקרת זמן הבישול 

(בישול

ועד   C500-טמפרטורת בישול יציבה מתכווננת מ

C3000
מנגנון בטיחות מפני חימום יתר עם מאוורר תחתון  

:נתונים טכניים.

230V~50Hzמתח הפעלה 
 W2000צריכת הספק 

143₪:עלות

וופל בלגי  + טוסטר גריל 
TG438: דגם

.סט פלטות גריל מתפרקות לניקוי קל 

סט פלטות להכנת וופלים בלגים 
98₪:עלות

: טוסטר אובן איכותי ומעוצב דגם
TO209

:תיאור כללי וחיצוני

ליטר9טוסטר אובן 

גופי חימום מנירוסטה2•
.דלת זכוכית כפול•
ידית נירוסטה•

דקות30-טיימר הפעלה•

מעלות230-100ווסת טמפרטורה •

כולל מגש תחתון לאיסוף פירורים•
800Wהספק•

95₪:עלות

טוסטר קופץ עם חלון שקוף
פונקציות  5• הרמה והנמכה אוטומטי• 

.  כיבוי/ לחצן הפעלה – OFF/ON:הפעלה

לחצן -.לחצן לקלייה. לחצן הפשרה 

כפתור  ,START/CANCEL-.ביטול/ התחלה 

חלון תצוגה דו  • .רמות7בקרת השחמה 

מגש  • .נשלף וקל לניקוי–צדדי מזכוכית 

וואט חריץ באורך  1200• פירורים נשלף 

מ"ס26
382144X205Xמידות המוצר 

₪ 179:עלות



רטרוהקומקום בעיצוב 

ליטר1.7תכולת הקומקום • 

מדיד לגובה המים  • 

גוף חימום נסתר• 

°360בסיס הקומקום • 

כפתור הדלקה כולל תאורה• 

מקום לאחסון הכבל בתחתית הקומקום• 

פתח מילוי הקומקום רחב ונגיש לניקוי מושלם של  • 

הקומקום

וואט2400עוצמת הקומקום • 

₪  155:עלות

ליטר1.7קומקום • 

°360בסיס הקומקום • 

מדיד לגובה המים  • 

רתיחת מים' בורר לקביעת טמפ• 

LEDחיווי אור כחול • 
עם פילטר נשלף לניקוי מהיר •

גוף אפור שחור• 

וואט2500• 

₪  180:עלות

פרוסות4טוסטר קופץ • 

בקרה אלקטרונית• 

 •Cancel / Reheat / Defrost setting;
.רמות7כפתור בקרת השחמה  •
מגש פירורים נשלף וקל לניקוי• 

מקום לאחסון כבל• 

.תאורה כחולה• 
וואט2000• 

₪  210:עלות



DF464 
.  סיר טיגון מנירוסטה מוברשת

קערה נשלפת מצופה בציפוי קרמי  

טרמוסטט . (easy clean)מיוחד 

. לשליטה על טמפרטורת החום

רשת טיגון גדולה בעלת ידית  

. גוף חימום נשלף. אחיזה קרה

כפתור הפעלה , מקום אחסון לכבל

המכשיר נשלף כולו  . ונורת ביקורת

רוחב:מ"בסמידות . לניקוי קל ויסודי

33עומק , מ"ס23: גובה, מ"ס27

מ "ס

₪ 160:עלות

JC200W

מסחטת הדרים חשמלית

₪  110:עלות

פרוסות2מצנם 

פתחים עמוקים ורחבים ביותר  • 

לכל סוגי הלחם

כפתור הפשרה וחימום חוזר  • 

כפתור להפסקת פעילות המצנם  • 

בכל רגע 

מנגנון מרכוז הלחם לקבלת טוסט  • 

אחיד

מגש פירורים נשלף• 

.תכלת/ צבע לבן • 
140₪:עלות

רטרוהקומקום בעיצוב 

ליטר1.7תכולת הקומקום • 

מדיד לגובה המים  • 

גוף חימום נסתר• 

°360בסיס הקומקום • 

כפתור הדלקה כולל תאורה• 

מקום לאחסון הכבל בתחתית  • 

הקומקום

פתח מילוי הקומקום רחב ונגיש  • 

לניקוי מושלם של הקומקום

וואט2400עוצמת הקומקום • 



BLS1000
המאפשרת לך, בלנדר בטכנולוגיה חכמה-נוטרי

ושאר  , זרעים, ירקות, אגוזים, להפוך פירות שלמים

Superfoods
או מיץ איכותיים ומזינים עבור הגוף שלךלשייק

קינוחים קפואים במרקם , שייקיםהמותאמות להכנת תכניות• 

מושלם

תוכנית מיוחדת לכתישת קרח • 

ל "מ350כוס + ל "מ700כוסות 2• 

קל לניקוי-ניתן לפירוק בקלות• 

שחור  : גימור

וואט1000: עוצמה

180₪: עלות

FP750B

מעבד מזון עם מגוון רחב של אביזרים• 

ליטר נוזלים1.2-ליטר 2.2נפח קערה כללי • 

וואט750הספק מנוע • 

ליטר1.8כוס בלנדר גדולה בנפח • 

גירוד דק וגירוד רגיל , לפריסהדיסקיות3• 

ירק וכדומה, סכין לקיצוץ בשר• 

אביזר ללישת בצק• 

אביזר להקצפת ביצים• 

PULSEמצב + מהירויות 2• 
רגליות וואקום לאחיזה נוחה ובטוחה על השיש •

מנגנון בטיחות• 

₪  180:עלות



MG1100

מ עוזר לך באופן  "מ21קוצץ דיוק של • 

אחיד לעצב את סגנון הפנים שלך  

עם שליטה גבוהה  ( או שפם פאות,זיפים)

.ונראות
לשוליים מושלמים  יותאלהבים חדים • 

.DualCutעם טכנולוגיית 
.מדוייקיםמסרקים  3 •

עמידים וחדים במיוחד  , להבים איכותיים• 

.  וללא צורך בתחזוקה או שימון
 .AAסוללת • 

90₪:עלות

BHS377/00 
פלטות קרמיות איכותיות וארוכות במיוחד באורך  

ומחליקות בקלות  בקרטיןמועשרות , מ"מ100

.על השיער ומותירות שיער רך ומבריק
לפיזור חום אחיד  ThermoProtectטכנולוגית • 

למניעת נקודות חמות שעלולות  , על גבי הפלטות

לחמם את השיער יתר על המידה

 C2300-ל C1600טמפרטורה מקצועית בין • 
.  לתוצאות מדהימות ממש כמו במספרה

דרגות חום 10ווסת טמפרטורה לבחירה בין • 

שונות להתאמה מושלמת לסוג השיער ושליטה  

.על מידת החום הרצויהמירבית
שניות  30מוכן לשימוש תוך , חימום מהיר• 

.בלבד
,  דקות60של המכשיר לאחר אוטמטיכיבוי • 

.לשימוש בטוח יותר
הפלטות ניתנות לנעילה לאחסון בטוח כאשר  • 

.הפלטות סגורות
בורר מתח אוטומטי לשימוש בטוח בכל מקום  • 

.אידיאלי גם לנסיעות, בעולם

₪  149:עלות

GC1742-מגהץ

לעוצמת אדים  2000Wגוף חימום בעוצמה • 

גבוהה
המצופה טפלון  , תחתית  רחבה במיוחד• 

,  לגיהוץ תחת כפתורים, איכותי ודקה במיוחד

.צווארונים וכיסים
.מתאים לשימוש במי ברז• 

.מים עדין לריכוך הבדמתז• 

.גרם לדקה25עוצמת קיטור • 

.ל"מ220מיכל מים בנפח • 

הגדרות אדים לתוצאות טובות  4-בחירה ב• 

יותר במגוון בדים
.מנגנון למניעת אבנית• 

.גיהוץ אנכי• 

שניות30מוכן לפעולה תוך • 

במקומות קשים לגיהוץ, קצה צר לגיהוץ קל• 

.₪ 100:עלות

ייחודית המסירה שיער  דיסקיותמערכת • 

.ביעילות מהשורש
ראש האפילציה ניתן לניקוי תחת מים  • 

.לניקוי והיגיינה מושלמים, זורמים
 •Opti-light  -  תאורה מובנית העוזרת לזהות

ולהסיר גם שערות בהירות ועדינות

ראש המייצר פעולת עיסוי עדינה להרגעת • 

העור ושיכוך כאבים

מהירויות שונות  2אפשרות בחירה בין • 

להתאמה מיטבית לצפיפות השיער במקום  

הטיפול

עיצוב ארגונומי קל משקל לאחיזה נוחה וקלה  • 

לאורך זמן

כולל ראש גילוח רחב ומסרק לקיצור שיער  • 

עדינים  לאיזוריםראש גילוח נוסף צר • 

.הדורשים דיוק ומסרק צר לקיצור השיער
כולל כפפת פילינג להסרת תאי עור מתים  • 

ומניעת תופעה של שיערות שגדלות לתוך העור  

.בין הטיפולים
כולל נרתיק אחסון למסיר השיער וכל  • 

האביזרים

₪  205:עלות



GEORGR FOREMANגריל בריאותי משפחתי 

25040-56דגם 

שומן מבלי להתפשר על טעם  מאפשר לאכול  42%מפחית עד 

אוכל אהוב בדרך בריאה יותר  

מנות  3-משטח גריל המתאים ל

ירקות וכריכים  , בשר, מיועד להכנת דגים

רגל אחורית מתכווננת לבישול שטוח או זוויתי על פי סוג המזון  

(זוויתי לבשר, טוסט/ שטוח לכריך )

תעלות להכוונת  השמן והשומן למגש ניקוז נפרד

נורת חיווי להפעלה ולטמפרטורה

non-stickפלטות בציפוי -קל לניקוי  

מתג הפעלה וכיבוי

מנגנון גובה מתכוונן להכנת מנות עבות  

W1650הספק 

₪ 165:עלות

₪   399: שווי צרכן

'  וינטאזפרוסות 2טוסטר לחיצה 

44771: דגם

–טוסטר גריל רב שימושי עם תרמוסטט לווסת החום 

דרגות חימום6

ודגים, עופות, בשרים, מתאים לכריכים

NON-STICKפלטות בציפוי 

נורית הפעלה

נורית מוכן לשימוש

וו נעילה לבטיחות ונוחות

קל לניקוי–מכל איסוף נוזלים נשלף 

מ"ס16*27משטח צלייה 

מ לכריכים עבים  "מ30-מנגנון גובה מתכוונן עד 

במיוחד

ניתן לאחסון בעמידה

₪ 150:עלות

פרוסות  4טוסטר לחיצה גריל ענק 

44783: דגם

טוסטר גריל רב שימושי עם 

תרמוסטט לווסת החום

,  עופות, בשרים, מתאים לכריכים

טיגון ובישול, דגים

מ"ס21*31משטח צלייה 

פלטות מתפרקות לניקוי קל ונוח

(גריל, חלק)פלטות דו צדדיות 

מ "מ38-מנגנון גובה מתכוונן עד 

לכריכים עבים במיוחד

מעלות180ניתן לפתיחה 

ניתן לאחסון בעמידה

שנה אחריות

₪ 165:עלות



W2000כיריים אינדוקציה יחיד מזכוכית מחוסמת 

44741: דגם

כירת אינדוקציה בעל מוקד בישול יחיד

משטח בישול מזכוכית קרמית

W2000מוקד בישול עוצמתי ויעיל בהספק 

חימום מהיר ופיזור חום אחיד

תוכניות בישול אוטומטיות וידניות10

דרגות חום שונות לבחירה10

'טאצפנל בקרה עם לחצני מגע 

דיגיטלי LEDצג 

שעות3קוצב זמן עד 

מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי בחום יתר

65גובה , מ"מ350עומק , מ"מ280רוחב : מידות

מ"מ

ג"ק2.5משקל 

שנה אחריות

₪ 160:עלות

Prepstarמעבד מזון 

401014:דגם 

מעבד מזון ייחודי בחצי הגודל של מעבד מזון קונבנציונאלי אבל 

!עם קיבולת כפולה

,  מכשיר ייחודי וחדשני המציע שפע של יתרונות במטבח

כל האביזרים ארוזים בתוך מכונה קומפקטית אחת-קל לאחסון 

הקצפה וערבול, גירוד, קיצוץ : פעולות4

מצב פולס + מהירויות 3

אוטומטיות קבועות מראשתכניות3

ליטר  4קערה בנפח 

וואט350הספק 

מרסק קרח

להב נירוסטה לקיצוץ וריסוק

לפריסה עבהדיסקית

לגירוד דק דיסקית

לגירוד עבה  פומפיהדיסקית

עוגיות חמאה, פנקייק, עוגה: אביזר ערבול לתערובות רכות כגון

מקציף ביצים

דוחסן מזון שקוף  

כל האביזרים ניתנים לשטיפה במדיח כלים–קל לניקוי 

₪ 170:עלות

 HORIZONמעבד מזון משולב בלנדר 

24731-56דגם 

!מעבד מזון ובלנדר: 1-ב2מעבד מזון משולב 

W600עוצמה 

מהירויות ומצב פולס   2

ל1.5מיכל בלנדר + ליטר 1.5: קערת מעבד

,  וקיצוץ ופריסהפומפיהדסקית : אביזרים

סכין  , אביזר להקצפה ואביזר לישה

פלדה לקיצוץ  

בבסיס  )נעילה בטיחותית כפולה בקערה 

(ובמכסה

אחסון כבל בגוף המכשיר

רגלית מונעת החלקה ליציבות נוספת

המכל והאביזרים ניתנים לשטיפה  , הקערה

במדיח כלים

שנתיים אחריות

₪ 220:עלות



easy CHARGE 360מגהץ אדים  אלחוטי 

303250דגם 

מעניק לך ביצועים של מגהץ אדים מסורתי ללא כבל  easy CHARGE 360המגהץ האלחוטי 

לטעינה מהירה המאפשר לחמם מחדש את   2400Wמעלות עוצמתי של 360חשמלי בסיס 

המגהץ ולשמור על טמפרטורה מקסימלית ועל תפוקת קיטור

לחימום מהיר של המגהץ 2400Wהספק •

גרם לדקה להסרת קמטים עקשניים במיוחד  130מכת טורבו של •

גרם תפוקת אדים רציפה לגיהוץ קל ונוח30•

תחתית קרמית חדשנית חלקה ועמידה במיוחד המגנה על הבגד•
המאפשרת התאמה לתפוקת האדים המרבית לטמפרטורה  –פונקציית בקרת טמפרטורה •

