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2022פסח 
מ והובלה מאור יהודה"המחירים אינם כוללים מע

י מתמודדי נפש מפעל מוגן  "כל המתנות נארזות באהבה ע

גשר אור יהודה



מטבח



מכשיר להכנת גלידה•

מכשיר שהופך את הפירות האהובים עליכם לקינוח קפוא ורך  •

!תוך שניות

הקפיאו אותם והפכו  פשוט, לא צריך עוד לזרוק את פירות•

לקינוח קפוא בריא

הכניסו אותם לפתח ותוך  -חתכו והקפיאו את הפירות , קלפו•

!שניות תוכלו להגיש קינוח טעים ובריא

המכשיר קל לניקוי ובעל חלקים המתאימים למדיח•

מתכונים50כולל •

המכשיר הינו מכשיר חשמלי•

:מידות•
•10.04x5 x13.58 אינץ'

מגיע במגוון צבעים•

₪  155:עלות•



מיוצרת מפלד אל חלד נירוסטה איכותית בציפוי  

כרום 

מיועדת להכנת מגוון סוגי פסטות  

מכונת פסטה ידנית  

שמנת/מכונת פסטה ורוד
₪  159:עלות

₪  489: שווי החלפה ברשת

מכונת פסטה אדומה 
₪  159:עלות

489₪:שווי החלפה ברשת  



Potteryטון יציקת אלומיניום 2מ אדום"ס32רוסטר אובלי קדירה 
טון  2ליטר אדום6.8מ "ס28סיר קדירה 

Potteryיציקת אלומיניום 

₪ 218:עלות
669₪:שווי החלפה ברשת

₪ 217:עלות
₪ 669: שווי החלפה ברשת

Kingstone redמ "ס26סיר פסטה 

₪ 155:עלות
₪  479:  שווי החלפה



שחור עם סל טיגון ומגש אידוי KINGSTONEמ "ס24סיר טיגון מרובע 

₪  176:עלות
549₪: שווי החלפה ברשת

משטח אידוי מנירוסטה, (יפסר'צ)סל טיגון , ליטר4.3מ "ס24סיר מרובע : סט רב תכליתי הכולל

מבודד חום בעיצוב   Soft touchידיות ארגונומיות . המבטיח חלוקת חום שווה, רב שכבתי ההופך אותו לחזק ועמיד במיוחד Forgedהסיר מיציקת אלומיניום בתהליך 

למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא  -מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . ידית עזר לתוספת יציבות, מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה

.  סל טיגון עם ידית מתקפלת המאפשרת לאחסנו בתוך הסיר משטח אידוי מנירוסטה מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. צורך בהרמת המכסה



Prismaיציקת אלומיניום ' סוטז

מ "ס28' סוטז12209782

₪  124:עלות
₪  439::שווי החלפה ברשת

במגוון צבעים  ** 

.  חלוקת חום שווה ויעילה, הסיר מיוצר מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד

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

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

.  מעלות180מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ולשימוש בתנור עד 



סט סירים יציקת אלומיניום

'  חל5

PRISMA:סדרת 

:הסט כולל

מ  "ס20סיר 

מ  "ס24סיר 

כף ניילון בשילוב סיליקון

242₪:עלות הסט

₪  912:שווי החלפה ברשת



SMART  ליטר5, מ"ס24סיר לחץ נמוך

ידיות ארגונומיות  . חלוקת חום שווה ויעילה, כלי הבישול מיוצר מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי

מכסה חסין חום. בקליט נעימות למגע ומבודדות חום

ידית מכסה  . למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה-מזכוכית שקופה 

ניתן לפתוח את מכסה. לבידוד מחום-מעוצבת עשויה בקליט 

בטוח לשימוש עם נעילת פטנט בידיות נעילה  . הסיר בכל עת במהלך הבישול בקלות ובבטיחות

י דחיפת הידיות הנעילה"נעילת המכסה ע. ופתיחה קלים ובטוחים
ציפוי נון . י משיכתן בכיוון המנוגד לגוף הסיר"לכיוון גוף הסיר ופתיחה ע ,PFOA. קדמיום או עופרת

ללא-סטיק בטוח לשימוש עם ציפוי מונע הידבקות 

.  מרגרינה או חמאה ומסייע לשמירה על הבריאות, שומן, כלי הבישול מיועד לשימוש מופחת בשמן

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

₪  176:עלות
599:שווי החלפה



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 

₪ . 252:עלות
₪  949: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

213₪:עלות

₪  629:שווי החלפה ברשת

חלקים  4סט סירים נירוסטה 

INBARסדרת 



מכסה נירוסטה+ מ "ס24ליטר 5+7סיר קוסקוס 

₪ 255:עלות
₪  599: שווי החלפה

סיר קוסקוס יציקה

24סיר קוסקוס יציקה 

ליטר9מ "ס

₪  205:עלות

₪579 : שווי החלפה

26סיר קוסקוס יציקה 

ליטר11מ "ס

₪  230: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

195₪:עלות
₪  449: ברשת: שווי החלפה

.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

Culinaryליטר 5מ "ס24תכליתיסיר פסטה רב

₪  176:עלות
₪  479:שווי החלפה

הסיר מיועד לשימוש מופחת  . מבטיח חלוקת חום שווה ויעילה, הסיר מיוצר מאלומיניום

.  מרגרינה או חמאה ומסייע לשמירה על הבריאות, שומן, בשמן

 ,PFOAבטוח לשימוש עם ציפוי מונע הידבקות המזון ללא  food safeציפוי נון סטיק 
משמש  -לסיר הפסטה מכסה פטנט מנוקב ננעל בעת ריקון המים . קדמיום או עופרת

 softידיות ארגונומיות . כמסננת ומאפשר ריקון המים בנוחות ללא הסרת המכסה
touch מגני להבה בין הידיות לגוף  . מבודדות חום לנוחות בשימוש ולאחיזה בטוחה

מתאים לכל סוגי  . הסיר מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות

.הכיריים כולל אינדוקציה



Tavor’ חל4סט סירים נירוסטה 

: הסט כולל

מ  "ס18ליטר 2.5סיר 

מ  "ס22ליטר 4.5סיר 
225₪:עלות

₪  849:שווי החלפה ברשת

Tavor’ חל4סט סירים נירוסטה 

: הסט כולל

מ  "ס20ליטר 3סיר 

מ"ס28' סוטז
₪  241:עלות

₪  949:שווי החלפה ברשת

)  Impact bonding:  שכבות המוצמדות בטכנולוגיית היצור המתקדמת ביותר בעולם3תחתית הסיר עשויה 18/10הסירים והמכסה עשויים פלדת אל חלד משובחת 

הסירים ניתנים לשימוש בכל סוגי הכיריים  . פיזור חום אחיד והולכת חום גבוהה במיוחד החוסכת באנרגיה, המקנה חוזק מירבי לתחתית( נירוסטה/אלומיניום/נירוסטה

לשימוש בתנור ללא הגבלת טמפרטורה ולשימוש במדיח הכלים, כולל אינדוקציה



מ  "ס18זוג מחבתות שקשוקה : הסט כולל

תרווד עץ+ 

מלחיה פלפליה+ 

₪  146:עלות
489₪: שווי החלפה

חלקים  4מארז פיקולו חלקים במארז4סט שקשוקה 

: הסט כולל

מ  "ס16מחבת + מ"ס16סיר 

מ  "ס14קלחת + 

₪  127:עלות
₪  419:  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



Merlot’ סוטז

מ"ס28' סוטז
₪ 121:עלות

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

419₪: שווי החלפה 

RAINBOWמ "ס28' סוטז

117:עלות

339: שווי החלפה ברשת 

RAINBOWמ "ס30' סוטז

₪ 126:עלות

375: שווי החלפה ברשת 

Mineral Stoneיציקת אלומיניום ' סוטז
מ"ס24' סוטז

₪ 105:עלות
352₪: שווי החלפה

מ"ס26' סוטז

₪  112:עלות
369₪: שווי החלפה

מ"ס28' סוטז

₪  121:עלות
425₪: שווי החלפה

מ"ס32' סוטז

₪ 171:עלות
609₪: שווי החלפה

מ"ס36' סוטז

₪ 213:עלות
695₪: שווי החלפה

Tavorליטר 5מ "ס28נירוסטה ' סוטז

₪ 142::עלות
₪ 439:שווי החלפה



מ עם כפתור ארומה  "ס35* 25רוסטר

Mineral Stone

166₪: עלות
599₪: שווי החלפה ברשת 

 Mineralגריל עגולה עם מכסה ה'פלנצ

Stone - שישציפוי בגימור

131₪: עלות
405₪: שווי החלפה ברשת 

Mineral Stoneמ "ס35* 25תבנית רוסטר

מ"ס26:גודל

₪ 139:עלות

₪  459:   שווי החלפה

מ"ס31:גודל

₪ 175:עלות

₪ 599:שווי החלפה

 Mineralמ "ס35*25*4גריל עם מכסה רוסטר-ה'פלנצ
stone

200:עלות
₪ 625:שווי החלפה

Mineral Stoneליטר עם כפתור ארומה 4.6מ "ס29*21רוסטר

142₪:עלות
₪ 439:שווי החלפה



98₪:עלות
₪ 330:שווי החלפה ברשת

₪  115:עלות
₪  405: שווי החלפה ברשת

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

110₪:עלות
₪  369:  שווי החלפה

 Mineral Stoneמ "ס25* 26ה'פלנצ

אלומיניום ציפוי בגימור שיש

 Mineral Stoneמ "ס34* 26ה'פלנצ

אלומיניום ציפוי בגימור שיש



יציקת אלומיניוםצבעונית מ "ס36*26ה 'פלנצ

Prisma

₪  122:עלות
₪  425שווי החלפה ברשת  

במגוון צבעים  *** 

מרובעת יציקת אלומיניום  ה'פלנצ

מ עם מכסה  "ס34*34*43.5

Mineral Stone



מ  "ס28*28*12סיר מרובע עם כפתור ארומה 

Mineral stoneיציקת אלומיניום ציפוי בגימור שיש 

₪  159:עלות
569₪: שווי החלפה

Culinaryליטר יציקת אלומיניום 8מ "ס38*25רוסטר

189₪:עלות
₪  619:שווי החלפה

Culinaryמ "ס42*23אובלי כפתור ארומה עם רשת צליה רוסטר

₪  197:עלות
₪  609:שווי החלפה



Prismaיציקת אלומיניום צבעוני עם כפתור ארומה מ "ס35*25*7.6רוסטר 

₪  165:עלות
₪  549:   שווי החלפה

במגוון צבעים  *** 

מכסה חסין  . בטוח לשימוש ומונע הדבקות המזון Non stick food safeציפוי . חלוקת חום שווה ויעילה, כלי הבישול מיוצר מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי

חבקי  . כפתור ארומה להוספת נוזלים הדרגתית. למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה-חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

180לתנור עד לטמפרטורה של , מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. תחתית אינדוקציה מלאה לפיזור חום מהיר במיוחד ולקיצור זמן הבישול. סיליקון מתנה

.  מעלות



Prismaחלקים יציקת אלומיניום 3מארז 

: המארז כולל

מ"ס36*26ה 'פלנצ

מ"ס35*25רוסטר 

₪ 259:עלות
₪ 949:שווי החלפה ברשת

–בטוח לשימוש עם ציפוי מונע הדבקות המזון . חלוקת חום שווה ויעילה, הסירים מיוצרים מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד
. למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה–מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . קדמיום או עופרת ,PFOAללא 

.  מעלות180מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ולשימוש בתנור עד . חבקי סיליקון מתנה. ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש בהעברה



