
לקוחות יקרים!
עקב המעבר למצב חירום

אנו נותנים שירות הזמנות ומשלוחים

לקבלת תמונות והזמנות

 
052-7457327

בלבד

 

homtop1@gmail.com

בתפילה מנע מגפה מנחלתך

מתנה

בקניה מעל 250

בקניה מעל 650
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למביא מודעה זו
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 1100
ש"ח

 G3 ארון 3 דלתות תליה + מדפים
לבן/קרם

מידות: ר. 90 ס"מ ג. 181 ס"מ ע. 50 ס"מ

ארון תליה + מדפים G2 לבן/קרם
מידות: ר. 60 ס"מ ג. 181 ס"מ ע. 50 ס"מ

 649
ש"ח

 G6 ארון  6 דלתות 3+ מגירות
מידות: ר:180  ס"מ, ג:181  ס"מ, ע51: ס"מ

 K2 כוננית לספרים  +2 דלתות
מידות: ר:55  ס"מ, ג:163  ס"מ, ע:22 ס"מ

 249
ש"ח

K7B ספריה
מידות: ר. 60 ס"מ ג. 180 ס"מ ע. 25 ס"מ

 269
ש"ח

 K7 כוננית לספרים 
מידות: ר:55  ס"מ, ג:163  ס"מ, ע:20 ס"מ

 199
ש"ח

 349
ש"ח

END11 ארון מדפים/ מזווה
לבן/קרם

מידות: ר. 60 ס"מ ג. 181 ס"מ ע. 50 ס"מ

 469
ש"ח

 499
ש"ח

ארון צר END10 2 לבן/קרם
מידות: ר. 30 ס"מ ג. 186 ס"מ ע. 32 ס"מ

 329
ש"ח

ארונית + מגירה D-01 לבן/קרם
מידות: ר. 60 ס"מ ג. 90 ס"מ ע. 35 ס"מ

 369
ש"ח

D-04 ארון מדפים 4  דלתות
מידות: ר. 60 ס"מ ג. 180 ס"מ ע. 35 ס"מ

 549
ש"ח

ארון מדפים END 12  לבן/קרם
מידות: ר. 60 ס"מ ג. 134 ס"מ ע. 32 ס"מ

 390
ש"ח

D-02 ארון  4 דלתות+ מגירה
 לבן/קרם

מידות: ר. 60 ס"מ ג. 170 ס"מ ע. 35 ס"מ

 599
ש"ח

שןלחן לימוד M-1  צבעים שונים
מידות: ר. 90 ס"מ ג. 73 ס"מ ע. 60 ס"מ

 199
ש"ח

 369
ש"ח

K-9 שולחן+כוננית מדפים
צבעים שונים

מידות: ר. 138 ס"מ ג. 120 ס"מ ע. 45 ס"מ

 329
ש"ח

שולחן+ מדפים M-3 צבעים שונים
מידות: ר. 95 ס"מ ג. 126 ס"מ ע. 60 ס"מ

 279
ש"ח

 D012 חידת מדפים
מידות: ר. 45 ס"מ ג. 102.4 ס"מ ע. 29.7 ס"מ

 249
ש"ח

 799
ש"ח

 G4 ארון 4 דלתות תליה + מדפים
לבן/קרם

מידות: ר. 120 ס"מ ג. 181 ס"מ ע. 50 ס"מ

מיניפיקספרזול

1890
ש"ח

ארון למיקרוגל END6 לבן/קרם
מידות: ר. 60 ס"מ ג. 173 ס"מ ע. 31.5 ס"מ

END-9 שולחן+כוננית מדפים
צבעים שונים

מידות: ר. 120 ס"מ ג. 121 ס"מ ע. 51 ס"מ

מיניפיקספרזול מיניפיקספרזול

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזול

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזולמיניפיקספרזול

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזולמיניפיקספרזול מיניפיקספרזול

מחלקת ריהוט איכותי
הארונות מיוצרים מפלטות אירופאיות עבות במיוחד עם קנט בציפוי PVC בעובי 0.4 ממ לשמירה מפני לחות רוב המוצרים 
מגיעים עם פירזול  מיניפיקס  לאורך חיי מוצר ארוכים ואפשרות לפירוק והרכבה חוזרים כל הארונות בשיטת שלם וקח.
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 K2B כוננית לספרים  +2 דלתות
מידות: ר:60  ס"מ, ג:180  ס"מ, ע:25 ס"מ



