
2021ראש השנה 
200-400₪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



260₪עלות 
₪  1247שווי החלפה לכלי בית 

חלקים יציקת אלומיניום מסדרת 5סט סירים ומחבתות  BLACK SHALE

RBS3028 מ"ס28מחבת קוטר
ליטר 4מכסה זכוכית +28' סוטז

ליטר 7מכסה זכוכית +28סיר 

מיוצרים בסטנדרטים  MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

. אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

עשויה מיציקת אלומיניום BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת פיזור  "מ5בעלי תחתית עבה 

ציפוי 100%חום אחיד  Non Stick אירופאי Xylan Plus מונע

הדבקות  PFOA FREE המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים

ועמיד לאורך זמן, לשימוש במגע עם מזון

מעלות  150למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

בתנור 

לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא  

הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

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

וקרמי

. קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

שנתיים אחריות



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 

320עלות 

₪  1566שווי החלפה לכלי בית 



"ליה"חלקים דגם 4סט בישול 

גוף הכלי עשוי יציקה אלומיניום המאופיינת בהולכת חום  

.שווה

גרמניה GRANITE GREDBLON NON STICKציפוי 

.רב שכבתי למניעת הידבקות המזון

.מבודדות חום, נשלפות לאחיזה ולניקוי סליקוןידיות 

.בתוספת כף סיליקון

.כפתור המכסה בעל מגרעת להנחת כף הבישול

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

ליטר4.6, מ "ס24סיר 

מ"ס24מחבת 

כף סיליקון

₪ 210:עלות

₪ 899.9:שווי החלפה

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

spot

עם הסימון החכם  THERMO SPOTסדרת 

.כשהכלי חם

, למניעת הידבקות המזון NON STICKציפוי 

לשימוש מופחת בשמן

.ולניקוי קל ונוח

.ידיות אחיזה לשימוש נוח ובטוח

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

מ”ס24מחבת 

מ”ס24סיר 

223₪:עלות

₪ 1,119:שווי החלפה



"ליה"חלקים דגם 9סט בישול 

גוף הכלי עשוי יציקה אלומיניום המאופיינת בהולכת חום  

.שווה

ציפוי ( GRANITE GREDBLON NON STICK גרמניה(

.רב שכבתי למניעת הידבקות המזון

.מבודדות חום, ידיות סיליקון נשלפות לאחיזה ולניקוי 

.תרווד ומגרסת תבלינים, בנוסף כף

.כפתור המכסה בעל מגרעת להנחת כף הבישול

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

ליטר2.8, מ "ס20סיר 

ליטר6.8, מ "ס28סיר 

מ"ס20מחבת 

מ"ס24מחבת 

מגרסה+ תרווד + כף 

420₪:עלות

₪ 1899.9:שווי החלפה

TOMBY LUXURY סט סירי נירוסטה יוקרתי י

לבישול ולהגשה

בצבע שחור

המארז  :כולל

ליטר4.35מ "ס20סיר 

ליטר7.4מ "ס24סיר 

קארד'גמגבות מטבח 2

275₪:עלות

₪ 1,200:שווי החלפה



"גרניט"חלקים דגם 7סט בישול 

.גוף הכלי עשוי יציקה אלומיניום המאופיינת בהולכת חום שווה

ציפוי ( GRANITE GREDBLON NON STICK גרמניה(

.שכבות למניעת הידבקות המזון5בעל 

.לאחיזה נוחה ומבודדת חום SOFT TOUCHידית סיליקון 

.הגשההכלעיצוב ייחודי להתאמת 

.מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

מ"ס20מחבת 

ליטר2.4, מ "ס20סיר 

ליטר3.8, מ "ס24סיר 

ליטר4.5, מ "ס30' סוטאז

355₪:עלות

₪ 1899.90:שווי החלפה



“GOLD "חלקים 5סט בישול 
גוף הכלי עשוי אלומיניום להולכת חום מהירה  

ואחידה לחיסכון בזמן

ציפוי . ואנרגיה ובישול איכותי NON STICK 

,למניעת הידבקות המזון

.לשימוש מופחת בשמן ולניקוי קל ונוח

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

:המארז כולל

ליטר4.6מ "ס24סיר 

ליטר5מ "ס30' סוטז

מ"ס24מחבת 

₪  295:עלות

₪  1,300: שווי החלפה

THERMO SPOT סדרת

.עם הסימון החכם כשהכלי חם

למניעת הידבקות  NON STICKציפוי 

לשימוש מופחת בשמן, המזון

.ולניקוי קל ונוח

.ידיות אחיזה לשימוש נוח ובטוח

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל 

.אינדוקציה

:המארז כולל

מ”ס20מחבת 

מ”ס20סיר 

מ”ס28’ סוטאז

295₪:עלות

₪ 1,399:שווי החלפה



אפייה וצלייה, חלקים לבישול3מולטי רוסטר

עשוי מיציקת אלומיניום להולכת חוםהרוסטרגוף 

.מהירה ואחידה לחיסכון בזמן ואנרגיה 

, למניעת הידבקות המזון  NON STICKציפוי 

לשימוש

.מופחת בשמן וניקוי קל ונוח

מתאים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה  הרוסטר

של

מעלות220

ה'כפלנצעם מכסה יציקה ייחודי המשמש גם 

בתופסת מכסה זכוכית

ובנוסף זוג כפפות

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

230₪:עלות

₪ 650:שווי החלפה

חלקים3מולטי רוסטר

-חלקים נירוסטה אל24סועדים 6ם יוקרתי ל "סט סכו

צבע זהב, דור-18/10חלד 

,שימוש קל ונוח , PVDמצופה בשיטת 

.בלי להתפשר על היופי והאיכות

202₪:עלות

599₪:שווי החלפה



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

48סועדים 12ם ל "סט סכו

:הכולל" ירדן"חלקים דגם 

מזלגות12

סכינים12

כפות12

כפיות12

₪ 185:עלות

₪ 599.9:שווי החלפה

PORCELAIN BASIC  חלק דגם 36מערכת אוכל

סועדים  6סט אוכל זכוכית ל 

חלקים דגם18

PORCELAIN BASIC " 

:הכולל

צלחות מנה ראשונה6

צלחות עיקרית6

צלחות מרק6

מתאים לשימוש במדיח 

ובמיקרו

240₪:עלות

₪ 699:שווי החלפה



מ  "ס36* 24* 3עץ ר'בוצחלקים 4סט 

14+ סמ18מחוזקות סנטוקוסכיני 3+ 

סמ12.5+ סמ

עם טקסטורה

+

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

כולל כפפותכפלנצהיציקה המשמש גם 

מכסה זכוכית+

₪ 370:עלות
₪ 1,249:שווי החלפה



:  המארז כולל

מ"ס20*9.6סיר 

מ"ס24*11.4סיר 

מ"ס20*4.7מחבת 

מ"ס24*5.2מחבת 
315₪:עלות

₪  999:שווי החלפה

צבעים3מגיע ב ** 

 CASUALיציקת אלומיניום ' חל6מארז סירים ומחבתות 

המתוכננות לנוחות בשימוש  Soft touchידיות ארגונומיות , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום

מכסה חסין  . מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות. ובהעברה
.  בטוח לשימוש למניעת הידבקות המזוןNon stick food safeציפוי . חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים

.  מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



11315042

:  המארז כולל

מ"ס20*9.6סיר 

מ"ס24*11.4סיר 

מ"ס28*12.8סיר 
340₪:עלות

₪  1,099:שווי החלפה

צבעים3מגיע ב ** 

 CASUALיציקת אלומיניום ' חל6מארז סירים 

המתוכננות לנוחות Soft touchידיות ארגונומיות , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום

מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות . בשימוש ובהעברה

בטוח לשימוש  Non stick food safeציפוי . מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים. ולנוחות

.  מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. למניעת הידבקות המזון



: הסט כולל

כף ניילון + מ "ס28מחבת + מ "ס28סוטז

תרווד ניילון ידית נירוסטה + ידית נירוסטה 
255₪:עלות

₪ 899סולתםשווי 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

' חל5סט סירים 

Emeraldיציקת אלומיניום 

' חל9סט סירים 

Emeraldיציקת אלומיניום 

: הסט כולל

מ "ס24מחבת 

מ "ס20סיר 

מ "ס24סיר 

כף ניילון 

תרווד ניילון

תחתית סיליקון 

מטחנה חשמלית
₪ 330:עלות

₪ 1,279:שווי החלפה ברשת



’ חל9סט סירים  XL  יציקת אלומיניוםEmerald

:הסט כולל

מ"ס28מחבת 

מ"ס24סיר 

מ"ס28סיר 

כף ניילון

תרווד ניילון

תחתית סיליקון

מטחנה חשמלית

₪ 420:עלות

₪ 1,519:שווי החלפה

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

מכסה חסין חום מזכוכית שקופה

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

מתאימים לשימוש, אינדוקציה

מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת, מעלות150בתנור עד לטמפרטורה של 

:הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מ"ס28' סוטז

כף ניילון

כף מחורצת ניילון

תחתית סיליקון

מטחנה חשמלית

399₪:עלות

₪ 1,399:שווי החלפה 



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
279₪:עלות

₪ 1,149: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
341₪:עלות

1,375₪: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
₪ 330:עלות

₪ 1,269:שווי נחלפה 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

חלקים 5סט סירים  RICHSTONE  שיש זהב וכסף יציקת

אלומיניום

:הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס28' סוטז

מ"ס20מחבת 

₪ 239.9:עלות

₪ 949:שווי החלפה



' חל5סט סירים יציקת אלומיניום  PRISMA

:  הסט כולל

( חמרה)מ "ס20סיר 

( חמרה)מ "ס24סיר 

כף ניילון בשילוב סיליקון
225₪:עלות

₪ 799:שווי החלפה

–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



'חל6סט סירים יציקת אלומיניום  PRISMA

:  הסט כולל

( צהוב)מ "ס20סיר 

( כתום)מ "ס24סיר 

(אדום)מ "ס28' סוטז
₪  320:עלות

₪   1100:   שווי החלפה

הסירים מיוצרים מאלומיניום בתהליך יציקה  

,  רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד

בטוח לשימוש עם . חלוקת חום שווה ויעילה
ללא –ציפוי מונע הדבקות המזון  PFOA, 

מכסה חסין חום מזכוכית  . קדמיום או עופרת
למעקב –שקופה עם חריר לשחרור אדים 

אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך  

ידיות ארגונומיות יצוקות  . בהרמת המכסה

חבקי . המתוכננות לנוחות בשימוש בהעברה

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל . סיליקון מתנה

. מעלות180אינדוקציה ולשימוש בתנור עד 

יציקת אלומיניום   RICHSTONEקרם' חל7סט סירים 

: הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מ"ס24מחבת 

תרווד

כף
₪  295:עלות

₪  1,199:שווי החלפה

,  חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום

ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש  

מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר . ובהעברה

איכותי בגימור שיש  NON STICKמיפוי . לשחרור האדים

מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל  . למניעת הידבקות המזון

מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של  , אינדוקציה

מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה  , מעלות150

.  ידנית מומלצת



חלקים 5סט סירים יציקת אלומיניום  PRISMA

:הסט כולל

מ  ורוד בהיר"ס20סיר 

מ  ורוד פוקסיה"ס24סיר 

מ סגול בהיר"ס24מחבת 

₪ 300: עלות

₪ 999:שווי החלפה

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

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

.תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל  . חבקי סיליקון מתנה. ידיות ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש בהעברה

.מעלות180אינדוקציה ולשימוש בתנור עד 



יציקת אלומיניום ’ חל5סט סירים  Stoneco

:הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מ"ס24מחבת 

270₪:עלות

₪ 749:שווי החלפה

יציקת אלומיניום ’ חל6סט סירים  Stoneco

:הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מ"ס28' סוטז

₪ 320: עלות

₪ 929:שווי החלפה

:

ציפוי . חלוקת חום שווה ויעילה, רב שכבתי Forgedהסירים עשויים מיציקת אלומיניום בתהליך  Non stick food safe מכסה חסין חום. המונע את הדבקות המזון

ידיות ארגונומיות . למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה–מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים  soft touch נעימות למגע

,שומן, כלי הבישול מיועד לשימוש מופחת בשמן. מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות. ומבודדות חום

מתאימים בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. מרגרינה או חמאה ומסייעים לשמירה על הבריאות



Potteryחלקים 5סט סירים קדירה אדום 

:  הסט כולל

מ מכסה יציקה  "ס20סיר 

מ מכסה יציקה"ס24סיר 

כף ניילון בשילוב סיליקון
325₪:עלות

1,199₪:שווי החלפה

לקבלת , סירים מיוצרים מאלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי

 Non stickציפוי . תוצאת בישול מיטבית ולחיסכון בזמן ובאנרגיה
food safeידיות  . בטוח לשימוש עם ציפוי מונע הידבקות המזון

. ארגונומיות יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה

,  מתאים לשימוש בתנור ובכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

מתאים לשטיפה במדיח הכלים  

' חל8סט סירים סט  RAINBOW ידיות צבעוניות

:הסט כולל

מ"ס20מחבת 

מ"ס24מחבת 

מ"ס20סיר 

מ"ס24סיר 

מ"ס26' סוטז

400₪:עלות

₪ 1,239:שווי החלפה

. 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   Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

.  בטוחה

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

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

בהרמת המכסה

. הסירים מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



יציקת אלומיניום   RICHSTONEאדום' חל7סט סירים 

:  הסט כולל

מ"ס20סיר 

מ"ס28' סוטז

מ"ס24מחבת 

תרווד

כף
₪  335:עלות

₪  1,299: שווי החלפה

KINGSTONEחלקים 6סט סירים 

₪  355:עלות
1,099₪:  שווי החלפה

 Dura-marbleרב שכבתי ובציפוי  Forgedכלי הבישול מיציקת אלומיניום בתהליך 

.  ההופך אותם לחזקים ועמידים במיוחד המבטיח חלוקת חום שווה ויעילה

מתאימים לכל סוגי  ' מרגרינה וכד, שומן, סדרת הסירים מיועדת לשימוש מופחת בשמן

.  הכיריים כולל אינדוקציה

מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש   Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

.  ובהעברה ולאחיזה בטוחה

מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים  

.  לבטיחות ולנוחות

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

תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה  

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

מכסה חסין חום מזכוכית  . יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה

שקופה

מיפוי . עם חריר לשחרור האדים NON STICK  איכותי בגימור שיש למניעת

מתאימים  , מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. הידבקות המזון

לשימוש

מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך  , מעלות150בתנור עד לטמפרטורה של 

.שטיפה ידנית מומלצת



' חל5סט סירים  CUBE

:  הסט כולל

מ "ס20*10.5סיר 

מ"ס24*13סיר 

מ"ס24מחבת 
₪  369:עלות

₪   1,229:  שווי החלפה

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

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

. הבישול מונעים את התחממות הידיות

. מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

' חל6סט סירים  CUBE

:הסט כולל
מ"ס20* 10.5סיר 

מ"ס24* 13סיר 

מ"ס28' סוטז
440₪:עלות

₪ 1,499:שווי החלפה



:  המארז כולל

מ"ס20*9.6סיר 

מ"ס24*11.4סיר 

מ"ס28*7.5' סוטז

מ"ס20*4.7מחבת 

מ"ס24*5.2מחבת 
430₪:עלות

₪  1395,:שווי החלפה
צבעים  3מגיע ב ** 

 CASUALיציקת אלומיניום ' חל8מארז סירים ומחבתות 

המתוכננות לנוחות בשימוש  Soft touchידיות ארגונומיות , חלוקת חום שווה ויעילה, סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום

מכסה חסין  . מגני להבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות. ובהעברה
.  בטוח לשימוש למניעת הידבקות המזוןNon stick food safeציפוי . חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור האדים

