
 2020פסח  100-200
 מ"המחירים אינם כוללים מע*
 



 מטבח



 מטבח
 



מסדרת  ) מ"ס 50(מוארך  ר`בוצ
,  קעריות נירוסטה 6, אסף גרניט

 אגוזים ושקית אגוזים, חרוסת
 ₪  200:עלות

 ,  ריבות 2, ספלי קפה 6, תבניות אינגליש 2
 כף עוגה ושתי שקיות צלופן עם פינוקים

 ₪  170:עלות

 :קופסת מתנה המכילה
  רטרוסט תה קפה סוכר 

 6, ממתכת
 6, רטרוספלי קפה סגנון 

 קעריות
 יחידות 100:מינימום הזמנה למארזים*  ₪  200:עלות

בקבוקי ערק   2
 ,זיתים מארז,בטעמים

 כוסות לערק 2
 :עלות



קופסת מתנה המכילה קערה  
סכין  , אובלית בדוגמת אבטיח 
צלחות   6מיוחד לחיתוך אבטיח ו

 דמויות פלח אבטיח
 ₪  135:עלות

קופסת מתנה המכילה מפה  
 ,3.5/1.6חגיגית גדולה 

עם   פיויסיוארבע קופסאות  
 נשיקות וסוכריות, שוקולד 

 ₪  155:עלות

קופסת מתנה המכילה מפת שולחן  
בקבוק יין ושלושה  ,  3.5/1.6גדולה 

 סוגי שוקולד
 ₪  150:עלות

 ,בפיויסינשיקות  , מתקן לחלב+ כוסות מילק שייק 4
 בפיויסימארזיו שוקולד 2 

 ₪  130:עלות

 יחידות 100:מינימום הזמנה למארזים* 



 כוסות למילקשייק 6סט 
,    דאבל גלאס–כוסות תה  6+ קנקנן תה מעוצב סוכריות סודה ונשיקות בצלופן, גודיסמארזי שוקולד  2

 גודיסמארזי שוקולד  2,מגבות מטבח 2
 נשיקות וסוכריות סודה בצלופן

 "רגע של קפה"סט 
 חלקים 18
 ספלים 6,צלחות קינוח 6,קעריות 6

 שוקולד בפי וי סי ונשיקות במארז, מגבת מטבח

 יחידות 100:מינימום הזמנה למארזים* 



  מ"ס 23חסין אש  טאגין

 ₪ 118:עלות
 ₪ 355:שווי החלפה ברשת

 

 ₪ 123:עלות
 ₪ 369:שווי החלפה ברשת

  מ"ס 30סיר חסין אש 



  דמסקוססט סכינים חריטה גימור 
 ר'בוצעם ' חל 3

 :  כוללת' המע
 מ  "ס 12.5סכין רב שימושית משוננת 

 מ  "ס 17.5 סנטוקוסכין 
  ר'בוצ

 ₪  124:עלות
 ₪  439:שווי החלפה ברשת

 סכינים ידית נירוסטה חלולה   4מארז 
 מארז שף מקצועי

 :  הסט כולל
 מ  "ס 20סכין שף 

 מ  "ס 20סכין פריסה 
 מ  "ס 12.5סכין רב תכליתית 

 תיק אחסון לסכינים  
 ₪ 138:עלות

 ₪  459:שווי החלפה ברשת

 סכינים 7מארז 

 :  הסט כולל
 מ  "ס 6.4סכין מריחה 

 מ  "ס 10.4סכין קיצוץ 
 מ  "ס 10.4סכין קיצוץ משוננת 

 מ  "ס 11סכין פירות 
 מ  "ס 11.9סכין קילוף 

 מ  "ס 12.5סכין רב שימושית מדורגת 
 מ  "ס 17.7 סנטוקוסכין 
 ₪ 98:עלות

 ₪  349:שווי החלפה ברשת



 סט סכינים ידית נירוסטה חריטה
 )עם או בלי כפפה( דמסקוסגימור  

 :  כוללת' המע
 מ  "ס 17.5 סנטוקוסכין 

 מ"ס 12.5סכין רב שימושית משוננת 
 95₪:עלות

 ₪   329:שווי החלפה ברשת
 :סכינים וכפפה 2סט 

 ₪ 116:עלות
 ₪  349:שווי החלפה ברשת

ידית נירוסטה חריטה  ' חל 6סט סכינים 
 עם בלוק שחור דמסקוסגימור 

 :  כוללת' המע
 מ  "ס 20סכין שף 

 מ  "ס 20סכין פריסה 
 מ  "ס 12.5סכין רב שימושית 

 מ  "ס 12.5 פטיסכין 
 מ  "ס 12.5סכין חיתוך 

 ₪ 225:עלות
 ₪  749:שווי החלפה ברשת

  Forged Proסכינים 3מארז 

 : הסט כולל
 מ  "ס 20סכין שף 

 מ  "ס 12.5סכין רב שימושית משוננת 
 מ  "ס 9סכין קילוף 

 ₪ 88:עלות
 ₪  299:שווי החלפה ברשת



 Magma Blackמ "ס 20+28מחבתות  2סט 

 28מחבת 
 24מחבת 

 ₪ 143:  עלות
 ₪   479: שווי החלפה

 כף פסטה ומטחנה חשמלית+ מ "ס 24סיר פסטה רב תכליתי 

 ₪  185:עלות
 ₪   599: שווי החלפה ברשת



 Mineral Stoneחלקים  3סט 

 :  הסט כולל
 מ  "ס 24מחבת 

 מ  "ס 24סיר 
 ₪   200:עלות

 ₪ 699: שווי החלפה
* 

 Mineral stoneחלקים  4סט סירים 

 :  הסט כולל
 ליטר   4מ "ס 24סיר 
 מ  "ס 28' סוטז
 ₪ 220:עלות

 ₪  735:שווי החלפה ברשת



מלקחיים ומטחנה , מ"ס 28חלקים מחבת גריל  3סט 
   חשמלית

 מ"ס 28מחבת גריל 
 מלקחיים

 מטחנה
 ₪ 140:עלות

 ₪  439: שווי החלפה

 Magma Blackמ "ס 20+28מחבתות  2סט 

 ליטר 3.3מ "ס 22סיר 
 ליטר 5.3מ "ס 26סיר 

 ₪    178:  מחיר קניה מיוחד
 ₪   689:שווי החלפה ברשת



 חדש - Emeraldיציקת אלומיניום ' חל 5סט סירים 

 :  הסט כולל  
 מ"ס 28מחבת 

 מ"ס 28סיר 
 תרווד ניילון

 כף ניילון
 ₪ 225:עלות

 ₪  855:שווי החלפה ברשת

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

 .  מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת, מעלות 150בתנור עד לטמפרטורה של 



 MERLOT-חלקים  3סט סירים 

   
 מ  "ס 24מחבת 

 ליטר 4מ "ס 24סיר 
 ₪  155:  מחיר קניה מיוחד

 ₪ 519:שווי החלפה ברשת
   

 מ  "ס 18מחבת שקשוקה ' יח 2 
 מלחיה פלפליה נירוסטה  

 תרווד עץ במבוק 
 ₪  135:עלות

 ₪   399: שווי החלפה
    
 

 חלקים במארז 4סט שקשוקה 



 Merlotחלקים  5סט סירים 

 :  הסט כולל
 מ  "ס 24מחבת 

 מ  "ס 20סיר 
 מ  "ס 24סיר 

 ₪ 215:עלות
 ₪  699:שווי החלפה ברשת

* 

  Tavor’ חל 4סט סירים נירוסטה 

 
 :  הסט כולל

 מ "ס 18ליטר  2.5סיר 
 מ "ס 22ליטר  4.5סיר 

 ₪ 220:עלות
 ₪  749:שווי החלפה ברשת

 



   
 מ  "ס 18ליטר  2.5סיר 
 מ"ס 24ליטר  4.5סיר 

 ₪  135:עלות
 ₪ 499:שווי החלפה ברשת

  * 
 

 חלקים דגם אלמוג 4סט סירי נירוסטה 

 ליטר   4.5מ "ס 24סיר 
 מ"ס 28' סוטז
 ₪  190:עלות

 ₪  699:ברשת: שווי החלפה
* 

 חלקים דגם אלמוג 4סט סירי נירוסטה 



 מ וכף הגשה ידיות מרובעות"ס 28נירוסטה ' סוטז' חל 3סט 

 מ"ס 28:נחרוסטה סוטז
 כף הגשה

 ₪   165:עלות
 ₪    499: שווי החלפה

 חלקים דגם אדר 4סט סירי נירוסטה 

 
 ליטר 4.5,מ"ס 24סיר 
 מ"ס 28 סוטז
 ₪   190:עלות

 ₪   699: שווי החלפה



 NATURALידית דמוי עץ ' חל 3סט סירים  

 
 מ  "ס 24מחבת 

 מ  "ס 24סיר 
 ₪  140:עלות

 ₪  449: שווי החלפה

 NATURALידית דמוי עץ ' חל 5סט סירים 

 מ  "ס 24מחבת 
 מ  "ס 20סיר 
 מ"ס 24סיר 

 ₪   190:עלות
 ₪ 699: שווי החלפה



מ עם ידית  "ס 32 סוטז/ מחבת 
 ארוכה  

 מ"ס 32מכסה גריל 
 רשת צלייה

 מכסה זכוכית
 ₪  170:עלות

 ₪   599: שווי החלפה

מ עם מכסה יציקת  "ס 24ליטר  6סיר בלחץ נמוך 
 אלומיניום זכוכית

 ₪  208:עלות
 ₪  699:  שווי החלפה



 מ עם מכסה יציקת אלומיניום זכוכית"ס 24ליטר  6סיר בלחץ נמוך צבעוני 

 ₪  208::   עלות
 ₪  699:שווי החלפה ברשת

 
 

בטוח לשימוש עם    Safe foodציפוי נון סטיק . חלוקת חום שווה ויעילה, הסיר מיוצר מיציקת אלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו לחזק ועמיד
בטוח  . מרגרינה או חמאה ומסייע לשמירה על הבריאות, שומן, הסיר מיועד לשימוש מופחת בשמן. קדמיום או עופרת  ,PFOAללא  -ציפוי מונע הדבקות המזון 

ללא   -סיר בלחץ נמוך מאפשר לפתוח את המכסה בכל עת במהלך הבישול . י סיבוב ידית המכסה"נעילה ופתיחה קלים ובטוחים ע -לשימוש עם נעילת פטנט במכסה 
 .  למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה -מכסה הסיר חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים . צורך בשחרור הלחץ

 .לבידוד מחום -ידית נעילה מעוצבת עשויה נירוסטה משולבת עם בקליט . בהעברה ולאחיזה בטוחה, נעימות למגע ומבודדות חום לנוחות בשימוש הבקליטידיות 
 הלוגן ואינדוקציה, קרמי, חשמל, מתאים לכל סוגי הכיריים גז



 מ"ס 32*24מחבת מלבנית כפולה אינדוקציה 
 ₪ 160:עלות

 ₪ 499:שווי החלפה ברשת

 מ"ס 32*26*14מחבת עמוקה כפולה 
 : המארז כולל   
 מחבת כפולה    
 סל טיגון   
 רשת צליה   
 מכסה זכוכית    
 ₪ 200:עלות   
 ₪  549:שווי החלפה ברשת   



 Mineral Stoneמ עם כפתור ארומה "ס 29*21רוסטר 
 ₪  120:עלות

 ₪ 349:שווי החלפה ברשת
 מ"ס 34X26:מידה
 ₪ 145:עלות

 ₪  399שווי החלפה 

ציפוי בגימור     Mineral  Stoneמ "ס 31*3.6גריל עגולה עם מכסה  ה'פלנצ
 שיש

    מ  "ס 31גריל  ה'פלנצ
  , איכותי בגימור שיש  NON STICKציפוי 

מתאים  , מכסה מזכוכית מחוסמת עם ידית מיוחדת להנחת כף טיגון
 .לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

 ₪  135:עלות
 ₪   399: שווי החלפה

  



 אלומיניום ציפוי בגימור שיש  Mineral Stoneמ"ס 34*26ה 'פלנצ

 ₪ 196:עלות
 ₪  599:שווי החלפה ברשת

.  איכותי בגימור שיש  Non stickציפוי 
 .  פיזור חום אחיד וחסכוני באנרגיה

כולל   -מתאים לכל סוגי הכיריים 
לשימוש מופחת בשמן  .  אינדוקציה

 ולניקוי קל ויעיל  
 ₪  100:עלות

 ₪  329:שווי החלפה ברשת

 יציקת אלומיניום  Mineral Stoneמ "ס 35*27*4מלבנית  ה'פלנצ

 .  איכותי בגימור שיש  Non stickציפוי 
  .  פיזור חום אחיד וחסכוני באנרגיה

.  כולל אינדוקציה -מתאים לכל סוגי הכיריים 
 לשימוש מופחת בשמן ולניקוי קל ויעיל  

 ₪ 120:עלות
  ₪ 389:שווי החלפה ברשת

,  מטחנה חשמלית, מ"ס 34*26 ה'פלנצחלקים  4סט 
  Mineral Stoneמלקחיים, סכין



 מלקחיים+ מטחנה חשמלית + מ "ס 24X32סט מחבת כפולה 
 

חלוקת חום שווה  , המחבת מיוצרת מיציקת אלומיניום
רב  Pfloun Marble בטוחה לשימוש עם ציפוי . ויעילה
קדמיום או    ,PFOAמונע הדבקות ללא , שכבתי
קרמי  , חשמל, מתאימה לשימוש בכיריים גז. עופרת
מתאימה לשימוש בתנור עד לטמפרטורה של  , והלוגן
ידיות ארגונומיות מבודדות חום לנוחות . מעלות 150

 בשימוש
משטח חלק  -רב שימושי . ובהעברה ולאחיזה בטוחה  

 .  משטח פסים להכנה מוצלחת של מגוון מאכלים+ 
 ₪  172:עלות

 ₪  499:שווי החלפה ברשת

   ה'פלנצמ מכסה יציקה "ס 28' חל 3סט קדירה 
 ומכסה זכוכית כפתור נירוסטה

בטוחים לשימוש עם ציפוי מונע הדבקות    Non stick food safeציפוי 
מכסה  (מתאים לשימוש בתנור . קדמיום או עופרת  ,PFOAללא , המזון

מתאימים לשימוש בכל סוגי  ) מעלות 180הזכוכית עד לטמפרטורה של 
 .  הכיריים כולל אינדוקציה

