
 פסח

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

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



 עולם המטבח



 BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת  5סט סירים ומחבתות 

 MRBS3004דגם 
 

 מ"ס 24מחבת קוטר •

 ליטר  2.5מכסה זכוכית + 20סיר •

 ליטר  4.5מכסה זכוכית + 24סיר •

 

מיוצרים בסטנדרטים    MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

 .  אירופאיים ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

 עשויה מיציקת אלומיניום  BLACK SHALEסדרת 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת פיזור חום אחיד "מ 5בעלי תחתית עבה 

 PFOA מונע הדבקות  Xylan Plusאירופאי  Non Stickציפוי  100%
FREE המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון ,

 ועמיד לאורך זמן

 מעלות בתנור   150למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  לסירים 

 טמפרטורה וידיות סיליקון

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

 .  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

 שנתיים אחריות

 

 

 ₪ 255: עלות
 

 ₪  977שווי החלפה 



 BLACK SHALEחלקים יציקת אלומיניום מסדרת  4סט סירים ומחבתות 

 MRBS3002דגם 
 

 מ"ס 20מחבת קוטר •

 מ"ס 28מחבת קוטר •

 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 חום אחיד "מ 5בעלי תחתית עבה 

 PFOA מונע הדבקות  Xylan Plusאירופאי  Non Stickציפוי  100%
FREE המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון ,

 ועמיד לאורך זמן

 מעלות בתנור   150למחבתות ידית בקליט עמידה עד טמפרטורה של עד 

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  לסירים 

 טמפרטורה וידיות סיליקון

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

 .  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

 שנתיים אחריות

 

 

 ₪ 285: עלות 
 

 ₪  1017שווי החלפה 



סדרת  FULL INDUCTIONסט סירים ומחבתות אלומיניום יצוק 

PLATINUM 

  MRBS3009דגם 

 מ"ס 20מחבת קוטר •

 ליטר  3מכסה זכוכית + 20סיר •

 ליטר  4.7מכסה זכוכית + 24סיר •

 

מיוצרים בסטנדרטים אירופאיים    MORPHY RICHARDSכלי הבישול של 

 .  ובטכנולוגיה ברמה גבוהה

 עשויה אלומיניום יצוק PLATINUMסדרת 

 המאפשרת פיזור חום אחיד FULL INDUCTIONמ "מ 5בעלי תחתית עבה 

 PFOA מונע הדבקות  GREBLON C2אירופאי  Non Stickציפוי  100%
FREE ועמיד , המיוצר מחומרים בריאותיים ובטוחים לשימוש במגע עם מזון

 לאורך זמן

בשימוש בכיריים   CAST STAINLESS STEELלסירים והמחבתות ידיות 

 נשארות קרות ועמידות בתנור ללא הגבלת טמפרטורה 

 לסירים מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  

FULL INDUCTION –  25%שימוש בפלטת אינדוקציה מוטבעת החוסכת  

 מתצרוכת החשמל בשימוש בכיריים אינדוקציה

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

 .  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים

 שנתיים אחריות

 

 

 ח"ש 325: עלות 
 ₪  1017שווי החלפה 



 חלקים מחבתות וסירים 6סט 

 2.2 סמ 20סיר +  סמ 28מחבת +  סמ 24מחבת 

 24סיר + ' ל

 אפור חיצוני, שיש פנימי -' ל 4.2 סמ

295 ₪ 
 ח"ש 1200שווי החלפה ברשת נעמן 

 חלקים   8סט שף 

משחיז + מ"ס 18+ מ "ס 12.5סכין ( 

 2+ חום מד+בשרמזלג , סכינים

 .2*  30*  40עץ  ר'בוצ+מגרסות

195₪ 
 ח"ש 700שווי החלפה ברשת נעמן 

 



קדירה   יציקה,חלקים  3סט 

CASEROLA 

 :הסט כולל

 INDמ "ס 28 מחבת+ל 7מ "ס 28סיר 

 ₪ 300:עלות
 1,100:שווי החלפה ברשת

 



 קדירה יציקה,חלקים 5סט 

 מרבל CASEROLAסדרת 

 :הסט כולל

'  סוטז,ליטר 2.4מ "ס 20סיר 

 4.2מ "ס 28

 INDמ "ס 20 מחבת,ליטר

 

 ₪ 294:עלות
 ₪  1,100:שווי החלפה ברשת



 :  חלקים הכולל 5סט 

,  מ"ס 28' סוטז, מ"ס 24סיר 

 מחבת

 5גרניט  INDמ "ס 24

 שכבות

 ₪ 336:עלות
 1,300:שווי החלפה ברשת

  ₪ 



 48,מערכת סכום 

 ירדן 18/10: נירוסטה,חלקים

 

 ₪ 225:עלות
 ₪ 700:שווי החלפה ברשת

 



 34 ולכרייםמיוחד לתנור  רוסטר

 7.2מ "ס

כפתור ארומה   Marbleליטר שחור 

IND 

 כולל כפפות

 ₪ 185:עלות
 ₪  450:שווי החלפה ברשת



 סיר מחולק נעמן

 9.5/32סיר יציקה מחולק 

 שחור –ליטר לבישול והגשה  6.8

 ₪225 : עלות

 ₪600 : שווי החלפה ברשת



 מלקחיים+ מטחנה חשמלית + מ "סX 2432סט מחבת כפולה 

 מ  "ס 32*24*7מחבת כפולה : הסט כולל

 מטחנה חשמלית שחורה

 מלקחיים סיליקון

190 ₪ 
 ח"ש 500שווי החלפה 



 :  הכולל POTTERYחלקים  6מארז 

+  ליטר  4.6מ "ס 24סיר + ליטר  2.6 -מ "ס 20סיר 

 כף ניילון ידית נירוסטה  + מטחנה שחורה 

 ח"ש 325

 ח"ש 1149 סולתםשווי החלפה ברשת 



 EMERALD חלקים  5מארז 

כף ניילון  + מ "ס 28מחבת + מ "ס 28 סוטז: הכולל

 תרווד ניילון ידית נירוסטה  + ידית נירוסטה 

 ח"ש 225

 ח"ש 855 סולתםשווי החלפה ברשת 



 חלקים הכולל 9מארז אמרלד 

מ  "ס 24מחבת + מ "ס 24סיר + מ "ס 20סיר : 

+  כף ניילון ידית נירוסטה + מטחנה חשמלית +

תחתית סיליקון לסיר  + תרווד ניילון ידית נירוסטה 

 חם

 שח 315

 ח"ש 1220 סולתםשווי החלפה ברשת 



 Mineral stoneחלקים  7סט סירים 

 ₪   288:  מחיר 
 ₪   899:         שווי החלפה

 

כף , מ"ס 24מחבת , מ"ס 24סיר , מ"ס 20סיר : הסט כולל

 הגשה ותרווד



 SELECTחלקים  6סט סירים 

 ₪  290:מחיר קניה 
 ₪   999:  שווי החלפה

 

כלי ששת   2סט , מ "ס 24מחבת , ליטר 5/מ"ס 24סיר : הסט כולל

 כפפות בד, כף ותרווד



 Magma Blackחלקים  4סט סירים 

   

 ₪      224:  מחיר קניה 
 ₪   689: שווי החלפה

 

 . 

  26סיר , ליטר 3.3מ "ס 22סיר : הסט כולל

 ליטר 5.3מ "ס



   Mineral stoneתרווד וכף הגשה+ מ "ס 28' חלקים מחבת וסוטז 5סט 

   

 ₪    235: מחיר קניה 
 ₪   829:        שווי החלפה

 

 :  הכולל MINERAL STONEחלקים  5מארז 

תרווד וכף הגשה + 28מחבת + מ "ס 28 סוטז

 מניילון ידית נירוסטה  



 Mineral stone מ "ס 28' וסוטז 24מחבת , מ"ס 24חלקים סיר  5סט סירים 

 ₪  295:   מחיר 
 ₪   899:  שווי החלפה

 

 



 Merlotחלקים  5סט סירים 

 ₪   214:  מחיר 
 ₪   699:        שווי החלפה  

 

 מ"ס 24מ  מחבת "ס 24סיר , מ"ס 20סיר : הסט כולל



 :הסט כולל

 מ"ס 18ליטר  2.5סיר 

 מ"ס 22ליטר  4.5סיר 

220 ₪ 
 ח"ש 749שווי החלפה 

 :הסט כולל

 ליטר 4.5מ "ס 22סיר 

 ליטר 6.35מ "ס 24סיר 

 ליטר 8.5מ "ס 26סיר 

 ח"ש 360

 1199שווי החלפה 



 :  הכולל  RAINBOWחלקים   9מארז 

מ  "ס 26מחבת + מ "ס 22מחבת + מ"ס 18מחבת 

 מ  "ס 30' סוטז+ מ "ס 20סיר + מ "ס 18סיר + 

 ח"ש 360

 ח"ש 1100 סולתםשווי החלפה ברשת 



 מ זוג כפפות בד וסכין מטבח  "ס 26X34חלקים רוסטר  4סט 

 ₪   195:  מחיר 
 ₪   599:         שווי החלפה  
 



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

   

 ₪  195מחיר 
 ₪   599:         שווי החלפה

 



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

200 ₪ 
 ח"ש 550שווי החלפה 



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

   

 ח"ש 185
 ₪ 599:          שווי החלפה



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

 זכוכית

 ₪   210מחיר 
 ₪  699:           שווי החלפה

 
 



 ₪   220:  מחיר 
 ₪   599:         שווי החלפה

 

 :כוללת' המע

 סכין' יח 12 

 מזלג' יח 12

 כף' יח 12

 כפית' יח 12

 מזלג עוגה  ' יח 12

 

     MADLENEסועדים 12 –חלקים ל  60ם "סכו' מע

 מרוקע במזוודה



 שולחן חג מהודר

 .סועדים 6 -מהודר ל FOREVERסט אוכל 

 .קעריות מרק 6•

 .צלחות מנה ראשונה 6•

 .צלחות מנה עיקרית 6•

 350*  150מפה שימר זהב • 

 PIANO 18/10סכום  פלסט 12•

 

 ח"ש 210

 
 ₪ 559.8: הינו  FOX HOME -שוויי החלפה ב



 סט מגבות

 

 DIVA 70X130מגבות  5•
 DIVA 50X90מגבות  3•

 ח"ש 210

 
 ₪ 649.20: הינו  FOX HOME -החלפהבשוויי 



 חגיגה בשולחן

 

 כוסות 6+ קערה  SANGRIA' סט פונץ• 

 AZUR 350*150מפה • 

 

 ח"ש 210
 ₪ 479.80: הינו  FOX HOME -שוויי החלפה ב



 מארז למטבח מהודר

 מ"ס 24 מינרליהסיר • 

 MATERIAאיכותית סדרה  ה'פלאנצ• 
 CHEFכף הגשה דגם  •
 CHEFכף מחורצת דגם  •
 CHEFכפות מדידה  •
 CHEFהופכן מחורץ  •
 CHEFמצקת  •
 LIVE 18X32סט כפפה  •

 ח"ש 390
 ₪ 869.2: הינו FOX HOME -החלפהבשוויי 



 ₪  ₪ 310:עלות המתנה

 ₪  649.60:שווי החלפה ברשת

 S 189.90דגם  150/350מפת שולחן במידות 
HIMMER ₪ 

 ₪ 119.90 40/180במידות  ראנר

 ₪ 249.90סט הגשה וינטג׳ 

 ₪ 89.90כוסות שמפניה  4סט 



 ₪ 405:עלות המתנה
 ₪  1,011:שווי החלפה ברשת

 S 189.90דגם  150/350מפת שולחן במידות 
HIMMER ₪ 

 ₪ 119.90 40/180במידות  ראנר

 ₪ 49.90זוג מטחנות תבלינים 

 R 322.20סט צלחות לשישה סועדים דגם 
HOMBUS ₪ 

 A 279.20סט סכום 



 

