
2021פסח 100-200
מ"המחירים אינם כוללים מע*



מטבח



PRISMA' חל5סט סירים יציקת אלומיניום 

₪  211:עלות
₪  799: שווי החלפה

בטוח לשימוש  . חלוקת חום שווה ויעילה, הסירים מיוצרים מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד

למעקב  –מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . קדמיום או עופרת ,PFOAללא –עם ציפוי מונע הדבקות המזון 

חבקי  . ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש בהעברה. אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה

.  מעלות180מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ולשימוש בתנור עד . סיליקון מתנה



שיש  RICHSTONEחלקים5סט סירים 

זהב וכסף יציקת אלומיניום

:  הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ"ס28' סוטז

כף ניילון

תרווד ניילון

₪ 197:עלות
₪ 769:שווי החלפה ברשת

Emeraldיציקת אלומיניום ' חל5סט סירים 

:  הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ"ס28סיר 

תרווד ניילון

כף ניילון

220₪:עלות
₪ 855:שווי החלפה ברשת



CASUALיציקת אלומיניום ' חל3סט סירים 

:  הסט כולל

מ"ס18סיר 

מ"ס18מחבת 

117₪: עלות
ח"ש369שווי החלפה 

  CASUALיציקת אלומיניום ' חל3סט סירים 

:  הסט כולל

מ"ס28*7.5' סוטז

מ"ס28*5.7מחבת 

ח"ש185: עלות

₪ 579:שווי החלפה



Cubeיציקת אלומיניום ’ סוטז

ליטר  2.5, מ"ס24' סוטז

ח"ש117:עלות
₪  369:    שווי החלפה

ליטר  4, מ"ס28' סוטז
₪  142:עלות קניה

₪  439:   שווי החלפה

ליטר  6.2, מ"ס32' סוטז

₪  185:עלות
₪  579:   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



Mineral Stoneיציקת אלומיניום ' סוטז

מ  "ס28' סוטז
₪  102:עלות

₪  349:   שווי החלפה

מ  "ס32' סוטז
₪  125:עלות

₪  399:   שווי החלפה

מ"ס36' סוטז
₪  165:עלות

₪  499:   שווי החלפה

שיש זהב וכסף יציקת אלומיניום RICHSTONE' סוטז

מ"ס32' סוטז

₪ 112:עלות
₪  379:  שווי החלפה



ארבל מכסה נירוסטה' סוטז

מ"ס24' סוטז
₪ 92:עלות

₪  289:         שווי החלפה

מ"ס26' סוטז
₪ 98:עלות

₪  335:         שווי החלפה

מ"ס28' סוטז
₪  110:עלות

₪  350:         שווי החלפה

מ"ס30' סוטז
₪  159:עלות

549₪:         שווי החלפה

מכסה זכוכית30' סוטזכרמל 

מ"ס28' סוטז
₪  117:עלות

₪  329:שווי החלפה

מ"ס30' סוטז
₪  189:עלות

₪  499:   שווי החלפה

Merlot’ סוטז

מ"ס28' סוטז

₪ 107:עלות
₪    299:שווי החלפה

מ"ס34' סוטז
122₪:עלות

₪ 379: שווי החלפה 



מ  "ס18מחבת שקשוקה ' יח2

מלחיה פלפליה נירוסטה  

תרווד עץ במבוק 

₪ 117:עלות
399₪: שווי החלפה

חלקים  4מארז פיקולו חלקים במארז4סט שקשוקה 

:  הסט כולל

מ"ס16סיר 

מ"ס16מחבת 

מ"ס14קלחת 

₪ 117:עלות
₪  379:  שווי החלפה



Merlotחלקים 5סט סירים 

:  הסט כולל

מ  "ס24מחבת 

מ  "ס20סיר 

מ  "ס24סיר 

210₪:עלות
*₪ 699:שווי החלפה ברשת

Tavor’ חל4סט סירים נירוסטה 

:  הסט כולל

מ "ס18ליטר 2.5סיר 

מ "ס22ליטר 4.5סיר 

195₪:עלות
₪ 749:שווי החלפה ברשת



ליטר  4.5מ "ס24סיר 

מ"ס28' סוטז

₪ 189:עלות
₪ 699:ברשת: שווי החלפה

מ עם מכסה יציקת אלומיניום  "ס24ליטר 6סיר בלחץ נמוך חלקים דגם אדר4סט סירי נירוסטה 

זכוכית

₪ 200:עלות
₪ 699:  שווי החלפה



Mineral/Magmaמ יציקה "ס30ווק 

₪ 107:עלות
349₪: שווי החלפה

RAINBOWמ "ס20+22+26מחבתות ( 3)סט 

₪ 120:עלות
₪  369: שווי החלפה

מ ידית נשלפת "ס20+24+28מחבתות 3סט 

ח"ש146:עלות

ח"ש449שווי החלפה 



 CASUALמ "ס20+24מחבתות 2סט 

₪  103:עלות
319₪: שווי החלפה

RAINBOWמ "ס20+24+28מחבתות 3סט 

₪ 129:עלות
₪   399: שווי החלפה



אלומיניום   Mineral Stoneמ"ס34*26ה 'פלנצ

ציפוי בגימור שיש

₪  107:עלות
₪  329:   שווי החלפה

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

117₪:עלות
₪  349:  שווי החלפה

INBARחלקים 4סט סירים נירוסטה 

: הסט כולל

ליטר3מ "ס20סיר 

ליטר4מ "ס22סיר 
₪  162:עלות

₪  599:שווי החלפה



מ עם מכסה זכוכית נירוסטה ידיות אדומות"ס22ליטר 5סיר פסטה 

סיר ייחודי עם ידיות מיוחדות המונעות מהמכסה ליפול בעת סינון  

.הנוזלים מהסיר

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

.כסיר בישול רגיל

.ידיות הסיר עשויות בקליט איכותית ואינן מתחממות בעת הבישול

מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ובמדיח הכלים

149₪:עלות
₪   399: ברשת: שווי החלפה

מכסה נירוסטה+ מ "ס24ליטר 5+7סיר קוסקוס 

₪ 209:עלות
₪   549: שווי החלפה



ידית נירוסטה חריטה  ' חל4סט סכינים 

דמסקוסגימור 

: הסט כולל

מ  "ס17.5סנטוקוסכין 

מ  "ס20סכין פריסה 

מ    "ס12.5סכין רב שימושית 

כפפת הגנה

ח"ש127:עלות

ח"ש399:שווי החלפה

סכינים ציפוי נון סטיק  3סט 

סדרה חדשה  

: הסט כולל

מ"ס17סנטוקוסכין 

מ"ס12.7סנטוקוסכין 

מ"ס12.7פטי/סכין עזר
122₪:עלות

₪  399:שווי החלפה

ידית נירוסטה  ' חל3סט סכינים 

דמסקוסחריטה  גימור 

: הסט כולל

מ  "ס17.5סנטוקוסכין 

מ    "ס12.5סכין רב שימושית 

כפפת הגנה
111₪:עלות

₪  349:שווי החלפה

:  הסט כולל

מ  "ס6.4סכין מריחה 

מ  "ס10.4סכין קיצוץ 

מ  "ס10.4סכין קיצוץ משוננת 

מ  "ס11סכין פירות 

מ  "ס11.9סכין קילוף 

12.5סכין רב שימושית מדורגת 

מ  "ס

מ"ס17.7סנטוקוסכין 
100₪:עלות

₪  349:שווי החלפה ברשת

סכינים7מארז 



ל זכוכית דופן כפולה "מ290מאגים עם ידית 6

127₪עלות
₪ 387:שווי החלפה ברשת

ל"מ300( 6)סט כוסות 

106₪:עלות
₪ 267:שווי החלפה ברשת

ל"מ250( 6)סט מאגים עם ידית 

115₪:עלות
₪ 357:שווי החלפה ברשת

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

₪ 100:עלות
₪ 280:שווי החלפה ברשת



ל"מ450סט כוסות  

זכוכית דופן כפולה

כוסות דאבל גלאס6סט 

114₪:עלות
₪ 267:שווי החלפה ברשת

ל זכוכית דופן כפולה"מ300כוסות 6סט 

כוסות דאבל גלאס6סט 

124₪:עלות
₪ 297:שווי החלפה

ל "מ290מאג עם ידית 6סט 

זכוכית דופן כפולה 

כוסות דאבל גלאס6סט 

₪ 139:עלות
₪  417: ברשת: שווי החלפה



-ליטר1

₪ 60: מחיר קניה מיוחד
139₪:שווי החלפה ברשת 

יטר1.5

₪ 66: מחיר קניה מיוחד
₪ 149:        שווי החלפה

ליטר2.2

₪ 76:עלות
₪ 229:שווי החלפה ברשת

ליטר1זכוכית קראףקנקן תה 
ל זכוכית דאבל וול  "מ340מאג נשיאה מכסה סיליקון 2+ 

₪ 105:עלות
ח"ש317:שווי החלפה



SAPPHRIEסועדים6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו' מע

100: עלות

₪  349:   שווי החלפה

MADLENEסועדים 12–חלקים ל 48ם נירוסטה "סכו' מע

ח"ש167: עלות

₪  549:   שווי החלפה



100₪:עלות
₪ 329:שווי החלפה ברשת

חלקים  18/1024ם נירוסטה "סכו' מע

Emeraldסועדים 6–ל 

₪ 107:עלות
₪   349:  שווי החלפה

חלקים  24ם נירוסטה "סכו' מע

BERRYסועדים 6–ל 



BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת 3סט בישול 
MRBS3003דגם 

מ"ס24מחבת קוטר 

ליטר4.5מכסה זכוכית +24סיר 

140₪:עלות
₪ 708: שווי החלפה

מכסה זכוכית יציקת אלומיניום  + 32' סוטז

BLACK SHALEמסדרת 
110₪:עלות

₪ 549:שווי החלפה ברשת



מחבתות יציקת אלומיניום מסדרת  3סט 

BLACK SHALE
מ""ס20מחבת קוטר 

מ""ס24מחבת קוטר 

מ""ס28מחבת קוטר 

160₪:עלות
₪ 857:שווי החלפה 

BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת 4סט סירים 
ליטר  2.5מכסה זכוכית +20סיר 