מ ידית מתקפלת"ס28מחבת גריל 

Mineral stoneמ "ס29*21.5*5.5

₪  100:עלות
₪  319:         שווי החלפה

מ יציקת אלומיניום"ס28*5.5מחבת גריל 

Mineral stoneציפוי בגימור שיש 

₪  116:עלות
₪  415:   שווי החלפה

Select full inductionמ "ס28מחבת גריל 

₪  122:עלות
₪  435:  שווי החלפה



Cubeמ"ס24+28מחבתות 2סט 

ח"ש182:עלות
₪ 549:שווי החלפה

26מגוון מחבת פנקייק יציקת אלומיניום 

₪  126:עלות
₪  389:שווי החלפה



מחבתות בגימור שיש זהב מיציקת אלומיניום

מ"ס24+ 20:זוג מחבתות

₪  143:עלות
549₪: שווי החלפה

מ"ס28+24מחבתות 
₪  182:עלות

₪ 699:שווי החלפה

:  מחבתות יציקת אלומיניום2

מ פוקסיה"ס26+ מ ורוד בהיר "ס20

PRISMA
RICHSTONE

₪  195:עלות
695₪: שווי החלפה

מחבת עמוקה  : מחבתות יציקת אלומיניום2

מ "ס28מחבת שטוחה +מ "ס24

MODERNA

₪  199:עלות
769₪: שווי החלפה



Merlot:סט מחבתות

מ  "ס24+ 20:זוג מחבתות

₪  103:עלות
330₪: שווי החלפה

מ  "ס26+ 20:זוג מחבתות
₪  115:עלות

₪  369:שווי החלפה

Merlotמ "ס20+24+28מחבתות 3סט 

₪  206:עלות
₪  679: שווי החלפה



צבעים3מגיע ב ** -יציקת אלומיניום ' חל2מארז מחבתות 

CASUAL

:המארז כולל

מ"ס20* 4.7מחבת 

מ"ס24* 5.7מחבת 

₪ 142:עלות

₪ 439: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 

₪ 200:עלות

₪ 625: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 

₪  158:עלות
₪  509: שווי החלפה

RAINBOWמ "ס20+22+26מחבתות ( 3)סט 

₪  146:עלות
₪  469: שווי החלפה

מ ידית נשלפת"ס20+24+28מחבתות 3סט 

200₪:עלות
₪  579:שווי החלפה ברשת



מ מכסה נירוסטה  "ס32*10.3ווק יציקת אלומיניום 

Heat resistant

מ  "ס32*9ווק יציקת אלומיניום 

Mineral stone

145₪:עלות
₪  515:שווי החלפה ברשת 

226₪:עלות
₪  695:שווי החלפה

מ  "ס28*7.2יציקת אלומיניום ' חל3ין'טאגמארז 

Culinary

₪ 249:עלות
₪  769: החלפהברשתשווי 



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
130₪: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
₪  139:עלות

₪  399:שווי החלפה

מ  "ס17סכין סנטוקו 

מ  "ס20סכין שף 

165:עלות
479₪:שווי החלפה

סכינים ציפוי נון סטיק3סט 

Black Edition

:הסט כולל

מ"ס17סנטוקוסכין 

מ"ס12.7סנטוקוסכין 

מ"ס12.7פטי/סכין עזר

₪  142:עלות

₪  439: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

₪  135: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

142₪:עלות

₪  479:שווי החלפה

חלקים9אחסון מיכלימארז 

:המארז כולל

מ"ס28תבנית פאי 

מ"ס28תבנית קפיץ שוליים רחבים 

מ"ס33תבנית אינגליש 

מטרפה סיליקון

ספטולה סיליקון

110₪:עלות

₪  349:שווי החלפה

עם אביזרי מטבח קרבון סטיל:סט תבניות 

Bake it up תכלת/ורוד



חלקים10סט קופסאות אחסון זכוכית 

:  הסט כולל

ל  "מ330קופסא 

ל  "מ550קופסא 

ל  "מ800קופסא 

ל"מ1000קופסא 

ליטר 1.7קופסא 

119₪:עלות
₪  362:שווי החלפה ברשת

חלקים  6סט סירי זכוכית מרובעים 

:  הסט כולל

ליטר  1סיר 

ליטר  1.5סיר 

ליטר  2.5סיר 

₪  115::  עלות
₪  355:שווי החלפה



ליטר סינגל וול  1קנקן זכוכית 

46₪:עלות
₪  145: שווי החלפה ברשת

ליטר  1.8קנקן תה 

₪ 76:עלות
₪  235שווי החלפה ברשת  

ליטר סינגל וול  1.2קנקן זכוכית 

₪ 50:עלות
₪  155שווי החלפה ברשת  



ל זכוכית דופן כפולה "מ290מאגים עם ידית 6

149₪עלות
₪  435:שווי החלפה ברשת

ל"מ250( 6)סט מאגים עם ידית 

138₪:עלות
₪  405:שווי החלפה ברשת

קפסולות לקפה40מתקן ל+ ל"מ80( 6)סט כוסות 

₪  119:עלות
₪  345:שווי החלפה ברשת

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

₪  153:עלות
₪  435: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



סועדים  6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו

Toscana

ם"סכו–מגוון דגמי סטים 

:כוללת' המע

סכין' יח6

מזלג' יח6

כף' יח6

כפית  ' יח6

102₪:עלות
₪  329:שווי החלפה ברשת

סועדים  6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו

Nina

סועדים6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו

ELLA

סועדים6–חלקים ל 24ם נירוסטה "סכו

HELENA

סועדים6–חלקים ל 18/1024ם נירוסטה "סכו

Amber



102₪:עלות
₪  329:שווי החלפה ברשת

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

ח"ש195: עלות
₪  629:   שווי החלפה

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

139₪:עלות
₪  449:שווי החלפה



פתחים4שולחן הגשה פיקניק ואירוח 

מ"ס40

₪  119:עלות

עץ שיטה עבודה חיתוך והגשהר'בוצ

57.540xקעריות נירוסטה 3עם 

₪  189:עלות

שחורטאגיןמולטי קוק 

סמ33ולהגשה,לתנור

₪  165:עלות



מ"ס26חלקים ווק 7אהרוני סט 

₪  220:עלות



ליטר יציקת אלומיניום7.7מכסה זכוכית +36’ סוטז

HALEBLACK Sמסדרת 

120₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה

מחבתות אלומיניום יצוק  2סט 

FULL INDUCTIONPLATINUM

108₪:עלות
₪ 618:שווי החלפה

מכסה זכוכית יציקת אלומיניום אינדוקציה סדרת+ 32סיר 

BLACK SHALE

108₪:עלות
₪ 599:שווי החלפה



:חלקים הכולל4מארז 

כפות2/ קרש חיתוך/ קערה

במבוק

₪  115:עלות

499₪:שווי החלפה

אחסון/ הגשה/ אחסון מתאים לאפייהמיכלי6מארז 

2* ליטר 1.6

2* ל "מ800

*ל "מ250

98₪:עלות

₪  370:שווי החלפה



"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

₪  215: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 

230₪:עלות

₪  1,120: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

המכסה בעל מגרעת להנחת כף הבישול

ליטר4.5מ "ס24* 11.5סיר 

מ"ס24* 4.9מחבת 

160₪:עלות

₪  599:שווי החלפה

מערכת בישול והגשה מיני להגשה אישית ומרכזית

:המארז כולל

מ"ס20זוג מחבתות שקשוקה 

ליטר0.8, מ "ס16' סוטז

צבע כחול

154₪:עלות

₪  429.9:שווי החלפה

סט שקשוקה מיני



סירים נירוסטה2-סט בישול יוקרתי 

בצבע זהב

:המארז כולל

ליטר1.3מ "ס16* 6סיר 

ליטר1.8מ "ס18* 6סיר 

160₪:עלות

₪ 600: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

₪  112:עלות

₪  439:שווי החלפה

"דיאנה"' סוטאז



מארז זוג מחבתות לטיגון בעלות ידית שאינה

איכותי למניעת הדבקות NON STICKמתחממת 

מתאים לכול סוגי הכיריים כולל אינדוקציה-המזון

צבע כחול מט

:המארז כולל

תרווד מחורר

מ"ס20מחבת 

מ"ס24מחבת 

₪  168:עלות

₪  600:שווי החלפה ברשת

חלקים5, מערכת בישול מושלמתMika-תרווד מחורר + מארז מחבתות 

חלקים5, מערכת בישול מושלמת

ליטר עם כפתור  5.5מ "ס32רוסטר: הכוללת

.ארומה

34* 24בנוסף סט שף הכולל קרש חיתוך מידות 

וסכין מולטי רב תכליתיתסנטוקוסכין שף 

וזוג כפפות

189₪:עלות

₪  500:שווי החלפה ברשת



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

238₪:עלות

₪  650:שווי החלפה

Florenceתבניות אפייה 2מארז חלקים3מולטי רוסטר

זוג תבניות אפייה מיציקת אלומיניום  

להולכת חום שווה

!!לאפייה מושלמת

29* 16.5* 7תבנית 

*22* 22תבנית 

₪  112: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

₪  161: 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

₪  119:עלות

₪  300: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

161₪:עלות

₪  599.9: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

161₪:עלות

₪ 600:שווי החלפה



חלקים דגם 48סועדים 12ם ל "סט סכו

"ירדן"