.  מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



’ חל4סט סירים נירוסטה  Tavor

: הסט כולל
מ "ס18ליטר 2.5סיר 

מ "ס22ליטר 4.5סיר 
200₪:עלות

₪ 799: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
210₪:עלות

₪ 839:שווי החלפה ברשת



:הסט כולל

ליטר2.5מ "ס18סיר 

ליטר4.5מ "ס22סיר 

ליטר5מ "ס28' סוטז

400₪:עלות

₪ 1,499:שווי החלפה

ליטר5+7מ "ס24
218₪:עלות

599₪:שווי החלפה ברשת
ליטר6+9, מ "ס26

₪ 259:עלות
₪ 699:שווי החלפה

ליטר7+12, מ "ס28
₪ 309:עלות

₪ 799:שווי החלפה ברשת

שכבות  3תחתית הסיר עשויה . 18/10סיר הקוסקוס עשוי נירוסטה פלדת אל חלד 

: המוצמדות בטכנולוגיית היצור המתקדמת ביותר בעולם Impact bonding

מכסה הסיר עשוי מפלדת אל . המקנה חוזק מרבי לתחתית ומאפשרת פיזור חום אחיד

.שחור איכותימבקליטידיות הסיר עשויות , עם כפתור בקליט18/10חלד 

הסיר מתאים . סיר מסננת אידוי עשויה נירוסטה עם חורים לאידוי הקוסקוס-סיר עליון 

לשימוש בתנור עד, לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

.מתאים לשימוש במדיח הכלים. מעלות150לטמפרטורה של 

מכסה נירוסטה+ מ "ס24ליטר 5+7סיר קוסקוס  ’ חל6סט סירים נירוסטה  Tavor

18/10הסירים והמכסה עשויים פלדת אל חלד משובחת 

שכבות המוצמדות בטכנולוגיית היצור  3תחתית הסיר עשויה 

: המתקדמת ביותר בעולם Impact

bonding ( המקנה חוזק ) נירוסטה/אלומיניום/נירוסטה

פיזור חום אחיד והולכת חום גבוהה במיוחד  , מירבי לתחתית

הסירים ניתנים לשימוש. החוסכת באנרגיה

לשימוש בתנור ללא הגבלת  , בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

טמפרטורה ולשימוש במדיח הכלים



ליטר9,מ"ס24

ח"ש181:עלות

ח        "ש579:שווי החלפה

ליטר11,ח"ס26
202₪:עלות

₪ 629:שווי החלפה

ציפוי. חלוקת חום שווה ויעילה. הסיר מיוצר מאלומיניום בתהליך רב שכבתי

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.

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

.הכיריים כולל אינדוקציה

סיר קוסקוס יציקה



430₪:עלות
₪ 1,299:שווי החלפה

Cook Smartמכסים 2מ "ס22ליטר 7סיר לחץ 

מקנה לכלי  18/10נירוסטה . משובחת18/10נירוסטה , חלד-גוף הסיר והמכסה עשויים פלדת אל

.  חוזק מכני רב ופיזור חום אחיד ויעיל, הבישול עמידות גבוהה

.  אפשרויות בישול2כך שמתאפשרות , מכסה נוסף מזכוכית מחוסמת לבישול רגיל

. להעברת חום מהירה ולפיזור חום אחיד, שכבות לחוזק מרבי3תחתית הסיר עשויה 

מבקליטידיות ארגונומיות . בטיחות מרבית שסתומי בטיחות ומנגנון היקפי וייחודי לנעילת המכסה

.  לבטיחות ונוחות מרבית בשימוש ובהעברה, לאחיזה יציבה

סימון פנימי לכמות מקסימלית לתוצאות בישול מדויקות . פתיחה ותפעול קלים ונוחים ביד אחת

.  ומוצלחות

. מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

₪  375:  עלות
1,249₪:   מחיר צרכן

מכסה+ ליטר עם 9, מ"ס24-סיר לחץ רחב 

Comfortזכוכית 

.משובחת18/10נירוסטה , חלד-גוף הסיר והמכסה עשויים פלדת אל

חוזק מכני רב ופיזור חום אחיד  , מקנה לכלי הבישול עמידות גבוהה18/10נירוסטה 

.ויעיל

.אפשרויות בישול2כך שמתאפשרות , מכסה נוסף מזכוכית מחוסמת לבישול רגיל

.להעברת חום מהירה ולפיזור חום אחיד, שכבות לחוזק מרבי3תחתית הסיר עשויה 

ידיות  . בטיחות מרבית שסתומי בטיחות ומנגנון היקפי וייחודי לנעילת המכסה

.לבטיחות ונוחות מרבית בשימוש ובהעברה, לאחיזה יציבהמבקליטארגונומיות 

סימון פנימי לכמות מקסימלית לתוצאות בישול  . פתיחה ותפעול קלים ונוחים ביד אחת

.מדויקות ומוצלחות

.מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



יציקת אלומיניום ’ סוטז Cube

ליטר  2.5, מ"ס24' סוטז

ח"ש129:עלות
₪  429:  שווי החלפה

ליטר  4, מ"ס28' סוטז
₪ 158:עלות קניה

₪  549: שווי החלפה

ליטר 6.2, מ"ס32' סוטז
₪ 204:עלות
₪  699: שווי החלפה

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

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

.  מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה



רב שכבתי  Forgedכלי הבישול מיציקת אלומיניום בתהליך 

ההופך אותם לחזקים ועמידים במיוחד  Dura marbleובציפוי 

.המבטיח חלוקת חום שווה ויעילה

מרגרינה  , שומן, סדרת הסירים מיועדת לשימוש מופחת בשמן

.מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה' וכד

מבודד חום  Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

.בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה

מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את  

.התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות

-מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת  

המכסה

מ "ס20+24+28מחבתות 3סט  Merlot

₪ 195:עלות
₪ 629:שווי החלפה

סועדים 12–חלקים ל 60ם "סכו' מע MADLENE

מרוקע במזוודה

:כוללת' המע

סכין' יח12

מזלג' יח12

כף' יח12

כפית' יח12

מזלג עוגה' יח12

303₪:עלות

₪ 999:שווי החלפה



+  סט סכינים ידית נירוסטה מרוקע על בלוק עץ 

'חל3משחיז 

:  הסט כולל

מ "ס20סנטוקוסכין 

מ "ס12.5פטיסכין 

בלוק עץ עם משחיז

מ "ס31*3.6גריל עגולה עם מכסה ה'פלנצ Mineral  
Stone  ציפוי בגימור שיש

348₪:עלות
₪ 1,098:שווי החלפה

מ "ס31גריל ה'פלנצ

, איכותי בגימור שיש NON STICKציפוי 

מכסה מזכוכית מחוסמת עם ידית 

, מיוחדת להנחת כף טיגון

מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

+



ל זכוכית דופן כפולה "מ290מאגים עם ידית 6

135₪:עלות
₪ 435:שווי החלפה ברשת

ל"מ250( 6)סט מאגים עם ידית 

117₪:עלות
₪ 375:שווי החלפה ברשת

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

₪ 107:עלות
₪ 325:שווי החלפה 

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

סט כפול



ל"מ450סט כוסות  

זכוכית דופן כפולה

כוסות דאבל גלאס6סט 
122₪:עלות

₪ 375:שווי החלפה ברשת

ל זכוכית דופן כפולה"מ300כוסות 6סט 

כוסות דאבל גלאס6סט 
117₪:עלות

₪ 375:שווי החלפה

ל "מ290מאג עם ידית 6סט 

זכוכית דופן כפולה 

כוסות דאבל גלאס6סט 
₪ 142:עלות

₪  477: ברשת: שווי החלפה

ית דאבל וולל זכוכ"מ350( 6)סט כוסות עם ידית 

כוסות6
₪  128:עלות

387₪:  שווי החלפה



ליטר1.8
69₪:עלות

₪ 219:שווי החלפה

ליטר1.8קנקן תה 



ELITE  חלקים7סט

ליטר20-ליטר6סיר 

מ"ס24-ליטר 4.2סיר 

מ"ס24מחבת • 

פלפל\מטחנה מלח• 

₪ 256:עלות

₪ 1,199:שווי החלפה

מיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח  

הכלים מיוצרים בעובי. החיצוני ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

.לנוחות השימוש ואפקטיביות מרבית, בסיס עבה ושוליים צרים, משתנה

תכונות נון סטיק מעולות ואינו מכיל  , הינו משטח שיש עם חיזוק של מינרל חום

משטח פנימי מאבן שיש BLACK stoneכימיקלים רעילים ומהווה חלק 

בסיס עבה עם תחתית אינדוקציה מקצועית המשפרת את אפקטיביות  . מיציקת הסיר

.לבישול טעים עוד יותר-פיזור החום 

PFOA ללא, ללא קדמיום, ללא עופרת

שנתיים: אחריות



: זהב הכולל  ROYAL SWAN  חלקים7סט

ליטר2.4מ "ס20סיר • 

ליטר4.5מ "ס24סיר • 

ליטר5.5מ "ס26סיר • 

מ"ס26מחבת • 

מעלות180מכסה פיירקס המתאים לתנור עד • 

מ"לא כולל מע₪260 : מחיר קנייה

₪1600: שווי בחנויות

5.26מכפיל 

זמין במלאי מידי

השילוב המושלם בין עיצוב -החדשה והייחודית  Royal Swan סדרת

!יוקרתי לפרקטיקה

סדרת כלי הבישול • Royal Swanמביאה למטבח חדשנות ואיכות בלתי 

.מתפשרת המבטיחה בישול טעים יותר ועשיר יותר

ארגונומיים ונוחים, קווים חדים, כלי הבישול מאופיינים בעיצוב ייחודי• 

גוף הכלי מיוצר בטכנולוגיה המבטיחה גוף חזק שלא יתעוות. לשימוש

.בשינוי טמפרטורה ויהיה עמיד לשנים רבות

5בעל  NON STICK  עם ציפויRoyal Swan • כלי הבישול מסדרת

אפילו עם שכבה , המבטיח כי המזון לא ידבק ROYAL STONE שכבות

.דקה של שמן

בסיס הכלי הינו עבה במיוחד ומאפשר את קליטת החום ופיזורו באופן• 

.אחיד לכל חלקי התחתית

ידיות נירוסטה מעוצבות הממוקמות בריחוק מהכלי החם לנוחות• 

.ובטיחות השימוש

.קרמי, חשמל, גז–מתאים למגוון סוגי כיריים • 

351₪:עלות

1,600:שווי החלפה 



:חלקים הכולל8סט 

מ"ס20סיר • 

מ"ס24סיר • 

מ"ס28סוטאז• 

מ"ס24מחבת • 

מטחנה• 

BEAT  מיוצרים בטכנולוגיה חדשה שלBEAT כלי הבישול מסדרת

יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי

.והציפוי ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

הציפוי הפנימי T-TANIUMהינו ציפוי עמיד במיוחד עם 

תכונות NON-STICKמעולות המבטיח 

.יעילות ועמידות בכל תנאי בישול

תחתית אינדוקציה המשפרת את אפקטיביות פיזור החום

.ומאפשרת בישול מהיר וחסכון באנרגיה

קרמי ואינדוקציה, חשמל, מתאים לשימוש על כיריים גז

שנות אחריות5

378₪:עלות

₪ 1,880:שווי החלפה

חלקים4סט 

:צבעים הכולל 4מגיע ב 

מ"ס28סוטאז• 

מ"ס32סוטאז• 

תוספת המינרל החום מעניקה. 

לציפוי חוזקות ומאפשרת בישול טבעי ובריא כמעט ללא שמן וללא

.חשש מפליטת גזים בחימום יתר וקילוף הציפוי

כלי הבישול מסדרת brown mineralמיוצרים בטכנולוגיה חדשה 

של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח החיצוני

,הכלים מיוצרים בעובי משתנה. ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

.לנוחות השימוש ואפקטיביות מרבית, בסיס עבה ושוליים צרים

משטח פנימי מאבן שיש mineral stoneהינו משטח שיש עם 

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

.רעילים ומהווה חלק מיציקת הסיר

בסיס עבה עם תחתית אינדוקציה מקצועית המשפרת את

לבישול בריא עוד יותר-אפקטיביות פיזור החום 

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

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

.חודשי אחריות24

216₪:עלות

₪ 649:שווי החלפה



מכסה זכוכית + ליטר 7סיר לחץ  NOVA  מביתFood appeal
הרבה יותר פשוט ובטוח ממה, מבית פוד אפיל ULTIMATEסיר הלחץ 

חדיש ובטוח מאי פעם ומאפשר בישול תבשילים טעימים בזמן. שחשבתם

.קצר

?אז למה לבשל בסירי הלחץ של פוד אפיל

.  סיר הלחץ מצויד בווסת לשחרור אדים ושסתום בטחון. בטוח יותר

המכסה נלחץ

.  על דפנות הסיר באמצעות מנגנון מיוחד וטבעת גומי לאטימה מוחלטת

דפנות

מנגנוני הביטחון לא יאפשרו לפתוח את הסיר  . הסיר עבות ועמידות בלחץ

בעודו

.שרוי בלחץ

.  רגילמבסירמהר יותר 70-80%תבשילים רבים יתבשלו ב . מהיר יותר

,למשל

צלי בשר בחצי שעה  , קטניות יתבשלו ברבע שעה במקום שעה וחצי

במקום

.שעתיים בסיר רגיל

.חסכון בזמן הוא גם חסכון בחשמל או בגז. חסכוני יותר

תכונות המוצר

הכרום -) ניקל10%-כרום ו18%) 18/10, עשוי מנירוסטה איכותית

מגן בפני

.הניקל מהווה שכבה מגנה ויוצר ברק, חלודה וכתמים

.כשהשכבה האמצעית מאלומיניום לפיזור החום, שלוש שכבות בבסיס

.ווסת לחץ המסמן כשהסיר הגיע ללחץ

נח יותר לשימוש ומאפשר פתיחה-לחץ מהיר שיחרורמכסה עם מנגנון 

.מהירה בתום הבישול

ידיות ארגונומיות ולא מתחממות לאחיזה נוחה ובטוחה

אינדוקציה, קרמי, חשמל, גז–מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים 

