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והשלם  הכולל  הפתרון  את  ללקוחותיה  מציעה  ליין"  ווסט  "גולן 
ולמטבח. החברה פועלת מתוך  למוצרי החשמל השונים לבית 
מטרה לספק למגוון רחב ככל האפשר של לקוחות את המוצרים 
המתקדמים ביותר, תוך התאמה מדוייקת לצרכיו של כל לקוח. 
בישראל  SMEG של  הבלעדית  היבואנית  הינה  ליין  ווסט  גולן 

שנה  ל-70  מעל  המתמחה  יוקרתי  איטלקי  על  מותג 
המשולבים  ולבית,  למטבח  מוצרים  ועיצוב  בתכנון 
פותחו  אף  חלקן  בעולם,  המתקדמות  בטכנולוגיות 
מעל   SMEG לחברת   .SMEG בחברת  בלעדית 
ייחודיים  סגנונות  בעלי  עיצוביים  קווים  עשרה 
באופן  מוצר  כל  להתאים  המאפשרים  ונבדלים, 
כולו. והבית  המטבח  של  העיצוב  לסגנון   מושלם 
מקטגוריות  אחת  בכל  הדגמים  של  העצום  המגוון 
המוצרים מאפשר ל-SMEG להעניק את כל הפתרונות 

למטבח המודרני
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מקררים
7



ם
רי

קר
מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

  NO FROST

נפח מקרר 315 ליטר 

נפח מקפיא 97 ליטר 

מידות:
 גובה 188.5 ס"מ
 רוחב 79.6 ס"מ
עומק 74.8 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

  NO FROST

נפח מקרר 333 ליטר 

נפח מקפיא 128 ליטר 

מידות:
 גובה 205 ס"מ

 רוחב 70.6 ס"מ
עומק 84.3 ס"מ

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום

FAB50FAB38

מקרר עם מקפיא תחתוןמקרר עם מקפיא עליון

מחיר צרכן כולל מע"מ: 30,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 19,900 ₪

89



ם
רי

קר
מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון דוגמאות לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

פונקציית הפשרה אוטומטית  

נפח מקרר 223 ליטר 

נפח מקפיא 26 ליטר 

מידות:
 גובה 150 ס"מ

 רוחב 60.1 ס"מ
עומק 78.8 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

פונקציית הפשרה אוטומטית  

נפח מקרר 223 ליטר 

נפח מקפיא 26 ליטר 

מידות:
 גובה 150 ס"מ

 רוחב 60.1 ס"מ
עומק 78.8 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

  NO FROST

נפח מקרר 234 ליטר 

נפח מקפיא 97 ליטר 

מידות:
 גובה 198 ס"מ

 רוחב 60.1 ס"מ
עומק 78.8 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

פונקציית הקפאה מהירה  

נפח מקרר 229 ליטר 

נפח מקפיא 64 ליטר 

מידות:
 גובה 173 ס"מ

 רוחב 60.1 ס"מ
עומק 78.8 ס"מ

FAB28 מעוצב FAB32FAB30

מקרר עם תא הקפאהמקרר עם תא הקפאה מקרר עם מקפיא עליוןמקרר עם מקפיא תחתון

מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 19,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 20,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 25,900 ₪

FAB28 בצבע חלק

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום
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ם
רי

קר
מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון דוגמאות לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

פונקציית הפשרה אוטומטית  

נפח מקרר 130 ליטר 

מידות:
 גובה 98 ס"מ

 רוחב 54.4 ס"מ
עומק 68.2 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון דוגמאות לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

נפח מקרר 31 ליטר 

מידות:
 גובה 73.4 ס"מ
 רוחב 40.4 ס"מ
עומק 38.9 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

נפח מקרר 31 ליטר 

מידות:
 גובה 73.4 ס"מ
 רוחב 40.4 ס"מ
עומק 38.9 ס"מ

סדרת הרטרו בסגנון שנות ה-50

מגוון צבעים לבחירה

ניתן להזמין דלת בפתיחה ימינה או שמאלה

פונקציית הפשרה אוטומטית  

נפח מקרר 130 ליטר 

מידות:
 גובה 98 ס"מ

 רוחב 54.4 ס"מ
עומק 68.2 ס"מ

מקרר מיני ברמקרר מיני ברמקרר עם תא הקפאה מקרר עם תא הקפאה

מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 10,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪

FAB10 בצבע חלק FAB5 בצבע חלקFAB5 מעוצבFAB10 מעוצב

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום
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ם
רי