:חלקים הכולל48סועדים 12ם ל "סט סכו

מזלגות12

סכינים12

כפות12

כפיות12

₪  192:עלות

₪  599.9:שווי החלפה ברשת

שחור–חלקים 24ם יוקרתי "סט סכו

דור

חלקים 24סועדים 6ם יוקרתי ל "סט סכו

צבע שחור, דור-18/10חלד -נירוסטה אל

,שימוש קל ונוח , PVDמצופה בשיטת 

בלי להתפשר על היופי והאיכות

189₪:עלות

₪  600:שווי החלפה ברשת

24סועדים 6ם יוקרתי ל "סט סכו

-18/10חלד -חלקים נירוסטה אל

צבע זהב, דור

שימוש קל  , PVDמצופה בשיטת 

,ונוח

בלי להתפשר על היופי והאיכות

189₪:עלות

₪  600:שווי החלפה ברשת

זהב–חלקים 24ם יוקרתי "סט סכו

דור



 BLACKחלקים 18סט צלחות שחורות מקרמיקה 
FOREST

קל לניקוי BLACK FORESTסדרת צלחות •

מתאים לשימוש במדיח•

מתאים לשימוש במקרו•

.גימור חלק במיוחד•

:מידות המוצר

מ"ס3.2מ גובה "ס27צלחת מנה עיקרית 

2.5מ גובה "ס20צלחת מנה ראשונה 

5.2מ גובה "ס20.30מ צלחת מרק גודל "ס
₪  168:עלות

₪  600:שווי החלפה ברשת

לשישה סועדיםFINESSEחלקים 18סט צלחות 

:תכונות המוצר

הצלחות עשויות מזכוכית מחוסמת ועמידה•

.צלחות דקות וקלות משקל•

.שאינו סופח נוזלים ושאריות מזוןאנטיבקטריאליהצלחות עשויות מחומר •

מתאים למדיח•

מתאים למיקרוגל•

יפ'טכנולוגיית אנטי צ•

:מידות

מ"ס1.8גובה , מ"ס25.5קוטר -צלחות עיקריות

מ"ס1.5גובה , מ"ס20קוטר -צלחות ראשונות 

מ"ס5גובה , מ"ס16.5קוטר -קעריות מרק
₪  100:עלות

₪  399:שווי החלפה ברשת



אידוי  \גריל\טיגון\בישול1-ב4מולטיקוקרמ "ס24סיר 

ELITE

-הינו סיר בישול רבELITEמסדרתמולטיקוקרסיר 

,  הרתחה, טיגון: תכליתי שניתן להשתמש בו עבור

.צלייה ואידוי

:תכונות המוצר

מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים כולל אינדוקציה

\מעלות 170עם מכסה עד -מתאים לשימוש בתנור

מעלות250ללא מכסה 

מיוצרים בטכנולוגיה חדשה  ELITEכלי הבישול מסדרת 

של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח  

.החיצוני ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

₪  175:עלות

₪ 900:שווי החלפה ברשת

מולטי ווק גם ווק וגם מחבת בסט 

28ווק / מ"ס28מחבת -אחד

מכסה זכוכית/מ "ס
EDGE
₪  230:עלות

₪   950:שווי החלפה ברשת



כף הגשה מזהב+ ליטר 4.3, מ"ס28' סוטאזמארז 
REGAL

203₪:עלות
₪  600:שווי החלפה ברשת

כף הגשה+ 26' סוטז
ELITE

ח"ש119:עלות
₪  499:שווי החלפה ברשת

,  מ"ס35/25תבנית -תבניות אמייל 3סט 

מ"ס22/16תבנית , מ "ס29/19.5תבנית 

תבנית  , מ"ס35/25תבנית -תבניות 3: הסט כולל

מ"ס22/16תבנית , מ "ס29/19.5

\מיקרוגל \מקרר \בטוח לשימוש במדיח כלים • 

תנור

טעמים או  , משטח שאינו נקבובי אינו סופג ריחות• 

כתמים

תבניות בגדלים מדורגים לאחסון קומפקטי• 

₪    112:עלות

₪  499:שווי החלפה



 MINI-' וינטאגחלקים ורוד 5סט 
PLUS-EVERYDAY
98₪:עלות

₪ 320:שווי החלפה ברשת

:חלקים4סט סירי נירוסטה 

ליטר3.5-מ"ס20סיר 

ליטר6-מ"ס24סיר 

126₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה



BLACKBERRYסדרת 
חלקים5סט 

20סיר • , ליטר 2.6

24סיר • , ליטר 4.2

כף סיליקון• 

לנוחות השימוש, בסיס עבה ושוליים צרים

.ואפקטיביות מרבית

220₪:עלות

₪  1,050:שווי החלפה ברשת

אינדוקציה עם מכסה ארומטי  רוסטר

,  מ"ס39*26, כף הגשה+ בגימור זהב 
BLACK MARBLEליטר 7.8

182₪:עלות
₪600 :שווי החלפה

מ  "ס18סיר \ליטר 1-מ "ס16סיר -חלקים 6סט 
 EVERYDAYליטר 2.8-מ "ס20סיר \ליטר 1.8-

PLUS
₪  203:עלות

ח  "ש700:שווי החלפה ברת



ה להכנת גריל ביתי ללא עשן  'מגה פלאנצ
BLACK MARBLEמ "ס34*34

פלטת גריל עם מכסה זכוכית

!כל על הגריל-ה

₪  154:עלות

₪  599:שווי החלפה 

מ עם מכסה  "ס34ה'פלנצמגה 

זכוכית שיש שחור

פלטת גריל עם מכסה זכוכית

!כל על הגריל-ה
154₪:עלות

₪  599:שווי החלפה

פלטת גריל עגולה עם מכסה זכוכית  

מ שיש שחור  "ס30
BLACK MARBLEמסדרת 

ח"ש119:עלות
₪  499:שווי החלפה ברשת



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

154₪:עלות

₪ 649:שווי החלפה

מ  "ס13\14\18סנטוקוסכיני 3מארז 
FUSION

 FOODמבית  FUSIONסדרת הסכינים 
APPEAL  הינה המפתח להצלחה שלך

השילוב המושלם בין הנדסת  ! במטבח 

עיצוב ארגונומי וחדשנות טכנולוגית  , מוצר

להב . המבטיחה ביצועים מקסימליים

מיוצרת מנירוסטה גרמנית  , הסכינים

קרח המבטיחה חדות  -בתהליך השחזת

שנות  10. וחסינות של הלהב לאורך זמן

!אחריות 
133₪:עלות

₪ 349:שווי החלפה ברשת

קרש חיתוך עץ שיטה  + מ "ס13סכין + מ "ס18סנטוקוסכין 

:המארז כוללמ "ס38*29*1.5

מ"ס18סנטוקוסכין 

מ"ס13סכין 

מ"ס38*29קרש חיתוך

,98₪:עלות

₪ 449:שווי החלפה



מעמד עץ + סכינים 4:חלקים הכולל 5בלוק סכינים 
SIGNATURE

לחיתוך  תכליתית-סכין פירוק וסכין רב, סנטוקוסכין , סכין שף

.לחם דגים ובשר ביעילות, וקיצוץ מדויק של ירקות
1.4116חלד גרמנית –להב מפלדת אל•

!שנות אחריות 10•

מ"ס18| סנטוקוסכין 

סכין שף יפני שימושית ביותר עם חריצים למניעת הדבקות  

,  לקיצוץ-סכין יציבה המתאימה לשימוש יומיומי . המזון ללהב

.פריסה וטיפול בכל סוגי הפירות והירקות, לחיתוך

מ"ס18| סכין פירוק 

בעלת  . סכין פירוק מיועדת לפירוק והפרדת הבשר מהעצם

להב ארוך ההולך ונעשה דק לכיוון החוד ובכך מקל על החדרת 

.הסכין בין הבשר והעצמות

מ"ס13| תכליתית -סכין רב

,  סכין יציבה ואיכותית לשימוש יומיומי במטבח לחיתוך ירקות

סכין חדה וגמישה לעבודה מהירה וחיתוך  . פירות דגים ועוד

.מוצלח

מ"ס9| סכין פירות וירקות 

,  קילוף, עיטור. מושלמת עבור כל משימות החיתוך הקטנות

.חיתוך ופריסה של פירות וירקות קטנים
168₪:עלות

₪ 500:שווי החלפה ברשת

ליטר קרם5.5+ 3.5סט סירי תרמוס לאוכל 
.פלסטיק חלק ללא עיטורים-שכבה חיצונית

, חומר מבודד מאוד . מוקצףפוליאוריטן-שכבת הבידוד

.קל ועמיד

השכבה הפנימית הינה מנירוסטה  -שכבה פנימית

.איכותית שאינה משאירה טעם לוואי לאוכל

ליטר5.5, ליטר 3.5-נפח

.אין להכניס למדיח כלים

למקרוגלאין להכניס 
182₪:עלות

₪ 499:שווי החלפה ברשת



2*ל "מ370

1* ל "מ640

1* ל "מ1050

2* ל "מ320

1* ל "מ520

1* ל "מ800

2* ל "מ400

1* ל "מ650

1* ל "מ950

-כלי אחסון  GLASS CLOC

כלי אחסון12

₪  140:עלות
₪  400:שווי החלפה ברשת

:תכנות המוצר

עשוי קריסטל איכותי•

ס״מ22.3ס״מ גובה 5.3מידות הבקבוק רוחב •

מ"ס9.8מ גובה "ס8.2מידות הכוס רוחב •

:המארז מכיל
750mlבקבוק 

310mlכוסות  4
105₪:עלות

₪  360:שווי החלפה

DIXONחלקים 5סט ויסקי 



:חלקים הכולל8סט 

מ"ס20סכין שף • 

מ"ס18סנטוקוסכין • 

מ"ס13תכליתית -סכין רב• 

קרש חיתוך עץ שיטה• 

מספרים• 

קולפן• 

משחיז• 

מגן אצבע• 

105₪:עלות

₪  500:שווי החלפה

ליטר עם מסננת  1.3קנקן -מארז תה 

ל "מ250כוסות 2+ זכוכית לחליטות 
GLASSWAREבעיטורי זהב 

,  מארז תה הכולל קנקן זכוכית עם עיטורי זהב

.  ליטר1.3בעל מסננת זכוכית נפח הקנקן הינו 

ל  "מ250כוסות תה בנפח 2המארז מגיע עם 

שתייה לחוויתהמעוטרות גם כן בעיטורי זהב 

.נעימה ואותנטית
119₪:עלות

₪  400: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 
125₪: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 

147₪:עלות
310₪:שווי החלפה



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 

₪  203: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 

₪  175:עלות
₪  566:שווי החלפה

ARCOSמארז מזוודה 
מ"ס17חריצים סנטוקוסכין שף 

ARCOS MAITREדגם 
ARCOS MAITREמ דגם "ס15סכין מטבח 

ARCOS MAITREמ דגם "ס21סכין לחם 
מ ידית שחורה"ס10.5סכין מטבח 

ARCOS MAITREדגם 
ARCOSמשחיז שולחני גס ועדין 

עם חריץסמ 33X25קרש חיתוך במבוק 

rosoניקוז 
rosoמטחנה חשמלית שחורה 

154₪:עלות
₪ 376:שווי החלפה ברשת



 CAPSTONE:מ ידית אדומה מסדרת"ס30ווק 

Solid Rockטבעי שיישציפוי 

133₪:עלות
₪ 399:שווי החלפה ברשת

מטאלי זהב ARCOSמארז סכיני 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס15סכין  

ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

126₪עלות

₪ 399: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"ש119: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  

₪ 217:עלות

717: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 



סכיני + סט סירים : מארז בישול 

משחיז  

(  מ"ס24,מ"ס20סיר )סירים 2זוג 

(מ"ס28)סוטאז

מ סדרת  "ס20סכין שף 

ARCOS NIZA 

 ARCOSמ סדרת  "ס11סכין 

NIZA 

משחיז דו שלבי

ARCOS

390₪:עלות
₪ 1,670:שווי החלפה

 SOFTמחבתות 3מארז 

TOUCH 

תרבד+ 20+24+28מחבתות 

193₪:עלות

₪  595:שווי החלפה

ARCOSמארז מזוודה מהודר 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס20סכין שף 

 ARCOS NIZAמ סדרת  "ס11סכין  

שלבים גס ועדין  2משחיז סכינים שחור 

בתליהעכבר 

מ"ס33-25קרש חיתוך במבוק 
126₪:עלות

₪  396:שווי החלפה



ROSO GLAZEמארז אפיה 

מכסה+ 26תבנית קפיץ 

אינגליש קייק

קאפקייקתבנית 

לקקן  

מברשת סיליקון  

105₪:עלות

₪  279:שווי החלפה ברשת

כוסות4+ מארז קנקן תה 

ליטר1.5קנקן תה 

קר/כוסות חם4
112₪:עלות

₪ 349:שווי החלפה ברשת

ROSOחלקים 6מארז בישול 
CAPSTONEמ "ס20+24זוג סירים 

TOOLZזוג כלי ששת 
₪ 217:עלות

749₪: 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•



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

₪ 250:עלות
,  ריבות2, ספלי קפה6, תבניות אינגליש2

כף עוגה ושתי שקיות צלופן עם פינוקים

₪ 190:עלות

:קופסת מתנה המכילה

רטרוסט תה קפה סוכר 

6, ממתכת

6, רטרוספלי קפה סגנון 

קעריות

₪ 220:עלות
יחידות100:מינימום הזמנה למארזים* 

בקבוקי ערק  2

,זיתיםמארז,בטעמים

כוסות לערק2

:



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

₪ 160: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



STH3000
מגהץ אנכי

₪ 160:עלות

https://youtu.be/kacPqXuQUbk

SmoothForce לבן- 3000

מגהץ אנכי כולל מיכל מילוי

₪ 160:עלות

https://youtu.be/kacPqXuQUbk
https://www.youtube.com/watch?v=kacPqXuQUbk


Fun Crepstone twin
(פלטות מתחלפות ) קרפ + מכשיר להכנת פנקייק 

₪ 180:עלות

PM1201

מכשיר להכנת פיתות

₪ 210:עלות



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

135₪: עלות
ח"ש499: שווי שוק

ליטר עשוי זכוכית1.6כד בנפח • 

מהירויות  5• 

מפסק הפעלה • 

להבי נירוסטה איכותיים• 

וואט600מנוע עוצמתי בהספק • 

אפור  / אדום: צבעים  • 

₪  110:עלות

Zitrus TowerAdjust easy black

מסחטת הדרים חשמלית
₪ 98: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

: 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•

90₪:עלות

Fun Gofrestone double 
מכשיר לוופל בלגי

₪ 162:עלות

https://www.youtube.com/watch?v=1mPPieQzJVQ


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

פרוסות4טוסטר קופץ • 

בקרה אלקטרונית• 

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

מקום לאחסון כבל• 

.תאורה כחולה• 
וואט2000• 

₪  210:עלות

:  תיאור המוצר

.מנירוסטה מוברשת üקומקום

.ליטר1.7תכולת הקומקום 

.  מדיד לגובה המים

גוף חימום נסתר

°360בסיס הקומקום 

LEDכפתור הדלקה עם נורית 
מקום לאחסון הכבל בתחתית הקומקום

פתח מילוי הקומקום רחב ונגיש לניקוי מושלם של  

.הקומקום

2200Wעוצמת הקומקום 
100₪: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

₪ 159:עלות

JC200W

מסחטת הדרים חשמלית

פרוסות2מצנם ₪  158:עלות

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 • 
139₪:עלות



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

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

RG250

אקדח עיסוי

₪ 210: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 

₪ 155: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

₪ 155: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



גריל בריאותי משפחתי גדול  

GEORGE FOREMAN

25050-56דגם 

מאפשר  –שומן מבלי להתפשר על טעם 42%מפחית עד •

לאכול אוכל אהוב בדרך בריאה יותר  

מנות  7-משטח גריל המתאים ל•

ירקות וכריכים , בשר, מיועד להכנת דגים•

רגל אחורית מתכווננת לבישול שטוח או זוויתי על פי סוג  •

(זוויתי לבשר, טוסט/ שטוח לכריך )המזון 

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  •

אחסון אנכי קומפקטי ונוח •

W1850הספק •

195₪עלות 

עם פלטות דו צדדיות בציפוי גרניטפרוסות6טוסטר לחיצה 

44784דגם 

פרוסות6טוסטר לחיצה 

(גריל, חלק)טוסטר גריל עם פלטות דו צדדיות 

,  עמיד בפני שריטות: שכבות5פלטות בציפוי גרניט בעל 

עופרת  : אינו פולט חומרים רעילים-פיזור חום אחיד 

וקדמיום

מנגנון גובה מתכוונן

1800Wהספק 

מעלות180ניתן לפתיחת 

₪  210: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



Coldbrew מכשיר חליטת קפה להכנת משקה קר משולב עם מיכל תרמי
ASOBUנירוסטה מבית 

!שנבחר על ידי אופרה ווינפרי2017מוצר השנה לשנת 
(פטנט רשום)מתקן הכנת חליטה קרה נייד הינו מוצר חדשני 

