
פסח
200-350₪מתנות סביב 
מ והובלה מאור יהודה"המחירים אינם כוללים מע

י מתמודדי נפש מפעל מוגן גשר אור יהודה"כל המתנות נארזות באהבה ע



עולם המטבח



מ עם מכסה סינון"ס22סיר פסטה 

18/10נירוסטה איכותית 

לפיזור חום אחיד  IMPACT BONDINGתחתית 

בזמן הבישול

מכסה סינון לשימוש קל ויעיל

ידיות דינמיות לתפיסת המכסה בעת הסינון

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

180°ניתן לשימוש בתנור עד  C
קל לניקוי ניתן לשטיפה במדיח כלים

:מכשיר משופר להכנת פסטה אדום

ספגטי  , להכנה קלה ומהירה של לזניה

!יני'ופטוצ

+

₪ 285:עלות
:ארקוסטילשווי החלפה ברשת 



מ"ס20מחבת קוטר •

מ"ס24מחבת קוטר •

מ"ס28מחבת קוטר •

מיוצרים בסטנדרטים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה מיציקת אלומיניום BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת פיזור חום אחיד "מ5בעלי תחתית עבה 

Xylanאירופאי Non Stickציפוי 100% Plus מונע הדבקותPFOA 

FREEהמיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון ,

ועמיד לאורך זמן

מעלות בתנור  150למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  

טמפרטורה וידיות סיליקון

הלוגן וקרמי, חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

BLACK SHALEמחבתות יציקת אלומיניום מסדרת 3סט 

MRBS3024דגם 

ח"ש185:עלות
₪ 767שווי החלפה לכלי בית 



PLATINUMסדרת FULL INDUCTIONמחבתות אלומיניום יצוק 3סט 

MRBS3025דגם 

מ"ס20מחבת קוטר •

מ"ס24מחבת קוטר •

מ"ס28מחבת קוטר •

מיוצרים בסטנדרטים אירופאיים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה אלומיניום יצוקPLATINUMסדרת 

המאפשרת פיזור חום אחידFULL INDUCTIONמ "מ5בעלי תחתית עבה 

 PFOAמונע הדבקות GREBLON C2אירופאי Non Stickציפוי 100%

FREEועמיד , המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון

לאורך זמן

בשימוש בכיריים  CASTSTAINLESSSTEELלסירים והמחבתות ידיות 

נשארות קרות ועמידות בתנור ללא הגבלת טמפרטורה 

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  

FULL INDUCTION– 25%שימוש בפלטת אינדוקציה מוטבעת החוסכת

מתצרוכת החשמל בשימוש בכיריים אינדוקציה

הלוגן וקרמי, חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

175₪עלות 
₪ 857שווי החלפה לכלי בית 



ליטר  4.5מכסה זכוכית +24סיר •

ליטר  7מכסה זכוכית +28סיר •

מיוצרים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  בסטנדרטים אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה מיציקת אלומיניום BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה  "מ5בעלי תחתית עבה 

Non Stickציפוי 100%המאפשרת פיזור חום אחיד 

Xylanאירופאי  Plus מונע הדבקותPFOA FREE

המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע  

ועמיד לאורך זמן, עם מזון

למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

מעלות בתנור  150

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד 

בתנור ללא הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

,  גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

הלוגן וקרמי, חשמל

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת 4סט סירים 

MRBS3026דגם 

205₪עלות
₪ 898שווי החלפה לכלי בית 



BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת 5סט סירים ומחבתות 

MRBS3004דגם 

מ"ס24מחבת קוטר •

ליטר  2.5מכסה זכוכית +20סיר •

ליטר  4.5מכסה זכוכית +24סיר •

מיוצרים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  בסטנדרטים אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה מיציקת אלומיניום BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה  "מ5בעלי תחתית עבה 

Non Stickציפוי 100%המאפשרת פיזור חום אחיד 

Xylanאירופאי  Plus מונע הדבקותPFOA FREE

המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע  

ועמיד לאורך זמן, עם מזון

למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

מעלות בתנור  150

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד 

בתנור ללא הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

,  גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

הלוגן וקרמי, חשמל

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

220₪: עלות
₪ 977שווי החלפה 



סדרת FULL INDUCTIONסט סירים ומחבתות אלומיניום יצוק 

PLATINUM

MRBS3009דגם 
מ"ס20מחבת קוטר •

ליטר 3מכסה זכוכית +20סיר •

ליטר 4.7מכסה זכוכית +24סיר •

מיוצרים בסטנדרטים אירופאיים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה אלומיניום יצוקPLATINUMסדרת 

המאפשרת פיזור חום אחידFULL INDUCTIONמ "מ5בעלי תחתית עבה 

 PFOAמונע הדבקות GREBLON C2אירופאי Non Stickציפוי 100%

FREEועמיד , המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון

לאורך זמן

בשימוש בכיריים  CASTSTAINLESSSTEELלסירים והמחבתות ידיות 

נשארות קרות ועמידות בתנור ללא הגבלת טמפרטורה 

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  

FULL INDUCTION– 25%שימוש בפלטת אינדוקציה מוטבעת החוסכת

מתצרוכת החשמל בשימוש בכיריים אינדוקציה

הלוגן וקרמי, חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

ח"ש275: עלות 

₪ 1017שווי החלפה 



PLATINUMסדרת FULL INDUCTIONחלקים אלומיניום יצוק 6סט סירים 

MRBS3029דגם 

ליטר  3מכסה זכוכית +20סיר •

ליטר4.7מכסה זכוכית +24סיר •

ליטר  4.5מכסה זכוכית +28' סוטז•

מיוצרים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  בסטנדרטים אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה אלומיניום יצוקPLATINUMסדרת 

המאפשרת  FULL INDUCTIONמ "מ5בעלי תחתית עבה 

פיזור חום אחיד

מונע  GREBLON C2אירופאי Non Stickציפוי 100%

המיוצר מחומרים בריאותיים PFOA FREEהדבקות 

ועמיד לאורך זמן, ובטוחים לשימוש במגע עם מזון

CASTSTAINLESSSTEELלסירים והמחבתות ידיות 

בשימוש בכיריים נשארות קרות ועמידות בתנור ללא הגבלת  

טמפרטורה  

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור  

ללא הגבלת 

FULL INDUCTION–  שימוש בפלטת אינדוקציה מוטבעת

מתצרוכת החשמל בשימוש בכיריים 25%החוסכת 

אינדוקציה

,  חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

הלוגן וקרמי

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות
₪ 320עלות 

₪ 1237שווי החלפה לכלי בית 



ליטר  2.5מכסה זכוכית +20סיר •

ליטר  4.5מכסה זכוכית +24סיר •

ליטר  7מכסה זכוכית +28סיר •

ליטר  4מכסה זכוכית +28' סוטז•

מיוצרים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  בסטנדרטים אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה מיציקת אלומיניום BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת  "מ5בעלי תחתית עבה 

Xylanאירופאי Non Stickציפוי 100%פיזור חום אחיד 

Plus מונע הדבקותPFOA FREE  המיוצר מחומרים

ועמיד לאורך  , בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון

זמן

150למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

מעלות בתנור  

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד  

בתנור ללא הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

,  חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

הלוגן וקרמי

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת 8סט סירים 

MRBS3030דגם 

360₪עלות 
₪  1676שווי החלפה לכלי בית 



מ"ס24מחבת קוטר •

מ"ס28מחבת קוטר •

ליטר  4.5מכסה זכוכית +24סיר •

ליטר  7מכסה זכוכית +28סיר •

מיוצרים   MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

.  בסטנדרטים אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה מיציקת אלומיניום BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת  "מ5בעלי תחתית עבה 

Xylanאירופאי Non Stickציפוי 100%פיזור חום אחיד 

Plus מונע הדבקותPFOA FREE  המיוצר מחומרים

ועמיד לאורך  , בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון

זמן

150למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

מעלות בתנור  

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד  

בתנור ללא הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

,  חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים

הלוגן וקרמי

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות

BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת 6סט סירים ומחבתות 

MRBS3007דגם 

350עלות 

₪  1446שווי החלפה לכלי בית 



ליטר 5מ "ס24סיר לחץ נמוך  Non Stick 

שחור:צבע

162₪:עלות

₪ 600:שווי החלפה ברשת

חלקים 8סט שף 

משחיז  + מ"ס18+ מ "ס12.5סכין 

+  מד חום+ מזלג בשר, סכינים

+ מגרסות2

.2* 30* 40עץ ר'בוצ

₪ 190:עלות
₪ 700שווי החלפה ברשת נעמן 



iron sprayסדרת 
:חלקים כולל6מארז  + מ "ס22סיר 

מחבת+ מ "ס26סיר 

מגרסה חשמלית+ מ"ס24

338₪:עלות

₪ 1,400:שווי החלפה ברשת



חלקים מחבתות וסירים6סט 

+  ' ל2.2סמ20סיר + סמ28מחבת + סמ24מחבת 

24סיר 

–' ל4.2סמ
אפור חיצוני, שיש פנימי

₪ 277:עלות
₪ 1200שווי החלפה ברשת נעמן 

חלקים 8סט שף 

משחיז  + מ"ס18+ מ "ס12.5סכין 

+         מד חום+ מזלג בשר, סכינים

.2* 30* 40עץ ר'בוצ+ מגרסות2

₪ 190:עלות
₪ 700שווי החלפה ברשת נעמן 



יציקה קדירה  ,חלקים 3סט 

CASEROLA

:הסט כולל

מ "ס28מחבת + ל7מ "ס28סיר  IND

₪ 259:עלות

1,100:שווי החלפה ברשת

קדירהיציקה,חלקים5סט 

מרבל CASEROLAסדרת 

:הסט כולל

ליטר4.2מ "ס28' סוטז, ליטר2.4מ "ס20סיר 

מ "ס20מחבת ,

מתאים לכל סוגי הכיריים

₪ 310:עלות

₪ 1,300:שווי החלפה ברשת



: חלקים הכולל5סט 

מחבת, מ"ס28' סוטז, מ"ס24סיר 

מ "ס24 IND  שכבות5גרניט

310:עלות

₪ 1,300:שווי החלפה ברשת



TOMBY סדרת

:חלקים הכולל6סט 

+  ' ל4.35מ "ס20* 12סיר 

סיר +' ל5.7מ "ס22* 13סיר 

מכסים  + ' ל7.4מ "ס24* 14

זכוכית 

265₪:עלות

₪ 1,100:שווי חלפה ברשת

:חלקים הכולל10סט 

ליטר 4.5מ "ס24סיר 

+ליטר 7מ "ס28+ 

ליטר4,מ "ס28' סוטאז

זוג כפפות+ 

זוג מגרסות חשמליות+

₪ 310:עלות

₪  1,300:שווי החלפה ברשת



BLUE DIAMOND סדרת

גרבלוןציפוי -סירים2סט  c3

ליטר3.8, מ"ס24* 11סיר יציקה 

ליטר2.3, מ"ס20* 9.5סיר יציקה +

350₪:עלות
₪ 1,570:שווי החלפה ברשת

קיימות מידות נוספות לסט*

:PLATINUM דגם

פורצלן–( חלקים36)סועדים 12מערכת אוכל 

270₪:עלות

ח   "ש800:שווי החלפה ברשת



ל זכוכית דופן כפולה "מ290מאגים עם ידית 6

125₪:עלות
₪ 390:שווי החלפה ברשת

ל"מ300( 6)סט כוסות 

106₪:עלות
₪ 267:שווי החלפה ברשת

ל"מ250( 6)סט מאגים עם ידית 

117₪:עלות
267:שווי החלפה ברשת

 ₪

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

₪ 100:עלות
195רק לכוסות)שווי החלפה ברשת

 ₪

מבחר כוסות דאבל גלאס שניתן לצרף אליהם קנקן תה מעוצב או לחילופין לקחת  *

סט כפול



ל"מ450סט כוסות  

זכוכית דופן כפולה

כוסות דאבל גלאס6סט 
114₪:עלות

267:שווי החלפה ברשת

 ₪

ל זכוכית דופן כפולה"מ300כוסות 6סט 

כוסות דאבל גלאס6סט 
124₪:עלות
₪ 297:שווי החלפה

ל "מ290מאג עם ידית 6סט 

זכוכית דופן כפולה 

כוסות דאבל גלאס6סט 
₪ 139:עלות

₪  417: ברשת: שווי החלפה



מאגים4-ליטר ו1.5חלקים קנקן תה 5סט 

150₪:עלות
449:  שווי החלפה ברשת

  ₪

-ליטר1
₪ 60: מחיר קניה מיוחד
139₪:שווי החלפה ברשת 

יטר1.5
₪ 66: מחיר קניה מיוחד

₪ 149:        שווי החלפה
ליטר2.2
₪ 76:עלות
₪ 229:שווי החלפה ברשת

קנקן תה 



בטוח לשימוש ומונע  . חלוקת חום שווה ויעילה, כלי הבישול מיוצרים מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד
למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא -מכסה מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . קדמיום או עופרת,  ,PFOAהידבקות המזון ללא 

טבעת סיליקון עבה מסביב למכסה לאיטום מיטבי ולשמירה על ציפוי ה . כפתור ארומה להוספת נוזלים הדרגתית. צורך בהרמת המכסה Non 
stick   ידיות ארגונומיות Soft touch מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות. נעימות למגע ומבודדות חום .

. מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

' חל3סט סירים  CUBE

: הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ"ס28' סוטז

235₪:עלות
₪ 750:שווי החלפה ברשת סולתם

' חל5סט סירים  CUBE

: הסט כולל

מ "ס20*10.5סיר 

מ"ס24*13סיר 

מ"ס24מחבת 

₪ 325:מחיר
1,035₪:שווי החלפה



יציקת אלומיניום ' חל6סט סירים  CASUAL

: הסט כולל

מ"ס20*4.7מחבת 

מ"ס24*5.2מחבת 

מ"ס20*9.6סיר 

מ"ס24*11.4סיר 

₪ 282:עלות
₪ 900:שווי החלפה ברשת

ידיות ארגונומיות , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום Soft 
touch מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול . המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה

מכסה חסין חום מזכוכית  . מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות

ציפוי . שקופה עם חריר לשחרור האדים Non stick food safe בטוח לשימוש למניעת

מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. הידבקות המזון



: הסט כולל

כף  + מ "ס28מחבת + מ "ס28סוטז

תרווד ניילון ידית  + ניילון ידית נירוסטה 

נירוסטה 

210₪:עלות
₪ 855סולתםשווי החלפה ברשת 

מכסה חסין חום מזכוכית  . ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה, חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום
מיפוי . שקופה עם חריר לשחרור האדים NON STICK מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות המזון ,

. מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת, מעלות150מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של 

' חל5סט סירים 

Emeraldיציקת אלומיניום 
' חל9סט סירים 

Emeraldיציקת אלומיניום 

: הסט כולל

מ "ס24מחבת 

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

כף ניילון 

תרווד ניילון

תחתית סיליקון 

מטחנה חשמלית

₪ 293:עלות
₪ 1,220:שווי החלפה ברשת



’ חל9סט סירים  XLיציקת אלומיניום

Emerald

: הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ "ס24סיר 

מ "ס28סיר 

כף ניילון

תרווד ניילון 

תחתית סיליקון 

מטחנה חשמלית
345₪:עלות

₪ 1,449:שווי החלפה ברשת

מכסה חסין חום  . ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה, חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום

מיפוי . מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים NON STICK מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל . איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות המזון

. מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת, מעלות150מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של , אינדוקציה

יציקת אלומיניום' חל10סט סירים 

Emerald

: הסט כולל

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

מ "ס28' סוטז

כף ניילון 

כף מחורצת ניילון 

תחתית סיליקון 

מטחנה חשמלית

336₪:עלות
₪ 1,339:שווי החלפה ברשת



חלקים9סט סירים  RICHSTONE  שיש זהב וכסף

יציקת אלומיניום

: הסט כולל

מ"ס24מחבת 

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

כף ניילון

תרווד ניילון

מטחנה חשמלית שחורה

תחתית סיליקון לסיר חם

263₪:עלות
1,099:שווי החלפה ברשת

 ₪

מיפוי  . מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים. ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה, חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום
NON STICK מתאימים לשימוש במדיח , מעלות150מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של , מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות המזון

. הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת

חלקים9סט סירים  RICHSTONE  שיש זהב

וכסף XL יציקת אלומיניום

: הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ"ס24סיר 

מ"ס28סיר 

כף ניילון

תרווד ניילון

מטחנה חשמלית שחורה

תחתית סיליקון לסיר חם

311₪:עלות
1,299₪:שווי החלפה ברשת



חלקים10סט סירים  RICHSTONE  שיש זהב וכסף

יציקת אלומיניום

: הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מ"ס28' סוטז

כף ניילון

כף מחורצת ניילון

מטחנה חשמלית שחורה 

תחתית סיליקון לסיר חם

₪ 302:עלות
₪ 1,199:שווי נחלפה ברשת

ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש  , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום
מיפוי . מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים. ובהעברה NON STICK  איכותי בגימור שיש

מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של  , מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. למניעת הידבקות המזון

. מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת, מעלות150



חלקים 5סט  Mineral stone

: הסט כולל

מ "ס28סוטז

28מחבת 

תרווד וכף הגשה מניילון ידית  

נירוסטה  

220₪:עלות
₪ 829:שווי החלפה ברשת

ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה, חלוקת חום שווה ויעילה, ומחבת מיציקת אלומיניום' סוטזסט 

חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים' הסוטזמכסה 

NON STICK איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות המזון.

מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת, מעלות150מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של , מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



חלקים 6סט סירים  SELECT

: הסט כולל

, ליטר5/מ"ס24סיר 

, מ "ס24מחבת 

, כלי ששת כף ותרווד2סט 

כפפות בד

269₪:עלות
₪ 999:שווי החלפה ברשת

. Gerblonסירים מיציקת אלומיניום בתהליך רב שכבתי ובציפוי בגימור שיש 

ציפוי , אינדוקציה מלאה בכל שטח תחתית הסירים Non stick  איכותי

למעקב אחר התקדמות  -מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

. תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה

.  ידיות ארגונומיות וכפתור מנירוסטה לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה

המכסה עד )מתאימים לשימוש בתנור , מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

( מעלות180לטמפרטורה של 

.30%מקצר זמן הבישול ב כ -אינדוקציה מלאה בכל שטח התחתית 

שיש שחור מבריק ’ חל7סט סירים  Kingstone

: הסט כולל

מ "ס24מחבת 

מ"ס18קלחת 

מ "ס20סיר 

מ"ס24סיר 

365₪:עלות
₪ 1,099:שווי החלפה ברשת

ידית בגימור . איכותי בגימור שיש Non stickסירים ומחבתות עם ציפוי  Soft touch. 

ידיות ארגונומיות יצוקות  . עשויים מיציקת אלומיניום מבטיח חלוקת חום שווה ויעילה

ידית המכסה ארגונומית נוחה לשימוש ולאחיזה  . המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה

. טבעת מתכת עבה מסביב למכסה מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. בטוחה



חלקים 6סט סירים קדירה אדום  Pottery

: סט כולל

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

מטחנת מלח פלפל שחורה

כף ניילון ידית נירוסטה 

₪ 305:עלות
1,149:שווי החלפה ברשת

    ₪

ציפוי . לקבלת תוצאת בישול מיטבית ולחיסכון בזמן ובאנרגיה, סירים מיוצרים מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי Non stick 
food safe מתאים . ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה. בטוח לשימוש עם ציפוי מונע הידבקות המזון

מתאים לשטיפה במדיח הכלים , לשימוש בתנור ובכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



 RAINBOW'חל8סט סירים סט 
ידיות אדומות

: הסט כולל

מ "ס20מחבת 

מ "ס24מחבת 

מ "ס16קלחת 

מ "ס20סיר 

מ "ס30' סוטז

324₪:עלות
₪ 1,039:שווי החלפה ברשת

. PFLUON-MARBLEמיוצר מאלומיניום טהור בתהליך רב שכבתי ובציפוי 

.קדמיום או עופרת, PFOAללא , בטוח לשימוש 

.מבטיח חלוקת חום שווה ויעילה

' מרגרינה וכד, שומן, סדרת הסירים מיועדת לשימוש מופחת בשמן

.  מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

.  מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות

למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה-מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

.  הסירים מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

'חל8סט סירים סט  RAINBOW 
ידיות אדומות

: הסט כולל

מ "ס20מחבת 

מ "ס24מחבת 

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

מ "ס26' סוטז

₪ 333:עלות
₪ 1,069:שווי החלפה ברשת



: הסט כולל

מ"ס18*10סיר 

מ"ס24*10סיר 

28*8' סוטז

282₪:עלות
900₪:שווי החלפה ברשת

18/10נירוסטה ' חל6סט סירים 
PVD MAX

שכבות המוצמדות בטכנולוגיית היצור3ומאובזרים בידיות נירוסטה תחתית הסירים עשויה 18/10הסירים עשויים פלדת אל חלד 

: המתקדמת ביותר בעולם Impact bonding (נירוסטה/אלומיניום/נירוסטה )פיזור חום אחיד והולכת חום , המקנה חוזק מירבי לתחתית

. גבוהה במיוחד החוסכת באנרגיה

במדיח הכלים ובכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה, מעלות150הסירים מתאימים לשימוש בתנור עד 

18/10נירוסטה ' חל7סט סירים ומחבת 

PVD MAX

: הסט כולל

מ"ס24מחבת 

מ"ס18*10סיר 

מ"ס24*10סיר 

תרווד מחורץ 

כף חלקה

245₪:עלות
₪ 780:שווי החלפה ברשת



’ חל4סט סירים נירוסטה  Tavor

: הסט כולל

מ "ס18ליטר 2.5סיר 

מ "ס22ליטר 4.5סיר 

205₪:עלות
749:שווי החלפה ברשת

 ₪

שכבות המוצמדות בטכנולוגיית היצור המתקדמת 3תחתית הסיר עשויה 18/10הסירים והמכסה עשויים פלדת אל חלד משובחת 

:  ביותר בעולם Impact bonding  ( פיזור חום אחיד והולכת חום , לתחתיתמירביהמקנה חוזק ( נירוסטה/אלומיניום/נירוסטה

לשימוש בתנור ללא הגבלת  , הסירים ניתנים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. גבוהה במיוחד החוסכת באנרגיה

טמפרטורה ולשימוש במדיח הכלים

’ חל4סט סירים נירוסטה  Tavor

: הסט כולל

מ "ס20ליטר 3סיר 

מ "ס28' סוטז

217₪:עלות
₪ 799:שווי החלפה ברשת



חלקים 6סט סירים נירוסטה 
Gastro

: הסט כולל

ליטר4.5מ "ס22סיר 

ליטר6.35מ "ס24סיר 

ליטר8.5מ "ס26סיר 

₪ 334:עלות
₪ 1,199:שווי החלפה ברשת

מכסה נירוסטה+ מ "ס24ליטר 5+7סיר קוסקוס 

ליטר5+7מ "ס24

193₪:עלות
499₪:שווי החלפה ברשת

ליטר6+9, מ "ס26

₪ 217:עלות
₪ 549:שווי החלפה

ליטר7+12, מ "ס28

₪ 253:עלות
669:שווי החלפה ברשת

 ₪



חלקים 5סט סירים  Merlot

: הסט כולל

מ "ס24מחבת 

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

199₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת

רב שכבתי ובציפוי  Forgedכלי הבישול מיציקת אלומיניום בתהליך  Dura-marble ההופך אותם לחזקים ועמידים במיוחד המבטיח חלוקת חום שווה ויעילה .

. מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה' מרגרינה וכד, שומן, סדרת הסירים מיועדת לשימוש מופחת בשמן

. מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

. מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות

למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה -מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

חלקים 6סט סירים  Merlot

: הסט כולל

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

מ "ס28' סוטז

245₪:עלות
₪ 740:שווי החלפה ברשת



סועדים 12חלקים ל 48ם נירוסטה "סכו' מע

SAPPHRIE  

6סטים של 2כוללת' המע

סועדים12כ "סה-(סועדים

סכין' יח12

מזלג' יח12

כף' יח12

כפית ' יח12

192₪:עלות
₪ 698:שווי החלפה ברשת

מבחר רחב של דגמים*



:כוללת' המע

סכין' יח12

מזלג' יח12

כף' יח12

כפית' יח12

מזלג עוגה ' יח12

258₪:עלות
₪ 899:שווי החלפה ברשת

סועדים12–חלקים ל 60ם "סכו' מע MADLENE  
מרוקע במזוודה

מבחר רחב של דגמים*



24סט מחבת כפולה  X32 מלקחיים+ מטחנה חשמלית + מ "ס

מ "ס32*24*7מחבת כפולה : הסט כולל

מטחנה חשמלית שחורה

מלקחיים סיליקון

190 ₪
ח"ש500שווי החלפה 



חלקים 7סט סירים  Mineral stone

₪  288:  מחיר 
₪  899:         שווי החלפה

כף , מ"ס24מחבת , מ"ס24סיר , מ"ס20סיר : הסט כולל

הגשה ותרווד



חלקים 4סט סירים  Magma Black

₪  224:  מחיר קניה 
₪  689: שווי החלפה

 .