ליטר  4.5מכסה זכוכית +24סיר 

₪ 165:עלות
778₪:שווי החלפה



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



PIZZA&MANIAחלקים 10סט תבניות פיצה 

27514RKדגם 

התבנית עשויות ממתכת ברמה גבוהה •

רב שכבתי NON STICKציפוי •

לא נדבק ולא  , מבטיח שימוש  ממושך באיכות גבוהה ביותר•

.מתקלף לאורך זמן

PFOA FREEללא כימיקלים רעילים  •

קל לניקוי•

מתקן מתקפל: הסט כולל •

32תבניות פיצה 4•

רול לחיתוך הפיצה+ סכינים 4•

מ"ס26.5גובה המתקן •

,  עם שימוש בחומרים איכותיים ביותר, מיוצרת באיטליה•

בקרה ופיקוח קפדניים  

שנה אחריות•

140₪עלות 
₪ 299מחיר צרכן 



:חלקים הכולל3סט 

מ"ס24מחבת 

מכסה+ מ "ס24סיר

soft touch handle +thermo spot , greblon

B3 - black

189₪:עלות

₪    999.90:שווי החלפה ברשת

סירי נירוסטה במארז מתנה2סט 

ליטר1.8+ליטר1.3
₪  105:עלות

ח"ש350:  שווי החלפה ברשת

דיאנהדגם:חלקים3סט 

+  ליטר 4.5מ "ס24* 11.5סיר 

מ אפור"ס24* 4.9מחבת 

145₪:עלות

600₪:שווי החלפה

' ל6.2, מ"ס34חלקים לתנור ולכיריים 3רוסטר

כפלנצהמכסה יציקה המשמש גם 

כולל כפפות

מכסה זכוכית+

209₪:עלות

₪  600:שווי החלפה



*  16בלוק עם ידית ר'בוצ:חלקים2סט 

סכין+ 59

מ"ס18סנטוקו

₪  95:עלות

299₪:שווי החלפת המתנה

Non-Stickליטר 9מ "ס24סיר קוסקוס ואידוי 
₪ 149:עלות

₪ 400שווי החלפה 

שחור–מד חום נשלף + מ "ס28* 28מחבת גריל פסים 

155₪:עלות

₪  400:שווי החלפה ברשת



סכיני  3+ מ "ס36* 24* 3עץ ר'בוצחלקים 4סט 

סמ12.5+ סמ14+ סמ18מחוזקות סנטוקו

ח"ש135: עלותטקסטורהעם 
₪  600שווי החלפה 

חלקים מקצועי סכינים  8מארז 

ר'בוצ+משחיז+קולפן+מספריים+מחוזקות

במארז מהודר

115₪:עלות

₪  500:שווי החלפה

חלקים סיליקון11מארז אפייה 

115₪:עלות

₪  300:שווי החלפה 



PORCELAIN BASIC  סועדים6-חלק18מערכת אוכל

129₪:עלות

₪  349:שווי החלפה

ARTINA - 6-חלק 18מארז אוכל

סועדים

GLASS

115₪:עלות

₪  299:שווי החלפה

-סוכר,קפה, תה3סט 

SIVER

ח"ש109:עלות

₪    220:שווי החלפה

ירדןדגם ם סט "סכו

:סועדים12-חלקים48

185₪:עלות

₪  600:שווי החלפה



CASUALמ "ס30+ 26+ 22מארז מחבתות 
מ"ס22מחבת 

מ"ס26מחבת 

מ"ס30מחבת 

₪  162:עלות
₪  460:שווי החלפה

brown mineralסדרת 
משטח פנימי מאבן שיש

מ"ס24סיר+מ"ס28' סוטאז

155₪:עלות

₪  758:שווי החלפה



BLACKBERRYסדרת 
חלקים5סט 

20סיר • , ליטר 2.6

24סיר • , ליטר 4.2

כף סיליקון• 

לנוחות השימוש, בסיס עבה ושוליים צרים

.ואפקטיביות מרבית

185₪: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 

165₪:עלות
₪600 :שווי החלפה



:חלקים בכולל5סט 

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מצקת

,  ורוד, סגול: צבעים4הסט מגיע ב 

תורכיז, קרם
175₪:עלות

ח"ש749: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 

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

.חלקים3קוסקוס משובח / סיר אידוי 

.עיצוב ייחודי חדשני

| אלקטרוני | מתאים לכל סוגי הכיריים גז 

.קרמי| הלוגן | אינדוקציה 

.ציפוי נון סטיק משובח

149₪:עלות
₪  500:שווי החלפה ברשת



ידי סיבוב פשוט של  -פתיחה ונעילה על–קל לשימוש 

הכפתור במרכז

.פינות מעוגלות למזיגה קלה, המכסה 
כפתור נעילה במרכז  –שמירה על טריות המזון 

המכסה היוצר אטימות

.מוחלטת

מושלם עבור כל סוגי מזון יבש

•4ליטר כפול 0.55

•ליטר 1.35

ליטר2.1

110₪:עלות

₪  319:שווי החלפה

סועדים6-חלקים ל24ם חלבי "סט סכו

סוהו:דגם

95₪:עלות

199₪:שווי החלפה ברשת

:מארז אפייה מהודר הכולל

65704מקט 

סט תבניות אפייה

מ"ס25אינגליש קייק • 

מ"ס26תבנית קפיצית • 

מ"ס28תבנית פאי • 

לקקן+ מטרפה • 

95₪:עלות

₪  200:שווי החלפה



חלקים18סט צלחות 

צלחות למנה ראשונה6

צלחות למנה עיקרית6

:החלפהשווילמרקקעריות 6

₪  105:עלות

₪  299:שווי החלפה
KITCHENWAREמכונה ביתית להכנה פסטה 

115₪:עלות
₪  399:שווי החלפה



מסחטות הדרים ורימונים במבחר צבעים

תכונות המוצר

ג"ק7עשויה ממתכת יצוקה במשקל • 

טבעות גומי למניעת תזוזה4בסיס חזק מיוצב בעזרת • 

ידית ארגונומית מאובזרת בגומי למניעת החלקה• 

נוחה לשימוש וקלה לניקוי• 

המסחטה הביתית היחידה בעלת היכולת לסחוט רימון• 

מנגנון • SUPER PUSHלסחיטה מקסימאלית 

169₪:עלות

:מארז אפייה מהודר הכולל

מ"ס34תבנית פיצה מחוררת 

24רוסטרתבנית • * מ "ס32

מ"ס22קוגלהוףתבנית 

מברשת סיליקון+ לקקן

95₪:עלות

₪  200:שווי החלפה

:חלקים הכולל 6מארז 

+סכיני ירקות 3+ סנטוקוסכין 

קרש חיתוך+ משחיז סכינים 

100₪:עלות
₪  400:שווי החלפה



שתיה מעוצב על מעמד מתכתי  דיספנדר

צלחות הגשה זרעי אבטיח  4

קעריות זרעי אבטיח4

ח  "ש132: עלות
325.10₪: שווי החלפה ברשת פוקס

קערת הגשה מעץ צבועה בלבן

זוג כפות הגשה לסלט

מ"ס40/180מעוצב מקש במידות ראנר

זוג מטחנות עץ בצבע טבעי  

ח"ש165: עלות
429.50₪שווי המארז לצרכן 

WASHקערת הגשה מעץ 
WASHזוג קעריות מעץ 

זוג מטחנות עץ בצבע טבעי
 MAJORמגבות למטבח 3סט 

ח"ש120:עלות
323.40₪שווי החלפה ברשת פוקס

תבנית צלי וסט חיתוך דגם

זוג מטחנות עץ  

תחתית לסיר ברזל  

DAILYמגבת 
ח"ש120: עלות

354.50₪שווי החלפה ברשת פוקס



VINTAGEסט כלי הגשה יוקרתי 
AZURמפת שולחן מעוצבת 

₪ 180: עלות 
479.80₪: שווי החלפה ברשת פוקס

מ  "ס60/110במידות  BRITNEYשטיח איכותי 

מגש עץ לבן מלבני
LETTERכלי למברשות שיניים מסדרת 

LETTERלסבון מסדרת דיספנסר