 חבקי סיליקון מתנה  
 ₪ 200:עלות

 ₪  549:שווי החלפה ברשת
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 .  PFLUON-MARBLEמיוצר מאלומיניום טהור בתהליך רב שכבתי ובציפוי  RAINBOW :סדרת 
 .קדמיום או עופרת, PFOAללא , בטוח לשימוש 

 .מבטיח חלוקת חום שווה ויעילה
 .  מבודד חום בעיצוב מיוחד לנוחות בשימוש ובהעברה ולאחיזה בטוחה  Soft touchידיות ארגונומיות וכפתור מכסה 

   .  מגני הלהבה בין הידיות לגוף כלי הבישול מונעים את התחממות הידיות ומוסיפים לבטיחות ולנוחות
 למעקב אחר התקדמות תהליך הבישול ללא צורך בהרמת המכסה -מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר לשחרור אדים 

 .  הסירים מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה

 ליטר 6מ "ס 26סיר 
 ₪ 100:: עלות

 ₪ 299שווי החלפה ברשת 

 ליטר  7.4מ "ס 15.5X26סיר 
 ₪ 105:עלות

 ,₪  309:שווי החלפה

 מ"ס 28' סוטז
 ₪ 85:עלות

 ₪   249:שווי החלפה ברשת



  MAGMA BLACKיציקת אלומיניום' סוטז

 ליטר   4.1מ "ס 28' סוטז
 ₪  114:   עלות

 ₪   379: שווי החלפה ברשת
 

 ליטר   5.7מ "ס 32' סוטז
 ₪  140:עלות

 ₪   449: שווי החלפה ברשת
 

 Mineral Stoneיציקת אלומיניום ' סוטז

 מ   "ס 26' סוטז
 ₪ 90:עלות

 ₪  249: שווי החלפה ברשת
  

 מ  "ס 28' סוטז
 ₪  104:עלות

 ₪  329: שווי החלפה
  

 מ  "ס 32' סוטז
 ₪  129:עלות

 ₪   399: שווי החלפה



   RAINBOWמ "ס 30' סוטז

 ₪  95:עלות
 ₪  279:שווי החלפה ברשת

 Mineral/Magma מ יציקה "ס 30ווק 

 ₪  107:עלות
 ₪ 349: שווי החלפה

 RAINBOWמ "ס 20+22+26מחבתות ) 3(סט 

 ₪  125: עלות
 ₪   369: שווי החלפה



הווק מיוצר מיציקת אלומיניום בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי  
 .  חלוקת חום שווה ויעילה. ההופך אותו לחזק ועמיד

בטוח לשימוש עם ציפוי מונע הידבקות    Food safeציפוי נון סטיק 
 .  קדמיום או עופרת  ,PFOAהמזון ללא 

נעימה למגע מבודדת חום לנוחות    Soft touchידית ארגונומית 
 מתאים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה. בשימוש ובהעברה

 ₪  110:עלות
 ₪   369: שווי החלפה ברשת

  מ יציקה "ס 32ווק 
Mineral/Magma 

   ה'פלנצמ מכסה יציקה "ס 28' חל 3סט קדירה 
 ומכסה זכוכית כפתור נירוסטה

 .  חלוקת חום שווה ויעילה, כלי הבישול מיוצרים מאלומיניום בתהליך רב שכבתי
ללא  , בטוחים לשימוש עם ציפוי מונע הדבקות המזון  Non stick food safeציפוי 

PFOA,  מכסה הזכוכית עד  (מתאים לשימוש בתנור . קדמיום או עופרת
מתאימים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל ) מעלות 180לטמפרטורה של 

 .  אינדוקציה
 חבקי סיליקון מתנה  

 ₪  202:עלות
 ₪   549: שווי החלפה



 מכסה נירוסטה' סוטזארבל 

 ליטר   5,מ"ס 28' סוטז
 ₪ 109:עלות

 ₪   350: שווי החלפה ברשת
 ליטר 7,מ"ס 30 סוטז
 ₪ 150:עלות

 ₪ 489:שווי החלפה ברשת

 מ מכסה זכוכית"ס 30' סוטזכרמל 

 ₪ 151:עלות
 ₪   430:שווי החלפה

 מכסה נירוסטה+ מ "ס 24ליטר  5+7סיר קוסקוס 

 ₪  208:עלות
 ₪   499: שווי החלפה



 מ עם מכסה זכוכית נירוסטה ידיות אדומות"ס 22ליטר  5סיר פסטה 

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

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

   .לשימוש כסיר בישול רגיל
   

ידיות הסיר עשויות בקליט איכותית ואינן מתחממות בעת  
      .הבישול

מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה ובמדיח  
 הכלים

 ₪ 133:עלות
 ₪   399: ברשת: שווי החלפה



 ל זכוכית דופן כפולה "מ 290מאגים עם ידית  6

 ₪ 125:עלות
 ₪  390:שווי החלפה ברשת

 ל"מ 300) 6(סט כוסות 

 ₪ 106:עלות
 ₪  267:שווי החלפה ברשת

 ל"מ 250) 6(סט מאגים עם ידית 

 ₪ 117:עלות
 ₪  267:שווי החלפה ברשת

 מתקן לקפסולות לקפה+ ל"מ 80) 6(סט כוסות 

 ₪  100:עלות
 ₪  195רק לכוסות(שווי החלפה ברשת



 ל"מ 450סט כוסות  
 זכוכית דופן כפולה

 כוסות דאבל גלאס 6סט 
 ₪ 114:עלות

 ₪  267:שווי החלפה ברשת

 ל זכוכית דופן כפולה"מ 300כוסות  6סט 

 כוסות דאבל גלאס 6סט 
 ₪ 124:עלות

 ₪  297:שווי החלפה

 ל "מ 290מאג עם ידית  6סט 
 זכוכית דופן כפולה 

 כוסות דאבל גלאס 6סט 
 ₪  139:עלות

 ₪  417: ברשת: שווי החלפה



 מאגים 4-ליטר ו 1.5חלקים קנקן תה  5סט 

 ₪ 150:עלות
 ₪   449:  שווי החלפה ברשת

 -ליטר 1
 ₪  60: מחיר קניה מיוחד

 ₪ 139:שווי החלפה ברשת 
 יטר 1.5

 ₪  66: מחיר קניה מיוחד
 ₪  149:        שווי החלפה

 ליטר 2.2
 ₪  76:עלות

 ₪  229:שווי החלפה ברשת

 קנקן תה 



 חלקים 3 –כפות הגשה + מ "ס 28.5סט קערה 

 סט סלט אקרילי
 ₪ 90:עלות

 ₪  249:שווי החלפה

 חלקים 3 –כפות הגשה + מ "ס 26.5סט קערה מרובעת 

 סט סלט אקרילי מרובע
 ₪ 87:עלות

 ₪  279:שווי החלפה ברשת



 סועדים מארז עץ מהודר 6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :  כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 140:עלות
 ₪  489:עלות החלפה ברשת

  VICTORIAסועדים 6 –חלקים ל  24 - 18/10ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 140:עלות
 ₪  479:שווי החלפה ברשת



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

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 82:עלות
 ₪ 299:שווי החלפה

 NEW CLUBסועדים 6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 107:עלות
 ₪ 399:שווי החלפה ברשת

 



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

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 82:עלות
 ₪  299:שווי החלפה ברשת

 HAMMERD MADLENEסועדים  6 –חלקים ל  24ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪  106:עלות
 ₪  379:שווי החלפה



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

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 82:עלות
 ₪  249:שווי החלפה ברשת

 Citrineסועדים  6 –חלקים ל  24 18/10ם נירוסטה "סכו' מע

 :כוללת' המע
 סכין' יח 6
 מזלג' יח 6
 כף' יח 6
 כפית  ' יח 6

 ₪ 107:עלות
 ₪  399:שווי החלפה ברשת



  טאגיןמולטי קוק  ארקוסטיל
 סמ33והגשה   גז,לתנורשחור 
 ₪  120:עלות

פעמון גבוה  + מעמד לעוגה על רגל  
 מ"ס*28 30

 ₪ 105:עלות

 עם מכסה סינון' ל5 -' סמ22סיר פסטה 
 ₪  150:עלות



 PIZZA&MANIAחלקים  10סט תבניות פיצה 
 27514RKדגם 

 התבנית עשויות ממתכת ברמה גבוהה     •
 רב שכבתי  NON STICKציפוי   •
לא נדבק ולא  , מבטיח שימוש  ממושך באיכות גבוהה ביותר  •

 .מתקלף לאורך זמן
 PFOA FREEללא כימיקלים רעילים    •
 קל לניקוי  •
 מתקן מתקפל: הסט כולל •
 32תבניות פיצה  4•
 רול לחיתוך הפיצה+ סכינים  4•
 מ"ס 26.5גובה המתקן •
,  עם שימוש בחומרים איכותיים ביותר, מיוצרת באיטליה  •

 בקרה ופיקוח קפדניים  
 שנה אחריות•

 ₪ 140עלות 
 ₪  299מחיר צרכן 



 חלקים 8 –סט שף 
משחיז + מ"ס 18+ מ "ס 12.5סכין  

 +סכינים
 מגרסות 2+ חום מד+בשרמזלג 

 מ  "ס 2.8*  30*  40עץ  ר'בוצ+
 ₪ 195:עלות

 ₪  699.9:שווי החלפה ברשת

 ליטר  4.5מ "ס 30' סוטז: סדרת גרניט
  מתאים גם לכיריים אינדוקציה

 שכבות 5
 ₪ 159:עלות

 ₪  559.9:שווי החלפה ברשת
 קיים במידות נוספות*

 ליטר  5מ "ס 24סיר לחץ נמוך 
Non Stick  

 שחור-
 ₪  168:עלות

 ₪  599.9:שווי החלפה



, מ"ס 32*9.5סיר יציקה מחולק 
 שחור –ליטר לבישול והגשה  6.8

 ₪ 225:עלות
 ₪ 600:שווי החלפה ברשת

 :חלקים 3סט 
 ליטר 4.5מ "ס 24*  11.5סיר 

 מ "ס 24*  4.9מחבת +  
 אפור: צבע הסט

 ₪ 175:עלות
 ₪  599.99:שווי החלפה ברשת

 7מחבת כפולה יציקה אלומיניום 
 INDמ "ס 32*  24* 

 ₪ 135:עלות
 ₪  399:שווי החלפה ברשת



 מטחנות+ מארז גריל
 מ"ס 47x28.5x1.6גריל 

 2+ ידיות עץ  INDיציקה אלומיניום 
 פלפל אלקטרוניות/מגרסות מלח

  ₪  140:עלות
 ₪  449.9:שווי החלפה ברשת

 שלישיית מחבתות 
RING 
 ₪ 170:עלות

 ח"ש 599: שווי החלפה ברשת

 7.2מ "ס 34 ולכרייםרוסטר מיוחד לתנור 
 INDכפתור ארומה  Marbleליטר שחור 
 כולל כפפות

 ₪ 185:עלות
 ₪  429.9:שווי החלפה ברשת



בלוק עם   ר'בוצ:חלקים 2סט 
 סכין+  59*  16ידית 

 מ"ס 18 סנטוקו
 

 ₪ 120:עלות
 ₪ 300:שווי החלפת המתנה

 

 :חלקים 2סט 
*  30*  3ר בלוק מקצועי 'בוצ 

 סכין סנטוקו + DROPמ "ס 42
 ₪ 126:עלות

 ₪  399:שווי החלפה ברשת



 חלקים 6מארז מתנה 
 ₪ 112:עלות

 ₪  329:שווי החלפה ברשת

 כלי הגשה-חלקים 7מארז מתנה 
 ₪ 90:עלות

  ₪ 299.9:שווי החלפה

 ם דגם מייקל"סכו
 חלקים 24 

 ₪  113:עלות
   ₪  329.9:שווי החלפה

 ם  דגם לוטם"סכו
 חלקים 24

 ₪  96:עלות
 ₪  299.99:שווי החלפה

 ם דגם דותן"סכו
 חלקים 24

 ₪  113:עלות
 329.9:שווי החלפה



 18,סועדים פורצלן 6-מערכת אוכל ל
 חלקים
 ₪ 140:עלות

 ח      "ש 349:שווי החלפה ברשת

  6-ל   OPALמערכת אוכל דגם 
 GLASSסועדים 

 ₪ 96:עלות
 ₪  349:שווי החלפה ברשת

  Alexandra Gray:מערכת אוכל דגם
 פורצלן

 חלקים 18-סועדים 6
NEW BONE CHINA 

 ₪ 185:עלות
 ₪  399:שווי החלפה ברשת



  VITROMAXליטר  2.5סיר 
 זכוכיתמכסה 
 ₪  105:עלות

 ₪  389:שווי החלפה ברשת

 VITROMAXליטר  3סיר 
 מכסה זכוכית

 ₪ 115:עלות
 ₪  449:שווי החלפה ברשת

 כלי אחסון פח   5סט 
 באריזת מתנה

 ₪ 130: עלות
 ח"ש 300שווי החלפה ברשת 



  RED EDGE:סדרת
 :מארז מהודר הכולל

 חלקים 3סט 
 מ"ס 20מחבת • 
 מ"ס 24מחבת • 
 מ"ס 28מחבת • 

 :תכונות המוצר
 .קרמי ואינדוקציה,חשמל ,מתאים לשימוש על כיריים גז • 
כולל )מתאים לשימוש בתנור ללא הגבלת טמפרטורה • 

 המכסה עד
 (מעלות 180

 שנים 10אחריות • 
 215₪עלות

 ₪  828:שווי החלפה ברשת

 BLACKBERRYסדרת 
 חלקים 5סט 
 20סיר • , ליטר  2.6
 24סיר • , ליטר  4.2

 מצקת• 
 לנוחות השימוש, בסיס עבה ושוליים צרים

 .ואפקטיביות מרבית
 ₪ 185:עלות

 ₪  749:שווי החלפה ברשת
 

 BLACKBERRYסדרת 
 זוג מחבתות

 מ"ס 20מחבת • 
 מ"ס 28מחבת • 

מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים  
 אינדוקציה:כולל

 ₪ 119:עלות
 ₪  450:שווי החלפה



 -black ELITEסדרת ה
 :חלקים 4סט 
 ליטר 2.6,  20סיר

 ליטר 4.2,מ"ס 24סיר 
 תכונות נון סטיק מעולות ואינו מכיל

.  כימיקלים רעילים ומהווה חלק מיציקת הסיר
 בסיס עבה עם

תחתית אינדוקציה מקצועית המשפרת את  
 אפקטיביות פיזור החום

 ₪ 170:עלות
 ₪  810:שווי החלפה ברשת

  black marbleסדרת 
 :חלקים הכולל 4סט 

ליטר שיש שחור   7.8מ "ס 26*39 רוסטר
 ארומתימכסה + 

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

 ואפקטיביות מרבי
משטח פנימי מאבן שיש עם תכונות נון  

 סטיק מעולות
 מתאים לבישול ואפיה בתנור

 !שנתיים אחריות 
 ₪ 158:עלות

 ₪  549:שווי החלפה ברשת

  black marbleסדרת 
מ  "ס 30פלטת גריל עגולה עם מכסה 

 שיש שחור
 כלי הבישול מסדרת

המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה 
 אחת חזקה ועמידה

כולל  )לשימוש על מגוון סוגי כיריים 
 (אינדוקציה

 שנתיים –אחריות 
 ₪ 140:עלות

 ₪  399:שווי החלפה ברשת



 5פלטת גריל עם מכסה 
black marble 

הסדרה מיוצרת בטכניקה חדישה  
המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה 