שיטת החליטה החדשנית המשלבת גרגירי קפה טחונים גס יחד עם מים קרים
שבמשך שעות של טפטוף סופג את מגוון טעמי הקפה השונים

הנרוסטהבסיום ההכנה לחיצה על הכפתור מאפשרת את העברת המשקה למיכל 
,בעל בידוד כפול

.שעות12שעות וחם למשך 24כך המשקה נשאר קר למשך 
,  בטיוליםשיטה זו מאפשרת לך להכין את הקפה שלך ולשתות אותו היכן שתרצה

..לדרך, למשרד
BPA free, 18/8המיכל התחתון עשוי מנירוסטה אל חלד  100%

:בידוד כפול בוואקום
"Vacuum insulation double wall stainless steel"

ליטר1.1:תכולה
₪  165:עלות

https://www.youtube.com/watch?v=NvOb5Qo5H44



ONE TEMPמגהץ דיגיטלי משאבת קיטור  

305003דגם 

ONE TEMP- בקרת טמפרטורה אחת קבועה בשילוב מושלם בין טמפרטורה ועוצמת  מערכת

קיטור חזקה המרככת את הבד ופלטה שמייבשת ומיישרת את הבד

טכנולוגיה המשלבת בין טמפרטורת פלטת גיהוץ נמוכה לבין עוצמת קיטור חם המאפשר  

גיהוץ ללא צורך בכיוון הטמפרטורה
מונעת  , חלקה ועמידה במיוחד המגנה על הבגד AERO GLIDEתחתית קרמית חדשנית 

.הברקה ועמידה בפני  שפשוף ושריטות

גרם תפוקת אדים רציפה לגיהוץ קל ונוח40

2400Wהספק •
להסרת   1.5BARמשאבת קיטור אלקטרונית רציפה להעברת תפוקת אדים בעוצמה של •

קמטים עקשניים במיוחד
מתאים לכל סוגי הבדים הניתנים לגיהוץ ללא –משטח חימום בטכנולוגית טמפרטורה אחת •

צורך בכיוון טמפרטורה

(  חסכונית וטורבו)דרגות של תפוקת אדים רציפה 2בקרת צג דיגיטלי לחיווי ושליטה ב•

בלחיצה אחת
למניעת הצטברות אבנית  -  Anti Scaleמערכת •

רמת האדים מווסתת אוטומטית כדי למנוע -למניעת נזילות וכתמי מים - Anti dripמערכת•

.נמוכה' טפטוף ונזילות מים כשמגהץ במצב טמפ
•Self clean מערכת ניקוי עצמי

גיהוץ אנכי •

ריסוס מים לריכוך הבד•

ידית ארגונומית רכה ונוחה לאחיזה•

פנס תאורה בקדמת המגהץ•

.ל"מ350מיכל מים שקוף בנפח •

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

.מטר3–אורך כבל חשמל •

שנתיים אחריות•

₪ 175: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

205₪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 , הקערה•

כלים 

שנתיים אחריות•

185₪עלות 

אביזרים+ מוט בלנדר מקצועי 

48523: דגם

W1000הספק 

מוט בלנדר נירוסטה מתפרק  

בעל ראש ייחודי למניעת התזה בזמן הערבול

מלהב רגיל  12חד ועמיד פי –סכין עבה וחזקה עם להב משונן 

לעוצמה משתנה–ווסת מהירות 

מתאים גם לכתישת קרח–כפתור טורבו 

עמיד בפני חום–מוט מנירוסטה מתאים לערבול מרקים ורטבים 

מקציף מנירוסטה להכנת קצפות ובלילות

לקיצוץ , ל עם סכין מפלדת אל חלד"מ500קוצץ מזון מיני בנפח 

עם  , גזר ועוד, בשר, אגוזים, בצל, גבינה קשה, עשבי תיבול

מכסה לאחסון במקרר

מחיות ומזון לתינוקות, הכנת רטבים וממרחים , אידיאלי לטחינה

עיצוב ארגונומי לאחיזה רכה ונוחה לאורך זמן

שנה אחריות

₪  160: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 



 Power-X6מכונת תספורת 

HC6000: דגם

מנוע חזק במיוחד עם מהירות משולשת לחיתוך חלק ומהיר במיוחד 

יבש או רטוב, מתאים לכל סוגי השיער

.מכונת תספורת חשמלית ונטענת•

לתספורת מהירה ואחידה5עוצמה גבוהה פי , חדשני V5מנוע •

להבי פלדה יפנית חזקים במיוחד•

מהירויות הפעלה2•

מ"מ1-35מסרקי הגבהה מתכווננים במרווחים של 3•

מ  "מ3-35אורכי חיתוך בטווח של 32•

מ"מ1גלגלת נוחה להתאמת האורך הרצוי במרווחים של •

מ ללא מסרקים"מ0.5גובה חיתוך מינימלי •

מ"מ0.1מסרק ייחודי ומדויק לעיצוב שיער וזקן במרווחים של •

עוצמת טורבו אוטומטי לחיתוך שיער עבה המתאימה את עוצמת  •

המנוע בהתאם לסוג השיער

ניתנת לשטיפה במים•

מערכת להבים נשלפים הניתנים לשטיפה•

צג דיגיטלי להצגת זמן הפעולה ומצב טעינה•

!טעינה מהירה של שעה אחת בלבד•

דקות תספורת לאחר טעינה מלאה90•

USBכבל טעינת מיקרו •

שנות אחריות5•

₪  210:עלות

 Power-X4מכונת תספורת 

HC4000: דגם

מנוע חזק במיוחד עם מהירות משולשת לחיתוך חלק 

יבש או רטוב, ומהיר במיוחד מתאים לכל סוגי השיער

מכונת תספורת חשמלית ונטענת

לתספורת מהירה  3עוצמה גבוהה פי , חדשני V3מנוע 

ואחידה

להבי פלדה יפנית חזקים במיוחד

מ  "מ1-35מסרקי הגבהה מתכווננים במרווחים של 3

מ"מ1גלגלת נוחה להתאמת האורך הרצוי במרווחים של 

מ ללא מסרקים"מ0.5גובה חיתוך מינימלי 

מערכת להבים נשלפים הניתנים לשטיפה

נורית חיווי טעינה

USBכבל טעינה מיקרו 

דקות תספורת לאחר טעינה מלאה60עד 

שנות אחריות5

₪  160:עלות



|מ"מ25מסלסל שיער 

|  מ "מ25קוטר מסלסל | מעלות210°חום עד 

כבל | 160°-דרגות חום מ6|ציפוי קוורץ קרמי 

' |מ2.5

מ"מ 25x 130ארוך יותר לשימוש מקצועי  

₪  180:עלות
דפיוזר+ מייבש שיער 

 AC| וואט2100הספק|איוניק

motor  |   טכנולוגיית זרימת

אוויר מתקדמת

|  מהירויות 2| הגדרות חום 3|

פיה  || לעיצוב תלתלים דיפיוזר

כבל | פילטר אחורי נשלף| דקה

'  מ2.5

₪  200:עלות

BA-ST250ILE

מחליק שיער עם חום גבוה 

להחלקה חלקה במיוחד 

ולגימור מבריק פלטות מצופות  

25קרמיקה ברוחב -טיטניום

| חימום מהיר במיוחד | מ "מ

מערכת חימום קרמיקה 

-הגדרות חום3| מתקדמת 

2כבל | מעלות –180--235

' |מ

₪  180:עלות

ידית ארגונומית  , 1-ב8מכונת תספורת 

מ חדה  "מ34טיטניום להב,נוחהלאחיזה 

מסתובב לקיצוץ וסידור  אביזר,חלקלגילוח 

שעות16מלאה טעינה,אף/ שיער אוזניים 

₪  180:עלות

BA-T885E

דקות  60,חדים מפלדת פחמןלהבים,תספורתמכונת 

8מלאה טעינה,אלחוטי/ לשימוש כבל ניתן,רציפהעבודה 

-מ "מ25אורכים 26,מוליכי חיתוך לשיער ולזקן2,שעות

מעולת  360מסתובב גלגל,מ"מ1מ בשלבים של "מ0.5

נשלפים לשטיפה תחת  להבים,חיווינורית,האורךלהתאמת 

ניקוימברשת,שמן,אחסון קשיח מזוודה מארז,מים
₪  210:עלות



וואט נפתח  2000טוסטר לחיצה גריל 

מצבי 3, מעלות בורר עוצמת חום 180

לניקוי  , NON STICKציפוי , סגירה 

,  קל 

₪  160:עלות

CH900

מיועד  1ב 3קוצץ מזון נייד 

בבת  ' ג350לקיצוץ בשר עד 

ראש לקילוף שיני שום  , אחת 

והקצפת ( פטנט רשום ) 

ביצים הספק ניתן לקצוץ עד  

פעמים ללא כבל20
₪  170:עלות

קיבולת  ! סיר טיגון ללא שמן 

ליטר בישול עם כף שמן  1.5

,  וואט 1000הספק ! בלבד

בורר  ' דק30טיימר בישול עד 

200לוויסות המעלות עד 

קבל את  - AIRFRYמעלות 

והקריספיהמרקם הזהוב 

הרצוי ללא כל השמן ציפוי 
NON STICK

₪  180:עלות



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

₪ 220: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
₪ 220:עלות

TEFAL



רטרומצנם 

כולל מד דקורטיבי לתצוגת מידת ההשחמה 

הפשרה  וביטול, חימום: בעל פונקציות 

(יש לבדוק מלאי)₪ 130:עלות

CROWN

פרמידהקומקום חשמלי נירוסטה 

 CRK011:דגם

360-הבריטי סיבוב ב  OTTERכולל מנגנון 

מעלות על הבסיס

₪ 120:עלות

מגהץ אלחוטי
cr2950:דגם

בעל תחתית קרמית בעל עוצמת חום גבוהה לגיהוץ  

.  אדים והתזה, יבש: סוגי גיהוץ3מהיר ונוח 
₪ 140: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
₪ 150:עלות