שנתיים אחריות

תו תקן של מכון התקנים הישראלי

256₪:עלות

₪ 999:שווי החלפה



ליטר4סיר לחץ + ליטר 7זוג סירי לחץ 

הרבה יותר פשוט ובטוח ממה, סט סירי הלחץ מבית פוד אפיל

חדיש ובטוח מאי פעם ומאפשר בישול תבשילים. שחשבתם

.טעימים בזמן קצר

?אז למה לבשל בסירי הלחץ של פוד אפיל

סיר הלחץ מצויד בווסת לשחרור אדים ושסתום  . בטוח יותר

המכסה נלחץ על. בטחון

דפנות הסיר באמצעות מנגנון מיוחד וטבעת גומי לאטימה  

דפנות הסיר עבות. מוחלטת

מנגנוני הביטחון לא יאפשרו לפתוח את הסיר  . ועמידות בלחץ

.בעודו שרוי בלחץ

מהר יותר  70-80%תבשילים רבים יתבשלו ב . מהיר יותר

קטניות, למשל. רגילמבסיר

צלי בשר בחצי שעה  , יתבשלו ברבע שעה במקום שעה וחצי

.במקום שעתיים בסיר רגיל

.חסכון בזמן הוא גם חסכון בחשמל או בגז. חסכוני יותר

בסיר לחץ מבשלים בכמות נוזלים קטנה ומשמרים  . טעים יותר

טוב יותר את טעמי

,  בנוסף. התבשיל ואת הוויטמינים והמינרלים שלא נמהלים במים

הבישול בלחץ מהיר

כשהירקות מאבדים גם פחות  , ומונע את התחמצנות המזון

.מצבעם הטבעי

תכונות המוצר

עשוי מנירוסטה  ) הכרום מגן בפני -) ניקל-10%כרום ו 18%

18/10, איכותית

.הניקל מהווה שכבה מגנה ויוצר ברק, חלודה וכתמים

כשהשכבה האמצעית מאלומיניום לפיזור  , שלוש שכבות בבסיס

. החום

. ווסת לחץ המסמן כשהסיר הגיע ללחץ

נח יותר לשימוש ומאפשר  -לחץ מהיר שיחרורמכסה עם מנגנון 

פתיחה מהירה 

.בתום הבישול

ידיות ארגונומיות ולא מתחממות לאחיזה נוחה ובטוחה 

,  קרמי, חשמל, גז–מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים 

אינדוקציה 

שנתיים אחריות 

תו תקן של מכון התקנים הישראלי

₪ 392:עלות

₪ 1,200:שווי החלפה



חלקים עם ידית נשלפת9סט 

מערכת כלי הבישול SPACE SAVERמסדרת  BLACK MARBLEמציעה 

פתרון מגוון ורב תכליתי של כלי בישול עם ידית מתפרקת נוחים לשימוש

.ואחסון

הסט כולל את כל מה שצריך במטבח והוא הדרך האידיאלית לאבזר את

.המטבח עם מגוון רחב של כלי בישול

פשוט  –כלי הבישול ניתנים למעבר מהכיריים לתנור לשולחן ולמקרר 

.ונוח

ידית ניתנת להסרה שמתחברת ומתנתקת בלחיצה אחת ומאפשרת  

מעבר

נוח בין בישול על הכיריים לאפייה בתנור ואחסון במקרר תוך חיסכון

במקום אופטימלי כשהכלים נערמים זה בזה בקלות

317₪:עלות

₪ 1,499:שווי החלפה 

:חלקים הכולל4סט 

1ב 3מולטיקוקר-מ "ס24סיר 

בישול, תכליתי המשמש לטיגון-סיר בישול רב

.ואידוי מזון

תנור+ מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים 

:שימוש בתנור

380ללא מכסה \מעלות 220עם מכסה עד 

מעלות

:ליטרים

ליטר4.3

:מידות של החלקים הנוספים

9: סלסלת טיגון* 24*מ "ס24

מ"ס20*20: משטח אידוי מנירוסטה

202₪:עלות

₪ 900:שווי החלפה



DINNER SET 36 PC
חלקים36סט צלחות 

צלחות למנה ראשונה12

צלחות למנה עיקרית12

קעריות למרק12

230₪:עלות

₪ 1198:שווי החלפה

CONFETTI FESTIVITY 
חלקי36סט אוכל 

חלקים36סט צלחות 

צלחות למנה ראשונה12

צלחות למנה עיקרית12

קעריות למרק12

202₪:עלות

₪ 998:שווי החלפה



בלוק  ARCOSמארז מזוודה מהודר 

לאחסון סכינים

מ סדרת  "ס20סכין שף  ARCOS NIZA 

מ סדרת  "ס15סכין   ARCOS NIZA

מ סדרת  "ס11סכין   ARCOS NIZA

9-36גס ועדין  ARCOSמשחיז שולחני 

TOOLS  בלוק אחסון חדש  שחור

195₪:עלות

₪ 695:שווי החלפה

בלוק  ARCOSמארז מזוודה מהודר 

לאחסון סכינים

מ סדרת  "ס20סכין שף  ARCOS NIZA 

מ סדרת  "ס15סכין   ARCOS NIZA

מ סדרת  "ס11סכין   ARCOS NIZA

9-36גס ועדין  ARCOSמשחיז שולחני 

TOOLSבלוק אחסון חדש  שחור 

216₪:עלות
₪ 715:שווי החלפה

חיתוך קרש,מטרה ARCOSסט 

טים'וגאדג

דגם  סמ17חריצים סנטוקוסכין שף 

מטרה י

ארקוסדגם מטרה סמ15סכין מטבח 

ארקוסדגם מטרה סמ21סכין לחם 

דגם מטרה ידית  סמ10.5סכין מטבח 

ארקוסשחורה 

9-36גס ועדין ארקוסמשחיז שולחני 

עם  סמ33-25קרש חיתוך במבוק 

toolsחריץ ניקוז 

 H&Kשחור מטחנה חשמלית 
₪ 317:עלות

1,024₪: שווי החלפה 



סוטאזיםסט : מארז בישול 

28+32סוטזים

יצקית,שישציפוי קאפסטוןסדרת 

מתאים לכל  , טאץסופט ידיות,אלומניום

.סוגי הגז כולל אינדוקציה
236₪:עלות

ח"ש720:שווי החלפה

סירים2מארז  CAPSTONE

זוג כלי ששת סיליקון+ 20+24
189₪:עלות

₪ 675:שווי החלפה

מתאים לכל , טאץסופט ידיות,אלומניוםיצקית,שישציפוי קאפסטוןסדרת 

.סוגי הגז כולל אינדוקציה



סכיני 3+ ה'פלאנצ: מארז בישול 

ARCOS

לצליית בשר וירקות סדרת  פלאנצה

יצקית,שישציפוי קאפסטון

מתאים , טאץסופט ידיות,אלומניום

לכל סוגי הגז כולל אינדוקציה 

:ARCOSסט סכיני 

מ סדרת  "ס20סכין שף  ARCOS 

NIZA 

מ סדרת  "ס15סכין   ARCOS NIZA

מ סדרת  "ס11סכין   ARCOS NIZA

209₪:עלות

₪ 727:שווי החלפה

סכיני  + סט סירים : מארז בישול 

ARCOS משחיז 

( מ"ס24,מ"ס20סיר )סירים 2זוג 

(מ"ס28)סוטאז

מ סדרת  "ס20סכין שף  ARCOS NIZA 

מ סדרת  "ס11סכין  ARCOS NIZA 

משחיז דו שלבי

ARCOS

390₪:עלות

₪ 1,670:שווי החלפה

סופט  ידיות,אלומניוםיצקית,שישציפוי קאפסטוןסדרת 

.מתאים לכל סוגי הגז כולל אינדוקציה, טאץ

סוטאז+ סט סירים : מארז בישול 

מ"ס24מחבת -24סיר 

(מ"ס24)סוטאז

₪ 236:עלות

₪ 797:שווי החלפה



ARCOS מארז סכיני

מ סדרת  "ס20סכין שף  ARCOS NIZA 

מ סדרת  "ס15סכין   ARCOS NIZA

מ סדרת  "ס11סכין   ARCOS NIZA

ידית אדומה  עם מכסהסמ30ווק +

CAPSTONE  טבעי סדרתשיישציפוי- Solid 

Rock

250₪:עלות

₪ 826:שווי החלפה



סיר  :  חלקים4: סט אדוני 

' לט1.8-' סמ16

'לט3.5' סמ20סיר + 

'₪ 200:עלות

:חלקים 6סט אדוני 

' לט1.8' סמ16סיר 

' לט3.5' סמ20+ 

'לט6' סמ24+ 

₪ 289:עלות

:חלקים4: סט אדוני 

ליטר4.5-מ"ס24סיר 

מ"ס28סוטז

₪ 250:עלות

: ' חל4סט אדוני 

' לט4.5' סמ22סיר 

'לט5' סמ28סוטז+ 

₪ 259:עלות



'סמ28מחבת :חלקים 3אדוני סט 

'לט4.2סמ 28סוטז+ 

₪   258:עלות

'סמ20+26+30מחבתות 3אדוני פלוס סט 
₪ 258:עלות

'לט5.5' סמ26סיר + ל 3' סמ24סוטז: 4אדוני פלוס סט 

₪ 345:עלות



' חל7: סט סטון 

'לט161.2סיר +24מחבת 

' לט2.2' סמ20סיר + 

’לט4.3' סמ24סיר + 

₪ 290:עלות

ליטר10-מ"ס28אדוני סטון סיר 

₪ 224:עלות

'לט6' סמ32סוטזאדוני פלוס 

₪ 202:עלות



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



:מארז מהודר הכולל

21006מקט 
RED EDGE  חלקים5סט

ליטר3.2בנפח 20סיר • 

ליטר5בנפח 24סיר • 

מצקת• 

₪    250:עלות

₪ 1,100: שווי החלפה

גוף הכלי  . ארגונומיים ונוחים לשימוש, קווים חדים, מאופיינים בעיצוב צרפתי
EDGE מסדרת

המבטיחה גוף חזק שלא יתעוות בשינוי טמפרטורה  , מיוצר בטכנולוגיה ייחודית

ויהיה עמיד
הציפוי . לשנים רבות Black Crystalמהווה שיא טכנולוגי בתחום ציפויי נון סטיק 

המהפכני

תחתית האינדוקציה המלאה מאפשרת  . לכלי בישול ומבטיח כי המזון לא ידבק

את  קליטת החום ופיזורו באופן אחיד לכל חלקי התחתית ומשפרת את  

אפקטיביות פיזור החום

הידיות מעוצבות מיציקת נירוסטה  . ומאפשרת בישול מהיר וחסכון באנרגיה

וממוקמות בריחוק מהכלי החם לנוחות ובטיחות השימוש

מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים ומתאים. 

חלקים דגם61ם יוקרתי "סט סכו

:סועדים הכולל -12חלקים ל 61סט 

•סכינים 12

•מזלגות 12

•כפות 12

•כפיות 12
כף עוגה–סט קינוח • 

•מזלגות לעוגה 12

-18/10נירוסטה אל חלד 

שנים5: אחריות

₪ 320:עלות

₪ 1,000:שווי החלפה



:מארז מהודר הכולל
DINNER SET 36 PC

חלקים36סט צלחות 

צלחות למנה ראשונה12

צלחות למנה עיקרית12

קעריות למרק12

210₪:עלות

₪ 598:שווי החלפה

נובה-מ דגם"ס22ליטר קוטר 7סיר לחץ 

הרבה יותר פשוט, מבית פוד אפיל ULTIMATEסיר הלחץ 

חדיש ובטוח מאי פעם ומאפשר בישול. ובטוח ממה שחשבתם

.תבשילים טעימים בזמן קצר

סיר הלחץ מצויד בווסת לשחרור

המכסה נלחץ על דפנות הסיר באמצעות מנגנון  . אדים ושסתום בטחון

מיוחד וטבעת גומי

מנגנוני הביטחון  . דפנות הסיר עבות ועמידות בלחץ. לאטימה מוחלטת

לא יאפשרו לפתוח

.את הסיר בעודו שרוי בלחץ

מבסירמהר יותר 70-80%תבשילים רבים יתבשלו ב . מהיר יותר

קטניות, למשל. רגיל

צלי בשר בחצי שעה במקום  , יתבשלו ברבע שעה במקום שעה וחצי

.שעתיים בסיר רגיל

.חסכון בזמן הוא גם חסכון בחשמל או בגז. חסכוני יותר

₪ 265:עלות

₪ 899:שווי החלפה



:מארז מהודר הכולל
LIMITED EDITION  חלקים5סט

:הכולל 

מ"ס20סיר • 

מ"ס24סיר • 

מצקת• 

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

175₪:עלות

₪ 749:שווי החלפה ברשת



מ שיש שחור"ס34פלטת גריל מרובעת עם מכסה 
black marble סדרת

מיוצרים בטכנולוגיה חדשה . black marble  כלי

הבישול מסדרת

המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה אחת חזקה  

.ועמידה ביותר
NON-  black stoneהינו משטח אבן שיש עם תכונות 

המשטח הפנימי

מתאים לשימוש . מעולות ומהווה חלק מיציקת הסיר
STICKעל מגוון 

אינדוקציהכולל:כירייםסוגי 
חמש שנים–אחריות 

+

₪ 205:עלות
899₪:שווי החלפה ברשת

לבן\פלפל שחור\זוג מטחנות אלקטרוניות מלח

!מטחנות עם מנגנון קרמי איכותי 

,פלפל, מעולה לטחינת מלח גס

.עשבי תיבול יבשים ותבלינים שונים 

:מאפיינים

מנגנון המטחנה מתכוונן לטחינה גסה או דקה

המטחנה כוללת מגש לקליטת שאריות



+

230₪:עלות
₪ 749:שווי החלפה ברשת

:חלקים הכולל 6מארז 

+סכיני ירקות 3+ סנטוקוסכין 

קרש חיתוך+ משחיז סכינים 

מ"ס18ו סנטוקוסכין 

סכין שף יפני שימושית ביותר עם חריצים למניעת הדבקות  

סכין יציבה המתאימה. המזון ללהב 

פריסה וטיפול בכל סוגי  , לחיתוך , לקיצוץ -לשימוש יומיומי 

הפירות והירקות

מ"ס12סכין רב שימושית ו 

סכין חדה וגמישה לשימוש יומי במטבח מתאימה לחיתוך  

דגים ועוד, פירות , ירקות 

מ"ס10סכיני קילוף ו 2

קילוף וריקון ירקות ופירות, פריסה , קיצוץ , סכין לחיתוך 

•! שנות אחריות 10

משחיז סכינים שולחני• 
SOFT TOUCHנוח וקל לשימוש 

רוסטר
26רוסטר* ארומתיליטר תואם אינדוקציה כולל מכסה 7.8מ "ס9

מסדרת השיש השחור המקורית

סדרת השיש שחור מביאה למטבח חדשנות ואיכות ומבטיחה בישול טעים  

.יותר
 black marbleמיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת אלומיניום המאחדת את 

כלי הבישול מסדרת

גוף הכלי והמשטח החיצוני ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר

לנוחות השימוש  , בסיס עבה ושוליים צרים, הכלים מיוצרים בעובי משתנה

ואפקטיביות מרבי

. עם תכונות נון סטיק מעולות בטוח לשימוש black stone  משטח פנימי מאבן

שיש

.כולל אינדוקציה ואפיה בתנור-מתאים לבישול על כל סוגי הכיריים 

מודרני-עיצוב בסגנון אלגנטי 



מ עם מכסה סינון"ס22סיר פסטה 

18/10נירוסטה איכותית 
לפיזור חום אחיד בזמן  IMPACT BONDINGתחתית 

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

!יני'ספגטי ופטוצ, להכנה קלה ומהירה של לזניה

+

₪ 295:עלות



סדרת אדוני

/  יחידות סכינים ובלוק זכוכית6

צבעוני

380₪:עלות



מבחר גדול של מוצרים   

לביתדקורטיבים



מוצרי חשמל לבית



מגהץ אדים  אלחוטי 

easy CHARGE 360

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

2400מעלות עוצמתי של 360ללא כבל חשמלי בסיס  W  לטעינה מהירה המאפשר

לחמם מחדש את המגהץ ולשמור על טמפרטורה מקסימלית ועל תפוקת קיטור

2400הספק  W לחימום מהיר של המגהץ

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  –פונקציית בקרת טמפרטורה 

לטמפרטורה שהוגדרה

-  Anti Scaleמערכת  למניעת הצטברות אבנית 

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

.נמוכה' ונזילות מים 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

₪ 225:עלות

שואב אבק ידני נטען  

ULTRACYCLONE™ SHARK

CH953דגם 

, בעל שני זרמי אוויר עוצמתיים ®Sharkהשואב הידני של 

:מעניק יתרונות ייחודיים

.גם מול לכלוך עקשן במיוחד, יניקה חזקה

הפרדה בין חלקיקי אבק קטנים וגדולים לשמירה על אורך חיי  

.הפילטר והמנוע

.מהיר וקל לניקוי

מנוע אלקטרוני בעל עוצמת יניקה גבוהה

מיטות ולכלוך נקודתי, ספות, אידיאלי לניקוי רהיטים

ZERO-M פטנט בלעדי למניעת הסתבכות שיער במברשת ללא -

המברשת הייחודית מעבירה ביעילות את  . צורך בתחזוקה שוטפת

.השיער הישר אל מכל האיסוף

ג"ק1.3רק -קל משקל 

™CleanTouchריקון מכל האבק בלחיצת כפתור עם מנגנון

טכנולוגיית הסוללה מאפשרת ביצועים , חזקה IONסוללת ליתיום 

.ברמה גבוהה לאורך זמן וחיי סוללה ארוכים

לשמירה על שאיבה  , פילטר נשטף הניתן לניקוי ולשטיפה בקלות

עוצמתית ללא איבוד עוצמת יניקה

:אביזרים כלולים2

לניקוי יסודי ולשאיבת כל סוגי השיער ZERO-Mמברשת טורבו 

אביזר צר לפינות ולחריצים 

₪ 255: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 

₪ 200:עלות

חיטה מלאה ולחמים מיוחדים עם תוספות, לחם לבן : אופה מגוון לחמים 

!הכנת כיכר לחם בפחות משעה–תוכניות לאפייה מהירה 

: מתאים הכנת כיכרות לחם במשקל 

גרם1250/ גרם 1000/ גרם 750

!תכנית להכנת לחמים ללא גלוטן

אפייהתכניות12

תכנית אפיית עוגות ורקיחת ריבות

אפייה בשלוש דרגות השחמה לפי בחירה

מכסה עילי עם חלון הצצה גדול

מאפשר תכנות לקבלת  –שעות מראש 13טיימר לתכנות זמן האפייה עד 

!לחם חם בבוקר

דקות מתום האפייה60שמירת חום המאפה עד 

תבנית אפיה בלתי דביקה 

דפנות קרות 

כולל חוברת מתכונים בעברית

שנה אחריות

270₪:עלות



NINJA PRO-Xה בלנדר ושייקר 'נוטרי נינג

BN753דגם 

מחיות  , ממרחים ורטבים, בריאיםושייקיםבלנדר ושייקר מקצועיים לעיבוד מזון ולהכנת משקאות •

. לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה

:מכשירים2כולל •

להכנת משקאות ושיקים בריאים  ה 'נוטרי נינג•

TOTAL CRUSHINGליטר עם להב בעל פטנט 2.1בלנדר גדול •

:מנוע •

ריסוק וטחינה של כל מוצרי מזון עד קרח  , קיצוץ, המתאימה לעיבוד1200Wעוצמה גבוהה של •

.כרוב על וזרעים, גזר, פירות קפואים: כגון, ומוצרי מזון הקשים ביותר

:להבים ואביזרים•

במבנה רחב ונוח להבים   BPAליטר מפלסטיק איכותי ללא 2.1מכל ענק של -לנוטרי בלנדר •

להבים בעיצוב חדשני  6בעלי ( ה'פטנט של נינג)HYPER VORTEX BLADEחדשים ומשופרים 

וייחודי  

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

המסתובבים במהירות גבוהה של ( ה'פטנט של נינג)Pro Extractorלהבים ייחודים -לנוטרי שייקר •

20,000rpm בריאות  . עם מבנה ייחודי ובלעדי אשר מרסק את המזון ללא איבוד ערכים תזונתיים

!בכל טיפה

מהירויות הפעלה4•

תוכניות הפעלה חכמות לתוצאות מעולות בכל פעם3•

עם מכסי לגימה   BPAל מפלסטיק איכותי ללא "מ700מכל •

כולל ספר מתכונים בעברית•

460₪: עלות



™POWER NUTRIה’נינג DUO

CB103דגם 

:עוצמה 

חדשני המיועד לעומסים  ™smartTORQUEעם מנוע 1100Wעוצמה גבוהה של

מתאים לריסוק וטחינה של   .הוצמהכבדים במהירות גבוהה ומבלי לאבד את 

.קרח ורכיבי המזון הקשים ביותר, מוצרי מזון קפואים

:להבים

להבים  HYBRID EDGE™ ,6לנוטרי שייקר מכלול להבים ייחודי עם להבי

הלהבים מקצרים את זמן העבודה  6. המסוגלים לעמוד העמוסים כבדים

.ומשפרים את המרקם

:תכניות

חכמות שעושות את העבודה בשבילך  תכניותAuto IQ System-4טכנולוגיית

.  בלחיצה אחת

,  יס'וסמודשייקים: בעזרת התוכניות ניתן לבחור תוצאות של סוגי מרקמים שונים

פרוזן, בולסמודי, ממרחים סמיכים כמו חמאות בוטנים וחומוס, משקאות קפואים

רק לחיצה אחת  ! לתוצאות מעולות בכל פעם– pulseכולל אפשרות ,  יוגורט ועוד

!מוכן. וזהו

,  קרח, פירות קפואים, עלים ירוקים, מרסק בקלות פירות וירקות טריים שלמים

.כולל טיימר דיגיטלי להצגת זמן העבודה' זרעים וכו, אגוזים

:TO GOמכלי 

Power Nutri™ Bowl– פטנט  )ל עם כנפי ערבול "מ400מכל ערבול חדש בנפח

שניתן לסובב במקביל לערבול ובכך להכין מזון קפוא ללא או עם מעט  ( ייחודי

המכל מגיע עם  . חמאות אגוזים ועוד, סורבה, יוגורטלפרוזן, בוללסמודינוזלים 

.מכסה אחסון

פשוט סובבו את כנפי הערבול במקביל לפעולת המכשיר כדי לדחוף את הרכיבים 

.בלי לעצור ולערבב, אל הלהב למרקם מושלם

Power Nutri™ Cup: ל מפלסטיק איכותי ללא "מ700מכל בנפחBPA  עם מכסה

.לגימה

.  מקום אחסון נוח לכבל בגוף המכשיר

.המכלים ניתנים לשטיפה במדיח כלים

כולל ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור אפשרויות

₪  410:עלות



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•

170₪:עלות•



GEORGE FOREMANגריל משפחתי ללא עשן 

28000-56דגם 

לבישול בריא  , גריל בריאותי ללא עשן להכנת מגוון מנות

במינימום זמן

.W1500עוצמה גבוהה של •

, מנות המיועד להכנת דגים6-משטח גריל המתאים ל•

.  ירקות וכריכים, בשר

עד  -תעלות להכוונת השמן והשומן למגש ניקוז נפרד •

פחות שומן  42%

פלטות הגריל מכוונות את שאריות  -פחות עשן 87%עד •

השומן אל מגש איסוף הטפטופים ומקררות אותן ובכך  

.מונעת את שריפת השומן והיווצרות העשן

.מתנור ביתי רגיל3מהיר פי , מתחמם במהירות•

לא תופס מקום על , מתקפל לאחסון קל ונוח בעמידה•

.השיש

נשלפות ובטוחות  , קרמי Non-Stickפלטות הגריל בציפוי •

.לשימוש במדיח הכלים

מערכת אוורור מתקדמת המונעת ריחות לא נעימים ואת  •

מושלמותוקריספיותהצטברות האדים לתוצאה השחמה 

מתג הפעלה וכיבוי•

נורית חיווי להפעלה ולטמפרטורה•

360₪עלות 



Shark IONשואב אבק ידני נטען 

WV250דגם 

Shark IONשואב אבק שארק נטען •

עוצמת  למקסום MULTI PHASEמנוע אלקטרוני •

היניקה וזמן השאיבה

 V 10.8סוללת ליתיום חזקה של •

'במשרד וכו, במכונית, זמין ונוח לשימוש בבית•

גרם600קל משקל •

במיםנשטף -פילטר לשימוש רב פעמי •

מעמד אחסון לטעינה נוחה•

כולל אביזר צר לפינות ומסילות ואביזר לאיסוף •

ח"שערות של בע

₪ 335:עלות•

1-ב7מעבד מזון משולב בלנדר 

4844דגם 

!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

₪ 190:עלות



ה'נינג1-ב4סיר טיגון ללא שמן 

AF100דגם 

עכשיו יש דרך מהירה וקלה לבשל את הארוחות והחטיפים האהובים  •

.  עליך

,  במטבח שלך Air Fryerה'עם נינג

יפס פריך וכל המאכלים האהובים עליך מטוגנים  'אתה יכול ליהנות מצ•

.וללא רגשות אשמה

*פחות שומן מאשר שיטות טיגון מסורתיות 75%עד •

.מבשלים עם מעט שמן ועד ללא שמן בכלל•

ליטר3.8סל בציפוי קרמי מיוחד עם קיבולת גדולה במיוחד של •

לוח בקרה בלחיצה אחת•

חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים•

עם אפשרות שליטה ידנית בזמן  , פונקציות בישול ניתנות לתכנות4•

.הבישול והטמפרטורה

•AIR FRY–  קבל את המרקם הזהוב והקריספי שאתה רוצה ללא כל

השומן והשמן

•ROAST–ירקות צלויים ועוד ללא צורך בתנור, להכנת תבשילים

•REHEAT–בשרים ועוד, מטוגנים, חימום מחדש של שאריות פיצה  ,

לפריכות מושלמת

•DEHYDRATE–  מסיר בעדינות לחות ונוזלים מהמזון להכנת פירות

.בשר משומר ועוד, צמחונייפס'צ , יבשים תוצרת בית

•1550W

כולל חוברת מתכונים•

שנה אחריות•

סרטון
435₪:עלות 

https://www.youtube.com/watch?v=qnB5u6_u6es


שייקר מקצועי-ה'נינגנוטרי 

בריאים  ומגוון  שייקים,  נוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות

מחיות לתינוקות ואוכל  , ממרחים ורטבים: רחב של מנות

. בריא לכל המשפחה

:מנוע 

המתאימה לריסוק וטחינה  w700עוצמה גבוהה של 

קרח ומוצרי מזון הקשים  , של מוצרי מזון קפואים

.  ביותר

:להבים

פטנט ) Pro Extractorלנוטרי שייקר להבים ייחודים 

המסתובבים במהירות גבוהה עם מבנה ( ה'נינגשל 

ייחודי אשר מרסק את המזון ללא איבוד ערכים  

!בריאות בכל טיפה. תזונתיים

TO GOמכל  

מפלסטיק איכותי ללא ה'נינגמכל נוטרי  BPA  בגודל

עם מכסה לגימה –ל "מ470 SIP & SEAL   

ניתן לשטיפה במדיח כלים

-שילוב בין הלהבים והעוצמה  מאפשר ל Nutri Ninja  לפרק

קרח וזרעים ולמצות את , פירות וירקות: מזון טבעי

. רכיבי תזונה והוויטמינים

!הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה שלכם

כולל  ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה 

לאינספור אפשרויות 

₪ 198:עלות

מחיות לתינוקות  , ממרחים ורטבים: מגוון רחב של מנות, בריאיםושייקיםנוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות 

. ואוכל בריא לכל המשפחה

:עוצמה 

1000עוצמה גבוהה של  w קרח ומוצרי מזון הקשים ביותר, המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון קפואים  .

.  במנוע מקום אחסון נוח לכבל בגוף המכשיר

:להבים

) Pro Extractorלנוטרי שייקר להבים ייחודים  20,000המסתובבים במהירות גבוהה של ( ה'נינגפטנט של  rpm 

!בריאות בכל טיפה. עם מבנה ייחודי ובלעדי אשר מרסק את המזון ללא איבוד ערכים תזונתיים

:תכניות

. חכמות שעושות את העבודה בשבילך בלחיצה אחתתכניות Auto IQ System  2טכנולוגיית 

כולל אפשרות  ,  מחיות ועוד, ממרחים, שייקים: בעזרת התוכניות ניתן לבחור תוצאות של סוגי מרקמים שונים

pulse – !מוכן. רק לחיצה אחת וזהו! לתוצאות מעולות בכל פעם

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

NUTRI NINJA ULTRA BLEND – ' אגוזים זרעים וכו, גזרים, כרוב על, סמודיס, קרח, פירות קפואים

כולל טיימר דיגיטלי להצגת זמן העבודה

:TO GOמכלי 

ל מפלסטיק איכותי ללא "מ700מכלים בנפח  2 BPA, במבנה צר המותאם לרכבים בישראל.

.המכלים מגיעים עם מכסי לגימה לאורח חיים בריא גם כשאין זמן וניתנים  לשטיפה במדיח כלים

Auto-iQשילוב בין טכנולוגיית  -הלהבים והעוצמה  מאפשר ל , Nutri Ninja פירות וירקות : לפרק מזון טבעי

!הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה שלכם. קרח וזרעים ולמצות את רכיבי תזונה והוויטמינים, שלמים

י שריג יבואן רשמי "חמש שנים ע–אחריות 

כולל ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור אפשרויות

₪  349:עלות v

ה'נינגנוטרי  Auto IQשייקר חכם ומקצועי

BN498דגם  

שייקר מקצועי-ה'נינגנוטרי 

QB3001דגם  



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

460₪: עלות



:סיר טיגון ללא שמן בטכנולוגית AIR FRYER  סיר

טיגון  ללא שמן בטכנולוגית

בריא  " טיגון"אויר חם הזורם במהירות עצומה מאפשר 

ללא שומן 

ידית מבודדת לנוחות השימוש+ דפנות קרות 

גוף חימום מנירוסטה

דקות עם צליל התראה30טיימר 

ליטר עשוי מתכת ואמייל  3.5מיכל טיגון גדול במיוחד 

לשילוב מושלם של חום ועמידות

1500עוצמה חזקה של  W 
קל לניקוי על ידי פירוק פשוט

ציפוי אמייל

₪ 285:עלות

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• 

₪  339:עלות



JES990

מסחטת פירות קשים מקצועית ביותר 

מהירויות שונות 2• 

מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה על חיי המנוע • 

מיכל ענק לאיסוף הפסולות • 

יכולת סחיטה גבוהה להוצאת מקסימום מיץ מהפרי • 

סכין המסחטה מנירוסטה • 

כוס מזיגה גדולה ומיוחדת• 

כוס בלנדר• 

.מטחנת קפה• 
.קוצץ תבלינים• 
וואט500עוצמה • 

₪ 250:עלות

ליטר3.5 XL בנפחקערה

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 • 

₪ 290:עלות



: MG615 :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

₪ 260: עלות

WKC555 •

ליטר1.7קומקום 

°360בסיס הקומקום • 

מדיד לגובה המים • 

רתיחת מים' בורר לקביעת טמפ• 

חיווי אור כחול •  LED
עם פילטר נשלף לניקוי מהיר •

גוף אפור שחור• 

וואט2500• 

₪ 180: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

₪   280: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

TAF2023IX דגם:

טוסטר אובן משולב אייר פריי  

ליטר23קיבולת גדולה של 

חיסכון  –פעולות במוצר אחד2

.במקום

1700–עוצמה חזקה  W.
ויוקרטיצג דיגיטלי מואר 

שלל תוכניות מובנות

.גימור מרהיב מנירוסטה מוברשת

.