 .אחת חזקה ועמידה ביותר
אבן שיש עם  : המשטח  הפנימי הינו

 .נון סטיקתכונות 
מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים  

 כולל אינדוקציה
   105:עלות

 ₪  339:שווי החלפה

 :הסט כולל
 מ"ס 20מחבת • 
 מ"ס 26מחבת • 

 שכבות חזק ועמיד 3ציפוי אבן שיש 
,  מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים גז

 אינדוקציה, קרמי, חשמל
 ₪ 91:עלות

 ₪  329:שווי החלפה

חלקים   3סט  פרימיוםמארז 
 :חיתוך בשר הכולל

+  קרש חיתוך עץ השיטה 
 מזלג+ סכין 

 מ"ס 20סכין גילוף 
 ₪ 119:עלות

 ₪  229:שווי החלפה



 SELECTסדרת 
 :חלקים הכולל 6סט 

 מ"ס 20סיר נירוסטה • 
-רב, בסיסי הכלים מיוצרים בטכנולוגיה ייחודית

 שכבתית העשויים מנירוסטה ואלומיניום
  3היוצרים את החומר המיוחד בעל ,מלוכדות יחד 

 .  השכבות
קרמי  , חשמל, מתאים לשימוש על כיריים גז

 .ואינדוקציה
 ₪ 210:עלות

 ₪  400:שווי החלפה ברשת

 SELECTסדרת 
 :חלקים הכולל 4סט 

 מ"ס 16סיר נירוסטה • 
 מ"ס 18סיר נירוסטה • 

עיצוב ייחודי של שפת הכלי המאפשר  
 .מזיגה קלה ונקייה ללא נזילות

חלקו הפנימי של הכלי כולל סימוני קיבולת  
מתאים לשימוש על  . למדידה קלה ונוחה

 .קרמי ואינדוקציה, חשמל, כיריים גז
 ₪ 135:עלות

 ₪  350:שווי החלפה ברשת

 NETURALסדרת 
 חלקים   6סט 

 מכסה+ מ"ס 20סיר • 
 מכסה+ מ"ס 24סיר • 
 מ"ס 24מחבת • 
 זוג כפפות• 

כלי הבישול  מהסדרה מאפשרים לבשל ללא  
שמן או עם מעט מאוד שמן וללא הידבקות  

 .המזון
PFOA  ללא \ללא קדמיום  \ללא עופרת 

,  מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים גז
 .אינדוקציה, קרמי, חשמל

 שנתיים: אחריות
 ₪  210:עלות

 ₪  999:שווי החלפה ברשת



 ליטר 5 –מ "ס - 24סיר • 
 ליטר 2.8 –מ "ס - 20סיר • 
 מ"ס 18סיר • 

לכן יש  , השימוש בכלי המטבח הוא יומיומי וקבוע 
 להקפיד על מוצרים

 איכותיים אשר יחזיקו
.  מעמד במבחן המציאות וישמשו אותנו לאורך זמן 

 סדרת הסירים
everyday והמחבתות 

נוחה ויומיומית  , מציעה פתרון אידיאלי לעבודה מהנה
 במטבח ומביאה אל

 .שולחנכם אוכל טעים יותר 
 שכבות חזק ועמיד 3ציפוי אבן שיש 

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

 ₪ 200:עלות
 ₪  589:שווי החלפה



  תבניות 3סט 
 אביזרים למטבח 5סט 
 כפפות 2סט 

 ₪ 120:עלות
 ₪ 239.7:שווי החלפה ברשת

  סט שלוש תבניות
 SECIPS זוג מגבות מטבח דגם

 ₪  85:עלות
  ₪  169.7:שווי החלפה ברשת

 תבנית צלי ואביזרים
 מגבת מטבח

  זוג כפפות
 ₪ 105:עלות

 ₪  210.6:שווי החלפה ברשת



  מזלגות 6סט   
 פלטת עוגה

 קפקייקכף 
  מרית
 89:עלות

 ₪  177:  שווי החלפה ברשת

  אקרילצלחות  4
  אקריל  קעריות 4
 מגבות מטבח 2

 ₪ 97:עלות
 ח"ש 193:שווי החלפה ברשת

 משקל מעוצב
  סט מגבות מטבח

  מטחנות תבלינים  זוג
 ₪  145:עלות

 ₪ 289.6:שווי החלפה ברשת



במידות   ZIGZAG  שמיכה דגם
180/130 

 קנקן תה עם רוכסן לשמירה על חום
 מאגים לתה 4

 ₪ 170:עלות
 ₪  339.3:שווי החלפה ברשת

  

 משקל
  מ"ס 24סיר 

  זוג חבקי סיליקון
  מסננת צבעונית

 מגבת מטבח
  כף לספגטי סיליקון

 ₪ 145:עלות
 ₪ 289.4:שווי החלפה ברשת

ליטר מסדרת   5.5סיר פסטה 
Mineralia . 

עם מסננת במכסה ופטנט סגירה  
שבע שכבות של ציפוי מינרלי   , בידיות

 .ציפוי קוורץ חיצוני ציפוי נון סטיק פנימי
מתאים לכל סוגי הכיריים תוצרת  

 .איטליה
  מגבות מטבח זוג

 סט חמישה חלקים
 ₪ 210:עלות

  ₪  419.6:שווי החלפה ברשת



סכין  +17 סנטוקושף  סכין+מזוודהמארז 
 משחיז+חיתוךקרש +10.5מטבח 

 ₪  210:עלות
 ₪ 599:שווי החלפה ברשת

 סנטוקוסכין + קרש+ מארז מזוודה
 ₪ 110:עלות

 ₪  289:שווי החלפה ברשת

סכין ירקות +20מארז מזוודה סכין שף
   משחיז+קרש+11

 ₪ 125:עלות
 ₪  330:שווי החלפה ברשת

   משחיז+מטחנה+קרשמארז סכין שף 
 ₪ 170:עלות

 ₪  320:שווי החלפה ברשת

  זוג+מחוזק סנטוקו סכין+מזוודהמארז 
  מספריים+טורנה סכין+ירקותסכיני 

   משחיז+קרש+ארקוס
 ₪  225:עלות

 ₪  579:שווי החלפה ברשת

  20שף  סכין+קרש+מזוודהמארז 
 ₪ 85:עלות

 ₪  230:שווי החלפה ברשת



+  בלוק אחסון סכינים שחור 
+  מ ידית פלסטיק "ס 11סכין 

 מ ידית פלסטיק  "ס 20סכין שף 
 ₪ 120:עלות

 ₪  349:שווי החלפה ברשת

בלוק אחסון סכינים שחור 
 20 סכין+ניצהמ "ס 15סכין +
ירקות חלק   סכין+ניצהמ "ס

סכין ירקות  +ידית שחורה 
 מספריים+שחורהמשונן ידית 

 ₪ 170:עלות
   ₪ 499:שווי החלפה ברשת

סכין  + בלוק אחסון סכינים שחור 
  בקליתמ ידית "ס 17 סנטוקו

מ ידית  "ס 10.5סכין +
חשמלית מלח  מטחנה+בקלית
 פלפל  
 ₪  208:עלות

 ₪  549:שווי החלפה ברשת



מסדרת  ARCOSהמכיל סכיני  מארז שימושי ואיכותי 
MAITRE: 

  10 -ספרד המותג המקורי ARCOSמכיל סכינים מבית 
 .שנות אחריות

 בקליתמ שקעים ידית "ס 17יפנית  סנטוקוסכין •
 מ ידית שחורה"ס 10סכין ירקות חלק שפיץ •
 מ ידית שחורה"ס 10סכין ירקות משונן שפיץ •
 מ ידית פלסטיק שחורה"ס 6סכין טורנה •
 מ ידית פלסטיק"ס 19.5מספריים למטבח •
 toolsמ עם חריץ ניקוז "ס 33/25קרש חיתוך במבוק •
שלבים גס ועדין עכבר  2משחיז סכינים שחור •

 בתליה
צבע  H&K -פלפל חשמלית /מטחנה מלח      
 416323שחור  /אדום/לבן
הפעלה פשוטה בלחיצת כפתור אפשרות קביעת        

 .עובי הטחינה
 ARCOSמזוודה מהודרת •
 tools - 10258890כלי ששת  5סט •

 מ"כולל מע₪   667 –שווי שוק 
 מ"לפני מע₪ 255 -מחיר עלות



 :סכינים 3 -סט ניצה 
סכין מטבח  + מ "ס 18 סנטוקוסכין 

 מ"ס 11סכין ירקות + מ "ס 15
 ₪ 105:עלות

 ₪ 249:שווי החלפה ברשת

מספריים  :חלקים במארז מהודר  4סט 
 מ"ס 21מקצועיות למטבח 

 משחיז דו שלבי השחזה גסה ועדינה
 עיצוב קלסי לנוחות בעבודה

 ₪ 155:עלות
 ₪  449:שווי החלפה ברשת

 חלקים 4מארז 
 CAPSTONE:מסדרת 

 ליטר 3.5מ "ס 24סיר • 
 מ ידית אדומה"ס 24מחבת • 
מ ידית  "ס 20סכין שף • 

 פלסטיק דגם ניצה
 ₪  210:עלות

 ₪ 605: שווי החלפה ברשת



 חלקים 4מארז 
 CAPSTONE:מסדרת 

 ליטר 2מ "ס 20סיר • 
 ליטר 3.5מ "ס 24סיר • 

 ₪  170:עלות
 ₪ 545מחיר צרכן 

 חלקים 3מארז 
 CAPSTONE:מסדרת 

 ליטר 3.5מ "ס 24סיר • 
 מ ידית אדומה"ס 24מחבת • 

 ₪  155:עלות
 ₪ 475מחיר צרכן 

 CAPSTONE:סדרת 
 מ"ס 40*  25 רוסטרסיר 

 :עלות
 ₪ 399מחיר צרכן 

1 



   -מארז אפיה קרין גורן 
 ס״מ 24 קוגלהוףתבנית • 
 מ"ס 28לקקן סיליקון • 
 מ"ס 30מברשת סיליקון למריחה • 
 מ נון סטיק"ס 7גובה  31/11תבנית אינגליש • 
 ₪ 77:עלות 
 ₪ 150:שווי צרכן 

 :מארז בישול ואפיה מסדרת מותק של כלים
עם מכסה   נונסטיקמ "ס 26תבנית קפיץ • 

 וידית אחיזה
 נונסטיקמ "ס 7גובה  31/11תבנית אינגליש • 
 3גובה  35/27שקעים  12 מאפינסתבנית • 
 נונסטיקמ "ס
 מ"ס 28לקקן סיליקון • 
 מ"ס 30מברשת סיליקון למריחה • 
 מ"ס 24מחבת • 
 מ"ס 24סיר • 

 שח₪   200:עלות
 ח"ש 679: שווי החלפה ברשת 

עם מכסה   נונסטיקמ "ס 26תבנית קפיצית 
 וידית אחיזה

  7:גובה,מ "ס 11*31: אינגלישקייקתבנית 
 מ"ס

 מ"ס 27*35:שקעים 12  מאפינסתבנית 
 לקקן סיליקון

 מברשת סיליקון למריחה   
 ₪ 100:עלות

 ₪  239:שווי החלפה ברשת



'  סמ24סיר + ' סמ24מחבת :  3סדרת ביו סטון סט 
 עם כף עץ  ' ל 4.33
  ₪  215:עלות

 ₪  349:שווי צרכן

 'סמ24+28מחבתות  2סדרת ביו סטון סט 
 ₪ 160:עלות

 ח "ש 269:שווי צרכן

+  ליטר 2.4'  סמ 9.5* 20סדרת ביו סטון סיר 
 כף בישול מעץ

 ₪ 120:עלות
 ₪  189:שווי צרכן

ידיות +מ "ס 34*26סט פלטת גריל  אקסקלוסיב
 מטחנת מלח+ סיליקון 

 ₪ 108:עלות
 ₪  179:שווי צרכן

 '  ל5.5מ "ס 21*32מלבני  רוסטר אקסקלוסיב
 זוג כפפות+ מכסה זכוכית עם כפתור ארומה  

 ₪ 126:עלות
 ₪  210:שווי צרכן

  -סמ 28מרובע  רוסטר אקסקלוסיב:דגם
 כפפות+כף טיגון מחורצת + ' ל4.5

 ₪ 150:עלות
 ₪  249:שווי צרכן



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

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

סכין  ' ח 2סט  –סט מסדרת אדוני 
 +  מ"ס 15 סנטוקו

 15.4*50.9לוח חיתוך 
 ₪ 172:עלות

 ₪  289:שווי צרכן

 2 - 4מאסטר סט 
-חיתוך  לוח+משחיז+סכינים

 אריזת מתנה
 ₪ 109:עלות



 מוצרי חשמל



TG629    
 פלטת צלייה בריאותית  

 מ  "ס X 27מ "ס 38 –שטח צלייה רחב 
 בקר לוויסות הטמפרטורה

פלטת צלייה בעלת ציפוי טפלון למניעת  
 הידבקות מזון

 אפשרות להדחה במדיח כלים
 אמבט תחתון לאיסוף נוזלי בישול

 וואט 1800הספק 
 ₪  160:עלות

CHP1604  
 .כירת בישול מהודרת ונוחה לנשיאה

 לוח בקרה עם צג דיגיטאלי ומקשי מגע בעברית
נעילת  , טיימר, חיווי מצב פעולה, כיבוי/להפעלה
 בטיחות