נר ריחני בצורת סירה

FRUITYRAINBAWל "מ100מפיץ ריח 
FRUITYRAINBAWגרם 20שקית ריח 

מ"ס50/30במידות  DIVAמגבות ידיים 3

ח"ש180: עלות
467.10₪: שווי החלפה ברשת פוקס



מזלגות6סט 

פלטת עוגה

קפקייקכף 

מרית

89:עלות

₪ 177:  שווי החלפה ברשת

אקרילצלחות 4

אקרילקעריות4

מגבות מטבח2

97₪:עלות
ח"ש193:שווי החלפה ברשת

משקל מעוצב

סט מגבות מטבח

מטחנות תבליניםזוג

₪ 145:עלות
289.6₪:שווי החלפה ברשת



 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 
125₪:עלות

₪ 396:שווי החלפה ברשת

ARCOSמארז מזוודה מהודר 

 ARCOS MAITREמ סדרת  "ס17סנטוקוסכין 

 ARCOS MAITREמ סדרת  "ס10.5סכין 

9-36גס ועדין  ARCOSמשחיז שולחני 

מ"ס33-25קרש חיתוך במבוק 

₪ 209:עלות

₪  626:שווי החלפה ברשת



סכין  + בלוק אחסון סכינים שחור 

סכין שף  + מ ידית פלסטיק "ס11

מ ידית פלסטיק  "ס20

115₪:עלות

₪  398:שווי החלפה ברשת

סכין  +בלוק אחסון סכינים שחור 

מ  "ס20סכין+ניצהמ "ס15

ירקות חלק ידית שחורה  סכין+ניצה

סכין ירקות משונן ידית  +

מספריים+שחורה

165₪: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 

₪ 189:עלות
₪ 695:שווי החלפה



בלוק לאחסון סכינים ARCOSמארז מזוודה מהודר 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  
TOOLSבלוק אחסון חדש  שחור 

₪  189:עלות
₪  575:שווי החלפה

 CAPSTONE:מ ידית אדומה מסדרת"ס30ווק 

Solid Rockטבעי שיישציפוי 

135₪:עלות
₪ 399:שווי החלפה ברשת

מטאלי זהב ARCOSמארז סכיני 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

125₪:עלות

₪  399:שווי החלפה



1

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  

217₪:עלות

727:שווי החלפה ברשת

חלקים4מארז 
CAPSTONE:מסדרת 

ליטר2מ "ס20סיר • 

ליטר3.5מ "ס24סיר • 

₪ 180:עלות
594₪מחיר צרכן 

ציפוי   CAPSTONEמ "ס40*25רוסטרסיר 
Solid Rockטבעי שייש

₪    140:עלות
₪  399:שווי החלפה



ROSO GLAZEמארז אפיה 

מכסה+ 26תבנית קפיץ 

אינגליש קייק

קאפקייקתבנית 

לקקן  

מברשת סיליקון  

100₪:עלות

₪  239:שווי החלפה ברשת

ROSOמארז אפיה 

תבנית מלבנית

מכסה+ 26תבנית קפיץ 

תבנית אינגליש  

כפפה  

100₪:עלות

239₪:שווי החלפה ברשת

 BRONZEסט אפייה 

תבנית מלבנית צבע ברונזה

תבנית אינגליש צבע ברונזה

לקקן  

מברשת
85₪:עלות

₪ 279:שווי החלפה ברשת

כוסות4+ מארז קנקן תה 

ליטר1.5קנקן תה 

קר/כוסות חם4
108₪:עלות

₪  349:שווי החלפה ברשת



'  סמ24סיר + ' סמ24מחבת : 3סדרת ביו סטון סט 

עם כף עץ  ' ל4.33

₪  215:עלות
₪  349:שווי צרכן

'סמ24+28מחבתות 2סדרת ביו סטון סט 

160₪:עלות

ח "ש269:שווי צרכן

+  ליטר2.4'  סמ9.5*20סדרת ביו סטון סיר 

כף בישול מעץ

120₪:עלות

₪ 189:שווי צרכן

ידיות +מ "ס34*26סט פלטת גריל אקסקלוסיב

מטחנת מלח+ סיליקון 
108₪:עלות

₪  179:שווי צרכן

'  ל5.5מ "ס21*32מלבני רוסטראקסקלוסיב

זוג כפפות+ מכסה זכוכית עם כפתור ארומה  

126₪:עלות

₪ 210:שווי צרכן

-סמ 28מרובע רוסטראקסקלוסיב:דגם

כפפות+כף טיגון מחורצת + ' ל4.5

150₪:עלות

₪ 249:שווי צרכן



–H&Kלהגשת יין דיקנטר-קרף•
חולץ פקקים ליין  מקצועי מבית  

ARCOS  
200₪:עלות•
₪ 388:שווי החלפה ברשת•

סכין  ' ח2סט –סט מסדרת אדוני 

+  מ"ס15סנטוקו

15.4*50.9לוח חיתוך 

172₪:עלות

₪  289:שווי צרכן

42מאסטר סט 

-חיתוך לוח+משחיז+סכינים

אריזת מתנה

109₪:עלות



זאוס

:מארז מתנה וויסקי הכולל

כוסות2

דקנטר•

:מידות
מ"ס 23x34x11מארז

ל"מ750:דקנטרנפח 

ל"מ325: נפח כוס
₪  135: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



שייקר וקוצץ

מהירויות2ליטר 0.5מיכל קוצץ  

כוס בלנדר
160₪: עלות

₪ 499: שווי שוק

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

HB839

שייקים, מוט בלנדר להכנת קוקטיילים

ולערבול מזון חם וקר  

כולל מקציף מנירוסטה• 

מיכל קיצוץ מהיר  • 

סטנד מפואר לאחסון המוצר כולל חלקיו• 

כוס ערבול ומדידה  • 

מהירות משתנה  • 

להב מתכת משונן אל חלד איכותי ועמיד• 

מרסק וכותש קרח• 

מוט מתפרק לניקוי יסודי• 

נוח וקללאיחסוןכבל מסולסל וגמיש • 

ידית סיליקון מעוצבת ונוחה לאחיזה• 

מנוע שקט ועוצמתי מאוד• 

מיוחד לשימוש למרקים חמים• 

800Wהספק מנוע 
175₪:עלות

FP111 
מעבד מזון עם מגוון רחב של  

אביזרים

ליטר2.2נפח קערה כללי • 

ליטר  1.2נפח נוזלים • 

PULSEמצב + מהירויות 2• 
1.8כוס בלנדר גדולה בנפח  •

ליטר

גירוד דק  , לפריסהדיסקיות3• 

וגירוד רגיל 

ירק וכדומה, סכין לקיצוץ בשר• 

אביזר ללישת בצק• 

אביזר להקצפת ביצים• 

רגליות וואקום לאחיזה נוחה  • 

ובטוחה על השיש

מנגנון בטיחות• 

וואט500הספק מנוע • 

190  ₪
₪  799:שווי צרכן



TG629 
פלטת צלייה בריאותית  

מ  "ס X 27מ "ס38–שטח צלייה רחב 

בקר לוויסות הטמפרטורה

פלטת צלייה בעלת ציפוי טפלון למניעת  

הידבקות מזון

אפשרות להדחה במדיח כלים

אמבט תחתון לאיסוף נוזלי בישול

וואט1800הספק 

₪ 165:עלות

CHP1604 
.כירת בישול מהודרת ונוחה לנשיאה

לוח בקרה עם צג דיגיטאלי ומקשי מגע בעברית

נעילת בטיחות, טיימר, חיווי מצב פעולה, כיבוי/להפעלה

ילדים וחיווי תקלה

זמן הבישול וההספק  , כפתור לכוונון הטמפרטורה

(שעות בישול3עד )טיימר מתכוונן לבקרת זמן הבישול 

C3000ועד  C500-טמפרטורת בישול יציבה מתכווננת מ
נעילת בטיחות ילדים  

מנגנון בטיחות מפני חימום יתר עם מאוורר תחתון  

:נתונים טכניים.