כסא שדרת מתכת יציבה
צבע בתנור, מרופד | צבע לבן 2 סוגים

&180 = 1 
&600 = 4

 ארון צר פתוח + דלת
ר.30 ס"מ ג.173 ס"מ ע.31.5 ס"מ

 289
ש"ח

 259
ש"ח

R-9K כוורת 
מידות: ר.100 ס"מ ג.150 ס"מ ע.33 

 299
ש"ח

שרפרף חזק ממתכת מרופד 
צבעים שונים

99 = 1
279=3

 M4שולחן עבודה + מדפים
ר.115 ס"מ ג.74.4 ס"מ ע.60 ס"מ

 279
ש"ח

 R4 מדפים מדורגים 
ר.120 ס"מ ג.64.5 ס"מ ע.18.2 ס"מ

 85
ש"ח

 R3מדפים מעוצבים 
ר.80 ס"מ ג.23.6 ס"מ ע.18.2 ס"מ

 110
ש"ח

 R-G כוורת 9 תאים 
מידות: ר.120 ס"מ ג.150 ס"מ ע.33 

 489
ש"ח

 128
ש"ח

K0-1 שידה 
ר.40 ס"מ ג.58.6 ס"מ ע.30 ס"מ

 129
ש"ח

3 מגירות  G2D ארון תליה

 759
ש"ח

ארון לתליה עם מדף פתוח 
 מתאים למטבחים ועוד

 299
ש"ח

 שידה 2 מגירות
ר.40.5 ס"מ ג.50 ס"מ ע.40.5 ס"מ

 R-5מדף מעוצב 
ר.100 ס"מ ג.31.8 ס"מ ע.18.2 ס"מ

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזול

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזולמיניפיקספרזול

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזולמיניפיקספרזול מיניפיקספרזול

מחלקת ריהוט איכותי
הארונות מיוצרים מפלטות אירופאיות עבות במיוחד עם קנט בציפוי PVC בעובי 0.4 ממ לשמירה מפני לחות רוב המוצרים 
מגיעים עם פירזול  מיניפיקס  לאורך חיי מוצר ארוכים ואפשרות לפירוק והרכבה חוזרים כל הארונות בשיטת שלם וקח.
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דגם חלק: 899&
דגם שיש/אפוקסי: 999&

שולחן עץ + 4 כסאות מרופדים
גודל  110* 75 נפתח ל 170ס"מ

כסאות חזקים במיוחד+
שדרת מתכת יציבה, צבע בתנור מרופד

&250 = 1 
&800 = 4

1800
&1390

שולחן זכוכית + 4 כסאות מרופדים 
חזקים מאד )דגם חדש( צבעים שונים

גודל  110*75 נפתח ל 170 ס"מ

כסא מעוצב יציקת מתכת +
נח במיוחד, מרופד

&250 = 1 
&800 = 4

שולחן עץ + 4 כסאות מתכת מרופדים 
מעוצבים וחזקים פתיחה אוטומטית 

גודל 130*80 נפתח ל 168 ס"מ צבע שחור/לבן.

+

2000
&1650

 439
ש"ח

ארון נעליים END 4  + תא עליון 
ר.73 ס"מ ג.101 ס"מ ע.35 ס"מ

 349
ש"ח

ארון נעליים END 7 נמוך + כרית 
ר.70 ס"מ ג.53 ס"מ ע.35 ס"מ

 279
ש"ח

ארון נמוךEND 3  4  מדפים 
ר.82 ס"מ ג.112 ס"מ ע.35 ס"מ

 449
ש"ח

 END 5 ארון נעליים 
ר.74 ס"מ ג.121 ס"מ ע.28 ס"מ

מיניפיקספרזולמיניפיקספרזולמיניפיקספרזול מיניפיקספרזול

מיניפיקספרזול
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רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 
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המותג האמריקאי
שיעשה לכם סדר בבית

סט 5 שקיות וואקום איכותיות
בגדלים שונים

מדף עליון ומדף תחתון.
מידות: ג': 186 ס"מ, ע': 45 ס"מ, ר': 91 

ס"מ.

מידות: ג': 179 ס"מ, ע': 48 ס"מ, ר': 
144 ס"מ.

ניקל איכותי | 4 גלגלים | מנגנון עצירה. 
מידות: ג': 135 ס"מ, ע': 37 ס"מ, ר': 73 ס"מ.

3 קומות
ניתן להפריד ל-3 מתקנים שונים.

מידות: ג': 58 ס"מ, ע': 33 ס"מ, ר': 75 ס"מ.