מיוצר  . ליטר 8, סיר מאיץ בישול מבית רוסו

 מנירוסטה באיכות גבוהה

עם פטנט חדשני , מכסה אדים מזכוכית

המאפשר את פתיחת המכסה בכל זמן  

 .בתהליך הבישול

 .דגים, בשר, מתאים לבישול ירקות

שמירה על הוויטמינים והמינרלים במהלך   

 .הבישול

תוכן הסיר לעולם לא  , טכנולוגיה מתקדמת

 !באחריות. יגלוש והסיר לעולם לא יתפוצץ
זכה בפרס  ROSO SIZZLE סיר מאיץ בישול 

 מוצר השנה בקטגוריית סירי לחץ

 

 ₪ 275:עלות
 ₪  999:שווי החלפה

  
  

ליטר עם   8מ "ס 24סיר מאיץ בישול מבית רוסו 

 !פטנט ייחודי לפתיחת המכסה במהלך הבישול



 3גובה   35/27שקעים  12 מאפינסתבנית •

   נונסטיקמ "ס

עם מכסה וידית   נונסטיקמ "ס 26תבנית קפיץ •

 אחיזה

 נונסטיקמ "ס 7גובה  31/11תבנית אינגליש •

מ הסדרה "ס 30מברשת סיליקון למריחה •

 האדומה

 מ הסדרה האדומה"ס 28לקקן סיליקון •

  אנוודייז( קייק ל"אנג)תבנית לטורט מתפרקת •

  AnodizeProמ כסופה מחוזקת "ס 24
 4נפת קמח חשמלית קרין גורן תכולה עד •

 מ"ס 10.5גובה  14כוסות קמח קוטר 

 תבנית סיליקון חלה הסדרה הלבנה•

 ₪  300:עלות
 ₪  730שווי המתנה כ



 :חלקים מהודר 11מארז 

ספרד המותג  ארקוסמבית  ארקוסמכיל סכיני 

 .שנות אחריות 10 -המקורי

  בקליתמ שקעים ידית "ס 17יפנית  סנטוקוסכין 

מ חלקה ידית  "ס 12סכין ירקות , מסדרת יוניברסל

סכין ירקות חלק שפיץ , מסדרת יוניברסל בקלית

 10סכין ירקות משונן שפיץ , מ ידית שחורה"ס 10

מ ידית  "ס 6סכין טורנה , מ ידית שחורה"ס

מ "ס 19.5מספריים למטבח , פלסטיק שחורה

מ "ס 2עובי  38/30קרש חיתוך עץ , ידית פלסטיק

משחיז סכינים  , קיטשןעץ שיטה מסדרת אהרוני 

  קולפן,  שלבים גס ועדין עכבר בתליה 2שחור 

מגנט  , רפיד כחול פלסטיק שוויצרי המקורי

 2018 ארקוסמזוודה , R accessמ "ס 30לסכינים 

 245:עלות המתנה
 ₪ 

 –: שווי החלפה ברשת
598₪ 



סכין  + קאפסטוןסדרת  24מחבת +24מארז סיר 

 מ"ס 20שף 

210 ₪ 
 ח"ש 615שווי החלפה 

 סכין+ 24סיר +28 וסוטאזמארז סירים 

310 ₪ 
 ח"ש 1230שווי החלפה 



  וסוטאזמארז סירים 

28 

 

250 ₪ 
 שח 1100שווי החלפה 

סכיני   זוג+מחוזק סנטוקו סכין+מזוודהמארז 

  מספריים+טורנה סכין+ירקות

 משחיז+קרש+ארקוס

 

225 ₪ 
 ח"ש 580שווי החלפה 



 :חלקים מהודר 5מארז 

 3.5מ "ס 24סיר , ליטר 2מ "ס 20סיר 

ספרד  ארקוססכיני מבית  3מארז , ליטר

 !1745המותג המקורי מאז 

ציפוי שיש  roso capstone סירים ומחבתות 

 SOLID ROCKטבעי 
המחבתות והסירים מאובזרות בתחתית  

 אינדוקציה לפיזור חום אופטימלי
העמיד והחזק   SOLID ROCK מצופה שיש 

 ומונע הדבקות מזון, מכל ציפוי שיש אחר
 מעלות 150ניתן להכניס לתנור עד 

שאינה    SOFT TOUCHידית נשיאה מסוג 

 מתחממת ונוחה לאחיזה
 !מבית רוסו CAPESTONE מסדרת המוצרים

 מתאים לכל סוגי הכיריים לרבות אינדוקציה
 שנות אחריות 5



מעוצב בסגנון  ) סקוורסדרת ( ליינס סימפלדגם 

בעל קוויים מעוגלים  , עכשווי וחדשני במיוחד

המתאים הן  , ועדינים היוצרים מראה אלגנטי

 .לשימוש יומיומי והן לארוחה חגיגית

 

 ₪ 310(:חלקים 18)סועדים 6ל: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

 ליטר 5  :נפח

  27  :קוטר

 מ"ס

  14.5  :עומק

 מ"ס

 ח"ש 210

 ליטר 4:נפח

 ח"ש 175



 'ל 10פח מלבני דוושה נירוסטה מאט 

גודלו הקומפקטי וצורתו הצרה  

הופכים אותו לאידיאלי עבור חדר  

 .אמבטיה או המשרד שלכם

הפח מאובזר ברגלית מתכת חזקה  

במיוחד אשר עוצבה על מנת להקנות  

.  לפח עמידות רבה לאורך זמן רב

גודל הפח מותאם עבור שקית גופיה  

למחזור ולשימוש חוזר , סטנדרטית

 בשקיות סופר

 ₪  290:עלות



 :מחבתות מהודר הכולל 3מארז 
RED EDGE  חלקים 3סט 

 מ"ס 20מחבת • 

 מ"ס 24מחבת • 

 מ"ס 28מחבת • 

 :תכונות המוצר

 .קרמי ואינדוקציה,חשמל ,מתאים לשימוש על כיריים גז • 

 שנים 10אחריות • מתאים לשימוש בתנור • 

220  ₪ 

 ח"ש 828שווי החלפה 

 

 :מארז מהודר הכולל

 :חלקים הכולל 6סט 

 מ"ס 20סיר נירוסטה • 

 מ"ס 24סיר נירוסטה • 

 •כלי ששת  2
210 ₪ 

 ח"ש 400שווי החלפה 



 :מארז מהודר הכולל
 סדרת כלי הבישול GOURMETחדשנות 

ידיות ארגונומיות נוחות ונעימות למגע  
 . ושימוש בטוח

תחתית אינדוקציה המשפרת את  
 אפקטיביות פיזור 

החום ומאפשרת בישול מהיר וחסכון  

 .באנרגיה

,  מתאים לשימוש על כל סוגי הכיריים גז
 קרמי , חשמל

 .ואינדוקציה

 :הסט כולל
 ליטר 4.3 –מ "ס 24סיר 

 ליטר 2.6 –מ "ס 20סיר 

 מ"ס 24מחבת 

 מרסס שמן

 

 ₪275 :מחיר 
 ח"ש 800שווי בחנויות 



 :מארז מהודר הכולל

 RED EDGEחלקים  5סט 
 ליטר 3.2בנפח  20סיר  •

 ליטר 5בנפח  24סיר • 

 מצקת• 

 :תכונות המוצר

מתאים לשימוש על  • 

קרמי  ,חשמל ,כיריים גז 

 .ואינדוקציה
מתאים לשימוש בתנור  • 

ללא הגבלת טמפרטורה  

 180כולל המכסה עד )

 (מעלות

 שנים 10אחריות • 

 

250 ₪ 
 

 ח"ש 1050שווי בחנויות 



 :חלקים הכולל 6סט 

 מ"ס 20סיר נירוסטה • 

 מ"ס 24סיר נירוסטה • 

 •כלי ששת  2
מביאה למטבח  

חדשנות ואיכות בלתי  

SELECT  סדרת כלי

 הבישול מנירוסטה

מתפשרת המבטיחה  

בישול טעים יותר ועשיר  

 !יותר

מאופיינים בקווים  

ארגונומיים  , חדים

 ונוחים לשימוש

 

225 ₪ 
 
 ח"ש 500שווי בחנויות  



 :מארז מהודר הכולל

 70524מקט 

BLACKBERRY  חלקים 5סט 

 20סיר • , ליטר  2.6

 24סיר • , ליטר  4.2

 מצקת• 

185 ₪ 
 ח"ש 749שווי החלפה 

 :מארז מהודר הכולל
BLACKBERRY  חלקים 3סט 

 מ"ס 28' סוטאז• 

 מ"ס 28מחבת • 

 ח"ש 185

 ח"ש 780שווי החלפה 



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

+ 
 מחולקת ה'פלנצ

 ₪ 250:עלות
 ₪ 788:שווי צרכן

 ופלנצה רוסטרמארז 



 Food  Appealמבית  סנטוקוסכין + מ "ס 32מחבת גריל כפולה שיש שחור 

 ₪ 200:עלות
 ₪  359:שווי צרכני



מחבת  + 20מחבת +  24סיר +  20חלק סיר  14סט 
שישה כלי ששת עץ מבית  + MINERAL 28' סוטז+ 28

FOOD APPEA 

 ₪ 400:עלות
 ₪ 1,399:שווי צרכן

 



ליטר   4סיר לחץ + ליטר  7סיר לחץ  -חלקים  4סט 

ULTIMATE PLUS   כולל מכסה זכוכית מבית

FOOD APPEAL 

 ₪  440:עלות

 ₪    899:שווי החלפה
 



 BEATחלקים  5סט 
 20סיר +  24הכולל סיר 

 Foodמבית  20מחבת + 
appeal 

 ח"ש 290:עלות 
 ₪ 759:שווי צרכני

 



 

 מ"ס 20+24מ וסירים "ס 20+26סט מהודר הכולל מחבתות 

 INFINTY GRAYסדרת 
 

 ₪ 330:עלות
 



 24סיר  - EDGEחלקים  5סט 
,  מ"ס 24מחבת , ליטר 5מ "ס

 FOODמצקת ותרווד מבית 
APPEAL 

 
 ₪ 260:עלות

 ₪  699:שווי המתנה

מחבת + מ "ס 24סיר +מ "ס 20סט סיר 
 Food appealשיש שחור מבית  24

 ₪ 310:עלות
 ₪ 977:שווי צרכן



+   24חלקים נירוסטה הכולל סיר  5סט 

מבית   SILVER EDGEכלי ששת 2+  24מחבת 

FOOD APPEAL 

 ח"ש 270

  MARBLE CLASSמ "ס 24סיר +מ "ס 20סט סיר 
 Food Appealכלי ששת מבית  + 2

 ח"ש 260



 נטורלחלקים מסדרה  6סט 

 מכסה+ מ"ס 20סיר • 

 מכסה+ מ"ס 24סיר • 

 מ"ס 24מחבת • 

 זוג כפפות• 

מיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת  

NATURAL 

 ח"ש 210

 ח"ש 999שווי החלפה 

 סט סכום זהב

 :סועדים הכולל  - 12חלקים ל  61 

 •סכינים  12
 •מזלגות  12
 •כפות  12
 •כפיות  12
 כף עוגה –סט קינוח • 

 •מזלגות לעוגה  12
 - 18/10נירוסטה אל חלד • 

 שנים 5: אחריות

335 ₪ 
 ח"ש 1000שווי החלפה בחנויות 



 סטון טריפלחלקים  6סט 

 :הסט כולל

 ליטר 5 –מ "ס - 24סיר • 

 ליטר 2.8 –מ "ס - 20סיר • 

 מ"ס 18סיר • 

 ח"ש 200

 ח"ש 589שווי החלפה בחנויות 

Silver edge  חלקים 5סט 

 ליטר 5מ "ס 24סיר • 

 מ"ס 24מחבת • 

 מצקת ותרווד• 

 ח"ש 215

 ח"ש 800שווי החלפה בחנויות 



  20+24מ וסירים "ס 20+26סט מהודר הכולל מחבתות 

 מ"ס

 INFINTY GRAYסדרת 
1276 

 

 ₪ 330:עלות
 

 

 MARBLE CLASSמסדרת 

 היחידה עם משטח האבן השחורה המקורי

 ONE PARTשנתיים אחריות בטוח לשימוש 
FORMING  מכל ציפוי נון סטיק אחר 10חזק פי 

 שנתיים אחריות

מ  "ס 20סיר : סט סירים באריזה מהודרת הכולל

 מ"ס 24סיר + 

 ח"ש 185:עלות



 
 :סדרת

Black marble 

 