230V~50Hzמתח הפעלה 
 W2000צריכת הספק 

145₪:עלות

TG438: וופל בלגי דגם+ טוסטר גריל 
.סט פלטות גריל מתפרקות לניקוי קל 

סט פלטות להכנת וופלים בלגים 
98₪:עלות



TO209: טוסטר אובן איכותי ומעוצב דגם
: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

860TG: דגםסאוטרטוסטר מקצועי מבית 
טוסטר לחיצה מקצועי מנירוסטה מוברשת איכותית ביותר•

פרוסות4-6-מתאים לכ•

ידית ארגונומית נוחה לאחיזה•

שליטה אוטומטית על גובה הטוסט•

משמש גם לטוסטים וגם לצליית בשר•

מעלות והופך לגריל חשמלי מעולה180נפתח ל •

כפתור תרמוסטט לכיוון עוצמת החום והצלייה•

"מוכן"נורית הפעלה ונורית למצב •

מנגנון בטיחות למניעת התחממות יתר•

מנגנון נעילה לסגירת הטוסטר•

לחצן נעילה בטיחותי •

וואט2000•
175₪:עלות•
₪  299:שווי צרכן•

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

לחצן . כיבוי/ לחצן הפעלה – OFF/ON:הפעלה

/  לחצן התחלה -.לחצן לקלייה. הפשרה 

כפתור בקרת ,START/CANCEL-.ביטול

חלון תצוגה דו צדדי  • .רמות7השחמה 

מגש פירורים  • .נשלף וקל לניקוי–מזכוכית 

מ"ס26וואט חריץ באורך 1200• נשלף 

382144X205Xמידות המוצר 
₪  185: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 • 

₪  160: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• 

₪  200: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



.W2000גוף חימום בהספק 
.גרם לדקה90מטח קיטור  •
.גרם לדקה25תפוקת קיטור קבועה • 
מחליקה בקלות על     גבי  Non Stickתחתית בציפוי • 

.הבגד
.מערכת לניקוי אבנית• 
חזית מגהץ מחודדת המאפשרת גיהוץ במקומות  • 

מתחת לצווארון , מתחת לכפתורים: הקשים לגיהוץ כגון

.'וכו
.חלוקת חום אחידה לגיהוץ יעיל• 
.ספריי התזה למים להחלקת קמטים יעילה יותר• 
.מתאים לשימוש במי ברז• 
220MLמיכל מים גדול • 

₪   104:עלות

•GC2994 
SteamGlideתחתית איכותית מסוג  soleplate 

המחליקה בקלות על כל סוגי הבד

מתאים לשימוש -מערכת כפולה לניקוי ומניעת אבנית• 

במי ברז

מערכת למניעת טפטוף• 

לגיהוץ וריענון בדים תלויים-ניתן לשימוש אנכי• 

2400Wגוף חימום רב עוצמה בהספק • 

גרם לדקה40תפוקת קיטור קבועה של  •

להחלקה  , גרם לדקה150מטח קיטור בעוצמה של עד • 

גם של הקמטים הקשים ביותר

"מ320מיכל מים בנפח • 

₪  180: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

JES890

סחטת פירות קשים מקצועית ביותר  מ

מהירויות שונות  2• 

מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה על • 

חיי המנוע  

מיכל ענק לאיסוף הפסולות  • 

יכולת סחיטה גבוהה להוצאת מקסימום מיץ  • 

מהפרי  

סכין המסחטה מנירוסטה  • 

כוס מזיגה גדולה ומיוחדת• 

כוס בלנדר• 

.מטחנת קפה• 
.קוצץ תבלינים• 
וואט  500עוצמה • 

₪  220:עלות

JC200W

מסחטת הדרים חשמלית

₪ 170:עלות



HC5612 
2לחיתוך יעיל ומהיר פי DualCutטכנולוגיית 

הטכנולוגיה הייחודית משלבת  –לכל סוגי השיער 

עם פטנט ייחודי להפחתת 2אלמנט חיתוך חד פי 

החיכוך לתוצאות מהירות מתמיד ויעילות  

.מקסימלית לכל סוגי השיער

מסרקים במבנה  -Trim n Flowטכנולוגיית 

למניעת סתימות הנגרמות משאריות  , ייחודי

השיער לתספורת רציפה ומהירה

בעלי יכולת  , להבי פלדת אל חלד איכותיים

השחזה עצמית וללא צורך בתחזוקה או שימון

בחירה פשוטה באמצעות סיבוב הגלגלת במרכז  

28ועד 0.5-דרגות אורך  החל מ28המכונה בין 

.מ"מ

דקות של  75-שעות מקנה יותר מ8טעינה של 

!שימוש אלחוטי נוח בכל מקום

ניתן גם לשימוש חוטי רציף ללא הגבלה

עמדי במים לניקוי קל תחת מים זורמים לשמירה  

.על היגיינה מרבית

₪  190:עלות
₪  499שווי שוק 

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 • 

100₪: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

BRE245 
ייחודית המסירה שיער  דיסקיותמערכת • 

.ביעילות מהשורש
ראש האפילציה ניתן לניקוי תחת מים  • 

.לניקוי והיגיינה מושלמים, זורמים
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  

₪  155: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 

₪ 170: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

₪ 140: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



ACCENTSפרוסות 4מצנם חשמלי 

242032/ 242031דגם 

w1800עוצמה גבוהה של •

אפשרויות  7טיימר אלקטרוני לקביעת סוג ההשחמה הרצויה עם •

לקלייה מחימום קל ועד השחמת לחם קפוא

מגש לפירורים נשלף לניקוי קל•

מנגנון הרמה לשליפת הלחם בקלות•

מתאים לקליית פרוסות לחם עבות במיוחד•

לביטול פעולה, להפשרת לחם קפוא, לחצנים מוארים לחימום חוזר•

דפנות קרות•

אחסון הכבל בתחתית המכשיר•

שנתיים אחריות•

190₪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



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  

190₪עלות 
₪ 299מחיר צרכן 



CRO35
טוסטר אובן

ליטר35:נפח 

W1380עוצמת תנור 

תרמוסטט וטיימר

₪  200:עלות

CRT028
180טוסטר הניתן לפתיחה מלאה 

מעלות

והופך לגריל חשמלי עם משטח צליה  

גדול

פלטת צלייה נשלפת בלחיצת כפתור 

בעלת

ציפוי טפלון

כולל ווסט טמפרטורה

190₪:עלות

CRO21
טוסטר אובן

ליטר21נפח 

תרמוסטט וטיימר

₪  160:עלות

Crown



1-ב2שואב אבק 
CR870

וואט600הספק מנוע 

'מ5כבל חשמלי באורך 

ניתן לשימוש גם כשואב ידני 

₪  90:עלות

₪  399שווי שוק 

DV8610 
מברשת אדים קומפקטית וקלה 

!לשימוש

אידאלית לריענון וחידוש הבגדים 

ולנסיעות

גם  , מתאימה לכל סוגי הבדים

.העדינים במיוחד

₪ 145:עלות
₪ 699שווי שוק 

TEFALCROWN

VC140165 
.900Wהספק 

.ליטר6נפח כולל 

.בישול בריא ודיאטטי ללא שמן

.אידוי מהיר לשמירת הוויטמינים במזון

.לא נדבק ולא נחרך, אידיאלי לאידוי אורז

הגשה נוחה המאפשרת הגשה ישירות במיכל 

.האידוי לשולחן

160₪:עלות
₪  499:שווי צרכן

TEFAL



רטרומצנם 

כולל מד דקורטיבי לתצוגת מידת ההשחמה 

הפשרה  וביטול, חימום: בעל פונקציות 
₪ 105:עלות

CROWN

פרמידהקומקום חשמלי נירוסטה 

 CRK011:דגם

הבריטי סיבוב    OTTERכולל מנגנון 

מעלות על הבסיס360-ב

₪  105:עלות

מגהץ אלחוטי
cr2950:דגם

בעל תחתית קרמית בעל עוצמת חום גבוהה 

אדים , יבש: סוגי גיהוץ3לגיהוץ מהיר ונוח 

.  והתזה
₪  110:עלות

₪ 599שווי שוק 

ללא  , עגולים בו זמניתפנקייקס6לטיגון יעודיותגומחות 

פנקייקסחשש מנזילות או צורך להשתמש בתבניות להשגת 

המאפשר  , משטח צליה בציפוי טפלון מונע הדבקות .  עגולים

מצקת ייעודית למזיגת הבלילה : כולל . טיגון במינימום שמן

הפנקייקסומרית לשליפה קלה של 
1500w
₪  140:עלות

משטח גריל  : משטחי צליה במוצר אחד2

וירקות ומשטח להכנת  , דגים, לצלייה של בשר

משטחי  . קרפ צרפתי ועוד, פנקייק, חביתות

עם  , צלייה המאפשרים פיזור אחיד של החום
1350-1500wציפוי טפלון מונע הדבקות 

₪   140:עלות



SUFP14 
מעבד מזון כולל בלנדר  

עשבי , שום, בצל: אידיאלי לקיצוץ 

.  ביסקוויטים ועוד, אגוזים, בשר, תיבול

,  ל "מ700קערת פלסטיק בקיבולת 

.ניתנת לשטיפה במדיח

גוף המכשיר במעטה גומי ייחודי ונעים  

למגע

190₪:עלות

₪ 799:שווי צרכן

רטרובלנדר שייק 

SUB-101:דגם

W300הספק 

 BPA freeכולל מאג מפלסטיק 

ל וכולל בקבוק  "מ500בקיבולת 

ל"מ600ספורט בקיבולת 

₪  120: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

₪ 145: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

₪  105: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/
₪  130: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 /
₪  180:עלות