שהוגדרה
למניעת הצטברות אבנית  -  Anti Scaleמערכת •

למניעת נזילות וכתמי מים וויסות אוטומטי כדי למנוע טפטוף ונזילות מים - Anti dripמערכת•

.נמוכה' כשמגהץ במצב טמפ

התזת מים לריכוך הבד•
•Self clean מערכת ניקוי עצמי

גיהוץ אנכי •

ידית ארגונומית רכה ונוחה לאחיזה•

.ל"מ350מיכל מים שקוף בנפח •

כיבוי עצמי -מנגנון בטיחות •
•Easy Fill פתח מילוי מים גדול ונוח במיוחד

200₪עלות 



1-ב7מעבד מזון משולב בלנדר 

48441דגם 

!מעבד מזון ובלנדר: 1-ב7מעבד מזון משולב •

W800עוצמה •

מהירויות ומצב פולס   2•

ליטר 1.5קערת מעבד בנפח •

ליטר1.5-מכל בלנדר •

,  מקציף, מוט סיבוב, להב בצק, להב קיצוץ: אביזרים•

יפס'לצודיסקיתלפריסה דיסקית, פומפייה לגירוד

(בבסיס ובמכסה)נעילה בטיחותית כפולה בקערה •

רגלית מונעת החלקה ליציבות נוספת•

המכל והאביזרים ניתנים לשטיפה במדיח כלים  , הקערה•

שנתיים אחריות•

185₪עלות 



שייקר מקצועי-ה 'נוטרי נינג

QB3001דגם  

:  בריאים  ומגוון רחב של מנותשייקים,  נוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות

.  מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה, ממרחים ורטבים

:מנוע •

המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון   w700עוצמה גבוהה של 

.  קרח ומוצרי מזון הקשים ביותר, קפואים

:להבים•

(  ה'פטנט של נינג) Pro Extractorלנוטרי שייקר להבים ייחודים 

המסתובבים במהירות גבוהה עם מבנה ייחודי אשר מרסק את המזון  

!בריאות בכל טיפה. ללא איבוד ערכים תזונתיים

TO GOמכל  •

עם –ל "מ470בגודל  BPAה מפלסטיק איכותי ללא 'מכל נוטרי נינג

   SIP & SEALמכסה לגימה 

ניתן לשטיפה במדיח כלים

: לפרק מזון טבעי Nutri Ninja-שילוב בין הלהבים והעוצמה  מאפשר ל•

.  קרח וזרעים ולמצות את רכיבי תזונה והוויטמינים, פירות וירקות

!הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה שלכם

כולל  ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור  •

אפשרויות  

195₪עלות 
₪ 299מחיר צרכן 



CRO35
טוסטר אובן

ליטר35:נפח 

W1380עוצמת תנור 

תרמוסטט וטיימר

₪ 200:עלות

CRO21
טוסטר אובן

ליטר21נפח 

תרמוסטט וטיימר

₪ 160:עלות

Crown

CRT127

פרוסות4טוסטר גריל נירוסטה 

. 2000W:הספק עוצמתי 

מתאים  ,  פלטות צלייה בעלות ציפוי טפלון

חריצי  . טוסטים בו זמנית4להכנה של עד 

קליה עמוקים במיוחד ליצירת פסי כריכה  

.  בשר/מושלמים על גבי כריכים ונתחי עוף

.מיכל לאיסוף עודפי שמן , נוריות ביקורת

.מעטפת נירוסטה

₪ 150:עלות

CRT128

פרוסות4טוסטר גריל נירוסטה 

. 2000W:הספק עוצמתי 

טוסטים  4מתאים להכנה של עד , ווסת עוצמה

מעלות לעבודה במצב  180-פתיחה ל. בו זמנית

פלטות גריל עם , מיכל לאיסוף עודפי שמן. גריל 

.ציפוי טפלון מונע הדבקות

.לחצן כיבוי והדלקה



1-ב2שואב אבק 
CR870

וואט600הספק מנוע 

'מ5כבל חשמלי באורך 

ניתן לשימוש גם כשואב ידני  

₪ 100:עלות

₪  399שווי שוק 

DV8610 
!מברשת אדים קומפקטית וקלה לשימוש

אידאלית לריענון וחידוש הבגדים  

ולנסיעות

גם העדינים  , מתאימה לכל סוגי הבדים

.במיוחד

₪  140:עלות
₪  699שווי שוק 

TEFALCROWN

CRV980

.שואב אבק קומפקטי ונוח במיוחד לשאיבת רכבים

מערכת שאיבה ציקלונית לשמירה על עוצמת שאיבה  

מעמד  : כולל מגוון אביזרים   HEPAלאורך זמן ופילטר 

מוט  , מטען לחיבור לשקע החשמל,ייעודי לטעינה 

אביזר לשאיבת ריפוד  ,  אביזר לשאיבת רצפות, הארכה 

מברשת רכה + לניקוי פינות ומסילות: 1-ב2ואביזר 

לריהוט

₪ 200:עלות

CROWN

DT6131

מגהץ קיטור אנכי קל משקל  

וקומפקטי במיוחד

שניות בלבד15חימום מהיר 

להיגיינה  ורענוןאפקט חיטוי 

אידאלית

 70mlמיכל מים נשלף 

לשימוש נוח במיוחד הספק 

וואט לתוצאות גיהוץ  1300

מעולות
₪ 210:עלות

TEFAL



רטרומצנם 

כולל מד דקורטיבי לתצוגת מידת ההשחמה 

הפשרה  וביטול, חימום: בעל פונקציות 

₪ 110:עלות

CROWN

פרמידהקומקום חשמלי נירוסטה 

 CRK011:דגם

360-הבריטי סיבוב ב  OTTERכולל מנגנון 

מעלות על הבסיס

₪ 110:עלות

מגהץ אלחוטי
cr2950:דגם

בעל תחתית קרמית בעל עוצמת חום גבוהה לגיהוץ  

.  אדים והתזה, יבש: סוגי גיהוץ3מהיר ונוח 
₪ 115:עלות

₪ 599שווי שוק 

משטחי צליה  2ה חשמלית עם 'פלאנצ

,  משטח גריל לצלייה של בשר: במוצר אחד

,  וירקות ומשטח להכנת חביתות, דגים

משטחי צלייה  . קרפ צרפתי ועוד, פנקייק

עם ציפוי  , המאפשרים פיזור אחיד של החום
1350-1500wטפלון מונע הדבקות 

₪   140:עלות

עגולים בו  פנקייקס6לטיגון יעודיותגומחות 

ללא חשש מנזילות או צורך  , זמנית

פנקייקסלהשתמש בתבניות להשגת 

משטח צליה בציפוי טפלון מונע  .  עגולים

.  המאפשר טיגון במינימום שמן, הדבקות 

מצקת ייעודית למזיגת הבלילה ומרית  : כולל 

הפנקייקסלשליפה קלה של 
1500w
₪ 140:עלות



רטרובלנדר שייק 

SUB-101:דגם

W300הספק 

 BPA freeכולל מאג מפלסטיק 

ל וכולל בקבוק  "מ500בקיבולת 

ל"מ600ספורט בקיבולת 

₪  130:עלות

₪  600שווי שוק 

בלנדר מוט אלחוטי

CRB95:דגם

בלנדר מוט נטען ומאפשר  

עבודה נוחה ושימוש בכל  

ללא כבל ( גם בשטח)מקום 

.חשמלי

,  שייקיםמתאים להכנת 

,  טחינת מזון לתינוקות

ערבול רטבים  , מחיות

.ותערובות תוך שניות

ל עם  "מ600כולל מיכל 

.פיית מזיגה

₪  115:עלות

סט בלנדר מוט

CRB90

 Wהספק עוצמתי במיוחד

1000-800 

,  שייקיםמתאים להכנת 

,  טחינת מזון לתינוקות

ערבול רטבים  , מחיות

,  ותערובות כתישת אגוזים

קיצוץ בצל , ביסקוויטים 

.ועוד תוך שניות

ל עם  "מ700כולל מיכל 

500אביזר קוצץ , מכסה 

.ל ומערבל להקצפה "מ

₪  110:עלות



 SUFP23:דגם
מעבד מזון רב שימושי 

, מנירוסטה מושלם לקיצוץ

.  פריסה וגרור מזון
W500מנוע עוצמתי עם הספק 

להב נירוסטה לקיצוץ  : כולל 

ודסקית  , לישת בצק/מזון 

צדדית לגרור דק -נירוסטה דו

.  עבה/
₪  180:עלות

SUFP15:דגם

מעבד מזון רב שימושי מושלם  

הקצפה  , פריסה וגרור מזון, לקיצוץ

.ולישת בצק
W700מנוע עוצמתי עם הספק 

,  לישת בצק/להב קיצוץ מזון : כולל 

ודסקיות לגרור דק , אביזר להקצפה

.  פריסה/עבה /
₪  185:עלות

LM2A2125
עמידים  Zelkromלהבי 4

,  במיוחד לשימוש נוח ומהיר

ניקוי קל ותוצאות ערבול  

!אידאליות

אפשרות לכתישת קרח

עיצוב מיוחד של הלהבים 

לערבול הומוגני של 

המרכיבים

שתי מהירויות כולל מצב  
PULSE

400Wכולל קוצץ  
160₪:עלות



CRB55RD

בלנדר שייק ייעודי 

להכנת מיצי פירות  

,  בקבוקים2, טבעיים

וואט300,כותש קרח
₪ 80:עלות

₪ 499שווי שוק 

להבים4קוצץ מזון עם 
CRC500

עשבי , שום, בצל: אידיאלי לקיצוץ 

.  ביסקוויטים ועוד, אגוזים, בשר, תיבול

,  ל "מ700קערת פלסטיק בקיבולת 

.ניתנת לשטיפה במדיח

גוף המכשיר במעטה גומי ייחודי ונעים  

למגע

₪  110:עלות

₪  400שווי שוק 

CRB60
בלנדר שייק

עוצמתי במיוחד -W1000הספק 

מזון , שייקיםמתאים להכנת 

קוקטיילים ועוד  , מחיות, לתינוקות

.תוך שניות

בקבוקי נשיאה מפלסטיק  2כולל 

TRITAN BPA free ,   ניתנים

.לשטיפה במדיח כלים

₪  200:עלות

₪  999שווי שוק 



CRSET103
סט טיפוח

2000Wמייבש שיער עוצמתי  

מחליק שיער עם לוחות קרמיים 

₪  110:עלות

CROWN

CRC102

מסלסל  מסלסל שיער אלחוטי

מ אלחוטי  "מ19שיער 

נטען

₪ 110:עלות

CRC101
מחליק שיער  

מחליק אלחוטי

שיער אלחוטי נטען

110₪:עלות

מגהץ קיטור
CR 2800

קיטור בעוצמה   W2200: הספק כולל

לגיהוץ מושלם  מיכל נשלף

220₪
₪ 799שווי שוק 



APEX

ברימאג

AP-6060 110

מ חצובה עם מעמד  "ס30רינג תאורה 

30תאורה בקוטר רינג,לסמארטפון

מ הכולל שלט בלוטוס לצילום "ס

מרחוק של סרטוני וידאו או הקלטת  

,  צילומי איפור, יוטיוברים, שירים

 ,youtube, TIKTOKצילומי ריקוד 

ועוד,

,  פנס הלד מעניק אור טבעי

ומשפר את יכולת הצילום ואיכות 

התמונות  

₪  120:עלות

FMרדיו + רטרונייד עיצוב ' רמקול בלוטות
₪ 100:עלות

רמקול בידורית קריוקי ניידת  

BLUETOOTH 4.2   הזרמת מוזיקה באופן

מתאים לשימוש עם  , אלחוטי לרמקול 

iPhone ו-Android 

,  כרטיס זיכרון , FMרדיו : אפשרויות שמע

לחיבור נגני   AUXוכניסת  USBחיבור 

שמע חיצוניים

₪  130:עלות



ST-410

 24X110,מחליק שיער קרמי מוזהב

נורית,מעלות230אחידה טמפרטורה,מ"מ

LED,  מנגנון נעילה לשמירה על הפלטות

אוטומטי לבטיחות  כיבוי,זמןלאורך 

.שנות אחריותשלוש,מרבית
₪ 135:עלות

C-419

שיער קרמי  מסלסל

טמפרטורה  התאמת,בייביליסמ"מ19

דרגות  3,עמיד בחוםשטיח,מדויקת

מעלות  , 180מעלות לשיער דק 160:חום

,מעלות לשיער עבה200,לשיער רגיל

שנות  3,כיבוי אוטומטי לבטיחות מרבית

.אחריות

₪ 145:עלות

6704E

ACוואט מנוע 2000הספק מייבש שיער 

מהירויות2הגדרות חום  3

' מ2.5פיה דקה פילטר אחורי נשלף כבל 

שנות אחריות5

₪ 160:עלות

MT-726
ידית , 1-ב8מכונת תספורת 

טיטניום  להב,נוחהארגונומית לאחיזה 

אביזר,חלקמ חדה לגילוח "מ34

מסתובב לקיצוץ וסידור שיער אוזניים  

שעות16מלאה טעינה,אף/ 
₪  170:עלות

5737PE

, תיק עור נשים מהודר : רכת טיפוח הכוללת ע

מסרק וקליפסים, מייבש שיער עוצמתי 
₪ 180:עלות



COOL TOUCHקומקום נירוסטה עם מעטפת 
115₪:עלות

SE-48פרוסות מסדרת ירח 2מצנם 

₪  78:עלות

פרוסות2מצנם 
 SE-819:דגם

₪  95:עלות

(לבן/ שחור )קומקום חשמלי מסדרת ירח 
103₪:עלות



אביזרים+ ליטר 0.72מעבד מזון קומפקטי 
SE-981:דגם

₪ 115:עלות

+  מהירויות 5עם  400Wמיקסר יד נירוסטה 

טורבו
SE-479:דגם

₪  109:עלות

סורבה/ מכונת גלידה 
SE-629:דגם

₪ 115:עלות

מכשיר להכנת המבורגרים
SE-176:דגם
₪ 109:דגם



חביתיות/ ס 'בלינצ/ מכשיר להכנת קרפ 

SE-978:דגם

₪ 97:עלות

מכשיר להכנת פנקייקים
 SE-537:דגם

₪    103:עלות

מכשיר פנקייק נירוסטה 

se804:דגם

₪ 95:עלות

מכשיר להכנת קערות אכילות
 SE-77:דגם

₪  107:עלות



קומקום מסדרת לונדון

150₪:עלות

קומקום מסדרת אוקספורד

₪  150:עלות

קומקום חשמלי זכוכית בשילוב  

נירוסטה דגם קריסטל
₪  180:עלות

מכשיר חשמלי להכנת פופקורן

עיצוב קומפקטי

ללא שמן

י זרימת אוויר חם"מופעל ע

הכנה מהירה ישירות לקערה

מכסה שקוף

כף מידה לגרעיני התירס

קל ונוח לשימוש

וואט1200הספק 
₪ 70:עלות



כריכים נירוסטה4-6טוסטר לחיצה ענק 
 SE-541:דגם

₪   135:עלות

כריכים פתיחה  6טוסטר לחיצה גריל 

מעלות180
 SE-394:דגם

₪   188:עלות

ליטר פאנל נירוסטה  20טוסטר אובן 

לבן/ מעטפת שחור 
 SE-356:דגם

ח  "ש180:עלות

160Wמסחטת הדרים נירוסטה 
 SE-633:דגם

₪  155:עלות

/  ל "מ1600) מיכלים2מסחטת מיצים קשים 

(ל"מ550
SE-455:דגם

₪  160: עלות



כירה קרמית יחידה
 SE-565:דגם

₪   150:עלות

(מלא' טאצ)כירה קרמית דיגיטלית 
 SE-435:דגם

₪  155:עלות

חשמליתה'פלנצ
 SE-63:דגם

₪  135:עלות

+  ה'פלנצגריל משולב 

מכסה זכוכית
 SE-213:דגם

210₪:עלות

נירוסטהX4מכשיר להכנת וופל בלגי 
 SE-240:דגם

₪   140:עלות



מכשיר להכנת פיתות ופיצות 
 SE-329:דגם

₪  175:עלות

פלטות מתחלפות4-פלייטמולטי 
 SE-183:דגם

₪   168:עלות

ליטר מתפרק  1.5סיר טיגון 

נירוסטה
 SE-216:דגם

₪   122:עלות

סכין חשמלי לחיתוך בשרים ולחמים  

(זוגות סכינים2)
 SE-62:דגם

₪  109:עלות



כבל ארוך+ -( 1-ב 2)שואב אבק דו שימושי 
 SE-505:דגם

₪  112:עלות

עם כבל ארוך  )שואב אבק ציקלון ידני 

(במיוחד
 SE-688:דגם

₪  128:עלות

שואב אבק נטען ידני 
 SE-857:דגם

₪  122:עלות



כבל+ סיר גריל חשמלי גבוה 

גוף עשוי נירוסטה

ידית מבודדת חום לשימוש בטוח

רגליים מגביהות ושומרות על משטח העבודה

מטר1כבל חשמל באורך 

1000Wהספק 
₪  142:עלות

ת.מ.צמכסה אישור + FIXנפה קמח חשמלית 

מתאים לכל סוגי הקמח

מהירויות הפעלה2

חלקים מתפרקים לניקוי קל ונח

בסיס יציב במיוחד

אריזה קשיחה צבעונית
₪  142:עלות

מ  "ס42/55קוברה פלטת שבת גדולה שחור 
COBRA EUR400

400W
ציפוי אמייל איכותי

גופי חימום קרמיים לחיסכון באנרגיה

פיזור חום מקסימלי ואחיד

פינות מעוגלות

זוג ידיות לאחיזה נוחה

נורית ביקורת

בשבתמאושרלשימושלמהדרין 

מ”ס42/54.5

₪  108:עלות



טקסטיל פנאי ועוד



סט מצעים זוגי

כותנה סרוקה100%

259₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת



100%סט מצעים זוגי סאטן  

כותנה סרוקה

259₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת

סאטןקרלהדגם 
דגם אליסון סאטן



כותנה  100%מצעים זוגיים 

במגוון דגמים
180₪:עלות המתנה

599₪:שווי החלפה ברשת 



כותנה  100%סט מצעים למיטה זוגית 

טבעית

ואיכותית המבטיחה מגע רך ונעים שילווה  

אתכם בזמן

.השינה

ציפה  , מ"ס160/200הסט כולל סדין בגודל 

בגודל

50/70ציפיות בגודל 2-מ ו"ס200/220

.מ"ס

לאינץ145-150צפיפות 
200₪:עלות

₪ 649:שווי החלפה ברשת

סטיילפליידסאנגלהדגם  דגם לורן

ארטהאינק



כותנה טבעית100%סט מצעים למיטה זוגית 

ואיכותית המבטיחה מגע רך ונעים שילווה אתכם  

בזמן

.השינה

ציפה בגודל, מ"ס160/200הסט כולל סדין בגודל 

.מ"ס50/70ציפיות בגודל 2-מ ו"ס200/220

.'לאינץ145-150צפיפות 

243₪:עלות

₪  719.9:שווי החלפה

"בלוקס"דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

שמיכה דו צדדית, ר"גרם למ550משקל 

צד אחד קטיפה מודפסת ומוברשת פעמיים

129₪:עלות

₪  429.9:שווי החלפה

"קיוב"דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

שמיכה דו צדדית, ר"גרם למ550משקל 

צד אחד קטיפה מודפסת ומוברשת פעמיים

₪ 159:עלות

₪  479.9:שווי החלפה

"אנט"דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

ר"גרם למ300משקל מיקופייברשמיכת 

השמיכה עוברת סירוק המקנה לה רכות  

ועמידות

לצבע

שחור, חום : בצבעים

₪ 92:עלות

₪  269.9:שווי החלפה



בעלי כושר, חלוליםהולופייברסיבי %100-הלסינקי

.בידוד מעולה

,בצפיפות גבוהה המונע הזעה, כותנה%100בד 

מקנה

TOG 7. הרגשה נעימה למגע

מילוי סינטטי

.יחיד וזוגית: מגיע בגדלים

₪ 149:עלות יחיד

₪ 369:שווי החלפה

196:עלות זוגי

₪  469.9:שווי החלפה

שמיכה קלה במשקלה, מיקרופייברמילוי -דיינסטי

.כותנה%100פרקלבד . השומרת על חום הגוף

בד בצפיפות גבוהה המונע הזעה ומקנה הרגשה

TOG 8. נעימה למגע

.200/220וזוגית 150/200יחיד : מגיע בגדלים

פוך סינטטי פוליאסטרדיינסטישמיכות חורף דגם 

:150/200שמיכת יחיד 
202₪: מחיר 

529.90₪: שווי צרכן
:200/220שמיכה זוגית 

257₪: מחיר 
749.90: שווי צרכן

*6040/ קומפורטסמארטכרית יח2

FOAM MEMORY

הכרית בעלת תמיכה'נאסאבפיתוח , חומר זוכר

.ייחודית לצוואר ולראש ומקנה איכות שינה מעולה

רכות הכרית פותחה במיוחד עבור ורדינון

189:עלות

₪ 740:שווי החלפה

יח2

בד חיצוני  50/70" דיינסטי"כרית שינה דגם יח2כ 

100%

כותנה בצפיפות גבוהה המונע הזעה ומקנה מגע  

.נעים

.גרם800משקל מילוי , מיקרופייבר100%מילוי 
189₪:עלות

₪ 600:שווי החלפה

יח2



-ינס'אורבן מגבות ג70/130מגבות רחצה 4

כותנה  

₪ 194:עלות

₪  640:שווי החלפה ברשת ורדינון

,ניתן להרכיב שילובי מגבות לפי התקציבים*

צבעים ומידות, יש מגוון דגמים

מ  "ס140*70:מגבות גוף4מארז 

גרם למטר450משקל 

מגיע בקופסה
₪ 98:עלות

+ מגבות גוף2-מגבות4מארז 

מגבות פנים2
120₪:עלות

₪ 399:שווי החלפה

(130*70)מגבות גוף2

(90*50)מגבות פנים 2
₪ 125:עלות

438₪:שווי החלפה ברשת

אקסלוסיב-סט מגבות 

130*70מגבות רחצה 2

90*50מגבות 2

₪ 176:עלות

₪  580:שווי החלפה ברשת ורדינון



סט מצעים חלקי עשוי כותנה נעימה בצפיפות של •

.ובהדפס פסים במראה מודרני' חוטים לאינץ144
מ"ס 50x70ציפיות 2, מ"ס 200x220ציפה : זוגי

מעלות עם גוון צבע  40של ' יש לכבס בטמפ•

דומה וללא הלבנה

ניתן לגהץ בחום נמוך•

יש להימנע מניקוי יבש•

4569103:מספר דגם•

חוטים  144סט מצעים חלקי בצפיפות של •

עשויים כותנה איכותית ומעוצבים , ׳לאינץ

במראה אלגנטי עם רקמת מלמלה דקורטיבית 

.בסיומת
 50x70ציפיות 2, מ"ס 200x220ציפה : זוגי

מ"ס

,  יש לכבס הפוך במכונה עם גוון צבע דומה•

,  ללא הלבנה, מעלות40של עד ' בטמפ

השרייה או סחיטה

ניתן לייבש במכונת ייבוש בחום נמוך או  •

בצלבתליה

גיהוץ בחום בינוני•

4569106:מספר דגם•

סט מצעים המכיל ציפה לשמיכה זוגית  •

עשויים כותנה  , ושתי ציפיות לכרית

עם  ' חוטים לאינץ144בצפיפות של 

.מסגרת פונפונים קטנטנים ומעודנים
ציפיות 2, מ"ס 200x220ציפה : הסט כולל

50x70 מ"ס

יש לכבס את הפריט בנפרד או עם גוון  •

ללא  , מעלות40של עד ' בטמפ, צבע דומה

הלבנה

ניתן לגהץ בחום נמוך•

יש להימנע מניקוי יבש•

5269105:מספר דגם•
מחיר בהתאם למידות המצעים



סט מצעים המכיל ציפית לכרית וציפה לשמיכת  •

חוטים  144עשויים כותנה בצפיפות של , יחיד

.עם מסגרת פונפונים קטנטנים ומעודנים' לאינץ
מ"ס 50x70ציפית , מ"ס 150x200ציפה : הסט כולל

