
 מקלחון לופ קוביות שחור
1,890

מיני זארה 60 ס״מ 

ארון איזבלה 100 ס״מ 

כיור קלואי שחור מט

585 ש״ח
אסלה ריינבו שחור מט 

ברז אייקון שחור מט

2,440 ש״ח

 5,250 ש״ח

 1,650 ש״ח

 595 ש״ח

עמ׳ 43

עמ׳ 53

עמ׳ 23

עמ׳ 2

עמ׳ 67

2020 מבצעי חורף

עמוד 65

SALE



ברז 702830 ברז 705820

איזבלה | אפוקסי

שחורתכלתאבןלבן

עד 150עד 120עד 80100מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח,
מראה מרחפת וברז לבחירה

  כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

4,7005,2505,9507,400

שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח
אפוקסי /עץ

1,0001,1701,2701,950

395שדרוג לכיור קלואי שחור/לבן מט

2



מייקל ווד | גוף עץ מלא   

90/100110/120130/140/150מידות

3,9504,4707,370ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת וברז אייקון

1,1701,2701,950שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי/עץ

3,350ארון שירות 40*40*160

שדרוג לעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪

שדרוג לכיור משטח דרים 
בתוספת 343 ₪

770250

חדש! 

ברז אייקון כרום 
770250

3



ברז 702830 ברז 705820

לורן בוצ׳ר 2 ס״מ | אפוקסי

תכלתשמנתאבןלבן

עד 150עד 120עד 80100מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח,
מראה מרחפת וברז לבחירה

 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

3,8004,2005,0006,800

1,100שדרוג למראה עגולה בשילוב פורניר

4



90/100110/120130/140/150מידות

3,8004,6006,400 ארון תחתון, כיור ארט, מראה מרחפת וברז 735508

1,1701,2701,950שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי / עץ

580580שדרוג לכיור חרס צד שמאל

290שדרוג לברז אייקון 770250

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪

ברז 735508

לורן | אפוקסי  

תכלתשמנתאבןלבן

שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪ חדש! 

ברז אייקון כרום 
770250
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ברז 702830 ברז 705820

מוצרט | אפוקסי

תכלתשמנתאבןלבן

120130-140-150מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח,
מראה מרחפת וברז לבחירה

 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

6,6307,410

1,100שדרוג למראה עגולה בשילוב פורניר

6



הלנה | אפוקסי

ברז 702830 ברז 705820

תכלתשמנתאבןלבן

120130-140-150מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח ומראה מרחפת
וברז לבחירה

 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

5,8506,825

1,100שדרוג למראה עגולה בשילוב פורניר

580 שדרוג לכיור איתי בגימור מט

מגירת כביסה
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אשלי | אפוקסי

תכלתשמנתאבןלבן

6075/8090/100110/120130/140/150מידות

 ארון תחתון, משטח בוצ'ר, כיור מונח
לבחירה ומראה מרחפת וברז 759403

 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

2,9153,0353,4984,0855,958

580שדרוג לכיור איתי בגימור מט

ברז 759403

8



ליסה | אפוקסי

ברז 702830 ברז 705820

תכלתשמנתאבןלבן

80100120150מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח ומראה 
וברז לבחירה מרחפת

 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

4,8505,0505,8506,825

1,100שדרוג למראה עגולה בשילוב פורניר

*במידות 80 חלוקה ל-2 מגירות ודלת

9



ונוס | אפוקסי

שמנתלבן

6075-8090-100110-120 מידות

1,8502,2402,4903,090ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

47
90-100-110-120

88

47
60-75-80

88

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים/ענתיק בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

10



עומר | אפוקסי

6075-8090-100110-120 מידות

1,5501,8502,0502,720ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

9801,1701,3701,560שדרוג לארונית מראה

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

שדרוג לכיור משטח ענתיק 
בתוספת 343 ₪

חדש! 