, מעבד מזון עוצמתי מושלם לקיצוץ

.גרור מזון ולישת בצק, פריסה
W1000מנוע עוצמתי עם הספק 

ליטר3מיכל עיבוד בנפח 

'  ל1.75כולל בלנדר בקיבולת 

.שייקיםותוכנית ייעודית להכנת 

.  כולל תכנית ייעודית לכתישת קרח
₪  200: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 

CRB57
בלנדר שייק

עוצמתי במיוחד-W600הספק 

,מזון לתינוקות, שייקיםמתאים להכנת 

.קוקטיילים ועוד תוך שניות, מחיות

 TRITAN BPAכולל   בקבוק נשיאה מפלסטיק 

free ניתן לשטיפה במדיח כלים

₪  160:עלות

₪  800שווי 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 
107₪:עלות

SE-48פרוסות מסדרת ירח 2מצנם 

₪  72:עלות

פרוסות2מצנם 
 SE-819:דגם

₪  87:עלות

(לבן/ שחור )קומקום חשמלי מסדרת ירח 
96₪:עלות



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

₪ 110:עלות

+  מהירויות 5עם  400Wמיקסר יד נירוסטה 

טורבו
SE-479:דגם

₪  102:עלות

סורבה/ מכונת גלידה 
SE-629:דגם

₪ 110: עלות

מכשיר להכנת המבורגרים
SE-176:דגם
₪ 102:דגם



חביתיות/ ס 'בלינצ/ מכשיר להכנת קרפ 

SE-978:דגם

₪ 92:עלות

מכשיר להכנת פנקייקים
 SE-537:דגם

₪    97:עלות

מכשיר פנקייק נירוסטה 

se804:דגם

₪ 90:עלות

מכשיר להכנת קערות אכילות
 SE-77:דגם

₪  102:עלות



קומקום מסדרת לונדון

143₪:עלות

קומקום מסדרת אוקספורד

₪  143:עלות

קומקום חשמלי זכוכית בשילוב  

נירוסטה דגם קריסטל
₪  175: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

₪   130:עלות

כריכים פתיחה  6טוסטר לחיצה גריל 

מעלות180
 SE-394:דגם

₪   188:עלות

ליטר פאנל נירוסטה  20טוסטר אובן 

לבן/ מעטפת שחור 
 SE-356:דגם

ח  "ש175:עלות

160Wמסחטת הדרים נירוסטה 
 SE-633:דגם

₪  149:עלות

/  ל "מ1600) מיכלים2מסחטת מיצים קשים 

(ל"מ550
SE-455:דגם

₪  156: עלות



כירה קרמית יחידה
 SE-565:דגם

₪   145:עלות

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

₪  149:עלות

חשמליתה'פלנצ
 SE-63:דגם

₪  130:עלות

+  ה'פלנצגריל משולב 

מכסה זכוכית
 SE-213:דגם

205₪:עלות

נירוסטהX4מכשיר להכנת וופל בלגי 
 SE-240:דגם

₪   136:עלות



מכשיר להכנת פיתות ופיצות 
 SE-329:דגם

₪  169:עלות

פלטות מתחלפות4-פלייטמולטי 
 SE-183:דגם

₪   162:עלות

ליטר מתפרק  1.5סיר טיגון 

נירוסטה
 SE-216:דגם

₪   117:עלות

סכין חשמלי לחיתוך בשרים ולחמים  

(זוגות סכינים2)
 SE-62:דגם

₪  103:עלות



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

₪ 108:עלות

עם כבל ארוך  )שואב אבק ציקלון ידני 

(במיוחד
 SE-688:דגם

₪  123:עלות

שואב אבק נטען ידני 
 SE-857:דגם

₪  117:עלות



FD-677BT 2000W' ל1.7קומקום ישר נחושת 
ליטר  1.7

2000W
שעון מד חום

מד מים

נירוסטה

LAKITCHENETTEמותג 
אריזה קשיחה צבעונית

₪ 119:עלות

קלייה מיוחדת בזכות מערכת אוטומטית למרכוז הלחם

להוצאה קלה של הצנימים, מנגנון הרמה גבוהה
בורר דרגת קליה ותוכנית להפשרת לחם קפוא

:מפרט טכני

פרוסות של לחם קלוי4

1500W: הספק
גוף חימום בעל שטח גדול

לקלייה אחידה, מנגנון למרכוז אוטומטי של פרוסות הלחם

בורר להגדרת ההשחמה עם פונקציית שחרור מובנית

תוכניות קלייה6

מצב אפשרה ללחם קפוא

מנגנון הרמה גבוהה להוצאה קלה של הצנימים

מגש לאיסוף פירורים נשלף

מנגנון ניתוק אוטומטי במקרה שהטוסט נתקע
LA KITCHENETTEמותג 
₪  189:עלות

LW-507פרוסות 6טוסטר לחיצה 
נחושת
2000W

דרגות חום8

נורות בקרה2

בקליטידת

פלטה כפולה מונעת הידבקות

פרוסות  6-8מ "ס37/27:שטח צלייה ענק

תפס נעילה ובטיחות 

קל לניקוי עם פתח להוצאת לכלוך  

צליית בשר וירקות , להכנת טוסטים: לשימוש

ועוד

מ"ס40/37/10: מידות חיצוניות

הוראות שימוש ובטיחות בעברית 
LA KITCHENETTEמותג 
₪  210: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 