קר
מ

פונקציות הקפאה וקירור מהירות

NO FROST

אזור רב שימושי )יכול לתפקד כמקרר או כמקפיא( 

נפח מקרר 459 ליטר

נפח מקפיא 82 ליטר 

מידות:
 גובה 176  ס"מ

 רוחב 90.8  ס"מ
עומק 68.5 ס"מ

סדרת קולוניאל – עיצוב כפרי

מערכת לחיטוי בקטריאלי

NO FROST

ידיות פליז 

נפח מקרר 385 ליטר

נפח מקפיא 78 ליטר 

מידות:
 גובה 187 ס"מ

 רוחב 92.2 ס"מ
עומק 68 ס"מ

סדרת קולוניאל – סגנון כפרי

דלתות בפתיחה ימינה או שמאלה

 NO FROST

נפח מקרר 333 ליטר

נפח מקפיא 128 ליטר

מידות:
 גובה 199.5 ס"מ
 רוחב 70.4 ס"מ
עומק 70.4 ס"מ

מקרר עם מקפיא תחתוןמקרר מהודר 4 דלתותמקרר מהודר 4 דלתות

מחיר צרכן כולל מע"מ: 27,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 23,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 39,900 ₪

FQ60FA8005 FQ60 מהודר

שחורנירוסטה שחורשמנתשחורקרםלבן
פחם

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום
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ם
רי

קר
מ

ניתן להפוך את כיוון הדלתות

NO FROST

אזור להקפאה מהירה

תא לטריות מרבית ב-'0' מעלות

נפח מקרר: 196 ליטר

נפח תא לשמירה על טריות מירבית: 19 ליטר

נפח מקפיא: 69 ליטר

מידות:
 גובה 193.5 ס"מ

 רוחב 54 ס"מ
עומק 54.5 ס"מ

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלתות

פונקציית קירור והקפאה מהירים

מצב שבת בתשלום 

נפח מקרר: 192 ליטר 

נפח מקפיא: 61 ליטר 

מידות:
 גובה 177.9 ס"מ

 רוחב 54 ס"מ
עומק 54.9 ס"מ

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת

NO FROST

פונקציית הקפאה מהירה 

נפח מקרר: 166 ליטר 

נפח תא לשמירה על טריות מירבית: 10 ליטר

נפח מקפיא: 69 ליטר 

מידות:
 גובה 177.5 ס"מ

 רוחב 54 ס"מ
עומק 54.5 ס"מ

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת

בקרת טמפרטורות אלקטרונית

פונקציית קירור מהיר

נפח 319 ליטר 

מידות:
 גובה 178.3 ס"מ

 רוחב 54 ס"מ
עומק 54.9 ס"מ

מקרר אינטגרלי נטו מקרר אינטגרלי עם מקפיא תחתון מקרר אינטגרלי עם מקפיא תחתוןמקרר אינטגרלי עם מקפיא תחתון

מחיר צרכן כולל מע"מ: 9,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 9,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 11,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪

C7280NLD2P1C8174TN2PS7323LFEP1 C8194TN2P

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום
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ם
רי

קר
מ

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת

נפח: 133 ליטר

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.5 ס"מ

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת

 NO FROST

TOUCH לחצני מגע

פונקציית הקפאה מהירה

5 מגירות+2 תאי הקפאה

נפח 208 ליטר

מידות:
 גובה 178.3 ס"מ

 רוחב 54 ס"מ
עומק 54.9 ס"מ

ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת

פונקציית הקפאה מהירה

4 מגירות

נפח 98 ליטר 

מידות:
 גובה 82 ס"מ
 רוחב 56 ס"מ

עומק 54.7 ס"מ

מקפיא אינטגרלי להתקנה מתחת לדלפקמקפיא אינטגרלי נטומקרר אינטגרלי להתקנה מתחת לדלפק

מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 7,900 ₪

S7220FND2P1UD7108FSEP UD7140LSP

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום

19 18



סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית שחורה

פירזול נירוסטה או רוז גולד

קירור ע"י מדחס

UV דלת בעלת זכוכית המגנה מקרני

עד 18 בקבוקי יין )750 מ"ל(

מידות:
 גובה 43.5 ס"מ
 רוחב 59.6 ס"מ

עומק 55 ס"מ

מקרר יינות בנוי

מחיר צרכן כולל מע"מ: 26,900 ₪

CVI618

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצועמקררי יין
בדגמים מסוימים ניתן להתקין מצב שבת בתשלום
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תנורים בנויים 
בילד אין
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סדרת לינאה – סגנון מודרני