,  יש לכבס את הפריט בנפרד או עם גוון צבע דומה•

ללא הלבנה, מעלות40של עד ' בטמפ

ניתן לגהץ בחום נמוך•

יש להימנע מניקוי יבש•

5269104:מספר דגם•

מגבת רכה ומלטפת•

כותנה100%•

גרם למטר רבוע500•

הודות , סדרת מגבות ברכות מלטפת

"  כריות"לאריגה ייחודית היוצרת 

.נעימות במיוחד

ניתן להרכיב מס מגבות וגדלים לפי תקציב



100%, חלקים4סט מצעים זוגי 

,כותנה

160X200 מ"ס

210₪:עלות

₪  790:שווי החלפה ברשת



Back Rest

,למנוחה, כרית  תמיכה רב תכליתית לשימוש במיטה

עבודה עם מחשב  , הנקה, קריאה, צפייה בטלוויזיה

135₪:עלותנייד 

450₪:שווי החלפה ברשת דר גב 

Roya Luxury:דגם
Warm 

,מילוי פוך סינתטי בתחושת פלומה, שמיכת חורף זוגית

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר  "מ/'גר350משקל המילוי 

150₪:עלות

₪ 500:שווי החלפה

Roya Luxury:דגם

All Seasons
מילוי פוך סינתטי בתחושת  , שמיכת חורף זוגית

,פלומה

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר  "מ/'גר200משקל המילוי 

ח"ש119:עלות

₪   400:שווי החלפה ברשת

Cool & Comfort soft:דגם
,הולופייברמילוי , שינה אורתופדית עם אפקט הקירורכרית:זוג

,צד אחד בד מצנן המעניק אפקט קירור: כיסוי דו צדדי 

צד שני בד כותנה אוורירי ונעים למגע      

אידאלי לישנים על הגב, דרגת קושי רכה

180₪:עלות

₪  798:שווי החלפה ברשת

 Sleep Comfort:דגם
,זוג כריות שינה אורתופדיות באריזת קרטון אחת

,דרגת קושי רכה, הולופייברמילוי 

,תפירה כפולה לשמירה על צורת הכרית לאורך זמן 

וצד שני פליז מלטףמיקרופייברצד אחד : כיסו דו צדדי 
135₪:עלות

₪ 450:שווי החלפה ברשת

אלסטית  ויסקוכרית שינה אורתופדית יצוקה 
Visco:דגם Air 

120₪:עלות
ח  "ש400:שווי החלפה ברשת,



אטרקטיביםבדגמים ובגדלים רבים באיכות מעולה ובמחירים ופלייסמטיםמגוון מפות שולחן  



 Jet SPA Elite:דגם
פדיקור + רפלקסולוגיאמבט עיסוי 

לכפות הרגליים  

179₪עלות

₪  399:שווי החלפה ברשת

מכשיר   Double Touch:דגם

חימום  + ראשים 6עיסוי חשמלי 

אינפרה אדום 

127₪:עלות

₪  300:שווי החלפה ברשת

רטט ייעודי לצוואר+ מכשיר עיסוי שיאצו 

כולל חימום , ולכתפיים

₪ 220:עלות

₪ 499:שווי החלפה ברשת דר גב 

SMART WIRELESS 

HAND MASSAGER

מכשיר עיסוי ידני
216₪:עלות

₪ 429:שווי החלפה



Obus:דגם Air Professional 

משענת גב לתמיכה מושלמת בגב  

,        תחתון ועליון

,שרוול אויר מתנפח להתאמה אישית

רכב  /משרד/לשימוש בבית

₪  225:עלות

370₪:שווי החלפה

Obos: דגם Ultra Back Rest
משענת גב לתמיכה מושלמת  

לשימוש  ,      בגב תחתון ועליון

רכב  /משרד/בבית

195₪:עלות

₪  300:שווי החלפה

+  משענת גב לתמיכה בגב התחתון 

,  כרית להתאמה                     אישית

רכב  /משרד/לשימוש בבית

₪  150:עלות

₪  200:שווי החלפה

מושב אורתופדי רב תכליתי  

רכב/משרד/לשימוש בבית

179₪:עלות

₪ 300:שווי החלפה



לחבר  "המוצר מאפשר התנעת מצבר הרכב ללא הצורך 

!לרכב נוסף" כבלים

חיצונית להתנעת הרכבPower Bankסוללת

12,000mAhסוללה חזקה עם הספק 
התנעות של 10-לכטעינה אחת של הסוללה מספיקה 

הרכב
ומצורף כבל microUSBי שקע"טעינת הסוללה מתבצעת ע

.עם שקע חשמל 
וטאבלטסמארטפוןלהטענת USBכולל יציאת

כולל פנס רגיל ופנס חירום מהבהב
המציינים את רמת הסוללהLEDמחווני4

.מ"מ 139x79x18:מידות

.חודשים 3: אחריות

.גרם220: משקל

:ערכה מכילה כל
12,000mAhסוללת גיבוי עצומה בנפח -1* 

 microמפוצל לחיבורUSBכבל-1.*
USBולחיבורlightningו4אייפון5/6אייפוןmini usb .
.לחיבור הסוללה למצבר הרכב " תנינים"כבל -1 *

.לטעינת הסוללה micro USBמטען-1*

₪  165:עלות



לאימון וחיזוק הגוףכחסט רצועות 
P3 PRO TYPE 2: דגם

רצועות מתכווננות למגוון רחב של תרגילים

מתאים לשימוש בבית ובחוץ

כולל אביזר חיבור לדלת

כולל נרתיק נשיאה ואחסון, כולל רצועת הארכה(שאקל)כולל אביזר חיבור 

ידיות אחיזה מרופדות

כולל חוברת עם מגוון תרגילים
https://youtu.be/HHHw3tjEho0:סרטון הדמיה

₪  105:עלות

–(לפי צבעים)רצועות אימון גמישות 4סט הכולל 
100%ידידותי לסביבה ועשוי  natural latex

מ"מ4.5: עובי כל הרצועות, מ"ס208: אורך כל הרצועות

:הסט כולל

ג"ק7-16להעמסת כוח , מ"מ13רצועה אדומה ברוחב 

ג"ק11-30מ להעמסת כוח "מ22רצועה שחורה ברוחב 

ג"ק16-40מ להעמסת כוח "מ32רצועה סגולה ברוחב 

ג"ק22-60מ להעמסת כוח "מ45רצועה ירוקה ברוחב 

כולל תיק נשיאה, קבוצתי/ זוגי / לאימון אישי , מתאים לאימון בבית ובחוץ

חיזוק ופיתוח מגוון רחב של שרירים, לאימון

:סרטון הדמיה
https://youtu.be/ziEtst55R4s

₪ 92:עלות

http://youtu.be/HHHw3tjEho0
http://youtu.be/ziEtst55R4s


Mi Smart Band 5
,אופני חתירה: מצבי ספורט11-תמיכה ב

,רכיבה באולם, שחייה, רכיבה, ריצה, יוגה, אליפטיקל

אימון חופשי, הליכה, הליכון, קפיצה בחבל

,מרחק-מד, מד צעדים יומי, )24/7( דופק : מדידות

)לנשים(ניטור מחזור חודשי , חיווי סוללה, מדידת קלוריות

בסמארטפוןתצוגת התראות מיישומים : התראות

תחזית, טיימר, סטופר, שעון מעורר: תכונות נוספות

,מצב שקט, "נא לא להפריע"מצב , תזכורות, מזג אויר

אנדרואיד מנעילהסמארטפוןשחרור , סמארטפוןאיתור 

,בסמארטפוןשליטה על נגן מוסיקה , לצמידבקירבה

בסמארטפוןהפעלת מצלמה 

ניטור שינה
)לכיוונוןבהירות ניתנת ( nits 450עד : בהירות

,פיקסלים 126x294: רזולוציה ועומק צבעים

P3 100%סולם צבעים , )בהתאמה(ביט 16
14המספיקה עד 125mAhפולימר -סוללת ליתיום

ימי עבודה ברציפות בשימוש רגיל

זמן טעינה עד שעתיים באמצעות כבל טעינה מגנטי

ייחודי

,מטרים50לשחייה וצלילה עד , עמיד במים-עמידות

)אין אחריות לנזקי חדירת נוזל(אטמוספרות 5

צבעוני1.1" בגודל  AMOLEDמסך מגע 

2.5Dציפוי זכוכית , קפסטיבימסך מגע 
Bluetooth 5.0 BLE-קישוריות

16MB-אחסוןזכרון
RAM 512MBזכרון

מתקדם   PPGומד דופק יירוסקופ'ג, תאוצה-חיישנים

ומשופר
ומעלה-iOS 10.0ו 4.4אנדרואיד -תאימות

מ"מ155-216התאמה לאורך , מ"מ18רוחב:מידות

גרם23.3משקל 
152₪:עלות

שיואמי-צמיד כושר חכם

Mi Smart Band 4
תכונות

,ריצה, אימון, הליכון: תמיכה בשישה מצב ספורט

הליכה ושחייה בבריכה, רכיבה

מדידת, מד מרחק יומי, מד צעדים יומי: מדידות

חיווי סוללה, קלוריות

בסמארטפוןתצוגת התראות מיישומים : התראות

תחזית מזג, סטופר, שעון מעורר: תכונות נוספות

סמארטפוןשחרור , סמארטפוןאיתור , מצב שקט, אויר

שליטה על נגן, לצמידבקירבהאנדרואיד מנעילה 

ועודבסמארטפוןמוסיקה 

ניטור שינה
)לכיוונוןבהירות ניתנת ( nits 400עד : בהירות

,פיקסלים 120x240: רזולוציה ועומק צבעים

)בהתאמה(ביט 24

סוללה

20המספיקה עד 135mAhפולימר -סוללת ליתיום

ימי עבודה ברציפות בשימוש רגיל

זמן טעינה עד שעתיים

עמידות

,מטרים50לשחייה וצלילה עד , עמיד במים

)אין אחריות לנזקי חדירת נוזל(אטמוספרות 5

מסך מגע

צבעוני0.95" בגודל  AMOLEDמסך מגע 

קפסטיבימסך מגע 

Bluetooth 5.0 BLE-קישוריות
16MB-אחסוןזכרון
RAM 512MBזכרון

PPGומד דופק יירוסקופ'ג, תאוצה-חיישנים
ומעלה-iOS 9.0ו 4.4אנדרואיד -תאימות

מ"מ155-216התאמה לאורך , מ"מ18רוחב -מידות

גרם22.1משקל 
Mi Band 3.רצועת הצמיד החכם תואמת גם לדגם *

₪ 105:עלות



מפרט
)סטריאו אלחוטי אמיתי( TWSטכנולוגיית 

ניתן להשתמש באוזניה בודדת או בזוג

הפעלה ושליטה באמצעות מחוות נגיעה

האוזניות מצוידות במנגנון אוטומטי להפחתת רעשים

בזמן שיחה

מטר10טווח פעולה עד 

משך טעינה כשעה וחצי

למארז הטעינה עד, שעות4זמן המתנה לאוזניה עד 

שעות16

שעות בשימוש10שעות לאוזניות ועד 3זמן דיבור עד 

במארז הטעינה
5V~1.0A: מתח טעינה

2402-2480MHz: תחום תדרי פעולה
בתלות במערכת ההפעלה( SBC | AAC: מקודדי קול

)הסמארטפוןשל 

אוהם16: עכבת התקן שמע

iOSאו  Androidמערכות הפעלה : תאימות
קישוריות

Bluetooth 5.0 BLE
BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP: תמיכה בתקנים

סוללה

38mAh: קיבולת סוללה באוזניות
410mAh: קיבולת סוללה במתאם

USB Type-C: שקע טעינה
מידות

)ללא מתאם סיליקון(מ "מ22רוחב 

מ"מ14.5קוטר , מ"מ43אורך 
,גרם לאוזניה5.8–משקל 

גרם למארז טעינה ואוזניות50

תכולת הערכה

גדלים של מתאמי4/ זוג אוזניות / מארז טעינה 
Type-C/ כבל נתונים  / ) XS, S, M, L( סיליקון בגדלים 

מדריך למשתמש
₪  178:עלות

Mi True Wireless
Earphones Lite

Mi True Wireless
Earphones 2 Basic

מפרט

)סטריאו אלחוטי אמיתי( TWSטכנולוגיית 

ניתן להשתמש באוזניה בודדת או בזוג

הפעלה ושליטה באמצעות מחוות נגיעה

האוזניות מצוידות בזוג מיקרופונים סביבתיים

ENC( (להפחתת רעשים 
אדום לזיהוי אוטומטי בהכנסת או-אינפראחיישן 

הוצאת אוזניה

מטר10טווח פעולה עד 

משך טעינה כשעה וחצי

למארז הטעינה, שעות5זמן המתנה לאוזניה עד 

שעות20עד 

5V~1.0A: מתח טעינה
2402-2480MHz: תחום תדרי פעולה

בתלות במערכת( SBC | AAC: מקודדי קול

)הסמארטפוןההפעלה של 

אוהם32: עכבת התקן שמע

iOSאו  Androidמערכות הפעלה : תאימות
קישוריות

Bluetooth 5.0 BLE
BLE/HFP/HSP/A2DP: / תמיכה בתקנים

AVRCP
סוללה

38mAh: קיבולת סוללה באוזניות
410mAh: קיבולת סוללה במתאם

USB Type-C: שקע טעינה
מידות

מ"מ22.5רוחב 

מ"מ17קוטר , מ"מ43אורך 

,גרם לאוזניה5.8–משקל 

גרם למארז טעינה ואוזניות48

תכולת הערכה

Type-C,כבל נתונים , זוג אוזניות, מארז טעינה
מדריך למשתמש

₪ 148:עלות



Yeelight Portable LED
מנורת שולח

מפרט

ניידת ונטענת, מנורה שולחנית מעוצבת

נוחה ובטוחה לעיניים, אחידה ורחבה LEDתאורת 

תאורה ללא כל ריצודים

גוף המנורה גמיש להתאמת גובה וצידוד הנוח

למשתמש

לחצני מגע לשינוי מצבי התאורה נוחים לתפעול
קלווין2700-6500–טמפרטורת צבע מתכווננת 

מצבי בהירות שונים5–בהירות מתכווננת 

,)בהפעלה עם הסוללה(לוקס 260–עוצמת הארה 

)בהפעלה עם מטען(לוקס 330
\ 3.7V–סוללה פנימית ליתיום יון פולימר  2000mAh

שעות פעולה רציפות עם הסוללה5עד 

לטעינה USBשקע מיקרו 

–מנורה חסכונית בצריכת אנרגיה וידידותית לסביבה 
5W בלבד

בסיס רחב ויציב

מפסק לבחירת הפעלה באמצעות הסוללה הפנימית

או טעינה חיצונית

מידות

337X351X150 מ"מ

גרם0.65-משקל 
₪  149:מחיר

כווננו ,התאימו את התאורה למצב הרוח שלכם 

אותה

.קריאה או כל פעילות אחרת,למשחקים 

כוונו את הבהירות במהירות ובקלות כדי לשפר את  

דפוסי

השינה ורמת הנוחות שלכם
9W:הספק

- 1700K:טווח טמפרטורת צבע 6500K
שטף הארה

לומן400עד לומן2מינימום 

אורך חיים

שעות25,000-כ

קישוריות
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

מתח הזנה למתאם
220-240V~50/60Hz 0.45A

מתח הזנה למנורה

אמפר0.8/ וולט 12

שליטה באמצעות יישומון
Mi Home

מ"מ254: גובה

מ"מ152: קוטר

₪  135:עלות

מנורת חדר שינה חכמה
Mi Beside Lamp 2 2משקל חכם דור

ג"ק150גרם עד 100–טווח שקילה 

מדידות שונות13ניתן למדוד 

Mi Fitצפיה במדדים מתקדמים באמצעות יישומון 
לניהול מעקב והיסטוריה

משתמשים16תמיכה בזיהוי נתונים של עד 

תצוגת לד חבויה
Bluetooth 5.0-קישוריות 

)לא כלולות( 1.5V AAAסוללות 4

תכונות

חילוף חומרים, מסת שריר, משקל: המדידות הזמינות
שיעור שומן, אחוז מים בגוף , BMI, מסת עצם, בסיסי