₪  370:עלות



סיר שף מאסטר מקצועי לבישול בלחץ

MS700

.ליטר6קיבולת •
תיבת בקרה ותצוגה דיגיטלית•

פונקציות שמוגדרות מראש15•

:לחצנים תצוגה

לחצן שמירת חום

לחצן טיימר בישול

לחצן תפריט

+לחצן 

-לחצן 

לח תפריט הפעולות

לחצן טיימר השהייה

לחצן רמת הלחץ

לחצן הגדרה ידנית

.שעות24טיימר מוגדר מראש ל • 
וואט1000• 

₪ 270:עלות•

מכשיר להכנת מרק

SMS810
₪ 280:עלות

מסחטת פירות קשים מקצועית ביותר 

JES990

מהירויות שונות 2• 

מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה על חיי  • 

המנוע 

מיכל ענק לאיסוף הפסולות • 

יכולת סחיטה גבוהה להוצאת מקסימום מיץ מהפרי • 

סכין המסחטה מנירוסטה • 

כוס מזיגה גדולה ומיוחדת• 

כוס בלנדר• 

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

₪ 245:עלות



BRE285

.ייחודית המסירה שיער ביעילות מהשורשדיסקיותמערכת 
לניקוי והיגיינה  , ראש האפילציה ניתן לניקוי תחת מים זורמים• 

.מושלמים
 •Opti-light  - תאורה מובנית העוזרת לזהות ולהסיר גם שערות 

בהירות ועדינות

ראש המייצר פעולת עיסוי עדינה להרגעת העור ושיכוך כאבים• 

מהירויות שונות להתאמה מיטבית לצפיפות  2אפשרות בחירה בין • 

השיער במקום הטיפול

עיצוב ארגונומי קל משקל לאחיזה נוחה וקלה לאורך זמן• 

כולל ראש גילוח רחב ומסרק לקיצור שיער • 

עדינים הדורשים דיוק ומסרק צר לאיזוריםראש גילוח נוסף 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 • 

₪ 205:עלות

מכונת גילוח

S3134 :דגם:

₪ 289:עלות

HI5919 :מגהץ קיטור דגם

SPEEDCARE לגיהוץ מהיר

bar  4לחץ קיטור

ליטר מיכל מים עם אפשרות  1.1מיכל מים גדול 

,מילוי רציף

100עוצמת קיטור קבועה . גם במהלך הגיהוץ

.לגיהוץ ללא מאמץ, גרם לדקה

קצה המגהץ מחודד לגיהוץ קל ונוח גם באזורים  

.קשים לגישה

.מוכן לשימוש תוך שתי דקות. גיהוץ אנכי

מנגנון למניעת אבנית תזכורת לניקוי אבנית  

קל משקל  . באמצעות נורית חיווי והתראה קולית

ציפוי קרמי להחלקה נוחה על  . לעבודה ללא מאמץ

. הבגד ולמניעת שריטות

מיכל  . פתח רחב למילוי קל ומהיר של מיכל המים

מים שקוף לבקרה מהירה על מפלס המים

₪ 385: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 

:  גובה/ מ "ס48.5:רוחב: מ"מידות בס

מ "ס38: עומק/ מ "ס29.5

₪ 345:עלות

מיקרוגל

MIC2300B

ליטר 23נפח 

פנל בעברית

טיימר דיגיטלי

תוכניות חימום6

הפשרה לפי זמן ועוצמה

/צבע שחור

וואט800עוצמת 

₪  390:עלות

KMS300 :מיקסר דגם

.מנירוסטה מוברשת, ליטר5קערה בנפח 

תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי 

הקערה

מערכת גלגלי הנעה פנימית מתכתית  

לביצועים מושלמים לאורך זמן ארוך  

.במיוחד

מספר 6ווסת מהירות סיבובי בעל 

מהירויות

כיסוי קערה שקוף

רגליות גומי בבסיס המיקסר לפעולה יציבה

רעש עבודה נמוך ,W1300הספק  

:אביזרים נלווים 

וו הקצפה

וו לישה

וו גיטרה 

מגן קערה

₪ 410:עלות



מיקסר שולחני

SUM500

וואט עוצמתי  1000מנוע 

ושקט במיוחד   גיר מתכת 

איכותי לפעולת ערבול  

.  מיטבית ואריכות ימים

6בורר עוצמה בעל 

.  מהירויות ופונקציית פולס

,  מושלם ללישת בצקים 

הקצפה וערבול  

.  תערובות
₪ 260:עלות

מיקסר שולחני

SUM350

W 800 :מנוע

1290W  Max Locked motor

בורר  ' ל5.5קערת נירוסטה בקיבולת 

עוצמה עם תאורת לד כחולה מושלם  

הקצפה וערבול  , ללישת בצקים 

שמנת, שחור: צבעים. תערובות

₪ 300:עלות

ענקיתקערה+בלנדר+ מיקסר ליטר5.5

SUM400B

W 800

1290W  Max Power

ליטר  5.5קערת נירוסטה בקיבולת 

כולל בלנדר עם כד , עם ידית אחיזה

זכוכית שמתחבר לחלקו העליון של 

וו , מקצף נירוסטה: כולל, המיקסר

,  לישה לבצק ווו גיטרה מאלומיניום

מהירויות לבחירה  6בורר עוצמה עם 

ופונקציית פולס תאורה בצבע כחול 

סביב לבורר העוצמה מנוע עוצמתי  

ושקט במיוחד

365₪:עלות

SAMURAI



.ליטר5.5ענקית קערה+בלנדר+ מיקסר

מיקסר שולחני בעל מנוע עוצמתי ושקט  

במיוחד

W 800

1290W  Max Locked motor  כולל

. בלנדר עם כד זכוכית

עם ידית' ל5.5קערת נירוסטה בקיבולת 

מהירויות לבחירה  6בורר עוצמה עם 

ופונקציית פולס עם תאורת לד כחולה

הקצפה וערבול  , מושלם ללישת בצקים

וו לישה  , מקצף נירוסטה: כולל. תערובות

בסיס רחב  . לבצק ווו גיטרה מאלומיניום

ורגליות מונעות החלקה ליציבות גבוהה  

צבע שמנת. בזמן הפעולה

₪ 360:עלות

SAMURAI

מיקסר שולחני עוצמתי ושקט במיוחד מנוע  

וואט1300

ידיות אחיזה2ליטר מנירוסטה עם 7קערת 

מהירויות  6בורר עוצמה עם תאורת לד בעל 

ופונקציית פולס

הקצפה וערבול  , מושלם ללישת בצקים 

. תערובות

תאורת לד כחולה על גבי ווסת העוצמה כולל 

וו לישה לבצק מיציקת  + וו גיטרה: אביזרים

אלומיניום ומקצף נירוסטה

₪ 440:עלות

פרוסות4טוסטר גריל נירוסטה 

CRT128

2000:הספק עוצמתי  W .

4מתאים להכנה של עד , ווסת עוצמה

180-פתיחה ל. טוסטים בו זמנית

מיכל  . מעלות לעבודה במצב גריל 

פלטות גריל עם , לאיסוף עודפי שמן

.ציפוי טפלון מונע הדבקות

.לחצן כיבוי והדלקה

₪ 210:עלות



בזמן  ( ליטר1.5-כ)מנות 6-10-הכנת גלידה ל

.דקות20-30של 

דפנות מבודדות השומרות על טמפרטורת  

. המרכיבים

פנים הקערה עשוי נירוסטה מה שמאיץ את 

תהליך ההקפאה

שעות8קערה הניתנת להקפאה -קל לשימוש

מזיגתהתוצריםהמקל על צינורהזנהרחב

סבון חמימים-במי-קל לניקוי

מכסה שקוף המאפשר בקרה בזמן פעולת  

.ההכנה

פתיחת מכסה בזווית רחבה המקלה על 

.מריכיביםהוספת 

פרוזןסורבה או , ליטר גלידה1.5-מכין כ§ 

.יוגורט

₪ 270:עלות

תנור להכנת פיצה ביתית  

וואט850-1000הספק 

גוף חימום עליון להשחמה מהירה  

ואחידה של הגבינה

מכסה כולל חלון לצפייה נוחה

מ "ס28אבן שמוט נשלפת בקוטר 

מצבי חימום שונים3

טיימר

נוריות ביקורת 

ידיות קרות למגע

₪ 280:עלות

SAMURAI

ליטר1.25קומקום קיבולת 

חלד הכולל סימוני גובה  -מבנה פלדת אל

מים פנימיים

פתח מילוי רחב

פיה המונעת טפטוף

ידית אלומיניום קלה לאחיזה ושימוש

מסנן אבנית נשלף 

360בסיס 

פשוט לתפעול עם תגובתיות ויזואלית  

באמצעות נורית חיווי

מבטיח הרתחת מים מהירה ושקטה בתוך  

וואט צבע שחור1850-2200דקות 

₪ 380:עלות

kitchenaid



מגהץ אנכי

DT7050
מגהץ קיטור אנכי לגיהוץ קל ונוח  .

!במיוחד

וואט1100הספק 

ל למילוי  "מ150מיכל מים נשלף 

מים נוח

לגיהוץ כל סוגי הבדים ללא צורך  

בקרש גיהוץ

אביזרים ותיק לנשיאת  3כולל 

.המגהץ

240₪:עלות

מגהץ אנכי

DT8135 

חימום מהיר של  ! תמיד מוכן לשימוש

.שניות בלבד40

גיהוץ אנכי קל ונוח עם תוצאות  

אין צורך לגהץ באמצעות  ! מעולות

קרש 

.הודות לעיצוב הייחודי של המגהץ

.מירביתמיכל מים נשלף לנוחות 

הודות  : פעולת ריענון וחיטוי הבגד

המגהץ  , לתפוקת האדים הרחבה

מחטא

ומחסל חיידקים ומותיר את הבגד  

נקי ורענן לאורך זמן

250₪:עלות

מגהץ קיטור אנכי

IT3460

מערכת תמיכה אנכית  –יציבות אידאלית 

ייחודית מספקת תמיכה מיטבית 

!נוח ומהיר, וגיהוץ קל
בחירה בין שלוש  –תוצאות גיהוץ מעולות 

רמות תפוקת אדים לשימוש במגוון רחב 

של בדים
לגיהוץ מהיר ויעיל  XLמברשת אדים 

במיוחד

מחטא ומרענן את הבדים בזמן הגיהוץ
.שניות בלבד45–חימום מהיר 

ליטר נשלף לגיהוץ  1.5מיכל מים גדול 

.נוח לאורך זמן
1800W

₪ 440:עלות



סיר טיגון
HR500

,  פס'צי: מאפשר הכת מגוון מאכלים

ירקות צלויים ,  שניצלונים

חלקי עוף ונתחי  ,  (אנטיפסטי)