היחידה עם משטח האבן   

 השחורה המקורי

שנתיים אחריות בטוח  

 ONE PARTלשימוש 
FORMING  10חזק פי 

 מכל ציפוי נון סטיק אחר

 .שנתיים אחריות

 

עם    רוסטר:כוללהסט 

 מכסה ארומטי ומחבת ווק

 210₪:עלות
 



מ "ס 24סט סיר 

מ "ס 24מחבת +

MINERAL +  קרש

במבוק  עגול  חתןך

סט + מ "ס 26

 ששת במבוק מבית 
  Food Appeal 

 ח"ש240



'  סמ26+  20מחבתות ' חל 6סטון סט 

'  סמ24סיר + ' לט 2.2' סמ 20סיר + 

 ½ -'לט 4.3

240 ₪ 
 ח"ש 400שווי בחנויות 

)+ 'ל5.6(' סמ 8.5*32 סוטזמסדרת מאיר אדוני סט 

 ½'  סמ28מחבת גריל 
240 ₪ 

 ח"ש 400שווי בחנויות 



 

 חלקים 6 סט,אדונימאיר 

עם מכסה זכוכית וידית   20סיר + 28+ 24:מחבת

 מגני סיר 3+ נשלפת

340 ₪ 
 



 סדרת אטלס

+  28מחבת גריל : חלקים 3סט 

 מכסה זכוכית+ מ "ס 28מחבת 
  ₪ 275:עלות



 סדרת אדוני

 

יחידות סכינים   6

/  ובלוק זכוכית

 צבעוני

 
 ₪ 360:עלות

 



 סט מאיר אדוני

+  סכינים 2+ לוח חיתוך

 משחיז

 
 ₪  240:עלות

 

 



 אינדוקציה 24סיר +  TOTAL CONTROLמוט בלנדר 

 MRHC20024+  402050דגם 

 מוט בלנדר פלדת אל חלד מתפרק

 W650הספק •

 מהירות משתנה על פי עוצמת לחיצה –בקר מהירות חכם •

התחלת עבודה איטית למניעת  anti splashטכנולוגיית •

 התזה

 מלהב רגיל 12חד ועמיד פי  –להב משונן •

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

 .מזון לתינוקות, רטבים, מחיות, שייקיםהכנת , פירות

 שנה אחריות•

 

 ליטר   4.5מכסה זכוכית + 24סיר יציקת אלומיניום 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת "מ 5בעלי תחתית עבה •

 פיזור חום אחיד 

מונע    Xylan Plusאירופאי   Non Stickציפוי  100%•

 PFOA FREEהדבקות  

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא  •

 הגבלת טמפרטורה וידיות סיליקון

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

 הלוגן וקרמי

 .  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים•

 שנתיים אחריות•

 

 ח"ש 285: עלות 
 ₪  628מחיר צרכן 



 מוצרי חשמל לבית



 מוט בלנדר אביזרים  
TOTAL CONTROL 

, נדר נירוסטה מתפרק עם אביזרים
Smart Response Technology - 

מהירות משתנה  , בקר מהירות חכם

טכנולוגיית  , י עוצמת לחיצה"עפ
anti splash 

 ח"ש  200
 

 מגהץ אדים  אלחוטי 

easy CHARGE 360 

 

230 ₪ 

  ח"ש 499שווי בחנויות 



   48292: דגם' אופה לחם דיגיטלי מס

לחם , חיטה מלאה, לחם לבן –לאפיית מגוון לחמים 

 ללא גלוטן ולחמים מיוחדים עם תוספות

 כיכר לחם בפחות משעת עבודה –אפייה מהירה 

 גרם 900/  600ניתן לאפות כיכרות לחם במשקל 

 ח"ש 255

 

מעבד מזון משולב בלנדר בעיצוב  

  בצבע קרם רטרו
 25182-56דגם 

 ₪  270עלות 

 ₪  499מחיר צרכן 



 ה'קוצץ מזון ובלנדר מקצועי נוטרי נינג

 PS102דגם 

בריאים לכל  ושייקיםמשקאות , ובלנדר להכנת מזון, קוצץ מזון•

 משפחה  

 :פעולות 3עם הפעלה בלחיצה אחת בעל •

להבים לריסוק מרכיבים רבים עם   6בעל   total crushingסכין •

 מבנה ייחודי 

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

לריסוק פירות ירקות וכל סוגי המזון    nutrient extractionסכין •

להכנת משקאות ושיקים    rpm 20,000במהירות גבוה של 

 בריאים 

תערובת  : להב מיוחד להכנת בצק פריך ותערובות לקינוחים כגון•

 ובצק לפיצה בראוניז,עוגיות 

 ליטר 1.4קערה בנפח •

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

 קשים וקרח

 ₪ 280עלות 
 ₪  449מחיר צרכן 



 גרם 1250  תוכניות לבן 12אופה לחם דיגיטלי 

 48296: דגם

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

 !הכנת כיכר לחם בפחות משעה –תוכניות לאפייה מהירה •

 : מתאים הכנת כיכרות לחם במשקל •

 גרם 1250/ גרם  1000/ גרם  750•

 !תכנית להכנת לחמים ללא גלוטן•

 תכניות אפייה 12•

 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 האפייה 60שמירת חום המאפה עד •

 תבנית אפיה בלתי דביקה  •

 דפנות קרות  •

 כולל חוברת מתכונים בעברית•

 שנה אחריות•

 ₪ 280עלות 
 ₪  499מחיר צרכן 



 מצנן אוויר נייד

 65470: דגם

•65W 

 מצנן אויר חשמלי•

 מדיד  +ליטר  5מיכל מים גדול •

 כיבוי אוטומטי של המשאבה בחוסר מים•

 אדים קרים, מטהר אוויר, קירור אוויר: מצבים 3•

 לקירור יעיל יותר" כוורת"פילטר •

 פיזור אוויר אופטימלי ימינה ושמאלה  •

  M/S – 8מהירות רוח •

 m3/h 360קיבולת זרימת אוויר •

 שעות  7.5טיימר מקסימלי •

 ניתן לניוד על גלגלים  •

 רגיל / טבעי / שינה -שלט תכונות מיוחדות•

 אחריות לשנה•

 ₪ 250עלות 
 ₪  499מחיר צרכן 



 אינדוקציה 24סיר +  TOTAL CONTROLמוט בלנדר עם אביזרים 

 MRHC20024+  402052דגם 

 מוט בלנדר פלדת אל חלד מתפרק

 W650הספק •

 מהירות משתנה על פי עוצמת לחיצה –בקר מהירות חכם •

 התחלת עבודה איטית למניעת התזה anti splashטכנולוגיית •

 מלהב רגיל 12חד ועמיד פי  –להב משונן •

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

 .מזון לתינוקות, רטבים, מחיות, שייקים

מיכל  , מקציף, אביזר פירה להכנת מחיות תפוחי אדמה וירקות: כולל•

 .לערבול וקיצוץ עם סכין מפלדת אל חלד

 שנה אחריות•

 

 ליטר   4.5מכסה זכוכית + 24סיר יציקת אלומיניום 

מ עם דיסק אינדוקציה המאפשרת פיזור חום  "מ 5בעלי תחתית עבה •

 אחיד  

 PFOAמונע הדבקות    Xylan Plusאירופאי   Non Stickציפוי  100%•
FREE 

מכסה זכוכית מחוסמת עם ידיות מתכת עמיד בתנור ללא הגבלת  •

 טמפרטורה וידיות סיליקון

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

 .  קל לניקוי וניתן לשטיפה במדיח כלים•

 שנתיים אחריות•

 

 

 ₪ 270עלות 
 ₪  698מחיר צרכן 



 מכסה זכוכית+  ה'פלנצגריל משולב 

 ח"ש 210

 צלעות 9רדיאטור 

 ח"ש 220



 לבן/ ליטר פאנל נירוסטה מעטפת שחור  24טוסטר אובן 

 ח"ש 220

 פרוסות  סט עם קומקום חשמלי 2מצנם 

 קיים גם בלבן

 ח"ש 190



  דיסקיות+ ליטר  THE PROCESSOR 2.8מעבד מזון  

 1400Wוסכינים פיה רחבה 
 ח"ש 390

 

/  ל "מ 2000(  מיכלים 2מסחטת מיצים קשים 

 )ל"מ 1000

 ח"ש 270



 נירוסטה –( משטח זכוכית(כירה קרמית כפולה 

 ח"ש 240

שיטת  (ליטר  3.5סיר צלייה טיגון ובישול ללא שמן 

 )האוויר החם

 ח"ש 310



 שלט+  מיגדלמאוורר 

280  ₪ 

 ללא שלט

 ח"ש 210

 קמין חשמלי

 ח"ש 320



 מקרן קול

 כולל כניסה אופטית

 AUXכניסת 

 שלט

 ₪  230:עלות

simply sound  

מיקרופונים   2+   12"בידורית ניידת נטענת 

 אלחוטיים

 ח"ש 305
 



 easyמיקסר מתקפל 
store 

 48255דגם 

 ,  מהירויות 6•

 W 300הספק •

 , ליטר 3.5קערת נירוסטה •

מתקפל בקלות לאחסון קל  ! ייחודי•

 חוסך מקום במטבח-ונוח

 כולל קופסת אחסון לאחסון נוח•

,  מקצפים 2: כולל אביזרים נלווים•

אביזרי  2, מערבלי בצק   2

 ערבול

 שנה אחריות•

 ח"ש 215עלות 



 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 : פעולות 4•

 מצב פולס  + מהירויות  3•

 תכניות אוטומטיות קבועות מראש 3•

 ליטר   4קערה בנפח •

 וואט 350הספק •

 מרסק קרח•

 להב נירוסטה לקיצוץ וריסוק•

 לפריסה עבה דיסקית•

 לגירוד דק   דיסקית•

 לגירוד עבה   פומפיה דיסקית•

,  פנקייק, עוגה: אביזר ערבול לתערובות רכות כגון•

 עוגיות חמאה

 מקציף ביצים•

 דוחסן מזון שקוף  •

כל האביזרים ניתנים לשטיפה במדיח   –קל לניקוי •

 כלים

 שנה אחריות•

 

 ח"ש 290עלות 
 ₪  699מחיר צרכן 



 מעבד מזון

  FP244:דגם

 

מעבד מזון קל ונוח   "

,  שייקים, לשימוש משקאות

עיצוב קומפקטי   .'וכו אייסים

  לאחסון קל וחסכוני במקום

קערה ואביזרים ניתנים לניקוי  

 W"700! במדיח הכלים
 

235 ₪ 
 

 ח"ש 799שווי שוק 

 



  1.5-כ(מנות  6-10 -הכנת גלידה ל

 .דקות 20-30בזמן של ) ליטר

דפנות מבודדות השומרות על  

 .  טמפרטורת המרכיבים

פנים הקערה עשוי נירוסטה מה  

 שמאיץ את תהליך ההקפאה

קערה הניתנת להקפאה  -קל לשימוש

 שעות8

המקל על   צינורהזנהרחב

 מזיגתהתוצרים

 סבון חמימים-במי -קל לניקוי

מכסה שקוף המאפשר בקרה בזמן  

 .פעולת ההכנה

פתיחת מכסה בזווית רחבה המקלה 

 .מריכיביםעל הוספת 

סורבה או  , ליטר גלידה 1.5-מכין כ§ 

 .יוגורט פרוזן

 ₪  260:עלות
 



 HR500סיר טיגון 
 

,        שניצלונים, פס'צי: מאפשר הכת מגוון מאכלים

חלקי עוף ונתחי        ,  )אנטיפסטי(ירקות צלויים 

 RAPID AIRטכנולוגית   .ועוד מאפינס, בשר
CIRCULATION         אויר חם   סירקולצייתשמשלבת