26סיר , ליטר3.3מ "ס22סיר : הסט כולל

ליטר5.3מ "ס



+ כף פסטה ומטחנה חשמלית+ מ "ס24סיר פסטה רב תכליתי 

+

סכינים ידית נירוסטה חלולה במארז שף מקצועי3מארז 

ידיות ארגונומיות יצוקות  , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים מיציקת אלומיניום

. המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה

.מכסה הסירים חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים

.איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות המזון NON STICKציפוי 

מתאימים לשימוש בתנור עד  , מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה  , מעלות150לטמפרטורה של 

. ידנית מומלצת

299₪:עלות
₪ 1,058:שווי החלפה ברשת



, סכין, מטחנה חשמלית, מ"ס34*26ה'פלנצחלקים 4סט 
 Mineral Stoneמלקחיים

₪ 195מחיר 
₪  599:         שווי החלפה



ומכסה זכוכית כפתור נירוסטהה'פלנצמ מכסה יציקה "ס28' חל3סט קדירה 

200₪
ח"ש550שווי החלפה 



כף פסטה ומטחנה חשמלית+ מ "ס24סיר פסטה רב תכליתי 

ח"ש185
599₪:          שווי החלפה



₪  220:  מחיר 
₪  599:         שווי החלפה

:כוללת' המע

סכין' יח12

מזלג' יח12

כף' יח12

כפית' יח12

מזלג עוגה ' יח12

סועדים12–חלקים ל 60ם "סכו' מע MADLENE  
מרוקע במזוודה



חלקים9מארז 

:מסדרת  CAPSTONE
ליטר2מ "ס20סיר • 

ליטר3.5מ "ס24סיר • 

ליטר3.5מ "ס28' סוטאז• 

מ"ס20סכין שף • 

מ"ס11סכין ירקות • 

משחיז דו שלבי אדום• 

₪ 370:עלות
1,530₪מחיר צרכן 

חלקים7מארז 
:מסדרת  CAPSTONE

ליטר2מ "ס20סיר • 

ליטר3.5מ "ס24סיר • 

מ"ס20סכין שף • 

מ"ס15סכין מטבח • 

מ"ס11סכין ירקות • 

₪ 256:עלות
944₪:שווי החלפה ברשת

חלקים6מארז 
:מסדרת  CAPSTONE

ליטר4מ "ס24סיר • 

ליטר6מ "ס28סיר • 

מ ידית אדומה"ס24מחבת • 

מ ידית אדומה"ס28מחבת • 

₪ 325:עלות
1,190₪מחיר צרכן 



:חלקים מסדרת 10סט  MAITRE
מ שקעים"ס17יפנית סנטוקוסכין • 

בקליתידית 
מ"ס10סכין ירקות חלק שפיץ • 

ידית שחורה
מ"ס10סכין ירקות משונן שפיץ • 

ידית שחורה
מ"ס6סכין טורנה • 

בקליתמ ידית "ס10.5סכין • 

שלבים2משחיז סכינים שחור • 

מ"ס19.5מספריים למטבח • 

מ"ס33/25קרש חיתוך במבוק • 

עם חריץ ניקוז
פלפל/מטחנה חשמלית מלח• 

קולפן אצבע פטנט לקילוף• 

325₪:עלות
799₪:שווי החלפה ברשת

סכיני 5מארז  ARCOS מסדרת ניצה

:הכולל בלוק שקוף מעוצב ומהודר

מ דגם ניצה"ס20סכין שף • 

מ דגם ניצה"ס20סכין לחם • 

מ דגם ניצה"ס15סכין מטבח • 

מ דגם ניצה"ס11זוג סכיני ירקות • 

מעמד לסכינים שקוף מעוצב ומהודר• 

₪ 225:עלות
835₪:שווי החלפה ברשת

:חלקים מסדרת 6סט  MAITRE
מ"ס21.5סכין שף • 

מ"ס21סכין לחם • 

מ"ס15סכין מטבח • 

מ"ס8סכין קילוף • 

מ"ס25מוט השחזה עגול • 

בלוק עץ בהיר מהודר• 

₪ 338:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת



:חלקים מסדרת 7סט  MAITRE
מ שקעים"ס17יפנית סנטוקוסכין • 

בקליתידית 
מ"ס10סכין ירקות חלק שפיץ • 

מ"ס10סכין ירקות משונן שפיץ • 

מ"ס6סכין טורנה • 

שלבים2משחיז סכינים שחור • 

גס ועדין
מ"ס19.5מספריים למטבח • 

מ עם"ס33/25קרש חיתוך במבוק • 

חריץ ניקוז
₪ 216:עלות
₪ 579:שווי החלפה ברשת

חלקים לבן הכולל בלוק4מארז 
:מסדרת  MAITRE

בלוק אחסון סכינים שחור• 

מ שקעים"ס17סנטוקוסכין • 

בקליתידית 
בקליתמ ידית "ס10.5סכין • 

משחיז דו שלבי אדום• 

₪ 242:עלות
686₪מחיר צרכן 

:חלקים הכולל בלוק10מארז 
בלוק אחסון סכינים שחור• 

מ שקעים"ס17סנטוקוסכין • 

בקליתידית 
בקליתמ ידית "ס15סכין • 

בקליתמ ידית "ס10.5סכין • 

מ חלק שפיץ"ס10סכין ירקות • 

ידית שחורה

מ משונן שפיץ"ס10סכין ירקות 

ידית שחורה
שלבים2משחיז סכינים שחור • 

פלפל/מטחנה חשמלית מלח• 

מ"ס19.5מספריים למטבח • 

קולפן אצבע פטנט לקילוף מהיר• 

₪ 305:עלות
925₪מחיר צרכן 



סיר שקוף

הסירים הבריאים בעולם מבית  

זכוכית  100%עשויים קורנינג

הסירים  . שקופה ועמידה לחום

היחידים בעולם הניתנים  

,  להעברה מהקפאה עמוקה

,  לאש ישירה ולשולחן האירוח

.להגשה קלה ומלאה בסטייל

+ ' ל3.8סיר זכוכית 

:מכסה  Visions Flair
ח    "ש300:עלות

ליטר5:נפח

מ"ס27:קוטר

מ"ס14.5:עומק

₪ 340:עלות



' ל1דיקנטר Balance + קרש עץ

:ט"מק N28206
דיקנטרהמכילה  ,Balanceפריטי סדרת 

עוצבו כך שיאשרו  , וסט כוסות תואמות

מה שיוצר אפקט  , יציבים גם בזמן גלגול

.מהפנט של סחרור וערבול הנוזל

₪ 250:עלות

מגש שחור + ' ל1.1סט בקבוק וויסקי  Malt
:ט"מק N92632

Mikkoהמעצב הפיני  Laakkonen,  שעיצב את הסטMalt, 
הינו מעצב רהיטים זוכה פרסים הידוע בשל מוצריו  

הוא מציע שילוב של פשטות  . הייחודיים ומלאי הדמיון

.ומוצר פרקטי לשימוש יום יומי, ויופי

₪ 240:עלות

שקל
שקל



חלקים7סט 

:הכולל 

ליטר2.4מ "ס20סיר • 

ליטר4.5מ "ס24סיר • 

ליטר5.5מ "ס26סיר • 

מ"ס26מחבת • 

מכסה פיירקס המתאים לתנור עד  • 

מעלות180

390₪:עלות

₪ 1,599:שווי החלפה ברשת

:מארז מהודר הכולל

BLACKBERRY  חלקים7סט

20סיר • , ליטר 2.6

24סיר • , ליטר 4.2

מ"ס24מחבת • 

מ כולל מכסה"ס16סיר מיני • 

256₪:עלות

₪ 1,200:שווי החלפה ברשת



:מחבתות מהודר הכולל3מארז 

RED EDGE  חלקים3סט

מ"ס20מחבת • 

מ"ס24מחבת • 

מ"ס28מחבת • 

:תכונות המוצר

חשמל  ,מתאים לשימוש על כיריים גז • 

.קרמי ואינדוקציה,

שנים10אחריות • מתאים לשימוש בתנור • 

₪ 210:עלות
ח"ש828שווי החלפה 

:חלקים הכולל8סט 

20סיר 

24סיר 

מ"ס28' סוטאז

מ"ס24מחבת 

מ"ס28מחבת 

₪ 370:עלות

₪ 1,499:שווי החלפה ברשת



מ שיש שחור"ס34פלטת גריל מרובעת עם מכסה 

+

סכינים יוקרתי הכולל מעמד סכינים מעוצב עם  3סט 

.משחיז סכינים מובנה

₪ 300:עלות
899₪:שווי החלפה ברשת



+  ליטר שיש שחור 7.8מ "ס26*39רוסטר

ארומתימכסה 
מ"ס30דאבל גריל 

+

270₪:עלות
₪ 849:שווי החלפה ברשת



:מארז מהודר הכולל

LIMITED EDITION  חלקים5סט

:הכולל 

מ"ס20סיר • 

מ"ס24סיר • 

מצקת• 

תורכיז, קרם, ורוד, סגול: צבעים4הסט מגיע ב • 

170₪:עלות

₪ 749:שווי החלפה ברשת



חלקים שקוף עם עיטורים36סט צלחות 

צלחות למנה ראשונה12

צלחות למנה עיקרית12

קעריות למרק12

320₪:עלות

₪ 858:שווי החלפה ברשת



מפת שולחן מעוצבת במידות  
מ"ס150/300

מפיות שולחן מעוצבות8
עגוליםפליסמנטים8

סט כפות הגשה
190₪:: עלות

590.80₪: שווי החלפה ברשת
החלפת המתנה תתאפשר  • 

החלפת  " בהתאם למדיניות 
כפי" מתנות עסקיות 

שמופיע בחנויות רשת פוקס  
הום ובהתאם לפתק  

.ב"המצההחלפה 



סדרת אדוני

יחידות סכינים  6

/  ובלוק זכוכית

צבעוני

360₪:עלות



סט מאיר אדוני

+  סכינים2+ לוח חיתוך

משחיז

₪ 240:עלות



מוצרי חשמל לבית



מכסה זכוכית+ ה'פלנצגריל משולב 

ח"ש210

צלעות9רדיאטור 

ח"ש220



לבן/ ליטר פאנל נירוסטה מעטפת שחור 24טוסטר אובן 

ח"ש220

פרוסות  סט עם קומקום חשמלי2מצנם 

קיים גם בלבן

ח"ש190



דיסקיות+ ליטר  THE PROCESSOR 2.8מעבד מזון  

1400וסכינים פיה רחבה  W
ח"ש390

/  ל "מ2000) מיכלים2מסחטת מיצים קשים 

(ל"מ1000

ח"ש270



נירוסטה–( משטח זכוכית)כירה קרמית כפולה 

ח"ש240

שיטת  )ליטר 3.5סיר צלייה טיגון ובישול ללא שמן 

(האוויר החם

ח"ש310



שלט+ מיגדלמאוורר 

280 ₪
ללא שלט

ח"ש210

קמין חשמלי

ח"ש320



מקרן קול

כולל כניסה אופטית

AUXכניסת 

שלט

₪ 230:עלות

simply sound

מיקרופונים  2+ 12"בידורית ניידת נטענת 

אלחוטיים

ח"ש305



אינדוקציה24סיר + TOTAL CONTROLמוט בלנדר 

MRHC20024+ 402050דגם 

מוט בלנדר פלדת אל חלד מתפרק

W650הספק •

מהירות משתנה על פי עוצמת לחיצה–בקר מהירות חכם •

התחלת עבודה איטית למניעת  anti splashטכנולוגיית •

התזה

מלהב רגיל12חד ועמיד פי –להב משונן •

,  ירקות, עשבי תיבול, קיצוץ תבלינים, אידיאלי לטחינה•

.מזון לתינוקות, רטבים, מחיות, שייקיםהכנת , פירות

שנה אחריות•

ליטר  4.5מכסה זכוכית +24סיר יציקת אלומיניום 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת "מ5בעלי תחתית עבה •