טכנולוגית   . ועודמאפינס, בשר
RAPID AIR CIRCULATION        

אויר חם  סירקולצייתשמשלבת 

סל  . לקבלת תוצאה  זהובה ופריכה 

"ליטרים3עם ציפוי טפלון בקיבולת 
₪  260:עלות

רטרוסט יוקרתי של קומקום נירוסטה ומצנם בעיצוב 

קומקום כולל מד דקורטיבי לתצוגת טמפרטורת  

.  המים
הטוב בעולם עם פעולת  STRIXבעל מנגנון בריטי 

.הרתחה מהירה ושקטה במיוחד

מצנם כולל ווסת מידת השחמה עם תצוגת מד  

.דקורטיבי

₪ 290:עלות

SAMURAI

SAMURAI

סיר בריאותי לטיגון ללא שמן

EY201827

פתרון הבריא לטיגון ובישול מגוון רחב 

של מאכלים 

4.2נפח סיר כולל  L

3טכנולגיית D Air Pulse  לטיגון

ובישול באמצעות שימוש מועט מאוד  

בשמן 

דקות60טיימר 

,  צלייה, טיגון: ארבע אפשרויות בישול

טמפרטורה ברמת דיוק  . גריל ואפייה

לתוצאות  °200-°80גבוהה בין 

המגירה  –ניקיון קל . אופטימליות

והרשת ניתנים לניקוי במדיח הכלים
₪ 430:עלות



SUFP14 180

פריסה וגרור  , מעבד מזון מושלם לקיצוץ

.הקצפה ולישת בצק, מזון

W500מנוע עוצמתי עם הספק 

, לישת בצק/להב קיצוץ מזון , בלנדר: כולל 

,  אביזר להקצפה, מסחטת פירות הדר

. פריסה/עבה /ודסקיות לגרור דק 

₪   260:עלות

SAMURAI

מ

SUFP16 285

גרור מזון , פריסה, מעבד מזון מושלם לקיצוץ

.ולישת בצק

W1000מנוע עוצמתי עם הספק 

ליטר3מיכל עיבוד בנפח 

ותוכנית ייעודית ' ל1.75כולל בלנדר בקיבולת 

.שייקיםלהכנת 

.כולל תכנית ייעודית לכתישת קרח

₪  320:עלות



CRB60
בלנדר שייק

-W1000הספק  עוצמתי 

במיוחד מתאים להכנת  

,  מזון לתינוקות, שייקים

קוקטיילים ועוד , מחיות

.תוך שניות

בקבוקי נשיאה  2כולל 

 TRITAN BPAמפלסטיק 

free ,  ניתנים לשטיפה

.במדיח כלים

₪ 200:עלות

₪ 999שווי שוק 

בלנדר עוצמתי במיוחד  
1200דיגטלי W  להבי

טיטניום מוזהבים לערבול  

!מושלם תוך שניות

לוח בקרה עם צג דיגיטלי 

כולל . לבחירהתכניות4-ו

בקבוקי נשיאה לדרך  2
-מ TRITAN BPA free , 

הניתנים לשטיפה במדיח 

. כלים
₪ 310:עלות

כולל מד דקורטיבי  רטרומצנם נירוסטה 

: בעל פונקציות , לתצוגת מידת ההשחמה

חריצים 2בעל . הפשרה וביטול, חימום

רחבים במיוחד בעל תאורת ביקורת לד כולל  

מגש פירורים נשלף לניקוי קל של תחתית  

המצנם אחסון כבל החשמל בתחתית  

685-815המצנם רגליות מונעות החלקה  W, 

צבע תכלת

+

1.7, פרמידהקומקום חשמלי נירוסטה 

בעל מנגנון . ליטר OTTER מנגנון . הבריטי

לכיבוי אוטומטי של הקומקום כאשר המים  

גוף חימום נסתר  , מגיעים לרתיחה

מנירוסטה ידית אחיזה מעוצבת בעל נורית  

.  ביקורת אדומה פילטר לסינון המים מאבנית

מעלות על 360-סיבוב ב, מדיד מים חיצוני

הבסיס

 .W 2000

(קיים גם בקרם)צבע תכלת

₪ 240:עלות

CROWN



מגהץ קיטור
CR 2850

מגהץ קיטור מקצועי בעל הספק כולל של  

W2400,  ליטר 1.2מיכל מים נשלף בקיבולת

מים המאפשר מילוי מים תוך כדי פעולת  

בר ותפוקת אדים  5לחץ קיטור . הגיהוץ

דקה שימוש במכות קיטור או  /'גר60מקסימלית 

.  שליטה מלאה בטמפרטורת הגיהוץ, זרם רציף

תחתית  . וויסות החום בהתאמה לסוג הבד

קרמית להחלקה מושלמת של קמטים על גבי  

.  בחירת מצבים לגיהוץ עם או בלי קיטור, הבד

מקום ייעודי לגלילת כבל חשמלי בגוף המכשיר  

220₪:עלות
CROWN₪ 799שווי שוק 

- XPRESS GLIDE מגהץ קיטור עם תחתית

- SV6120
- .להחלקה נוחה ומהירה על גבי הבד

מילוי מים  –ליטר1.4מיכל מים גדול במיוחד 

גם במהלך הגיהוץ

דקות  2מוכן לעבודה תוך –חימום מהיר 

בלבד

עיצוב קומפקטי , לחסכון באנרגיה Ecoמצב 

2200וקל משקל  W

TEFAL₪ 430:עלות



:PE 5737דגם

:ערכת טיפוח הכוללת

מייבש שיער  , תיק עור נשים מהודר 

, עוצמתי 

מסרק וקליפסים

₪ 190:עלות
T885 :דגם

חדים  להבים,זקןמעצב 

דקות 60,מנירוסטה

8טעינה,רציפהעבודה 

אורך  הגדרת,שעות

הגדרות  23,באופן ידני

0.5-מ "מ12,אורך

0.5מ בדיוק של "מ

ניתן,חיווינורית , מ "מ

.לשטיפה מתחת לברז

₪ 230:עלות

BA-ST393ILE 

מחליק שיער

חימום  | קרמי -פלטות מצופות טיטניום

מהיר במיוחד

6| מערכת חימום קרמיקה מתקדמת | 

מעלות-235140-הגדרות חום

| כיבוי אוטומטי | פלטות ארוכות במיוחד | 

משטח הנחה' |  מ2.5כבל 

₪ 230:עלות

6720ILE

2300מייבש שיער עוצמתי חזק ועוצמתי בעל הספק 

וואט

6פיה צרה במיוחד רק  X75 מ לביצועים טובים "מ

! ויעילים יותר 

לשיער מתולתלדפיוזראביזר 

'טמפ/ דרגות חום 2

₪ 260:עלות



FPG-1010S/G 330

מעבד מזון עוצמתי מנוע  

קערה גדולה , וואט 1100

ליטר כולל שלל אביזרי  3.2

הקצפה ועוד, קיצוץ 
₪ 345:עלות

FDM301SS 350

800,בלנדר+ מעבד מזון 

מהירויות  2+וואט 

ליטר  2.1קערה נפח,פולס+

4,ליטר1.2קיבולת עבודה ,

למגוון חיתוכים דיסקיות
,שונים

₪ 360:עלות

מוט בלנדר שחור עם מוט נירוסטה  

1000הספק  W, בקרת מהירות "מערכת 

ככול שלוחצים חזק יותר  " חכמה

אביזר  . מקבלים יותר מהירות ועצמה

500מעבד מזון בנפח / הקצפה וקוצץ 

ל"מ600מדידה בנפח כוס,ל"מ
MQ7035X 350

₪ 360:עלות

BRAUN



XL מיקסר
SM1200 350

וואט 1200! מנוע חזק במיוחד • משולב בלנדר 

+ דרגות מהירות 10 Pulse

ליטר 6.5–קערת נירוסטה ענקית כ 

מערבלים רחבים להקצפה ללישה וערבול  3

המגיעים לדפנות ותחתית הקערה בצורה 

.מושלמת

₪ 370:עלות

מיקסר אלקטרוני
SMG-858 300

:  אביזרים 3+ ליטר 4וואט קערת נירוסטה 700מנוע , 

ערבול, מקצף , לישה

₪ 310:עלות



DL-2330

900ליטר הספק 25מיקרוגל דיגיטלי 

וואט

בקרת תצוגה דיגיטאלית

מצבי עבודה לבישול8

דרגות עוצמה5

דקות95טיימר 

₪ 315:עלות

DL-2022

800,ליטר23מיקרוגל דיגיטלי 

מצבי  8,תצוגה דיגיטליתבקרת,וואט

להפשרה לפי זמן ולפי  תוכנית,עבודה

בטיחות לילדיםנעילת,משקל

₪ 270:עלות

900משולב גריל הספק + ליטר 28מיקרוגל דיגיטלי 

וואט

בקרת תצוגה דיגיטלית

.מצבי עבודה אוטומטיים8

דרגות עוצמה5

דקות95טיימר 

תוכנית להפשרה לפי זמן ולפי משקל

תוכנית גריל
₪ 370:עלות



וואט עם  1800גריל כפולה ה'פלאנצ

מאווררים לדחיפת העשן

₪ 360:עלות

APEX

''2 X6.5   עם מיקרופון אלחוטי  רמקול קריוקי

2עוצמתי  X20W R.M.S \ 2X220W 

P.M.P.O

לניגון קבצי  USB/SDכניסת  , FM-PLLרדיו 

MP3

שלט רחוק

חיבור בלוטות להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי  

ישירות ממכשירים ניידים
₪ 300:עלות



כירת אינדוקציה
מפרט

כירה מעוצבת באלגנטיות ומחומרים איכותיים ועמידים

שימוש בתדר חימום כפול להבטחת יציבות טמפרטורה

לאורך הבישול

אפשרות לבישול ממושך בחום נמוך

בידוד חשמלי בפני חדירת נוזלים מבטיח שימוש בטוח

בהתאם להנחיות השימוש

חיישן טמפרטורה מדויק ממוקם במרכז משטח

האינדוקציה

רמות חימום-99וואט ו 2100עוצמת חימום של 

לשליטה מלאה

OLEDבורר לשליטה מלאה משולב מסך 
מצבי בישול מובנים בלחצן 5 Menu

היישומוןמגוון של תוכניות בישול מובנות ונגישות דרך 

קישוריות

Wi-Fi
באמצעות קושחהתמיכה בקבלת עדכוני  Wi-Fi

שליטה באמצעות יישומון

Mi Home
מידות

70X265X280 מ"מ

ג"ק2.18-משקל 



אלחוטית ונטענת להתקנה, מצלמת אבטחה חדשנית

בתוך ומחוץ לבית וללא צורך בחיבור קבוע לחשמל

מאפשרת Mi Homeהמצלמה נשלטת באמצעות יישומון 

-תיעוד סרטונים בחיבור ל Gateway וצפייה בזמן אמת

מצלמות באמצעות התקן 4תמיכה בעד  Gateway
1080-רזולוציה וקצב צילום  p 20-ב fps )קידוד וידאו

H.264  וקידוד אודיו) PCM
,מפתח צמצם , ’’1/2.7חיישן צילום גודל  f2.6

3.6אורך מוקד 
( שדה ראייה  FoV ( - ,120°זווית רחבה 

120x99x60 ) אנכיx  אופקיx אלכסוני(

( אדום -אינפראחיישני 8מערך  IR-940nm ( לזיהוי

מטר10תנועה וראיית לילה לטווח של עד 

64זיכרון אחסון  MB  16וזיכרון עיבוד MB
-ב Gateway  חריץ לכרטיס זיכרוןmicroSD  64עד GB ,

Class 10  בפורמטFAT
וואט1רמקול בעוצמה של -אינטרקום דו כיווני 

ומיקרופון מובנה

הצפנת נתונים ורמת אבטחה גבוהה
-עמידות לנוזלים ואבק  IP66

20°--טווח טמפרטורת הפעלה  C ~ 50°C
-תאימות  iOS 9.0 ו- Android 4.4 ומעלה

תמיכה בתקן : קישוריות אלחוטית Wi-Fi 2.4GHzקישוריות

80.11 b/g/n
( קישוריות חוטית  Gateway פורט ): בלבד Ethernet

10/100Mbps
5100סוללה עוצמתית בקיבולת  mAh

חודשים ללא טעינה4שימוש של עד 

מידות
140.4: מצלמה X 73 X 47 גרם270משקל , מ "מ

75 X 75 X 27 Gateway גרם65משקל , מ "מ

88900תכולת הערכה מקט 

, מצלמת אבטחה אלחוטית Gateway כבל, אלחוטי

,)'מ2אורך (כבל מתח  , RJ45אתרנט 

,)כולל סט ברגים(בסיס למצלמה וערכת חיבור לקיר 

5מתאם  V-1A לחשמל ומדריך למשתמש

320₪:עלות

88901תכולת הערכה מקט 

, מצלמת אבטחה אלחוטית RJ45 ,  אורך(כבל מתח

כולל סט(בסיס למצלמה וערכת חיבור לקיר , )'מ2

5מתאם , )ברגים

V-1A לחשמל ומדריך למשתמש

290₪:עלות



מנורת תקרה חכמה
.איכותייםלדים-72מעוצבת ומורכבת מ 

מנוחה, קריאה-תאורה הניתנת להתאמה לכל פעילות 

.או מסיבה

כיסוי שלובזויתר "מ25מתאימה להארת חדר של עד 

.180°

-0.3תאורת לילה נעימה במיוחד עם בהירות משתנה 

.לומן120

י כיבוי"מצבי תאורה מובנים ע3אפשרות הגדרה 

והדלקת מפסק הקיר

הדלקה אוטומטית/אפשרות להגדרת כיבוי

מבנה ייחודי לפיזור חום יעיל במנורה

אורך חיים

שעות25,000

טמפרטורת צבע

2700טווח טמפרטורת צבע  K - 5700K
ניתן לשלוט על צבע האור ועוצמתו

קלווין-4000ב לומן2200-שטף תאורה 

קישוריות

Wi-Fi
הספק

וואט32

שליטה באמצעות יישומון

Mi Home
אחר

Google Assistance
Alexa

תמיכה בכיבוי המנורה באופן אוטומטי בעת שינה
באמצעות צמיד חכם

₪ 320:עלות



מפרט

3עם היישומוןניתן לשתף את המדפסת באמצעות 

משתמשים נוספים
313-רזולוציית הדפסה  X400dpi

50: גודל תמונה X76 מ "מ ) x 3 2 אינצ'(

הניתנת לרכישה(כמות תמונות במחסנית חדשה 

'יח20-) בנפרד

גרם26-משקל מחסנית דפים 

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

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

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

5-מתח טעינה  V/1A
-שקע טעינה  microUSB

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

/ -תקינה למחסנית דפים  CE / Rohs / 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

.מצולמת באיכות גבוהה משובצים בנייר  ZINK
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 

124X85X24.6 מידות

מ"מ
גרם181–משקל 

דפים5מחסנית , כבל טעינה , מדפסת ניידת 

249₪:עלות המדפסת
49₪:עלות מחסנית הדפים



מכסה זכוכית+ ה'פלנצגריל משולב 

₪ 219:עלות

צלעות9רדיאטור 
₪ 230:עלות



ליטר פאנל נירוסטה  24טוסטר אובן 

לבן/ מעטפת שחור 
₪ 229:עלות

פרוסות  סט עם קומקום חשמלי2מצנם 

קיים גם בלבן
₪ 200:עלות

+



+ ליטר  THE PROCESSOR 2.8מעבד מזון  

1400וסכינים פיה רחבה דיסקיות W
405₪:עלות

מיכלים2מסחטת מיצים קשים 

(ל"מ1000/ ל "מ2000) 
₪ 285:עלות



משטח  -כירה קרמית כפולה 

נירוסטה, זכוכית
₪ 255:עלות

סיר צלייה טיגון ובישול ללא שמן  

(שיטת האוויר החם)ליטר 3.5
₪ 325:עלות



שלט+ מיגדלמאוורר 
₪ 295:עלות

ללא שלט
₪ 219:עלות

קמין חשמלי
₪ 340:עלות



טים'פנאי טקסטיל וגאדג



כותנה  100%סט מצעים למיטה זוגית 

טבעית

ואיכותית המבטיחה מגע רך ונעים שילווה  

אתכם בזמן

.השינה

ציפה  , מ"ס160/200הסט כולל סדין בגודל 

בגודל

50/70ציפיות בגודל 2-מ ו"ס200/220

.מ"ס

לאינץ145-150צפיפות 

200₪:עלות
₪ 649:שווי החלפה ברשת

דגם 

אנגלה

פליידס

סטייל

דגם לורן

אינק

ארטה

:תקציב לדוגמה/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 

מגבות+מצעים

שמיכה+כריות

מגבותמארזי

ועוד



כותנה טבעית100%סט מצעים למיטה זוגית 

ואיכותית המבטיחה מגע רך ונעים שילווה אתכם 

בזמן

.השינה

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

.מ"ס50/70ציפיות בגודל 2-מ ו"ס200/220

.'לאינץ145-150צפיפות 

243₪:עלות

₪ 719.9:שווי החלפה

דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

"בלוקס"

שמיכה דו צדדית, ר"גרם למ550משקל 

צד אחד קטיפה מודפסת ומוברשת פעמיים

129₪:עלות

₪ 429.9:שווי החלפה

"קיוב"דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

שמיכה דו צדדית, ר"גרם למ550משקל 

צד אחד קטיפה מודפסת ומוברשת פעמיים

₪ 159:עלות

₪ 479.9:שווי החלפה

דגם 200/220שמיכת חורף זוגית 

"אנט"

גרם  300משקל מיקופייברשמיכת 

ר"למ

השמיכה עוברת סירוק המקנה לה רכות  

ועמידות

לצבע

שחור, חום : בצבעים

₪ 92:עלות

₪ 269.9:שווי החלפה

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



-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  2-מגבות4מארז 

מגבות פנים2+ גוף

120₪:עלות
₪ 399:שווי החלפה

(130*70)מגבות גוף2

(90*50)מגבות פנים 2

₪ 125:עלות
438:שווי החלפה ברשת

₪

אקסלוסיב-סט מגבות 

130*70מגבות רחצה 2

90*50מגבות 2

₪ 176:עלות

שווי החלפה ברשת  

₪ 580:ורדינון

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



שמיכה חורפית מפנקת

בעלי כושר, חלוליםהולופייברסיבי %100-הלסינקי

.בידוד מעולה

,בצפיפות גבוהה המונע הזעה, כותנה%100בד 

מקנה
. הרגשה נעימה למגע TOG 7

סינטטיזוגיתמילוי 
195₪

ח"ש470שווי החלפה ברשת 

שמיכה קלה במשקלה, מיקרופייברמילוי -דיינסטישמיכת 

.כותנה%100פרקלבד . השומרת על חום הגוף

בד בצפיפות גבוהה המונע הזעה ומקנה הרגשה
. נעימה למגע TOG 8

150/200202₪יחיד : מגיע בגדלים
ח"ש530שווי החלפה ברשת 

255₪–200/22וזוגית 
ח"ש750שווי החלפה ברשת 



100%בד חיצוני 50/70" הלסינקי"זוג כריות שינה דגם 

.כותנה

בעלי כושר בידוד, חלוליםהולופייברסיבי 100%מילוי 

.גרם650משקל מילוי הכרית , מעולה
105₪

ח"ש260שווי החלפה ברשת ורדינון 

60/ קומפורטסמארטכרית  x 40  ס״מ כריתFOAM
MEMORY

הכרית בעלת תמיכהנאסאבפיתוח , חומר זוכר

.ייחודית לצוואר ולראש ומקנה איכות שינה מעולה

רכות הכרית פותחה במיוחד עבור ורדינון
101₪

ח"ש370שווי החלפה ברשת 

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



סט מצעים זוגי

כותנה סרוקה100%
259₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



100%סט מצעים זוגי סאטן  

כותנה סרוקה
259₪:עלות
₪ 699:שווי החלפה ברשת

סאטןקרלהדגם 
דגם אליסון סאטן

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



כותנה  100%מצעים זוגיים 

במגוון דגמים
180₪:עלות המתנה

599:שווי החלפה ברשת 

₪

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



100%, חלקים4סט מצעים זוגי 

,כותנה

160X200 מ"ס

210₪:עלות

₪ 790:שווי החלפה ברשת

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



Back Rest

,למנוחה, כרית  תמיכה רב תכליתית לשימוש במיטה

עבודה עם מחשב  , הנקה, קריאה, צפייה בטלוויזיה

135₪:עלותנייד 

450₪:שווי החלפה ברשת דר גב 

:דגם Roya Luxury
Warm 

,מילוי פוך סינתטי בתחושת פלומה, שמיכת חורף זוגית

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר "מ/'גר350משקל המילוי 

150₪:עלות

₪ 500:שווי החלפה

:דגם Roya Luxury

All Seasons
מילוי פוך סינתטי בתחושת  , שמיכת חורף זוגית

,פלומה

,בדוגמת קוביותקווילטתפירת 

ר "מ/'גר200משקל המילוי 

ח"ש119:עלות

₪   400:שווי החלפה ברשת

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

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

צד שני בד כותנה אוורירי ונעים למגע      

אידאלי לישנים על הגב, דרגת קושי רכה

180₪:עלות

₪ 798:שווי החלפה ברשת

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

,דרגת קושי רכה, הולופייברמילוי 

,תפירה כפולה לשמירה על צורת הכרית לאורך זמן 

וצד שני פליז  מיקרופייברצד אחד : כיסו דו צדדי 

מלטף

135₪:עלות
₪ 450:שווי החלפה ברשת

אלסטית ויסקוכרית שינה אורתופדית יצוקה 

:דגם Visco Air 
120₪:עלות

ח  "ש400:שווי החלפה ברשת,

תקציב/ניתן להרכיב מארזי טקסטיל לפי טעם 



סט מצעים חלקי עשוי כותנה נעימה בצפיפות •

ובהדפס פסים במראה  ' חוטים לאינץ144של 

.מודרני
200ציפה : זוגי x220 50ציפיות 2, מ"ס x70 מ"ס

• מעלות עם גוון צבע 40של ' יש לכבס בטמפ

דומה וללא הלבנה

ניתן לגהץ בחום נמוך•

יש להימנע מניקוי יבש•

• 4569103:מספר דגם

• חוטים 144סט מצעים חלקי בצפיפות של 

עשויים כותנה איכותית ומעוצבים  , ׳לאינץ

במראה אלגנטי עם רקמת מלמלה  

.דקורטיבית בסיומת
200ציפה : זוגי x220 50ציפיות 2, מ"ס x70 

מ"ס

• , יש לכבס הפוך במכונה עם גוון צבע דומה

, ללא הלבנה, מעלות40של עד ' בטמפ

השרייה או סחיטה

ניתן לייבש במכונת ייבוש בחום נמוך או •

בצלבתליה

גיהוץ בחום בינוני•

• 4569106:מספר דגם

סט מצעים המכיל ציפה לשמיכה זוגית •

עשויים כותנה  , ושתי ציפיות לכרית

עם  ' חוטים לאינץ144בצפיפות של 

.מסגרת פונפונים קטנטנים ומעודנים
200ציפה : הסט כולל x220 2, מ"ס

50ציפיות  x70 מ"ס

יש לכבס את הפריט בנפרד או עם גוון •

ללא  , מעלות40של עד ' בטמפ, צבע דומה

הלבנה

ניתן לגהץ בחום נמוך•

יש להימנע מניקוי יבש•

• 5269105:מספר דגם
מחיר בהתאם למידות  

המצעים



סט מצעים המכיל ציפית לכרית וציפה לשמיכת •

חוטים  144עשויים כותנה בצפיפות של , יחיד

.עם מסגרת פונפונים קטנטנים ומעודנים' לאינץ
150ציפה : הסט כולל x200 50ציפית , מ"ס x70 