חדש!
ארונית מראה

שמנתאבןלבן

*במידות 60-75-80 חלוקה ל-2 דלתות

11



6075/8090/100110/120מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח
מראה מרחפת

  כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

2,9003,3153,6304,720

1,9002,3152,6303,720ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

 שדרוג למראה עגולה בשילוב
פורניר

1,100

 ארון שירות תלוי סילבר
110*40*30

1,700

גלקסי/גלקסי בוצ׳ר | אפוקסי

12



6075/8090/100110/120מידות

ארון תחתון,
כיור ענתיק

ומראה מרחפת 

2,2452,6602,9804,065

פיסטוקתכלת שמנתאבןלבן

גלקסי כיור ענתיק | אפוקסי

כיור משטח ענתיק חדש! 

+15%

13



מטריקס בוצ׳ר 2 ס״מ | אפוקסי

תכלתשמנתאבןלבן

6075/8090/100110/120מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח ומראה מרחפת
 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

2,5502,8503,0503,720

180240300360 שדרוג למראה מסגרת אלומיניום שחורה

580שדרוג לכיור איתי בגימור מט

*במידה  60/75/80 חלוקה ל- 2 דלתות

14



6075/8090/100110/120מידות

1,5501,8502,0502,720ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

180240300360 שדרוג למראה מסגרת אלומיניום שחורה

445שדרוג לברז אייקון/ענתיק כרום

545שדרוג לברז אייקון/ענתיק שחור

תכלתשמנתאבןלבן

מטריקס | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

705850

770250770250

705854

 ברבור ידית חרס שחור 
 705854

15



אמילי | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

ברז 735508

שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪ חדש! 

6075/8090/100110/120מידות

ארון תחתון, כיור, מראה מרחפת
וברז 735508

2,7102,9003,2203,878

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

1,700ארון שירות תלוי אופק 30*40*110
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אדוארד | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

6075/8090/100110/120מידות

ארון תחתון, כיור, מראה מרחפת
וברז 735508

2,5152,7103,0223,685

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

2,050ארון שירות תלוי אדוארד 30*40*110

ברז 390735508שדרוג לברז אייקון לבן/שחור

שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪ חדש! 

ברז אייקון לבן 
770252
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110/120130/140/150מידות

3,4505,150ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת וברז 735508

1,100שדרוג למראה עגולה בשילוב פורניר

שדרוג לעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

ברז 735508

זוהר פלוס | אפוקסי

תכלתשמנתאבןלבן
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רוברט | אפוקסי

110/120130/140/150מידות

3,8505,750ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת וברז 735508

1,2701,950שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי /עץ

שדרוג לעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

ברז 735508

תכלתשמנתאבןלבן
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זוהר | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

שמנתאבןלבן

6075/8090/100110/120130/140/150מידות

1,5601,8532,1452,9055,752ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

9401,0001,1701,2701,950שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי/עץ

1,950ארון שירות תלוי קיוביק 30*40*110
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זוהר בוצ׳ר 2 ס״מ | אפוקסי

שמנתאבןלבן

6075/8090/100110/120מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח ומראה מרחפת
 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

2,3502,6502,8503,600

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

9401,0001,1701,270שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי/עץ

1,700ארון שירות תלוי זוהר 30*40*110
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אופק | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

שמנתאבןלבן

6075/8090/100110/120מידות

7551,9502,730 ,1,4631ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

1,2701,4601,6601,850שדרוג למראה קלפה מדף פתוח

1,700ארון שירות תלוי אופק 30*40*110
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ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

וויטני/וויטני בוצ׳ר 2 ס״מ | אפוקסי

6075/8090/100110/120מידות

2,5152,7103,0223,685ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח ומראה מרחפת
 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

3,5153,7104,0224,685

2,500ארון שירות תלוי וויטני 30*40*110

445שדרוג לברז אייקון כרום

ברז אייקון כרום 
770250

וויטני בוצ׳ר 2 ס״מ
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אלכסה | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

שמנתאבןלבן

ברז אייקון כרום 
770250

75/8090/100110/120130/140/150מידות

2,1452,4383,0816,240ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

8781,0721,268שדרוג למראה קלפה

445שדרוג לברז אייקון כרום
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שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪ חדש! 

מירנדה | אפוקסי

שמנתאבןלבן

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

ברז אייקון כרום 
770250

6075/8090/100110/120מידות

1,5601,8532,1452,905ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

9401,0001,1701,270שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי/עץ

1,700ארון שירות תלוי מירנדה 30*40*110

445שדרוג לברז אייקון כרום
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גלוריה | אפוקסי

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

שמנתאבןלבן

ברז אייקון כרום 
770250

75/8090/100110/120מידות

2,1452,4383,081ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

8781,0721,268שדרוג למראה קלפה

1,0001,1701,270שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי/עץ

445שדרוג לברז אייקון כרום
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גלוריה בוצ׳ר 2 ס״מ | אפוקסי

שמנתאבןלבן

75/8090/100110/120מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח ומראה מרחפת
 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

3,1453,4384,081

1,0001,1701,270שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי/עץ

580שדרוג לכיור איתי בגימור מט
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תמר | פורמייקה טריקה שקטה

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

6075/8090/100110/120מידות

1,2281,6381,7362,476ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

1,100שדרוג למראה עגולה בשילוב פורניר

47
90-100

4760-75-80

47
110-120

54

קנבס חאקי קנבס בז׳ קנבס אפור שמנת מבריק לבן מבריק
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ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

יונית | פורמייקה טריקה שקטה

6075/8090/100110/120מידות

1,5401,8502,1002,650ארון תחתון, כיור ומראה מסגרת אלומיניום

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

488שדרוג לחלק עליון מראה וקרניז

1,550ארון שירות עומד יונית 40*40*190

קנבס חאקי קנבס בז׳ קנבס אפור שמנת מבריק לבן מבריק
29



6075/8090/100110/120מידות

1,2281,6381,7362,476ארון תחתון, כיור ומראה מרחפת

1,2701,4601,6601,850שדרוג למראה קלפה מדף פתוח

488שדרוג לחלק עליון מראה וקרניז

1,550ארון שירות תלוי שקד 30*40*110

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

טל | פורמייקה טריקה שקטה

שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪ חדש! 

קנבס חאקי קנבס בז׳ קנבס אפור שמנת מבריק לבן מבריק
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ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪

6075/8090/100110/120מידות

1,0141,2871,5602,476ארון תחתון, כיור ומראה מסגרת אלומיניום

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

488שדרוג לחלק עליון מראה וקרניז

איה פלוס | פורמייקהלירון | פורמייקה

שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪ חדש! 

קנבס חאקי קנבס בז׳ קנבס אפור שמנת מבריק לבן מבריק
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6075/8090/100110/120מידות

7601,0531,3262,242ארון תחתון, כיור ומראה מסגרת אלומיניום

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

488שדרוג לחלק עליון מראה וקרניז

190*40*40 A 1,550ארון שירות עומד

איה | פורמייקהאילי | פורמייקה

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

קנבס חאקי קנבס בז׳ קנבס אפור שמנת מבריק לבן מבריק
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6075/8090/100110/120מידות

7601,0531,3262,242ארון תחתון, כיור ומראה מסגרת אלומיניום

6828781,0721,268שדרוג למראה קלפה

488שדרוג לחלק עליון מראה וקרניז

1,550ארון שירות עומד ליאם 40*40*190

90-100-110-120

54

60-75-80 47

54

47

שקד | פורמייקהליאם | פורמייקה

טריקה שקטה

ניתן בעומק 36 או 39 בתוספת 343 ₪
שדרוג לכיור משטח דרים בתוספת 343 ₪שדרוג לכיור זכוכית )עד 120(  382 ₪ חדש! 