עשוי מתכת עמידה ואיכותית | עמיד בפני 
אדים | אידיאלי למקלחת ולחדרי שירות. 

מידות: ג': 152 ס"מ, ע': 32 ס"מ, ר': 28 ס"מ.

₪79

שקיות / קוביות וואקום

₪399

מתלה נייד חזק ממתכת

₪299

מתקן ל-50 זוגות נעליים

₪73₪189

מתקן 6 קומות לאיחסון

₪199

מתלה נייד ממתכת

מעמד נעליים מבמבוק מודולרי

אידיאלי מעל האסלה. מידות:
ג': 172 ס"מ, ע': 28 ס"מ, ר': 61 ס"מ.

עם  גלגלים | נפתח לגובה ולצדדים 
ומאפשר תליה קלה ונוחה. מידות:
ג': 162 ס"מ, ע': 45 ס"מ, ר': 91 ס"מ.

₪199

מתקן 4 קומות איחסון

₪159

מתלה נייד לבן

שרפרף מתקפל

מעמד 3 קומות + תלייה

₪69

₪399

3 קומות, חזקה במיוחד.
מידות: ג': 72 ס"מ, ע': 9 ס"מ, א': 36 ס"מ.

איכותי וחזק המאפשר תלייה מרובה.
עשוי מתכת חזקה. מידות:

ג': 188 ס"מ, ע': 49 ס"מ, ר': 115 ס"מ.

₪349

עגלת הגשה 

₪299

מתלה רב תכליתי נייד

כולל משטח עבודה. שחור / שקוף
מידות: ג': 65 ס"מ, ע': 40 ס"מ, ר': 60 ס"מ.

מתאים לדפים. 2 צבעים.
מידות: ג': 95 ס"מ, ע': 37 ס"מ, ר': 33 ס"מ.

₪399

סידורית- 10 מגירותסידורית 12 מגירות

₪299

5 שנות 
אחריות

שנתיים 
אחריות

שנתיים
אחריות

שנתיים
אחריות

שנתיים
אחריות

שנתיים
אחריות

שנתיים
אחריות

שנתיים
אחריות

שנתיים
שנתייםאחריות

אחריות

שנה
אחריות

שנה
אחריות

שנתיים
אחריות

שנה
אחריות

איכותי וחזק עד 136 קילו.

מידות:
ג': 179 ס"מ, א': 65 ס"מ, ר': 32 ס"מ.

₪299

עגלת הגשה 

סל כביסה מחולק ל2/3סל כביסה מחולק ל-3 

 עם גלגלים מקצועי ויציב במיוחד
בדגמים לבחירה

מתקפל בצורה מהירה וקלה

&129

2-

בשילוב קרש גיהוץ

&349 &189

&149

מתלה בגדים מתכתי

בשילוב פלסטיק על גלגלים לניוד קל

&95

מתקן נעלים מודורלי

10 קומות שיעשה לכם 
סדר בחדר השינה

&129

מתקן נעלים מתכת

5 קומות

פתרונות אחסון
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בס"ד

ש"פ
ט.ל.ח. המחירים בתוקף עד יד ניסן ת

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

ממששדדררגגייםם  ללככםם  אאתת  ההאאממבבטטייהה

גגררייםם  בבדדייררהה  ששככווררהה??
אאייןן  ללככםם  זזממןן  ללקקדדווחח??

  ללאא  ררווצצייםם  ללההררווסס  אאתת  ההקקררממייקקהה??
מוצרי אמבטיה בהדבקה חזקה 

מתלה  ווים

מתלה
למגבת

דיספנסר 
זוגי לסבון

דיספנסר 
בודד לסבון

אחסונית
לנייר טואלט

מתלה לנייר
טואלט סגור

מתלה לנייר
טואלט פתוח

כוס 
למברשות 

שיניים

מברשת 
אסלה

מתלה בודד

פאנל פינוק למקלחת
גוף נירוסטה 

ראשי מקלחת נירוסטה. 
מקלח עד  מצבים, 

ג'טים מתכווננים למסאג'. 
בורר  רב מצבי 

המאפשר הפעלה של כל 
מצב בנפרד וגם  מצבים 

ביחד

מערכת משולבת 
למקלחת מאלומיניום
מוט אלומיניום שאינו 

מחליד לעולם, ראש 
גשם מפואר  מ"מ 
סבוניה. מתחבר בקלות

וו כפול

טבעת
למגבת סגורה

מוט כפול 
למגבות

 שנות שנות
אחריותאחריות

שנתייםשנתיים
אחריותאחריות

 שנות שנות
אחריותאחריות

מושב אסלה משפחתי
גם לילדים וגם למבוגרים. 