 ילדים וחיווי תקלה 
 זמן הבישול וההספק  , כפתור לכוונון הטמפרטורה

שעות   3עד (טיימר מתכוונן לבקרת זמן הבישול 
 )בישול

ועד   C500 -טמפרטורת בישול יציבה מתכווננת מ
C3000 

 נעילת בטיחות ילדים  
 מנגנון בטיחות מפני חימום יתר עם מאוורר תחתון  

 :נתונים טכניים.
 230V~50Hzמתח הפעלה 
  W2000צריכת הספק 

 ₪ 145:עלות

CHP989  
חימום מהיר   –משטחי בידול וחימום קרמיות • 

 .וחסכוני בחשמל
 .מ"ס 18.5: פלטה גדולה • 
 מ"ס 15.5: פלטה קטנה בקוטר • 
 נוריות לחיווי יתר 2• 
 הגנה נגד חימום יתר• 
 קל ונוח לניקוי• 
 רגליות למניעת החלקה• 
 .וואט 2400עוצמה • 

 ₪  180:עלות
 



 HR1602:דגם W550בלנדר מקל מקצועי 
 :כללי תאור

 W550מנוע רב עוצמה 
העושה שימוש בפעמון במבנה  ProMixטכנולוגיית 

משולש שמייצר זרימה אופטימלית ומבטיח מרקים  
 .ומחיות חלקים

 שחרור המוט בלחיצה קלה לניקוי קל ונוח
, שוקולד, אגוזים, כולל קוצץ קומפקטי לקיצוץ תבלינים

 'בצל וכו
 ליטר עם שנתות מדידה 0.5כולל מיכל בנפח 

 .ידית אחיזה ארגונומית מצופה גומי לאחיזה נוחה
 ₪ 155:עלות

 ₪  249:שווי צרכן

:  טוסטר אובן איכותי ומעוצב דגם
TO209 

 :תיאור כללי וחיצוני
 ליטר 9טוסטר אובן 

 גופי חימום מנירוסטה 2•
 .דלת זכוכית כפול•
 ידית נירוסטה•
 דקות 30 -טיימר הפעלה•
 מעלות 230-100ווסת טמפרטורה •
 כולל מגש תחתון לאיסוף פירורים•
 800Wהספק•

 95₪:עלות

 TG 860: דגם סאוטרטוסטר מקצועי מבית 
 טוסטר לחיצה מקצועי מנירוסטה מוברשת איכותית ביותר•
 פרוסות 4-6-מתאים לכ•
 ידית ארגונומית נוחה לאחיזה•
 שליטה אוטומטית על גובה הטוסט•
 משמש גם לטוסטים וגם לצליית בשר•
 מעלות והופך לגריל חשמלי מעולה 180נפתח ל •
 כפתור תרמוסטט לכיוון עוצמת החום והצלייה•
 "מוכן"נורית הפעלה ונורית למצב •
 מנגנון בטיחות למניעת התחממות יתר•
 מנגנון נעילה לסגירת הטוסטר•
 לחצן נעילה בטיחותי •
 וואט 2000•
 ₪ 175:עלות•
 ₪  299:שווי צרכן•



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

 סט פלטות להכנת וופלים בלגים 
 ₪ 98:עלות

 TT333S: טוסטר קופץ דגם
 פרוסות 2מצנם •
פתחים עמוקים ורחבים ביותר לכל סוגי  •

 הלחם
 כפתור הפשרה וחימום חוזר•
 כפתור להפסקת פעילות המצנם בכל רגע•
 מנגנון מרכוז הלחם לקבלת טוסט אחיד•
 מגש פירורים נשלף•
 ₪  76:עלות•

 GEORGR FOREMANגריל בריאותי משפחתי 
 25040-56דגם 

שומן מבלי להתפשר על טעם   42%מפחית עד 
 מאפשר לאכול אוכל אהוב בדרך בריאה יותר  

 מנות   3-משטח גריל המתאים ל
 ירקות וכריכים , בשר, מיועד להכנת דגים

רגל אחורית מתכווננת לבישול שטוח או זוויתי על פי  
 )זוויתי לבשר, טוסט/ שטוח לכריך (סוג המזון 

 תעלות להכוונת  השמן והשומן למגש ניקוז נפרד
 נורת חיווי להפעלה ולטמפרטורה

 non-stickפלטות בציפוי  -קל לניקוי  
 מתג הפעלה וכיבוי

 מנגנון גובה מתכוונן להכנת מנות עבות  
 W1650הספק 
 ₪  180:עלות

 ₪    399: שווי צרכן



FP111  
 מעבד מזון עם מגוון רחב של אביזרים

 ליטר 2.2נפח קערה כללי • 
 ליטר   1.2נפח נוזלים • 
 PULSEמצב + מהירויות  2• 
 ליטר 1.8כוס בלנדר גדולה בנפח  •
 גירוד דק וגירוד רגיל , לפריסה דיסקיות 3• 
 ירק וכדומה, סכין לקיצוץ בשר• 
 אביזר ללישת בצק• 
 אביזר להקצפת ביצים• 
 רגליות וואקום לאחיזה נוחה ובטוחה על השיש• 
 מנגנון בטיחות• 
 וואט 500הספק מנוע • 

180  ₪ 
 ₪ 799:שווי צרכן

WK360  
הקומקום בנוי מנירוסטה מוברשת איכותית  • 

 ביותר
 ליטר 1.7תכולת הקומקום • 
 OTTERמנגנון אנגלי • 
 מדיד לגובה המים   •
 גוף חימום נסתר• 
 פילטר נשלף לניקוי מהיר• 
 כפתור הדלקה כולל תאורה• 
 מנגנון בטיחות למניעת פעולה ללא מים• 
פתח מילוי הקומקום רחב ונגיש לניקוי מושלם  • 

 של הקומקום
 נירוסטה מוברשת: צבע• 
   וואט 2200עוצמת הקומקום • 

 ₪  115:עלות



 .W2000גוף חימום בהספק 
 .גרם לדקה 90מטח קיטור  •
 .גרם לדקה 25תפוקת קיטור קבועה • 
מחליקה בקלות על      Non Stickתחתית בציפוי • 

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

,  מתחת לכפתורים: במקומות הקשים לגיהוץ כגון
 .'וכומתחת לצווארון 

 .חלוקת חום אחידה לגיהוץ יעיל• 
ספריי התזה למים להחלקת קמטים יעילה  • 

 .יותר
 .מתאים לשימוש במי ברז• 
 ML 220מיכל מים גדול • 

 ח  "ש 104:עלות

•GC2994  
 SteamGlide soleplateתחתית איכותית מסוג  

 המחליקה בקלות על כל סוגי הבד
מתאים   -מערכת כפולה לניקוי ומניעת אבנית• 

 לשימוש במי ברז
 מערכת למניעת טפטוף• 
 לגיהוץ וריענון בדים תלויים -ניתן לשימוש אנכי• 
 

 2400Wגוף חימום רב עוצמה בהספק • 
 גרם לדקה 40תפוקת קיטור קבועה של  •
, גרם לדקה 150מטח קיטור בעוצמה של עד • 

 להחלקה גם של הקמטים הקשים ביותר
 "מ 320מיכל מים בנפח • 

 ₪  180:עלות



DF464  
קערה נשלפת  . סיר טיגון מנירוסטה מוברשת

   . (easy clean(מצופה בציפוי קרמי מיוחד 
.  לשליטה על טמפרטורת החום טרמוסטט

.  רשת טיגון גדולה בעלת ידית אחיזה קרה
כפתור  , מקום אחסון לכבל. גוף חימום נשלף

המכשיר נשלף כולו  . הפעלה ונורת ביקורת
,  מ"ס 27 רוחב:מ"בסמידות . לניקוי קל ויסודי

 מ  "ס 33עומק , מ"ס 23: גובה
 ₪  155:עלות

JE408  
 מסחטת פירות קשים מקצועית ביותר  

 נירוסטה מוברשת איכותית ביותר  • 
 מהירויות שונות    5• 
מהירות המנוע עולה בקצב אחיד לשמירה על חיי  • 

 המנוע  
 מיכל ענק לאיסוף הפסולות  • 
יכולת סחיטה גבוהה להוצאת מקסימום מיץ  • 

 מהפרי  
 סכין המסחטה מנירוסטה  • 
 כוס מזיגה גדולה ומיוחדת• 
 וואט   850עוצמה • 
 MAX LOCKEDוואט    1400עוצמה מקסימלית • 

MOTOR  
 ₪  179:עלות

JES890  
 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• 
 וואט   500עוצמה • 

 ₪ 235:עלות
 ₪  799:שווי צרכן



BT3206  
לחיתוך   -להרמת הזיפים  Lift&trimמערכת 

אחיד בדיוק באורך הרצוי ולתוצאות מהירות יותר  
 )  ביחס לדגם הקודם( 30%-ב

להבים איכותיים מפלדת אל חלד בעלי מנגנון  
 .השחזה עצמית וללא צורך בתחזוקה או שימון
מסרק ולהבים במבנה מעוגל ייחודי למניעת  

 .שפשוף העור
-ראש קיצוץ המתכוונן על ידי סיבוב גלגל פשוט ל

מ "מ 0.5-10דרגות אורך שונות באורכים  10
 .מ"מ 1במרווחים של 

דקות שימוש   45סוללה איכותית המקנה עד 
 שעות 10אלחוטי לאחר טעינה מלאה של 

 נורית חיווי טעינה
ידית אחיזה מעוצבת ארגונומית ובעלת ציפוי מונע  

 .החלקה
מסרקים עמידים במים ניתנים לפירוק ושטיפה  

 .לשמירה קלה על הגינה מרבית
 ₪  130:עלות

HC5612  
לכל   2לחיתוך יעיל ומהיר פי  DualCutטכנולוגיית 

הטכנולוגיה הייחודית משלבת   –סוגי השיער 
עם פטנט ייחודי להפחתת  2אלמנט חיתוך חד פי 

החיכוך לתוצאות מהירות מתמיד ויעילות  
 .מקסימלית לכל סוגי השיער

,  מסרקים במבנה ייחודי -Trim n Flowטכנולוגיית 
למניעת סתימות הנגרמות משאריות השיער  

 לתספורת רציפה ומהירה
בעלי יכולת השחזה  , להבי פלדת אל חלד איכותיים

 עצמית וללא צורך בתחזוקה או שימון
בחירה פשוטה באמצעות סיבוב הגלגלת במרכז  

  28ועד  0.5-דרגות אורך  החל מ 28המכונה בין 
 .מ"מ

דקות של   75-שעות מקנה יותר מ 8טעינה של 
 !שימוש אלחוטי נוח בכל מקום

 ניתן גם לשימוש חוטי רציף ללא הגבלה
עמדי במים לניקוי קל תחת מים זורמים לשמירה  

 .על היגיינה מרבית
 ₪  190:עלות

שיער  , ערכה מושלמת הכוללת פתרונות לטיפוח ועיצוב שיער הראש
 .הפנים ושיער הגוף במגוון אורכים

מתקדמת המשלבת להבים חדים פי שניים עם   DualCutטכנולוגיית 
 .מעניקה תוצאות מהירות פי שתיים, מערכת ייחודית להפחתת חיכוך

גדולים   איזוריםמתכת איכותי רחב לעיצוב מהיר של  טרימרכולל 
 .מדוייקמתכת צר לעיצוב  וטרימר

 ומדוייקיםצרים  איזוריםראש גילוח מיני לגילוח ועיצוב 
 ראש לקיצוץ שיער מיותר מהאוזניים והאף

 מסרקים לעיצוב השיער והזיפים במגוון אורכים   6
  3-7מסרק זקן מתכוונן לאורכים + מ "מ 2, 1מסרקי זקן באורך  2(
 3מ ומסרק לשיר הגוף באורך "מ 16, 12, 9מסרקי שיער  3+ מ "מ
 ).מ"מ

עמידים וחדים במיוחד וללא צורך בתחזוקה או  , להבים איכותיים
 .  שימון

שעות   16טעינה של . לשימוש אלחוטי נוח בכל מקום NiMHסוללת 
 . דקות של שימוש אלחוטי  80-מעניקה יותר מ

 .עמיד במים לניקיון קל ולשמירה על היגיינה מרבית100%
 .לשימוש בטוח בכל מקום בעולם, וולט 110-240בורר מתח אוטומטי 

 ציפוי גומי למניעת החלקה ועיצוב ארגונומי לאחיזה  
 ₪  199:עלות



HP8607  
מ ליצירת תלתלים גדולים "מ 25מסלסל שיער בקוטר • 

 במראה טבעי ולא מתאמץ
לפיזור חום אחיד ושמירה על   בקרטיןציפוי קרמי מועשר • 

מחליק על שיערך בקלות ומותיר את שיער  , השיער
 .מבריק

,  מעלות 200 -ל 130גלגלת לבחירת טמפרטורה בין • 
 .להתאמה מושלמת לסוג השיער ולסוג התלתלים הרצוי

מפסיקה להבהב כאשר המכשיר   -  LEDנורית חיווי • 
 מוכן לשימוש

 דקות לשימוש בטוח יותר 60כיבוי אוטומטי לאחר • 
לאחיזה נוחה ובטיחות  , קצה המכשיר אינו מתחמם• 

 מירבית
 שניות בלבד 60מתחמם במהירות ומוכן לשימוש תוך • 
מסתובב על צירו לשימוש  , מטר 1.8כבל חשמל באורך • 

 נוח במיוחד
בורר מתח אוטומטי המאפשר שימוש בטוח בכל מקום  • 

 .אידיאלי גם לנסיעות וטיולים, בעולם
 ₪  145:עלות

BHS377/00    
פלטות קרמיות איכותיות וארוכות במיוחד באורך 

ומחליקות בקלות על   בקרטיןמועשרות , מ"מ 100
 .השיער ומותירות שיער רך ומבריק

לפיזור חום אחיד   ThermoProtectטכנולוגית • 
למניעת נקודות חמות שעלולות  , על גבי הפלטות

 לחמם את השיער יתר על המידה
 C2300 -ל C1600טמפרטורה מקצועית בין • 

 . לתוצאות מדהימות ממש כמו במספרה
דרגות חום   10ווסת טמפרטורה לבחירה בין • 

שונות להתאמה מושלמת לסוג השיער ושליטה  
 .על מידת החום הרצויה מירבית

שניות   30מוכן לשימוש תוך , חימום מהיר• 
 .בלבד

,  דקות 60של המכשיר לאחר  אוטמטיכיבוי • 
 .לשימוש בטוח יותר

הפלטות ניתנות לנעילה לאחסון בטוח כאשר  • 
 .הפלטות סגורות

בורר מתח אוטומטי לשימוש בטוח בכל מקום  • 
 .אידיאלי גם לנסיעות, בעולם
 ₪  149:עלות