10 תוכניות הפעלה כולל גריל, גריל טורבו אקטיבי

פונקציית הפשרה לפי זמן/משקל

ניקוי באדים/טיימר/תוכנית שבת

נפח 70 ליטר 

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

סדרת לינאה – סגנון מודרני

10 תוכניות הפעלה כולל הפשרה לפי זמן/משקל

התפחה/חימום ראשוני מהיר/תוכנית שבת  

נפח 70 ליטר 

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון יוקרתי מודרני

פירזול נחושת או נירוסטה

10 תוכניות הפעלה

50 מתכונים אוטומטיים

בקרת מגע

תוכנית שבת  

נפח 70 ליטר

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון יוקרתי מודרני

זכוכית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

12 תוכניות הפעלה כולל בישול חכם בטמפרטורה נמוכה

50 מתכונים אוטומטיים

מצב שבת

נפח 85 ליטר

מידות:
 גובה 47.5 ס"מ
 רוחב 89.6 ס"מ
עומק 55.4 ס"מ

תנור פירוליטי – חזית מזכוכיתתנור בנוי – חזית מזכוכית תנור פירוליטי בנוי 90 ס"מתנור פירוליטי - זכוכית

מחיר צרכן כולל מע"מ: 9,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 27,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 16,900 ₪

SF6102SFP6101 SFP6604SFPR9604

זכוכית 
שחורה

זכוכית 
שחורה

זכוכית 
לבנה

זכוכית 
לבנה

 גימור
נחושת

 גימור
נחושת

זכוכית 
כסופה

זכוכית 
כסופה

גימור 
נירוסטה

גימור 
נירוסטה

ם
ויי

בנ
ם 

רי
נו

ת

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
3 שנים אחריות לפי תנאי תעודת האחריות של גולן ווסטליין
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סדרת לינאה – סגנון מודרני

10 תוכניות הפעלה כולל פיצה, גריל, גריל טורבו אקטיבי

פונקציית הפשרה לפי זמן/משקל

ניקוי באדים/טיימר/תוכנית שבת

נפח 65 ליטר 

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

הסדרה הקלאסית

פונקציית הפשרה לפי זמן/משקל

התפחה/תוכנית שבת

נפח 70 ליטר 

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

הסדרה הקלאסית

פונקציית הפשרה לפי זמן/משקל

התפחה/תוכנית שבת

נפח 70 ליטר 

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

הסדרה הקלאסית

נירוסטה

פונקציית ניקוי פירוליטי

טיימר

בקרת טמפרטורה אלקטרונית

תוכנית שבת  

נפח תנור ראשי 70 ליטר

נפח תנור משני 35 ליטר

מידות:
 גובה 88.5 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

תנור דו תאי בנויתנור פירוליטי מנירוסטהתנור בנוי מנירוסטהתנור בנוי – חזית מזכוכית

מחיר צרכן כולל מע"מ: 16,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 9,900 ₪

SF6102PZSSF6301TVXSFP6301TVXDOSP6390X

ם
ויי

בנ
ם 

רי
נו

ת

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
3 שנים אחריות לפי תנאי תעודת האחריות של גולן ווסטליין
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הסדרה הקלאסית

נירוסטה

10 תוכניות הפעלה

50 מתכונים אוטומטיים

מצב שבת

נפח 115 ליטר נטו

מידות:
 גובה 59.3 ס"מ
 רוחב 89.6 ס"מ

עומק 55 ס"מ

הסדרה הקלאסית

נירוסטה וזכוכית

10 תוכניות הפעלה כולל ניקוי באדים

תוכנית שבת

נפח 85 ליטר

מידות:
 גובה 47.5 ס"מ
 רוחב 89.6 ס"מ
עומק 55.4 ס"מ

תנור בנוי 90 ס"מתנור פירוליטי בנוי 90 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 15,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 25,900 ₪

SFP9395X1SFR9390X1

SF9395X1 - קיימת גירסא ללא פירוליטי

מחיר צרכן 18,900 ₪

מחיר מבצע 11,900 ₪

סדרת ויקטוריה 

8 תוכניות הפעלה כולל הפשרה

ניקוי באדים 

טיימר

נפח 70 ליטר

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

סדרת קולוניאל – סגנון כפרי 

6 תוכניות הפעלה כולל טורבו אקטיבי,
קדם חימום מהיר וצליה

נפח 70 ליטר

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

תנור פירוליטי בנויתנור רטרו בנוי

מחיר צרכן כולל מע"מ: 9,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪

SF6905SFP805

שחור מטנירוסטה שחורשחור מבריקשמנתלבן קרם
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ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
3 שנים אחריות לפי תנאי תעודת האחריות של גולן ווסטליין
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סדרת קורטינה 