ניקוד מצב, שיעור שומן בגוף, סביב אברים פנימיים

גיל הגוף, סוג גוף, שיעור חלבונים, רמת לחות, גופני

)עמידה על רגל אחת(ניתן לבצע מדידת איזון 
לדיוק משופר )Gצורת (חלד -חיישנים מפלדת מנגן אל

והפחתת סיכוי להתחמצנות
מוסתרת שמופיעה רק במדידה LEDתצוגת 

רפידות למניעת החלקה

עם יישומון Bluetooth 5.0מתממשק באמצעות 

Mi Fit  במערכות הפעלהAndroid 4.4  אוiOS 9.0
ומעלה

מ"מ 300x 300 x 25-ממדים 

ג"ק1.7-משקל 
110₪:עלות



מפרט

3עם היישומוןניתן לשתף את המדפסת באמצעות 

משתמשים נוספים

313X400dpi-רזולוציית הדפסה 
)'אינצ x 3 2( מ "מ 50X76: גודל תמונה

הניתנת לרכישה(כמות תמונות במחסנית חדשה 

'יח20-) בנפרד

גרם26-משקל מחסנית דפים 

287±25μm-עובי דף 
שניות לדף45-מהירות הדפסה 

JPEG , PNG-תקני תמונה נתמכים 
Bluetooth 5.0 (BLE( -קישוריות אלחוטית 

500mAh-קיבולת סוללה מובנית 
תמונות20-הספק הדפסה לטעינה בודדת 

5V/1A-מתח טעינה 
microUSB-שקע טעינה 

15°C ~ 35°C-טווח טמפרטורת שימוש 
40%~ 60%בלחות יחסית 

CE / Rohs/ -תקינה למחסנית דפים  / WEEE
REACH / POPs

טכנולוגיית הדפסה

ZINK -טכנולוגית הדפסה ללא דיו וללא מחסניות דיו,

.סרטים או טונרים נדרשים

מציגה מדפסת תמונות ניידת שהיא חסכוניתשיאומי

כל הצבעים הנדרשים להדפסה; וידידותית לסביבה

ZINK.מצולמת באיכות גבוהה משובצים בנייר 
עמיד בפני קרעים, עמיד במים ZINKנייר צילום 

.וגב הנייר הוא דביק, וכתמים

,אינן פולטות צבע-התמונות המודפסות עמידות ביותר 

עמידות במים ויכולות לשמש כמדבקות

שליטה באמצעות יישומון

Mi Homeהפעלה ושליטה באמצעות יישומון 
מהסמארטפוןעריכה מהירה והדפסה ישירות 

מידות

124X85X24.6 מ"מ

גרם181–משקל 

תכולת ערכה

דפים5מחסנית , כבל טעינה , מדפסת ניידת 

₪ 239:עלות

מדפסת תמונות אלחוטית ניידת



קומקום חכם

מפרט

ליטר1.5נפח הקומקום 

1800Wהספק 
כולל מצב שמירת חום

Bluetoothחיבור הקומקום לאפליקציה באמצעות 
מ המאפשר להכניס את היד ולנקות"מ130קוטר של 

!בקלות

המונעת במקרים) 304( שכבת נירוסטה פנימית 

.רבים חלודה וריחות לא נעימים 

בידוד כפול(מעטפת קומקום הינה מבודדת לחלוטין 

)בפנים ובחוץ-

SOFT OPENמכסה הקומקום נפתח בטכנולוגיית 
מעלות למניעת התזה של מים30פתיחה איטית ל –

רותחים

הגנה משולשת ובטיחות לחשמל

כאשר המים רותחים הקומקום מפסיק את פעולתו

.באופן אוטומטית

כאשר יש חוסר במים או אין מים בכלל הקומקום

.מתנתק אוטומטית

.בסיס וכבל חשמלי המונעים התחשמלות

רים מיוחדים'פיצ
– MI HOMEי אפליקציית "נשלט ע לא מחייב כדי(

)להפעיל את הקומקום

באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט בטמפרטורת

י כך ניתן למשל להרתיח מים לבקבוק של"ע(ההרתחה 

)מעלות 60תינוק ל 

ניתן לקבוע למשך כמה זמן אנחנו רוצים להשאיר את

המים רותחים כדי להשתמש שוב ושוב מבלי להרתיח

שנית

מידות
204 X 145 X 235 מ"מ

₪  190:עלות



שחור- JBL T450BTאוזניות קשת אלחוטיות 

________________________________________

בעלות צליל איכותי עם באסים  JBLאוזניות קשת אלחוטיות מבית 

עיצוב ארגונומי  , שלט מובנה באוזניה ,BlueToothקישוריות , מודגשים

שעות האזנה11-וחיי סוללה המספיקים לכ

150₪
ח"ש250שווי צרכן 



Uplift 2 BT

הפופולרי בגרסה האלחוטית   IN EAR-דגם ה

.חד וצלול, שתעניק לכם צליל הרמוני

חיבור  , שעות האזנה10-סוללה שמספיקה ל

Bluetooth, רצועת צוואר נוחה  , עיצוב ארגונומי

כפתורי שליטה  3מיקרופון פנימי עם , במיוחד

.וחומרים ידידותיים לסביבה

:מאפיינים

שעות האזנה10•

Bluetoothחיבור •

רצועת צוואר נוחה•

כפתורי שליטה3מיקרופון מובנה בעל •

מ ודרייברים סליליים"מ8רמקולים דינמיים •

עיצוב ארגונומי•

כבל מונע קשרים•

:חומרים

אלומיניום ממוחזר•

FSCעץ מאושר •

כבל עמיד מצופה בד•

₪  130:עלות•

UPRISE WIRELESSאוזניות 

אוזניות עם סאונד שיוצר אדרנלין

שעות  8-סוללה המספיקה ל ,Bluetoothחיבור 

עיצוב ארגונומי שישמור  , עמידות במים וזיעה, האזנה

מיקרופון פנימי  , על האוזניות במקומן גם בזמן אימון

חומרים ידידותיים  –כפתורי שליטה וכמובן 3עם 

אימונים ולכל סוג  , אוזניות מושלמות לריצה. לסביבה

.ספורט שאתם אוהבים לעשות

:מאפיינים

שעות האזנה8•

(IPX5)נוגד מים וזיעה •

Bluetoothחיבור •

כפתורי שליטה3מיקרופון מובנה בעל •

עיצוב ארגונומי•

כבל מונע קשרים•

:חומרים

אלומיניום ממוחזר•

סיבי עץ טבעי•

סיליקון ממוחזר•

₪  158:עלות•

אוזניות עם ביצועים שישדרגו כל סגנון מוזיקלי

, מ"מ40סאונד אנרגטי ועוצמתי המופק הודות לדרייברים 

רפידות  , העיצוב הייחודי. שמספקים ביצועים גבוהים במיוחד

יתאימו לכל  , האוזן הנוחות והסאונד האיכותי של האוזניות

כיפית  , סגנון מוזיקלי ויהפכו את חווית ההאזנה שלכם למהנה

.וסוחפת

:מאפיינים

משולבי מגנט נאודימיום ופלדת  , דינאמיםדרייברים סליליים •

חלד-אל

מ"ס120כבל מצופה בד באורך •

רפידות נוחות•

כפתורי שליטה3מיקרופון מובנה בעל •

,  בלבד APPLEלחצני השליטה בווליום מותאמים למכשירי 

אך המיקרופון והלחצן האמצעי שמפעיל את השירים  

מנתק שיחות מותאמים כמעט לכל המכשירים  /ועונה

.הנפוצים

:חומרים

FSCעץ מאושר •

אלומיניום ממוחזר•

REWINDבד •

ח "ש172:עלות•



 REBELאוזניות 

הן השילוב המושלם בין איכות סאונד משובחת  

!HOUSE OF MARLEYוהעיצוב הייחודי של 

20hz-20KHzטווח תדרים •

מ"מ40דרייבר •

מיקרופון מובנה עם כפתור שליטה•

עיצוב עמיד משולב גומי סיליקון ממוחזר  •

(™REWIND)

מ"מ3.5מחבר סטריאו •

₪  145:עלות•

בעיצוב טירוף Marleyאוזניות קשת של חברת 

עוצמתי ואיכותי במיוחד,סאונד צלול 

פרטים נוספים
MARLEY-מבית REBEL BTאוזניות בלוטוס •
מיקרופון ולחצנים מובנים על גבי האוזנייה•

עשויות מחומרים ממוחזרים ידידותיים לסביבה•

עוצמתי ואיכותי במיוחד,סאונד צלול •

בעלות עיצוב ייחודי ורפידות אוזן נוחות•
₪  165:עלות•

REBEL BT



CHANT BT

.  איתך לכל מקוםמרשימהשהולךרמקול נייד בעל איכות סאונד 
REWINDמעטפת עץ במבוק ובד 

 BLUETOOTHסוללת ליתיום נטענת וטכנולוגיית , אקסלוסיבי
.המאפשרת חיבור למאות מכשירים שונים

AUXויציאת  BLUETOOTHחיבור •
לסמארטפוןכספיקרמיקרופון מובנה המאפשר שימוש •
•Splash proof IPX4 rating
•3W X 1 – "1.5 Driver + Passive Radiator
שעות השמעה אלחוטית6עד •