פיזור חום אחיד 

Xylanאירופאי  Non Stickציפוי 100%• Plus   מונע

PFOA FREEהדבקות  

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא  •

הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

,  חשמל, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים•

הלוגן וקרמי

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים•

שנתיים אחריות•

ח"ש285: עלות 



מגהץ אדים  אלחוטי 

easy CHARGE 360

₪ 225:עלות



אינדוקציה20סיר ומחבת + פלטת בישול חשמלית כפולה נירוסטה 

MRHC20020 +MRF10020+ 44724דגם 

פלטת בישול חשמלית נירוסטה  

גימור נירוסטה-עיצוב חדיש  •

האירופאי   12Aתקן –כפתור עם בידוד חום מושלם •

המחמיר

מ"ס18.9: פלטת חימום בקוטר•

החום עם נורית ביקורתלויסותתרמוסטט •

הגנה נגד חימום יתר•

 W1500הספק •

שנה אחריות•

מ"ס20מחבת יציקת אלומיניום קוטר 

מ עם דיסק אינדוקציה  "מ5בעלי תחתית עבה •

המאפשרת פיזור חום אחיד 

Xylanאירופאי  Non Stickציפוי 100%• Plus   מונע

PFOA FREEהדבקות  

מעלות  150ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה •

שנתיים אחריות•

ליטר  2.5מכסה זכוכית +20סיר יציקת אלומיניום 

מ עם דיסק אינדוקציה  "מ5בעלי תחתית עבה •

המאפשרת פיזור חום אחיד 

Xylanאירופאי  Non Stickציפוי 100%• Plus   מונע

PFOA FREEהדבקות  

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור  •

ללא הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

, גז, אינדוקציה: מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים•

הלוגן וקרמי, חשמל

. קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים•

שנתיים אחריות•

230₪עלות 



48292: דגם' אופה לחם דיגיטלי מס

,  חיטה מלאה, לחם לבן–לאפיית מגוון לחמים 

לחם ללא גלוטן ולחמים מיוחדים עם תוספות

כיכר לחם בפחות משעת עבודה–אפייה מהירה 

גרם900/ 600ניתן לאפות כיכרות לחם במשקל 

240₪:עלות

בצבע קרםרטרומעבד מזון משולב בלנדר בעיצוב 

25182-56דגם 
!מעבד מזון ובלנדר: 1-ב2מעבד מזון משולב 

850Wעוצמה 

מהירויות ומצב פולס  2

ליטר 1.5: קערת מעבד

ליטר1.5-מכל בלנדר 

אביזר להקצפה ואביזר  , וקיצוץ ופריסהפומפיהדסקית : אביזרים

סכין פלדה לקיצוץ , לישה

(בבסיס ובמכסה)נעילה בטיחותית כפולה בקערה 

אחסון כבל בגוף המכשיר

רגלית מונעת החלקה ליציבות נוספת

המכל והאביזרים ניתנים לשטיפה במדיח כלים, הקערה

מחוון המציג את מהירות המנוע

שנתיים אחריות

₪ 260:עלות



גריל בריאותי משפחתי גדול

25050-56דגם 

–שומן מבלי להתפשר על טעם 42%מפחית עד 

מאפשר 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  

(זוויתי לבשר, טוסט/ שטוח לכריך )סוג המזון 

תעלות להכוונת  השמן והשומן למגש ניקוז נפרד

נורת חיווי להפעלה ולטמפרטורה

פלטות בציפוי -קל לניקוי   non-stick

מתג הפעלה וכיבוי

מנגנון גובה מתכוונן להכנת מנות עבות 

אחסון אנכי קומפקטי ונוח 

W1850הספק 

₪ 215:עלות

פרוסות6טוסטר לחיצה 

עם פלטות דו צדדיות בציפוי גרניט

44784דגם 

פרוסות6טוסטר לחיצה 

(גריל, חלק)טוסטר גריל עם פלטות דו צדדיות 

עמיד בפני  : שכבות5פלטות בציפוי גרניט בעל 

אינו פולט  -פיזור חום אחיד , שריטות

עופרת וקדמיום: חומרים רעילים

מנגנון גובה מתכוונן

1800הספק  W

מעלות180ניתן לפתיחת 

₪ 215:עלות



ליטר3סיר טיגון ללא שמן 

45547: דגם

.מבשלים עם מעט שמן ועד ללא שמן בכלל•

ליטר3סל בציפוי קרמי מיוחד עם קיבולת גדולה במיוחד של •

טכנולוגית השחמה באוויר חם עם מאוורר טורבו עוצמתי  •

.לפיזור חום היקפי המאפשר טיגון אחיד

תרמוסטט בטכנולוגיה מתקדמת המבקר את טמפרטורת  •

.האוויר החם לשמירה על טמפרטורה יציבה ומדויקת

פיזור אוויר חם במהירות גבוהה•

חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים•

דקות30טיימר עד •

מעלות200בקרת טמפרטורה עד •

דפנות מבודדות חום •

כיבוי אוטומטי•

וואט1300•

שנה אחריות•

230₪עלות 

(טורבו)פיזור חום אחיד ומהיר 

מתאים לאפיית עוגות ופשטידות

-  EASY CLEANדפנות פנימיות קלות לניקוי בשיטת ה 

תאורה פנימית 

,  צלייה/אפיה, השחמה, שמירה על חום, הפשרה: מצבי הפעלה6

טורבו, פיצה/קלייה

דקות 60טיימר 

1500הספק  W 

דפנות כפולות

-A13תו תקן האירופאי  מבודד חום להגנה מושלמת

רשת גריל" + אמייל"מגש מתכת מצופה 

מגש לפירורים נשלף לניקוי קל

צלסיוס100-230בקרת חום  

37עומק 53רוחב 38גובה : מ"מידות בס

שנתיים אחריות

₪ 380:עלות

13מוגן –ליטר טורבו 36טוסטר אובן לאפיה צליה ובישול נירוסטה 

44464: דגם



ה'קוצץ מזון ובלנדר מקצועי נוטרי נינג

PS102דגם 

בריאים לכל ושייקיםמשקאות , ובלנדר להכנת מזון, קוצץ מזון•

משפחה  

:פעולות3עם הפעלה בלחיצה אחת בעל •

להבים לריסוק מרכיבים רבים עם  6בעל  total crushingסכין •

מבנה ייחודי 

.ועוד, יס'סמוד, מרקים, חומוס, מטבלים: להכנת•

לריסוק פירות ירקות וכל סוגי המזון   nutrient extractionסכין •

להכנת משקאות ושיקים   20,000rpmבמהירות גבוה של 

בריאים 

תערובת  : להב מיוחד להכנת בצק פריך ותערובות לקינוחים כגון•

ובצק לפיצהבראוניז,עוגיות 

ליטר1.4קערה בנפח •

מתאים לריסוק וטחינה של מוצרי מזון  -וואט 700עוצמה גבוהה •

קשים וקרח

280₪עלות 



אינדוקציה24סיר + TOTAL CONTROLמוט בלנדר עם אביזרים 

MRHC20024+ 402052דגם 

מוט בלנדר פלדת אל חלד מתפרק

W650הספק •

מהירות משתנה על פי  –בקר מהירות חכם •

עוצמת לחיצה

התחלת עבודה איטית  anti splashטכנולוגיית •

למניעת התזה

מלהב רגיל12חד ועמיד פי –להב משונן •

עשבי , קיצוץ תבלינים, אידיאלי לטחינה•

,  מחיות, שייקיםהכנת , פירות, ירקות, תיבול

.מזון לתינוקות, רטבים

אביזר פירה להכנת מחיות תפוחי  : כולל•

מיכל לערבול וקיצוץ , מקציף, אדמה וירקות

.עם סכין מפלדת אל חלד

שנה אחריות•

4.5מכסה זכוכית +24סיר יציקת אלומיניום 

ליטר  

מ עם דיסק "מ5בעלי תחתית עבה •

אינדוקציה המאפשרת פיזור חום אחיד  

Xylanאירופאי  Non Stickציפוי 100%•

Plus   מונע הדבקותPFOA FREE

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד  •

בתנור ללא הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

:  מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים•

הלוגן וקרמי, חשמל, גז, אינדוקציה

.  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים•

שנתיים אחריות•
270₪: עלות לסט



Prepstarמעבד מזון 

401014דגם 

מעבד מזון ייחודי בחצי הגודל של מעבד מזון  •

!קונבנציונאלי אבל עם קיבולת כפולה

מכשיר ייחודי וחדשני המציע שפע של יתרונות  •

,   במטבח

כל האביזרים ארוזים בתוך מכונה  -קל לאחסון •

קומפקטית אחת

הקצפה וערבול, גירוד, קיצוץ : פעולות4•

מצב פולס  + מהירויות 3•

תכניות אוטומטיות קבועות מראש3•

ליטר  4קערה בנפח •

וואט350הספק •

מרסק קרח•

להב נירוסטה לקיצוץ וריסוק•

לפריסה עבהדיסקית•

לגירוד דק  דיסקית•

לגירוד עבה  פומפיהדיסקית•

,  פנקייק, עוגה: אביזר ערבול לתערובות רכות כגון•

עוגיות חמאה

מקציף ביצים•

דוחסן מזון שקוף  •

כל האביזרים ניתנים לשטיפה במדיח  –קל לניקוי •

כלים

שנה אחריות•

₪ 220עלות 



אינדוקציה’OMLETTE 24מחבת + מצנם צבע לבחירה + סט קומקום צבע לבחירה 

קומקום נירוסטה בעיצוב רטרו

גוף חימום נסתר המונע אבנית–ללא אבנית •

הרתחה מהירה•

ליטר1.5קיבולת •

3000Wעוצמה גבוהה •

מדיד מים•

פלדת אל חלד איכותית ביותר מונעת קורוזיה•

שנתיים אחריות•

מצנם נירוסטה בעיצוב רטרו

7טיימר אלקטרוני לקביעת סוג ההשחמה הרצויה עם •

אפשרויות לקלייה מחימום קל ועד השחמת לחם קפוא

מגש לפירורים נשלף לניקוי קל•

מנגנון הרמה לשליפת הלחם בקלות•

מתאים לקליית פרוסות לחם עבות במיוחד•

,  להפשרת לחם קפוא, לחצנים מוארים לחימום חוזר•

לביטול פעולה

דפנות קרות  •

וואט900הספק •

שנתיים אחריות•

דגם24מחבת 

PLATINUMסדרת  FULL INDUCTIONאלומיניום יצוק 

,  חשמל, אפשרות להשתמש בכלים בכל סוגי הכיריים גז

.אינדוקציה, הלוגן

410₪עלות 



ה'קוצץ מזון ובלנדר מקצועי נוטרי נינג

PS102דגם 

ושייקיםמשקאות , ובלנדר להכנת מזון, קוצץ מזון•

בריאים לכל משפחה  

:פעולות3עם הפעלה בלחיצה אחת בעל •

להבים לריסוק מרכיבים  6בעל  total crushingסכין •

רבים עם מבנה ייחודי 

.ועוד, יס'סמוד, מרקים, חומוס, מטבלים: להכנת•

לריסוק פירות ירקות וכל  nutrient extractionסכין •

להכנת   20,000rpmסוגי המזון במהירות גבוה של 

משקאות ושיקים בריאים  

להב מיוחד להכנת בצק פריך ותערובות לקינוחים •

ובצק לפיצהבראוניז,תערובת עוגיות : כגון

ליטר1.4קערה בנפח •

מתאים לריסוק וטחינה  -וואט 700עוצמה גבוהה •

של מוצרי מזון קשים וקרח

270₪: עלות 



הרגילמגדריוצאתצלילאיכות

צליל חי ועשיר בעל באסים מודגשים ורמת דיוק גבוהה במיוחד

קישוריות אלחוטית

האוזניות פועלות בתקן BlueTooth ומאפשרות להזרים צליל באיכות גבוהה 

או המחשבהטאבלט, מהטלפון .

שלט מובנה באוזניה

שלטו מובנה על גבי האוזנייה המאפשר שליטה בנגינה ובשיחות

חיי סוללה ארוכים

שעות נגינה רצופה11-סוללת ליתיום עוצמתית המספיקה לכ .

מפרט טכני
20Wvxv הספק:

• BlueTooth קישוריות:4.2

• 4800ליתיום בהספק  mAh :סוללה

• שעות2.5-כ:זמן טעינה 

• שעות12-כ:זמן נגינה 

• : 69x181x74 מ" מ:ממדים 

• : גרם:משקל 540

באריזה

₪ 150:מחיר

רמקול אלחוטי

JBL FLIP 5
נשמע טוב מאי פעם

הרמקול החדש. הרגישו את המוזיקה שלכם Flip 5 
עם דרייבר המספק צלילים באיכות גבוהה והנאה  

.מבאס מפוצץ מאי פעם והכל ברמקול קטן ונייד
עיצוב חדש העמיד למים

קחו את הרמקול Flip 5  לכל מקום ללא שום חשש

עם תקן עמידות למים IPX7  כך שתוכלו לקחת את

.הרמקול ואת המוזיקה שלכם לכל מקום
מפרט טכני

:הספק 20W
:טווח תדרים 65hZ – 20 kHz

:יחס אות לרעש ≥80dB
:קישוריות BlueTooth 4.2

:סוללה 4800ליתיום בהספק  mAh
:זמן טעינה שעות2.5-כ

:זמן נגינה שעות12-כ

:ממדים 69x181x74 מ"מ
:משקל גרם 540

באריזה

רמקול אלחוטי JBL Flip 5
כבל USB Type-C
מדריך למשתמש

₪ 315: עלות



שייקר מקצועי-ה'נינגנוטרי 
בריאים  ושייקיםלהכנת משקאות נוטרי שייקר
,לכל משפחה

מתאים לריסוק  -וואט 700גבוהה עוצמה
של מוצרי מזון קשים וקרחוטחינה

pro extractorלהבים  עם ( ה'נינגפטנט של )

מבנה ייחודי שמרסק מזון ללא איבוד ערכים  
בריאות בכל טיפה-תזונתיים 

מפלסטיק איכותי ללא togoמכל  BPA-
ל עם מכסה לגימה"מ470בגודל 

כולל ספר מתכונים בעברית

₪ 195:עלות
טלפוני עם עלות משלוח  )שווי החלפה 

₪ 299( :עד הבית



שייקר חכם ומקצועיAuto IQה 'נוטרי נינג

BL480דגם  

מגוון רחב של  , בריאיםושייקיםנוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות 

.  מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה, ממרחים ורטבים: מנות

:עוצמה •

המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון   w1000עוצמה גבוהה של 

.  קרח ומוצרי מזון הקשים ביותר, קפואים

.  מקום אחסון נוח לכבל בגוף המכשיר•

:להבים•

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

עם מבנה ייחודי ובלעדי   20,000rpmהמסתובבים במהירות גבוהה של 

!בריאות בכל טיפה. אשר מרסק את המזון ללא איבוד ערכים תזונתיים

:תכניות•

תכניות חכמות שעושות את העבודה  Auto IQ System 2טכנולוגיית

. בשבילך בלחיצה אחת

,  שייקים: בעזרת התוכניות ניתן לבחור תוצאות של סוגי מרקמים שונים

לתוצאות מעולות בכל – pulseכולל אפשרות ,  מחיות ועוד, ממרחים

!מוכן. רק לחיצה אחת וזהו! פעם

NUTRI NINJA BLEND-הכנת יוגורט וכו, עלים ירוקים, פירות טריים'

NUTRI NINJA ULTRA BLEND-סמודיס, קרח, פירות קפואים  ,

'  אגוזים זרעים וכו, גזרים, כרוב על

כולל טיימר דיגיטלי להצגת זמן העבודה•

TO GOמכלי •

ל  מפלסטיק איכותי ללא "מ650& ל "מ500מכלים 2: נוטרי שייקר 

BPA 

לאורח חיים בריא גם    SIP & SEALהמכלים מגיעים עם מכסי לגימה 

.כשאין זמן וניתנים  לשטיפה במדיח כלים

Auto-iQשילוב בין טכנולוגיית •  Nutri-הלהבים והעוצמה  מאפשר ל ,

Ninja קרח וזרעים ולמצות את  , פירות וירקות: לפרק מזון טבעי

הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה . רכיבי תזונה והוויטמינים

!שלכם

כולל ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור  •

אפשרויות  

₪  310עלות 
₪  499( טלפוני עם עלות משלוח עד הבית)שווי החלפה 



עם משאבת וואקוםAuto IQה 'נוטרי נינג

BL582דגם 

מגוון רחב של  , בריאיםושייקיםנוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות 

