


  LE IMPERIAL חברת אומגה דור גאה לייצג את המותג האיטלקי
המתמחה בייצור ושיווק מוצרי חשמל למטבח. שלושה מהמפעלים 

מהגדולים באיטליה )OPTIMA ,BONFERRARO SPA , ATLAN( זוכי 
פרסי עיצוב בינלאומיים, מייצרים בבלעדיות קולקציות ייחודיות של 

.LE IMPERIAL מוצרי חשמל למטבח עבור חברת

לכל אחד מהמפעלים שנים רבות של ניסיון והתמחות בתעשיית 
מוצרי החשמל. המפעלים מקפידים על ייצור איכותי, גימור ברמה 

הכי גבוהה וייצור באמצעות חומרי גלם מהאיכותיים ביותר.

הקולקציות של LE IMPERIAL מביאות למטבח מוצרים בעיצוב 
אקסקלוסיבי המתכתב עם הטרדנים העכשוויים בעיצוב המטבח, 

סגנון כפרי ויקטוריאני. לכל קולקציה צבע, טקסטורה ומרקם 
משלה, המשתלבים בקונספט של המטבח ושומרים על אחידות 

עיצובית בין חלקיו.

לכל קווי המוצרים, בעיצוב וינטג' או כפרי, יש זהות חזקה בגלל 
העיצוב הספציפי. כל הרכיבים מעוצבים באופן פנימי ומיוצרים 

באיטליה. המוצרים הינם מהמתקדמים מבחינה טכנולוגית, עם 
צריכת אנרגיה נמוכה ויעילות בישול ואפיה מרבית. 

חברת LE IMPERIAL משתמשת אך ורק בחומרי גלם ממוחזרים 
התואמים לבריאות הצרכנים. 

LE IMPERIAL איכות ועיצוב הם מונחי היסוד במוצרי

מותג איטלקי
למוצרי מטבח יוקרתיים



תנורי יוקרה
מיקרוגל בילד-אין

כיריים
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• תנור בנוי מולטיסיסטם בעצוב כפרי
•  תא אפיה 67 ליטר

• 11 תכניות אפיה וגריל
A דרוג אנרגטי •

•  הפעלה בטאצ'

IM467 IV  |  תנור בנוי שמנת IM467  | תנור בנוי שחור מט

• תא אפיה בציפוי אמייל אפור – קל לניקוי
• ניקוי באדים

• מסילות טלסקופיות
• מסילות צד נשלפות

• טיימר דיגיטלי לתכנות זמן האפייה

• זכוכית פנימית נשלפת בקלות לניקוי
• 3 זכוכיות בדלת – עקרון הדלת הקרה

• תאורה פנימית
• צבעים : שחור, שמנת

מחיר צרכן : 3750 ש״ח

57

•  מיקרוגל בנוי 45 ס"מ בעיצוב כפרי
•  נפח תא 43 ליטר

•  תא עשוי נירוסטה איכותית
•  טכנולוגיית קרן מסתובבת )ללא צלחת מסתובבת(

•  תחתית קראמית נשלפת לניקוי
•  תאורה פנימית
•  הפעלה בטאצ'