טבעת עץ עשויה במבוק טבעי•

עשוי חומרים ממחוזרים•

סוללת ליתיום יון נטענת מובנית•

הרישמיהיבואן יוניקי"חודשי אחריות ע12
₪  185:עלות

,  אלחוטי קשוח ומחוספס Bluetoothרמקול 

עמיד בפני אבק . אופטימלי להאזנה בתנאי שטח

,  שעות האזנה10טעינה מהירה המאפשרת , ומים

.סאונד איכותי ועוצמתי

שעות האזנה10•

IP67–עמידות למים ואבק בתקן •

רמקולים במקביל2אפשרות לחיבור אלחוטי של •

דיבורית לנייד•

טעינה מהירה•

Auxכניסת•

.שנה: תוקף אחריות

₪  210:עלות



,תיק נשיאה+ זוג כסאות פיקניק וחוף

,  קל לאחסון

קילו90:משקל עד
115₪:זוג כסאות: עלות

עלות זוג כסאות עם שולחן
₪  160:עלות

סלסלת פיקניק עשויה  

במבוק

חלק תחתון צידנית מבודדת  

קור/  חום

סועדים4כלי אוכל ל

צלחות קרמיקה4

חלקים12סכום 

פלפליה/ מלחיה

פותחן בקבוקי יין

44*30*21:מידות

₪ 135:מחיר



במקום מאוורר היטבגזשימושלגריל ניד על 

.'גר220חד פעמיים מיכליםמופעל באמצעות 

.מוכן לשימוש דקה מרגע ההפעלה

.עוצמה גבוהה במיוחד

.הצתה אלקטרונית 

.להבה מתכווננת

מבער נירוסטה

הגריל עשוי נירוסטה איכותית

נשלף וקל לניקוי-מגש תחתון לאיסוף הלכלוך 
כולל בלון גז₪ 155:עלות

:גריל פרטי

צרפתקמפינגזתוצרת 

:אפשרויות שימוש3

משטח צלייה משטח טיגון וכירת גז

וניקיון מהיר וקלהליכלוךמקום למים לאגירת 

הצתה אלקטרונית
2000Wעוצמה 

גרם שעה145צריכת גז 
 CV300גז עם שסתום מיכלימופעל באמצעות 

CV470
189₪:עלות

₪ 22:בלון גז+

2600Wמבער נירוסטה עוצמה 
זרועות הניתנות לפרוק והרכבה מהירים  4בעל 

.המאפשרים אחסנה נוחה

זרועות נשיאה רחבות להגברת היציבות

גרם470ן 300קמפינגזשסתום מיכלימופעל על ידי 

גרם שעה190צריכת גז 

הצתה אלקטרונית

.דקות ועשר שניות3ליטר תוך 1מרתיח 

גרם950משקל 

יכול להחזיק סיר בישול יציב וחזק

כולל תיק נשיאה

₪  179:עלות
₪ 22:לון גז+

סט כלים מהודר
₪ 220:עלות



קל להרכבה  , קל לנשיאה, אוהל רוח

פתרון מושלם  , שקי חול4באמצעות 

לחוף הים ולאירועי קמפינג

מ”ס240* 240: מידות המוצר
₪  189:עלות

של הצילייהמ "ס 150X210: צליה לים המתאימה לזוג אנשים גודל

SHADES עם הצלון תוכלו ליצור בקלות  , היא פתרון מושלם לחוף הים

בפני  97%-95%ובמהירות אזור נוח ומוצל בחוף הים עם הגנה של 

(  תוצרת איטליה)מיוצר בישראל מבד לייקרה איכותי . קרני השמש

כולל תיק נשיאה קומפקטי 
מ"ס 150X210: לזוג אנשים גודלM:מידה

:עלות

- Lמ  "ס250*225: לארבעה אנשים גודל

₪  225:עלות

XL מ"ס300*300אנשים 6-מתאים ל

₪  278:עלות



או לרכב/מחמם נייד לבית ו/מקרר
שקט AC/DCמנוע 

מעל לטמפרטורת החדר/מעלות מתחת15

עם ידית נשיאה נוחה
V12עם חיבור למצת הרכב 

חיבור לחשמל 220Vאו 

ליטר27
36X30X42.5 מ"ס

₪  225:עלות

מ

PDFשולחן אלומיניום מתקפל עם משטח 
.תואםכיסאות בצבע אפור4השולחן כולל •

.נשיאה מאד נוחה לכל הסט•

.קל ונח לפתיחה•

.לשטח ולבית, מתאים לים•

.מגיע עם ידית נשיאה•
.מ”ס 120x60x70: מידות השולחן•

₪  135:עלות•



נדנדה

מידות
*6030'בירץמשטח עץ 
מ  "ס 50*29כרית מושב

מטר1.55אורך  , UVמ "מ6חבל

₪  172:עלות

קראו

שולחן פיקניק מתקפל ייחודי עשוי

ספסלי ישיבה2אלומיניום עם גימור עץ הכולל 

נפרדים המתקפלים פנימה בעט הסגירה

השולחן מתקפל בצורה קומפקטית

ואיחסוןנוח לנשיאה ,קל להרכבה 
מ”ס 70X 66 X 90: גודל במצב פתוח 

מ”ס 33X 10 X 90: גודל במצב מקופל 

₪  225:עלות

גזיבוסככת צל -גזיבוקראו

הנפתחת ונסגרת ללא  גזיבוסככת צל 

מאמץ

הודות לפטנט ייחודי ובלעדי הכולל

שלד פנימי בצורת מוט טלסקופי 

מתקפל

עוגני חול צדדים4-ו

ללא חבלים ויתדות מיותרים
כולל מארז   ,VUבד מסנן קרינה 

נשיאה
מ"ס 190X190גודל 

₪  140:עלות



AMIGOאנשים 4-אוהל איגלו ל
https://www.gonature.co.il/product/ami

go-tent-for-4-people/
₪  109:עלות

AMIGOאנשים 6-אוהל איגלו ל
ח"ש160:עלות

AMIGO QUICKILY 

פתיחה מהירה  4אוהל קמפינג ל 

₪ 182:עלות

DRAGONFLY MICROשק שינה 
שק שינה איכותי למטיילים שהמשקל  

.והנפח חשובים להם

מתאים  , קליל, סופר קומפקטי

.לאקלים נח
₪  125:עלות

MUMMY lightשק שינה 
שק שינה קל ונח המתאים למטיילים בטמפרטורות  

.נוחות

מגיע עם שק כיווץ המסייע להקטנת הנפח
₪  112:עלות

TRAIL ANGELשק שינה 
באיזוריםשק שינה איכותי למטיילים 

רחב ובנוי משתי מגיע עם שק  , נח. קרים

כיווץ המסייע להקטנת הנפח
₪  168:עלות

CHAMBERLIM II 32תרמיל 
(מגוון רחב)₪ 219:עלות

https://www.gonature.co.il/product/amigo-tent-for-4-people/


1550 - GN CHAMBERLIN II 32
₪ 182:עלות

- GN PALISADE 32 תרמיל שחור

₪ 159:עלות

- GN TASMANIA MK-1 30L   תרמיל

טאקטי חול

₪ 190:עלות

6256 - NEGEV 80  שחורתרמיל חיילים

₪  176:עלות
5950 - GN MISSOURIבורדומיםנשיאתמערכת

₪ 139:עלות

7915 - GN COLORADO     מערכת נשיאת

מים  כחול

₪ 149:עלות



ערכת קפה קומפקטית המיועדת למטיילים  

לתיק קיימת הכנה לרצועות  . המחפשים ערכה קלילה

ן  ’הערכה כוללת פינג. לחיבור לאופניים ותרמילים

כלי אחסון  , פ”חגרם 230מיכל גז שסתום , נירוסטה

.כוסות זכוכית3-כפית ו, לקפה וסוכר

ודמקה לשדרוג  בש-צרפנו לכם במתנה ערכת שש

.חווית הקפה שלכם בשטח
₪  149:עלות

ערכת קפה טקטית המיועדת לחיילים הזקוקים לערכה  

קיימת הכנה  . קומפקטית עם גזיה חזקה להכנת קפה לצוות

.  לחיבור תג היחידה’ וסקוצלים”לפקלרצועות לחיבור 

גרם  230מיכל גז שסתום , ן נירוסטה’הערכה כוללת פינג

.כוסות זכוכית3-כפית ו, כלי אחסון לקפה וסוכר, פ”ח

ודמקה לשדרוג חווית  בש-צרפנו לכם במתנה ערכת שש

.הקפה שלכם בשטח
₪  159:עלות

.לשימוש בכל מזג אוויר וגובהאלפיניתגזיה 

.בעלת הצתה אלקטרונית

.יציבה במיוחד ומתקפלת בצורה קומפקטיתהגזייה
3,500W: עצמה
.גרם340: משקל

.מתאים למיכל שסתום
מאושרות על ידי מכון התקנים  GoNatureגזיות

.אחריות לשנתייםומגיעות עם
₪  139:עלות

https://www.gonature.co.il/product-category/camping/cooking-in-the-field/gas-grill/


K-3300להבות על השיש 3קוברה כירה גז •
מירביתלבטיחות  SAFETYכולל חיישני -בטיחותי •

מבערים נפרדים3כיריים איכותיים בעלי •

כיפות גז מתפרקות•

ניקוי קל ומהיר•

עמידות בחום גבוה•

כולל מכסה מגן•

מ""ס30/60/11: מידות•

אריזה קשיחה צבעונית•
COBRAמותג •
₪ 130:עלות•

ציקו

DOMEאנשים 6-אוהל ל
מ”ס300/210/160: מידות

מוטות מתפרקים בהצלבה2השחלת : סוג מערכת

4: כיווני אוויר

כסוף דוחה שמש: אריג

רשת נגד יתושים+ רחבה 1: כניסה

דקות7-כ: זמן הרכבה

CAMPTOWNמותג 
₪  138:עלות

ללא מיכל  )ADVENTUREערכת קפה בתיק צד מדופן 

(גז

טיולים/ פיקניק / קמפינג : ייעוד

חלק קידמי שקוף  כיוונים3מדופן תיק עשוי בד

כיס צדדי בתיק 

:  הערכה כוללת

נקירהכירת שדה להבה סיבובית

כוסות זכוכית בשרוול 3

פלסטיק לסוכר וקפה מיכלים2

אן נירוסטה  'פינג

כפית  

גרם לשעה  150: צריכת גז מקסימלית
CAMPTOWNמותג 
₪   113:עלות



מכונת אספרסו לשטח

Minipresso! המתנה המושלמת לחובבי שטח NS 
בגדר חובה למי שרוצה להתפנק עם היאהיא 

המכונה מתאימה  . אספרסו מעולה בשטח

נמדד  , והקפה בה נטחןנספרסושל  NSלקפסולות 

מוצר מקסים לחובבי  . ומהודק ברמת דיוק גבוהה

.קפה וכמתנה מקורית

₪ 189:עלות



סט ים הכולל זוג כסאות במאי מתקפלים ושולחן  

XENONמתקפל מבית 
נוחים ומפוארים הכוללים  , כסאות במאי גדולים

.ידיות מרופדות ומקום לספל או בקבוק

105₪:עלות

.  הינו כיסא גדול מרווח וחזק Big Ivoryכיסא קמפינג 

ג והוא בעל  ”ק130הכיסא מסוגל לעמוד בעומס של 

,  אריג משולב רשת לנידוף זיעה לתחושה נעימה

יציבות גבוהה והתקן  , ידיות מרופדות בצדדים לנוחות

הכיסא קל לפתיחה ולקיפול ומגיע בתיק  . לשתייה

.אחסון עם רצועה לנשיאה
₪  199:עלות

, + מצבי ישיבה 4כיסא חוף מתקפל בעל 

.משענות יד רחבות ומשענת ראש מתכוונת

למרפסת שמש  , לחצר, פקניק, מתאים לחוף הים

.ועוד

.נוחים לאכסון ברכב או בביתלמימדיםמתקפל 

תא אחסון בגב + רצועות נשיאה נוחות ומתכווננות 

המושב לכל מה שתרצו

₪ 190:עלות

קר



רצועת התנגדות לאימון לכל חלקי הגוף11ערכת כושר 

:הערכה כוללת•
(10LBS+15LBS+20LBS+25LBS+30LBS)רצועות התנגדות 5
ידיות רכות 2•

רצועות קרסול2•

עוגן דלת1•

תיק נשיאה1•
AB ROLLERדגם , כשיר אימון לשרירי הגוףמ-אב רולר+•

גב ורגליים, ידיים, צוואר, מתאים במיוחד לחיזוק וטיפול בשרירי הבטן

נייד וקל משקל, קל מאוד להרכבה ושימוש

תורם להצרת היקפים ושריפת קלוריות מוגברת
PP+PVCעשוי ,מתאים לכל גיל ורמת כושר

מ"ס3רוחב גלגל , מ"ס16גלגל כפול בקוטר :מידות
https://youtu.be/A3uK5TPzHq8:סרטון הדמיה

מזרון יוגה בתיק נשיאה+ 

תיק נשיאה מאוורר ונח עם רצועת כתף
מ"ס 180x60:מידות

₪ 102:עלות הערכה כולה

ערכת כושר 

http://youtu.be/A3uK5TPzHq8


מזוודת עלייה למטוס מהדקות בעולם
סדרת המזוודות החדשה FLEXמבוססת על פטנט המאפשר לקפל 

ידית, למזוודה שני גלגלים. מ בלבד"ס5את המזוודה לעובי של 

הטלפון הנייד או, וכיס חיצוני המיועד לאחסון כרטיס הטיסהטרולי

שילובי צבעים5הקולקציה הראשונה כוללת . בקבוק מים קטן

.'ורוד ואורנג, ירוק מנטה, הכוללים רוכסנים בצבעי טורקיז

אינטש21

125₪:עלות

:אינטש26

₪  210:עלות



SOHO SMART המזוודה הגדולה עם ידית משקל

של מותג המזוודות החכמות  '' 27דיגיטלית מובנת 
Rollink

עכשיו overweightהמזוודה שאיתה לעולם לא תגיעו ל 

.ל"אפשר לעשות שופינג חופשי בחו
TSAמנעול קוד בתקן עולמי שומר על ביטחונם -

.  ופרטיותם ומאפשר גישה נוחה לרשות שדות התעופה

המאפשר פתיחה וסגירה בידי רשויות לצורך בדיקה  

ביטחונית

מאפשר לשקול את  -המשקל דיגיטלי מובנה בידית 

OVERWEIGHTהמזוודה לפני הנסיעה ומונע קנסות 
סגרים  3במקום רוכסן מותקנים במזוודה -סגירה בטוחה 

לפתיחה מהירה וסגירה הרמטית ומאובטחת למניעת  

פריצה

מספק הגנה בכל מזג אויר-אטם מים מובנה 

מאלומיניום נשלפת חזקה ועמידה בעלת  -ידית טלסקופית 

אחיזה ארגונומית מאפשרים תנועה חלקה

גלגלים רב כיווניים שקטים ובולמי  4-גלגלים שקטים

זעזועים

לנסיעה בטוחה  פוליפרופילןעשוי -גוף מזוודה חזק וגמיש 

והגנה מפני שברים
Low-costתואמת 

מ "ס 68 x48x28

ליטר75-מכילה נפח

טורקיז/ תכלת / כתום / סגול :צבעים

החלוקה  . תמרון נוח על גבי משטחים מסוגים שונים

הפנימית מאפשר אריזה חכמה ונוחה עם הפרדה של שני  

חלקי המזוודה באמצעות כיסוי מלא בצד אחד רצועות  

.הידוק בצד השני
המזוודה מיוצרת בישראל

₪ 135:עלות



NEO עם  '' 21המזוודה החכמה עליה למטוס

האפליקציה לנסיעה נכונה ובטוחה של מותג  
Rollinkהמזוודות החכמות 

היחידה שמגיעה עם אפליקציה ייעודית  –המזוודה החכמה בעולם 

שכחה , לפתוח ולקבל התראות על גניבה, לנעול, המאפשרת לשקול

והתקרבות על גבי המסוע
מתחברת לאפליקציה ייעודית לנסיעה חכמה יותר–חכמה

גוף קשיח עשוי פולי קרבונט טהור עמיד לשריטות ושברים–חזקה

גלגלי סיליקון עם מסבים איכותיים לתנועה קלה ב 4–קלה לנשיאה

מעלות360
ידיות אחיזה מרופדות לנוחות גם במשקלים גבוהים–ארגונומית

חלוקה ארגונומית חכמה הכוללת סגירה הרמטית של שני  –פרקטית

חלקי המזוודה
ליטרים42קיבולת של –מכילה,מ"ס55x38x23–מידות

ג"ק2.8רק -במיוחדקלה

מזוודת עליה למטוס קשיחה סופר איכותית המיוצרת בתהליכי הייצור  

הדגם מציג רמת גימור  . המתקדמים ביותר בתעשיית המזוודות

גבוהה במיוחד למטיילים החכמים וכאלה שאינם מוכנים לוותר על  

המזוודה מצוידת קופסה זעירה חכמה ותקנית . נוחות ונוכחות, עיצוב

אשר מאפשר חיבור של המזוודה  , פ רשויות בטחון התעופה בעולם"ע

באפליקציה ניתן לבצע מספר פעולות אשר  . לאפליקציה ייעודית

.בטוח וחכמה יותר, הופכות את הנסיעה לנוחה
₪ 450:עלות



''20מזוודה מתקפלת עליה למטוס 
מ"ס 54x34x20:מידות

ליטר36:נפח

שחור/כחול :צבעים
₪ 80:עלות



''  15תיק גב למחשב נייד עד  TAKHI" טאקי

עשוי חומרים ממוחזרים מבית המותג  

LIMON
:תיאור

תא גדול פתיחה עליונה רחבה כולל תא  

,נפרד מרופד למחשב
 35x27לניירת ניסתרתא רוכסן גדול אחורי 

,מ"ס

תא רוכסן אלכסוני בחזית התיק

מגנט כולל תא רוכסן-סגירת קלפה 

ידית , רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון

עליונה
ליטר15:נפח,מ"ס 40x26x16:מידות

המסייעים בשמירה אקולוגית על כדור  , מיוצרים מבדים ומחומרים ממוחזרים ועמידים LIMONתיקי 