200*160-כותנה זוגיים100%מצעי  
200₪:עלות

₪  599:שווי החלפה ברשת



מצעים במחיר מיוחד*

החלפה גבוהה  

!!!במיוחד

סט מצעים זוגי

כותנה100%
200₪:עלות

₪  649:שווי החלפה ברשת

זוג כריות ורדינון
170₪: עלות

ח"ש700: שווי החלפה ברשת

שמיכה זוגית  -מגוון שמיכות קיץ כותנה חלקות 

סמ200/220

155₪:עלות

₪  460:שווי החלפה ברשת



ינס  'אורבן מגבות ג70/130מגבות רחצה 4

כותנה

₪ 180:עלות

₪  600:שווי החלפה ברשת ורדינון

,ניתן להרכיב שילובי מגבות לפי התקציבים*

צבעים ומידות, יש מגוון דגמים

140*70:מגבות גוף4מארז 

גרם למטר450מ משקל "ס

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

420₪:שווי החלפה ברשת

אקסלוסיב-סט מגבות 

130*70מגבות רחצה 2

90*50מגבות 2

₪ 170:עלות

₪  560:שווי החלפה ברשת ורדינון



100%, חלקים4סט מצעים זוגי 

,כותנה

160X200 מ"ס

210₪:עלות

₪  699:שווי החלפה ברשת



Back Rest

,למנוחה, כרית  תמיכה רב תכליתית לשימוש במיטה

עבודה עם מחשב  , הנקה, קריאה, צפייה בטלוויזיה

126₪: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 

145₪:עלות

₪ 500:שווי החלפה

Roya Luxury:דגם

All Seasons
מילוי פוך סינתטי בתחושת  , שמיכת חורף זוגית

,פלומה

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר  "מ/'גר200משקל המילוי 

ח"ש112: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

170₪:עלות

₪  600: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 
130₪:עלות

₪ 450:שווי החלפה ברשת

אלסטית  ויסקוכרית שינה אורתופדית יצוקה 
Visco:דגם Air 

1115₪:עלות
ח  "ש400:שווי החלפה ברשת,



אטרקטיביםבדגמים ובגדלים רבים באיכות מעולה ובמחירים ופלייסמטיםמגוון מפות שולחן  



גב קלאסיר"ד:דגם

מושב אורתופדי רב תכליתי 

רכב  /משרד/לשימוש בבית
170₪:עלות

₪  300:שווי החלפה

 Jet SPA Elite:דגם
פדיקור + רפלקסולוגיאמבט עיסוי 

לכפות הרגליים  

170₪:עלות

₪  399:שווי החלפה ברשת

מכשיר   Double Touch:דגם

חימום  + ראשים 6עיסוי חשמלי 

אינפרה אדום 

119₪:עלות

₪  300:שווי החלפה ברשת

רטט ייעודי לצוואר+ מכשיר עיסוי שיאצו 

כולל חימום , ולכתפיים

₪ 190:עלות

₪ 499:שווי החלפה ברשת דר גב 



Obos:דגם Ultra Seat Cushion 
מושב ארגונומי לתמיכה ותנוחת  

,  ישיבה מושלמת

רכב  /משרד/לשימוש בבית
₪ 120::עלות

₪  200:שווי החלפה

Obus:דגם Air Professional 

משענת גב לתמיכה מושלמת בגב  

,        תחתון ועליון

,שרוול אויר מתנפח להתאמה אישית

רכב  /משרד/לשימוש בבית

₪  210:עלות

370₪:שווי החלפה

Obos: דגם Ultra Back Rest
משענת גב לתמיכה מושלמת  

לשימוש  ,      בגב תחתון ועליון

רכב  /משרד/בבית

182₪:עלות

₪  300:שווי החלפה

+  משענת גב לתמיכה בגב התחתון 

,  כרית להתאמה                     אישית

רכב  /משרד/לשימוש בבית

₪  140:עלות

₪  200:שווי החלפה



פוף ישיבה

שמיכה

זוג כוסות עם מכסה סיליקון

₪ 165:עלות
329.6₪:שווי החלפה ברשת

100%עשוי  MOMAסט מצעים זוגי דגם 

כותנה סאטן

:הסט כולל

160/200סדין במידות •

200/220ציפה •

50/70שתי ציפיות במידות •

₪ 225:עלות
₪ 459.9:שווי החלפה ברשת

מגש פינוק

פוף ישיבה

זוג מאגים

שמיכה

₪ 225:עלות
₪ 455.5:שווי החלפה ברשת



30/30זוג מגבות אורח במידות 

100מארז נר ריחני ומפיץ ריח 

ל"מ

95₪:עלות
₪ 189.5:שווי החלפה ברשת

תיק רחצה כותנה

גרם200בשפורפרתקרם גוף 

ל"מ250בשפורפרתסבון פילינג 

שקית סבון מקציפה

ספוג תחרה

99₪:עלות
₪ 107.5:שווי החלפה ברשת

90/140מגבת במידות 

ל"מ250סבון ידיים 

גרם250קרם ידיים 

ל"מ100מפיץ ריח 

150₪:עלות
₪ 299.6:שווי החלפה ברשת



מבשם טקסטיל

ל"מ250סבון ידיים 

גרם250קרם ידיים 

ל"מ100מפיץ ריח 

שקית סבון מקציפה

90/140מגבת במידות 

תליון ריחני לרכב

180₪:עלות
359.3₪:שווי החלפה ברשת

130/70זוג מגבות רחצה במידות 

ספוג רחצה על מקל

גרם200בשפורפרתקרם גוף 

גרם50קרם ידיים 

ל"מ500סבון וקצף אמבט 

₪ 175:עלות
₪ 349.4:שווי החלפה ברשת

חלוק רחצה

ל"מ250סבון פילינג 

ל"מ200קרם גוף 

ספוג תחרה

₪ 204:עלות
₪ 407.6:שווי החלפה ברשת



סלסלת קש

ל"מ350קרם סופלה 

ל"מ500קצף אמבט וגוף 

ל"מ100קרם ידיים 

ל"מ100קרם שיאה לכף הרגל 

'גר240פילינג גוף 

ספוג רחצה

₪ 154:עלות
₪ 307.3:החלפה ברשתשוי

200בשפורפרתסבון פילינג 

ל"מ

ל"מ500סבון וקצף אמבט 

גרם350קרם סופלה 

גרם100קרם ידיים 

ספוג תחרה

לגבר'מסג

₪ 135:עלות
270.4₪:שווי החלפה ברשת



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 



JVC' אוזניות סטריאו בלוטות
אוזניות סטריאופוניות אלחוטיות  

קלות משקל

₪ 200:עלות

 HA-EBR80 JVCאוזניות ספורט 
בצבע אדום

שמותאמות   JVCאוזניות מבית 

לפעילות ספורטיבית

105₪:עלות

JVC' אוזניות סטריאו בלוטות
אוזניות סטריאופוניות אלחוטיות קלות  

משקל

₪ 200:עלות



Smile Jamaica:דגם
דיבורית  + In Earאוזניות 

₪ 91:עלות

Uplift 2:דגם
 + In Earאוזניות 
דיבורית 

112₪:עלות

Nesta:דגם
+  קרמיות  In Earאוזניות 

כפתורים  3דיבורית 
₪  148:עלות

Voyage BT:דגם
דיבורית + ' בלוטות In Earאוזניות 

₪ 105:עלות

Uplift 2BT:דגם
דיבורית + ' בלוטות In Earאוזניות 

₪ 182:עלות

Uprise:דגם
+  ספורט ' בלוטות In Earאוזניות 

כפתורים  3דיבורית 

₪ 210:עלות

Rebel:דגם
דיבורית  + On Earאוזניות 

₪ 90:עלות

True Wireless' בלוטות In Earאוזניות 

דיבורית  +

!מבצע,210:עלות



ללא  אלחוטיות משקלבלוטוטאוזניות 

חוטים

תיבת טעינה חכמה משמשת כמטען  
לטעינת  1500mAhנייד בנפח 

מכשירים

וחיבור , איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד

אוטומטי
BT 5.0גרסת 

שעות4עד : זמן האזנה

מטר10: טווח קליטה

שליטה בשיחות ובהאזנה למוזיקה דרך  

האוזניות

7.5x5x2.5
ח"ש90:עלות

Positive Vibration 2:דגם
דיבור+ ' בלוטות On Earאוזניות 

₪ 155:עלות

Rebel BT:דגם
+  ' בלוטות On Earאוזניות 

דיבורית
₪  120:עלות

,  דיבורית+ ' בלוטות On Earאוזניות 

 ANCמנגנון ביטול רעשים אקטיבי 

!מבצע,₪ 168:עלות



רמקול איכותי עם רדיו מובנה  

'בטכנולוגיית בלוטוס
עם קורא   AM-FMרדיו שולחני 

רטרותחנות בעיצוב 

בטכנלוגייתעם רמקול איכותי 

'בלוטוס
5Wעוצמת שמע 

ויציאת  TFקורא כרטיס זיכרון 

USB
בעל ידית אחיזה לנשיאה נוחה

מ”ס 20 * 9* 14

₪ 98:עלות

MIRACASEמיני ' רמקול בלוטות MTWS350 
300mAh   שחור

קטן בעל חווית סראונד עוצמתית' רמקול בלוטות
₪ 90:עלות

משולב עם   Hi-Fi 6W Bluetoothרמקול 

מבית  10Wמשטח לטעינה אלחוטית 

Charge-it
מ"ס 12x10:מידות מטען

מ"ס 10x8.5:מידות רמקול

שחור:צבעים
₪  125:עלות

דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות₪  77:עלות

₪ 77:עלות



 Chant:דגם
דיבורית+ נטען ' רמקול נייד בלוטות

!!מבצע,₪ 168:עלות

₪ 235: יחידות100כמות קטנה מ

 Chant Sport:דגם
,  דיבורית+ נטען ' רמקול נייד בלוטות

,  עמיד במים ובפני זעזועים

צף על פני המים  

!!במבצע,210:עלות

₪ 305:יחידות100כמות קטנה מ

HX-P505:דגם Hang Arounds

דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

!!!מבצע₪  135:עלות



Chill Out:דגם

דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

₪   147:עלות

Zero Chill:דגם
דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

₪  182:עלות

No Bounds:דגם

, דיבורית+ נטען ' רמקול נייד בלוטות
צף על פני המים , עמיד במים ואבק

₪ 182:עלות

Charge-itמבית  Bluetoothרמקול " טיוב
כולל רצועה

5W+5Wרמקולים
מ"ס 30x10:מידות

מטשחור,מטמנומר :צבעים
₪ 140:עלות

רדיו שולחני מעוצב עם משטח טעינה  

אלחוטי
7.5Wעוצמת טעינה  QIבטכנולוגית 

בעל צליל חד  ' ורמקול בטכנולוגית בלוטוס

ונקי
3W X 2עוצמת שמע 

AM-FMשעון תצוגה דיגיטלי ורדיו 
USBויציאת  FTקורא כרטיס זיכרון 

16.5 X 12 מ"ס