.  מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה, ממרחים ורטבים: מנות

להוצאת חמצן בנגיעה אחתFresh vacמשאבת •

ערבול ללא חמצן מונע התחמצנות המזון  

מרקם חלק  , צבע טבעי. טעים יותר ועשיר בוויטמינים, טרי יותר•

.ושמירה על החומרים המזינים

של מוצרי  מתאים לריסוק וטחינה-וואט 1000גבוהה עוצמה•

מזון קשים וקרח

עם מבנה ייחודי שמרסק  ( ה'פטנט של נינג)pro extractorלהבים •

בריאות בכל טיפה-מזון ללא איבוד ערכים תזונתיים 

לחיצה  , לתוצאות מעולות בכל פעם-הפעלה חכמות תוכניות2•

!מוכן. אחת וזהו

ל  "מBPA-700ללא איכותימפלסטיקto goמכלי שייקר2•

כולל ספר מתכונים בעברית•

חמש שנים אחריות•

375₪עלות 

טלפוני עם עלות  )שווי החלפה 
₪  599(:משלוח עד הבית



ה  'מעבד מזון מקצועי נינג

BN653דגם 

:מנוע •

, קיצוץ, המתאימה לעיבוד850Wעוצמה גבוהה של •

,  ריסוק וטחינה של כל מוצרי מזון כולל הקשים ביותר

.כרוב על וזרעים, גזר, פירות קפואים: כגון

:להבים ואביזרים•

ליטר עם להב כפול לקיצוץ מהיר  2.1קערת מעבד •

דיסק קיצוץ וריסוק ודיסק  , להב בצק, (ה'פטנט נינג)

.פריסה וגירוד דו צדדי

מהירויות הפעלה3•

תכניות אוטומטיות4•

כולל ספר מתכונים בעברית•

מקצועי לעיבוד מזון קיצץ וריסוק כל ה'נינגמעבד מזון •

מחיות  , מרכיבי המזון ולהכנת ממרחים ורטבים

.  לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה

380₪עלות 
₪ 899(:טלפוני עם עלות משלוח עד הבית)שווי החלפה 



Classic editionמכונת תספורת מקצועית במזוודה 

HC450: דגם

עם גימור כרוםפרימיוםמכונת תספורת בעיצוב •

lithiumסוללת •

עם השחזה עצמית Stainless Steelלהבי •

מ ועד  "מ0.5גובה חיתוך –ידית לכיוון דרגת הסכין •

מ"מ1.6

(מ"מ3-25)מסרקים לאורכי שיער שונים 8•

חשמלית/ נטענת •

דקות לתספורת ללא חיבור לחשמל  30עד •

שעתיים לטעינה מלאה•

נורית ביקורת לטעינה מלאה  •

, גלימת ספרים: מזוודה מפוארת המכילה בתוכה•

,מברשת ניקוי עורף

.  סיכות ראש, מברשת ניקוי•

מסרק ומספריים•

שנות אחריות3•

190₪עלות 

טלפוני עם עלות  )שווי החלפה 
₪  349(:משלוח עד הבית

STYLE SERIES R5:מכונת גילוח

R5000 :דגם

לגילוח יבש –לשימוש נוח באמבטיה –עמידות בפני מים % 

או רטוב

דקות גילוח לאחר טעינה50עד 

שעתיים לטעינה מלאה

דקות5–טעינה מהירה 

.גמישים עם התאמה מושלמת לתווי הפנים-ראשים רב

סכינים21מסילות עם 2בכל ראש גילוח 

ציר גמיש המבטיח התאמה מרבית לקווי המתאר של 

הפנים והצוואר  

נורית חווי טעינה

נוחה ביד לאחיזות שונות-אחיזה ארגונומית 

מתקפל לעיצוב פאות וקו זקןטרימר

ימים3ראש לעיצוב זיפי זקן למראה של 

שנתיים אחריות

₪ 220:עלות

₪ 499(:טלפוני עם עלות משלוח עד הבית)שווי החלפה 

מגוון נוסף



1000Wסוס כוח1.3ליטר5מקצועי מיקסר
48949: דגם

מיקסר מקצועי•

1000Wהספק •

.ס"כ1.3מנוע רב עוצמה  •

.פעולה הדרגתית לקבלת תוצאות מושלמות•

.  בסיס רחב ליציבות בזמן העבודה•

.ליטר עם מכסה למניעת התזה5קערת נירוסטה גדולה •

לישה וקיפול עם התאמה מושלמת  , מערבלים להקצפה3•

.לדפנות ותחתית הקערה

.מהירויות הפעלה10•

.מכסה שקוף לקערה למניעת התזה•

/  מטחנת בשר )לא ניתן להוסיף אביזרים נלווים •

(בלנדר

שנה אחריות•

430₪עלות 
₪  1290( טלפוני עם עלות משלוח עד הבית)שווי החלפה 



מגהץ קיטור מילוי אוטומטי

EXTRAGLID 

42576: דגם

2400Wהספק מרבי •

,  בר5לחץ קיטור •

גרם לדקה200עוצמת קיטור •

, קלה לניקוי השומרת על הבד EXTRAGLIDEתחתית קרמית •

בעלת פסים אקטיביים המונעת הדבקות המגהץ לבגד ומחליקה על  

הבד בקלילות

חרירי אדים לאורך תחתית המגהץ לגיהוץ יעיל ומהיר•

מערכת מילוי מים אוטומטית•

מתאים לשימוש עם מי ברז•

מונע אבנית–גוף חימום שאינו בא במגע עם מים •

אפשרות לגיהוץ אנכי•

מתקן לאחסון כבל חשמל•

ידית אחיזה נוחה•

שנה אחריות•

₪  360עלות 
599₪:טלפוני עם עלות משלוח עד הבית)שווי החלפה 



שואב אבק מולטי ציקלון

71200דגם 

W 1800עוצמת מנוע •

 460WSPעוצמת יניקה חזקה במיוחד•

צייקלוןגלילי 8–שיטת מולטי ציקלון ייחודית •

היוצרים מערבולת אוויר המפרידה בין 

מאפשר עוצמת  , הלכלוך לזרימת האוויר

יניקה גבוהה בכל משך השאיבה  

וסת עוצמת שאיבה  לחיסכון באנרגיה  •

לסינון  , נשטף קל לניקוי  HEPAפילטר•

אבק ואלרגנים99.99%

בלחיצת כפתור, מיכל מתפרק לניקוי קל•

אביזרי שאיבה לספות ופינות•

שטיחים מתכוונן עם גלגלים/אביזר רצפה•

גלגלים עשויים מגומי קשיח •

שלוש שנות אחריות•

₪ 355:עלות
₪ 599(:טלפוני עם עלות משלוח עד הבית)שווי החלפה 



מיקסר שולחני

SUM500

וואט עוצמתי ושקט במיוחד   גיר  1000מנוע 

מתכת איכותי לפעולת ערבול מיטבית ואריכות  

מהירויות ופונקציית  6בורר עוצמה בעל . ימים

הקצפה וערבול  , מושלם ללישת בצקים . פולס

.  תערובות

₪ 320:עלות

SAMURAI

מיקסר שולחני

SUM350

W 800 :מנוע

1290W  Max Locked motor

בורר עוצמה  ' ל5.5קערת נירוסטה בקיבולת 

, עם תאורת לד כחולה מושלם ללישת בצקים 

,  שחור: צבעים. הקצפה וערבול תערובות

שמנת

₪ 300:עלות



מעבד מזון

:דגם FP244 
,  שייקים, מעבד מזון קל ונוח לשימוש משקאות

'וכואייסים

עיצוב קומפקטי לאחסון קל וחסכוני במקום קערה  

!ואביזרים ניתנים לניקוי במדיח הכלים

700 W"
235₪

W 800

1290W  Max Power

ליטר עם ידית  5.5קערת נירוסטה בקיבולת 

כולל בלנדר עם כד זכוכית שמתחבר  , אחיזה

,  מקצף נירוסטה: כולל, לחלקו העליון של המיקסר

בורר עוצמה  , וו לישה לבצק ווו גיטרה מאלומיניום

מהירויות לבחירה ופונקציית פולס תאורה  6עם 

בצבע כחול סביב לבורר העוצמה מנוע עוצמתי  

ושקט במיוחד

365₪:עלות

SAMURAI



1.5-כ)מנות 6-10-הכנת גלידה ל

.דקות20-30בזמן של ( ליטר

דפנות מבודדות השומרות על  

. טמפרטורת המרכיבים

פנים הקערה עשוי נירוסטה מה  

שמאיץ את תהליך ההקפאה

קערה הניתנת להקפאה -קל לשימוש

שעות8

המקל על  צינורהזנהרחב

מזיגתהתוצרים

סבון חמימים-במי-קל לניקוי

מכסה שקוף המאפשר בקרה בזמן  

.פעולת ההכנה

פתיחת מכסה בזווית רחבה המקלה 

.מריכיביםעל הוספת 

סורבה או  , ליטר גלידה1.5-מכין כ§ 

.יוגורטפרוזן

₪ 270:עלות



DT7005
מגהץ מברשת אדים

מברשת אדים קומפקטית וקלה 

לריענון וחידוש  אידאלית!לשימוש

לכל סוגי  ולנסיעותמתאימההבגדים 

.גם העדינים במיוחד, הבדים

260₪:עלות

DT8135 
.שניות בלבד40חימום מהיר של ! תמיד מוכן לשימוש

אין צורך ! גיהוץ אנכי קל ונוח עם תוצאות מעולות

לגהץ באמצעות קרש 

.הודות לעיצוב הייחודי של המגהץ

.מירביתמיכל מים נשלף לנוחות 

הודות לתפוקת האדים  : פעולת ריענון וחיטוי הבגד

המגהץ מחטא, הרחבה

ומחסל חיידקים ומותיר את הבגד נקי ורענן לאורך זמן

340₪:עלות



סיר טיגון
HR500

, פס'צי: מאפשר הכת מגוון מאכלים

,  (אנטיפסטי)ירקות צלויים ,  שניצלונים

.  ועודמאפינס, חלקי עוף ונתחי  בשר

        RAPID AIR CIRCULATIONטכנולוגית  
אויר חם לקבלת  סירקולצייתשמשלבת 

סל עם ציפוי  . תוצאה  זהובה ופריכה 

"ליטרים3טפלון בקיבולת 

ח "ש260:עלות

SAMURAI



SUFP14 180
,  פריסה וגרור מזון, מעבד מזון מושלם לקיצוץ

.הקצפה ולישת בצק

W500מנוע עוצמתי עם הספק 

,  לישת בצק/להב קיצוץ מזון , בלנדר: כולל 

ודסקיות  , אביזר להקצפה, מסחטת פירות הדר

. פריסה/עבה /לגרור דק 

ח  "ש210:עלות

SAMURAI

מ

SUFP16 285

,  פריסה, מעבד מזון מושלם לקיצוץ

.גרור מזון ולישת בצק

W1000מנוע עוצמתי עם הספק 

ליטר3מיכל עיבוד בנפח 

ותוכנית  ' ל1.75כולל בלנדר בקיבולת 

.שייקיםייעודית להכנת 

.כולל תכנית ייעודית לכתישת קרח

₪  320:עלות



SISCB25

W10הספק רמקולים 

תומך קישוריות  

' , בבלותות NFC 

וטעינה אלחוטית 

₪ 220:עלות

simplysound



מסחטת מיצים קשים
:דגם CRJ35 

800לסחיטה ומיצוי של פירות וירקות קשים 

דחיסה גדול פתח,סחיטהמהירויות 2-וואט

₪ 210:עלות

crown



DELONGHI
mw362

פרפקטומיקרוגל 

עוצמות מיקרוגל  5ליטר20

לבחירה

265₪
ח"ש800שווי שוק 

מיקרוגל  DELONGHI
ליטר23

8. עוצמות מיקרוגל לבחירה5

תוכניות אוטומטיות

315₪
ח"ש999שווי שוק 



ליטר 20מיקרוגל דיגיטלי  GRAETZ

רטרובעיצוב 

ח"ש225



מעבד מזון  

2, ואט 1000מנוע 

מהירויות  משתנות 

קערה  . הפעלה לסירוגין+

כולל . ליטר 3-גדולה 

דסקיות דו 3: אביזרים

דק  )פריסה וגירוד -כיווניות

להב כפול לקיצוץ  ,  (ועבה

מקצפה  ', בשר ירק וכד

,  אביזר ללישה, כפולה

. מרית

330₪:עלות



,  חשמלי סלייסר

המכשיר האהוב  

והמוכר רק עכשיו 

!  בחיים יותר קלים

מתחבר לחשמל וחותך  

. פורס לפי בחירתך/ 

דיסקיותמגיע עם 

נוספים לפי צורך 

.המשתמש 

180₪:עלות



אופה לחם 

CHROMEX

250₪:עלות



מסחטת פירות קשים מקצועית ביותר  

נירוסטה מוברשת איכותית ביותר • 

מהירויות שונות 5• 

מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה על חיי • 

המנוע 

מיכל ענק לאיסוף הפסולות • 

יכולת סחיטה גבוהה להוצאת מקסימום מיץ  • 

מהפרי 

סכין המסחטה מנירוסטה • 

כוס מזיגה גדולה ומיוחדת• 

וואט 850עוצמה • 

וואט   1400עוצמה מקסימלית •  MAX LOCKED 
MOTOR 

.נירוסטה: גימורשחור:צבע

230₪:מחיר

דגם:
JE230 :דגם

מסחטת מיצים

טכנולוגיה חדשנית לשמירה על הטעם  

.  מהירויות משתנות2המקורי ועל הוויטמינים 

יכולת סחיטה  . מיכל ענק לאיסוף הפסולות 

סכין  . גבוהה להוצאת מקסימום מיץ מהפרי 

כוס מזיגה גדולה . המסחטה מנירוסטה 

:  צבע. קלה לניקוי. שקטה ביותר. ומיוחדת

מנוע . כסוף  DC.  וואט200עוצמה ,

RPM80

₪ 275:עלות

JES890



JE900 :דגם

מסחטת פירות קשים מקצועית  

נירוסטה מוברשת איכותית • 

מהירויות שונות 5• 

LCD צג:

מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה על חיי המנוע  •

מיכל ענק לאיסוף הפסולות • 

יכולת סחיטה גבוהה להוצאת מקסימום מיץ מהפרי • 

. סכין המסחטה מנירוסטה• 
.ליטר1.1כוס קנקן מזיגה • 
.ליטר2מיכל פסולת • 
מגן מנגנון התחממות יתר במנוע • 

.נעילת בטיחות• 
וואט 800עוצמה • 

וואט 1000עוצמה מקסימלית • 

MAX LOCKED MOTOR
₪ 240:עלות

: MG578 :דגם

מטחנת בשר איכותית ביותר מנירוסטה לשימוש מאסיבי  

(.תעשיתית)
.זהה למטחנה תעשייתית( 8מס )פתח המטחנה גדול ביותר • 
.המטחנה בנויה מיציקה לעמידות לשנים רבות• 
.כפתור הפעלה כולל רברס לשחרור מזון תקוע• 
.כפתורי בקרה מוארים• 
פאנל קדמי  מעוצב בצבע נירוסטה• 

.ייחודי לעמידות גבוהה לאור שניםברסלמחבר • 
(מחבר ברזל)מיוחדת להתמודדות עם מזון קשה במיוחד • 
.רשתות מנירוסטה וסכין חיתוך איכותיים ועמידים לאור שנים3• 
.קבב/ נקנקיותאביזר להכנת • 
.מכשיר להכנת עוגיות בצורות שונות• 

וואט 3000מקסימום . וואט500עוצמה מינימום •  MAX 
LOCKED MOTOR

₪ 245: עלות



סיר טיגון ללא שמן בטכנולוגיית 

Air Fryer 
בריא ללא שומן " טיגון"אויר חם הזורם במהירות עצומה מאפשר 

ידית מבודדת לנוחות השימוש+ דפנות קרות 

גוף חימום מנירוסטה

דקות עם צליל התראה30טיימר 

ליטר עשוי מתכת ואמייל לשילוב  3.5מיכל טיגון גדול במיוחד 

מושלם של חום ועמידות
1500עוצמה חזקה של  W 

קל לניקוי על ידי פירוק פשוט
ציפוי אמייל

₪  260:עלות
₪ 1000שווי בחנויות 

:סיר טיגון ללא שמן בטכנולוגית AIR FRYER 
סיר טיגון  ללא שמן בטכנולוגית

אויר חם הזורם במהירות עצומה מאפשר  

בריא ללא שומן " טיגון"

ידית מבודדת לנוחות השימוש+ דפנות קרות 

גוף חימום מנירוסטה

דקות עם צליל התראה30טיימר 

ליטר עשוי מתכת  3.5מיכל טיגון גדול במיוחד 

ואמייל לשילוב מושלם של חום ועמידות

1500עוצמה חזקה של  W 
קל לניקוי על ידי פירוק פשוט

ציפוי אמייל

₪ 285:עלות



TO360IX :דגם

ליטר מפואר ביותר 35טוסטר אובן בנפח  

.פאנל הטוסטר בציפוי זכוכית יוקרתית 

.דלת זכוכית כפולה ועבה במיוחד 

גופי חימום מנירוסטה4

דקות60-טיימר הפעלה

מעלות100÷230ווסת טמפרטורה 

מגש תחתון לאיסוף פירורים

דלת זכוכית כפולה

נירוסטה : צבעים

בקר הטמפרטורה

בורר מצבי הפעולה

מדף מגש אפיה

ידית לנשיאת המגש

תאורה פנימית

וואט1600

ח  "ש295:עלות

MW4423 :דגם

ליטר23נפח 

טיימר דיגיטלי• 

אנגלית/פאנל המכשיר בעברית• 

תוכניות חימום6• 

הפשרה לפי זמן ועוצמה• 

ידית משיכה ארגונומית• 

מנגנון בטיחות מפני ילדים• 

נירוסטה:צבע• 

וואט800עוצמת המיקרו • 

₪ 295:עלות



TOG3030B :דגם

ליטר מפואר  30טוסטר אובן בנפח 

הטוסטר בציפוי זכוכית  פאנל.ביותר

דלת זכוכית כפולה ועבה  . יוקרתית 

גופי חימום מנירוסטה כולל 4במיוחד 

ווסת.דקות60-הפעלהטיימר.טורבו

.  מעלות100-230טמפרטורה       

פנים  . מגש תחתון לאיסוף פירורים

הטוסטר צבוע באמייל שחור דלת 

1600. שחור: צבעים. זכוכית כפולה

וואט

ח  "ש280:עלות

.ליטר6קיבולת • 

תיבת בקרה ותצוגה דיגיטלית• 

פונקציות שמוגדרות מראש15• 

:לחצנים תצוגה

v לחצן שמירת חום

v לחצן טיימר בישול

v לחצן תפריט

v  לחצן+

v  לחצן-

v לח תפריט הפעולות

v לחצן טיימר השהייה

v לחצן רמת הלחץ

v לחצן הגדרה ידנית

.שעות24טיימר מוגדר מראש ל • 
וואט1000• 

₪ 280:עלות



MIC823 :דגם

מיקרוגל

ליטר23פח נ

טיימר דיגיטלי

אנגלית/פאנל המכשיר בעברית

תוכניות חימום8

הפשרה לפי זמן ועוצמה

ידית משיכה ארגונומית

מנגנון בטיחות מפני ילדים

שחור: צבע

וואט800עוצמת המיקרו 

.וואט1000עוצמת גריל 

מ "ס38: עומק/ מ "ס29.5: גובה/ מ "ס48.5:רוחב: מ"מידות בס

₪ 360:עלות

TAF2023IX :דגם

טוסטר אובן משולב

ליטר23קיבולת גדולה של 

.חיסכון במקום–פעולות במוצר אחד2

1700–עוצמה חזקה  W.
ויוקרטיצג דיגיטלי מואר 

שלל תוכניות מובנות

.גימור מרהיב מנירוסטה מוברשת

ח "ש350:עלות



FPS720W/B דגם:

.ליטר 3.5קערה בנפח 
ליטר1.8בלנדר גדול בנפח • 

מטחנת קפה ותבלינים• 

.גירוד, קיצוץ, דסקיות לחיתוך5• 
להב לישה• 

להב קיצוץ • 

מצב + מהירויות 2•  PULSE
רגליות וואקום לאחיזה נוחה ובטוחה על  •

השיש

מנגנון בטיחות• 

לבן/מגיע בצבע שחור• 

וואט1000הספק מנוע • 

ח  "ש295:עלות

HR7320/00 :דגם

מעבד מזון חדיש

700W
הפעלה לסירוגין+ מהירויות משתנות 

ליטר3.5קערה בנפח 

ליטר1.8בלנדר גדול בנפח 

ל "מ250קיבולת גביע . מטחנת קפה ותבלינים

סכין פלדה לקיצוץ מושלם

דסקית לפריסה וגירוד

מקציף, להב לישה

מנגנון בטיחות לפתיחת המכסה 

₪  380:עלות



W600 :מנוע עוצמתי בהספק של

' ל4קערת ערבול 

מהירויות שונות8-בקרת מהירות ל

מערכת בקרת פעילות ומהירות אחידה בכל  

הדרגות

חלד-מקצף מפלדת אל, מערבל, וו לישה: אביזרים

ח  "ש280:עלות

KM460W/BL :דגם KMS1050:דגם

.מנירוסטה מוברשת, ליטר5קערה בנפח 
תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי הקערה• 

מערכת גלגלי הנעה פנימית מתכתית לביצועים מושלמים • 

.לאורך זמן ארוך במיוחד
מספר מהירויות6ווסת מהירות סיבובי בעל • 

כיסוי קערה שקוף• 

רגליות גומי בבסיס המיקסר לפעולה יציבה• 

הספק  •  W1000, רעש עבודה נמוך

:אביזרים נלווים 
וו הקצפה• 

וו לישה• 

וו גיטרה• 

מגן קערה• 

ח   "ש345:עלות



₪ 420:עלות



ופונדו4מכשיר קרפ 
פלטות מתחלפות וכלי פונדו מכשיר מיוחד  3מגיע עם 

משטח אלומיניום נון  ,חביתיות , סים'בלינצ,להכנת קרפים 

סטיק  להחלפה משטח הכנה עגול ותחום למניעת נזילות  

חימום המספק  גוף.דביקטפלון ייחודי בלתי עשוי.הבלילה

ביקורת ונורת  נורת.ההכנהפיזור חום אחיד בכל שטח 

פלטה.הרצויהלכיוון רמת החום תרמוסטט.מוכןמצב 

פנקייק פלטה מתחלפת  ,מתחלפת  להכנת חביתיות 

פורס בלילה  :אביזרים להכנת כל סוגי הגרילה'פלנצ

,  מרית.ההכנהלפיזור אחיד של הבלילה על משטח 

מזלגות פונדו6.קיפול והוצאה של הקרפ, להפיכה 

ח"ש200



ILUMINA 2 SLICEמצנם 

אילומינהמצנם נירוסטה מעוצב ויוקרתי מסדרת 

היוקרתית

מהיר  55%-ב–טכנולוגיית חימום וקלייה מהירה 

יותר

Illuminaטבעת אור ייחודית  משנה את הצבעים -

במהלך הקלייה

אפשרויות לקלייה מחימום קל ועד השחמת לחם  6

קפוא

W1000הספק 

180₪:עלות



אפייה על -תנור להכנת פיצה 

לבנים

1200W חימום , בורר טמפרטורה

246°עד  C
בסיס אבן  , גופי חימום כפולים

קראמית

דקות5אפיית פיצה פריכה ב 

ח"ש160:עלות



סיר טיגון

ליטר4בנפח נישלףמיכל 

מיגווןלהתאמה לטיגון טרמוסטט

סוגי מזון

מנגנון בטיחותי כפול למניעת  

התחממות יתר

חלון תצוגה לבדיקת מצב הטיגון  

מכסה הנפתח אוטומטית בלחיצת  

כפתור

ריחותוניטרולפילטר לסינון 

,  סלסלה גדולה וארוכה במיוחד

לטיגון דגים בשלמותם

ידית אחיזה ודפנות קרים

וואט2300

רשת טיגון גדולה במיוחד מתאים  

לטיגון עופות בצקים ירקות

גימור נירוסטה

היבואן  ברימאגי "אחריות לשנה ע

הרשמי בישראל

,160₪:עלות



מתנות מעוצבות



"רגע של קפה"סט 

חלקים18

ספלים6,צלחות קינוח6,קעריות6

שוקולד בפי וי סי ונשיקות במארז נייר, מגבת מטבח

ח"ש210:עלות



:ר'בוצמארז 

כלי  , איכותיר'בוצ

חרס

כיריים/ לתנור

משחיז  + סכין

-סכינים

פוד אפיל

הגשהכלי,סילן

+  נשיקות,מעץ

מרשמלו

במארז נייר

ח"ש265:עלות



סט  , ארקוסטיל-מאורךר'בוצ

קעריות  6,הגשה מעץ

ושמן  קמיליהרוטבי 2,למתבלים

ה'דרגזית איכותי ושוקולד 

ח"ש215:עלות



מחבת סטייק איכותי מלא  

בכל טוב

220₪:עלות



מגשי אינגליש  2,ספלים6סט : סט שחור לבן

מארז,סימארז שוקולד בפי וי ,מעוצבים 

שוקולד מריר



צלחות פסטה מלחיה 6+ צלחת הגשה: מארז פסטה

כף פסטה, מגבות מטבח2,פסטה לבחירה+ פלפליה

ח"ש155:עלות



שק  , קערת קרמיקה על מעמד עץ עם כפות עץ

קעריות הגשה קטנות על מעמד עץ3, תבלינים/אגוזים



:מארז חגיגי הכולל

מפת שולחן משובצת

(מבחר מפות וגדלים)