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

₪  130: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 /
₪  230:עלות

SUB105:דגם

)  ממגוון סוגים שייקיםמושלם להכנת 

פרוטאין למתעמלים  ,גלידה , מפירות

,  מחיות, מרקים, קוקטיילים, רטבים,( ועוד

כד . ועוד תוך שניות, מזון לתינוקות

ליטר1.5זכוכית בקיבולת 

כולל מטחנה מותאמת לטחינת תבלינים 

2ווסת עוצמה עם , יבשים ופולי קפה

.  פעימות/בפולסיםמהירויות ומצב עבודה 

,  להבי נירוסטה מותאמים לכתישת קרח
400Wהספק 
₪  145:עלות



CRB55RD

בלנדר שייק ייעודי 

להכנת מיצי פירות  

,  בקבוקים2, טבעיים

וואט300,כותש קרח
₪ 90: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 

₪  140:עלות

CROWN

מגהץ קיטור
CR 2800

קיטור בעוצמה   W2200: הספק כולל

לגיהוץ מושלם  מיכל נשלף

220₪
₪ 799שווי שוק 



COOL TOUCHקומקום נירוסטה עם מעטפת 
120₪:עלות

SE-48פרוסות מסדרת ירח 2מצנם 

₪  83:עלות

פרוסות2מצנם 
 SE-819:דגם

₪  99:עלות

(לבן/ שחור )קומקום חשמלי מסדרת ירח 
108₪:עלות



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

₪ 112:עלות

+  מהירויות 5עם  400Wמיקסר יד נירוסטה 

טורבו
SE-479:דגם

₪  115:עלות

סורבה/ מכונת גלידה 
SE-629:דגם

₪ 120:עלות

מכשיר להכנת המבורגרים
SE-176:דגם
₪ 115:דגם



חביתיות/ ס 'בלינצ/ מכשיר להכנת קרפ 

SE-978:דגם

₪ 102:עלות

מכשיר להכנת פנקייקים
 SE-537:דגם

₪    108:עלות

מכשיר פנקייק נירוסטה 

se804:דגם

₪ 99:עלות

מכשיר להכנת קערות אכילות
 SE-77:דגם

₪  112:עלות



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

₪   142:עלות

כריכים פתיחה  6טוסטר לחיצה גריל 

מעלות180
 SE-394:דגם

₪   195:עלות

ליטר פאנל נירוסטה  20טוסטר אובן 

לבן/ מעטפת שחור 
 SE-356:דגם

ח  "ש184:עלות

160Wמסחטת הדרים נירוסטה 
 SE-633:דגם

₪  160:עלות

/  ל "מ1600) מיכלים2מסחטת מיצים קשים 

(ל"מ550
SE-455:דגם

₪  165: עלות



כירה קרמית יחידה
 SE-565:דגם

₪   150:עלות

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

₪  159:עלות

חשמליתה'פלנצ
 SE-63:דגם

₪  139:עלות

+  ה'פלנצגריל משולב 

מכסה זכוכית
 SE-213:דגם

217₪:עלות

נירוסטהX4מכשיר להכנת וופל בלגי 
 SE-240:דגם

₪   146:עלות



מכשיר להכנת פיתות ופיצות 
 SE-329:דגם

₪  179:עלות

פלטות מתחלפות4-פלייטמולטי 
 SE-183:דגם

₪   178:עלות

ליטר מתפרק  1.5סיר טיגון 

נירוסטה
 SE-216:דגם

₪   130: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

₪  118:עלות

עם כבל ארוך  )שואב אבק ציקלון ידני 

(במיוחד
 SE-688:דגם

₪  135:עלות

שואב אבק נטען ידני 
 SE-857:דגם

₪  128: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



כותנה הכוללת 100%חלקים 4מערכת מצעים זוגית 

מ עם גומי  "ס160/200סדין 

מ  "ס200/220ציפה זוגית 

מ           "ס50/70ציפיות 2

₪ 180:עלות

599₪:שווי החלפה



כותנה הכוללת 100%חלקים 4מערכת מצעים זוגית 

מ עם גומי  "ס160/200סדין 

מ "ס200/220ציפה זוגית 

מ          "ס50/70ציפיות 2

₪  224:עלות

749₪:שווי החלפה



יוליה

כותנה סרוקה סאטן הכוללת100%חלקים 4מערכת מצעים זוגית 

מ עם גומי  "ס160/200סדין 

מ "ס200/220ציפה זוגית 

מ  "ס50/70ציפיות 2

₪  238:עלות

699₪:שווי החלפה



מ"ס150/200שמיכות יחיד2

השמיכה  משמשות גם ככיסוי 

למיטה

168₪:עלות

538₪:שווי החלפה



ממוריויסקוכרית 

תוצרת אירופה

מ סטנדרטית  "ס50/70מתאימה לציפית –41/60/15

דחוס ואיכותיויסקואלסטית עשויה מספוג ויסקוכרית 

על מנת לאפשר נוחיות מוגברת וסיוע במניעת הזעה במהלך  

השינה

הכרית מנוקבת בתעלות אוויר ובכך מאפשרת שינה בטמפרטורה  

קבועה

כיסוי הכרית עשוי מבד סריג עמיד ואיכותי עם חוטי במבוק  

השזורים במבנה הבד

הכיסוי מגיע עם רוכסן וניתן להסרה בקלות לשטיפה במכונת  

.כביסה

₪ 235(:לזוג כריות)עלות

₪  ₪  798:שווי החלפה

ר  "למ' גר450כותנה 100%מגבות שירי  

בעלות כושר ספיגה גבוה

מגבות 2:רביעיית מגבות שירי הכוללת 

מ"ס70/140מגבות גוף 50/90+2פנים 

₪  109:עלות

₪  379:שווי החלפה

מגבות 50/100+2מגבות פנים 2:רביעיית מגבות הכוללת 

מ"ס75/150גוף בגודל מיוחד 

₪  154:עלות

₪ 549:שווי החלפה



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 
180₪:לה'דגם אנג

₪ 600:שווי החלפה

200₪:עלות:שאר הדגמים
₪ 649:שווי החלפה ברשת

דגם לורןאנגלהדגם 

דגם אורבן סיטירוסלינהדגם 



100%סט מצעים למיטה זוגית 

כותנה טבעית ואיכותית המבטיחה  

מגע רך ונעים שילווה אתכם בזמן  

.השינה

160/200הסט כולל סדין בגודל 

-מ ו"ס200/220ציפה בגודל , מ"ס

.מ"ס50/70ציפיות בגודל 2

.’לאינץ144צפיפות 

במבחר דגמים לבחירה

₪  210:עלות

₪ 690שווי החלפה ברשת

דגם ספרינגסטרייפסדגם דגם באטרפליי

טבעיתפרקלכותנה באריגת 100%סט מצעים למיטה זוגית 

הסט. ואיכותית המבטיחה מגע רך ונעים שילווה אתכם בזמן השינה

2-מ ו"ס200/220ציפה בגודל , מ"ס160/200כולל סדין בגודל 

.מ"ס50/70ציפיות בגודל 

.'לאינץ200צפיפות 

₪  240:עלות

₪ 700:שווי החלפה



סאטן100%מצעים זוגיים 

₪₪₪מ "מע+ 190:: מחיר 

₪ ₪ 759.9₪:: שווי צרכן 

כותנה באריגת סאטן טבעית100%סט מצעים למיטה זוגית 

ואיכותית המבטיחה מגע רך ונעים שילווה אתכם בזמן  

הסט. השינה

מ  "ס200/220ציפה בגודל , מ"ס160/200כולל סדין בגודל 

2-ו

.מ"ס50/70ציפיות בגודל 

.'לאינץ210-220צפיפות 

₪ 250:עלות

₪ 760:שווי החלפה



בד חיצוני  50/70" דיינסטי"כרית שינה דגם יח2

100%

כותנה בצפיפות גבוהה המונע הזעה ומקנה מגע  

.נעים

.גרם800משקל מילוי , מיקרופייבר100%מילוי 
182₪:עלות

₪ 678:שווי החלפה

יחידות2

ס״מ כרית * 4060/ קומפורטסמארטכריות 2

FOAM MEMORY

הכרית בעלת תמיכה  נאסאבפיתוח , חומר זוכר

ייחודית לצוואר ולראש

.ומקנה איכות שינה מעולה

.רכות הכרית פותחה במיוחד עבור ורדינון

210₪:עלות

₪ 800:שווי החלפה

יחידות2

שמיכת  -" ווינטר"שמיכה דגם 

מיקרופייבר

פוליאסטר100%

ר"גרם למ270משקל 

יחיד  , 200/220זוגית : בגדלים

150/200 ,TV 130 160

.'בז, אפור : בצבעים

-שמיכות חורף ווינטר 

מיקרופייבר

:150/200שמיכת יחיד גודל 

59₪:מחיר

₪  199.90:שווי החלפה

:200/220שמיכה זוגית גודל 

₪ 77:עלות

₪ 239.9₪:: שווי החלפה

:130/160גודל  TVשמיכת 

₪ 49:עלות

159.90₪:שווי החלפה



בעלי כושר, חלוליםהולופייברסיבי %100-הלסינקי

.בידוד מעולה

,  בצפיפות גבוהה המונע הזעה, כותנה%100בד 

מקנה

TOG 7. הרגשה נעימה למגע

מילוי סינטטי

יחיד וזוגי: מגיע בגדלים

₪ 155:עלות יחיד

₪ 399:שווי החלפה

209:עלות זוגי

₪  499.9:שווי החלפה

פוך סינטטי פוליאסטרדיינסטישמיכות חורף דגם 

שמיכה  , מיקרופייברמילוי -דיינסטישמיכת חורף 

.קלה במשקלה השומרת על חום הגוף

בד בצפיפות גבוהה המונע  . כותנה%100פרקלבד 

.הזעה ומקנה הרגשה נעימה למגע

TOG 8

150/200יחיד : מגיע בגדלים

210₪:עלות

₪   600:שווי החלפה

200/220זוגית 

279₪:עלות

₪ 830:שווי החלפה

"רומאנסויט"שמיכת קיץ דגם 

200/220שמיכה זוגית מידות 

פרקלכותנה 100%

פוליאסטר100%מילוי 

₪  154:עלות

₪  500:שווי החלפה 



-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

+ מגבות גוף2-מגבות4מארז 

מגבות פנים2
120₪:עלות

₪ 399:שווי החלפה

(130*70)מגבות גוף2

(90*50)מגבות פנים 2
₪ 133:עלות

440₪:שווי החלפה ברשת

אקסלוסיב-סט מגבות 

130*70מגבות רחצה 2

90*50מגבות 2

₪  180:עלות

₪  599:שווי החלפה ברשת ורדינון



Roya Luxury:דגם
Warm 

,מילוי פוך סינתטי בתחושת פלומה, שמיכת חורף זוגית

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר  "מ/'גר350משקל המילוי 

200₪:עלות

₪ 500:שווי החלפה

Roya Luxury:דגם

All Seasons
מילוי פוך סינתטי בתחושת  , שמיכת חורף זוגית

,פלומה

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר  "מ/'גר200משקל המילוי 

₪ 110: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

178₪: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 
131₪:עלות

₪ 450:שווי החלפה ברשת

אלסטית  ויסקוכרית שינה אורתופדית יצוקה 
Visco:דגם Air 

112₪:עלות
ח  "ש400:שווי החלפה ברשת,

MAGIC COMFORTכרית שינה 
רכה ומלטפת, שינה עמוקה

השילוב  -כרית במילוי סיבים בעלי תכונות זיכרון 

המושלם של תחושת הרכות של פוך יחד עם  

.האלסטי מעניקשהויסקוהיציבות התומכת והנוחה 
165₪:עלות

₪ 499:שווי החלפה



אטרקטיביםבדגמים ובגדלים רבים באיכות מעולה ובמחירים ופלייסמטיםמגוון מפות שולחן  



SP-10Hקומפורטכרית עיסוי שיאצו 
מרגיעה ומשחררת, קומפקטית

הומדיקסכרית עיסוי שיאצו מבית 

ב המעניקה הרפיה ותחושת רוגע  "ארה

ולחימום  , הודות לעיסוי השיאצו

הכיסוי ניתן להזזה כך שניתן . המרגיע

הרימו אותו  : 'המסאזלשלוט בעוצמת 

לעוצמת עיסוי גבוהה והורידו אותו  

.חזרה לעיסוי עדין יותר

190:עלות
₪  399:שווי החלפה

ERGO FLEXהדום רגליים מתכוונן

במקום הנכוןהכל

ישיבה נכונה היא ישיבה בה כפות הרגליים מונחות על 

הדום רגליים  . מעלות90-הרצפה וזווית הרגליים ב

יפחית עומסים מעמוד  , ינחה את גופכם לישיבה נכונה

השדרה וימזער נזקים לשרירים ולעצמות העלולים  

.להיווצר כתוצאה מישיבה ממושכת
103₪:עלות

₪ 170:שווי החלפה

NMS-350A-ILמכשיר עיסוי שיאצו צווארי 
משחרר בלחיצת כפתור' מסאז

,  מכשיר עיסוי חשמלי הכולל עיסוי שיאצו

.  עיסוי רטט ועיסוי המשלב את השניים יחדיו

קחו לכם כמה רגעים של רוגע ופינוק ותיהנו  

מעיסוי משחרר בצוואר ובכתפיים עם  

.אופציית חימום שתעצים את חווית העיסוי
₪ 225:עלות

319₪:שווי החלפה



MERCURYמכשיר עיסוי חשמלי 
מבצע מיוחד

הפינוק נמצא בכף ידכם

מכשיר עיסוי קומפקטי וחשמלי המעניק עיסוי  

רצועת אחיזה  , ראשי עיסוי מתחלפים3עם 

שליטה בעוצמת העיסוי ואפשרות  , מתכווננת

.חימום להעצמת חווית העיסוי
117₪:עלות

₪  249:שווי החלפה

SMART WIRELESS HAND 
MASSAGERמכשיר עיסוי ידני

הירגעות מושלמת בכף ידכם

3בעל , מכשיר עיסוי קומפקטי המתאים לעיסוי בכל הגוף

המשלבות קצב ומהירויות  תכניות, עוצמות עיסוי רטט

ראש סיליקון גמיש ועיצוב ארגונומי שמאפשר  , שונות

.הגעה גם למקומות הקשים כמו השכמות וגב עליון
,  USBהמכשיר קומפקטי ואלחוטי המוטען באמצעות כבל 