!הארץ

,תיקים עשויים מבד ממוחזר איכותי ועמיד במים

.מתאים לשימוש יומיומי בטוח וטווח ארוך
83%ממוחזרים  PETבד עשוי מבקבוקי 

GRSלמיחזורמאושר על פי התקן הגלובלי ו
85%רוכסן עשוי מחומרים ממוחזרים  ₪ 190:עלות



ק

SWISSתיק גב מבית 
מיקרופייברבשילוב ' מלאנזעשוי בד 

משולבת הטענה USBעם יציאת 

תאים גדולים ידית נשיאה אלומיניום3

גב ורצועות אורטופדיים

SWISSאיכותי במיוחד מבית , בקבוק מים חכם +

עשוי נירוסטה, שומר על חום וקור למשך זמן רב

עם מסך מגע המראה את טמפרטורת המים  

בבקבוק

ללא צורך בהטענה

ל"מ500

מחברת דמוי עור יוקרתית+
SWISSמבית 

עם פתיחה כפולה ומגוון תאים פנימיים לכרטיסים
A5גודל 

באריזת מתנה
₪ 140:עלות המארז



15.6תיק גב נגד גניבות למחשב נייד 
GIVONYמבית המותג אינץ

תא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף  

לטאבלט
לטעינת ניידים USBיציאת 

פנימיםכיסים 3-תא פנימי גדול ו

לכסף וחפצים יקרי  ניסתרכיס צד חיצוני 

ערך
מ"ס 35x45:מידות

שחור:צבעים
₪ 160:עלות

GIVONY

למחשב נייד  Anti-Theft Secureתיק גב נגד גניבות 

GIVONYמבית המותג אינץ15.6
לטאבלטתא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף 

לטעינת ניידים USBיציאת 

פנימיםתאים 5

כיס פנימי רוכסן1

לכסף וחפצים יקרי ערךניסתרכיס אחורי חיצוני 
מ"ס 35x45:מידות

אפור/ שחור :צבעים
₪ 115:עלות

15.6תיק עסקים צד מהודר למחשב נייד 
GIVONYמבית המותג אינץ

ידית נוחה לאחיזה

רצועת כתף חזקה ותומכת הניתנת לפירוק  

קל

תאים בסיסיים לארגון לפי צורך

תא מרופד למחשב : תא ראשי רוכסן מכיל

'אינץ15.6נייד 

'אינץ11לטאבלטותא מרופד נוסף 

כיסים לחפצים שונים

תא רוכסן חיצוני אחורי
מ"ס 4530X:מידות

₪ 110:עלות



 FULL-HDאקשן " Action"מצלמת ספורט 

1080P WiFi32עד זכרוןGB(לא כלול)
₪ 85:עלות

אינטרקום דו כיווני ומצב  +Wi-Fi DHמצלמת 

קלה Charge-itלילה לצפייה מהנייד מבית 

לתפעול
₪  70:עלות

DV7000
מסך צבעוני  SPORT PROמצלמת אקסטרים

.'אינץ2בגודל 

.  מגה פיקסל12רזולוציית תמונות סטילס 

.P  HD 1080צילום וידאו באיכות 

.מגוון אביזרים נלווים בערכה

₪ 120:עלות

זאוס
איציק

מצלמת דרך דו כיוונית כולל כרטיס  
לתיעוד אירועים ותאונות  16Gזכרון

.  בזמן נהיגה וחניה
'אינץ2.7בגודל  LCDמסך 

כולל כרטיס   HDצילום וידאו באיכות 

מעמד הנצמד בוואקום   ,GB 16זיכרון 

להטענה    USBלשמשת לרכב וכבל 

.והעברת נתונים
₪ 220:עלות

SPORT PRO
16זכרוןמצלמת דרך דו כיוונית כולל כרטיס 

DV8500 PLUS

 G-sensor:לתיעוד אירועים ותאונות בזמן אמת כולל 
לצילום אוטומטי עם התנעת הרכב ושמירת קבצי  

הקלטה בזמן , הקלטה מחזורית Loop Recoding, תאונה

כולל תאריך   Date stampזיהוי תנועה וצילום , חנייה

.ושעה מובנה

 GB 16כולל כרטיס זיכרון ' אינץ4בגודל  LCDמסך 
  USBמעמד הנצמד בוואקום לשמשת לרכב וכבל ,

להטענה והעברת נתונים

₪ 220:עלות

G SPORT PRO



מצלמת צינור
CAM-212LR1-Z28 AHD

CAM-3612LR1-Z28 AHDמצלמת כיפה ₪ 210:עלות
ח"ש195:עלות



3.6V מברגת כף יד

+אביזרים בתיק 29

דו כיוונית

ד"סל200

סוללת ליתיום נשלפת  

נורית ביקורת למצב סוללה

LEDמנורת 
₪ 95:עלות

סוזוקי מקדחה רוטטת דו כיוונית
R8600
550W:הספק

0-3000: מהירות ד"סל

48000: רטיטות לדקה 

דו כיוונית אלקטרונית

מ"מ13פוטר 

₪  140:עלות

SED12-1במזוודה 12Vסוזוקי מברגה 
'מברגה דו כיוונית בעלת ווסת אלקטרוני וקלאץ

.מהלך קדיחה+מהלכים18לדרגות חוזק הברגה בעל

LEDלמברגה מצורפת מנורת
.גוף מברגה ארגונומי מצופה גומי לאחיזה נוחה

המברגה מסופקת באמצעות מזוודה

.מקדחים וביטים שונים13המכילה

.Ah-1.5 12-Vסוללת המברגה מסוג ליתיום ובעלת עוצמה של

.שעות3-5מטען הסוללה איכותי ובעל יכולת הטענה של

!אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה

אריזה קשיחה צבעונית

SUZUKI ENERGYמותג
ח "ש170:עלות



SEJ600 550Wסוזוקי משור אנכי 
ד"סל800-3,000

מעלות45הטיית בסיס

מצבי פנדל3

פייה לשואב אבק

מ"מ80עובי חיתוך בעץ

מ"מ8עובי חיתוך בברזל

מ"מ20עובי חיתוך באלומיניום

!אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה

אריזה קשיחה צבעונית

SUZUKI ENERGYמותג
₪  160:עלות

 DT40264AUKאקצנטריתסוזוקי מלטשת 
240W

מלטשת לעבודה מאומצת

בעלת ידית אחיזה רכב בציפוי גומי איכותי

240W: הספק 
12000rpm: מהירות סיבוב 

125: קוטר בסיס

.מצורפת שקית איסוף אבק

אריזה קשיחה צבעונית

SUZUKI ENERGYמותג
₪  160:עלות

AJ11 220Wסוזוקי מלטשת מלבנית רוטטת 
לעבודה מאומצתמלטשת רוטטת

בעלת ידית אחיזה רכב בציפוי גומי איכותי

220W: הספק 
6000-12000rpm: מהירות סיבוב 

מ"מ90/187: גודל משטח 

מצורפת שקית איסוף אבק

אריזה קשיחה צבעונית

SUZUKI ENERGYמותג
ח "ש160:עלות























:מארז סטאר לבן קופסת פח המכילה
פיסטוק בעיטוף שוקולד מריר –ולדג

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין -ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב –ספיר

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן –טופז

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן–טופז 

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן–טופז

נפוליטנים שוקולד  , 85%ריבועי שוקולד מריר -נפוליטנים -יהלום
חלב ונפוליטנים שוקולד לבן

נפוליטנים שוקולד חלב , ריבועי שוקולד חלב אגוז-נפוליטנים -יהלום
. מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות

₪ 100:עלות

:מארז גלקסי שחור המכיל
שוקולד חלב ולבן מקופל,"קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה-קורל

,  עוגיותקרמבלסאשכולות שוקולד לבן עם , אפל פאיס'קלסטרקופסת פח המכילה -קורל
חתיכות תפוח וצימוק ונגיעות קינמון

שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוח, בייגלהאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן

שברי שוקולד חלב  , חתיכות קרמל ומלח ים, בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
קרמל ומלח ים, עם בוטנים

בוטן בעיטוף שוקולד חלב  –ספיר 

לבן ומריר, תערובת דובשניות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים  , בוטניםס'קלסטר-ספיר

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות–ספיר 

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני-ספיר

אגוז70%תפוז ומריר 70%מריר , קלאסי70%ריבועי שוקולד מריר –נפוליטנים -יהלום

נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים  , 85%ריבועי שוקולד מריר -נפוליטנים -יהלום
שוקולד לבן

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן-טופז

.                שקד בעיטוף שוקולד לבן ובנגיעות טירמיסו-טופז

₪ 155:עלות



:מארז נפטון לבן הכולל

ללא חומרים משמרים וללא  , פרי50%-איכותית בעלת למעלה מ-קונפיטורת פירות יער
צבעי מאכל

ללא חומרים משמרים  , פרי50%-בעלת למעלה מ, במתכון ביתי–קונפיטורת תות שדה 

וללא צבעי מאכל

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני-ספיר

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין -ספיר

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

יפס ומכוסמין מלא'עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ-אמבר

מנטה-חליטת תה מרגיעה -אמבר

.לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

₪ 125:עלות

פח לבנהקופסת:המכילמארז אוריאן 
פרלין שוקולד מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטה-גולד

ומלח ים, חתיכות קרמל, שוקולד חלב קשיוקלסטרס-גולד

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז  בונטהפרלין -ספיר
שלמים

אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן -טופז

.תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן-טופז

₪ 95:עלות



מארז סופר נובה המכיל 

זיתים  72%במוצרנו יש . קלמטהממרח זיתים שחורים מזן -טפנד זיתים שחורים
קלמטהשחורים מזן 

,  ללא חומרים משמרים, רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי-ילי שום'רוטב צ
ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים

, רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון אסיאתי וכמרינדה -רימוןטריאקירוטב 
ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים, ללא חומרים משמרים

ללא חומרים משמרים  , פרי50%-בעלת למעלה מ, במתכון ביתי–קונפיטורת תות שדה 

וללא צבעי מאכל

אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות-ספיר 

מנטה-חליטת תה מרגיעה-אמבר

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

שברי שוקולד חלב עם , חתיכות קרמל ומלח ים, בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
קרמל ומלח ים, בוטנים

שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה  , בייגלהאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
.מלוח

₪ 150:עלות

:הכוללקסיואפהמארז 

,  רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי-ילי שום'רוטב צ
ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים, ללא חומרים משמרים

רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל  -רימון  טריאקירוטב 

ללא צבעי  , ללא חומרים משמרים, בסגנון אסיאתי וכמרינדה 
מאכל וחומרי טעם מלאכותיים

ומלח ים , חתיכות קרמל, שוקולד חלב קשיוקלסטרס-גולד

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני-ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום–טופז

70%מריר , קלאסי70%ריבועי שוקולד מריר  –נפוליטנים -יהלום

אגוז70%תפוז ומריר 

נפוליטנים שוקולד חלב , ריבועי שוקולד חלב אגוז-נפוליטנים-יהלום

.  מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות

₪ 105:עלות



שוקולד חלב ולבן מקופל,"קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה-קורל

בזיליקום62%במוצרנו יש , ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו-פסטו

זיתים שחורים מזן  72%במוצרנו יש , קלמטהממרח זיתים שחורים מזן -טפנד זיתים שחורים
קלמטה

חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים  בונטהפרלין -ספיר

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן–טופז 

לוז בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות רום–טופז 

תערובת צימוקים בעיטוף שוקולד חלב ולבן-טופז

ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ–טופז 

₪ 102:עלות

:שחור הכוללנפטומארז 
,  2018גולן מרלו ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

.גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי רמת הגולן 

אזור גידול משובח לענבי מרלו  , מיוצר מענבים שגודלו בכרמים ברמת הגולן2018גולן מרלו 
.איכותיים

חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי5היין התיישן במשך 

קרמל ומלח , שוקולד חלב עם בוטניםשברי,יםחתיכות קרמל ומלח , בוטניםאנקס'צ-ארגמן

ים

שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים, לוז ושקדיםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן

שוקולד חלב ולבן מקופל,"קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה-קורל

בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב–קורל 

קשיו חלב מלח ים וקרמלקלסטרס–גולד 

פיסטוק בעיטוף שוקולד מריר     –גולד 

.קשיו בעיטוף שוקולד חלב–סילבר

₪ 157:עלות



:כסף המכיל-קסאיופהמארז 

קרמבלסאשכולות שוקולד לבן עם , אפל פאיקלסטרסקופסת פח המכילה -קורל
חתיכות תפוח וצימוק ונגיעות קינמון, עוגיות

ללא חומרים  , פרי50%-בעלת למעלה מ, במתכון ביתי–קונפיטורת תות שדה 

משמרים וללא צבעי מאכל

תפוח וקינמון הם שילוב מקובל  , ריבה זהובה-קונפיטורת תפוח עץ וקינמון
עדינה של הקינמון משלימה את זו של התפוח-המתיקות החריפה. בבישול