סל עם ציפוי   .לקבלת תוצאה       זהובה ופריכה 

 "ליטרים 3טפלון בקיבולת 

 ח"ש 310

 TEFALמגהץ מברשת אדים 
 

  אידאלית!לשימושמברשת אדים קומפקטית וקלה 

לכל סוגי  ולנסיעותמתאימהלריענון וחידוש הבגדים 

 .גם העדינים במיוחד, הבדים

260 ₪ 
 ח"ש 900שווי שוק 



 SAMURAI CR-650סיר טיגון בריאותי מכני 
 
 1300wהספק 

ליטר   2.6סל טיגון עם ציפוי מונע הדבקות בקיבולת 

 ליטר 3.6ונפח תא אפייה 

מאפשר הכנה של מגוון מאכלים בטכנולוגיית  

אוויר העושה שימוש במינימום שמן   סירקולציית

 )כף אחת בלבד (

 ח"ש 215

 ח"ש 799שווי שוק 

 מאוורר קמפינג נייד מוטען

 נטען כולל תאורת לד 12" 
160  ₪ 

 ח"ש 499שווי שוק 



   מסחטת מיצים קשים
  CRJ35:דגם

 800לסחיטה ומיצוי של פירות וירקות קשים 

 דחיסה גדול  פתח,סחיטהמהירויות  2 -וואט

 ₪  210:עלות

crown  



 ללא שמן טיגון,בריאותיסיר 

פטנט   -Air Fryerטכנולוגיית  .LEDעם צג !!! ליטר 3.2! ענק

 !המאפשר הכנת מאכלים כמעט ללא שומן 

 יפס'רק כף שמן לקילוגרם צ

 אפשרות בישול מאכלים קפואים וטריים

 י הזרמת אויר חם וערבול"בישול  ע

 ₪  265:עלות
  

Crown  



DELONGHI 
mw362 

 

   פרפקטומיקרוגל 

עוצמות מיקרוגל   5ליטר 20 

 לבחירה

265 ₪ 
 ח"ש 800שווי שוק 

 DELONGHIמיקרוגל  
 ליטר 23

 8. עוצמות מיקרוגל לבחירה 5

 תוכניות אוטומטיות
315 ₪ 
 ח"ש 999שווי שוק 



 GRAETZליטר  20מיקרוגל דיגיטלי 

 רטרובעיצוב 

 ח"ש 225
 



סגנון ארגונומי פשוט  , טלפון אלחוטי מעוצב      

מתאים באופן מושלם לחדר שלך בעוד גימור כסף 

סוגי  LCD 40, מסך" 1.5 ,יוקרה exudesאלגנטי 

לחיץ להפחתת עוצמת   Eco Mode, צלצולים 

אפשרות של מספר  DECT , GAPמערכת ,השידור  

ספר טלפונים   , יחידות בסיס 4עד : יחידות בסיס

 .רשומות 9מספרים  חיוג מהיר  50עד 

 ח"ש 215



 מעבד מזון   

  2, ואט  1000מנוע 

מהירויות  משתנות 

קערה  . הפעלה לסירוגין+

כולל . ליטר  3 -גדולה 

דסקיות דו  3: אביזרים

דק  (פריסה וגירוד  -כיווניות

להב כפול לקיצוץ  ,  )ועבה

מקצפה  ', בשר ירק וכד

,  אביזר ללישה, כפולה

 . מרית

 ₪ 330:עלות

 

 



,  חשמלי  סלייסר

המכשיר האהוב  

והמוכר רק עכשיו 

!  בחיים יותר קלים

מתחבר לחשמל וחותך  

. פורס לפי בחירתך/ 

  דיסקיותמגיע עם 

נוספים לפי צורך 

   .המשתמש 

 
 ₪ 180:עלות

 



אופה לחם 

CHROMEX 

 ₪ 250:עלות
 

  

 ACמנוע  170km/h,ואט  2200מייבש שיער מקצועי 
למניעת   IONICלפן מהיר !!! מ "מ 4פיה צרה ביותר 

 .חשמל סטטי

 ACמנוע  170km/h,ואט  2200מייבש שיער מקצועי 
למניעת   IONICלפן מהיר !!! מ "מ 4פיה צרה ביותר 

 .חשמל סטטי



EL045  

מקרר מיני בר : תיאור כללי וחיצוני

הפועל בשיטת קירור הכוללת   קוביה

 מדחס

 

 :נפח

 ליטר ברוטו 51-נפח כולל

 ליטר נטו 44תא קירור 

 ליטר נטו 4תא הקפאה 

 

 :מאפיינים

 DE FROSTמערכת הפשרה ידנית •

 בקרת טמפרטורה ווסת מכני•

 מדחס שקט וחסכוני בחשמל•

 כולל תא הקפאה•

 תא ייצור קרח כולל מגש לקוביות קרח•

 רגליים מתכווננות•

 ₪  350:עלות



 JE230 
 מסחטת מיצים

טכנולוגיה חדשנית לשמירה   

על הטעם המקורי ועל  

מהירויות   2הוויטמינים 

מיכל ענק לאיסוף  . משתנות

יכולת סחיטה  . הפסולות 

גבוהה להוצאת מקסימום מיץ  

סכין המסחטה  . מהפרי 

כוס מזיגה גדולה  . מנירוסטה 

קלה  . שקטה ביותר. ומיוחדת

 .DCמנוע . כסוף : צבע. לניקוי
 RPM80, וואט 200עוצמה 

 ₪  270:עלות



FP347 
 ,מטחנה, מעבד מזון משולב עם בלנדר

 מעבד מזון עם מגוון רחב של אביזרים.ומסחטת הדרים , מקצפת

 ליטר נוזלים 1.2 -ליטר  2.0נפח קערה כללי 

 ליטר 1.8כוס בלנדר גדולה בנפח 

 גירוד דק וגירוד רגיל  , לפריסה דיסקיות  

 ירק וכדומה, סכין לקיצוץ בשר

 .מטחנת קפה ותבלינים 

 .אביזר ללישת בצק 

 .אביזר להקצפת ביצים 
  . PULSEמצב + מהירויות  2

 רגליות וואקום לאחיזה נוחה ובטוחה על השיש

 מנגנון בטיחות

 וואט 750הספק מנוע 

 (₪ 999:שווי צרכני)₪ 300:עלות

 

  FP445  

מעבד מזון חדיש בעיצוב רחב ומרהיב עם מגוון  

 אפשרויות  

 הנעה ישירה• 

 הפעלה לסירוגין+ מהירויות משתנות • 

 (ליטר בעיבוד נוזלים 2(ליטר  3.5בנפח  XLקערה • 
 ליטר 1.8בלנדר גדול בנפח • 

 מטחנת קפה ותבלינים• 

 סכין פלדה לקיצוץ מושלם• 

ודסקית  ) דק ועבה(דסקיות פריסה וגירוד  5• 

 יפס'לצ
 אביזר ללישת בצק• 

 מרית גמישה להוצאת התכולה• 

 מהירויות כולל כפתור פולס 2• 

 מנגנון בטיחות לפתיחת המכסה  • 

 וואט 700מנוע חזק במיוחד • 

 לבן: צבע

 ₪ 1,190:שווי צרכני,₪ 320:עלות

 

FP347 

FP445  



 KM480WG: מיקסר אלקטרוני מקצועי דגם 
   סאוטר

 :תיאור המוצר

 ליטר 4קערת נירוסטה מוברשת בנפח 

 תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי הקערה
 PULSEמהירויות כולל פעולת  6ווסת מהירות סיבובי בעל 

 רעש עבודה נמוך
 650Wמנוע רב עוצמה 

 :  אביזרים נשלפים לניקוי קל ונוח 3

 מקצף

 וו לישה

 להבי מערבל

350 ₪ 
 ח"ש 900שווי בחנויות 

 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 • 

185 ₪ 
 ח"ש 800בחנויות  שווח



TO328G  

 טוסטר אובן

 גופי חימום מנירוסטה 4

 .דקות 60 -טיימר הפעלה 

 .מעלות 250-100ווסת טמפרטורה  

 .מגש תחתון לאיסוף פירורים 

 W1600 הספק 

 לבן  /שחור: צבעים 

   ליטר28 -נפח 

 ₪ 195:עלות

MW926  

עוצמת  , ליטר 26נפח תא . תנור מיקרוגל אלקטרוני

הפשרה  . חימום מהיר. וואט 900 -גלי מיקרו

נעילת בטיחות  . פ סוג ומשקל המזון"אוטומטית ע

מ  "מ 280, )רוחב(מ "מ 465: מידות. לילדים

   .ג"ק 11.8: משקל, )עומק(מ "מ 346, )גובה(

 ₪ 300:עלות



 629TG: דגם סאוטרפלטת צלייה בריאותית 
   סאוטר

 :תיאור כללי

 )פלטת פסים או חלקה(פלטה צלייה דו צדדית 
 non-stick -בעלת ציפוי טפלון למניעת הידבקות מזון

 שטח צלייה רחב לחימום אחיד

 בקר לוויסות הטמפרטורה
 מ"ס X 30מ "ס 41שטח צלייה רחב במיוחד 

 אפשרות להדחה במדיח כלים -קל לניקוי

 כולל מנגנון בטיחות

 וואט 2200הספק 

 ח"ש 175

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

 ידית מבודדת לנוחות השימוש+ דפנות קרות 

 גוף חימום מנירוסטה

 דקות עם צליל התראה 30טיימר 

ליטר עשוי מתכת ואמייל לשילוב   3.5מיכל טיגון גדול במיוחד 

 מושלם של חום ועמידות
  1500Wעוצמה חזקה של 

 קל לניקוי על ידי פירוק פשוט

 ציפוי אמייל

270 ₪ 
 ח"ש 1000שווי בחנויות 

 



 STEAM&GOמגהץ קומפקטי עם ידית אחיזה 
 30/360GC: דגם

 פיליפס 

 גיהוץ אופקי ואנכי לנוחות מקסימלית

 ולנסיעות לאיחסוןעיצוב קומפקטי ונוח 

המחממת את הפלטות   SmartFlowטכנולוגית 

 .לכל סוגי הבדים המואמתאופטימלית ' לטמפ

הפלטות המחוממות מסייעות להצמיד את המגהץ  

 .לבד בזמן גיהוץ אנכי לתוצאות אופטימליות

 ליטר 70 –מיכל מים נשלף 

 1200Wמנוע בעוצמה של 
משאבה חשמלית המייצרת אדים באופן אוטומטי  

 למשך כל זמן השימוש

 'מ 2.5כבל באורך 

 אביזרים

קטים 'מברשת המסייעת בגיהוץ בדים עבים כמו ז

 ומעילים

 כפפה להגנה נוספת

320 ₪ 
 ח"ש 799שווי שוק 



 פטיפון דיגיטלי מקצועי -פטיפון 

 רטרופטיפון איכותי בעיצוב 

 ויניללהשמעת תקליטי 

 אופנתית רטרובאריזה מעוצבת כמזוודת 

 עשוי עץ בציפוי דמוי עור

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

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

 לקבצים דיגיטאליים

 FMרדיו מובנה 
35 X 25.5 מ”ס 

 

 ח"ש 270



 TOG3030B: ליטר דגם 28טוסטר אובן איכותי ומעוצב 
   סאוטר

 ליטר מפואר ביותר 28טוסטר אובן בנפח 

 .פאנל הטוסטר בציפוי זכוכית יוקרתית 

 .דלת זכוכית כפולה ועבה במיוחד 

 גופי חימום מנירוסטה 4

 כולל טורבו

 דקות 60 -טיימר הפעלה
 מעלות 100÷230ווסת טמפרטורה 

 דלת זכוכית כפולה

 .שחור: צבעים

 וואט 1600

300 ₪ 
 ח"ש 700שווי בחנויות 

 MW440W/S: דגם סאוטרליטר  20מיקרוגל דיגיטלי 
   סאוטר

 :תיאור כללי

 מפרט טכני

 ליטר 20נפח 

 טיימר דיגיטלי

 אנגלית/ פאנל המכשיר בעברית 

 תוכניות חימום 9

 הפשרה לפי זמן ועוצמה

 ידית משיכה ארגונומית

 מנגנון בטיחות מפני ילדים

 וואט 700-1050עוצמת המיקרו 

 :צבעים 

 לבן/ כסוף / שחור 

 :מ "מידות בס

 מ"ס 35עומק , מ "ס 25.5גובה , מ "ס 43.5רוחב 

275  ₪ 
 ח"ש 450שווי בחנויות 



  

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

 ידית מבודדת לנוחות השימוש+ דפנות קרות 

 גוף חימום מנירוסטה

 דקות עם צליל התראה 30טיימר 

ליטר עשוי מתכת ואמייל לשילוב מושלם של   3.5מיכל טיגון גדול במיוחד 

 חום ועמידות

  1500Wעוצמה חזקה של 
 קל לניקוי על ידי פירוק פשוט

 ציפוי אמייל

 ח"ש 315

 ח"ש 1120שווי בחנויות 

 SAUTERליטר מבית  6סיר לחץ מקצועי 
 133PCדגם 

 .ליטר 6קיבולת 

 תיבת בקרה ותצוגה דיגיטלית• 

 פונקציות שמוגדרות מראש 15• 

 .שעות 24טיימר מוגדר מראש ל • 

 וואט 1000• 

265 ₪ 
 ח"ש 700שווי בחנויות 



 מכונת גילוח 

-0.5-דרגות אורך שונות  20
  60זמן עבודה . מ"מ 10

דקות להבים איכותיים  

ראש עמיד  . מפלדת אל חלד

   .למים

 ₪ 255:עלות
 

BT7204  

לעצב ולגלח  , של פיליפס הינו מכשיר היברידי מהפכני  שמסוגל לקצר OneBlade-ה

-עם ה, מהיום אין צורך לשלב בין שיטות ומכשירים שונים. ביעילות שיער פנים בכל אורך

OneBlade אפשרי הכל! 