תפוח, זוג כפות עץ

מיובש ואגוזי מלך

במארז פי וי סי

קונפיטורות בצנצנת2

210₪:עלות



סט  , קנקן תה מפורצלן: מארז קרטון הכולל

מארזי שוקולד 2, כוסות ותחתיות מעוצב

מארז שוקולד בפי וי סי, בקרטון



,  מחבת סטייק מלבני עם מלקחיים: הכוללמארז לסטייק

2, תבלין לסטייק, סכיני סטייק6, צלחות לסטייק מעץ6

כף מעץ, מכבות מטבח



.קערת סלט מרובעת מזכוכית

אגוזים ותבלינים  , זרעונים: תערובת,אישיותקעריות 6

.מטבחמגבת,לסלט

.במארז קרטון



2,כוסות זכוכית6,קומקום מעוצב מיציקת ברזל

חליטות תה



אתם תבחרו את הסיר והתכולה ואנו נארוז  

חגיגי לכבודכם



עם מכסה זכוכיתרוסטר

כפתור לטפטוף יין

מגבות מטבח2

קמיליהרטבי2

צנצנת נשיקות

במארז צלופןה`דרגשוקולד 



פנאי וטקסטיל



שנים בכפוף לתעודת האחריות5:אחריות

מבער נירוסטה

קל לניקויי

משלב שלושה אלמנטים בגריל אחד

.משטח צלייה ומשטח בישול, משטח טיגון

גרם  460חד פעמיים מיכליםמופעל באמצעות 

שעות4-המספיקים ל

מיועד לשטח ולחצר
(ללא מיכל גז)195₪:עלות

₪ 25:עלות מיכל

גריל נייד שלושה מצבים

איכותי מאוד-סט כלים מהודר למנגל

ומעוצב

מגיע בכלי אחסון 

₪ 225:עלות

סט  מנגל  בכלי אחסון



לשימוש במקום מאוורר היטב

.'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 

155₪:עלות
₪ 10:גזבלון:עלות

גריל גז נייד לשטח

שנת אחריות:אחריות

2600מבער נירוסטה עוצמה  W
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

₪ 155:עלות
₪ 25:עלות מיכל גז

ביוואקמבער 



גריל פחמים 
לא תופס מקום• קל לניקוי • להפעלה מגוריםפשוטלמרפסות בבנייני אידיאלי 

.בכל מצב ובכל עת, על האש בכל מקום

(.פחםדיסקיות5) קופסת פחמים + מחיר גריל 

₪ 250:עלות
ח"ש540שווי שוק 



גזיבו

הנפתחת ונסגרת ללא מאמץגזיבוסככת צל 

הודות לפטנט ייחודי ובלעדי הכולל

שלד פנימי בצורת מוט טלסקופי מתקפל 

עוגני חול צדדים4-ו

ללא חבלים ויתדות מיותרים

כולל מארז נשיאה ,VUבד מסנן קרינה 

190גודל  X190 מ"ס

160₪

או לרכב /מחמם נייד לבית ו/מקרר

שקט AC/DCמנוע 

מעל לטמפרטורת החדר /מעלות מתחת15

עם ידית נשיאה נוחה

V12עם חיבור למצת הרכב 
220או  V חיבור לחשמל

ליטר27

ח"ש245



אנשים4-ל גזיבוצלייה מיני 

280₪
ח"ש799שווי שוק 

אנשים8-ל הוריזוןצלייה 

ח"ש300

ח"ש860שווי שוק 

אנשים5-צלייה נירוונה ל 

ח"ש225

ח"ש650שווי שוק 



SPORT PRO

DV9000 PLUS
מצלמת דרך דו כיוונית 

יגה'ג16זכרוןכולל כרטיס 

.  לתיעוד אירועים ותאונות בזמן נהיגה וחניה

'אינץ2.7בגודל  LCDמסך 

כולל כרטיס זיכרון  HDצילום וידאו באיכות 

GB 16, מעמד הנצמד בוואקום לשמשת

.להטענה והעברת נתונים  USBלרכב וכבל 

ח "ש240:עלות

DV8500 PLUS
16זכרוןמצלמת דרך דו כיוונית כולל כרטיס  G

:לתיעוד אירועים ותאונות בזמן אמת כולל  לצילום 

,  אוטומטי עם התנעת הרכב ושמירת קבצי תאונה

Loop Recoding הקלטה בזמן , הקלטה מחזורית

זיהוי תנועה וצילום , חנייה Date stamp  כולל

.תאריך ושעה מובנה

כולל כרטיס זיכרון ' אינץ4בגודל  LCDמסך  GB 16 

  USBמעמד הנצמד בוואקום לשמשת לרכב וכבל ,

להטענה והעברת נתונים

ח "ש240:עלות



שרוול  + מושב עיסוי אורתופדי רב תכליתי 

רכב/משרד/ לחץ מתכוונן לשימוש בבית 

₪ 200:עלות
370₪:שווי החלפה

רטט ייעודי לצוואר  + מכשיר עיסוי שיאצו 

כולל חימום , ולכתפיים

₪ 205:עלות
₪ 450:שווי החלפה ברשת דר גב



, רטט, שלט+ כרית עיסוי שיאצו 

,  כתפיים/גב/רב תכליתית  לצוואר

כולל חימום

₪ 290:עלות
ח"ש500שווי החלפה 

מכשיר עיסוי חשמלי מקצועי

חימום+ ראשים 3,עיסוי הקשה

₪ 230:עלות
ח"ש400החלפה 



חימום + ראשים 6, מדרך עיסוי שיאצו

₪ 245:עלות
ח    "ש600שווי החלפה 

מכשיר עיסוי שיאצו רב תכליתי 

לפירוק לשני חלקים ניתן,חימום+ 

מדרך :ומאפשר מגוון שימושים 

לכתפיים ולצוואר, לגב, לרגליים

₪ 270:עלות
ח"ש600שווי החלפה 





מיטה מתנפחת
KING BED
:מידות

203x152x40 מ"ס

PVC בשילוב בד קטיפתי

קונסטרוקציה פנימית

משאבה חשמלית משולבת

רכב/לבית

הכנסת אוויר/ הוצאת 

סוגי פיות ניפוח3

160₪:עלות



אוהל פתיחה מהירה

4-ל INSTANT
:מידות

235x210x130 מ"ס

מוטות מובנים באוהל

פשוטים-הרכבה וקיפול

דוחה שמש–בד כסוף 

זוגי שק שינה  TORNADO
מטר2.2*1.4:מידות

פוליאסטר100%

בטנת פליס נעימה



ליטר42/5/1.25קומבוגלגלים +סט קירור כחול 

'ח"ש305

מושבים בייסיק בסיס כסוף בד כחול3נדנדה 

ח"ש370



תיק אחסון נשלף לגג הרכב

מ”ס120/50/40-55: מידות

PVC TARP : חומר

כיס פנימי+ רצועות מתיחה צדדים 6עיצוב מלבני עם : תאור

מתלבש על גגון שמותקן על הרכב בלבד מגשם: הערה

מגשם: הגנה

שחור: צבע

CAMPTOWN

ח"ש200



DARNA יק גרי'מנגל חשמלי מג

שח240

סוזוקי מברגה

מהיר.מסוללות 2במזוודה  V 64 .

'מברגה דו כיוונית בעלת ווסת אלקטרוני וקלאץ

.מהלך קדיחה+ מהלכים 18לדרגות חוזק הברגה בעל 
LED למברגה מצורפת מנורת

.גוף מברגה ארגונומי מצופה גומי לאחיזה נוחה

המברגה מסופקת באמצעות מזוודה

.מקדחים וביטים שונים13המכילה 

סוללות המברגה מסוג ליתיום ובעלות עוצמה
. כל אחת Ah-1.5 20-V של

מטען הסוללה מיועד להטענה מהירה של שעה אחת בלבד

ח"ש265



סוזוקי מכונת שטיפה בלחץ

בר110: לחץ מקסימלי

ליטר בשעה390: ספיקת מים מרבית

צלזיוס40°: כניסת מים מרבית' טמפ

פילטר פנימי

יציאת מים קרים

המכונה מסופקת כולל צינור ואקדח התזה

,רכבים, פרגולות, גגות, ניקוי חצרות: מומלץ עבור

'סירות וכו, טרקטורונים

1400W
אחריות שנה

ח"ש325



. בפני קרני השמש97%-95%מעניק הגנה של 

המוצר מיוצר בישראל מבד לייקרה איכותי תוצרת  

,  הרכבה פשוטה ומהירה, קל לנשיאה. איטליה

.הצללה אסתטית ומעוצבת

:מידה L, 225X210
ליחידה₪ 240:מחיר

קיים בגדלים נוספים



+ עם שני פתחים4אוהל ל 

+

נייטשרערכת קפה לשטח גו 

200₪



AMIGO
אנשים8-אוהל ל

שווי בחנויות

499₪
הינם  Amigoאוהלי 

אוהלים קלים להקמה  

מאד  , ומיועדים לקמפינג

מאווררים ומותאמים  

לתנאי מזג האוויר בארץ

.₪ 300:עלות



- Minipresso לשטחמכונת אספרסו

250 ₪

ערכת קפה בתיק צד

קיימים סטים  )סט קפה מושלם לטיולים 

(95₪מ
270₪:עלות



שולחן קמפינג  

מתקפל לשטח 

ולים קומפקטי  

,  ונוח לשימוש

פתיחה  

מהירים ופשוט  

לתפעול

עלות  

110₪:שולחן

זוג כסאות שטח

600פוליאסטר : אריג D, : מסגרת,משולב רשת אוורור

.פאודרמ עם ציפוי "מ16מתכת 

54: מימדים X54X43/84 עומס ,ג"ק2.76:משקל,מ"ס

ג"ק120: מרבי

220₪:עלות זוג כסאות





ערכת קפה מלאה המגיעה בתיק נוח 

מתאים לשימוש בשטח . וגדול

כירת גז : הערכה כוללת. ובטיולים

3סוכר /קפהמיכלי2אן 'טורנדו פינג

מיכל גז נקירה  1כוסות כפית גפרורים 

חד פעמי

110₪:עלות

זוג כסאות שטח

פוליאסטר  : אריג

600D, משולב רשת 

16מתכת : מסגרת,אוורור

.פאודרמ עם ציפוי "מ

54: מימדים X54X43/84 
עומס  ,ג"ק2.76:משקל,מ"ס

ג"ק120: מרבי

220₪:עלות



מי לא אוהב ארוחות שטח  

עשירות  , מפנקות

, בניחוחות וטעמים

המעניקות גם חווית בישול  

בחברה ומשרות קסם של 

את כל זה ניתן  ? אווירה

...הפויקהלהשיג עם 

ניתן להזמין במידות שונות



מבחר תרמילים איכותיים  

במחירים ובגדלים שונים



מזוודות 3סט 

SWISS WINNER  שמונה גלגלים

28, 24.'20גודל 

ח"ש315

מזוודות 2סט  SWISS WINNER  
24.28.'שמונה גלגלים 

ח"ש222



זוג מזוודות  

אינטש  20

עלייה  

למטוס

איכותיות

ח"ש190



|  28' | יח3סט מזוודות קשיחות 

אינטש 20| 24 SWISS 
ARIZONA  פוליפרופלין, פטרול

עם הרחבה בלעדי!!!!! הכי חזק 

שנים אחריות 

מידות כולל גלגלים 

אינטש  28מזוודה גדולה 

77X51X31 130נפח כ / מ "ס

ליטר 

אינטש  24מזוודה בינונית 

66X46X28 90נפח כ / מ "ס

ליטר 

אינטש  20מזוודה קטנה 

55X37X23 55נפח כ / מ "ס

ליטר 

בינונית  / ג"ק4.8משקל גדולה 

ג"ק3.1קטנה / ג "ק4.0

490₪
ח"ש1050שווי בחנויות 



סט מזוודות קלות

20:סט מזוודות בשלושה גדלים

”/24”/28”

כל מזוודה נמכרת גם בנפרד• 

מזוודות קלות במיוחד• 

פוליאסטר חזק ריפסטופבד • 

במיוחד

עיצוב חדשני• 

צבעים אופנתיים• 

תא מרכזי גדול• 

שני תאים קדמיים עם רוכסן• 

שני כיסים פנימיים עם רוכסן• 

ידית טלסקופית עם כפתור לחיצה• 

פינות גומי חיצוניות להגנה• 

מאלומיניוםטרולימנגנון • 

ארבעה גלגלים המסתובבים ב • 

360°-

שתי ידיות אחיזה• 

מחיר תלוי בשילוב הגדלים 

http://www.shugon.co.il/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%95%D7%93%D7%94-20-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%9F-4205-20
http://www.shugon.co.il/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%95%D7%93%D7%94-24-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%9F-4205-24
http://www.shugon.co.il/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%95%D7%93%D7%94-28-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%9F