מ"ס

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

ללא הלבנה, מעלות40של עד ' בטמפ

ניתן לגהץ בחום נמוך•

יש להימנע מניקוי יבש•

• 5269104:מספר דגם

מגבת רכה ומלטפת•

• כותנה100%

• גרם למטר רבוע500

,  סדרת מגבות ברכות מלטפת

הודות לאריגה ייחודית היוצרת  

.נעימות במיוחד" כריות"

ניתן להרכיב מס מגבות וגדלים לפי  

תקציב



:דגם Obus Air Professional 

משענת גב לתמיכה מושלמת בגב 

,       תחתון ועליון

שרוול אויר מתנפח להתאמה  

,אישית

רכב /משרד/לשימוש בבית

₪ 225:עלות

370₪:שווי החלפה

: דגם Obos Ultra Back Rest
משענת גב לתמיכה מושלמת  

לשימוש  ,      בגב תחתון ועליון

רכב /משרד/בבית

195₪:עלות

₪ 300:שווי החלפה

 Smartמכשיר עיסוי ידני דגם 

Hand Massager

230₪

ח"ש430: שווי החלפה

אמבט פרפין ספא 

,         טיפולי לריכוך והזנת העור

מוצקפראפיןשקיות 3כולל 

ParaSpaדגם Plus
315 ₪

ח "ש600: שווי החלפה



מיטת שיזוף מתקפלת

ניתן לשלב עם צלייה  

או צידנית

ח"ש155



שרוול  + מושב אורתופדי רב תכליתי 

,  אוויר מתנפח להתאמה אישית

רכב/משרד/לשימוש בבית

מדיקלר גב "דגם ד
225₪

ח"ש370: שווי החלפה

,  שלט+ כרית עיסוי שיאצו 

רב תכליתית   , רטט

כולל חימום, כתפיים/גב/לצוואר
Shiatsu Plusדגם 

325₪
ח"ש600: שווי החלפה

רטט ייעודי  + מכשיר עיסוי שיאצו 

כולל חימום  , לצוואר ולכתפיים
Shiatsu Neck Massagerדגם 

225₪
ח"ש600: שווי החלפה



RAPID CABIN  אנשים אוהל לשמונה
מבנה  . האוהל הענק הזה יכיל בנוחות את כל המשפחה ואת הציוד שלכם. 

מאפשר תקרה גבוהה בכל שטח האוהל כך שאין צורך עוד הקאבין

הוא ישמור עליכם יבשים  , עונות3-לשימוש במתוכנן.ולהתכופףלהשתופף 

וכל זה בזמן הרכבה  . מפני גשמי הסתיו ומאווררים בימי הקיץ הלוהטים

מגיע עם מחיצה אשר  , מרווח ומאוורר במיוחדהאוהל.בלבדדקות 3של 

. ניתן לחבר בקלות ולחלק בעזרתה את האוהל לשני חדרים בעת הצורך

ווי תליה  , לנוחיותכם דאגנו גם לשטיח כניסה בכדי לשמור על האוהל נקי

הדפסת  : בתקרת האוהל לשמור על ארגון האוהל ואפילו פעילות לילדים

דוגמאות של צלליות ידיים בפנים האוהל בכדי להעצים את חוויית לינת  

.השטח לכל המשפחה

420₪
ח"ש800שווי שוק 

פתיחה מהירה 6אוהל קמפינג ל 

הוא מצוין  . אוהל זה יכול בהחלט להתאים לכם, אוהל קליל ומהיר הקמה לעונות החמות

מצופה חומר האוהל.ואביבאוהל לים או אוהל פסטיבלים באקלים של קיץ , כאוהל קמפינג

מחזיר את הקרניים החוצה ובכך מאפשר גם , כסוף אשר מבודד אותו מקרני השמש

-שמירה מקרני ה UV  וגם שבירה של קרני השמש המתבטאת בכך שהאוהל פחות חם

בסיס.רחבבעל פתחים מרושתים ודלת עם מפתח , מאודמאוורר.לאקליםופחות פגיע 

מ מעל גובה  ”ס10-שולי האוהל התחתונים עולים כ, כלומר, ”אמבטיה“האוהל בנוי בצורת 

מעבר.וזוחליםחרקים , אבק, חול, הקרקע דבר המאפשר הגנה יחסית מפני רטיבות

אוהלי זה מצופה בציפוי , למאפייני הקיץ הייחודיים PU 1000 מ שהוא ציפוי עמיד יותר ”מ

מהציפויים הקיימים בשוק בקטגורית אוהלי הקיץ ולכן יכול להתאים גם במזג אוויר של  

. גשמים קלים UICKILY



עגלה מתקפלת 

אריג חזק ועמיד קיפול קומפקטי קיפול דו 

טלסקופית ואפסוןידיתלאריזה ציידיכיסוי

ארגונומית נוחה למשיכה קלה משטח  

בסיס קשיח מתקפל ליציבות גבוה  
כביש חזקים / גלגלי שביל –הגלגלים 

–ס״ממסגרת15.5–גלגל ועמידיםקוטר
עומס מירבי  פאודרפלדה קשוחה עם ציפוי 

89–ק״ג גודל פתוח 100 x46x53/88 
32–מ גודל סגור ”ס x23x56 מ משקל ”ס

ק״ג8.4

ח"ש397

מיטה לשטח

מ עם ציפוי ”מ16מתכת : מסגרת
190: פאודרמימדים X64X43 

ג”ק120: מירבימעומס”ס

ח"ש230



שולחן לחוף + כסאות 2סט 
La playa 2סט ריהוט שטח בתוך תיק נסיעה

שולחן שטח קומפקטי  Ocean chair1כסאות 

45מידות  X45X45 CM"
ח"ש310

עגלה גלגל רחב לשטח
1000אריג  D  קומפקטי ועמידקיפולחזק–

ואפסוןידיתלאריזה ציישדיכיסויקיפול דו 

טלסקופית ארגונומית נוחה למשיכה 

בסיס קשיח מתקפל ליציבות  קלהמשטח

דו שימושי לשטח  , רחביםגבוההגלגלים
–גלגל מרוחב”ס20.3–גלגל חוליקוטר

פלדה קשוחה עם ציפוי ממסגרת”ס8.5

:  פתוחגגודל”ק80: מירביפאודרעומס

98X53X97 34: סגורמגודל”ס X28X75 מ”ס

ח"ש400



רחבעגלה עם צידנית וגלגל שטח 

קומפקטי די  ועמידקיפולאריג חזק 

ואפסוןידיתלאריזה צידיכיסוי

טלסקופית ארגונומית נוחה למשיכה 

בסיס קשיח מתקפל  קלהמשטח

דו  , רחביםגבוההגלגליםליציבות 

18: גלגלחוליקוטרשימושי לשטח 

ממסגרת”ס10.2: גלגלמרוחב”ס

פאודרעומספלדה קשוחה עם ציפוי 

נשלפת כחלק גצידנית”ק80: מירבי
98: פתוחמהעגלהגודל X68X75 

61: סגורמגודל”ס X18X75 מ”ס

ח"ש440

תרמיל טיולים מעולה 

ליטר עם מערכת  42בנפח 
-ואחריות ל AIR FLOWגב 

שנים של היצרן  10
GoNature.

ח"ש250



+ עם שני פתחים4אוהל ל 

+

נייטשרערכת קפה לשטח גו 

200₪



- Minipresso לשטחמכונת אספרסו

250 ₪

ערכת קפה בתיק צד

ששבשסט קפה מושלם לטיולים עם סט 
(95₪קיימים סטים מ)

ח"ש200:עלות



ערכת קפה לשטח

+
שקי שינה2

+

GN AMIGO 
6-אוהל איגלו ל

ח"ש335



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"ש220



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



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 



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 



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



אוהל חוף 
איכותי ענק להגנה מהשמש

עשוי בד לייקרה נעים אלסטי ודוחה חול
UVבד מסנן קרינה 

הקמה פשוטה ומהירה

עוגני חול צדדים4-ללא חבלים ויתדות הודות ל
300גודל  X 300 מ"ס

240₪
210*210גודל 

ח"ש160



שדסאוהל צל 

.  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



גזיבו

הנפתחת ונסגרת ללא גזיבוסככת צל 

מאמץ

הודות לפטנט ייחודי ובלעדי הכולל

שלד פנימי בצורת מוט טלסקופי מתקפל 

עוגני חול צדדים4-ו

ללא חבלים ויתדות מיותרים
כולל מארז נשיאה ,VUבד מסנן קרינה 

190גודל  X190 מ"ס

140₪

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

מעל לטמפרטורת  /מעלות מתחת15

החדר 

עם ידית נשיאה נוחה
V12עם חיבור למצת הרכב 

220או  V חיבור לחשמל

ליטר27

ח"ש224



שולחן פיקניק מתקפל 

ייחודי עשוי אלומיניום עם גימור עץ  

ספסלי ישיבה2הכולל 

נפרדים המתקפלים פנימה בעט  

הסגירה

השולחן מתקפל בצורה קומפקטית

ואיחסוןנוח לנשיאה ,קל להרכבה 

70: גודל במצב פתוח  X 66 X 90 
מ”ס

33: גודל במצב מקופל  X 10 X 90 
מ”ס

ח"ש245



K 2 CAR KIT karsherמכונת שטיפה בלחץ  קארשר

: דגם K 2 CAR KIT
בר110: לחץ

שעה/ליטר360: ספיקת מים
1.4: מנוע KW

.ח.ל.טימי עסקים 10כ : זמן אספקה

דן  -י היבואן הרשמי בישראל”שנה מיום הרכישה ע: אחריות 

.מ ”שלדן בע

חלפים ואביזרים  , תחנות שרות בכל חלקי הארץ: שרות
.מקוריים

ח"ש 450

 WVמנקה חלונות נטען דגם 
6

מנקה חלונות נטען בעיצוב  

יוצא דופן עם סוללת ליתיום  

יון עוצמתית לעבודה של כ 

דקות ללא הפסקה35

ח"ש400



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"ש350



100/100/90מידות
LOUNGEערסל 

ח"ש 300

שווינגר
60'בירץמשטח עץ  X30

50כרית מושב X29X5
מ "מ6חבל UV ,  1.55אורך

מטר

ח"ש180



פוף גדול

מ"ס80מ על "ס150מידות

ליקרה המפנק  הרגולרפוף 

.מתאים לכל חלל ולכל חדר
310₪

50אפשרות משלוח בתוספת )
(לבית העובד₪ 

פוף שפיץ לבית ולחוץ

.מ"ס80מ על "ס110מידות

פוף בעיצוב שובב וצבעוני אשר  

מתאים לקטנים , מעניק תמיכה לגב

בשל הבד האטום .  וגם למבוגרים

הוא מתאים לכל חלל בחצר 

ובמרפסת ומשתלב בצורה  

.מדהימה
220₪

₪ 50אפשרות משלוח בתוספת )
(לבית העובד



מזוודת עלייה למטוס מהדקות בעולם
מבוססת על פטנט המאפשר לקפל FLEXסדרת המזוודות החדשה 

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

הטלפון הנייד או, וכיס חיצוני המיועד לאחסון כרטיס הטיסהטרולי

שילובי צבעים5הקולקציה הראשונה כוללת . בקבוק מים קטן

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

אינטש21

₪125 : עלות

:אינטש26

₪210 : עלות



קשיחות ועמידותטרוליסט מזוודות 

הינו סט של שלוש מזוודות איכותי בשלושה  SWISS LEGENDסט 

קשיח פוליקרבונטהעשוי חומר -( 'אינץ)28"-ו, 24", 20"גדלים 

מבלי לפגוע  , הבנוי לספוג מכות וחבטות של הדרך, במיוחד

.בתכולת המזוודות הרגישה

עם  , המזוודות הינן בעלות חלוקה פנימית פונקציונאלית במיוחד

ידיות -חזקים טרוליוהן בעלות מנגנוני , שני תאים פנימיים גדולים

זוגות גלגלים  4-להתאמה לגובה הידיים וטלקסקופיותנשלפות 

בשדה התעופה  " הסעתן"הנושאים את מירב המשקל בעת 

.ובשטח

ח"ש365



מזוודות 3סט 

SWISS WINNER  שמונה גלגלים

28, 24.'20גודל 

ח"ש315

מזוודות 2סט  SWISS WINNER  
24.28.'שמונה גלגלים 

ח"ש222



מזוודות  3סט 

קשיחות  טרולי

בגדלים 

20",24",28  "

צבע שחור

₪ 330:עלות

chromex



3סט מזוודות קשיחות 

אינטש  20| 24| 28' | יח

SWISS ARIZONA  פטרול ,

!!!!!  הכי חזק פוליפרופלין

עם הרחבה בלעדי

שנים אחריות 

מידות כולל גלגלים 

אינטש  28מזוודה גדולה 

77X51X31 נפח כ / מ "ס

ליטר 130

אינטש  24מזוודה בינונית 

66X46X28 נפח כ / מ "ס

ליטר 90

אינטש  20מזוודה קטנה 

55X37X23 נפח כ / מ "ס

ליטר 55

/  ג"ק4.8משקל גדולה 

קטנה  / ג "ק4.0בינונית 

ג"ק3.1

490₪
ח"ש1050שווי בחנויות 



Champion   אוזניות אלחוטיות

True Wireless
:מאפיינים

Bluetooth 5.0
מיקרופון

שעות נוספות  28, שעות8–זמן פעילות 

בהטענה עם נרתיק הנשיאה
4IPX – אוזניות עמידות במים וזיעה

עיצוב המסנן רעש

= ' דק15)עם הטענה מהירה USB Cחיבור 

(שעות2

ח"ש270

עם פאנל  אוזניות אלחוטיות 
, שליטה במגע Bluetooth 5.0, 
מיקרופון ועמידות למים וזיעה

:מאפיינים
Bluetooth 5.0

18, שעות7–זמן פעילות 

שעות נוספות בהטענה עם  

נרתיק הנשיאה
4IPX – אוזניות עמידות במים 

וזיעה

מיקרופון

ח"ש408

אוזניות אלחוטיות מרופדות

:מאפיינים

שעות האזנה16עד 

מ"מ40דרייבר דינאמי 

מ"מ5מחבר סטריאו 

כפתורי שליטה אלחוטית על גבי 

האוזנייה הימנית
19טווח תדרים  Hz-20kHz

Bluetoothחיבור 
מיקרופון מובנה

ח"ש280



 POSITIVEאוזניות אלחוטיות 
VIBRATION XL

:מאפיינים
Bluetoothחיבור 
שעות האזנה 24

כריות מרופדות המותאמות לאוזן

הטענה מהירה

עיצוב מתקפל

ח"ש345

רמקול נייד בלוטוס 
GET TOGETHER MINI

80-20טווח תדרים  kHz
Bluetooth 4.1 

TWS – אפשרות להשמעת מוזיקה 

משני רמקולים בו זמנית
AUXכניסת 

שעות השמעה10עד 
USBחיבור 

קשת תמיכה הניתנת להחלפה
2 X2.5” Woofer
2X1" Tweeters

ח"ש475

 HOUSE OF MARLEYרמקול נייד 
NO BOUNDS SPORT

שעות האזנה12

360°סאונד היקפי 
–עמידות למים ואבק בתקן  IP67

דיבורית לנייד

טעינה מהירה
Auxכניסת 

אחריות יבואן רשמי

ח"ש270



EM-JA017-SB
נייד Bluetoothרמקול 

MARLEY NO BOUNDS XL BT 
– תיאור כללי–צבע שחור 

רמקול בלוטות נייד איכותי 
מתאים לרוב  ,MARLEYמבית 

המכשירים בשוק דרך בלוטות 

עמיד בפני  , מ''מ3.5או חיבור 

 IP67נתזי מים ואבק בתקן 
ומאפשר זמן השמעה של עד  

שעות16

ח"ש365

EM-JA017-GY
נייד Bluetoothרמקול 

MARLEY

ח"ש 180



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 
עם דרייבר המספק צלילים באיכות גבוהה  5