קנבס חאקי קנבס בז׳ קנבס אפור שמנת מבריק לבן מבריק
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40
50

78

קרין ימית אגם

50מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור
 מונח,  מראה מרחפת וברז

לבחירה

2,632

195שדרוג לכיור גפן

ברז 702830 ברז 705820

קים | אפוקסי

כיור גפן 133234
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מאסט עץ מלא
60מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור
 מונח,  מראה מרחפת וברז

759403

1,544

מאסט עץ מלא 
משולב שחור

60מידות

  ארון תחתון, משטח עץ, כיור
 מונח ימית שחור,  מראה

מרחפת וברז 759403

₪ 1,850

מאסט עץ מלא 
משולב לבן

60מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור
 מונח, מראה מרחפת וברז

759403

₪ 1,544

שדרוג לברז 707220

שדרוג לברז 707224

₪ 195

₪ 195

12

35

60

ברז 759403
35



26

54

46

ברז 509826

טורקיזאבןשמנת לבן

46מידות

ארון תחתון וכיור, מראה 
מרחפת וברז מים קרים 

509826

₪ 1,140

קרינה | אפוקסי

M
in
i

+15%
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46מידות

 ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח,  מראה
מרחפת וברז לבחירה

2,440

54

46

30

שחורצהובלבן

M
in
i

 ברבור ידית חרס שחור
מק״ט: 705824

 ברבור ידית חרס כרום
מק״ט: 705820

 פרח גבוה ענתיק ברונזה
מק״ט: 705721

 פרח גבוה ענתיק כרום
מק״ט: 705720

אבן

זארה | אפוקסי
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133062 יסמין
כיור מונח אובלי

מידות בס״מ:
רוחב: 62 עומק: 42 גובה: 16 

133070 דנה
כיור מונח אובלי

מידות בס״מ:
רוחב: 49 עומק: 35 גובה: 14 

134078 זיו
כיור מונח מלבני

מידות בס״מ:
רוחב: 50 עומק: 40 גובה: 14 

134076 איתי
כיור מונח מלבני

מידות בס״מ:
רוחב: 45 עומק: 32 גובה: 13 

133060 נופית
כיור מונח אובלי דופן דקה

מידות בס״מ:
רוחב: 60 עומק: 40 גובה: 15 

133072 ליב
כיור מונח אובלי

מידות בס״מ:
רוחב: 52 עומק: 33 גובה: 14 

133065 מורן
כיור מונח אובלי

מידות בס״מ:
רוחב: 65 עומק: 41 גובה: 12           

134085 אדם
כיור מונח מרובע

מידות בס״מ:
רוחב: 43 עומק: 43 גובה: 14 

כיורים מונחים לבחירה
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133010 ליאן
כיור מונח חצי שקוע אובלי