,  ראש סכינים צר בעל חיבור קפיצי למעקב יעיל אחר קווי המתאר של הפנים -גילוח

 .להגנה מקסימלית ומניעת גירויים, לגילוח נוח שאינו קרוב מדי לפני העור

 .מ"מ 10ועד  0.4דרגות אורך שונות החל מ 14-מסרק לקיצוץ הזיפים ב -קיצוץ

צרים   איזוריםבגילוח  מירבימאפשר גישה נוחה ודיוק  והמדוייקראש הסכינים הצר  -עיצוב

 .הפאות או השפם, קו הזקן, כמו הלחיים
ייחודית המעוגנת בעשרות פטנטים הכוללת ראש סכינים הניתן   OneBladeטכנולוגיית 

 .פעולות חיתוך לדקה 200ומבצע ) כלפי מעלה או מטה(לשימוש דו כיווני 
סכינים חלופיות  ). בתדירות דו שבועית(חודשי שימוש  4-ראש סכינים איכותי המספיק ל• 

 .זמינות לרכישה בנפרד

מאפשרת מגע ישיר של הלהבים  אלרגנית שאינה -מערכת הגנה מעוגלת היפו• 

 עם העור

QP6520  



VC4495  

 .1500Wשואב אבק קומפקטי נגרר בהספק • 
 .סינון תלת שלבי •
 .עיצוב קומפקטי וקל משקל• 
 .שאיבה ציקלונית• 
 .'וכושטיחים , רצפות: ניקוי ושאיבת כל סוגי המשטחים• 
 .אבזור נוסף לשאיבת חריצים וניקוי אבק• 
 .מיכל איסוף הניתן לפירוק וריקון קל ומהיר• 
 .מסנן הניתן לפירוק• 
 כבל חשמל בעל מנגנון לגלילה פנימית  • 

 

 ₪ 210:עלות
 

 

 .1100Wשואב אבק קומפקטי נגרר בהספק 
 .סינון תלת שלבי

 .עיצוב קומפקטי וקל משקל

 .שאיבה ציקלונית

שטיחים  , רצפות: ניקוי ושאיבת כל סוגי המשטחים

 .'וכו

 .אבזור נוסף לשאיבת חריצים וניקוי אבק

 .מיכל איסוף הניתן לפירוק וריקון קל ומהיר

 .מסנן הניתן לפירוק

 כבל חשמל בעל מנגנון לגלילה פנימית  

 ₪ 270:עלות
 

VC3231  



 

קערה נשלפת מצופה  . סיר טיגון מנירוסטה מוברשת

  טרמוסטט . (easy clean(בציפוי קרמי מיוחד 

רשת טיגון גדולה . לשליטה על טמפרטורת החום

מקום  . גוף חימום נשלף. בעלת ידית אחיזה קרה

המכשיר  . כפתור הפעלה ונורת ביקורת, אחסון לכבל

  27 רוחב:מ"בסמידות . נשלף כולו לניקוי קל ויסודי

 מ  "ס 33עומק , מ"ס 23: גובה, מ"ס

 ₪  200:עלות
 

DF464  

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 • 

 ₪  200:עלות



KM450  

 .מנירוסטה מוברשת, ליטר 4קערה בנפח • 
תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי • 

 הקערה

מערכת גלגלי הנעה פנימית מתכתית  • 

 .לביצועים מושלמים לאורך זמן ארוך
מערכת אלקטרונית המבטיחה מהירות  • 

 .פעולה קבועה בכל עומס
 .מחברים שונים לאביזרים נלווים 3• 
מספר   6ווסת מהירות סיבובי בעל • 

 PULSEפעולת + מהירויות
 כיסוי קערה שקוף •

 שקט ביותר• 

רגליות גומי בבסיס המיקסר לפעולה  • 

 .יציבה
 וואט 600הספק עוצמתי במיוחד • 

 ₪ 320:עלות
 

KM480  

 .מנירוסטה מוברשת, ליטר 4קערה בנפח • 
 תנועת ערבול היקפית מלאה בכל חלקי הקערה• 

מערכת גלגלי הנעה פנימית מתכתית לביצועים  • 

 .מושלמים לאורך זמן ארוך
מערכת אלקטרונית המבטיחה מהירות פעולה קבועה  • 

 .בכל עומס
 .מחברים שונים לאביזרים נלווים 3• 
פעולת  + מספר מהירויות 6ווסת מהירות סיבובי בעל • 

PULSE 
 כיסוי קערה שקוף •

 שקט ביותר• 

 .רגליות גומי בבסיס המיקסר לפעולה יציבה• 
   וואט 650הספק עוצמתי במיוחד • 

 ₪ 330:עלות
 



 ופונדו 4מכשיר קרפ 
פלטות מתחלפות וכלי פונדו מכשיר מיוחד   3מגיע עם 

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

סטיק  להחלפה משטח הכנה עגול ותחום למניעת נזילות  

חימום המספק   גוף.דביקטפלון ייחודי בלתי  עשוי.הבלילה

ביקורת ונורת   נורת.ההכנהפיזור חום אחיד בכל שטח 

  פלטה.הרצויהלכיוון רמת החום  תרמוסטט.מוכןמצב 

פנקייק פלטה מתחלפת  ,מתחלפת  להכנת חביתיות 

פורס בלילה  :אביזרים  להכנת כל סוגי הגריל ה'פלנצ

,  מרית.ההכנהלפיזור אחיד של הבלילה על משטח 

 מזלגות פונדו 6.קיפול והוצאה של הקרפ, להפיכה 

 ח"ש 200



 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•

 ח"ש 240
 ₪  699מחיר צרכן 



 ליטר 20מיקרוגל 
 44551:דגם

 תפריט בישול אוטומטי
 פאנל לחצנים בעברית

 דלת בטיחותית בעלת דופן כפולה
 700W: הספק יציאה מיקרוגל

 ₪ 240:עלות
 

Morphy Richards 

-13Aליטר מוגן  23טוסטר אובן 
 חדש

מצבי  3.טוסטר אובן לאפיה ובישול

 עליון ותחתון, תחתון, עליון: הפעלה
  -דלת בידוד כפולה להגנה מושלמת 

על פי תו התקן האירופאי המחמיר  

מגש פירורים נשלף  . לבידוד חום

 .לניקוי קל
 צלסיוס100-230בקרת חום 

 ₪  230:עלות



 ליטר 23מיקרוגל גריל 

תנור מיקרוגל נירוסטה  

חדשני דלת מראה משולב  
 גריל

פאנל  תצוגה  
 בעברית דיגיטלי

  10, דקות 99טיימר 
 דרגות הפעלה

תכניות  בישול   8

 אוטומטיות

 

   ₪ 310:עלות
  

Morphy Richards 



 lift away Pro Steam שארק

רצפתי   שארקמערכת הכוללת 
 ידני נשלף ושארק

ניקוי מושלם באדי מים חמים 

בלחץ גבוה של כל סוגי הרצפות  

והמשטחים השונים   והפרקטים
 ברחבי הבית

 פטנט ייחודיים רשומים

 מהחיידקים 99.9%חיסול 

 .ללא כימיקלים מזיקים

 ₪  260:עלות

Shark 



 STEAM & SPRAY  שארק

ניקוי מושלם באדי מים חמים ואל סבון  

הממיסים בקלות שומנים  , בלחץ גבוה

 .וחומרים דביקים

ראש ניקוי בעל מבנה ייחודי המונע  

 .התעבות אדים

קיטור   מננון: Push&Pull  יחודיפטנט 

המופעל באופן טבעי בעת תנועת  

 .ללא מאמץ, הגוף

אל סבון ללא : שלושה מצבי ניקוי

קיטור בלבד וקיטור ואל סבון  , קיטור

 .יחד

 .'מ 7אורך כבל . שימוש במי ברז

,  רב פעמית 1מטלית : אביזרים נלווים

חד פעמית ובקבוק אל סבון   1מטלית 

 .ל"מ 354

 ₪ 230:עלות

 

Shark 



 קרם/ אדום רטרוכד 

 ליטר 1.7קיבולת 

 מחוג להצגת טמפרטורת המים

2400W - שניות 55-הרתחת כוס אחת ב 

 מסנן לסינון ראשוני של המים לפני ההרתחה

 ₪ 220:עלות

 

Russell Hobbes 

אופציות נוספות באותו  

 ₪  240האדום  הדגם,מחיר



 AZUREפרוסות  2מצנם 

 טיימר אלקטרוני לקביעת סוג ההשחמה הרצויה

 .מגש נשלף לפירורים לניקוי קל

להפשרת לחם , לחצנים מוארים לחימום חוזר
 לביטול פעולה, קפוא

 .מתאים לקליית פרוסות לחם עבות במיוחד

   ₪ 130:עלות

 BRUSHED AZUREקומקום פירמידה 
 .ליטר 1.5קיבולת 
הרתחה   - W3000עוצמה גבוהה 

 .במהירות מרבית
מסנן לסינון ראשוני של המים לפני 

 ההרתחה
 מנגנון להפחתת רעשים בעת הרתיחה

220  ₪. 
  