11 פונקציות הפעלה

ניקוי באדים

נפח 70 ליטר

מידות:
 גובה 59.7 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

סדרת קורטינה 

9 תוכניות הפעלה כולל תוכנית פיצה

אבן פיצה מקצועית 

טיימר אלקטרוני

נפח 65 ליטר

מידות:
 גובה 59.2 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

סדרת קורטינה 

11 פונקציות הפעלה

ניקוי באדים

נפח 70 ליטר

מידות:
 גובה 59.7 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.8 ס"מ

תנור כפרי בנויתנור כפרי בנוי תנור כפרי בנוי

מחיר צרכן כולל מע"מ: 15,590 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪

SFP750 SF750SF750

לבןלבן קרםקרם שחורשחור פליזנחושת
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ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
3 שנים אחריות לפי תנאי תעודת האחריות של גולן ווסטליין
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סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון יוקרתי מודרני 

זכוכית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

13 פונקציות בישול 

50 מתכונים אוטומטיים 

ניקוי באדים

תוכנית שבת

נפח 40 ליטר

מידות:
 גובה 45.8 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.7 ס"מ

סדרת לינאה – סגנון מודרני 

זכוכית שחורה / כסופה

9  תוכניות כולל טורבו, התפחה, הפשרה, גריל

4 פונקציות מיקרוגל 

ניקוי באדים 

נפח 40 ליטר

מידות:
 גובה 45.8 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.7 ס"מ

תנור משולב מיקרוגלתנור משולב מיקרוגל

מחיר צרכן כולל מע"מ: 14,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 17,900 ₪

SF4604SF4102

תנורי 45 ס"מ

גימור 
נירוסטה

 גימור
נחושת

זכוכית 
שחורה

זכוכית 
כסופה

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
3 שנים אחריות לפי תנאי תעודת האחריות של גולן ווסטליין
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הסדרה הקלאסית 

נירוסטה וזכוכית שחורה

14 פונקציות בישול

תוכנית שבת

ניקוי באדים

נפח 40 ליטר

מידות:
 גובה 45.8 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.7 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו 

14 פונקציות הפעלה

20 תוכניות אוטומטיות

תוכנית שבת

נפח 40 ליטר

מידות:
 גובה 45.8 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.7 ס"מ

סדרת קולוניאל – סגנון כפרי 

טיימר לתחילת ולסיום הבישול 

בקרת טמפ' אלקטרונית 

נפח 40 ליטר

מידות:
 גובה 45.8 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.7 ס"מ

סדרת קורטינה – סגנון כפרי 

טיימר לתחילת ולסיום הבישול 

בקרת טמפ' אלקטרונית 

נפח 40 ליטר

מידות:
 גובה 45.8 ס"מ
 רוחב 59.7 ס"מ
עומק 54.7 ס"מ

מיקרוגל משולב גרילמיקרוגל משולב גרילתנור משולב מיקרוגלתנור משולב מיקרוגל

מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪

SF4390MCXSF4920SF4800SF4750

שחורנירוסטה קרםקרםשמנת שחורשחור
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ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
3 שנים אחריות לפי תנאי תעודת האחריות של גולן ווסטליין
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מגירות חימום 
ואחסון
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סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון יוקרתי מודרני

זכוכית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

גובה 15 ס"מ

פונקציות: שמירה על חום, חימום מחדש,
התפחה, הפשרה, חימום ספל/צלחת

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון יוקרתי מודרני

זכוכית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

גובה 15 ס"מ

סדרת לינאה – סגנון מודרני

גובה 15 ס"מ

פונקציות: שמירה על חום, חימום מחדש,
התפחה, הפשרה, חימום ספל/צלחת

סדרת לינאה – סגנון מודרני

גובה 15 ס"מ

מגירת אחסוןמגירת חימום מגירת אחסוןמגירת חימום

מגירת אחסוןמגירת חימום מגירת חימום

מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪

מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪

CPR615CP615 CPR115CP115

CPR315XCP315X CPR915

הסדרה הקלאסית

נירוסטה

גובה 15 ס"מ

פונקציות: שמירה על חום, חימום מחדש,
התפחה, הפשרה, חימום ספל/צלחת

הסדרה הקלאסית

נירוסטה

גובה 15 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו 

גובה 15 ס"מ

פונקציות: שמירה על חום, חימום מחדש,
התפחה, הפשרה, חימום ספל/צלחת

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
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תנורים משולבים
41 40