מידות בס״מ:
רוחב: 60 עומק: 39 גובה: 18 

134051 ורד
כיור מונח מלבני

מידות בס״מ:
רוחב: 51 עומק: 36 גובה: 13 

134056 עינב
כיור מונח מלבני

מידות בס״מ:
רוחב: 55 עומק: 35 גובה: 14 

134070 גיא
כיור מונח מלבני

מידות בס״מ:
רוחב: 49 עומק: 38 גובה: 13 

134047 ניצן
כיור מונח מלבני

מידות בס״מ:
רוחב: 47 עומק: 35 גובה: 15 

133027 הילה
כיור מונח עגול + חור לברז

מידות בס״מ:
קוטר: 39 גובה: 14 

134080 ערן
כיור מונח מרובע

מידות בס״מ:
רוחב: 50 עומק: 39 גובה: 13 

134081 עוז
כיור מונח מרובע

מידות בס״מ:
רוחב: 39 עומק: 39 גובה: 13 

כיורים מונחים לבחירה

39



מקלחון גולן

מחירמידות בס״מ

76-7980/80
₪ 810

86-8990/90

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

התקנה: 300 ₪ כולל מע"מ 40



מקלחון גולן שחור

שחור קוביותשחורמידות בס״מ

76-7980/80
₪ 1,285₪ 1,395

86-8990/90

41גולן קוביות שחורהתקנה: 300 ₪ כולל מע"מ



מחירון לצרכן כולל מע״מ

מקלחון לופ

מחירמידות בס״מ

80/8080/80
 ₪ 1,450

90/9090/90

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

התקנה: 350 ₪ כולל מע"מ 42



התקנה: 350 ₪ כולל מע"מ

מקלחון לופ שחור

שחור קוביותשחורמידות בס״מ

76-7980/80
1,750₪ 1,890

86-8990/90

לופ קוביות שחור

43



מקלחון לופ+חן

מחירמידות בס״מ

80/8080/80
₪ 1,750

90/9090/90

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

התקנה: 350 ₪ כולל מע"מ

L

H
קבוע

44



מקלחון שרון

מחירמידות בס״מ

76-7980/80
₪ 1,250

86-8990/90

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

45התקנה: 300 ₪ כולל מע"מ



מקלחון אודם
מחיריםמידות חזית בס״מ

70-75

₪ 878

75-80

80-85

85-90

90-95

95-100

100-105

₪ 1,070
105-110

110-115

115-120

120-125

₪ 1,268
125-130

130-135

135-140

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

התקנה: 300 ₪ כולל מע"מ



התקנה: 300 ₪ כולל מע"מ

לבחירה קבוע ימין/שמאל

מחיריםמידות בס״מ

75-120₪ 1,190

120-160₪ 1,540

HD מקלחון חזית
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אמבטיון יניב

מחירמידות בס״מ

120 ₪ 770

התקנה: 300 ₪ כולל מע"מ

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

48



התקנה: 300 ₪ כולל מע"מ

אמבטיון שיר

מחירמידות בס״מ

120 ₪ 770

ניתן לבחירה: שקוף, גרניט, פסים

49



ברז מגנט 
כרום

ברז מגנט 
ברונזה

793220793221

685 ש״ח495 ש״ח

ברז כפרי נשלף גבוה 
למטבח כרום

793375

585 ש״ח

ברז כפרי נשלף גבוה 
למטבח ברונזה

793376

745 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

ברז מגנט 
מוברש

793223

685 ש״ח

מצבי2
זרימה

שנות 10
אחריות

מצבי2
זרימה

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות שנות 10

אחריות שנות 10
אחריות
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ברז בל נשלף גבוה 
למטבח כרום

793380

575 ש״ח

22 מצבי
זרימה

מצבי
זרימה

1010 שנות 
אחריות

שנות 
אחריות

ברז בל נשלף גבוה 
למטבח מוברש

793383

645 ש״ח

ברז בל נשלף גבוה 
למטבח לבן

793382

645 ש״ח

ברז בל נשלף גבוה 
למטבח שחור

793384

645 ש״ח

ברז בל נשלף גבוה 
למטבח ברונזה

793381

645 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

ברזי מטבח

מצבי2
זרימה

שנות 10
אחריות

מצבי2
זרימה

שנות 10
אחריות

מצבי2
זרימה

שנות 10
אחריות
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ברז פיקדילי גבוה 
מסתובב כרום

707210

595 ש״ח

ברז פיקדילי גבוה 
מסתובב שחור

707214

790 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

ברז פיקדילי גבוה 
כרום

707220

545 ש״ח

ברז פיקדילי גבוה 
שחור

707224

740 ש״ח

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות
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ברז ברבור אייקון
כרום

770250

485 ש״ח

ברז ברבור אייקון
שחור מט

770254

595 ש״ח

ברז ברבור אייקון
לבן מבריק

770252

595 ש״ח

ברזי רחצה

מנגנון 
SEDAL
ספרד

שנות 10
שנות 10אחריות

שנות 10אחריות
אחריות
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ברז פורסט בינוני
כרום

706040

485 ש״ח

ברז פורסט בינוני
שחור

706044

575 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

ברז פורסט גבוה
כרום

706080

675 ש״ח

שנות 10
אחריות

ברז פורסט גבוה
שחור

706084

765 ש״ח

שנות 10
אחריות

שנות 10
שנות 10אחריות

אחריות
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ברז ענתיק גבוה ידית 
חרס מסתובב כרום