•  טיימר דיגיטלי לתכנות זמן הבישול/חימום
•  תוכניות הפשרה אוטומטית

•  נעילת בטחון לילדים
•  דלת בעלת זכוכית כפולה

•  צבעים: שחור , שמנת
מחיר צרכן : 5250 ש״ח

MC316 IV  |  מיקרוגל בנוי שמנת MC316  | מיקרוגל בנוי שחור מט

7



•  כיריים 4 להבות גז על משטח זכוכית בעיצוב כפרי
kw 3.6 מבער טורבו בהספק של  •

•  ראשי נחושת באיכות גבוהה
•   כפתורי הפעלה בחזית בעיצוב כפרי

•  הצתה אלקטרונית בכל כפתור בנפרד

•  חיישני ביטחון לכל מבער למניעת דליפה
•  רשתות יציקה נפרדות לכל מבער

•  כיפות יציקה
•  צבעים: שחור , שמנת
מחיר צרכן : 1990 ש:ח

•  כיריים 5 להבות גז על משטח זכוכית בעיצוב כפרי
kw 3.6 מבער טורבו בהספק של  •

•  ראשי נחושת באיכות גבוהה
•  כפתורי הפעלה בחזית בעיצוב כפרי

•  הצתה אלקטרונית בכל כפתור בנפרד

•  חיישני ביטחון לכל מבער למניעת דליפה
•  רשתות יציקה נפרדות לכל מבער

•  כיפות יציקה
•  צבעים: שחור , שמנת

מחיר צרכן : 2650 ש״ח

IM7044 | כיריים זכוכית 5 להבות שמנת IM6044 | כיריים זכוכית 4 להבות שמנתIM6047 | כיריים זכוכית 4 להבות שחורIM7047 | כיריים זכוכית 5 להבות שחור

89
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• מולטי סיסטם 8 תכניות אפיה – טורבו אקטיבי
• הצתה אלקטרונית

• תאורה פנימית
• מסילה טלסקופית

• שעון אנלוגי לכיוון תחילת וסיום אפייה
• רשתות יצוקות במשטח שקוע ושטוח

• מבערים יציקה 2 חלקים
• ידית עזר עליונה למגבות

 תנור מקצועי משולב
IM 90-BK  |  90  ס״מ שחור 

 תנור מקצועי משולב
IM 90-IV  |  90  ס״מ שמנת 

 תנור מקצועי משולב
IM 90-IX  |  90  ס״מ נירוסטה 

 תנור מקצועי משולב
IM 90-WH-  |  90  ס״מ לבן 

4.2kw להבה טורבו – כפולה בעוצמה של •
• מפוח קירור לאוורור קדמי של התנור

• 3 זכוכיות בדלת
• זכוכית פנימית בדלת נשלפת לניקוי

• תא אפיה גדול במיוחד 100 ליטר
• שסתומי בטחון למניעת דליפת גז

• מגירת אחסון נשלפת טלסקופית בתחתית התנור
•  מסילות ברזל נשלפות לניקוי בדפנות תא האפיה

• רוחב 90 ס״מ
• עומק 60 ס״מ

• גובה 87-92 ס״מ
מחיר צרכן : 14,900 ש״ח





מקררי יין

לא מעט אנשים אוהבים לשתות יין ויתרה מכך – 
רואים בלמידה אודות סוגי היין תחביב לכל דבר 

ועניין. הם נהנים לחקור סוגים שונים של יינות, 
לטעום יינות אשר יוצרו בשנים שונות ואט אט גם 
מגבשים דעה אודות סוג היין אותו הם מעדיפים.

 אחד היתרונות המשמעותיים של מקררי
Le Imperial  הוא אופן אחסון בקבוקי היין כך 
שהיין יישמר בצורה טובה ואף ישתבח, כל עוד 

הוא מאוחסן בתנאים נאותים והבקבוק לא נפתח.

מי שמחזיק בביתו מספר לא קטן של בקבוקי 
יין, שנבחרו בהתאם להעדפותיו הפרטיות, 

ראוי שיצטייד במקרר יין ביתי קטן בו יאוחסנו 
הבקבוקים בתנאים טובים ומיטיבים. היכרות עם 
הסוגים השונים של מקררי היין הביתיים הקטנים 

יאפשרו לחובב היין בחירה אופטימלית של מקרר 
יין המתאים לצרכיו.
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JCF-145S | עם מדפי עץ ל-46 בקבוקים  DUAL ZONE מקרר יין אינטגראלי