טרולימזוודות 3סט 

קשיחות בגדלים 

צבע " 28,"24,"20

שחור

₪ 330:עלות

chromex



מזוודת עליה למטוס קשיחה כסוף או כחול
130 ₪

ח"ש300שווי החלפה 



ערכת מטען עוצמתית להטענת  

חירום של רכבים וכן מכשירים  

.ניידים מכל הסוגים

330₪:עלות



STARדגם  JERSEYסט זוגי 
315₪:עלות

689.9₪:שווי החלפה ברשת



White night

מארזים מפנקים מבית ורדינון  

החלפה ברשת  אופציתעם 

ורדינון

כותנה100%סט מצעים זוגי 

200₪:עלות
ח"ש599:שווי החלפה

הארט

ברטרו



מארזים מפנקים מבית ורדינון  

החלפה ברשת  אופציתעם 

קיים במבחר דגמים. ורדינון

כותנה100%סט מצעים זוגי 

200₪:עלות
ח"ש599:שווי החלפה

נייטוויט 

ריטה

ליזה

ססיל

הארט

ברונטה



מארזים מפנקים מבית  

אופציתורדינון עם 

.  החלפה ברשת ורדינון

קיים במבחר דגמים

100%סט מצעים זוגי 

כותנה

200₪:עלות
ח"ש599:שווי החלפה



סדרת מיני מאוס

כותנהבד,זוגיסט מצעים 

200₪:עלות
₪ 649:שווי החלפה ברשת

מצעים במחיר 

מיוחד

החלפה גבוהה  

!!!במיוחד



אמה

מייגן

סט מצעי סאטן זוגיים מפנקים  

ואיכותיים

280₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת



גרייס פרינססשמיכות פוך סינטטי 

- לבן כותנה סמ200/220שמיכה זוגית 

100%

- 270₪:עלות

- ₪ 949:שווי החלפה

תמונה לצורך  

הדמיה בלבד

פוך סינטטי  דיינסטי220\200שמיכת חורף 

פוליאסטר
240₪:עלות

₪ 699:שווי החלפה

זוגי200/220) פלומה12%( שמיכת נוצות אווז

256₪:עלות

₪ 730:שווי החלפה ברשת



:אקסלוסיב

סדרת מגבות חדשה

כולה מחוטי כותנה ,  ZERO 
TWIST,100% כותנה

משובחת

המגבת מצטיינת ברכות וספיגה  

גבהה בשל היותה ארוגה

.מחוט כפול

650משקלה  GSM ,
תחושת הרכות מורגשת לפני 

ואחרי הכביסה ונשמרת

לאורך זמן

3(+ 130*70)מגבות גוף2סט 

(90*50)מגבות פנים

ניתן לעשות שילובים  )245₪:עלות

(שונים בהתאם לתקציב כמובן

740₪:שווי החלפה ברשת

מגבות5סט 



מגבת פנים -אפור בהיר טאצדרים 

אפור בהירסמ50/90

100%כותנה 

79₪שווי החלפה ₪ 25
70/130

כותנה100%

ח"ש120שווי החלפה ₪ 42

אורבן

גודל פנים50/90

89₪שווי החלפה ₪ 30
גודל גוף70/130

179שווי החלפה ₪ 48

ח"ש



כותנה100%מצעים זוגיים 

במגוון דגמים

180₪:עלות המתנה

599₪:שווי החלפה ברשת 



100%סט מצעים זוגי סאטן  

כותנה סרוקה

259₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת

דגם אליסון  

סאטן

סאטןקרלהדגם 



סט אמבטיה מעוצב
כיתן70/140מגבות גוף 2

כיתן50/90מגבות פנים 2

כלי סבון מעוצב

כלי מברשות שיניים 

מברשת אסלה

40/60שטיחון אמבט 

ח"ש230



,כותנה100%, חלקים4סט מצעים זוגי 

160X200 צבעוני, מ"ס

190₪:עלות
₪ 650:שווי החלפה ברשת



זוג כריות שינה אורתופדית

תעלות  , אלסטיתויסקויצוקה 

בד , אוורור להורדת הטמפרטורה

משולב סיבי במבוק

₪ 230:עלות
ח"ש800שווי החלפה בחנויות 

אלסטית בעלות  ויסקוזוג כריות שינה אורתופדיות 

, אפקט קירור כפול

ל מצנן משולבים ביציקה  'אלסטי וגויסקועשויות 

,אחת

צד אחד בד מצנן : כיסוי דו צדדי  Cooling Fabric 

המעניק אפקט קירור וצד שני פליז מלטף ומפנק

283₪:עלות

₪ 1,000:שווי החלפה ברשת



מילוי פוך סינתטי בתחושת  , שמיכת חורף זוגית

,פלומה

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר "מ/'גר350משקל המילוי 

+

100%, חלקים4סט מצעים זוגי 

,כותנה

160X200 צבעוני, מ"ס

330₪:עלות
₪ 1,150:שווי החלפה ברשת



מארז ללין בלבן

כותנה100%זוג חלוקי מגבת מפנק ∙ 

מידה  , כותנה איכותיות100%מגבות גוף 2∙ 

130 *70

270 ח"ש

Lalineשווי החלפה ב  ח"ש759



מגש פינוק

חלוק רחצה נעים ורך

מגבות 2 DIVD 50X90
מפיץ ריח

ח"ש215

מארז מקלחת מפנק

מארז חורף מפנק

שמיכת  
REENE200X220

מאגים לשתייה חמה 6

מגש מלבני

CHEFמצקת 
ח"ש215



פטיפון דיגיטלי מקצועי-פטיפון 

רטרופטיפון איכותי בעיצוב 

ויניללהשמעת תקליטי 

אופנתיתרטרובאריזה מעוצבת כמזוודת 

עשוי עץ בציפוי דמוי עור

RPM 87/ 54 / 31-33מהירויות השמעה לתקליטים 
3Wאיכותיםמקולים 2

AUXחיבור , מובנה' כולל חיבור בלוטוס
כולל מקליט המאפשר המרת תקליטים

לקבצים דיגיטאליים

FMרדיו מובנה 
35 X 25.5 מ”ס

ח "ש270:עלות



360 ₪



מצלמות אבטחה

ח"ש225

ח"ש210



ח"ש215



ח"ש200ח"ש180



ח"ש180



ח"ש250



HX-EP900עם דיבורית דגם  IN EAR TRULY WIRELESSאוזניות 
:תכונות ורכיבים

• . JAM Audioמבית In Earאוזניות 
• Wireless Truly - !החופש האלחוטי האולטימטיבי ללא מגבלות וכבלים כלל

• • .Bluetooth 4.1 (A2DP, AVRCP)תקן האודיו האיכותי 
• .מטר9.5קליטה אלחוטית לטווח של עד 

• מעטפת חיצונית מסיליקון קל משקל ורך במיוחד לנוחות מקסימלית לאורך כל 

. היום

• איטום ובידוד , סטים של מתאמי אוזניים בגדלים שונים להתאמה אופטימלית4

. רעשים

• • עצירת /דיבורית לטלפון סלולארי עם כפתור רב תכליתי המאפשר ניגון

ניתוק שיחות והפעלת /מענה, מוזיקה Siri  אוGoogle Assistant. 
• . שעות השמעה אלחוטית3יון נטענת המאפשרת עד -סוללת ליתיום

• מחזורי 15קופסת נשיאה וטעינה מהודרת בעלת סוללה מובנית המאפשרת 

. שעות שימוש באוזניות45טעינה שהם 

• ו USBקופסת הטעינה בעלת כניסת 
משמשת גם כמטען לכל טלפון נייד

.₪ 270:עלות



אלחוטיות אוזניות 

Jam Out There HX-
HP303

ON EARאוזניות 
עם  דיבורית+בלוטות

מנגנון ביטול רעשים  

ANCאקטיבי 
₪ 220:עלות

אוזניות 

On Ear + דיבורית

229₪:עלות

אוזניות קולר

In Ear

דיבורית + ' בלוטות

205₪:עלות



אוזניות 

In Ear בלוטות ' Truly 

Wireless + דיבורית

₪  325:עלות
אודיואם'ג

Out There

, דיבורית+ ' בלוטות On Earאוזניות 

ANCמנגנון ביטול רעשים אקטיבי 

₪ 189:עלות





+  נטען ' רמקול נייד בלוטות

עמיד במים ובפני  , דיבורית

-צף על פני המים , זעזועים

Chant Sport 
₪ 295:עלות

רמקול נייד - Marley
- No Bounds Sport

EM-JA016 :דגם

+  נטען ' רמקול נייד בלוטות

דיבורית

עמיד במים ואבק

₪ 265:עלות

'  רמקול נייד בלוטות

דיבורית+ נטען 

₪ 229:עלות



שריפת  , מרחק, מד כושר המציע חיווי על צעדים

הצמיד  . זמן פעילות יומי ואיכות שינה, קלוריות

עמיד במים ובעל זמן סוללה ארוך של עד שבוע

Runtastic



וטעינה  H7כולל משדר  A300שעון דופק 

USBבאמצעות 
ללא צורך  M200שעון דופק

GPSברצועת דופק כולל 



כיסא מחשב איכותי

210₪



יקב רמת הגולן  , 2018גוורצטרימנרסדרת ירדן , יין לבן

,ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,  נפוליטנים משוקולד חלב מקדמיה-ספיר

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

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחריםפארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו-ספיר

קקאו ובציפוי סוכרי דק עם טקסטורה  מוצקי70%תפוז סיני שלם בעיטוף שוקולד מריר -"חלוקי הנחל"סדרת -פבלס
.מיוחדת

.

₪ 195:עלות



שוקולד זברה מריר ולבן  ,"קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

,מקופל

חתיכות קרמל ומלח  , בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן
,  ים

,קרמל ומלח ים, שברי שוקולד חלב עם בוטנים

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

אשכולות שוקולד חלב עם  , בוטניםס'קלסטרקופסת פח המכילה-ארגמן
,שברי בוטנים

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

,גרייארל–חליטת תה אנגלית קלאסית -אמבר

,לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה ומרגיעה-אמבר

,מנטה-(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב-אמבר

,קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת סוכר-שהם

קופסת פח המכילה אגוז לוז בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת  -שהם
,קינמון

70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום
,קקאומוצקי

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-יהלום
,אגוזי לוז מובחרים

משוקולד מריר וחלב עם קרם  " קאפרל"מגוון פרלינים משובחים -יהלום
,אגוזים ושברי פולי קקאו

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

,  נפוליטנים משוקולד חלב מקדמיה-ספיר

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

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר
,אגוזי לוז מובחרים

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף שוקולד לבן-טופז

,תערובת קורנפלקס בשוקולד חלב ולבן-טופז

,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

.מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותדובשניות תערובת-טופז

₪  250:עלות



,"רקאנטי"יקב , מהדורה מוגבלת, שיראזסוביניוןקברנה יין אדום

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותתערובת דובשניות -טופז

,תערובת קורנפלקס בשוקולד חלב ולבן-טופז

,תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף שוקולד לבן-טופז

,מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

,קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת סוכר-שהם

,אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטרקופסת פח המכילה-ארגמן

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

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

,מרעננת וריחנית-ולימונענע

,עוגיות כוסמין מלא שטרודל תפוחים וכדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלאקופסת פח המכילה-אלמוג

-אנגלית קלאסית ומנטה-גרייארל-חליטות תה מיוחדותקופסת פח המכילה-אלמוג

,(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב

,מארז פנינה עם ספיר בוטן בעיטוף שוקולד חלב וספיר צימוק בעיטוף שוקולד חלב-פנינה

,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחריםפארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרלינינפוליטנים משוקולד חלב מקדמיה וספיר ספירמארז פנינה עם -פנינה

.קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת קקאו-שהם
₪  250:עלות



,תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף שוקולד לבן-טופז

,תערובת קורנפלקס בשוקולד חלב ולבן-טופז

,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותדובשניות תערובת-טופז

,ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז

,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב-טופז

,מיקס פרלינים משובחים באריזה גדולה-פנינה

,מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

,  נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה-ספיר

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

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,לוז מובחרים

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,מנטה-(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב-אמבר

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

,כדורי שוקולד חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

,יפס'גרנולה מכוסמין מלא עם שוקולד צעוגיות-אמבר

,קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת סוכר-שהם

,קופסת פח המכילה אגוז לוז בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת קינמון-שהם

,פקאן סיני בעיטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת קקאוקופסת פח המכילה-קורל

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

,לוז ושקדיםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן

,שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים

אשכולות שוקולד חלב עם שברי  , בוטניםס'קלסטרקופסת פח המכילה-ארגמן

,בוטנים

מוצקי70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום

,קקאו

משוקולד מריר וחלב עם קרם אגוזים  " קאפרל"מגוון פרלינים משובחים -יהלום

ושברי פולי קקאו

₪ 280:עלות



:מ המכיל"מ70/260/360מגש עץ דקורטיבי במידות 

ל"מ250, שמן זית כתית מעולה●

גרם320, רוטב חרדל דבש●

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות●

גרם185, ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים●

גרם240, מרקחת תפוזים כתומים●

גרם250, דבש טהור מפרחי בר●

גרם120, תמרים טבעיסילאן●

גרם120, מרקחת תאנים סגולות●

גרם60, שוקולד קוקוססילאןממרח ●

 HOLYגרם 100אגוזי לוז מצופים שוקולד מריר ●

CACAO

גרם ממה50, אננסקינואהחטיף ●

גרם ממה50, חטיף תמר בננה פקאן●

200₪:עלות●



,"אדיר"יקב-סוביניוןקברנה , ל"מ500,כרם בן זמרה, יין אדום

,"אדיר"יקב, ל"מ500,כרם בן זמרה, יין רוזה

,  חתיכות קרמל ומלח ים, בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה-ארגמן

,קרמל ומלח ים, שברי שוקולד חלב עם בוטנים

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

,אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטרקופסת פח המכילה-ארגמן

המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-יהלום
,מובחרים

,  נפוליטנים משוקולד חלב מקדמיה-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

מוצקי70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 
,קקאו

,יפס'גרנולה מכוסמין מלא עם שוקולד צעוגיות-אמבר

.עוגיות כוסמין שטרודל תפוחים-אמבר

₪ 300:עלות



חבילה טבעונית מפנקת

:מארז לימונים דקורטיבי

גרם300רוטב ברביקיו מעושן ●

גרם320גריל שום וכמון סילאןרוטב ●

גרם320ר ’ינג’מוקפץ שום וגסילאןרוטב ●

גרם320בוטנים וקארי סילאןרוטב ●

גרם  300טחינה צהובה עם כורכום וקארי ●

גרם280טבעוני פיקנטי עם צ׳ילי איולי●

גרם185ממרח עגבניות מיובשות ●

גרם185ממרח לימונים כבושים ●

₪  250:עלות●



מ "מ480/400במידות , מפנקת במיוחד, סלסלת קש דקורטיבית

:המכילה

גרם220, שוקולד אגוזי לוזסילאןממרח ●

גרם240, מרקחת תפוזים כתומים●

גרם240, מרקחת תפוחים וקינמון●

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות●

גרם185, ממרח פסטו בזיליקום אגוזים●

ל"מ500, שמן זית כתית מעולה●

גרם350, תפוזיםסילאןרוטב ●

גרם320, רוטב דבש בוטנים וקארי●

גרם240, ר'ינג'דבש לימון ג●

גרם320רוטב רימונים דבש ●

גרם100, שוקולד קוקוססילאןממרח ●

גרם60, מרקחת תאנים סגולות●

גרם60, שוקולד קלאסיסילאןממרח ●

גרם60, שוקולד תפוזסילאןממרח ●

גרם  240ממה בייטס ●

 HOLYגרם 50עם פולי קקאו 45%שוקולד חלב איכותי ●

CACAO

HOLY CACAO, גרם32%50שוקולד לבן איכותי ●

גרם100שבבי פולי קקאו מצופים שוקולד מריר ●

₪  305:עלות●



-גרם100, מארזי שקדים מצופים בשוקולד מריר איכותי●

HOLY CACAO

BITES, 240–גרם 240, תמר שוקולד קוקוסבראוניזמארז ●

ממה-גרם

טראפלס/גרם 50תמרים קקאו טראפלס-רגע של פינוק●

ממה-גרם 50טחינה בוטנים 

 HOLY-גרם50, עם פולי קקאו32%טבלת  שוקולד חלב ●

CACAO

HOLY CACAO-גרם50, 45%טבלת שוקולד  עם קקאו ניבס●

₪ 355:עלות●