לשימוש קל ונוח בכל מקום ובכל זמן
135₪:עלות

₪ 299:שווי החלפה

-DOUBLE TOUCH HHPמכשיר עיסוי ידני 
230

–להשתחרר משרירים תפוסים ולהתפנק 
בידיים שלכםהכל

ראשים  6ידני חשמלי עם ' מכשיר עיסוי ומסאז

.מתחלפים וגוף חימום לשחרור השרירים
₪ 176:עלות

₪ 300:שווי החלפה 



MASSAGE FOAM ROLLERרולר עיסוי רוטט

עיסוי משחרר לפני ואחרי האימון

.אידאלי עבור מתאמנים ולהקלה על שרירים תפוסים

,  עוצמות רטט להפגת כאבי שרירים4רולר העיסוי כולל 

הרולר  . המרצת זרימת הדם וחימום השרירים לפני אימון

משחרר את השרירים  , מתאים גם לאחר פעילות גופנית

.ומסייע בהתאוששות מהירה יותר מהמאמץ שבאימון

העיסוי עובד כך שמשקל הגוף מפעיל את הלחץ הרצוי  

נוצרת חוויה מרגיעה ומשחררת במיוחד, ובשילוב של הרטט
₪ 200:עלות

₪ 300::שווי החלפה

EYE MASSAGERמכשיר עיסוי לעיניים

להיכנס אל עולם מרגיע בלחיצת כפתור

עיסוי  , מכשיר עיסוי לעיניים הכולל עיסוי לחץ אוויר

,  הירגעות: שונותתכניות4-אופציית חימום ו, רטט

את העיסויים המפנקים  . שחרור ושינה, אנרגיה
.BTמלווים במוזיקה שעושה לכם טוב עם חיבור 

נייד ומתקפל כך שתוכלו  , המכשיר הוא אלחוטי

לשאת אותו עמכם לכל מקום וליהנות מפסק זמן  

שינתק אתכם מהמציאות ויעניק לכם כמה דקות של  

.רוגע טהור
₪ 199:עלות

₪ 300:שווי החלפה

SMART NECK MASSAGER  מכשיר עיסוי

לצוואר

משחרר מתחים בדרכו הייחודית
המשדר  TENSמכשיר עיסוי לצוואר בשיטת 

,  מרפה שרירים תפוסים, חשמלייםפולסים

משחרר כאבים ומסייע בהקלה על תחושת  

המכשיר מעוצב ארגונומית  . אי נוחות בצוואר

כולל  , כך שיתאים את עצמו לחוליות הצוואר

ואופציית חימום  הפולסיםשליטה על עוצמת 

.להעצמת חווית השחרור
₪ 162:עלות

₪ 249:שווי החלפה



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 
145₪:עלות

שיואמי-צמיד כושר חכם

, חכם יותר, מתקדם יותר-שיאומיהדור החדש מבית 
מדויק יותר

מסך  , צבעוני1.56"בגודל  AMOLEDמסך מגע :מסך
ציפוי  , מדגמים קודמים50%גדול ב, קפסטיבימגע 

רקעים  60-כ, וציפוי למניעת טביעות אצבע 2.5Dזכוכית 
Xiaomi Wear (Lite)או  Mi Fitביישומונילבחירה 

(לכיוונוןבהירות ניתנת ) 450nitsעד : בהירות
צפיפות  , פיקסלים  152x486: רזולוציה ועומק צבעים-

326ppi (בהתאמה)ביט  16 ,
תוכלו  , גדולה AMOLEDלראשונה באמצעות תצוגת 

חיית מחמד  , להגדיר את הרקע לתמונה של אדם אהוב
כך בכל פעם שתרימו  , או יצירת האמנות האהובה עליכם

.היום שלכם ירגיש בהיר יותר, את פרק כף היד
,  הליכון, ריצת חוץ:מצבי ספורט6זיהוי אוטומטי של 

.רכיבה, הליכה, אליפטיקל, מכשיר חתירה
המובנה מודד את קצב הלב   biosensor PPG-ה

עוקב אחר עליות וירידות בעת פעילות  , שלכם
גופנית ומנוחה

פונקציות מרובות
מודיעין הפעילות האישית : מודיעין פעילות אישי-

ונותן  , דופק ונתונים אחרים, גיל, מחושב על פי מין
.הצעות לפעילויות המשפרות את הציון שלכם

עוקב אחר רמות הלחץ שלכם ונותן  : ניטור מתח-
.הצעות להקלה ולהתאוששות

הקלו במהירות על גופכם ונפשכם : תרגילי נשימה-
.דקות1-5בעזרת תרגיל נשימה מודרך של 

,  אחר דפוסי המחזור שלךעקקבי: בריאות נשית-
יעדכן אותך  Mi Smart Band 6. תקופות יומן וביוץ

ויחסוך  , היכן את נמצאת במחזור שלך מבעוד מועד
.לך דאגות

₪  175:עלות

Mi Smart Band 6צמיד כושר חכם דגם 



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
₪  180: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

₪ 170:עלות



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

₪  140: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 
115₪: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



ERGO SUPPORTמעמד למסך מחשב

תשדרגו את המעמד שלכם

רוב היום אתם מבלים במשרד או בבית מול  

האם אי פגם שמתם לב באיזו זווית אתם ? המחשב

ישיבה נכונה מתאפשרת  ? מסתכלים על המסך

כאשר מבט העיניים נמצאות בקו ישר מול חלקו  

.העליון של מסך המחשב

2, מגירות אחסון2מעמד למסך המחשב הכולל 

רגלי גומי לשמירה  , תאים שקועים במשטח המעמד

מקום  , על שולחן העבודה מפני סימנים ושריטות

מאגד כבלים , הטאבלטלהעמיד בו את הנייד או 

מתקן לכלי כתיבה שניתן  -והדובדבן שבקצפת 

.למקם בצד שהכי נוח לכם
103₪:עלות

ברשת דר גב₪  180:שווי החלפה

ERGO COMFORTמעמד למדפסת

מעמיד את המדפסת במקום

אתם בטח , אם יש לכם מדפסת במשרד או בבית

מרגישים כמה מקום היא תופסת במרחב 

.העבודה

יחסוך במקום  , מעמד למדפסת יחסוך לכם מקום

עם מדף ומגירת אחסון לדפים ופריטים הנלווים  

יעניק אפשרות ניידות הודות לגלגלים  , למדפסת

.שבבסיס

זה הזמן להפוך את סביבת  , אז למה אתם מחכים

.העבודה שלכם לנוחה יותר
125₪:עלות

₪ 240: שווי החלפה ברשת דר גב



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 



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 •

₪  175:עלות•

•Bluetooth wireless 
connectivity with 
easy Audio pairing

•10+ hours of play time with a fully charged 
battery

•Ergonomic design for a comfortable, strain-
free fit

•Microphone and 3-button controls on tangle-
free braided cables

•Three sets of ear gels and a stash bag for 
when you're on the move

₪ 140: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•
₪  178:עלות•

REBEL BT



https://www.youtube.com/watch?v=3eg_gZriAq4

PiZZi Boom
עוצמתי במיוחד Bluetoothזוג רמקולים 

₪  137:עלות
₪ 70:רמקול יחיד

PiZZiרמקול  SPLASH   עמיד למים עוצמתי

10W  היקפי360סאונד

:מפרט טכניPZ 9000:ט"מק

Bluetooth 5.0חיבור באמצעות 
מטר10: מרחק הפעלה

18650/2200mAh: סוללת ליתיום נטענת
AUX, TF, BTאפשרויות השמעה באמצעות 

שעות10-זמן הפעלה 

שעות3-זמן טעינה 

מ"ס9קוטר , מ"ס11:מידות
₪ 125: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

₪  219:עלות

!סאונד ללא גבולות

רמקול נייד עם בלוטוס אלחוטי  

עוצמתי וחזק המותאם במיוחד 

יציאה  , נופש, לפעילות ספורטיבית

רמקול ללא  , במדברש”סופלטיול או 

מים וחול  , גבולות העמיד בפני אבק

עטוף שעם בצורה ייחודית שמגינה  

עליו בפני נפילות ומפני נזקי המים  

.והלחות

185₪:עלות

רמקול•

AUXוכניסה  BLUETOOTHחיבור •
מיקרופון מובנה המאפשר שימוש •

לסמארטפוןכספיקר
•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•



אמפר72עד  12Vעם מצבר 

mAh/8000נפח סוללה
Li-Polymer-מ"ס2*7.5*13מידות ,גר 280,פולימר-ליתיום

שעות6זמן טעינה  USBטעינת 

פריקת סוללה בזמן מנוחה עד חודשיים 

נרתיק נשיאה

הסמרטפוניםמטעין את כל סוגי 

והטבלטים

₪ 159:עלות



שו

טרולי/  תיק נסיעות

שימושי ואופנתי, מרווחטרולי

תא חזיתי אחד ותא נוסף  + תא מרכזי גדול

בצד

מנגנון טלסקופי+ ידית נשיאה

₪ 100:עלות



זא

משולבת עם סט כלי טרוליצידנית 
אוכל ואביזרים שונים

:חלקים הכוללת29ערכת 
4, סועדים4-חלקים ל12ם "סט סכו
כוסות4, מפיות בד4, צלחות

, פותחן, קרש חיתוך, פלפלייה, מלחייה
סכין חיתוך

מ"ס 45x34x32:מידות
ליטר50:נפח

₪  139:עלות

פו

45אלומיניום גלגלים צידנית 

קור  /מתקפלת שומרת חוםליטר 

מבד ניילון ייחודי עמיד מים עם  

חיזוקי מתכת נשלפים בתחתית 
.הצידנית לחיזוק התחתית

צבע כחול
₪ 94:עלות

4-סט פיקניק מפנק ל

סועדים בסל צידנית  

מקורדורה

אלומיניםעם פרופיל 
*4625x35: מ"מידות בס

₪ 135:עלות

קו

קור/צידנית תיק גב מבודדת חום

סועדים4-עם סט פיקניק מפואר ל

כולל תא מבודד לבקבוק

עשוי מאריג איכותי במיוחד
40x30x22.5:מ"מידות בס

₪  115: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₪ 165: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
199₪: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