705820

775 ש״ח

ברז ענתיק גבוה ידית 
סטיק ברונזה

705721

775 ש״ח

ברז ברבור ענתיק 
ידית חרס ברונזה

705851

645 ש״ח

ברז ענתיק גבוה ידית 
חרס מסתובב ברונזה

705821

590 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
שחור

702824

775 ש״ח

ברז ענתיק גבוה ידית 
חרס מסתובב ברונזה

705720

590 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
שחור

705724

775 ש״ח

ברז ברבור ענתיק 
ידית חרס שחור

705854

645 ש״ח

ברז ברבור ענתיק 
ידית חרס כרום

705850

485 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

ברזי רחצה
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ברז גבוה ידית סטיק
מוברש מקט 702833
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ברז גבוה ידית סטיק
שחור

702854

575 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
מוברש

702851

575 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
כרום

702850

485 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
כרום

702830

385 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
ברונזה

702831

485 ש״ח

ברז גבוה ידית סטיק
מוברש

702833

485 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

שנות 10
שנות 10אחריות

אחריות שנות 10
אחריות

שנות 10
שנות 10אחריות

שנות 10אחריות
אחריות

ברזי רחצה
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מקלחת יד כרום 
מק״ט: 909210

ראש מקלחת נירוסטה 
 עגול שחור 20 ס״מ

זרוע עגולה לראש מקלחת מק״ט: 905020
 כרום 40 ס״מ

מק״ט: 904006

נקודת מים עגולה + 
 מתלה כרום 

מק״ט: 903010

צינור גמיש נירוסטה 
מק״ט: 909150

מערכת קיר 4 דרך 
 ענתיק סטיק כרום

מק״ט: 705390
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מערכת קיר 3 דרך 
ענתיק חרס שחור

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק חרס שחור

מערכת קיר 3 דרך 
ענתיק סטיק שחור

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק סטיק שחור

705354

705384

705364

705394

385 ש״ח

545 ש״ח

385 ש״ח

545 ש״ח

מערכת קיר 3 דרך 
ענתיק חרס ברונזה

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק חרס ברונזה

מערכת קיר 3 דרך 
ענתיק סטיק ברונזה

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק סטיק ברונזה

705351

705381

705361

705391

385 ש״ח

545 ש״ח

385 ש״ח

545 ש״ח

מערכת קיר 3 דרך 
ענתיק חרס כרום

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק חרס כרום

מערכת קיר 3 דרך 
ענתיק סטיק כרום

705350

705380

705360

295 ש״ח

465 ש״ח

295 ש״ח

מנגנון 
SEDAL
ספרד

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

שנות 10
אחריות

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק סטיק כרום

705390

465 ש״ח

שנות 10
אחריות

מערכות קיר
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זרוע עגולה לראש מקלחת 
30 ס״מ

מק״ט: 904006 

צינור נירוסטה מחוזק
1.5 מטר ספירלה כפולה

מק״ט: 909150

 צינור גמיש מחוזק 150
ספירלה כפולה שחור

מק״ט: 909154 

קוטר 20 ס״מ
 ראש מקלחת נירוסטה עגול שחור

מק״ט: 905204

קוטר 20 ס״מ
 ראש מקלחת נירוסטה

מק״ט: 905020

 זרוע עגולה לראש מקלחת שחור
40 ס״מ 

מק״ט: 904084

 BRASS מקלחת יד שחור
מק״ט: 909214

נקודת מים עגולה + 
מתלה שחור 
מק״ט: 903410

נקודת מים עגולה + מתלה
מק״ט: 903010

  BRASS  מקלחת יד כרום
מק״ט: 909210

מחיר לסט שחור 1,190 ₪ מחיר לסט כרום 810 ₪  

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק סטיק כרום

705390

שנות 10
אחריות

מערכת קיר 4 דרך 
ענתיק סטיק שחור

705394

שנות 10
אחריות
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מקלחת יד שחור 
מק״ט: 909214