מושב ילדים  נשלף כשאין 
כבר צורך

ש"ח

159
ש"ח

זרוע מתלה למגבות

2 זרועות 49 ש"ח

3 זרועות 65 ש"ח

4 זרועות 85 ש"ח

מדף למגבות

 ס"מ  ש"ח
 זרועות  ש"ח

מדף פטנט מעל הניאגרה

ש"ח

מדף מגבות
משולב מתקפל )רוחב 60 ס"מ(

249

מערכת משולבת 
למקלחת סופר 

מאקסימו
- מוט נירוסטה 

מברשת 
- ראש גשם  מ"מ

- מקלח יד  מצבים
- בורר מצבים מפליז

דיספנסר חשמלי לסבון
לנוחות מירבית

מתקן נייר משולב
לגליל נייר טואלט + נייר חתוך

איחסונית נייר טואלט
ומעמד לטישו חתוך ולנייר 

טואלט

מדף 
לאמבטיה

ש"חש"ח

שנתייםשנתיים
אחריותאחריות

ש"ח

יחידת אמבטיה מראה 
קריסטלית מחוסמת +מדפים 

איכותית מאד. מידות:
ס"מ ס"מ ע: 14.5 ס"מ, ר:  ג: 

יחידת אמבטיה מראה 
קריסטלית מחוסמת +מדף 

איכותית מאד. מידות:
ס"מ ס"מ ע: 14.5 ס"מ, ר:  ג: 

ש"חש"ח

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 
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קולפן איכותי + מברשת
להבריש ולנקות פירות וירקות

נשבר לכם מעגלות שוק פשוטות?
עגלת שוק ענקית וחזקה מאוד.

כושר נשיאה:  ק"ג. גלגלים
ממתכת, גלגלים קדמיים מסתובבים

ש"ח

פומפיה עם מיכל איסוף
מדף מתחת למדף מפלסטיק

 ס"מ

עגלה  גלגלים
אידיאלי להעברת משאות כבדים 

מצויד בידית להובלה. עומס נשיאה 
 ק"ג. גודל 

מגן אצבעות לדלת לבטיחות הילדים.
מגיע עם דבק מוכן להרכבה.

איכותי מאוד.

ש"ח

26.90
ש"ח

49.9
ש"ח

ש"ח
ש"ח

ש"ח

ששננוותת  אאחחררייוותת

וילונות אמבטיה איכותיים ומעוצבים
* בד מטריה דוחה מים ועובש * מגוון דגמים, כותרות, תחרות * הדפסה במגוון

1.80X1.80 | 2.40X1.80 | 1.20X1.80 | 1.8X2.00 :צבעים. * מידות

ערכת הדבקה עוצמתית 
דבק מל+זרז מתאים לפלסטיק,

משקפיים... צעצועים, זכוכית, מתכת,

יוצאים לכם מים מהמקלחון?
הגיע הזמן להחליף מגב לדלת!

מגב גומי למקלחונים 8/6 מ"מ

לא נמאס לכם שהדלי נשבר?
דלי מתקפל חסכוני במקום ליטר

קשה לכם לסחוב את כל הכביסה? 
רוצים להזיז את העציץ כשאתם 

עגלה חזקה עד  ק"ג,  שוטפים?
מתאימה לכל מטרה. גודל 

מחפשים עגלת ירקות חזקה
שתחזיק זמן רב? 

עגלת ירקות מחומר חזק
עם גלגלים

מנהלים מעון / גן?
סידרת כלי הפלסטיק הטובים ביותר.

חזקים ועמידים לאורך זמן, תוצרת ישראל. סוגי כוסות וצלחות

שער בטיחות לילדים
מעץ / מתכת, עם או בלי קדיחה

שער מתכת
בואקום

 ש"ח

ניתן להשיג סוללות למכשירי 
שמיעה- כל הדגמים

ש"ח   קומות

ש"ח   קומות

הוונטה באמבטיה לא ממש עושה
אולי אתם צריכים  את העבודה?

מפוח?
וונטה / מפוח של חברת 

6/4 אינצ'. ייעוץ בחנות

18.9  ש"חש"ח
ש"ח 

חובה
בכל 

בית

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 
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וואקום שלא נופל!
גם מקרמיקה לא חלקה!

גגררייםם  בבדדייררהה  ששככווררהה??
אאייןן  ללככםם  זזממןן  ללקקדדווחח??