₪  189:עלות
₪  22:בלון גז+

סט כלים מהודר
₪ 220: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

₪  230:עלות

XL מ"ס300*300אנשים 6-מתאים ל

₪  278:עלות

מע

+2אוהל זוגי –אוהל צליה זוגי 

הגנה מקרינת השמש

קל להקמה ופרוק

תיק נשיאה

עוגני חול4

לולאות ליתדות4

בד אלסטי דוחה חול

מ”ס172.5גובה , מ”ס150* 210: מידות
₪  130:עלות



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

go-tent-for-4-people/
₪  137:עלות

AMIGOאנשים 6-אוהל איגלו ל
ח"ש168:עלות

AMIGO QUICKILY 

פתיחה מהירה  4אוהל קמפינג ל 

₪ 195:עלות

6-אוהל ל

₪ 238:עלות

DRAGONFLY MICROשק שינה 
שק שינה איכותי למטיילים שהמשקל  

.והנפח חשובים להם

מתאים  , קליל, סופר קומפקטי

.לאקלים נח
₪  138:עלות

MUMMY lightשק שינה 
שק שינה קל ונח המתאים למטיילים בטמפרטורות  

.נוחות

מגיע עם שק כיווץ המסייע להקטנת הנפח
₪  129:עלות

TRAIL ANGELשק שינה 
באיזוריםשק שינה איכותי למטיילים 

רחב ובנוי משתי מגיע עם שק  , נח. קרים

כיווץ המסייע להקטנת הנפח
₪  199:עלות

CHAMBERLIM II 32תרמיל 
מגוון רחב של  )₪ 189:עלות

(גדלים וצבעים

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


Olympus 42 IVתרמיל 

469.00₪

ליטר36: נפח•

AIR FLOW: מערכת גב•

DUROSאריג•

התקנים לנשיאת מקלות הליכה•

רצועות כתפיים מרופדות ותפורות לפי מבנה גוף•

רצועת חזה מתכווננת•

רצועות כיווץ בצדדים•

פתיחה קדמית היקפית•

הכנה למערכת שתייה•

רצועות לנשיאת שקי שינה ומזרונים•

תאי אחסון בצדדים•

תא אחסון קדמי•

₪  250:עלות•

PALISADE 32תרמיל 
ליטר32: נפח•
Air mesh: מערכת גב•
DUROS: אריג•
התקנים לנשיאת מקלות הליכה•

רצועות כתפיים מרופדות ותפורות לפי מבנה  •

גוף

רצועת חזה מתכווננת•

רצועות כיווץ בצדדים•

הכנה למערכת שתייה•

רצועות לנשיאת שקי שינה ומזרנים•

כיסי אחסון בצדדים•

תא אחסון קדמי•

שנים10-אחריות ל•
₪  170:עלות•

Tasmania MK-1 30Lתרמיל 
HD Air mesh: מערכת גב •
TAKTIKAL DUROS: אריג •
תא ראשי•
הכנות ורסטיליות לכל סוג התקנים ואבטוחם•
רצועות כתפיים מרופדות ותפורות לפי מבנה גוף•
ידית נשיאה למשקל כבד•
רצועת חזה מתכווננת•
רצועות אגן נשלפות•
רצועות כיווץ בצדדים•
התקן למפתחות•
הכנה ויציאה למערכת שתייה•
רצועות תחתונות לנשיאת ציוד לינה ועוד•
תאי אחסון בצדדים•
תא אחסון קדמי עם ארגונית מלאה•
תא אכסון קדמי עליון עם הפרדות•
שנים10-אחריות ל•
₪  205:עלות•



המיועדת למשתמש המחפש אלפיניתערכת קפה 

שילוב של ערכה קומפקטית עם גזיה המיועדת לעבוד  

לתיק קיימת הכנה  . בכל גובה ועם יציבות גבוהה

.לרצועות לחיבור לאופניים ותרמילים

:תכולת הערכה

Alpine Tornadoשטח גזיית1.

ן נירוסטה’פינג2.

לקפה וסוכראיחסוןכלי 3.

כוסות זכוכית3-כפית ו4.

פ”חגרם 230מיכל גז הברגה 5.

ודמקהבש-ערכת שש6.

:Alpine Tornadoמפרט גזיה 

הצתה אלקטרונית•

גרם340: משקל•

מתאים למיכל שסתום•

₪ 208:עלות•

ערכת קפה טיטניום

קטנה  גזייהערכת קפה קטנה במיוחד עם 

מגיעה עם תיק . מטיטניוםעשוייהבמיוחד 

המאפשר יכולת נפח ואחסון  , צידנית מרופד

גבוהה לשימוש ברכב ובקמפינג לכל 

,  ן נירוסטה’הערכה כוללת פינג. המשפחה

כלי אחסון  2, פ"חגרם 230מיכל גז הברגה 

כוסות מבודדות 3-כפית ו, לקפה וסוכר

מנירוסטה וחבילת גפרורים

₪  170:עלות

המיועדת לשימוש ברכב  (הברגה)בטיחותית ערכת קפה

מיכל  , ן נירוסטה’הערכה כוללת פינג. ובקמפינג לכל המשפחה

3-כפית ו, כלי אחסון לקפה וסוכר, פ”חגרם 230גז הברגה 

.כוסות זכוכית

:תכולת הערכה

כירת שדה טורנדו למיכל שסטום1.

ן נירוסטה’פינג2.

לקפה וסוכראיחסוןכלי 3.

כוסות זכוכית3-כפית ו4.

פ”חגרם 230מיכל גז הברגה 5.

:Tornadoכירת שדה למיכל שסתום 

כירת שטח להבה סיבובית•

מבער טורנדו חזק וממוקד להרתחת מים•

הגנת כיבוי מוגנת רוח•

מאושרת מכון תקנים•

2900Wעוצמת להבה•

גרם147משקל •

מתאים למיכל שסתום•

₪ 105: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
₪  155: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
₪  177: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
₪  149:עלות

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


מע

:ערכת קפה קומפלט הכוללת

באישור מכון התקנים, גזיה איכותית

פלסטיק לתה וסוכרמיכלי2

אן נירוסטה’פינג

כוסות זכוכית בשרוול בד להגנה משבר4

עם ידית אחיזה ורצועת כתף  תיק נשיאה מרופד 

(יכול לשמש גם כצידנית)
.מ”ס 29.00X25.00X22.00: מידות המוצר 

₪ 119:עלות

זא

י מכון התקנים  "ערכת קפה מאושר ע

הישראלי

:הערכה כוללת

קופסאות לתה  2, כירת בישול

כפית מתכת,וקפה

כוסות זכוכית  3, אן נירוסטה'פינג
אחסוןבשרוול 

₪  100:עלות

קר

ערכת קפה המכילה גזיה איכותית  

באישור מכון התקנים

אן’פינג, סוכר/ קפה / לתה מיכלים2

כוסות זכוכית4, מחבת

תיק נשיאה עם מחיצות פנימיות

ידית נשיאה מרופדת ורצועת נשיאה

לא כולל בלון גז
26X 22 X 35 מ”ס

₪  100:עלות



פו

:ערכת קפה

חלק קידמי שקוף, תיק עשוי בד•

כירת שדה להבה סיבובית נקירה•

כוסות זכוכית בשרוול3•

פלסטיק לסוכר וקפהמיכלי2•

אן נירוסטה'פינג•

כפית•
₪  100:עלות•

כירת גז ניידת עם מזוודה 

קשיחה

,לקמפינג, מתאימה לשטח

.לבית ולחצר, לטיולים

(ללא בלון)
81₪: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

₪ 195:עלות



 OCEAN CHAIRכיסא השטח 
קל ונח  , תוכנן לשימוש בחוף הים ובשטח

.במיוחד ומתקפל למידה הקטנה ביותר
משולב רשת 600D: אריג•

פלדה–מסגרת •

ג”ק120–עומס מירבי •

50X56X25/61–מימדים•
₪  125:עלות•

הינו כיסא קל ונח   Air Flowכיסא קמפינג 

יציבות  , בעל ידיות בצדדים לנוחות, במיוחד

הכיסא קל לפתיחה  . גבוהה והתקן לשתייה

ולקיפול ומגיע בתיק אחסון עם רצועה  

.לנשיאה

משולב רשת אוורור D600פוליאסטר : אריג•

פאודרפלדה עם ציפוי : מסגרת•

54X54X43/84: מימדים•

ג”ק120: עומס מרבי•

ג”ק2.76: משקל•

176₪:עלות•

מיטה לשטח

פאודרמ עם ציפוי ”מ16מתכת : מסגרת
מ”ס 190X64X43: מימדים

ג”ק120: עומס מירבי

שנים3-אחריות ל
₪  246:עלות



.  ערסל שכיבה זוגי לתרמילאים וקמפינג מבד מצנח

כולל . ג”ק200קל וחזק ביותר ועמיד לעומס של עד 

.מפלדהקרבינות
אורך  –מטר 2.84מטר רוחב על 1.88:מידות

.מלא

אחריות יצרן לשנה•
₪  130:עלות•

ליטר3: נפח מערכת שתייה•
AIR MASH: מערכת גב•
DUROS NYLON: אריג•
תא ראשי•

התקנים לנשיאת פס הבהוב•

רצועות כתפיים מרופדות ותפורות לפי מבנה גוף•

רצועת חזה מתכווננת עם משרוקית חירום•

רצועות כיווץ בצדדים•
YKKרוכסנים •
אורגינייזרכיס קדמי עם •

התקן לנשיאת קסדה•

תאי רשת בצדדים•

הדפס מחזיר אור•

תא עליון לארנק•
₪  165:עלות•

GN CARTIVליטר 45רכה טרוליצידנית 
.לנשיאה מתגלגלת 45Lרכה טרוליצידנית 

שעות12: שמירת קרח•

שעות72: שמירת חום•
מ בידוד”ס3לבידוד מושלם  PE Foamטכנולוגיית •

התפרים מולחמים למניעת  – Leak Proofטכנולוגיית •

בריחת קור
המכסה נסגר בצורה הרמטית נגד – Air Lockטכנולוגיית •

בריחת קור

משקל קל בזכות החומרים המתקדמים ביותר בבידוד•

חומר גלם פנימי דוחה לכלוך וקל לניקוי ולשטיפה•

מתקפל לאחסון קל•
מ”ס 50X30X38: מידות•

₪  207:עלות•



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

180₪:עלות

:אינטש26

₪  180:עלות



המתקפלת הדקה ביותר   FLEX VEGAהמזוודה מסדרת 
מזוודה עם נפח אריזה מקסימאלי בשילוב נפח . בעולם

תכונה זו מאפשרת לשמור את המזוודה  , אחסון מינימאלי
בקלות במגוון מקומות כמעט בלתי מוגבל ולנצל באופן 

.יעיל יותר של שטח האחסון
מבוססת על פטנט ישראלי המאפשר לקפל  -מתקפלת

מ לאחסון אופטימלי  "ס5בקלות את המזוודה לעובי של 
וכמזוודה נוספת

פרופילןחזית וגב עשויים , מזוודה חצי קשיחה–חזקה
שריטות ושבריםקשיח עמיד בפני

כיס צד לשליפה מהירה של הנייד או מסמכי –פרקטית
הנסיעה

מצבים לנשיאה קלה  3-בטרוליידית –נוחה לנשיאה
וארגונומית

גודל זה גם תואם את הרגולציות הקפדניות של  -תואמת
וצורת התמחור החדשה חברות  Low cost-חברות ה

98%-התעופה ומתאים לתנאים הנדרשים לעלייה למטוס ב
.מחברות התעופה

40:נפח,ג"ק2.3רק -במיוחדקלה
מ"ס 55x40x20:מידות,ליטר

₪ 220: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
₪ 170:עלות המארז

פולו

SWISSתיק גב אורתופדי מבית 

!!!בעיצוב חדשני

עמיד במים במגע חיצוני  

15.6נגד גניבות למחשב נייד 

מ"ס40*26*11: מידות
₪ 90:עלות

פו

SWISSמבית טרולימזוודת 

פטנט ייחודי

'אינץ19שטוחה 

:מידות

60x32x33 cm
₪  90: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



-מארז סטאר לבן  
:קופסת פח המכילה

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים-פנינה

בשכבותשוקולד חלב מקופל,"שוקופלתבייטס "-ספיר

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז-ספיר

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

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס–ספיר 

בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב –ספיר

.שקד בעיטוף שוקולד מריר-טופז

₪ 100:עלות

מארז סופרנובה

שברי אגוזים ושקדים  -"קרוקנטס"קופסת פח המכילה-קורל
בקרמל בעיטוף שוקולד חלב

בעיטוף שוקולד מרירמקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל

חתיכות  , שקדים ואגוזי לוזאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
שוקולד חלב עם שברי שקדים ואגוזי לוז

50%-בעלת למעלה מ, במתכון ביתי–קונפיטורת תות שדה 

ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, פרי

מתמרים מובחרים60%סילאןסירופ -סילאן

בעיטוף שוקולד חלב מקורמלקוביות שומשום –אמבר 

בעיטוף שוקולד מריראמרנהדובדבן -אמבר

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

פרלינים משוקולד חלב עם קרם אגוזים-יהלום

לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום-סילבר

.               שקד בעיטוף שוקולד מריר-טופז

₪ 150:עלות



:מארז סאן שחור המכיל

,  2019גולן מרלו ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

.