ראש מקלחת נירוסטה 
 עגול שחור 20 ס״מ

זרוע עגולה לראש מקלחת מק״ט: 905204
 שחור 40 ס״מ

מק״ט: 909084

נקודת מים עגולה + 
 מתלה שחור 

מק״ט: 903410

צינור גמיש שחור 
מק״ט: 909154

מערכת קיר 4 דרך 
 ענתיק סטיק שחור

מק״ט: 705394
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מתאים
לחורים
קיימים בקיר

מוט מקלחת לירי 
קומפלט

201600

135 ש״ח

מוט זכוכית בטרפליי 
לבן/שחור

202902

565 ש״ח

מוט מקלחת גילי 
קומפלט

201500

125 ש״ח
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מתאים
לחורים
קיימים בקיר

מוטות פינוק

מוט פינוק יגואר
222001

645 ש״ח
מוט פינוק סוואנה

225500

365 ש״ח
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ברז פיקדילי גבוה  
מקט 707220

545 ש״ח

ברז פיקדילי גבוה מסתובב שחור
מקט 707214

790 ש״ח

כיור קלואי שחור מט  
585 ש״ח
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איתי   מחיר: 585 ₪זואי   מחיר: 585 ₪ קלואי    מחיר: 585 ₪

שליו    מחיר: 740 ₪

נוגה    מחיר: 740 ₪אדל    מחיר: 585 ₪

זיו   מחיר: 585 ₪ימית    מחיר: 480 ₪

 בקניית כיור שחור מט
יינתן ונטיל קליק שחור מט 

מק״ט  902126

מתנה
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דגם אושן  8053
תליה נסתרת

כולל מושב הידראולי דק

515x360x350 :מידות

מחיר: 680 ש״ח

R I M L E S S R I M L E S S

דגם איילנד  8046
 כולל מושב הידראולי דק

480x370x365 :מידות

מחיר: 680 ש״ח

R I M L E S S

דגם ליברטה  8839
תליה נסתרת

 כולל מושב הידראולי דק

545x360x330 :מידות

מחיר: 1,140 ש״ח

דגם אמפייר  8803
 כולל מושב הידראולי דק

550x380x350 :מידות

מחיר: 680 ש״ח

380550

350
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R I M L E S S

R I M L E S S

R I M L E S S

R I M L E S S

אסלה תלויה לאגו 48
+מושב דק שחור מט     

1,850 ש״ח

R I M L E S S

אסלה תלויה לאגו 48
+מושב דק לבן מט 

1,650 ש״ח

אסלה תלויה ריינבו 55
+מושב דק שחור מט 

1,650 ש״ח

אסלה תלויה לאגו 48
+מושב דק שחור מט 

1,650 ש״ח
R I M L E S S

אסלה תלויה ריינבו 55
+מושב דק לבן מט 

1,650 ש״ח

 אסלה תלויה ריינבו 55
+מושב דק אפור מט 

1,650 ש״ח

אסלות תלויות
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בית סבח סוכנויות
פארק טכנולוגי מודיעין

שד' הרכס  35 
טלפון: 08-6706900  פקס: 08-6706922 מאז 1971

ט.ל.ח התמונות להמחשה בלבד. 
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

מחירון לצרכן כולל מע״מ.

75/8090/100110/120מידות

ארון תחתון, משטח עץ, כיור מונח, מראה מרחפת וברז לבחירה
 כיור מונח לבחירה מעמ׳ 38-39

3,3903,5904,390

1,0001,1701,270שדרוג למראה מסגרת מדף פתוח אפוקסי / עץ

580שדרוג לכיור איתי בגימור מט

תכלתשמנתאבןלבן

נובה בוצ׳ר 2 ס״מ | אפוקסי

ברז גבוה 
ידית סטיק

כרום

702830

ברז גבוה 
ידית סטיק

ברונזה

702831
ברז גבוה 
ידית סטיק

מוברש

702833