  ללאא  ררווצצייםם  ללההררווסס  אאתת  ההקקררממייקקהה??

ידית אחיזה לאמבטיה
מגוון סוגים וגדלים

בידן מתכת
מתאים גם לאסלות סמויות

דיספנסר איכותי
לסבון בהדבקה-  צבעים

מדפי זכוכית לאמבטיה
זכוכית מחוסמת

ארונות אמבטיה
מבחר גדול 

נייר טואלט פתוח

ואקום למזלף
אמבטיה / בידן

נייר
טואלט סגור

מעמד בודד
למברשת שיניים

ארון אמבטיה PVC+ כיור מחרס אירופאי + יחידה עליונה.
עמיד במים

ואקום כפול

מעמד זוגי למברשות שיניים

מעמד בודד
למברשת 

שיניים
מברשת

אסלה
טבעת למגבת

מעמד זוגי 
למברשות 

שיניים

סל לשמפו

סל צר לשמפו עם 
תחתית רשת

דיספנסר 
לסבון 

נוזלי

ואקום
בודד

סבוניה
סל פינתי 
לאמבטיה

מראה דו צדדית: 
צד מגדיל וצד 

רגיל, דוחה אדים

סל  קומות
לשמפו

נייר מגבת

החל מ-ש"ח
 ש"ח

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

84 ס"מ84 ס"מ 34 ס"מ34 ס"מ

80 ס"מ- 1290 ש"ח

100 ס"מ- 1490 ש"ח
55 ס"מ- 899 ש"ח

65 ס"מ- 1190 ש"ח

מוט למגבת
 ס"מ= ס"מ=

מתלה נייר טואלט 
עם מדף לנייר שבת

קולב  ווים
קולב שלושהקולב שני ווים

ווים

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

פ
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ד י
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ט.

וואקום שלא נופל!
גם מקרמיקה לא חלקה!

גגררייםם  בבדדייררהה  ששככווררהה??
אאייןן  ללככםם  זזממןן  ללקקדדווחח??

  ללאא  ררווצצייםם  ללההררווסס  אאתת  ההקקררממייקקהה??

ידית אחיזה לאמבטיה
מגוון סוגים וגדלים

בידן מתכת
מתאים גם לאסלות סמויות

דיספנסר איכותי
לסבון בהדבקה-  צבעים

מדפי זכוכית לאמבטיה
זכוכית מחוסמת

ארונות אמבטיה
מבחר גדול 

נייר טואלט פתוח

ואקום למזלף
אמבטיה / בידן

נייר
טואלט סגור

מעמד בודד
למברשת שיניים

+ כיור מחרס אירופאי + יחידה עליונה. ארון אמבטיה 
עמיד במים

ואקום כפול

מעמד זוגי למברשות שיניים

מעמד בודד
למברשת 

שיניים
מברשת

אסלה
טבעת למגבת

מעמד זוגי 
למברשות 

שיניים

סל לשמפו

סל צר לשמפו עם 
תחתית רשת

דיספנסר 
לסבון 

נוזלי

ואקום
בודד

סבוניה
סל פינתי 
לאמבטיה

מראה דו צדדית: 
צד מגדיל וצד 

רגיל, דוחה אדים

סל  קומות
לשמפו

נייר מגבת

החל מ-ש"ח
 ש"ח

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ ס"מ ס"מ ס"מ

 ס"מ-  ש"ח

 ס"מ-  ש"ח
 ס"מ-  ש"ח

 ס"מ-  ש"ח

מוט למגבת
 ס"מ= ס"מ=

מתלה נייר טואלט 
עם מדף לנייר שבת

קולב  ווים
קולב שלושהקולב שני ווים

ווים

ארון חצי גובה רוחב 60
תריס 2 דלתות

319
ש"ח

1 דלת = 189
2 דלתות = 289

ארון צר - רוחב 38 ס"מ

419
ש"ח

ארון סל כביסה

649
ש"ח

ארון תרופות - מראה

5 שנים 
אחריות

&199

בס"ד

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

פ
ש"

ת
סן 

ני
ד 

ד י
 ע

קף
תו

 ב
ם

רי
חי

מ
 ה

ח.
ל.

ט.

וואקום שלא נופל!
גם מקרמיקה לא חלקה!

גגררייםם  בבדדייררהה  ששככווררהה??
אאייןן  ללככםם  זזממןן  ללקקדדווחח??

  ללאא  ררווצצייםם  ללההררווסס  אאתת  ההקקררממייקקהה??