לוז בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות רום –טופז 

שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו–טופז

לעוגיהגרם סוכר 1.5רק , קינמון וגרידת תפוז, עוגיות כוסמין עם קוקוס-אמבר

יפס'גרנולה מכוסמין מלא עם שוקולד צעוגיות-אמבר

.מנטה-(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה -אמבר

לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

₪ 118:עלות

:קופסת פח המכילה-מארז סטאר לבן

שוקולד חלב ולבן מקופל,"קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה-קורל

קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב-קורל

פיסטוק קלוי בעיטוף שוקולד מריר-גולד

מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטהפרלין -גולד

שברי שוקולד חלב  , לוז ושקדיםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
עם אגוזי לוז ושקדים

שברי שוקולד חלב עם , בייגלהאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
שברי בייגלה מלוח

ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז

תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

₪ 117:עלות



:מארז סאן המכיל

ללא חומרים  , פרי50%-איכותית בעלת למעלה מקונפיטורת פירות יער

משמרים וללא צבעי מאכל

עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום השמש  -ממרח עגבניות מיובשות

עגבניות שרי מזן ליקופן65%במוצרנו יש 

יפס ומכוסמין מלא'עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ-אמבר

לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-אמבר

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

מנטה-חליטת תה מרגיעה-אמבר

גרם סוכר לעוגייה1.5רק , קינמון וגרידת תפוז, עוגיות כוסמין עם קוקוס-אמבר

לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

₪ 110:עלות

:מארז סטאר שחור המכיל

בזיליקום62%במוצרנו יש . ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו-סטו

עגבניות  65%עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום השמש במוצרנו יש -ממרח עגבניות מיובשות
שרי מזן ליקופן

ללא צבעי  , ללא חומרים משמרים, רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי-ילי שום'רוטב צ
מאכל וחומרי טעם מלאכותיים

תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן–טופז 

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן  –טופז 

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן–טופז

.                שקד בעיטוף שוקולד לבן ובנגיעות טירמיסו-טופז

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות-ספיר 

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

בעיטוף שוקולד מריר  אמרנהדובדבן –סילבר

קשיו בעיטוף שוקולד חלב–סילבר

שקד בעיטוף שוקולד מריר  –סילבר

בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן  –סילבר

₪ 145:עלות



2020, סובניוןקברנה , אדיישןספיישל,יין אדום

גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי מוני 

יין בעל , של יקב מוניסובניוןהקברנההופק מעילית בציר ענבי , זהסובניוןיין קברנה 

.גוף אלגנטי וסיומת ארוכה, של פירות יער שחורים וקסיסוארומותגוון אדום עמוק 
.הכרמים האיכותיים בגבעות עמק שורק מניבים ענבי יין משובחים ואיכותיים

.  תפוח וקינמון הם שילוב מקובל בבישול, ריבה זהובה-קונפיטורת תפוח עץ וקינמון
עדינה של הקינמון משלימה את זו של התפוח-המתיקות החריפה

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן  –טופז 

טרמיסושקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות –טופז 

לבן ומריר, מיקס מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-אמבר

שברי שוקולד  , חתיכות קרמל ומלח ים, בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
קרמל ומלח ים, חלב עם בוטנים

שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה  , בייגלהאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
מלוח

נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה  , ריבועי שוקולד חלב אגוז-נפוליטנים-יהלום
ונפוליטנים שוקולד חלב תות

נפוליטנים שוקולד חלב ושוקולד לבן, 85%ריבועי שוקולד מריר -נפוליטנים-יהלום

מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטהפרלין -גולד

שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות ומלח יםס'קלסטר–גולד

בעיטוף שוקולד מריראמרנהדובדבן –סילבר

.קשיו בעיטוף שוקולד חלב–סילבר

₪ 205:עלות



:מארז סופרנובה המכיל

62%במוצרנו יש . ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו-פסטו
בזיליקום

עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום השמש  -ממרח עגבניות מיובשות
עגבניות שרי מזן ליקופן65%במוצרנו יש 

ללא , פרי50%-בעלת למעלה מ, איכותית וקלאסית-קונפיטורת פירות יער

.חומרים משמרים וללא צבעי מאכל

תפוח וקינמון הם שילוב מקובל  , ריבה זהובה-קונפיטורת תפוח עץ וקינמון

.עדינה של הקינמון משלימה את זו של התפוח-המתיקות החריפה. בבישול

בעלת  .יוגורט וגרנולה, שטרודל, ליווי פיקנטי לארוחות קלות וכתוספת לגלידה

.ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, פרי50%-למעלה מ

עדינה  -לימונית לואיזה-חליטות תה מיוחדותקופסת פח המכילה-אלמוג

מנטה-חליטות תה מיוחדות ומרגיעותקופסת פח המכילה-אלמוג

אשכולות שוקולד לבן עם  , אפל פאיקלסטרסקופסת פח המכילה -קורל
חתיכות תפוח וצימוק ונגיעות קינמון, עוגיותקרמבלס

יפס ומכוסמין מלא'עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ-אמבר

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות-ספיר 

₪ 172:עלות



יקב לוריא" טרסה"יין אדום יבש 

"  מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

ל"מ250

גרם120צנצנת קונפיטורה 

₪  105:עלות

" עמק שורק"סוביניוןאדום יבש קברנה יין:קופסהמארז 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם120צנצנת חרוסת דודה ברטה 

גרם70מארז בוטנים עטופים בשוקולד חלב 

גרם40מארז קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן 

₪  105:עלות

חבית קרטון

" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

"  עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

גרם190צנצנת טחינה 

גרם120צנצנת זיתים מזן פישולן 

מארז קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן 

גרם40

₪  120:עלות



(קופסה מרובעת עם פפיון

גרם230ממרח מן הזית 

גרם230ממרח מן הזית 

גרם230ממרח מן הזית 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

חליטות תה2

גרם30צנצנת קונפיטורה 

גרם30צנצנת קונפיטורה 

גרם30צנצנת קונפיטורה 

₪  135:עלות

קופסת שלשה

"  עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

"  עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

ל"מ750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם120צנצנת זיתים מזן פישולן 

גרם100צנצנת תערובת בישול 

₪  135:עלות



(צידנית ברד

"  עמק שורק"סוביניוןאדום יבש קברנה יין

"  עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

ל "מ750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם120צנצנת חרוסת דודה ברטה 

מחצלת חוף

145₪:עלות

מארז קרטון

" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל  "מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם70מארז שוקולד שחור חדש 

שוקולד  , מארז מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב

גרם40מריר ושוקולד לבן 

גרם120צנצנת חרוסת דודה ברטה 

חליטות תה3

₪  145:עלות

יקב  " כרם בן זמרה"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

אדיר

יקב אדיר" כרם בן זמרה"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

סינר מטבח איכותי ממותג

₪  150:עלות



" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

"  עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

גרם230ממרח מן הזית 

מארז קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב 

גרם40ושוקולד לבן 

גרם190צנצנת טחינה 

צנצנת תערובת תיבול 

חליטה

₪  160:עלות

יין אדום שיראז יקב לוריא

יקב לוריאגוורצטרמינריין לבן חצי יבש 

כוסות יין ממותגות2

₪ 160:עלות

יקב אדיר  " כרם בן זמרה"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ500

מארז קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן 

גרם40

גרם230ממרח מן הזית 

גרם230ממרח מן הזית 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם190צנצנת טחינה 

גרם30צנצנת קונפיטורה 

גרם30צנצנת קונפיטורה 

₪  160:עלות



תיק צידנית אסקימו

"  עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

"  עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

ל"מ750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

מגבת חוף  

(קופסה מרובעת עם פפיון

יקב  " כרם בן זמרה"סוביניוןאדום יבש קברנה יין 

ל"מ500אדיר 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

מארז קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד  

גרם40לבן 

חליטה

חליטה

גרם190צנצנת טחינה 

₪  170:עלות

צידנית

" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

"  עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם230ממרח מן הזית 

גרם230ממרח מן הזית 

גרם230ממרח מן הזית 

מחצלת  
₪  180:עלות



:מ המכילה"ס18/28/15תיבת  עץ מהודרת  במידות 

גרם250, דבש פרחי בר צנצנת דקורטיבית

גרם30, חליטת צמחים ארץ ישראלית•

גרם240, מרקחת תות שדה ורימונים •

גרם250, מרקחת תפוחים דבש וקינמון•

גרם100, ילי משומשום אורגני'טחינה צ•

גרם100, יר'ינג'גדבש עם נגיעות לימון •

גרם100, טחינה זעתר משומשום אורגני•

גרם100, רוטב דבש בוטנים וקארי•

גרם320רוטב חרדל דבש •

₪ 189:עלות•

מ"ס33/25סלסלת פיקניק מהודרת עם בד במידות 

גרם320, רוטב חרדל דבש•

גרם185, ממרח  פסטו בזיליקום ואגוזים•

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות•

גרם185, ממרח ארטישוק•

גרם240, מרקחת תות שדה ורימונים•

גרם250דבש פרחי בר צנצנת דקורטיבית •

גרם100, ילי משומשום אורגני'צ/טחינה זעתר•

גר100, טבעיסילאןחמאת בוטנים עם •

גרם30, חליטת צמחים ארץ ישראלית•

₪ 170:עלות•

:  המכיל, מ"מ330/290במידות , מארז מזוודה דקורטיבי

ל"מ750, יקב ירושלים, יין אדום מרלו

ל"מ250, שמן זית כתית מעולה•

גרם240, מרקחת תות שדה רימונים•

גרם240, דבש בטעם פטל שושנים•

גרם320, רוטב שום דבש•

גרם30, חליטת תה ארץ ישראלית•

גרם120, טחינה זעתר משומשום אורגני•

גרם100מרקחת תפוחים דבש וקינמון •

גרם60, דבש טהור מפרחי בר•

גרם60, יר'ינג'גדבש עם נגיעות לימון •

גרם60, דבש עם נגיעות תות וניל•

₪ 170:עלות•



:  המכיל, מ"מ330/290במידות , מארז מזוודה דקורטיבי

ל"מ750יקב ירושלים , סוביניוןקברנה , יין אדום•

ל"מ500, שמן זית כתית מעולה•

גרם250, דבש טהור מפרחי בר•

גרם240, מרקחת תות שדה רימונים•

גרם240, מרקחת תפוחים דבש וקינמון•

גרם60, ממרח חלבה משומשום אורגני•

₪ 120:עלות•

מ  "מ420/160/80במידות , מארז מזוודה מהודר

:המכיל

גרם320, רוטב שום ודבש

גרם250, דבש טהור מפרחי בר•

גרם240, מרקחת תות שדה רימונים•

גרם185, ממרח ארטישוק•

גרם100רוטב דבש בוטנים וקארי •

גרם100דבש עם נגיעות פטל שושנים •

גרם100, תמרים טבעיסילאן•

₪ 100:עלות•



מגוון מארזי שוקולד איכותי בגדלים שונים





140פרלינים ובקבוק יין 16קופסא עם 
₪  145₪:עלות

פרלינים30קופסא 
140₪: עלות

פרלינים וטבלת שוקולד עם ברכה 32קופסא מוארכת המגיעה עם שקית תואמת ומכילה 
₪ 170:עלות



שוברים לרכישת מוצרים בכל אחת  /הצעה לרכישת כרטיסי מתנה

 GOLF&CO.מהרשתות של קבוצת

8הינה החברה הקמעונאית הגדולה ובה GOLF&COקבוצת 

,  כלי בית, עיצוב הבית, רשתות מובילות בישראל בתחום טקסטיל

.חנויות ברחבי הארץ380-הלבשה והנעלה עם מעל ל,אופנה 

כרטיסים הכוללים כפל הנחות ומבצעים וכוללים את רשת מגה ספורט

17%תקבלו הנחה מסחרית מאוד משמעותית של , על רכישת כרטיסים 
.ותמורה מאוד הוגנת לתקציב שלכם 

הכרטיסים ניתנים למימוש בכל הרשתות הקבוצה

.  וברשת העודפים וגם בסופי עונה

הקבוצה נותנת מענה לצרכי ביגוד לנשים וגברים בכל המידות והסגנונות  

ופנסי וטרנדי ממיטב המותגים בשוק הישראלי  יצוגיעד ואל'קגהחל מסגנון 
.ובינלאומי

.קו וכיתן& הקבוצה מובילה בתחום טקסטיל ועיצוב הבית בגולף 

.את הכרטיסים ניתן לקבל בצורה פיזית ודיגיטלית

המקנה לו הטבות שונות  ₪ 49כל עובד יקבל כרטיס מועדון בשווי –בונוס 

.וצבירת נקודות בעת הרכישה במזומן ואשראי

כרטיסים הכוללים כפל הנחות ומבצעים הכוללים את רשת מגה ספורט

הכרטיסים כוללים את הרשתות וגם את רשת מגה 
.ספורט עם כל מותגי וציוד ספורט

.22%בכרטיס הזה תקבלו הנחה משמעותית של 

.את הכרטיסים ניתן לקבל בצורה פיזית ודיגיטלית

.שנים5תוקף הכרטיסים 

ג הכרטיס "ניתן להטביע את הלוגו של החברה ע
. ולצרף פולדר עם ברכה

לא כוללים את מגה ספורט()כרטיסים פיזיים)כרטיסים ללא הכפל הנחות

כרטיסים ללא הכפל ניתנים לרכוש ברשתות

.על הרכישה הזו40%תוכלו לקבל הנחה משמעותית של 