BRE245  
ייחודית המסירה   דיסקיותמערכת • 

 .שיער ביעילות מהשורש
ראש האפילציה ניתן לניקוי תחת  • 

לניקוי והיגיינה  , מים זורמים
 .מושלמים

מהירויות   2אפשרות בחירה בין • 
שונות להתאמה מיטבית לצפיפות 

 השיער במקום הטיפול
עיצוב ארגונומי קל משקל לאחיזה • 

 נוחה וקלה לאורך זמן
כולל ראש גילוח רחב ומסרק  • 

 לקיצור שיער  
 ₪  169:עלות



 ליטר 3.5סיר בישול איטי 
 להכנת כל סוגי התבשילים כולל קדירה

 נמוך ואוטומטי, דרגות חום של גבוה 3
 מתאים לשימוש בשבת

 W 200הספק 
 שנה אחריות

 ₪ 80עלות 
 ₪  199מחיר צרכן 

 
 

 וואט 100 -לסחיטת מהירה של כל סוגי ההדרים 
 מסננת נירוסטה לניקוי קל, קונוסי סחיטה 2

משמש גם כמשטח  -מכסה פלסטיק למניעת הצטברות אבק 
 !חיתוך

 שנה אחריות
 ₪ 110עלות 

 ₪  199מחיר צרכן 
 

 squeeze 100מסחטת הדרים 
 48151דגם 



  HORIZONמוט בלנדר 
 24691-56דגם 

 נוח וקל לעבודה -מוט בלנדר •
 מהירויות    2•
מוט בלנדר מפלדת אל חלד מתפרק נוח וקל  •

 לניקוי  
 ליטר 0.7מיכל : כולל•
 מתאים לטחינת מרק חם•
 חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים•
•500W 
 ,שנה אחריות•

 100₪עלות
 ₪  199מחיר צרכן  

 ריסוק מהיר בלחיצה אחת –קוצץ וטוחן מהיר 
 ליטר 0.5מכל זכוכית בנפח 

 touchהפעלה במנגנון 
 מכל זכוכית קל ונוח לניקוי

 אגוזים ועוד, פירות, סכין פלדה אל חלד לריסוק ירקות
 W200הספק 

 שנתיים אחריות
 100₪עלות

 ₪  199מחיר צרכן 

  HORIZONקוצץ מזון
 24661-56דגם 



 AURA MIX & GOבלנדר שייקר משולב מטחנת קפה 
 22340-56דגם 

 AURA MIX & GOבלנדר שייקר 
 !  עם מכלי טו גו  smoothieלהכנת שיקים 

 להבים מתאימים לריסוק קרח
 .  מכלי טו גו עם מכסים לנסיעה 2
 .מיכל לטחינת קפה ולריסוק תבלינים ואגוזים 1

 .  נוח וקל לשימוש
 ניתן לשטיפה במדיח כלים 

 וואט 300
 שנתיים אחריות

 ₪ 135:עלות
 ₪  499:שווי צרכן

  HORIZON 1-ב 3מוט בלנדר 
 24710-56דגם 

 נוח וקל לעבודה -מוט בלנדר עם אביזרים 
 סכין ומיכל קיצוץ  , כולל מקציף

 מהירויות    2
 מוט בלנדר מפלדת אל חלד מתפרק נוח וקל לניקוי

קערת קיצוץ , ליטר 0.7מיכל ערבול והקצפה : כולל
 ליטר 0.5

 חלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים
500W 

 שנתיים אחריות
 ₪ 145:עלות

 ₪   249:שווי צרכן

 משולב מסחטת הדרים TO GOבלנדר שייקר 
  21352-56דגם 

 MIX & GO JUICERשייקר מסחטה 
טו  מיכליעם  smoothie שייקיםבלנדר שייקר להכנת 

 !גו
 ,עם להבים מתאימים לריסוק קרח

קטן  -קונוסי סחיטה  2כולל אביזר מסחטת הדרים עם 
 וגדול

 כוללים  BPA FREEמל  400& מל  600 מכלי טו גו 2
 מכסים לנסיעה

 וואט 300
 שנתיים אחריות

 165:עלות
 ₪  499:שווי החלפה



 שייקר מקצועי -ה 'נוטרי נינג
 QB3001דגם  

:  בריאים  ומגוון רחב של מנות שייקים,  נוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות
 .  מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה, ממרחים ורטבים

 
 :מנוע •

המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון   w700עוצמה גבוהה של 
 .  קרח ומוצרי מזון הקשים ביותר, קפואים

 
 :להבים•

)  ה'פטנט של נינג) Pro Extractorלנוטרי שייקר להבים ייחודים 
המסתובבים במהירות גבוהה עם מבנה ייחודי אשר מרסק את המזון  

 !בריאות בכל טיפה. ללא איבוד ערכים תזונתיים
 

 TO GOמכל  •
עם   –ל "מ 470בגודל   BPAה מפלסטיק איכותי ללא 'מכל נוטרי נינג
    SIP & SEALמכסה לגימה 

 ניתן לשטיפה במדיח כלים
 

: לפרק מזון טבעי Nutri Ninja-שילוב בין הלהבים והעוצמה  מאפשר ל•
 .  קרח וזרעים ולמצות את רכיבי תזונה והוויטמינים, פירות וירקות

 !הדרך הקלה לשלב פירות וירקות בתזונה שלכם
 
כולל  ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור  •

 אפשרויות  

 ₪ 190עלות 
 ₪  299מחיר צרכן 



 DESIREמעבד מזון משולב בלנדר 
 19006-56דגם 

 W600בלנדר עוצמה + מעבד מזון : 1-ב 3מעבד מזון משולב •
 מהירויות ומצב פולס   2•
 נטו לשימוש  , ליטר 1.5: קיבולת קערת מעבד•
 ליטר 1.5  -מכל בלנדר •
 ,  דסקית קיצוץ ופריסה: אביזרים•
 , אביזר להקצפה ואביזר לישה•
 סכין פלדה לקיצוץ  •
 )בבסיס ובמכסה(נעילה בטיחותית כפולה בקערה •
 אחסון כבל בגוף המכשיר•
 רגלית מונעת החלקה ליציבות נוספת•
 ,  הקערה•
 המכל והאביזרים ניתנים לשטיפה במדיח כלים•

 ₪ 220עלות 
 ₪  699מחיר צרכן 



Crown  

CRO35 
   טוסטר אובן

 ליטר 35:נפח 
 W1380עוצמת תנור 

 תרמוסטט וטיימר
 ₪  200:עלות

Crown 

CRT027 
   פרוסות 4טוסטר לחיץ 

1400W 
 ₪ 110:עלות

CRO21 
   טוסטר אובן

 ליטר 21נפח 
 תרמוסטט וטיימר

 ₪  160:עלות

Crown 



   שואב אבק ידני חוטי
CRV860 

חדשני לשאיבה נוחה  
פילטר ומיכל אבק  . וקלה

ניתנים לשטיפה במים  
פילטר ומיכל אבק ניתנים  

 לשטיפה במים
 ₪  110:עלות

   שואב אבק ציקלוני
CRV360 

  .1000wעוצמת מנוע מרבית 
,  שטיחים, מתאים לניקוי רצפות

חפצים עדינים ומקומות  , וילונות
   .צרים
 ₪  110:עלות

  1 -ב 2שואב אבק 
CR870 

 וואט 600הספק מנוע 
 'מ 5כבל חשמלי באורך 

 ניתן לשימוש גם כשואב ידני  
 ₪  90:עלות

DV8610  
מברשת אדים קומפקטית וקלה  

 !לשימוש
וחידוש הבגדים  לריענוןאידאלית 
 ולנסיעות

גם  , מתאימה לכל סוגי הבדים
 .העדינים במיוחד

 ₪  160:עלות

TEFAL 
CROWN 

CROWN 

CROWN 



  רטרומצנם 
 כולל מד דקורטיבי לתצוגת מידת ההשחמה 

 הפשרה  וביטול, חימום: בעל פונקציות 
 ₪  105:עלות

CROWN  

 פרמידהקומקום חשמלי נירוסטה 
  CRK011:דגם 

הבריטי     OTTERכולל מנגנון 
 מעלות על הבסיס 360-סיבוב ב

 ₪  105:עלות

 פרוסות 4טוסטר לחיץ 
 CRT027  :דגם

1400W 
 ₪  110:עלות

 מגהץ אלחוטי
 cr2950 :דגם

בעל תחתית קרמית בעל עוצמת חום  
:  סוגי גיהוץ 3גבוהה לגיהוץ מהיר ונוח 

 .  אדים והתזה, יבש
 ₪  110:עלות

   מגהץ אנכי
 CR7100 :דגם

 ל"מ 200מיכל מים בקיבולת 
 דקה/'גר 15-20תפוקת אדים 

 כולל אביזר להברשה 
 ₪  100:עלות



חשמלית   ה'פלאנצ
חזקה לצליית בשרים  

 ועוד
 ₪ 120:עלות

 ₪  499:שווי צרכן
  

CROWN  
TEFAL  

 VC140165  
 .900Wהספק 

 .ליטר 6נפח כולל 
 .בישול בריא ודיאטטי ללא שמן

 .אידוי מהיר לשמירת הוויטמינים במזון
 .לא נדבק ולא נחרך, אידיאלי לאידוי אורז

הגשה נוחה המאפשרת הגשה ישירות  
 .במיכל האידוי לשולחן

 ₪ 160:עלות
 ₪  499:שווי צרכן

נטען כולל   12"מאוורר  
   תאורת לד

 ₪ 160:עלות
 ₪  499:שווי צרכן

CROWN  



SUFP14  
 מעבד מזון כולל בלנדר  

,  שום, בצל: אידיאלי לקיצוץ 
, אגוזים, בשר, עשבי תיבול

 .   ביסקוויטים ועוד
 700קערת פלסטיק בקיבולת 

 .ניתנת לשטיפה במדיח, ל "מ
גוף המכשיר במעטה גומי  

 ייחודי ונעים למגע
 ₪ 170:עלות

 ₪  799:שווי צרכן

  רטרובלנדר שייק 
 SUB-101 :דגם

 W300הספק 
ל וכולל בקבוק  "מ  500בקיבולת  BPA freeכולל מאג מפלסטיק 

 ל"מ 600ספורט בקיבולת 
 ₪  120:עלות



 סמוראי
בלנדר שייק ייעודי  
להכנת מיצי פירות  

,  בקבוקים 2, טבעיים
 וואט 300,כותש קרח

 ₪  80:עלות

   להבים 4קוצץ מזון עם 
CRC500 

עשבי  , שום, בצל: אידיאלי לקיצוץ 
ביסקוויטים  , אגוזים, בשר, תיבול

 .   ועוד
ל "מ 700קערת פלסטיק בקיבולת 

 .ניתנת לשטיפה במדיח, 
גוף המכשיר במעטה גומי ייחודי  

 ונעים למגע
 ₪  110:עלות

   

 
     

 
      

 
     

 
       

     
    

 

        

 
     

 
      

 
     

 
       

     
    

 

     

CRB57 
 בלנדר שייק

 עוצמתי במיוחד  -W600הספק 
 ,מזון לתינוקות, שייקיםמתאים להכנת 

 .קוקטיילים ועוד תוך שניות, מחיות
 TRITANכולל   בקבוק נשיאה מפלסטיק 

BPA free ניתן לשטיפה במדיח כלים 
 ₪  160:עלות

 

CRB60 
   בלנדר שייק

עוצמתי   -W1000הספק 
במיוחד מתאים להכנת  

,  מזון לתינוקות, שייקים
קוקטיילים ועוד תוך  , מחיות
 .שניות
בקבוקי נשיאה    2כולל 

 TRITAN BPAמפלסטיק 
free ,   ניתנים לשטיפה

 .במדיח כלים
 ₪  200:עלות



בלנדר כולל מטחנת  
   תבלינים

SUB-105 
  1.5כד זכוכית בקיבולת 

 ליטר
כולל מטחנת תבלינים  

 וקפה
להבי נירוסטה מותאמים  

 לכתישת קרח
 ₪  105:עלות

   בלנדר מוט אלחוטי 
 CRB95 :דגם

בלנדר מוט נטען ומאפשר  
עבודה נוחה ושימוש בכל מקום  

 .ללא כבל חשמלי) גם בשטח(
טחינת  , שייקיםמתאים להכנת 

ערבול  , מחיות, מזון לתינוקות
 .רטבים ותערובות תוך שניות

ל עם פיית  "מ 600כולל מיכל 
 .מזיגה
   ₪  105:עלות

 סט בלנדר מוט
CRB90  

 Wהספק עוצמתי במיוחד
1000-800  

טחינת  , שייקיםמתאים להכנת 
ערבול  , מחיות, מזון לתינוקות

רטבים ותערובות כתישת  
קיצוץ בצל  , ביסקוויטים , אגוזים

 .ועוד תוך שניות
,  ל עם מכסה "מ 700כולל מיכל 

ל ומערבל  "מ 500אביזר קוצץ 
 .להקצפה 

 ₪  105:עלות



SISCB25  
 BTשעון מעורר משולב רמקול 

 וטעינה אלחוטי
 W10הספק רמקולים 
' ,  בבלותותתומך קישוריות 

NFC   וטעינה אלחוטית 
 ח  "ש 200:עלות

simply sound  

CRSET103 
   סט טיפוח

 2000Wמייבש שיער עוצמתי  
 מחליק שיער עם לוחות קרמיים  

 ₪  110:עלות

CROWN  

CRC102 

מסלסל   מסלסל שיער אלחוטי
מ אלחוטי  "מ 19שיער 

   נטען
  ₪  110:עלות

CRC101 
מחליק שיער  

מחליק   אלחוטי
שיער אלחוטי  

   נטען
 ₪ 110:עלות

CROWN CROWN 



גריל  : טוסטר טריפל פלטות מתחלפות
 וופל , משולשים

 44258דגם 
הפתרון   –ציפוי פלטות על בסיס מים ! ייחודי•

 ללא חומרים רעילים, הבריא
 וופל, משולשים, גריל: פלטות מתחלפות•
 מתאים להכנת וופל בלגי ומגוון סוגי מזון•
 וו נעילה לבטיחות ונוחות•
 נורית הפעלה ונורית מוכן לשימוש•
 אפשרות לאחסון נוח בעמידה•
 אחסון כבל בגוף מכשיר•
 קל לניקוי•
 W750הספק •
 שנה אחריות•
 ₪  125:עלות•
 ₪  199:שווי צרכן•