₪  145:עלות



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

:עלות

XL מ  "ס300*300אנשים 6-מתאים ל

: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/amigo-

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



מגוון מזוודות עלייה למטוס

מגוון צבעים ודגמים

₪ 115: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



',מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

שיתוף פעולה מיוחד, 2018גולן מרלו 

גולן. גודיסמיי& של יקבי רמת הגולן 

מיוצר מענבים שגודלו2018מרלו 

אזור גידול, בכרמים ברמת הגולן

היין התיישן. משובח לענבי מרלו איכותיים

במשך חמישה חודשים בחביות עץ אלון

קופסת-ארגמן ; אמריקאי וצרפתי

חתיכות, בוטניםאנקס'צפח המכילה 

שברי שוקולד חלב עם, קרמל ומלח ים

פקאן-ארגמן ; קרמל ומלח ים, בוטנים

;בעיטוף שוקולד לבן מובזק באבקת תות

מריר עם קרם ונילבונטהפרלין -גולד 

שקד בעיטוף-סילבר; ושברי פקאן סיני

;שוקולד מריר מובזק באבקת קקאו

מובזק, לוז בעיטוף שוקולד חלב-סילבר

.באבקת קינמון
₪ 117:עלות

בעיטוף  מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל 

קופסת  -קורל ; שוקולד חלב ומובזק באבקת קקאו

;  פח המכילה אגוז מלך שלם בעיטוף שוקולד חלב

אנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן 

שברי שוקולד  , חתיכות קרמל ומלח ים, בוטנים

קופסת  -ארגמן ; קרמל ומלח ים, חלב עם בוטנים

שברי שוקולד  , לוז ושקדיםאנקס'צפח המכילה 

פרלין שוקולד-ספיר ; חלב עם אגוזי לוז ושקדים

-ספיר ; חלב עם קרם אגוזים ושברי פקאן סיני

אשכולות שוקולד לבן עם שברי  , בוטניםס'קלסטר

שוקולד חלב עם  בונטהפרליני-ספיר ; בוטנים

קוקוס בעיטוף שוקולד-ספיר ; קרם קרמל

ריבועי שוקולד מריר  : נפוליטנים-יהלום ; מריר

;  אגוז70%תפוז ומריר 70%מריר , קלאסי70%

, 85%ריבועי שוקולד מריר : נפוליטנים-יהלום 

;נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות  -טופז 

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד  -טופז ; ינו'קפוצ

.חלב ושוקולד מריר
₪ 148:עלות

', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

שיתוף פעולה , 2018גולן מרלו 

מיי& מיוחד של יקבי רמת הגולן 

מיוצר מענבים  2018גולן מרלו . גודיס

אזור  , שגודלו בכרמים ברמת הגולן

גידול משובח לענבי מרלו

5היין התיישן במשך . איכותיים

חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי  

יפס 'עוגיות שוקולד צ-אמבר ; וצרפתי

על בסיס קמח שקדים וקמח אורז  

-חליטת תה עדינה-אמבר ; מלא

עוגיות-אמבר ; לימונית לואיזה

שוקולד מריר עם חמאת בוטנים  

חליטת תה  -אמבר; ופצפוצי אורז מלא

שקד בעיטוף  -טופז ; מנטה-מרגיעה

-טופז ; טרמיסושוקולד לבן ובנגיעות 

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד  

.חלב ושוקולד מריר
₪ 118:עלות



קלמטהממרח זיתים שחורים מזן : טפנד

זיתים שחורים מזן  72%במוצרנו יש -

:  ממרח עגבניות מיובשות; קלמטה

עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום  

עגבניות שרי  65%במוצרנו יש , השמש

;מזן ליקופן

קופסת פח המכילה אגוז מלך -קורל 

שקד  -גולד ; שלם בעיטוף שוקולד חלב

גולד  ; בעיטוף שוקולד לבן ובשבבי קוקוס

תערובת של דובדבן בעיטוף שוקולד  -

בונטהפרלין -גולד ; לבן ומריר, חלב

מריר עם

פרלין  -גולד ; קרם וניל ושברי פקאן סיני

חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי  בונטה

לוז בעיטוף שוקולד  -סילבר; לוז שלמים

-סילבר; מובזק באבקת קינמון, חלב

מובזק  , שקד בעיטוף שוקולד חלב

.באבקת סוכר
₪ 124:עלות

,  במתכון ביתי: קונפיטורת תות שדה

ללא , פרי50%בעלת למעלה מ־ 

; חומרים משמרים וללא צבעי מאכל

איכותית בעלת  : קונפיטורת פירות יער

פרי ללא חומרים  50%למעלה מ־ 

;משמרים וללא צבעי מאכל

פולי קפה קלויים בעיטוף  -טופז 

צימוק בעיטוף  -ספיר ; שוקולד מריר

פרמידותפרליני-ספיר ; שוקולד חלב

המשלב  פארלינהקרם , אנדויה'ג

;  שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

,בוטניםס'קלסטר-ספיר 

אשכולות שוקולד לבן עם שברי  

שוקולד חלב עם פרליני-ספיר ; בוטנים

פרלין  -גולד; קרם וניל ושבבי קוקוס

מריר עם קרם וניל ושברי פקאן  בונטה

שקד בעיטוף שוקולד  -סילבר; סיני

;מריר מובזק באבקת קקאו

,  שקד בעיטוף שוקולד חלב-סילבר

.מובזק באבקת סוכר
₪ 115:עלות

גולן מרלו', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

שיתוף פעולה מיוחד של יקבי רמת הגולן, 2018

מיוצר מענבים שגודלו2018גולן מרלו . גודיסמיי& 

אזור גידול משובח לענבי  , בכרמים ברמת הגולן

מרלו

חודשים בחביות עץ5היין התיישן במשך . איכותיים

ממרח בזיליקום טרי: פסטו; אלון אמריקאי וצרפתי

,בזיליקום62%במוצרנו יש . טחון דק בתוספת קשיו

במוצרנו-קלמטהממרח זיתים שחורים מזן : טפנד

ממרח  ; קלמטהזיתים שחורים מזן 72%יש 

עגבניות

עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום: מיובשות

עגבניות שרי מזן ליקופן65%במוצרנו יש -השמש 
.₪ 100:עלות



, קלמטהממרח זיתים שחורים מזן : טפנד

זיתים שחורים מזן 72%במוצרנו יש 

במתכון  : קונפיטורת תות שדה; קלמטה

ללא  , פרי50%בעלת למעלה מ־ , ביתי

;  חומרים משמרים וללא צבעי מאכל

קונפיטורת

50%איכותית בעלת למעלה מ־ : פירות יער

פרי ללא חומרים משמרים וללא צבעי  

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת -בג ; מאכל

עוגיות  -בג ; בוטנים ופצפוצי אורז מלא

יפס על בסיס קמח שקדים וקמח'שוקולד צ

חליטת תה מרעננת  -אמבר ; אורז מלא

חליטת תה  -אמבר ; לימונענע-וריחנית

חליטת תה  -אמבר ; לימונית לואיזה-עדינה

ריבועי  : נפוליטנים-יהלום ; מנטה-מרגיעה

70%מריר , קלאסי70%שוקולד מריר 

:  נפוליטנים-יהלום ; אגוז70%תפוז ומריר 

נפוליטנים  , 85%ריבועי שוקולד מריר 

יהלום  ; שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן

, ריבועי שוקולד חלב אגוז: נפוליטנים-

נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים

שקד בעיטוף  -סילבר; שוקולד חלב תות

-סילבר; שוקולד מריר מובזק באבקת קקאו

מובזק באבקת , לוז בעיטוף שוקולד חלב

,  שקד בעיטוף שוקולד חלב-סילבר; קינמון

תערובת-טופז ; מובזק באבקת סוכר

;  קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

פולי קפה קלויים בעיטוף שוקולד  -טופז 

תערובת צימוק בעיטוף  -טופז ; מריר

.שוקולד חלב ושוקולד לבן
₪ 185:עלות



לימונית  -קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות-אלמוג 

-אלמוג ; מנטה-וחליטת תה מרגיעה, עדינה ומרגיעה-לואיזה

יפס על בסיס קמח שקדים  'קופסת פח המכילה עוגיות שוקולד צ

וקמח אורז מלא וכדורי

קונפיטורת  ; שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא

ללא , פרי50%בעלת למעלה מ־ , במתכון ביתי: תות שדה

:  קונפיטורת פירות יער; חומרים משמרים וללא צבעי מאכל

איכותית בעלת למעלה

-גולד ; פרי ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל50%מ־ 

-גולד ; חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין 

פקאן -גולד ; מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטהפרלין 

בעיטוף שוקולד לבן

מבחר נפוליטנים שוקולד מריר  -יהלום ; בעיטוף אבקת תות

-יהלום ; קקאומוצקי70%, מריר תפוז ומריר אגוז, קלאסי

נפוליטנים שוקולד חלב , ריבועי שוקולד חלב אגוז: נפוליטנים

מקדמיה ונפוליטנים שוקולד

, 85%ריבועי שוקולד מריר : נפוליטנים-יהלום ; חלב תות

.נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן
₪  155:עלות

המשלב  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר 

בונטהפרלין -ספיר; שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

שוקולד חלב עם קרם פרליני-ספיר ; חלב עם קרם קרמל

עוגיות-אמבר ; וניל ושבבי קוקוס

אמבר  ; יפס על בסיס קמח שקדים וקמח אורז מלא'שוקולד צ