Morphy Richards 



Russell Hobbes 
 

  1DESIRE-ב 3מוט בלנדר 
מוט בלנדר פלדת אל חלד מתפרק  

 סכין ומכל קיצוץ, כולל מקציף
,  ליטר 0.5כולל מכל , מהירויות 2

 ליטר 0.5קערת קיצוץ 
קיצוץ   ,אידיאלי לטחינת מרק

מזון  , רטבים, מחיות, תבלינים

 לתינוקות
 W300הספק 

165 ₪ 
 



 ה'קוצץ מזון ובלנדר מקצועי נוטרי נינג

 PS102דגם 

בריאים לכל  ושייקיםמשקאות , ובלנדר להכנת מזון, קוצץ מזון•

 משפחה  

 :פעולות 3עם הפעלה בלחיצה אחת בעל •

להבים לריסוק מרכיבים רבים עם   6בעל   total crushingסכין •

 מבנה ייחודי 

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

לריסוק פירות ירקות וכל סוגי המזון    nutrient extractionסכין •

להכנת משקאות ושיקים    rpm 20,000במהירות גבוה של 

 בריאים 

תערובת  : להב מיוחד להכנת בצק פריך ותערובות לקינוחים כגון•

 ובצק לפיצה בראוניז,עוגיות 

 ליטר 1.4קערה בנפח •

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

 קשים וקרח

 ח"ש 320: עלות 
 ₪  499מחיר צרכן 



 שייקר מקצועי - ה'נינגנוטרי 

להכנת משקאות   נוטרי שייקר
 ,בריאים לכל משפחה ושייקים

  -וואט  700גבוהה  עוצמה

של   מתאים לריסוק וטחינה
 מוצרי מזון קשים וקרח

פטנט  ( pro extractorלהבים 

עם מבנה ייחודי  ) ה'נינגשל 

שמרסק מזון ללא איבוד  

בריאות   -ערכים תזונתיים 
 בכל טיפה

מפלסטיק איכותי   togoמכל 

ל  "מ 470בגודל   -  BPAללא 
 עם מכסה לגימה

 כולל ספר מתכונים בעברית

 

 ₪  195:עלות

Ninja 



 שייקר חכם ומקצועי Auto IQה 'נוטרי נינג

 BL480דגם  

,  ממרחים ורטבים: מגוון רחב של מנות, בריאים ושייקיםנוטרי שייקר מקצועי להכנת משקאות 

 .  מחיות לתינוקות ואוכל בריא לכל המשפחה

 :עוצמה •

קרח ומוצרי מזון , המתאימה לריסוק וטחינה של מוצרי מזון קפואים  w1000עוצמה גבוהה של 

 .  הקשים ביותר

 .   מקום אחסון נוח לכבל בגוף המכשיר•

 :להבים•

המסתובבים במהירות גבוהה של  ) ה'פטנט של נינג) Pro Extractorלנוטרי שייקר להבים ייחודים 

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

 !בכל טיפה

 :תכניות•

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

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

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

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

NUTRI NINJA ULTRA BLEND - אגוזים , גזרים, כרוב על, סמודיס, קרח, פירות קפואים

 '  זרעים וכו

 כולל טיימר דיגיטלי להצגת זמן העבודה•

 TO GOמכלי •

  BPAל  מפלסטיק איכותי ללא "מ 650& ל "מ 500מכלים  2: נוטרי שייקר 

לאורח חיים בריא גם כשאין זמן וניתנים    SIP & SEALהמכלים מגיעים עם מכסי לגימה 

 .לשטיפה במדיח כלים

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

הדרך הקלה לשלב  . קרח וזרעים ולמצות את רכיבי תזונה והוויטמינים, פירות וירקות: טבעי

 !פירות וירקות בתזונה שלכם

 כולל ספר מתכונים בעברית המשמש גם כהשראה לאינספור אפשרויות  •

 ₪  310עלות 

 ₪  499מחיר צרכן 



 

 AURAמעבד מזון משולב בלנדר 
בלנדר  , מעבד מזון: 1-ב 3מעבד מזון משולב 

 !ומטחנת קפה ותבלינים
 .מהירויות ומצב פולס W600 ,2עוצמה 

כולל  , נטו לשימוש, ליטר 1.5: קיבולת קערת מעבד

 .ליטר 1.5  -מיכל בלנדר 
  דיסקית: אביזרים. כולל מטחנת קפה ותבלינים

אביזר להקצפה ולהב  , קיצוץ ופריסה, חיתוך

 .סכין פלדה לקיצוץ, לערבול
והאביזרים ניתנים לשטיפה במדיח   המיכל, הקערה

 .כלים

 ,₪ 220:עלות

Russell Hobbes 



  500מעבד מזון  "

ישרה בלנדר   וואטהנעה

 2ליטר קערה בנפח  1.8

שתי  : ליטראביזרים

  לוחית+פומפיות

לישה   הקצפה+פריסה

 ."וקוצץ

 ח"ש 190

רשת מנירוסטה  • סיר טיגון מנירוסטה מוברשת • "

 easy(קערה נשלפת מצופה בציפוי קרמי מיוחד • מוברשת
clean)• רשת • לשליטה על טמפרטורת החום טרמוסטט

• גוף חימום נשלף• טיגון גדולה בעלת ידית אחיזה קרה
המכשיר  • כפתור הפעלה ונורת ביקורת• מקום אחסון לכבל

,  מ""ס 27 רוחב:מ""בס ויסודימידותנשלף כולו לניקוי קל 

 " מ""ס 33עומק , מ""ס 23: גובה

 ח"ש 230



מסחטת מיצים בהספק  " 
650W 2   מהירויות פעולה

ליטר כד   2מיכל איסוף בנפח 

ליטר   0.8מיצים הנפח 

מברשת ניקוי מצורפת למארז  

פתח הזנה רחב במיוחד גוף 

 "המסחטה פלסטי

 ח"ש 240

ולערבול מזון   שייקים, מוט בלנדר להכנת קוקטיילים• "

מיכל קיצוץ מהיר  • כולל מקציף מנירוסטה• חם וקר 

• סטנד מפואר לאחסון המוצר כולל חלקיו• ל""מ 500
מהירות משתנה כולל מהירות  • כוס ערבול ומדידה 

• להב מתכת משונן אל חלד איכותי ועמיד• טורבו
סביב כפתור ההפעלה   LEDתאורת • מרסק וכותש קרח

כבל מסולסל וגמיש  • מוט מתפרק לניקוי יסודי• 

מיוחד  • מנוע שקט ועוצמתי מאוד• נוח וקל לאיחסון

:  גימור• שחור/ אדום: צבע• לשימוש למרקים חמים

 "וואט 800: עוצמה• נירוסטה

 ח"ש 255



v אופה לחם 

v   אפיית כיכר לחם במשקלים

1500G/ 1250G/ 1000G 
v   גוף המוצר קר במהלך

 פעולתו

v   פעולת שמירת חום

 אוטומטית למשך שעה אחת

v  צגLCD חזית 

v 13 אפייה שונות תוכניות 

v   אפשרות לבחירת רמת

 אפייה והשחמה

v   תבנית טפלון שאינה

 .לתכולה" נדבקת"

v  שעות   13תכנות מוקדם עד

 מראש

v   ידיות נוחות לאחיזת

 התבנית הפנימית

v   920הספקW  



מאוורר מגדל מקצועי כולל צידוד שמאלה  • 

 .מעלות 80וימינה עד 
 כולל יונים חיוביים לאוויר נקי וצלול• 

 מרהיב LCDשליטה דיגיטאלית וצג • 

 פונקציית שליטה על המהירויות  • 

 שינה ללילה פונקציתשונות כולל  תוכניותמגוון • 

 מהירויות משתנות 3• 

 סוגי רוח משתנים   3• 

 מעלות ימינה ושמאלה 80זווית ריצוד עד • 

 שעות 8טיימר דיגיטלי עד • 

 שלט רחוק בשליטה מלאה על המגדל• 

 שחור: צבע• 

 וואט 65: עוצמה• 

 

 ₪  270:עלות



 .תנור מיקרוגל אלקטרוני

 ליטר 26נפח תא 

 .וואט 900 -עוצמת גלי מיקרו

ý EXPRESS COOK - 
 .חימום מהיר

ý AUTU DEFROST - 
פ סוג  "הפשרה אוטומטית ע

 .ומשקל המזון

ý AUTO COOK 5 תוכניות  

 .קבועות לבישול אוטומטי

 Quick -הפשרה מהירה

Defrost. 
אוטומטית לחימום   תוכניות

ארוחות מוכנות קרות  

 .וקפואות

 .נעילת בטיחות לילדים

,  )רוחב(מ "מ 465: מידות

מ "מ 346, )גובה(מ "מ 280

 ,)עומק(

 .ג"ק 11.8: משקל

 ₪  280:עלות
 



מנירוסטה  , ליטר 4קערה בנפח • 

 .מוברשת
תנועת ערבול היקפית מלאה בכל  • 

 חלקי הקערה

מערכת גלגלי הנעה פנימית  • 

מתכתית לביצועים מושלמים לאורך  

 .זמן ארוך
מערכת אלקטרונית המבטיחה  • 

 .מהירות פעולה קבועה בכל עומס
 .מחברים שונים לאביזרים נלווים 3• 
מספר   6ווסת מהירות סיבובי בעל • 

 PULSEפעולת + מהירויות
 כיסוי קערה שקוף •

 שקט ביותר• 

רגליות גומי בבסיס המיקסר  • 

 .לפעולה יציבה
 וואט 600הספק עוצמתי במיוחד • 

 ₪  315:עלות



מנירוסטה  , ליטר 4קערה בנפח • 

 .מוברשת
תנועת ערבול היקפית מלאה  • 

 בכל חלקי הקערה
מערכת גלגלי הנעה פנימית  • 

מתכתית לביצועים מושלמים  

 .לאורך זמן ארוך
מערכת אלקטרונית המבטיחה  • 

 .מהירות פעולה קבועה בכל עומס
מחברים שונים לאביזרים   3• 

 .נלווים
 6ווסת מהירות סיבובי בעל • 

 PULSEפעולת + מספר מהירויות
 כיסוי קערה שקוף •

 שקט ביותר• 

רגליות גומי בבסיס המיקסר  • 

 .לפעולה יציבה
  650הספק עוצמתי במיוחד • 

 וואט  

 

 ₪  330:עלות



 .מסחטת מיצים מהירויות שונות

 מיכל המסחטה מנירוסטה

 .כוס מזיגה גדולה ומיוחדת

 75פתח הכנסת הפירות גדול במיוחד 

 .מ"מ

לקבלת משקה אחיד  מיקרוניפילטר 

 .וצלול

 .מנגנון נעילה ובטיחות

 .פתיחה וסגירה קלה ביותר

 .מתאים לפירות קשים ורכים

 

 .נירוסטה: שחור גימור/אדום: צבע

 )1400(וואט  800עוצמה 

 

 ₪ 315:עלות
 



 ILLUMINAכד 
  אילומינהכד נירוסטה מעוצב ויוקרתי מסדרת 

 בעלת מנגנון חכם לשליטה על טמפרטורת המים
 מעלות 100/90/80/70: מצבי הרתחה 4

משנה צבעים על פי  אילומינהטבעת אור ייחודית 

 .הגדרת ההרתחה
 .ליטר 1.7קיבולת 

 הרתחה במהירות מרבית - W3000עוצמה גבוהה 

 235₪:עלות
 

 LEGACYפרקולטור 
Advanced showerhead technology  - 

בארומה  , מנגנון ליצירת קפה איכותי במיוחד

על ידי פיזור מים בצורה שווה על  ,  משופרת

 הקפה הטחון

 –ליטר 1.25, שעות 24כולל טיימר  lcdמסך 
כוסות  10/ ספלי קפה קטנים  20מפיק עד 

 זכוכית

 1000Wהספק 

 ח"ש 195

Russell Hobbes 



  SLICE2 ILUMINAמצנם 
 

  אילומינהמצנם נירוסטה מעוצב ויוקרתי מסדרת 

 היוקרתית
מהיר   55%-ב –טכנולוגיית חימום וקלייה מהירה 

 יותר
משנה את הצבעים   - Illuminaטבעת אור ייחודית 

 במהלך הקלייה
אפשרויות לקלייה מחימום קל ועד השחמת לחם   6

 קפוא
 W1000הספק 

 

 ₪ 180:עלות
 



 

 
 מטאטא נטען ליתיום

פתרון מושלם לניקוי יומיומי  

רצפות  , של שטיחים

 בכל הבית ופרקטים
מסתובב משופר    היגוי

מתחת    קל ונוח  לתמרון

 .לרהיטים ובכל פינה בבית
מגבי צד האוספים אבק  

ולכלוך לאורך פנלים ובסמוך  

 לקירות
סוללות   – LI-IONטכנולוגיית 

ליתיום המבטיחות זמן  

 שימוש ארוך בין הטענות
דקות זמן פעולה   60עד 

 רציף לאחר טעינה מלאה

210 ₪ 
 



 

 

 

 easy storeמיקסר מתקפל 
 W 300הספק , מהירויות 6

מתקפל בקלות  ! ייחודי, ליטר 3.5קערת נירוסטה 

 חוסך מקום במטבח-לאחסון קל ונוח
 כולל קופסת אחסון לאחסון נוח

, מערבלי בצק   2, מקצפים 2: כולל אביזרים נלווים

 אביזרי ערבול 2

 
 ₪ 160:עלות

 



 

 

 מטחנת בשר מקצועית

וואט   1500(וואט  600מנוע  הספק
MAX LOCKED MOTOR) 

 .הילוך אחורי, מהירויות 2

 .יציבה במיוחד

 ₪ 260:עלות
 



 

 