  HORIZONבלנדר זכוכית 
 24721-56דגם 
 מצב פולס להפעלה קצרה  + מהירויות  2ווסת 

 ומיצי פירות" שייקים"הכנת , לריסוק קרח
 1.5מיכל זכוכית ענק 

 סכין אל חלד איכותית מתפרקת לניקוי
 להוספת מרכיבים תוך כדי –פקק נשלף במכסה 

 .  עבודה
 ניקוי/קל לפירוק

 650W: הספק 
 ₪  165:עלות

 ח  "ש 249:שווי צרכן

 easy storeמיקסר מתקפל 
 48255דגם 

 ,  מהירויות 6
 W 300הספק 

 ,  ליטר 3.5קערת נירוסטה 
 מתקפל בקלות לאחסון  ! ייחודי

 חוסך מקום במטבח-קל ונוח
 כולל קופסת אחסון לאחסון נוח

 ,  מקצפים 2: כולל אביזרים נלווים
 אביזרי ערבול 2, מערבלי בצק   2

 שנה אחריות
 ₪ 200:עלות

 ₪  299:שווי צרכן



 Indestructible אדיםמגהץ 
 24650-56דגם 

ציפוי סיליקון על גוף המכשיר למניעת שבר •
 מנפילה

 מטר 1.2שורד נפילות מגובה של עד •
 אדיםספריי וסילון , אדים, יבש -מצבי גיהוץ 4•
גרם   45 -רציפה לגיהוץ קל ונוח אדיםתפוקת •

 לדקה
 ל"מ 300מכל מים •
לדקה להסרת   אדיםגרם  160מכת טורבו של •

 קמטים עקשניים במיוחד
פלטה קרמית עמידה במיוחד אינה נדבקת  •

 לבדים ואינה נשרטת
 למניעת הצטברות אבנית   - Anti Calcמערכת •
 למניעת נזילות וכתמי מים   -Anti dripמערכת •
 כיבוי עצמי אוטומטי•
 גיהוץ אנכי עוצמתי במיוחד•
 פונקציית ניקוי אוטומטי•
 מטר 3 –אורך כבל חשמל ארוך במיוחד •
 ידית אחיזה נוחה•
 מבנה מיוחד למניעת החלקה ויציבות יתר•
 2400Wהספק •

 ₪  165:עלות
 ₪  299שווי צרכן 

 ONE TEMPRATUREמגהץ אדים 
 25090-56דגם 

 מערכת בקרת טמפרטורה אחת קבועה בשילוב מושלם בין טמפרטורה ועוצמת אדים
טכנולוגיה המשלבת בין טמפרטורת פלטת גיהוץ נמוכה לבין עוצמת אדים חמים  

 המאפשר גיהוץ ללא צורך בכיוון הטמפרטורה
 בטוח לגיהוץ של כל סוגי הבדים הניתנים לגיהוץ

 מהיר יותר מכל מגהץ אדים
 אין צורך בכיוון טמפרטורה, בטוח לשימוש

 ספריי וסילון אדים, אדים, יבש -מצבי גיהוץ 4
 ל"מ 350מיכל מים גדול בנפח של 

 למניעת הצטברות אבנית - Anti Calcמערכת 
 למניעת נזילות וכתמי מים -Anti dripמערכת 

 גרם לדקה 50 -תפוקת אדים רציפה לגיהוץ קל ונוח
 גרם לדקה להסרת קמטים עקשניים במיוחד 210מכת אדים טורבו של 

 2600Wהספק 
 165:עלות

 ₪  299:שווי צרכן



צבעים 5-פרוסות ב 2מצנם   
טיימר אלקטרוני לקביעת סוג  •

אפשרויות   7ההשחמה הרצויה עם 
לקלייה מחימום קל ועד השחמת  

 לחם קפוא
 מגש לפירורים נשלף לניקוי קל•
מנגנון הרמה לשליפת הלחם  •

 בקלות
מתאים לקליית פרוסות לחם עבות •

 במיוחד
,  לחצנים מוארים לחימום חוזר•

לביטול , להפשרת לחם קפוא
 פעולה

 דפנות קרות  •
 אחסון הכבל בתחתית המכשיר•
 וואט 900הספק •
 שנתיים אחריות•

₪ 135:עלות      
₪  249:שווי צרכן      

סיר  + פלטת בישול חשמלית נירוסטה 
 אינדוקציה 20

 MRHC20020+  44714דגם 
 פלטת בישול חשמלית נירוסטה  

 גימור נירוסטה -עיצוב חדיש  
 האירופאי המחמיר 12Aתקן  –כפתור עם בידוד חום מושלם 

 מ"ס 18.9: פלטת חימום בקוטר
 החום עם נורית ביקורת לויסותתרמוסטט 

 הגנה נגד חימום יתר
  W1500הספק 

 שנה אחריות
 מכסה יציקה אלומיניום אינדוקציה+  20סיר 

 .  עשוי מיציקת אלומיניום המיוצר בטכנולוגית הזרקה
 ,  המחמיר ביותר  EN-601האלומיניום עומד בתקן האירופאי 

 ללא נוכחות עופרת וקדמיום בתוך האלומיניום הבא במגע עם מזון  
 פיזור חום אחיד ומהיר מבטיח שמירה על הערכים התזונתיים

 .מעלות 400ציפוי בריאותי  מוטבע בטמפרטורה של 
 לא נדבק ולא מתקלף לאורך זמן, מבטיח שימוש  ממושך באיכות גבוהה ביותר

 מכסה זכוכית מחוסם מתאים לשימוש בתנור  
 אינדוקציה  , הלוגן, חשמל , מתאים לשימוש כל סוגי הכיריים  גז

 זוג ידיות סיליקון  
 שנתיים אחריות

 ₪  180:עלות
 ₪     538:שווי צרכן

+ 



 טוסטר אובן  
 

  OT-1220:דגם
 

 או שחור   ליטר לבן 12
 

 ₪  110:עלות
 ח"ש 200:שווי שוק

 ס  'מחבת להכנת בלינצ
 CH-100: דגם

 ₪ 88:עלות 
  ₪ 199:שווי שוק

 מכשיר חשמלי להכנת פופקורן
 עיצוב קומפקטי

 ללא שמן
 י זרימת אוויר חם"מופעל ע

 הכנה מהירה ישירות לקערה
 מכסה שקוף

 כף מידה לגרעיני התירס
 קל ונוח לשימוש

 וואט 1200הספק 
 ₪  70:עלות



 GR-585:דגם
 ציקלושואב אבק 

 ואט 600:הספק
 טלקופימוט הארכה 

 ללא שקית
 מיכל שקוף

 ₪ 170:עלות
  ₪  350:שווי צרכן

   TSBE1401:דגם
שואב אבק מולטי צקלון ללא שקית וללא 

 איבוד כושר שאיבה
מתאים במיוחד לאנשים הסובלים  

 מאלרגיות
 וואט 1400הספק 

 Watts 250AWעוצמת יניקה מקסימלית 
 ליטר   2.5מיכל איסוף אבק נשלף בנפח 

 180עלות
 ₪  299:שווי צרכן

  ST-97:דגם
 מגהץ קיטור מקצועי  

ליטר עם דוד פנימי להרתחת מים   0.8מיכל 
 ושסתום ביטחון

מתאים לגיהוץ יבש או קיטור בעזרת בורר  
 טמפרטורה במגהץ

 גרם אדים לדקה 160עד  –עוצמת קיטור  
 נורית סימון טמפרטורה 
 כפתור הפעלה מואר 
   אפשרות גיהוץ בצורה אנכית ואופקית 

 ₪ 200:עלות
 ₪  300:שווי צרכן



  MW-225:דגם
 ליטר מכני   20מיקרוגל  

 לבן : גוון
 ₪ 180:עלות

 ₪  299:שווי צרכן

 MW-227:דגם
ליטר מכני   20מיקרוגל 

 כסוף: גוון
 ₪ 180:עלות

  ₪  299:שווי צרכן

 מולטי גריל ולחמים 
 GR768דגם 
 ₪  130:עלות

ליטר   20מיקרוגל 
 דיגיטלי  

 אדום,לבן,שחור:גוונים
 ₪ 210:עלות



סגנון ארגונומי פשוט מתאים  , טלפון אלחוטי מעוצב
באופן מושלם לחדר שלך בעוד גימור כסף אלגנטי  

exudes מסך" 1.5 ,יוקרה ,LCD 40  סוגי צלצולים  ,
Eco Mode   לחיץ להפחתת עוצמת השידור

אפשרות של מספר יחידות  DECT , GAPמערכת ,
 50ספר טלפונים עד  , יחידות בסיס 4עד : בסיס

   .רשומות 9מספרים  חיוג מהיר 
 ₪  215:עלות

  CH-991:דגם
 ,מטחנת בשר 

  CHROMEXמטחנת בשר מקצועית מבית 
  גדולה ויציבה במיוחד

  1500W: הספק
  הילוך אחורי, מהירויות 2
 בינונית ועבה  , דקה: רשתות איכותיות 3

 ₪ 215:עלות



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

 COOL TOUCHקומקום נירוסטה עם מעטפת 
  ₪ 107:עלות

 SE-48פרוסות מסדרת ירח  2מצנם 
 ₪  72:עלות

 פרוסות 2מצנם 
  SE-819:דגם

 ח "ש 87:עלות



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

 ₪  110:עלות

 5עם  400Wמיקסר יד נירוסטה 
   טורבו+ מהירויות 

  SE-479:דגם
 ₪  102:עלות

 סורבה/ מכונת גלידה 
  SE-629:דגם

 ₪  110: עלות

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



 חביתיות/ ס 'בלינצ/ מכשיר להכנת קרפ 
 SE-978:דגם

  ₪  92:עלות

     
 

 

       
 

 

  

 מכשיר להכנת פנקייקים
  SE-537:דגם

 ₪     97:עלות

    

 

      

 

  

 מכשיר פנקייק נירוסטה 
 se804:דגם

 ₪  90:עלות

  מכשיר להכנת קערות אכילות
  SE-77:דגם

 ח "ש 102:עלות



 קומקום מסדרת לונדון
 ₪   143:עלות

 קומקום מסדרת אוקספורד
 ₪   143:עלות

קומקום חשמלי זכוכית בשילוב  
   נירוסטה דגם קריסטל

 ₪ 175:עלות



  כריכים נירוסטה 4-6טוסטר לחיצה ענק 
  SE-541:דגם

 ₪    130:עלות

כריכים   6טוסטר לחיצה גריל 
   מעלות 180פתיחה 

  SE-394:דגם
 ₪    188:עלות

ליטר פאנל   20טוסטר אובן 
  לבן/ נירוסטה מעטפת שחור 

  SE-356:דגם
 ח  "ש 175:עלות

 160Wמסחטת הדרים נירוסטה 
  SE-633:דגם

  ₪   149:עלות

 )ל"מ 550/ ל "מ 1600(  מיכלים 2מסחטת מיצים קשים 
  SE-455:דגם

 ₪  156: עלות



 כירה קרמית יחידה
  SE-565:דגם

 ₪    145:עלות

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

 ₪   149:עלות

  חשמלית ה'פלנצ
  SE-63:דגם

 ₪   130:עלות

+  ה'פלנצגריל משולב 
 מכסה זכוכית

  SE-213:דגם
 205₪:עלות

 X 4מכשיר להכנת וופל בלגי 
   נירוסטה

  SE-240:דגם
 ₪    136:עלות



 מכשיר להכנת פיתות ופיצות 
  SE-329:דגם

 ח "ש 169:עלות
 פלטות מתחלפות 4 - פלייטמולטי 

  SE-183:דגם
 ₪    162:עלות

ליטר   1.5סיר טיגון 
 מתפרק נירוסטה

  SE-216:דגם
 ₪    117:עלות

  )זוגות סכינים 2(סכין חשמלי לחיתוך בשרים ולחמים 
  SE-62:דגם

 ₪  103:עלות



+   -) 1 -ב  2(שואב אבק דו שימושי 
 כבל ארוך

  SE-505:דגם
 ₪  108 :עלות

עם כבל ארוך (שואב אבק ציקלון ידני 
   )במיוחד

  SE-688:דגם
 ₪  123:עלות

      

 שואב אבק נטען ידני 
  SE-857:דגם

 ₪   117:עלות



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

2000W 
 שעון מד חום

 מד מים
 נירוסטה

 LAKITCHENETTEמותג 
  אריזה קשיחה צבעונית

  ₪  119:עלות

 קלייה מיוחדת בזכות מערכת אוטומטית למרכוז הלחם
 להוצאה קלה של הצנימים, מנגנון הרמה גבוהה

 בורר דרגת קליה ותוכנית להפשרת לחם קפוא
 :מפרט טכני

 פרוסות של לחם קלוי4
 1500W: הספק

 גוף חימום בעל שטח גדול
 לקלייה אחידה, מנגנון למרכוז אוטומטי של פרוסות הלחם

 בורר להגדרת ההשחמה עם פונקציית שחרור מובנית
 תוכניות קלייה 6

 מצב אפשרה ללחם קפוא
 מנגנון הרמה גבוהה להוצאה קלה של הצנימים

 מגש לאיסוף פירורים נשלף
 מנגנון ניתוק אוטומטי במקרה שהטוסט נתקע

  LA KITCHENETTEמותג 
 ₪  189:עלות

 LW-507פרוסות  6טוסטר לחיצה 
 נחושת
2000W 

 דרגות חום 8
 נורות בקרה 2

 בקליט ידת
 פלטה כפולה מונעת הידבקות

 פרוסות   6-8מ "ס 37/27 :שטח צלייה ענק
 תפס נעילה ובטיחות 

 קל לניקוי עם פתח להוצאת לכלוך  
צליית בשר וירקות , להכנת טוסטים: לשימוש

  ועוד
 מ"ס 40/37/10: מידות חיצוניות

 הוראות שימוש ובטיחות בעברית 
  LA KITCHENETTEמותג 
 ₪  210:עלות



 כבל+ סיר גריל חשמלי גבוה 
 גוף עשוי נירוסטה 
 ידית מבודדת חום לשימוש בטוח 
 רגליים מגביהות ושומרות על משטח העבודה 
 מטר 1כבל חשמל באורך  
 1000Wהספק  

 ₪  142:עלות

מכסה אישור  +  FIXנפה קמח חשמלית 
 ת.מ.צ

 מתאים לכל סוגי הקמח
 מהירויות הפעלה 2

  חלקים מתפרקים לניקוי קל ונח
 בסיס יציב במיוחד

  אריזה קשיחה צבעונית
 ₪  142:עלות

 BRAמ "ס 42/55קוברה פלטת שבת גדולה שחור 
EUR400 

400W 
 ציפוי אמייל איכותי

 גופי חימום קרמיים לחיסכון באנרגיה
  פיזור חום מקסימלי ואחיד

 פינות מעוגלות
 זוג ידיות לאחיזה נוחה

 נורית ביקורת
 בשבת מאושרלשימושלמהדרין 
 מ”ס 42/54.5

 ₪  108:עלות



 טקסטיל פנאי ועוד
 



 סט מצעים זוגי
 כותנה סרוקה 100%
 ₪ 259:עלות

 ₪  699:שווי החלפה ברשת



  100%סט מצעים זוגי סאטן  
 כותנה סרוקה

 ₪ 259:עלות
 ₪  699:שווי החלפה ברשת

 סאטן קרלהדגם 

 