אזור גידול משובח  , מיוצר מענבים שגודלו בכרמים ברמת הגולן2019גולן מרלו 
.  לענבי מרלו איכותיים

חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי5היין התיישן במשך 

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

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין -גולד

שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו-סילבר

לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום  -סילבר

ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו-אמבר

₪ 120:עלות

:  מארז סאן שחור המכיל

גליל  ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום
,  סובניוןקברנה 

,גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקב ברקן 

יין ארומטי ועוצמתי עם גוף עשיר ומלא

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי  -ספיר
מקורמלפקאן 

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

₪ 138:עלות



:  מארז גלקסי לבן המכיל-קורל

שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף  -"קרוקנטס"קופסת פח המכילה
שוקולד חלב

מקורמלמריר עם קרם וניל ושברי פקאן בונטהפרלין -גולד

שקדים טחונים בעיטוף שוקולד מריר-מרציפן-גולד

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים-פנינה

טבלת שוקולד מריר עם שברי פיסטוק-פנינה

טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז-פנינה

בשכבותשוקולד חלב מקופל,"שוקופלתבייטס "-ספיר

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

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס–ספיר 

צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

פרלינים משוקולד חלב עם קרם אגוזים-יהלום

בעיטוף שוקולד חלב מקורמלקוביות שומשום –אמבר 

בעיטוף שוקולד מריראמרנהדובדבן -אמבר

שקד בעיטוף שוקולד מריר–טופז 

.תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

₪ 205:עלות



:לבן המכילקסיופאהמארז 2.

גליל קברנה ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום
,  סובניון

,גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקב ברקן 

יין ארומטי ועוצמתי עם גוף עשיר ומלא

מתמרים מובחרים60%סילאןסירופ -סילאן

בעיטוף שוקולד חלב מקורמלקוביות שומשום –אמבר 

בעיטוף שוקולד מריראמרנהדובדבן -אמבר

ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו-אמבר

בוטן בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

.שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו-סילבר

₪ 110:עלות

:מארז סטאר שחור המכיל

ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד–חרוסת 

מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטהפרלין -גולד

טבלת שוקולד חלב עם שברי אגוזי לוז-פנינה

ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו-אמבר

שקד בעיטוף שוקולד מריר-טופז

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

בוטן בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז-ספיר

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס–ספיר 

₪ 123:עלות



:מארז גלקסי שחור המכיל

,  סובניוןגליל קברנה ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

,גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקב ברקן 

יין ארומטי ועוצמתי עם גוף עשיר ומלא

פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מרירקופסת פח המכילה-קורל

בעיטוף שוקולד חלב מקורמלקוביות שומשום –אמבר 

בעיטוף שוקולד מריראמרנהדובדבן -אמבר

ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו-אמבר

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז-ספיר

תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

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

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

פרלינים משוקולד חלב עם קרם אגוזים-יהלום

.שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו-סילבר

₪ 180:עלות

:שביט שחור המכיל

-בעלת למעלה מ, במתכון ביתי–קונפיטורת תות שדה 

ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל, פרי50%

מתמרים מובחרים60%סילאןסירופ -סילאן

טבלת שוקולד מריר עם שברי פיסטוק-פנינה

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

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד  -טופז
.לבן

לוז בעיטוף שוקולד חלב-טופז

תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז
.ושוקולד לבן

₪ 100:עלות



:  קופסת פח המכילה, מארז סטאר לבן

ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד–חרוסת 

מתמרים מובחרים60%סילאןסירופ -סילאן

קופסת פח המכילה פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מריר-קורל

שברי אגוזים ושקדים בקרמל  -"קרוקנטס"קופסת פח המכילה-קורל
בעיטוף שוקולד חלב

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים-פנינה

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין -גולד

שקדים טחונים בעיטוף שוקולד מריר-מרציפן-גולד

שקד בעיטוף שוקולד מריר-טופז

ןתערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לב-טופז

.תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

₪ 138:עלות

:קופסת פח המכילה, מארז סטאר שחור

בעיטוף שוקולד מרירמקורמלפקאן קופסת פח המכילה-קורל

טבלת שוקולד לבן עם שברי שקדים ומלח ים-פנינה

70%מגוון שוקולדים מריר –נפוליטנים -יהלום

נוגט רך עם שברי שקדים ובעיטוף שוקולד חלב                   –גולד 

בוטן בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

מקורמלפרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן -ספיר

בשכבותשוקולד חלב מקופל,"שוקופלתבייטס "-ספיר

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

₪ 110:עלות



:  מארז סופרנובה המכיל

בשכבותשוקולד חלב מקופל,"שוקופלתבייטס "-ספיר

בוטן בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

מקורמלפרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן -ספיר

פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזי לוז-ספיר

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

תערובת קשיו בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

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

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושבבי קוקוס-ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר

שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמיםבונטהפרלין -גולד

.שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו-סילבר

₪ 130:עלות

:מארז נפטון לבן המכיל

,  2019גולן מרלו ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

.גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי רמת הגולן 

אזור גידול משובח לענבי מרלו  , מיוצר מענבים שגודלו בכרמים ברמת הגולן2019גולן מרלו 
.  איכותיים

חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי5היין התיישן במשך 

ממרח תמרים במתכון ביתי ומיוחד–חרוסת 

פיסטוק מומלח בעיטוף שוקולד מרירקופסת פח המכילה-קורל

שברי אגוזים ושקדים בקרמל בעיטוף שוקולד חלב-"קרוקנטס"קופסת פח המכילה-קורל

שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו-סילבר

לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום  -סילבר

ביצי שוקולד חלב עם קרם קקאו-אמבר

ןתערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לב-טופז

.תערובת בוטן בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

₪ 154:עלות



:מכיל5מארז 

ל"מ750כרם בן זמרה יקב אדיר מרסלןיין רוזה יבש 

גרם65" דה קרינה" "חג שמח"מעוצבת טבלת שוקולד 
₪ 110:עלות

ל"מ750טרסה יקב לוריא יין אדום יבש 

גרם50" דה קרינה"מריר ואגוזי פקאן ריבועי שוקולד 
₪  100:עלות

כרם בן זמרה יקב אדיר  סוביניוןקברנה יין אדום יבש 

ל"מ500

גרם120" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 

50" דה קרינה"שוקולד חלב ושקדים מלוחים ריבועי 

גרם
₪ 90:עלות



סוביניוןקברנה יין אדום יבש  Mל "מ750יקב מוני 

סדרת
מרלו סדרתיין רוזה יבש  Mל "מ750יקב מוני 

כוסות יין2

50" דה קרינה"חלב ושקדים מלוחים ריבועי שוקולד 

גרם
₪ 120:עלות

:מארז קרטון דמוי חבית עם ידית נשיאה המכיל

ל"מ750" עמק שורק"סוביניוןבש קברנה יין אדום י

ל"מ750" עמק שורק"ריזלינגחצי יבש אמרלד יין לבן 

ל"מ250" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם220" מן הזית"זיתים ירוקים ממולאים פלפל צנצנת 

גרם250" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 
₪ 125:עלות



ל"מ750סירה יקב לוריא יין אדום יבש 

"  דה קרינה" "חג שמח"מעוצבת טבלת שוקולד 

גרם65
₪ 125:עלות

ל"מ750" עמק שורק"סוביניוןיבש קברנה יין אדום 

220" מן הזית"זיתים ירוקים ממולאים פלפל צנצנת 

גרם

גרם220" מן הזית"קלמטהזיתים צנצנת 

גרם230" מן הזית"פלפלים קלויים ממרח 

גרם230" מן הזית"לימון כבוש ממרח 

גרם250" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 
₪ 130:עלות

סדרתסוביניוןיבש קברנה יין אדום 

ל"מ250" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם230" מן הזית"פלפלים קלויים ממרח 

גרם230" מן הזית"עגבניות מיובשות ממרח 

גרם250" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 

גרם120" דודה ברטה"תות שדה קונפיטורת 

גרם120" דודה ברטה"פירות יער קונפיטורת 

130₪:עלות



ל"מ750" עמק שורק"סוביניוןקברנה יין אדום יבש 

ל"מ750" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם250" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 

גרם65" דה קרינה" "חג שמח"מעוצבת טבלת שוקולד 
₪ 135:עלות

ל"מ750יבש טרסה יקב לוריא יין אדום 

ל"מ500" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם220" מן הזית"זיתים ירוקים ממולאים פלפל צנצנת 

גרם120" דודה ברטה"תות שדה קונפיטורת 

גרם120" דודה ברטה"פירות יער קונפיטורת 
₪  155:עלות



כרם בן סוביניוןיבש קברנה יין אדום 

ל"מ500זמרה יקב אדיר 

כרם בן קולומברד' יבש פרנץיין לבן 

ל"מ500זמרה יקב אדיר 

כרם בן זמרה יקב  מרסלןיבש יין רוזה 

ל"מ500אדיר 
₪ 160:עלות

ל"מ500" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

220" מן הזית"זיתים ירוקים ממולאים פלפל צנצנת 

גרם

גרם220" מן הזית"קלמטהזיתים צנצנת 

גרם220" מן הזית"זיתים ירוקים במלח צנצנת 

גרם230" מן הזית"פלפלים קלויים ממרח 

גרם230" מן הזית"עגבניות מיובשות ממרח 

גרם230" מן הזית"לימון כבוש ממרח 
₪ 160:עלות



ל"מ750" עמק שורק"סוביניוןיבש קברנה יין אדום 

ל"מ750" עמק שורק"ריזלינגחצי יבש אמרלד יין לבן 

ל"מ250" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם50" דה קרינה"חלב ושקדים מלוחים ריבועי שוקולד 

גרם250" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 

גרם120" דודה ברטה"תות שדה קונפיטורת 

גרם120" דודה ברטה"פירות יער קונפיטורת 
₪ 160:עלות

ל"מ750יבש סירה יקב לוריא יין אדום 

ל"מ750יקב לוריא גוורצטרמינרחצי יבש יין לבן 

כוסות יין2
₪ 180:עלות



ליטר9תאים עם ידית ורצועת נשיאה אלכסונית 2בעלת צידנית אישית 

ל"מ250" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם230" מן הזית"פלפלים קלויים ממרח 

גרם230" מן הזית"עגבניות מיובשות ממרח 

גרם230" מן הזית"לימון כבוש ממרח 

גרם230" מן הזית"ארטישוק ממרח 

גרם220" מן הזית"זיתים ירוקים ממולאים פלפל צנצנת 

גרם220" מן הזית"קלמטהזיתים צנצנת 

גרם220" מן הזית"זיתים שחורים במלח צנצנת 
₪ 185:עלות

750כרם בן זמרה יקב אדיר סוביניוןיבש קברנה יין אדום 

ל"מ

ל"מ500" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

כוסות יין2

גרם50" דה קרינה"חלב ושקדים מלוחים ריבועי שוקולד 

גרם50" דה קרינה"מריר ואגוזי פקאן ריבועי שוקולד 

גרם120" דודה ברטה"חרוסת צנצנת 
₪ 195:עלות



(  וזוג ידיות נשיאה ' סקווץסגירת , משפחתית עם ציפוי למינציה חיצוניתיק צידנית 

)מ"ס32/19/37.5

(  רך ונעים מיקרופייברעשויה , מעוצבת עם פרנזים, עגולה ענקיתמגבת חוף 

)מ”ס150קוטר , גרם280

ל"מ750" עמק שורק"סוביניוןיבש קברנה יין אדום 

ל"מ750" עמק שורק"ריזלינגחצי יבש אמרלד יין לבן 

ל"מ750" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם220" מן הזית"זיתים ירוקים ממולאים פלפל צנצנת 
₪ 200:עלות

)מ”ס36/12/40( מעוצב עשוי בד יוטה עם ידיות נשיאה קשיחות תיק 

ל"מ500כרם בן זמרה יקב אדיר סוביניוןיבש קברנה יין אדום 

ל"מ500כרם בן זמרה יקב אדיר בלאןגרנאשיבש יין לבן 

ל"מ500" מן הזית"כתית מעולה שמן זית 

גרם220" מן הזית"קלמטהזיתים צנצנת 

גרם50" דה קרינה"מריר ואגוזי פקאן ריבועי שוקולד 
₪ 220: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