אפייה על  -תנור להכנת פיצה 

 לבנים

1200W חימום  , בורר טמפרטורה

  246°Cעד 
בסיס אבן  , גופי חימום כפולים

 קראמית

 דקות 5אפיית פיצה פריכה ב 

 ח"ש 160:עלות
 



 סיר טיגון

 

 ליטר 4בנפח  נישלףמיכל 

  מיגווןלהתאמה לטיגון  טרמוסטט

 סוגי מזון

מנגנון בטיחותי כפול למניעת  

 התחממות יתר

חלון תצוגה לבדיקת מצב הטיגון  

מכסה הנפתח אוטומטית בלחיצת  

 כפתור

 ריחות וניטרולפילטר לסינון 

,  סלסלה גדולה וארוכה במיוחד

 לטיגון דגים בשלמותם

 ידית אחיזה ודפנות קרים

 וואט 2300

רשת טיגון גדולה במיוחד מתאים  

 לטיגון עופות בצקים ירקות

 גימור נירוסטה

היבואן   ברימאגי "אחריות לשנה ע

 הרשמי בישראל

 

 ,₪ 160:עלות
 



 מתנות מעוצבות



 

 "רגע של קפה"סט 

 

 חלקים 18

 ספלים 6,צלחות קינוח 6,קעריות 6

 שוקולד בפי וי סי ונשיקות במארז נייר, מגבת מטבח

 ח"ש 210:עלות



 :ר'בוצמארז 

 

כלי  , איכותי ר'בוצ

 חרס

 כיריים/ לתנור

משחיז  + סכין

 -סכינים

 פוד אפיל

 הגשה כלי,סילן

+  נשיקות,מעץ

 מרשמלו

 במארז נייר

 ח"ש 265:עלות



 

סט  , ארקוסטיל -מאורך ר'בוצ

קעריות   6,הגשה מעץ

ושמן   קמיליהרוטבי  2,למתבלים

   ה'דרגזית איכותי ושוקולד 

 ח"ש 215:עלות
 



מחבת סטייק איכותי מלא  

 בכל טוב

 
 ₪ 220:עלות

 



מגשי אינגליש   2,ספלים 6סט : סט שחור לבן

  מארז,סימארז שוקולד בפי וי ,מעוצבים 

 שוקולד מריר



 צלחות פסטה מלחיה   6+ צלחת הגשה: מארז פסטה

 כף פסטה, מגבות מטבח 2,פסטה לבחירה+ פלפליה

 ח"ש 155:עלות



שק  , קערת קרמיקה על מעמד עץ עם כפות עץ

 קעריות הגשה קטנות על מעמד עץ 3, תבלינים/אגוזים



 :מארז חגיגי הכולל

 מפת שולחן משובצת

 (מבחר מפות וגדלים)

 תפוח, זוג כפות עץ

 מיובש ואגוזי מלך

 במארז פי וי סי

 קונפיטורות בצנצנת 2
 ₪ 210:עלות

 



סט  , קנקן תה מפורצלן: מארז קרטון הכולל

מארזי שוקולד  2, כוסות ותחתיות מעוצב

 מארז שוקולד בפי וי סי, בקרטון



,  מחבת סטייק מלבני עם מלקחיים: הכולל מארז לסטייק

 2, תבלין לסטייק, סכיני סטייק 6, צלחות לסטייק מעץ 6

 כף מעץ, מכבות מטבח



 .קערת סלט מרובעת מזכוכית

אגוזים ותבלינים  ,  זרעונים: תערובת,אישיותקעריות  6

 .מטבח מגבת,לסלט

 .במארז קרטון



  2,כוסות זכוכית 6,קומקום מעוצב מיציקת ברזל

 חליטות תה



אתם תבחרו את הסיר והתכולה ואנו נארוז  

 חגיגי לכבודכם



 עם מכסה זכוכית רוסטר

 כפתור לטפטוף יין

 מגבות מטבח 2

 קמיליה רטבי 2

 צנצנת נשיקות

 במארז צלופן ה`דרגשוקולד 



הוא   iCakeהמקורי מבית + מולטיקייק

 .האוטומטי הראשון בעולם המולטיקייק

טיימר כיבוי שמכבה המכשיר אוטומטית  

 !לאחר הקצבת הזמן המיועד לאפיית המתכון

שמייתר את הצורך המסוכן   ON \ OFFמתג 

 !האפיהלשלוף כבל חשמל בסיום 

כלולות באריזה   4( פלטות מתחלפות 10עד 

 ).אופציונליות 6+ 

בטוח לשימוש   - PFOAללא  PFLUONציפוי 

 .באישור מכון התקנים הישראלי

לאפייה מהירה יותר ועוצמת   900Wעוצמת 

 !חימום אדירה

 :הפלטות הכלולות באריזה

טוסטים  , להכנת וופל בלגי -פלטת וופל 

 .מלוחים ומתוקים

להכנת פלאפל במינימום   - קייקפופספלטת 

,  כדורי פירה, על מקל קייקפופסעוגות , שמן

 .כדורי גבינות ועוד המון

טעימים   דונאטסלהכנת מיני  דונאטספלטת 

מושלם  . דונאטסומגוון מאפים מלוחים בצורת 

ולמגוון אירועים  " לטעום"לשכנוע ילדים 

 .ואפילו ארוחות ערב טעימות וקינוחים

מגוון   -פשטידות , קאפקייקס, מאפינספלטת 

 ענק של מאפים מתוקים ומלוחים ובריאים

 ₪ 235:עלות
 



 פנאי וטקסטיל
 



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

 .בכל מצב ובכל עת, על האש בכל מקום
 ).פחם דיסקיות 5( קופסת פחמים + מחיר גריל  

 ח"ש 285

 ח"ש 540שווי שוק 

 



 גזיבו

 הנפתחת ונסגרת ללא מאמץ גזיבוסככת צל 

 הודות לפטנט ייחודי ובלעדי הכולל

 שלד פנימי בצורת מוט טלסקופי מתקפל  

 עוגני חול צדדים 4-ו

 ללא חבלים ויתדות מיותרים

 כולל מארז נשיאה ,VUבד מסנן קרינה 

 מ"ס 190X190גודל 

160 ₪ 
 

 או לרכב /מחמם נייד לבית ו/מקרר

 שקט AC/DCמנוע 

 מעל לטמפרטורת החדר /מעלות מתחת 15

 עם ידית נשיאה נוחה

 V12עם חיבור למצת הרכב 
 חיבור לחשמל 220Vאו 

 ליטר 27

 ח"ש 245



 אנשים 4 -ל  גזיבוצלייה מיני 

280 ₪ 
 ח"ש 799שווי שוק 

 אנשים 8 -ל  הוריזוןצלייה 

 ח"ש 300

 ח"ש 860שווי שוק 

 אנשים 5 -צלייה נירוונה ל 

 ח"ש 225

 ח"ש 650שווי שוק 



Sensor-CMOS WXGA HD 

 photographic chip 

- : Screen-HD2.7 inch TFT;CPU-Syntek(TaiXing) 

- : Resolution-VGA/1.3M/2M/3M/5M;Support Photograph 

- : Photograph degree-140 degree (Rotation 280 degree) 

- : Storage way-H.264; JPEG Picture format; 50mA Battery 

- : 4X Digital Zoom; Built-in HDMI; Support HDR; With Infrared night vision 

- : Video format-MOV;Support TF 4G to 32G; 3 MIns Cyclic video recording 

- : G-Sensor:Built-in 3 Axis; Support:Motion detection/Recording/Parking 
recording 

- : Support:Boot automatically video;Delay power off-2/5/10minutes; 
Support Holder 

- : Languages:Chinese/ English/ Japanese/ French/Russian/Italy/German 
language/Spain/language in Korean    

 270:עלות

 ₪  1299שווי שוק 

 אקטריםמצלמת 

מצלמת דרך דו כיוונית  

 16G זכרוןכולל כרטיס 
 

SPORT PRO  





 

 

שרוול  + מושב עיסוי אורתופדי רב תכליתי 

 רכב/משרד/ לחץ מתכוונן לשימוש בבית 

 ₪ 210:עלות
 ₪ 300:שווי החלפה

 

חיבור , חימום+ כרית עיסוי למושב כולל רטט 

 רכב/משרד/לשימוש בבית, למצת הרכב

185 ₪ 
 ח"ש 300שווי החלפה 



, רטט, שלט+ כרית עיסוי שיאצו 

,  כתפיים/גב/רב תכליתית  לצוואר

 כולל חימום

300  ₪ 

 ח"ש 500שווי החלפה 

 מכשיר עיסוי חשמלי מקצועי

 חימום+ ראשים  3,עיסוי הקשה 

 ח"ש 240

 ח"ש 400שווי החלפה 



 חימום + ראשים  6, מדרך עיסוי שיאצו 

 ח"ש 250

 ח       "ש 600שווי החלפה 

 מכשיר עיסוי שיאצו רב תכליתי  

לפירוק לשני חלקים  ניתן,חימום+ 

מדרך :ומאפשר מגוון שימושים 

 לכתפיים ולצוואר, לגב, לרגליים

 ח"ש 280

 ח"ש 600שווי החלפה 



 משאבה+בריכה שפה מתנפחת 

 גאלון 300

 מ"ס 300x76: מידות: מידות 

 ליטר 3,618: נפח מים 

 .פתח ניקוז ויציאת מים התחתית 

 .עמיד במיוחד PVCעשוי  

 גאלון 300כולל משאבת פילטר  



 מיטה מתנפחת
KING BED 

 :מידות 

203x152x40 מ"ס 

 PVC בשילוב בד קטיפתי 

 קונסטרוקציה פנימית 

 משאבה חשמלית משולבת

 רכב/לבית

 הכנסת אוויר/ הוצאת  

 סוגי פיות ניפוח 3

 ₪ 160:עלות
 



 אוהל פתיחה מהירה

 INSTANT 4 -ל
 :מידות 

235x210x130 מ"ס 

 מוטות מובנים באוהל 

 פשוטים -הרכבה וקיפול 

 דוחה שמש –בד כסוף  

 TORNADOזוגי שק שינה 

 מטר 2.2*1.4:מידות

 פוליאסטר 100%

 בטנת פליס נעימה



של   8-ל AMIGOאוהל איגלו 

הנו אוהל   GO NATURחברת 

 .אוורירי ופשוט להרכבה, קייצי

 2-לאוהל דלת כניסה ענקית ו

 .חלונות גדולים

 

האוהל עשוי מבד פוליאסטר  

190T  1000 הדוחה מיםMM 
PU. 