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



FULL HDמצלמת בטיחות לרכב 
מתחברת לשקע המצת

ומירביתמגיעה עם ידית מתכווננת וגומיית וואקום לאחיזה חזקה 
480: רזולוציה X640

צבע שחור

אפשר להוסיף כרטיס זיכרון בתוספת תשלום

ח"ש50

ערכת התנעה לרכב

!לרכב נוסף " לחבר כבלים"התנעת מצבר הרכב ללא הצורך 
חיצונית להתנעת הרכב Power Bankסוללת 

12,000סוללה חזקה עם הספק  mAh
התנעות של הרכב10-לכטעינה אחת של הסוללה מספיקה 

וטאבלטסמארטפוןלהטענת  USBכולל יציאת 

ח"ש175

ערכת מתנה 

לרכב



8000סוללת חירום  mAH להתנעת 

MIRACASEהרכב 
תת מתח ויתר זרם, חסין מפני ניצוצות

שח190

MJSN12000סוללת התנעה לרכב 
לסמארטפוןמתפקד גם כסוללת גיבוי 

טעינות במצב טעינה מלא-20מספק כ 

: קיבולת הסוללה
12000mAh

ח"ש260



זוג מצלמות קדמית ואחורית לרכב-קארסייף 
WIFIזוג מצלמות קדמית ואחורית לרכב הפועלת באמצעות 

המקליטה בזמן חניה
איכות צילום לשתי המצלמות *  FULL HD 1080p

דורש מתח )צילום בעת זיהוי תנועה בחנייה -מצב חנייה  *

(קבוע

אלמנטים6עדשת זכוכית חדה בעלת * 

140אחורית , מעלות145קדמית -צילום רחבות זויות* 

מעלות
 *G-SENSOR:  חיישן לזיהוי תנועה המאפשר הקלטה

ושמירה חיישן זה דואג שבמקרה של תאונה הסרטון לא 

יימחק

בסמארטפוןניהול הקלטות דרך אפליקציה * 

סוללת ליתיום איכותית מובנית* 
כולל כבל *  USB להטענה

נצמדת לשמשה באמצעות תושבת חזקה* 
• 32עד  Micro SDתומך בכרטיס זיכרון  GB

• ח"ש224

חימום עם חיבור לרכב/צידנית קירור
חימום לרכב מבית  / צידנית קירור  Polo House 

ליטר23נפח גדול במיוחד של 

ליטר  1.5ניתן להכניס בקבוקי . מצוידת בידית פלסטיק קשיחה לנשיאה קלה

בצורה אנכית עם חיבור ישיר למצת הרכב

.י מפסק”אפשרות להפיכת הצידנית מקירור לחימום ע
.נטול גז100%–מקרר זה שקט במיוחד וידידותי לסביבה 

..מטר לשקע המצת 2כבל ארוך לרכב באורך 
מעלות צלסיוס הצידנית 50-65: שקט ויעיל עם יכולת חימום DCמנוע  

ידית אחיזה  , עשויה פלסטיק חזק עם דופן כפולה עם פעולה שקטה מאוד

נוחה ומתכווננת

מ”ס40*23.2*39.5:  מידות 

ח"ש190



שיאומיערכת בית חכם  MI Smart Sensor Set

( (ערכה מושלמת ופשוטה הכוללת רכזת שליטה  HUB
.וחיישנים מקושרים אלחוטית ליצירת בית חכם

חיישני תנועה ומפסק, הערכה כוללת חיישני חלון ודלת

ZigBeeאלחוטי מקושרים לרכזת באמצעות פרוטוקול 
HUBרכזת שליטה 

בהפעלה פשוטה של חיבור לרשת החשמל וקישוריות

-לרשת ה Wi-Fi הביתית

שיאומיאפשרות לחיבור מוצרים חכמים נוספים מתוצרת 

העלאת רינגטונים מותאמים אישית לרכזת כצלילי

.התראה

מיליון צבעים אפשריים ברכזת לתאורה והתראה16

חיישן תנועה

לגילוי תנועה של בני אדם וחיות מחמד

מטר7–מרחק גילוי , 170°⁰-זווית גילוי 

גודל פיזי קטן להצבה דיסקרטית בהתקנה פשוטה

משמיע צליל התראה כאשר חולפים על פניו

חיישן התנועה מסוגל להפעיל תאורה ומוצרים חכמים

אחרים כאשר חולפים על פניו

חיישני דלת וחלון

המתריעים כאשר החלון או הדלת נפתחים בהתקנה

פשוטה וקלה

חיישני הדלת והחלון מסוגלים להפעיל מוצרים חכמים

אחרים בעת כניסה לחדר

מפסק אלחוטי

קטן ומעוצב ללא צורך בהתקנה

ניתן להתאים את המפסק האלחוטי לשליטה על התקנים

מטהר אוויר, תאורה: חכמים נוספים כגון

שליטה באמצעות יישומון
Mi Home

ליישומוןכל ההתראות השונות נשלחות מידית 

89778

Mi Smart Sensor Set

ח"ש340



מנורת תקרה חכמה

לדים72-תאורת התקרה החכמה ומעוצבת המורכבת מ

.איכותיים

מנוחה  , קריאה-תאורה הניתנת להתאמה לכל פעילות 

.או מסיבה

כיסוי של  ובזויתר "מ25מתאימה להארת חדר של עד 

180°.

-0.3תאורת לילה נעימה במיוחד עם בהירות משתנה 

.לומן120
 Googleניתן לשייך את המנורה לאביזרים של 
Assistance  ואמזוןAlexa.
.Bloutoothושלט חכם  Wi-Fiיישומון בקישוריות 

ח"ש320

אנטיבקטריאלימכשיר אדים 

באמצעות מנורת אולטראסוניטיהור מים  UV-C
במים ושמירה על הבריאותפתוגניםהמסייעת בהשמדת 

12-15ליטר המספיק לאידוי מים של 4.5מיכל מים 

)ל בשעה"מ300קצב של עד (שעות 

אינו מצריך את הפסקת פעולת-פתח מילוי מים עליון 

המוצר ונשיאת מיכל המים לברז הקרוב

רמות אידוי הניתנות לבחירה בהתאם לצרכי3

המשתמש

שמירה על רמת לחות קבועה באמצעות חיישן לחות

מובנה

- Mi Homeשליטה מלאה באמצעות יישומון  /כיבוי

ועוד, קביעת רמת אידוי, תזמון הפעלה, הדלקה

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

ח"ש255



מצלמות אבטחה

ח"ש225

ח"ש210



ח"ש200ח"ש180



ח"ש250



רמקול קריוקי 
2עם מיקרופון אלחוטי  עוצמתי  X20W R.M.S \

2X220W P.M.P.O רדיוFM-PLL ,  כניסתUSB/SD 
MP3לניגון קבצי  בלוטות רחוקחיבורשלט 

להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות ממכשירים  
ניידים

ח"ש300



ח"ש215



קארד של רשת גולףגיפטכרטיס 

הכוללים כפל הנחות ומבצעים

הכרטיסים ניתנים למימוש בכל הרשתות הקבוצה  במחיר אטרקטיבי 

. מפורטות בעמוד הבא וברשת העודפים וגם בסופי עונה

הקבוצה נותנת מענה לצרכי ביגוד לנשים וגברים בכל המידות  

ופנסי וטרנדי ממיטב  יצוגיעד ואל'קגוהסגנונות החל מסגנון 

.המותגים בשוק הישראלי ובינלאומי

.קו וכיתן& הקבוצה מובילה בתחום טקסטיל ועיצוב הבית בגולף 

.את הכרטיסים ניתן לקבל בצורה פיזית ודיגיטלית

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

.שונות וצבירת נקודות בעת הרכישה במזומן ואשראי



תיבת האוצרות

:מ  המכילה"ס35/27/18תיבת עץ דקורטיבית 
, צילייר'ינג'גדבש  רוטב•ל"מ750יקב תבור , אקו, יין אדום•

גרם320
על סילאןרוטב•גרם320, רוטב דבש בוטנים וקארי•

גרם320, גרילסילאן/האש
גרם250דבש פרחי בר צנצנת דקורטיבית •

תפוחים  מרקחת•גר200, טבעיסילאןחמאת בוטנים עם •

גרם250, דבש וקינמון
שקדים  חמאת•גרם30, חליטת צמחים ארץ ישראלית•

גרם300, טבעית
עם נגיעות  דבש•גרם100, טחינה זעתר משומשום אורגני•

גרם120, תות וניל
גרם60, תמרים  טבעיסילאן•

ח"ש367

סלסלת פיקניק מהודרת עם ידיות ובד משובץ במידות  

מ"ס41/30

ל"מ750, יקב תבור, אקו, יין אדום•

,  ילי רימונים'דבש צמרינדה•גרם320, רוטב חרדל דבש•

גרם320
זעתר  טחינה•מ"מ250, כתית מעולה, שמן זית•

גרם220, משומשום אורגני
תות  גרםמרקחת240, מרקחת תפוחים דבש וקינמון•

גרם240, שדה ורימונים
עם נגיעות לימון  דבש•גרם185, ממרח ארטישוק•

גרם100, יר'ינג'ג
חלבה  ממרח•גרם100, דבש עם נגיעות פטל שושנים•

גרם60, עם טחינה אורגנית

ח"ש337



: המכילפלאנטמארז 

.2020, סובניוןקברנה , אדיישןספיישל, יין אדום

.גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי מוני 

.גוף אלגנטי וסיומת ארוכה, של פירות יער שחורים וקסיסוארומותיין בעל גוון אדום עמוק , של יקב מוניסובניוןהקברנההופק מעילית בציר ענבי , זהסובניוןיין קברנה 

.הכרמים האיכותיים בגבעות עמק שורק מניבים ענבי יין משובחים ואיכותיים

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

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

קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב-קורל

קרמל ומלח ים, שברי שוקולד חלב עם בוטנים, חתיכות קרמל ומלח ים, בוטניםאנקס'צ-ארגמן

שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוחאנקס'צ–ארגמן 

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

לבן ומריר , מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

בוטן בעיטוף שוקולד חלב –ספיר 

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

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות–ספיר 

שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוספרליני-ספיר

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן –טופז 

תערובת צימוקים בעיטוף שוקולד חלב ולבן -טופז

שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו–טופז 

מנטה-חליטת תה מרגיעה-אמבר

לימונענע-חליטת תה עדינה-אמבר

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

קקאומוצקי70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום

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

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

שקד בעיטוף שוקולד מריר –סילבר

. קשיו בעיטוף שוקולד חלב–סילבר

ח"ש300



2020, סובניוןקברנה , אדיישןספיישל, יין אדום

גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי מוני 

יין בעל גוון אדום עמוק , של יקב מוניסובניוןהקברנההופק מעילית בציר ענבי , זהסובניוןיין קברנה 

.גוף אלגנטי וסיומת ארוכה, של פירות יער שחורים וקסיסוארומות

.הכרמים האיכותיים בגבעות עמק שורק מניבים ענבי יין משובחים ואיכותיים

-המתיקות החריפה. תפוח וקינמון הם שילוב מקובל בבישול, ריבה זהובה-קונפיטורת תפוח עץ וקינמון

עדינה של הקינמון משלימה את זו של התפוח

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן –טופז 

טרמיסושקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות –טופז 

לבן ומריר, מיקס מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

צימוק בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-אמבר

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

קרמל ומלח ים

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

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

תות

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

מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיניבונטהפרלין -גולד

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

בעיטוף שוקולד מריר אמרנהדובדבן –סילבר

.קשיו בעיטוף שוקולד חלב–סילבר

ח"ש205



, 2018גולן מרלו ', מל750, אדיישןספיישל, יין אדום

.גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי רמת הגולן 

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

חודשים בחביות עץ אלון אמריקאי וצרפתי5היין התיישן במשך 

.2020, סובניוןקברנה , אדיישןספיישל, יין אדום

.גודיסמיי& שיתוף פעולה מיוחד של יקבי מוני 

יין בעל גוון אדום עמוק , של יקב מוניסובניוןהקברנההופק מעילית בציר ענבי , זהסובניוןיין קברנה 

.גוף אלגנטי וסיומת ארוכה, של פירות יער שחורים וקסיסוארומות

.הכרמים האיכותיים בגבעות עמק שורק מניבים ענבי יין משובחים ואיכותיים

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

קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב-קורל

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

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה-אמבר

ס'קלסטר–ומלח ים                             גולד , חתיכות קרמל, שוקולד חלב קשיוקלסטרס–גולד 

שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות ומלח ים

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

לבן                   

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

שקד בעיטוף שוקולד מריר –סילבר

.בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן–סילבר
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שוקולד חלב ולבן מקופל, "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב-קורל

חתיכות תפוח  , עוגיותקרמבלסאשכולות שוקולד לבן עם , אפל פאיקלסטרסקופסת פח המכילה -קורל

וצימוק ונגיעות קינמון

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

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

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

קרמל ומלח ים

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

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

לבן                   

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

תות

קשיו בעיטוף שוקולד חלב –סילבר

בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן–סילבר

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

עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

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

לבן ומריר , מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב–ספיר 

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

פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות–ספיר 

שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוספרליני-ספיר

צימוק בעיטוף שוקולד חלב –ספיר 

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני-ספיר

תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן–טופז 

תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן–טופז 

.שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו–טופז 
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ללא צבעי  , ללא חומרים משמרים, רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי-ילי שום'רוטב צ

מאכל וחומרי טעם מלאכותיים 

ללא חומרים , רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון אסיאתי וכמרינדה -רימון  טריאקירוטב 

ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים , משמרים

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

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

שרי מזן ליקופן

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

מאכל

-המתיקות החריפה. תפוח וקינמון הם שילוב מקובל בבישול, ריבה זהובה-קונפיטורת תפוח עץ וקינמון

עדינה של הקינמון משלימה את זו של התפוח

קופסת פח המכילה  -עדינה אלמוג-לימונית לואיזה-קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות-אלמוג

-קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב אמבר-מנטה קורל-חליטות תה מיוחדות ומרגיעות

קינמון וגרידת  , עוגיות כוסמין עם קוקוס-מברמלאאיפס ומכוסמין 'עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ

שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות ס'קלסטר–גרם סוכר לעוגייה גולד 1.5רק , תפוז

קלסטרס–בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן גולד –סילברקשיו בעיטוף שוקולד חלב –סילברומלח ים 

נפוליטנים  , 85%ריבועי שוקולד מריר -נפוליטנים -ומלח ים יהלום, חתיכות קרמל, שוקולד חלב קשיו

מריר תפוז ומריר  , מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן יהלום

פרליני-פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות ספיר–קקאו ספיר מוצקי70%, אגוז

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני  -שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס ספיר

תערובת כריות  –שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים  טופז בונטהפרלין -ספיר 

-תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן טופז–הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן טופז 

.לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום-ינו טופז'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ
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