ידית אחיזה לאמבטיה
מגוון סוגים וגדלים

בידן מתכת
מתאים גם לאסלות סמויות

דיספנסר איכותי
לסבון בהדבקה-  צבעים

מדפי זכוכית לאמבטיה
זכוכית מחוסמת

ארונות אמבטיה
מבחר גדול 

נייר טואלט פתוח

ואקום למזלף
אמבטיה / בידן

נייר
טואלט סגור

מעמד בודד
למברשת שיניים

+ כיור מחרס אירופאי + יחידה עליונה. ארון אמבטיה 
עמיד במים

ואקום כפול

מעמד זוגי למברשות שיניים

מעמד בודד
למברשת 

שיניים
מברשת

אסלה
טבעת למגבת

מעמד זוגי 
למברשות 

שיניים

סל לשמפו

סל צר לשמפו עם 
תחתית רשת

דיספנסר 
לסבון 

נוזלי

ואקום
בודד

סבוניה
סל פינתי 
לאמבטיה

סל  קומות
לשמפו

נייר מגבת

החל מ-ש"ח
 ש"ח

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ

 ס"מ ס"מ ס"מ ס"מ

 ס"מ-  ש"ח

 ס"מ-  ש"ח
 ס"מ-  ש"ח

 ס"מ-  ש"ח

מוט למגבת
 ס"מ= ס"מ=

מתלה נייר טואלט 
עם מדף לנייר שבת

קולב 5 ווים
קולב שלושהקולב שני ווים

ווים
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בס"ד

ש"פ
ת

סן 
תוקף עד יד ני

ם ב
מחירי

ט.ל.ח. ה

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

מייבש כלים מנירוסטה 
לארונות מטבח |  קומות

גדלים שונים.

אין לכם מייבש כלים בארון?
זה הפתרון בשבילכם

מפת
קריסטל
שקופה
במיוחד

ממחחפפששייםם  ממפפהה  ייפפהה  וואאייככוותתייתת  ללחחגג??
אצלינו תמצאו את המפות הכי יפות ואיכותיות!

ייםם  ללפפססחח ממווצצרר

מבחר דוגמאות שיפארו לכם את שולחן החג
כולל מפות עם הבלטות

"בעבר היתי מסתובבת הרבה בחנויות 
בשביל למצוא מפה יפה, אצלכם יש 

הרבה מפות יפות ואיכותיות"

א. ד. בני ברק

"מפות אני קונה רק אצלכם. גם מבחר 
גדול וגם איכות"

מייבש חסה
סיר פלא

כוסות זכוכית שיעור 86/160
כיריים גז

מגן שולחן עבה במיוחד
נייר ארונות

נייר כסף
תבנית ביצים מפלסטיק

שטיח לכיור
שטיח למקרר

p.v.c לשיש
מדבקות "מכור לגוי"

משקל מצות
ספוג הפלא

שלבים לאלמגוב
פוליטורה לחידוש רהיטים

טפט לשיש
מפצחי אגוזים

כיסוי לברזים ללא חשש סחיטה
כיורים לפסח  גדלים

צלוחיות זכוכית לקערת ליל הסדר )כמה 
גדלים(

ועוד ועוד...
כיריים גז

חלקי חילוף למעבדי מזון בראון1/2/3/4 להבות | שנה אחריות

מידות שונות, התקנה ופירוק קלים

פתרון
לפסח!

שקיות וחלקים לשואב אבק
מגוון גדול

ח. קאופמן,ב"ב

מפות

כשר לפסח
כלי בית

קולפן ירקות שוויצרי

סכין ויקטורינוקס

מדבקות 
מכור לגוי

PVC לשיש

שלבים וסכומון 
לאלמגוב בריק טפט לקיר

77*70 

להיט!!!

כיור

בס"ד

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 
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ןן עעללוו
פפססחח  תתשש""פפ

ארון  דלתות + מגירות 
ס"מ ס"מ, ע: ס"מ, ג:  מידות: ר: 

ספריה +  דלתות  
ס"מ ס"מ, ע: ס"מ, ג:  מידות: ר: 

כוננית לספרים 
ס"מ ס"מ, ע: ס"מ, ג:  מידות: ר: 

ש"חש"ח
ש"חש"ח

כוננית לספרים דלתות
ס"מ ס"מ, ע: ס"מ, ג:  מידות: ר: 

מחדשים לכם את הבית

שולחן עץ + כסאות מרופדים
גודל  נפתח ל סמ

סירי סולתם במחירי מבצעאגרן ירקות מתכת 4 קומות

צבע אקרילי איכותי.
יתרונות 

.כוח כיסוי והסתרה
   גבוה במיוחד

.ללא ריח לוואי
.דרגת לובן גבוהה

.ניתן לנקות במים וסבון
.גימור אולטרה מט חלק

   ואחיד 
ועוד...