 דגם אליסון סאטן



 כותנה   100%מצעים זוגיים 
 במגוון דגמים

 
 ₪ 180:עלות המתנה

 ₪ 599:שווי החלפה ברשת 
 



 – סולידשמיכות חורף 
 מיקרופייבר 

 ₪ 100:מטר 2.2* 2:זוגית עלותשמיכה
 ₪ 250:שווי החלפה ברשת

 
 55₪: עלות)1.6*1.3(שמיכת  יחיד

 ח"ש 150:שווי החלפה ברשת
 

  –שמיכות קיץ כותנה חלקות 
 100%י כותנה  סמ 200/220שמיכה זוגית 

 ₪  160:עלות
 ₪  449.9:שווי החלפה

  –אלה  מיקרופייברשמיכות קיץ 
 סמ 200/220שמיכה זוגית 

 מיקרופייברכחול בהיר  
 ₪ 105:עלות

 ₪  299.9:שווי החלפה ברשת



 הארט

 ברטרו

White night ולייטה'ג 

 קאונטרי
 ₪ 200:עלות

 ₪  599:שווי החלפה ברשת



 מצעים במחיר מיוחד*
החלפה גבוהה  

 !!!במיוחד

 סט מצעים זוגי
 כותנה 100%

 ₪ 200:עלות
שווי החלפה  

 ₪  649:ברשת



  100%, חלקים 4סט מצעים זוגי 
 ,כותנה

160X200 מ"ס 
 ₪ 190:עלות

 ₪  650:שווי החלפה ברשת

VENEZIA MILANO ROME 



 חלקים 6סט מצעים זוגי 
 מיקרוסאטן, אל קמט

 :גודל
 מ"ס 160*200 -סדין

 מ"ס 200*220 -ציפה
 מ"ס 50*70 -ציפיות 4

   ₪ 90:עלות



 אלסטית  ויסקורית שינה אורתופדית יצוקה כ     
  Visco Air:דגם 
 ₪ 120:עלות 
 ח  "ש 400:שווי החלפה ברשת,

  Sleep Comfort :דגם
זוג כריות שינה אורתופדיות באריזת קרטון   

 ,אחת
 ,דרגת קושי רכה, הולופייברמילוי 

תפירה כפולה לשמירה על צורת הכרית לאורך 
 ,זמן 

וצד שני פליז  מיקרופייברצד אחד : כיסו דו צדדי 
   מלטף
 ₪ 140:עלות

 ₪  450:שווי החלפה ברשת

 Cool & Comfort soft :דגם 
,  כרית שינה אורתופדית עם אפקט הקירור

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

 צד שני בד כותנה אוורירי ונעים למגע        
 אידאלי לישנים על הגב, דרגת קושי רכה

 ₪ 182:עלות
 ₪   600:שווי החלפה ברשת



+  גב תחתון /כרית תמיכה גליל לצוואר
 עיסוי רטט

 ₪ 85:עלות
 ₪ 150:שווי החלפה ברשת דר גב 

 Roya Luxury:דגם 
 Warm  

מילוי פוך סינתטי בתחושת  , שמיכת חורף זוגית 
 ,פלומה

 ,תפירת קווילט בדוגמת קוביות
 ר "מ/'גר 350משקל המילוי 

 ₪ 155:עלות
 ₪  500:שווי החלפה

 

  
 Roya Luxury :דגם

 All Seasons   
מילוי פוך , שמיכת חורף זוגית

 ,סינתטי בתחושת פלומה
 ,בדוגמת קוביות קווילטתפירת 

 ר "מ/'גר 200משקל המילוי 
 ח"ש 126:עלות

 ₪    400:שווי החלפה ברשת

  אובוס



 אטרקטיביםבדגמים ובגדלים רבים באיכות מעולה ובמחירים  ופלייסמטיםמגוון מפות שולחן  



אורבן   70/130זוג מגבות רחצה 
 ינס כותנה'מגבות ג

 ₪  92:עלות
 ₪  280:שווי החלפה ברשת ורדינון

 ,ניתן להרכיב שילובי מגבות לפי התקציבים*
 צבעים ומידות, יש מגוון דגמים

מגבות   4מארז 
מ משקל  "ס 140*70:גוף

 גרם למטר 450
 מגיע בקופסה

 ₪  98:עלות

  2-מגבות 4מארז 
 2+ מגבות גוף

 מגבות פנים
 ₪ 120:עלות

 ₪  399:שווי החלפה

 )130*70(מגבות גוף 2
 )90*50(מגבות פנים  2

 ₪  147:עלות
 ₪  459:שווי החלפה ברשת



 רסי'ג  -OH MICKEסט מצעים זוגי 
 ₪ 205:עלות

 :שווי החלפה

  סל כביסה
 70/130זוג מגבות גוף במידות 

 50/90זוג מגבות פנים במידות 
  מובייל סבוני לב

 ₪  210:עלות
 ₪439.40 :שווי החלפה ברשת

 70/130זוג מגבות במידות 
 ₪  100:עלות

 ₪ 199.8 :שווי החלפה ברשת
 פ תקציב"ניתן להרכיב מתנה ממס מגבות ע*



   גב קלאסי ר"ד:דגם
מושב אורתופדי רב תכליתי 

 רכב  /משרד/לשימוש בבית
 ₪ 170:עלות

 ₪  300:שווי החלפה

  Jet SPA Elite:דגם
פדיקור +  רפלקסולוגיאמבט עיסוי 

 לכפות הרגליים  
 ₪ 170:עלות

 ₪  300:שווי החלפה ברשת

מכשיר   Double Touch :דגם 
חימום  + ראשים  6עיסוי חשמלי 

 אינפרה אדום 
 ₪ 119:עלות

 ₪  200:שווי החלפה ברשת

 רטט ייעודי לצוואר+ מכשיר עיסוי שיאצו 
 כולל חימום , ולכתפיים 

 210:עלות
 ₪  450:שווי החלפה ברשת דר גב 

   
             

         

   
             

         

   
             

         

+  רטט כולל,למושבכרית עיסוי 
 חימום

 חיבור למצת הרכב
 משרד/רכב/ לשימוש בבית

 ₪ 182:עלות
 ₪  300:שווי החלפה ברשת



 Obos Ultra Seat :דגם
Cushion  

מושב ארגונומי לתמיכה  
 ,  ותנוחת ישיבה מושלמת

 רכב  /משרד/לשימוש בבית
 ₪  120::עלות

 ₪  200:שווי החלפה

  Obus Air Professional :דגם 
משענת גב לתמיכה מושלמת   

 ,       בגב תחתון ועליון
שרוול אויר מתנפח להתאמה  

 ,אישית
 רכב  /משרד/לשימוש בבית

 ₪  210:עלות
 ₪ 340:שווי החלפה

 Obos Ultra Back : דגם
Rest 

משענת גב לתמיכה   
,       מושלמת בגב תחתון ועליון

 רכב  /משרד/לשימוש בבית
 ₪ 182:עלות

 ₪  300:שווי החלפה

משענת גב לתמיכה בגב   
כרית להתאמה                     + התחתון 

לשימוש  , אישית
 רכב  /משרד/בבית
 ₪  140:עלות

 ₪  200:שווי החלפה



  פוף ישיבה
 שמיכה

  זוג כוסות עם מכסה סיליקון
 ₪  165:עלות

   ₪ 329.6:שווי החלפה ברשת

עשוי   MOMAסט מצעים זוגי דגם 
 כותנה סאטן 100%

 :הסט כולל
 160/200סדין במידות •
 200/220ציפה •
  50/70שתי ציפיות במידות •
 ₪  225:עלות 

 ₪  459.9:שווי החלפה ברשת

  מגש פינוק
 פוף ישיבה
  זוג מאגים

  שמיכה
 ₪  225:עלות

 ₪  455.5:שווי החלפה ברשת



 30/30זוג מגבות אורח במידות 
  100מארז נר ריחני ומפיץ ריח 

 ל"מ
 ₪ 95:עלות

 ₪  189.5:שווי החלפה ברשת

  תיק רחצה כותנה
 גרם 200 בשפורפרתקרם גוף 

  ל"מ 250 בשפורפרתסבון פילינג 
 שקית סבון מקציפה

  ספוג תחרה
 ₪ 99:עלות

 ₪  107.5:שווי החלפה ברשת

 90/140מגבת במידות 
  ל"מ 250סבון ידיים 
 גרם 250קרם ידיים 
  ל"מ 100מפיץ ריח 

 ₪ 150:עלות
 ₪  299.6:שווי החלפה ברשת



  מבשם טקסטיל
  ל"מ 250סבון ידיים 
  גרם 250קרם ידיים 
  ל"מ 100מפיץ ריח 

 שקית סבון מקציפה
 90/140מגבת במידות 

  תליון ריחני לרכב
 ₪ 180:עלות

   ₪ 359.3:שווי החלפה ברשת

 130/70זוג מגבות רחצה במידות 
 ספוג רחצה על מקל

 גרם 200 בשפורפרתקרם גוף 
 גרם 50קרם ידיים 

 ל"מ 500סבון וקצף אמבט 
 ₪  175:עלות

  ₪  349.4:שווי החלפה ברשת

  חלוק רחצה
  ל"מ 250סבון פילינג 

  ל"מ 200קרם גוף 
 ספוג תחרה

 ₪  204:עלות
 ₪  407.6:שווי החלפה ברשת



  סלסלת קש
  ל"מ 350קרם סופלה 

  ל"מ 500קצף אמבט וגוף 
  ל"מ 100 קרם ידיים 

  ל"מ 100קרם שיאה לכף הרגל 
 'גר 240פילינג גוף 
  ספוג רחצה

 ₪  154:עלות
 ₪  307.3:החלפה ברשת שוי

 200 בשפורפרתסבון פילינג 
  ל"מ

 ל"מ 500סבון וקצף אמבט 
 גרם 350קרם סופלה 

 גרם 100קרם ידיים 
  ספוג תחרה

  לגב ר'מסג
 ₪  135:עלות

  ₪ 270.4:שווי החלפה ברשת



 JVC' אוזניות סטריאו בלוטות
אוזניות סטריאופוניות אלחוטיות  

 קלות משקל
   ₪ 200:עלות

 HA-EBR80 JVCאוזניות ספורט 
 בצבע אדום

שמותאמות   JVCאוזניות מבית 
 לפעילות ספורטיבית

 ₪ 105:עלות
 JVC' אוזניות סטריאו בלוטות

אוזניות סטריאופוניות אלחוטיות קלות  
 משקל
   ₪ 200:עלות



 Smile Jamaica:דגם
 דיבורית  + In Earאוזניות 

  ₪  91:עלות

 Uplift 2:דגם
 + In Earאוזניות 
  דיבורית 

 ₪ 112:עלות

 Nesta:דגם
+  קרמיות  In Earאוזניות  

כפתורים   3דיבורית 
 ₪  148:עלות

 Voyage BT:דגם
 דיבורית + ' בלוטות In Earאוזניות 

  ₪  105:עלות

 Uplift 2BT:דגם
 דיבורית + ' בלוטות In Earאוזניות 

  ₪  182:עלות

 Uprise:דגם
+  ספורט ' בלוטות In Earאוזניות 
 כפתורים   3דיבורית 

  ₪  210:עלות

 Rebel:דגם
 דיבורית  + On Earאוזניות 

  ₪  90:עלות

 True Wireless' בלוטות In Earאוזניות 
 דיבורית  + 

 !מבצע,210:עלות



ללא   אלחוטיות משקל בלוטוטאוזניות 
 חוטים

תיבת טעינה חכמה משמשת כמטען  
לטעינת   mAh 1500נייד בנפח 

 מכשירים
וחיבור , איכות צליל ברמה גבוהה במיוחד 

 אוטומטי
 BT 5.0גרסת 

 שעות 4עד : זמן האזנה
 מטר 10: טווח קליטה

שליטה בשיחות ובהאזנה למוזיקה דרך  
 האוזניות

7.5x5x2.5 
 ח"ש 90:עלות

 Positive Vibration 2:דגם 
 דיבור+ ' בלוטות On Earאוזניות 

 ₪ 155:עלות

 Rebel BT:דגם
+  ' בלוטות On Earאוזניות 
 דיבורית

  ₪  120:עלות

 ,  דיבורית+ ' בלוטות On Earאוזניות 
  ANCמנגנון ביטול רעשים אקטיבי 

 !מבצע,₪  168:עלות



 מיקרופון חוטי  +5"ערכת קריוקי ניידת 
SL-KB5 שחור 

איכותית בעלת   5"ערכת קריוקי ניידת 
 בס עוצמתי הכוללת מיקרופון חוטי

   ₪ 130:עלות

SILVER 
LINE  

מיקרופון  +5.25"ערכת קריוקי ניידת 
 שחור SL-KB22חוטי 

איכותית בעלת בס עוצמתי   5.25"
 הכוללת מיקרופון חוטי

   ₪ 155:עלות

 "ערכת בידורית צבעונית 
"SLKB3D 6.5 

 ₪  205:עלות



רמקול איכותי עם רדיו מובנה  
 'בטכנולוגיית בלוטוס

עם קורא   AM-FMרדיו שולחני 
 רטרותחנות בעיצוב 

 בטכנלוגייתעם רמקול איכותי 
  'בלוטוס

  5Wעוצמת שמע 
ויציאת   TFקורא כרטיס זיכרון 

USB 
 בעל ידית אחיזה לנשיאה נוחה

 מ”ס 20 * 9* 14
 ₪  98:עלות

MTWS MIRACASE 350מיני ' רמקול בלוטות
300mAh   שחור 

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

משולב עם   Hi-Fi 6W Bluetoothרמקול 
מבית  10Wמשטח לטעינה אלחוטית 

Charge-it 
 מ"ס 12x10 :מידות מטען

 מ"ס 10x8.5 :מידות רמקול
 שחור :צבעים
 ₪  125:עלות

 דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות
 דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות ₪  77:עלות