מוטות מתקפלים   2לאוהל 

 11העשויים פיברגלס בעובי 

 .מ"ס

רצפת האוהל עשויה מחומר  

עמיד יותר וקשיח נגד שחיקה 

ומונע מקוצים ונוזלים כגון בוץ  

 .PE 110GR -לחדור לאוהל
 דקות 3-זמן הרכבת האוהל כ

 
 ₪ 320:עלות

 



 ליטר 42/5/1.25 קומבוגלגלים +סט קירור כחול 

 'ח"ש 305

 מושבים בייסיק בסיס כסוף בד כחול 3נדנדה 

 ח"ש 370



 תיק אחסון נשלף לגג הרכב

 מ”ס 120/50/40-55: 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"ש 200



DARNA  יק גרי'מנגל חשמלי מג 

 שח 240

 סוזוקי מברגה
 . V 64 מהיר.מסוללות  2במזוודה  

 '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 שונים 13המכילה 

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

 מטען הסוללה מיועד להטענה מהירה של שעה אחת בלבד

 ח"ש 265



 סוזוקי מכונת שטיפה בלחץ

 בר 110: לחץ מקסימלי

 ליטר בשעה 390: ספיקת מים מרבית

 צלזיוס 40°: 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"ש 325



מעניק   SHADESשל  ציליהאוהל 

בפני קרני  97%-95%הגנה של 

המוצר מיוצר בישראל מבד  . השמש

קל  . לייקרה איכותי תוצרת איטליה

,  הרכבה פשוטה ומהירה, לנשיאה

  .הצללה אסתטית ומעוצבת

 L, 225X210:מידה
 ליחידה₪  240:מחיר

 קיים בגדלים נוספים



 + עם שני פתחים 4אוהל ל 

+ 

 נייטשרערכת קפה לשטח גו 

 

 200 ₪ 



 8-ל AMIGOאוהל 

 אנשים

300 ₪ 
 שווי בחנויות

499 ₪ 
הינם   Amigoאוהלי 

אוהלים קלים להקמה  

מאד  , ומיועדים לקמפינג

מאווררים ומותאמים  

 .לתנאי מזג האוויר בארץ



- Minipresso לשטח  מכונת אספרסו 

 ח"ש 190

 ערכת קפה בתיק צד

קיימים סטים  (סט קפה מושלם לטיולים 
 )₪ 95מ

 ₪ 270:עלות
 



שולחן קמפינג  

מתקפל לשטח 

ולים קומפקטי  

,  ונוח לשימוש

פתיחה  

מהירים ופשוט  

 לתפעול

עלות  

 ₪ 110:שולחן
 

 זוג כסאות שטח

:  מסגרת ,משולב רשת אוורור ,600Dפוליאסטר : אריג

 .פאודרמ עם ציפוי "מ 16מתכת 

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

 ג"ק 120: מרבי

 ₪ 220:עלות זוג כסאות
 



זוג כסאות  

 איכותיים ביותר

 ח"ש 380



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

 ₪ 220:עלות



מי לא אוהב ארוחות שטח  

עשירות  , מפנקות

, בניחוחות וטעמים

המעניקות גם חווית בישול  

בחברה ומשרות קסם של 

את כל זה ניתן  ? אווירה

 ...הפויקהלהשיג עם 

 

 שונות להזמיןבמידותניתן 



 

מבחר תרמילים איכותיים  

 במחירים ובגדלים שונים

 



 מזוודות   3סט 
SWISS WINNER  שמונה גלגלים 

 28, 24.'20גודל 

 ח"ש 315

  SWISS WINNERמזוודות  2סט 
 24.28.'שמונה גלגלים 

 ח"ש 222



זוג מזוודות  

אינטש   20

עלייה  

 למטוס

 איכותיות

 ח"ש 190



|  28' | יח 3סט מזוודות קשיחות 

 SWISSאינטש  20| 24
ARIZONA  פוליפרופלין, פטרול  

 עם הרחבה בלעדי!!!!! הכי חזק 

 שנים אחריות   

 מידות כולל גלגלים 

אינטש   28מזוודה גדולה 

77X51X31 130נפח כ / מ "ס 

 ליטר  

אינטש   24מזוודה בינונית 

66X46X28 90נפח כ / מ "ס 

 ליטר  

אינטש  20מזוודה קטנה 

55X37X23 55נפח כ / מ "ס 

 ליטר  

בינונית  / ג"ק 4.8משקל גדולה 

 ג"ק 3.1קטנה / ג "ק 4.0

490 ₪ 
 ח"ש 1050שווי בחנויות 



 סט מזוודות קלות

  20 :סט מזוודות בשלושה גדלים

”/ 24 ”/ 28 ” 
 כל מזוודה נמכרת גם בנפרד• 

 מזוודות קלות במיוחד• 

פוליאסטר חזק  ריפסטופבד • 

 במיוחד

 עיצוב חדשני• 

 צבעים אופנתיים• 

 תא מרכזי גדול• 

 שני תאים קדמיים עם רוכסן• 

 שני כיסים פנימיים עם רוכסן• 

 ידית טלסקופית עם כפתור לחיצה• 

 פינות גומי חיצוניות להגנה• 

 מאלומיניום טרולימנגנון • 

ארבעה גלגלים המסתובבים ב • 

360°-  
 שתי ידיות אחיזה• 

 מחיר תלוי בשילוב הגדלים 

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


  טרולימזוודות  3סט 

קשיחות בגדלים 

צבע " 28,"24,"20

  שחור

 ₪  330:עלות

chromex  



 מזוודת עליה למטוס קשיחה כסוף או כחול
130  ₪ 

 ח"ש 300שווי החלפה 



 

  עצמתיתערכת מטען 

להטענת חירום של רכבים 

וכן מכשירים ניידים מכל 

 .הסוגים

 
 ₪ 330:עלות

 
 



 STARדגם  JERSEYסט זוגי 

 ₪ 315:עלות

 ₪ 689.9:שווי החלפה ברשת

 



White night 

מארזים מפנקים מבית ורדינון  

החלפה ברשת   אופציתעם 

 ורדינון

 כותנה 100%סט מצעים זוגי 

 ₪ 200:עלות
 ח"ש 599:שווי החלפה

 הארט
 ברטרו



 ולייטה'ג

מארזים מפנקים מבית ורדינון  

החלפה ברשת   אופציתעם 

 קיים במבחר דוגמאות. ורדינון

 כותנה 100%סט מצעים זוגי 

 ₪ 200:עלות
 ח"ש 599:שווי החלפה

 קאונטרי



 

 מיני מאוס

 כותנה בד,זוגיסט מצעים 
 ₪ 200:עלות

 
 ₪  649:שווי החלפה ברשת

מצעים במחיר 

 מיוחד

החלפה גבוהה  

 !!!במיוחד



 אמה

 

 מייגן

סט מצעי סאטן זוגיים מפנקים  

 ואיכותיים

 ₪ 280:עלות
 ₪  700:שווי החלפה ברשת



 שמיכת חורף זוגית נוצות אווז

שווי החלפה  ₪  280:עלות

 ₪  699:ברשת
   -פלומה 12%,שמיכת נוצות אווז

 גיזו 200/220

 ח"ש290:עלות

 ₪ 799.9:שווי החלפה ברשת
 



 :אקסלוסיב

 סדרת מגבות חדשה

 ZEROכולה מחוטי כותנה , 
TWIST,100% כותנה 

 משובחת

המגבת מצטיינת ברכות וספיגה  

 גבהה בשל היותה ארוגה

 .מחוט כפול

 , GSM 650משקלה 
תחושת הרכות מורגשת לפני 

 ואחרי הכביסה ונשמרת

 לאורך זמן

 

  3)+ 130*70(מגבות גוף 2סט 

 )90*50(מגבות פנים

 

ניתן לעשות שילובים  (₪ 245:עלות

 )שונים בהתאם לתקציב כמובן

 ₪ 740:שווי החלפה ברשת
 

 

 מגבות 5סט 



מגבת פנים  -אפור בהיר  טאצדרים 

 אפור בהיר סמ 50/90

 100%כותנה 

 ₪ 79שווי החלפה ₪  25
70/130 

 כותנה100%

 ח"ש 120שווי החלפה ₪  42

 אורבן

 גודל פנים 50/90

 ₪ 89שווי החלפה ₪  30
 גודל גוף 70/130

 179שווי החלפה ₪  48

 ח"ש



   כותנה 100%מצעים זוגיים 

 במגוון דגמים

 ₪ 180:עלות המתנה
 

 ₪ 599:שווי החלפה ברשת 
 



  100%סט מצעים זוגי סאטן  

 כותנה סרוקה
 ₪ 259:עלות

 ₪  699:שווי החלפה ברשת

דגם אליסון  

 סאטן

 

 סאטן קרלהדגם 

 



 סט אמבטיה מעוצב
 כיתן 70/140מגבות גוף  2

 כיתן 50/90מגבות פנים  2

 כלי סבון מעוצב

 כלי מברשות שיניים  

 מברשת אסלה

 40/60שטיחון אמבט 

 ח"ש 230



 

 'ללין'שינה בלבן מבית 

 
סט מצעים זוגי ומפנק  ∙ 

 כותנה 100%

 סדין זוגי, ציפה, זוג ציפיות

 

 210 –עלות לאחר הנחה 

 ₪ 529שווי המתנה 
 



 

 ,כותנה 100%, חלקים 4סט מצעים זוגי 

160X200 צבעוני, מ"ס   

 ₪ 190:עלות
 ₪  650:שווי החלפה ברשת



 זוג כריות שינה אורתופדית

,  אלסטית ויסקויצוקה  

תעלות אוורור להורדת  

בד משולב  , הטמפרטורה

 סיבי במבוק

240 ₪ 
  800שווי החלפה בחנויות 

 ח"ש



 מארז ללין בלבן

 
 כותנה 100%זוג חלוקי מגבת מפנק ∙ 

מידה  , כותנה איכותיות 100%מגבות גוף  2∙ 

130  *70 
 

 ח"ש 270

 ח"ש Laline 759שווי החלפה ב 



 מגש פינוק

 חלוק רחצה נעים ורך

 DIVD 50X90מגבות  2
 מפיץ ריח

 ח"ש 215

 מארז מקלחת מפנק

 מארז חורף מפנק

שמיכת  
REENE200X220 

 מאגים לשתייה חמה 6

 מגש מלבני

 CHEFמצקת 

 ח"ש 215



 רזי 'סט זוכי ג
OH MICKEY 

 ח"ש 215

 OH MICKEYסט מצעים זוגי 



 פטיפון דיגיטלי מקצועי -פטיפון 

 רטרופטיפון איכותי בעיצוב 

 ויניללהשמעת תקליטי 

 אופנתית רטרובאריזה מעוצבת כמזוודת 

 עשוי עץ בציפוי דמוי עור

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

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

 לקבצים דיגיטאליים

 FMרדיו מובנה 
35 X 25.5 מ”ס 

 ח"ש 270



 ח"ש  365



 מצלמות אבטחה

 ח"ש 225

 ח"ש 210



 מקרופוןאוזניות אלחוטיות עם 

 ח"ש 260



 ח"ש 215



 ח"ש 200 ח"ש 180



 ח"ש 180



 ח"ש 250



 900EP-HXעם דיבורית דגם  IN EAR TRULY WIRELESSאוזניות 
  :תכונות ורכיבים

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

 .Bluetooth 4.1 (A2DP, AVRCP)תקן האודיו האיכותי  • •
 .מטר 9.5קליטה אלחוטית לטווח של עד  •

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

 .  איטום ובידוד רעשים, סטים של מתאמי אוזניים בגדלים שונים להתאמה אופטימלית 4 •

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

  .Google Assistantאו  Siriניתוק שיחות והפעלת /מענה, מוזיקה
 .  שעות השמעה אלחוטית 3יון נטענת המאפשרת עד -סוללת ליתיום •

מחזורי טעינה   15קופסת נשיאה וטעינה מהודרת בעלת סוללה מובנית המאפשרת  •

 .  שעות שימוש באוזניות 45שהם 

 .ומשמשת גם כמטען לכל טלפון נייד USBקופסת הטעינה בעלת כניסת  •

280₪ 
 ח"ש 500שווי בחנויות 281



  ON EARאוזניות 

 דיבורית+בלוטות
230 ₪ 

 ח"ש 450שווי בחנויות 

 

 אלחוטיות   אוזניות 
303HP-Jam Out There HX 

 ON EARאוזניות 

עם מנגנון ביטול רעשים  דיבורית+בלוטות

 ANCאקטיבי 

 ח"ש 200

 ח"ש 350שווי בחנויות 





 

נטען  ' רמקול נייד בלוטות
  Chant Mini -דיבורית + 

 ₪ 185:מחיר
 ₪ 250:עלות צרכן

 

 דיבורית+ נטען ' רמקול נייד בלוטות
235 ₪ 

 ח                "ש 400שווי בחנויות 



נטען  ' רמקול נייד בלוטות

עמיד במים  , דיבורית+ 

צף על  , ובפני זעזועים
  Chant Sport -פני המים 

 ₪ 305:עלות
 ח"ש 500:שווי צרכן

 No  -Marleyרמקול נייד 
Bounds Sport 

 יבואן רשמיJA-EM 016 |דגם 

+  נטען ' רמקול נייד בלוטות

 דיבורית
 עמיד במים ואבק

270 ₪ 
 ח"ש 400שווי בחנויות 



שריפת  , מרחק, מד כושר המציע חיווי על צעדים

הצמיד  . זמן פעילות יומי ואיכות שינה, קלוריות

 עמיד במים ובעל זמן סוללה ארוך של עד שבוע

Runtastic 



וטעינה  H7כולל משדר   A300 שעון דופק 

 USBבאמצעות 
ללא צורך   M200 שעון דופק

 GPSברצועת דופק כולל 



 כיסא מחשב איכותי

 210 ₪ 



 ח"ש 309



 ח"ש 239



 ח"ש 200