שולחן זכוכית +  כסאות מרופדים חזקים
מאד מאד )דגם חדש(

גודל  נפתח ל סמ צבעים שונים

שולחן עץ+  כסאות מתכת מרופדים מעוצבים 
וחזקים גודל  נפתח ל סמ פתיחה 

אוטומטית צבע שחור/לבן.

 ש"ח ש"ח

דגם חלק:
 שח

דגם שיש /אפוקסי: 
 שח

כסא שידרת מתכת יציבה 
צבע בתנור, מרופד | צבע לבן  סוגים

כסאות חזקים במיוחד 
שדרת מתכת יציבה, צבע בתנור  מרופד

כסא מעוצב יציקת מתכת 
נח במיוחד, מרופד

ש"ח

 ש"ח
 ש"ח 

 ש"ח
 ש"ח 

 ש"ח
 ש"ח 

פפייררזזוולל
ממייננייפפייקקסס פפייררזזוולל

ממייננייפפייקקסס פפייררזזוולל
ממייננייפפייקקסס

חחדדשש!!
מחלקת ריהוט

עמודים 

 ליטר=  ש"ח

 ליטר=  ש"ח
 ליטר=  ש"ח 

אגרון ירקות

כיסוי לברזים

&14
 5 ב-60&

3 קומות 
&129

4 קומות 
&149
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בס"ד

ש"פ
ט.ל.ח. המחירים בתוקף עד יד ניסן ת

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

פפייקקוו  סספפרריייי
מנקה רצפות ופרקט. ספריי אידיאלי עבור 

נקיון מהיר, מיכל נשלף  ליטר עבור
כ-  התזות- כולל מטלית. מתאים 

למטליות מכל הסוגים וגם חד פעמיות.

רוצים לסדר את הארון / המקרר?
מגירות הניתנות להוספה בקלי קלות לארון או המקרר מתאימות לכל סוגי הארונות והמקררים

שנתיים
אחריות

לפני

אחרי
מסילות מתכווננות

מתאימות את עצמן למגוון רחב
של מדפים

עמידות בפני שברים ומשקלים
בטוח לאחסון כל סוגי המזון

חריצי אוורור
לשמירה על פרטי הלבוש בארון

וטריות ירקות ופירות לאורך זמן במקרר

חיסכון אדיר במקום
אחסון על ידי שימוש במקום לא 

מנוצל

פטנט בינלאומי יחיד מסוגו
לסדר וארגון

נגישות קלה ומהירה
לכל עומק המדף

ידית רחבה
לשליפה מהירה ונוחה

פרטים בחנות

שולחן גיהוץ סופר קל- 5.6 ק"ג מקצועי מסדרת Air Board Express Solid.ששווללחחננוותת  גגייההווץץ
מקצר את זמן הגיהוץ עד 30%. גובה משתנה 76-100 ס"מ

L שולחן גיהוץ
עם מתקן לחולצות ולחוט של המגהץ

M שולחן גיהוץ
עם מתקן לחוט של המגהץ

55 שנות שנות
אחריותאחריות

סדרת כיסויי קרשי הגיהוץ הטובים 
Blue Clide&Park ביותר

המקצר את זמן הגיהוץ ומשחרר 
חומר כשהמגהץ נתקע

139
ש"ח

 שנות שנות
אחריותאחריות

בס"ד

ש"פ
ט.ל.ח. המחירים בתוקף עד יד ניסן ת

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

בבללאאגגןן  בבממחחססןן??  בבללאאגגןן  בבבבייתת??
המוצרים שיארגנו לכם את הבית

סל כביסה קומות ממתכת

ארון נמוך פלסטיק
צירי ברזל התקנה קלה כ דקות.

מידות: ג':  ס"מ ר':  ס"מ ע':  ס"מ

רוצים לארגן את 
הבית / המחסן?

רוצים לשים מדף מעל
המקרר / מכונת הכביסה?

הפתרון האידיאלי
לסידור הבית!