 ₪  77:עלות



  Chant:דגם
 דיבורית+ נטען ' רמקול נייד בלוטות

 !!מבצע,₪  168:עלות
 ₪  235: יחידות 100כמות קטנה מ

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

 ,  עמיד במים ובפני זעזועים
 צף על פני המים  

 !!במבצע, 210:עלות
 ₪  305:יחידות 100כמות קטנה מ

 HX-P505 Hang Arounds:דגם
 דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

 !!!מבצע₪   135:עלות



 Chill Out:דגם
 דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות

 ₪    147:עלות
 Zero Chill:דגם

 דיבורית + ' רמקול נייד בלוטות 
 ₪   182:עלות

 No Bounds:דגם
 , דיבורית+ נטען ' רמקול נייד בלוטות

 צף על פני המים , עמיד במים ואבק
  ₪  182:עלות

 Charge-itמבית  Bluetoothרמקול " טיוב
  כולל רצועה

 5W+5W רמקולים
 מ"ס 30x10 :מידות
 מט שחור,מטמנומר  :צבעים

          ₪  140:עלות  

רדיו שולחני מעוצב עם משטח טעינה  
 אלחוטי

 7.5Wעוצמת טעינה  QIבטכנולוגית 
בעל צליל חד  ' ורמקול בטכנולוגית בלוטוס

 ונקי
 3W X 2עוצמת שמע 

 AM-FMשעון תצוגה דיגיטלי ורדיו 
 USBויציאת  FTקורא כרטיס זיכרון 

16.5 X 12 מ"ס 
 ₪  145:עלות



 מצבים מתקפל גבוה 5כיסא 
 מ  "ס 61*57*58 :מידות 
קרם  , שחור, אדום,  ירוק:צבעים

 תכלת-כחול, 
 ₪  170:עלות

,  עשוי אלומיניום BIG FLUFFYשטח  כסא
 חזק ועמיד, מרווח

  מרווח במיוחד ומאפשר ישיבה נוחה ורגועה
  קיפול קל לניידות מושלמת

עשוי מאלומיניום איכותי לעמידות לאורך  
  שנים ומשקל קל לנשיאה

 600Dפוליאסטר : אריג
 משולב רשת מרופדת ורכה

  מ"מ 19אלומיניום : מסגרת 
  ג"ק 3.52: משקל 
 ג"ק 120:  מיירביעומס 
  ₪  190:עלות

שטח מתקפל עשוי מאלומיניום   כסא
חזק במיוחד גם  , מ"מ 19בעובי 

 .לאנשים גדולים
משלוב באריג רשת מרופדת לאוורור  

עם שתי משענות   ונוחות ללא פשרות
 .יד ומקום מיוחד לכוס

ג וממתקפל  "ק 2.5, הכיסא קל משקל
 .לתוך שרוול עם ידית נשיאה

 .ג"ק 120עומס מירבי 
 מ"ס 55X55X42: מידות
  ₪ 150:עלות



 כיסא חוף מתקפל עם מסגרת פלגה 

,  + מצבי ישיבה  4כיסא חוף מתקפל בעל 
משענות יד רחבות ומשענת ראש  

 .מתכוונת
, לחצר, פקניק, מתאים לחוף הים

 .למרפסת שמש ועוד
נוחים לאכסון ברכב או   למימדיםמתקפל 

 .בבית
תא  + רצועות נשיאה נוחות ומתכווננות 

 אחסון בגב המושב לכל מה שתרצו
  ₪  190:עלות 

סט ים הכולל זוג כסאות במאי  
מתקפלים ושולחן מתקפל מבית  

XENON 
נוחים , כסאות במאי גדולים

ומפוארים הכוללים ידיות  
 .מרופדות ומקום לספל או בקבוק

  ₪ 105:עלות

 DOMEאנשים  6-אוהל ל
 מ”ס 300/210/160: מידות

 מוטות מתפרקים בהצלבה 2השחלת : סוג מערכת
 4: כיווני אוויר

 כסוף דוחה שמש: אריג
 רשת נגד יתושים+ רחבה  1: כניסה

 דקות 7-כ: זמן הרכבה
 CAMPTOWNמותג 
 ₪   196:עלות



ערכת קפה מלאה המגיעה בתיק נוח 
מתאים לשימוש בשטח . וגדול

כירת גז : הערכה כוללת. ובטיולים
 3סוכר /קפה מיכלי 2אן 'טורנדו פינג

מיכל גז נקירה   1כוסות כפית גפרורים 
 חד פעמי

 ₪ 110:עלות

 זוג כסאות שטח
משולב   ,600Dפוליאסטר : אריג

מתכת  : מסגרת ,רשת אוורור
 .פאודרמ עם ציפוי "מ 16

 54X54X43/84: מימדים
עומס   ,ג"ק 2.76 :משקל ,מ"ס

 ג"ק 120: מרבי
 ₪ 210:עלות



מ  "ס 120/40/40תא אחסון נשלף לרכב 
Camptown 

 CAR-GOתיק אחסון נשלף לגג הרכב 
 מ”ס 120/50/40-55: מידות
 PVC TARP: חומר
רצועות מתיחה צדדים  6עיצוב מלבני עם : תאור

 כיס פנימי+ 
מתלבש על גגון שמותקן על הרכב בלבד : הערה
 מגשם
 מגשם: הגנה
 שחור: צבע

 ₪  197:עלות

 וניידת קומפקקטיתכירת בישות •
 סירים בו זמנית 2ראשים לבישול  2•
 להבה ביתית חזקה לבישול•
 מתאים לשטח קמפינג ולבית•
 סטנדרתיםגז  מיכליפועל על •
 ניתן לרכוש במחיר מוזל באתר•

 שנה: אחריות
   ₪ 140:עלות

 לגינה או למרפסת, שולחן לפיקניק
 מ"ס 50על  76מידות  -
 עשויה מפלסטיק קשיח -
רגלי מתכת מתקפלות עם נעילת   -

 בטיחות
 גבהים ניתנים לכיוון 4עם  -

 ₪  99:עלות



 מכונת אספרסו לשטח
 Minipresso! המתנה המושלמת לחובבי שטח

NS  בגדר חובה למי שרוצה להתפנק   היאהיא
המכונה מתאימה . עם אספרסו מעולה בשטח

,  והקפה בה נטחן נספרסושל  NSלקפסולות 
מוצר מקסים . נמדד ומהודק ברמת דיוק גבוהה

 .לחובבי קפה וכמתנה מקורית
 ₪  145:עלות



תוכנן   OCEAN CHAIRכיסא השטח 
קל ונח , לשימוש בחוף הים ובשטח

במיוחד ומתקפל למידה הקטנה  
מסוגל לעמוד בעומס של    .ביותר
ג והוא בעל אריג משולב  ”ק 120

,  רשת לנידוף זיעה לתחושה נעימה
,  ידיות מרופדות בצדדים לנוחות

.  יציבות גבוהה והתקן לשתייה
הכיסא קל לפתיחה ולקיפול ומגיע  

 .בתיק אחסון עם רצועה לנשיאה
 ₪  210:עלות



 ערכת קפה
גרם 190בלון גז   

כסות זכוכית עם נרתיק  3-  ·
 לכוסות

·  - אן'פינג  
 קופסאות 2-  ·
 חודשים 24אחריות יבואן 

 
 ₪  98:עלות

 תרמיל איכותי
 ליטר 45

 ₪ 100:עלות

הינם אוהלים קלים   Amigoאוהלי 
מאד  , להקמה ומיועדים לקמפינג

מאווררים ומותאמים לתנאי מזג  
 .האוויר בארץ

 ₪  140:עלות



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

 ידית, למזוודה שני גלגלים. מ בלבד"ס 5את המזוודה לעובי של 
 הטלפון הנייד או, וכיס חיצוני המיועד לאחסון כרטיס הטיסה טרולי

 שילובי צבעים 5הקולקציה הראשונה כוללת . בקבוק מים קטן
 .'ורוד ואורנג, ירוק מנטה, הכוללים רוכסנים בצבעי טורקיז

 ₪   160:עלות



 מגוון מזוודות עלייה למטוס
 מגוון צבעים ודגמים

 ₪  115:עלות



 *קלה לנשיאה" 20מזוודת •
 SWISS PLANETמותג •
  360גלגלים המסתובבים  4מזוודת •

 מעלות
 מחיצה מיוחדת לאריזה קלה•
 ידית אחיזה עליונה•
  מנעול הננעל בעזרת קוד נעילה•
 ,מ"ס 55: גובה עם גלגלים•
  34:רוחב, מ"ס 49: גובה ללא גלגלים  •
 ל 35נפח , מ"ס 20עומק , מ"ס
 'ג"ק 2.5משקל •
  ₪ 108:עלות•

קלת    מתרחבת" 20מזוודה קשיחה 
   Swiss  מבית, משקל

בלעדי עם רוכסן כפול אשר מרחיב את   
  !!!המזוודה 

זוגות   4 -מעלות 360גלגלים מסתובבים  8
 .גלגלי סיליקון

.  המזוודה עם ידית נשלפת מתכווננת
 מנעול מספרים מובנה

 .נעילת רוכסנים -בצד המזוודה 
 אפור.שחור: צבע

 ₪  126:עלות

מ  "ס 5מזוודה מתקפלת לעובי של 
 ,בלבד

ג בלבד  "ק 2.1במשקל מפתיע של 
 ליטר 40ותכולה של כ

מתאימה למידות עליה למטוס של 
 בעולם low COSTמחברות ה95%
 ח"ש 160:עלות



תיק גב נגד גניבות למחשב נייד  
 GIVONYמבית המותג  אינץ 15.6

תא מרופד למחשב נייד ותא מרופד  
 לטאבלטנוסף 

 לטעינת ניידים USBיציאת 
 פנימיםכיסים  3-תא פנימי גדול ו

לכסף וחפצים   ניסתרכיס צד חיצוני 
 יקרי ערך

 מ"ס 35x45 :מידות
 שחור :צבעים
 ₪  160:עלות

מבית   אינץ 15.6תיק עסקים צד מהודר למחשב נייד 
 GIVONYהמותג 

 ידית נוחה לאחיזה1.
 רצועת כתף חזקה ותומכת הניתנת לפירוק קל. 2
 תאים בסיסיים לארגון לפי צורך. 3

  15.6תא מרופד למחשב נייד : תא ראשי רוכסן מכיל
 'אינץ

 'אינץ 11 לטאבלטותא מרופד נוסף 
 כיסים לחפצים שונים 4

 תא רוכסן חיצוני אחורי
 מ"ס 4530X :מידות
 שחור :צבעים

 ₪  110:עלות2.
 

GIVONY 
 

GIVONY 

למחשב   Anti-Theft Secureתיק גב נגד גניבות 
 GIVONYמבית המותג  אינץ 15.6נייד 

 לטאבלטתא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף  
 לטעינת ניידים USBיציאת 

 פנימיםתאים  5
 כיס פנימי רוכסן 1

 לכסף וחפצים יקרי ערך ניסתרכיס אחורי חיצוני 
 מ"ס 35x45 :מידות
 אפור/ שחור  :צבעים
 ₪  115:עלות



"  Action"מצלמת ספורט 
 זכרון FULL-HD 1080P WiFi אקשן 

   )לא כלול( 32GBעד 
 ₪  100:עלות

אינטרקום  + Wi-Fi DHמצלמת 
דו כיווני ומצב לילה לצפייה  

קלה   Charge-itמהנייד מבית 
  לתפעול

 ₪   115:עלות

DV7000 
 SPORT PRO מצלמת אקסטרים

 .'אינץ 2מסך צבעוני בגודל 
מגה   12רזולוציית תמונות סטילס 

 .  פיקסל
 .P  HD 1080צילום וידאו באיכות 

 .מגוון אביזרים נלווים בערכה
 ₪  110:עלות



 מצלמת צינור
CAM-212LR1-Z28 AHD 

 CAM-3612LR1-Z28 AHDמצלמת כיפה   ₪ 210:עלות
 ח"ש 195:עלות



 MIRASPORT MIצמיד ספורט חכם 
700B 

צמיד ספורט חכם עם חיבור לאפליקציה  
 לכל פעילות

 ₪ 175:עלות
 

סט נסיעות יוקרתי מעור נאפה  
+  כיסוי פספורט+ מסמכים נרתיק:כולל

 תג מזוודה במארז קופסה נאפה
 ₪  130: עלות

GLOBALSWISS 
 סט הישרדות

 7כלי רב תכליתי : חלקים 3
נרתיק  + נס עוצמתי פ+פונקצויות

 נשיאה
 :גדלים 2

 ₪ 78:קטן
 ₪ 98:גדול



3.6V מברגת כף יד 
 +אביזרים בתיק  29

 דו כיוונית
 ד"סל 200

 סוללת ליתיום נשלפת  
 נורית ביקורת למצב סוללה

 LEDמנורת 
 ₪  95:עלות

 סוזוקי מקדחה רוטטת דו כיוונית
R8600 
 W 550:הספק

 0-3000: מהירות   ד"סל
 48000: רטיטות לדקה 

 דו כיוונית אלקטרונית
 מ"מ 13פוטר 
 ₪  140:עלות

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

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

 .גוף מברגה ארגונומי מצופה גומי לאחיזה נוחה
 המברגה מסופקת באמצעות מזוודה

 .מקדחים וביטים שונים 13 המכילה
-Ah-1.5 12 סוללת המברגה מסוג ליתיום ובעלת עוצמה של

V. 
 .שעות 3-5 מטען הסוללה איכותי ובעל יכולת הטענה של
 !אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה

 אריזה קשיחה צבעונית
 SUZUKI ENERGY מותג
 ח  "ש 170:עלות



  SEJ600 550Wסוזוקי משור אנכי 
 ד"סל3,000- 800

 מעלות 45 הטיית בסיס
 מצבי פנדל3

 פייה לשואב אבק
 מ"מ 80 עובי חיתוך בעץ

 מ"מ 8 עובי חיתוך בברזל
 מ"מ 20 עובי חיתוך באלומיניום

 !אחריות לשלוש שנים בכפוף לתקנון התעודה
 אריזה קשיחה צבעונית

 SUZUKI ENERGY מותג
 ₪   160:עלות

 DT40264AUK אקצנטריתסוזוקי מלטשת 
240W 

 מלטשת לעבודה מאומצת
בעלת ידית אחיזה רכב בציפוי גומי  

 איכותי
 240W: הספק 

 12000rpm: מהירות סיבוב 
 125:  קוטר בסיס

 .מצורפת שקית איסוף אבק
 אריזה קשיחה צבעונית

  SUZUKI ENERGY מותג
 ₪  160:עלות

 
 AJ11סוזוקי מלטשת מלבנית רוטטת 

220W 
 לעבודה מאומצת מלטשת רוטטת

 בעלת ידית אחיזה רכב בציפוי גומי איכותי
 220W: הספק 

 6000-12000rpm: מהירות סיבוב 
 מ"מ 90/187: גודל משטח 

 מצורפת שקית איסוף אבק
 אריזה קשיחה צבעונית

 SUZUKI ENERGY מותג
  ח "ש 160:עלות
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