עוגיות שוקולד  -אמבר ; לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-

חליטת  -אמבר ; מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא

;מנטה-תה מרגיעה

-טופז; פולי קפה קלויים בעיטוף שוקולד מריר-טופז

-טופז ; תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

.תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן
₪ 105:עלות



איכותית בעלת למעלה  קונפיטורת פירות יער 

ללא חומרים משמרים וללא  , פרי50%מ־ 

קופסת פח המכילה  -ארגמן ; צבעי מאכל

שברי שוקולד חלב עם  , לוז ושקדיםאנקס'צ

קופסת-ארגמן ; אגוזי לוז ושקדים

פח המכילה פקאן בעיטוף שוקולד לבן בעיטוף  

עוגיות שוקולד מריר עם  -אמבר ; אבקת תות

-אמבר ; חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא

-גולד ; לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה

שקד בעיטוף שוקולד לבן

חלב עם בונטהפרלין -גולד ; ובשבבי קוקוס

-ספיר ; קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים

אשכולות שוקולד לבן עם , בוטניםס'קלסטר

פרלין שוקולד חלב עם  -ספיר; שברי בוטנים

;קרם אגוזים ושברי פקאן סיני

תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב  -טופז 

שקד בעיטוף שוקולד לבן  -טופז ; ושוקולד לבן

.טרמיסוובנגיעות 
₪ 127:עלות

& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי רמת הגולן , 2018גולן מרלו ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

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

: קונפיטורת תות שדה; חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי5היין התיישן במשך . איכותיים

קופסת פח  -ארגמן ; ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, פרי50%בעלת למעלה מ־ , במתכון ביתי

המכילה

חתיכות  , בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן ; פקאן בעיטוף שוקולד לבן בעיטוף אבקת תות

חלב עם קרם אגוזיםבונטהפרלין -גולד ; קרמל ומלח ים, שברי שוקולד חלב עם בוטנים, קרמל ומלח ים

:  נפוליטנים-יהלום ; מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטהפרלין -גולד ; ושני אגוזי לוז שלמים

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

שוקולד

אשכולות שוקולד לבן  , בוטניםס'קלסטר-ספיר ; קקאומוצקי70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מריר קלאסי

-סילבר; לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-אמבר ; בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר ; עם שברי בוטנים

מובזק באבקת  , שקד בעיטוף שוקולד חלב-סילבר; שקד בעיטוף שוקולד מריר מובזק באבקת קקאו

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות  -טופז ; פולי קפה קלויים בעיטוף שוקולד מריר-טופז ; סוכר

.ינו'קפוצ
₪ 205:עלות



במוצרנו  , קלמטהממרח זיתים שחורים מזן : טפנד

ממרח  ; קלמטהזיתים שחורים מזן 72%יש 

עגבניות שרי מזן ליקופן  : עגבניות מיובשות

עגבניות  65%מיובשות בחום השמש במוצרנו יש 

,שרי מזן ליקופן

חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי  בונטהפרלין -גולד

פקאן בעיטוף שוקולד לבן  -גולד , לוז שלמים

שקד בעיטוף שוקולד  -סילבר; בעיטוף אבקת תות

ס'קלסטר-ספיר ; מובזק באבקת סוכר, חלב

,בוטנים

-ספיר ; אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים

קוקוס  ; תערובת-טופז; צימוק בעיטוף שוקולד חלב

תערובת  -טופז ; בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

-טופז ; צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן 

קשיו

.ינו'בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ
₪ 115:עלות

ללא חומרים  , פרי50%בעלת למעלה מ־ , במתכון ביתי: קונפיטורת תות שדה

איכותית בעלת למעלה מ־  : קונפיטורת פירות יער, משמרים וללא צבעי מאכל

;פרי ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל50%

עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום השמש  -ממרח עגבניות מיובשות 

קופסת פח המכילה פקאן -קורל ; עגבניות שרי מזן ליקופן65%במוצרנו יש 

;בעיטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת קקאומקורמל

-ארגמן ; קופסת פח המכילה אגוז מלך שלם בעיטוף שוקולד חלב-קורל 

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

פח המכילה פקאן בעיטוף שוקולד לבן בעיטוף אבקת

המשלב שוקולד חלב פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר ; תות

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושברי  -ספיר ; ועיסת אגוזי לוז מובחרים

שוקולד חלב עם קרם ונילפרליני-ספיר ; פקאן סיני

-יהלום ; ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז ; ושבבי קוקוס

נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים  , 85%ריבועי שוקולד מריר : נפוליטנים

,ריבועי שוקולד חלב אגוז: נפוליטנים-יהלום ; שוקולד לבן

שקד  -סילבר; נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות

,  לוז בעיטוף שוקולד חלב-סילבר; בעיטוף שוקולד מריר מובזק באבקת קקאו

מובזק באבקת קינמון
.₪ 150:עלות



בעלת למעלה מ־  , במתכון ביתי: קונפיטורת תות שדה

,  ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, פרי50%

50%איכותית בעלת למעלה מ־ : קונפיטורת פירות יער

;פרי ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל

עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות  -ממרח עגבניות מיובשות 

;  עגבניות שרי מזן ליקופן65%בחום השמש במוצרנו יש 

בעיטוף שוקולד  מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל 

;חלב ומובזק באבקת קקאו

קופסת פח המכילה אגוז מלך שלם בעיטוף שוקולד  -קורל 

שוקולד  , "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -ארגמן ; חלב

קופסת פח המכילה פקאן בעיטוף  -ארגמן ; חלב ולבן מקופל

שוקולד לבן בעיטוף אבקת

פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר ; תות

-ספיר ; המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

ספיר  ; פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושברי פקאן סיני

שוקולד חלב עם קרם ונילפרליני-

קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות  -טופז ; ושבבי קוקוס

,  85%ריבועי שוקולד מריר : נפוליטנים-יהלום ; ינו'קפוצ

-יהלום ; נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן

,ריבועי שוקולד חלב אגוז: נפוליטנים

נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב  

שקד בעיטוף שוקולד מריר מובזק באבקת  -סילבר; תות

מובזק באבקת  , לוז בעיטוף שוקולד חלב-סילבר; קקאו

.קינמון
₪ 185:עלות



סלסלת פיקניק אובלית עם בד משובץ וידיות  מתקפלות 

:מ המכילה"ס37/30במידות 

ל"מ750, יקב ירושלים, סדרת מרתף, סוביניוןיין קברנה 

גרם185, ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים•

גרם250, דבש ישראלי מפרחי בר•

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות•

גרם250, חרוסת תמרים ואגוזים•

גרם200, טבעיסילאןחמאת בוטנים עם •

גרם120, רוטב שום ודבש•

גרם100, זעתר/ילי'טחינה צ•

גרם60, מרקחת אוכמניות•

גרם60, ממרח חלבה עם טחינה אורגנית מלאה•

₪ 170:עלות•

מ"ס33/25סלסלת פיקניק מהודרת עם בד במידות 

גרם320, רוטב חרדל דבש•

גרם185, ממרח  פסטו בזיליקום ואגוזים•

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות•

גרם250, חרוסת תמרים ואגוזים•

גרם100, ילי'צ/טחינה זעתר•

גר100, טבעיסילאןחמאת בוטנים עם •

גר60, ממרח חלבה עם טחינה אורגנית מלאה•

גרם30, חליטת צמחים ארץ ישראלית•

₪ 140:עלות•



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

פרלינים30קופסא 
135₪: עלות

פרלינים וטבלת שוקולד עם ברכה 32קופסא מוארכת המגיעה עם שקית תואמת ומכילה 
₪ 165:עלות