קונזולים למדפים
במגוון גבהים וגדלים  /  ס"מ

"מ
 ס

"מ
 ס

מבחר ארונות שרות

כולם מוכרים קופסאות אחסון. 
אנחנו מוכרים איכות

וגם נותנים אחריות! קופסאות 
גמישות שקשה לשבור

חודשיםחודשים
אחריותאחריות

סל עליון
 ש"ח

ש"ח

סטנד ל זוגות נעליים עם כיסוי.
מידות: ג': 1.58 ס"מ ר':  ס"מ ע':  ס"מ

ש"ח

ש"ח

סל כביסה מחולק פלסטיק קומות
52.5 ס"מ

"מ
 ס

32.5 ס"מ

ש"ח

ש"ח

יחידת מדפים מפלסטיק
5 קומות

מידות: ג': 184 ר': 91 ע': 46

יחידת איחסון
4 מדפים | 300 ק"ג למדף

מידות: ג': 180 ר': 120 ע': 50

יחידת מדפים
4 מדפים | 40 ק"ג למדף

מידות: ג': 136 ר': 75 ע': 30

יחידת מדפים גוקר
5 מדפים משולבים בעץ. 

175 ק"ג למדף.
מידות: ג': 176 ר': 90 ע': 40

יחידת מדפים ממתכת
5 מדפים, 80 ק"ג למדף.

מידות: ג': 187 ר': 100 ע': 40

ארון מתחת לכיור
מידות: ג':  ס"מ ר':  ס"מ

עמוד לתליית בגדים\ מעילים
וכובעים. תחתית שיש

עמוד לתליית בגדים.
חזק מאוד מאוד מעץ בוק

מדפי עץ בגדלים שונים
מבחר גדול | צבעים שונים

ש"חש"ח

310 229

179 159
439

חודשיםחודשים
אחריותאחריות

בס"ד

ש"פ
ת

סן 
תוקף עד יד ני

ם ב
מחירי

ט.ל.ח. ה

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

שיש, שולחן,

שואב אבק נטען שוטף
ומייבש במהלך אחד

מהיום שואבים, שוטפים ומייבשים
את הרצפה בפעולה אחת.

ממלאים מים עם חומר ניקוי במיכל המים הנקיים (טמפרטורה מקסימלית של  מעלות),
לוחצים על בקר ההפעלה ומתחילים לעבור על הרצפה הלוך ושוב.

כדי להתאים את כמות המים הרצויה יש ללחוץ על בקר שחרור הנוזלים.
המכשיר מקרצף ושואב את הרצפה בפעולה אחת ומשאיר אחריו משטח נקי ויבש ללא מאמץ ובמהירות.

למכשיר בקר הפעלה / כיבוי, בקר מצב  ומצב טורבו, בקר שליטה בכמות הנוזלים והפעלת
ניקוי אוטומטי.

LINOMAY 2010 מתקן יבוש כביסה גבוהה

יציב ביותר, מתאים לתליה של פריטים גבוהים

ורחבים כמו מפות ומצעים.

מידות: ג‘: 1.5 מ‘, 21 מטר תליית כביסה.

כבלים ניתנים להחלפה בקלות

המכשיר כולל:
מברשת מיקרופייבר איכותית, מיכל מים נקיים,

מיכל מים מלוכלכים, פילטר למיכל מים מלוכלכים, תחנת עגינה ומטען

מידות:
ג‘:  ס“מ, ע‘:  ס“מ, רוחב ניקוי:  ס“מ.

סוללת 

מסדרת

עוד פעם נשבר מתקן הכביסה? רוצים קצת שקט?

הגיע הזמן לקנות מתקן כביסה איכותי!
מתקני הכביסה של  

 ש“ח

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

ששננוותת
וותת אאחחרריי



שירות משלוחים | הנחות לכלות/מוסדות
רבי עקיבא 57 )בפסאז'( בני ברק 03-578-99-55

מחלקת מגבים

&59&59

&89
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50X80

35X35

40X40

35X35

₪ 8

₪ 18₪ 10

₪ 20

₪ 18

25X14 ₪ 18

24X15
₪ 20

40X60

50X70

50X80

₪ 45

₪ 50

₪ 60

50X100

70X140

₪ 70

₪ 130

18

12

1018



בס"ד

ט.ל.ח. המחירים בתוקף עד יד ניסן תש"פ

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים 4 כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 02-6250260 22
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בס"ד

ט.ל.ח. המחירים בתוקף עד יד ניסן תש"פ

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים 4 כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 02-6250260 22

בס"ד

ט.ל.ח. המחירים בתוקף עד יד ניסן תש"פ

רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: רח' הרב ברים  כיכר העיר, ביתר עילית. טלפון: 

מחסנים