• מקרר יין DUAL ZONE – 2 אזורי קירור
• לקירור סוגי יין שונים בטמפרטורה שונה

• מקרר יין ל 46 בקבוקים
• נפח תא קירור נטו 145 ליטר

• 5 מדפי עץ עם מסילות נשלפות
• תאורת LED פנימית

41° - 72° F /  5° - 22° C :טווח טמפרטורות •

• פאנל תצוגה והפעלה בטאצ'
R600a מערכת קירור עם מדחס •

• פאנל אוורור תחתון שחור/נירוסטה
• רגליים מתכווננות

• דלת ניתנת להפיכת כיוון
• גימור דלת במסגרת נירוסטה או זכוכית שחורה

מחיר צרכן : 5790 ש״ח

JCF-145 | מקרר יין אינטגראלי עם מדפי עץ ל-54 בקבוקים

• מקרר יין ל-54 בקבוקים
• נפח תא קירור נטו 145 ליטר

• 5 מדפי עץ עם מסילות נשלפות
• תאורת LED פנימית

41° - 68 F° /  5° - 20° C :טווח טמפרטורות •
• פאנל תצוגה והפעלה בטאצ'

R600a מערכת קירור עם מדחס •
• פאנל אוורור תחתון שחור/נירוסטה

• רגליים מתכווננות
• דלת ניתנת להפיכת כיוון

• גימור דלת במסגרת נירוסטה או זכוכית שחורה
מחיר צרכן : 4790 ש״ח
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• מקרר יין DUAL ZONE – 2 אזורי קירור
• לקירור סוגי יין שונים בטמפרטורות שונות

• מקרר יין ל 77 בקבוקים
• נפח תא קירור נטו 193 ליטר

• 9 מדפי עץ עם מסילות נשלפות
• תאורת LED פנימית

41°- 68 F° /  5° - 20° C :טווח טמפרטורות •
• פאנל תצוגה והפעלה בטאצ'

R600a מערכת קירור עם מדחס •
• רגליים מתכווננות

• דלת ניתנת להפיכת כיוון
• גימור דלת במסגרת נירוסטה או זכוכית שחורה

מחיר צרכן : 6600 ש״ח
 

JC-201S | עם מדפי עץ ל-77 בקבוקים DUAL ZONE מקרר יין JCF-58 | מקרר יין אינטגראלי עם מדפי עץ ל-20 בקבוקים

• מקרר יין ל-20 בקבוקים
• נפח תא קירור נטו 58 ליטר

• 5 מדפי עץ עם מסילות נשלפות
• תאורת LED פנימית

41° - 68 F° /  5° - 20° C :טווח טמפרטורות •
• פאנל תצוגה והפעלה בטאצ'

R600a מערכת קירור עם מדחס •
• פאנל אוורור תחתון שחור/ נירוסטה

• רגליים מתכווננות
• דלת ניתנת להפיכת כיוון

• גימור דלת במסגרת נירוסטה או זכוכית שחורה
מחיר צרכן : 4190 ש״ח

DUAL ZONE –  2 אזורי קירור
לקירור סוגי יין שונים בטמפרטורה שונה
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IM6044/IM6047 | כיריים זכוכית 4 להבותIM7044/IM7047 | כיריים זכוכית 5 להבות

MC316 | מיקרוגל בנוי

מקרר יין אינטגראלי  
JC-58

 מקרר יין אינטגראלי
 JCF-145 / JCF-145S

JC-201S | מקרר יין

IM467 | תנור בנוי

2021
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IM6013 | מדיח כלים אינטגראלי מלא
• 5 תוכניות הדחה
• 13 מערכות כלים

• פאנל הדלת 840-885 מ"מ
• 4 טמפרטורות הדחה )° 38, ° 50, ° 65, ° 70 (

• פאנל בקרה עם צג דיגיטאלי
• מחווני נוריות למלח הדחה ולנוזל הברקה

• התראה קולית ותאורת לייזר אדומה לרצפה בסיום הפעולה
• טיימר להפעלה מושהית 3-6-9 שעות

• סלסלות כלים אפורות
• סלסלה עליונה ניתנת לכוונון בשלושה גבהים

• כלי סכום נשלף בסלסלה התחתונה
• מערכת הדחה מחזורית

• שלוש ממטרות מים
• מיכל מים מנירוסטה

• מסנן מנירוסטה

• רגליים מתכווננות 860-930 מ"מ
• רגל קדמית מתכווננת

48dB שקט במיוחד - דרגת רעש •
AQUA STOP מנגנון בטיחות •

מחיר צרכן : 4150 ש״ח
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