הסדרה הקלאסית

רוחב 90 ס"מ

10 תוכניות אפיה

גריל חשמלי

כיריים עם 6 מבערי גז כולל טורבו

2 מפוחים טורבו אקטיביים

נפח 115 ליטר

מידות:
 גובה 98.1 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

הסדרה הקלאסית

רוחב 90 ס"ֿמ

תנור ראשי: 9 תוכניות אפיה + ניקוי באדים

תנור משני: 4 תוכניות אפיה

כיריים עם 5 מבערי גז כולל טורבו

נפח 70+35 ליטר 

מידות:
 גובה 99.6 ס"מ
 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

רוחב 60 ס"מ

7 תוכניות אפיה

גריל חשמלי

כיריים עם 4 מבערים 

נפח 72 ליטר

מידות:
 גובה 99 ס"מ
 רוחב 60 ס"מ
עומק 60 ס"מ

תנור משולב 60 ס"מתנור משולב 90 ס"מתנור דו תאי משולב 90 ס"מתנור משולב 90 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 19,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 18,900 ₪

C9SCB92SSA91SSA60

שחורנירוסטה שחורנירוסטהשחורנירוסטהתכלתלבן שחורנירוסטהקרם קרם
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הסדרה הקלאסית

רוחב 90 ס"ֿמ

8 תוכניות אפיה

כיריים עם 5 מבערים כולל טורבו

2 מפוחים טורבו אקטיביים

נפח  115 ליטר

מידות:
 גובה 98.8 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
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סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 110 ס"מ

כיריים עם 7 מבערים כולל אחד חזק במיוחד

תנור ראשי נפח 61 ליטר

תנור משני נפח 61 ליטר

תנור גריל נפח 36 ליטר

מידות:
 גובה 103.5ס"מ
 רוחב 110 ס"מ
עומק 60 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 110 ס"מ

כיריים עם 5 אזורי אינדוקציה 

תנור ראשי נפח 61 ליטר

תנור משני נפח 61 ליטר

תנור גריל נפח 36 ליטר

מידות:
 גובה 103.5ס"מ
 רוחב 110 ס"מ
עומק 60 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 100 ס"מ

כיריים עם 7 מבערים כולל אחד חזק במיוחד

תנור ראשי נפח 61 ליטר

תנור משני גבוה נפח 84 ליטר

תנור גריל נפח 36 ליטר

מידות:
 גובה 103.3 ס"מ

 רוחב 100 ס"מ
עומק 60 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 100 ס"מ

כיריים עם 5 אזורי אינדוקציה 

תנור ראשי נפח 61 ליטר

תנור משני גבוה נפח 84 ליטר

תנור גריל נפח 36 ליטר

מידות:
 גובה 103.3 ס"מ

 רוחב 100 ס"מ
עומק 60 ס"מ

תנור תלת תאי משולב אינדוקציה 100 ס"מתנור תלת תאי משולב 100 ס"מ  תנור בעל 4 תאים משולב אינדוקציה 110 ס"מתנור בעל 4 תאים משולב 110 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 34,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 32,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 54,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 46,900 ₪

TR4110TR4110ITR103TR103I

שחור מבריקאפוראדום ייןורוד קרםקרםקרםתכלת אפוראפוראפוראדום ייןקרם
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שחור מבריקשחור מבריקשחור מבריק

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
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סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 90 ס"מ

10 תוכניות אפיה

ניקוי באדים

כיריים גז עם 6 מבערים 

תנור ראשי נפח 61 ליטר

תנור משני גבוה נפח 62 ליטר

תנור גריל נפח 36 ליטר

מידות:
 גובה 103.5 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 90 ס"מ

10 תוכניות אפיה

ניקוי באדים

כיריים עם 5 אזורי אינדוקציה 

תנור ראשי נפח 61 ליטר

תנור משני גבוה נפח 62 ליטר

תנור גריל נפח 36 ליטר

מידות:
 גובה 103.4 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

תנור תלת תאי משולב 90 ס"מתנור תלת תאי משולב 90 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 42,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 35,900 ₪

TR93TR93I

קרםקרם אפוראפור שחורשחור

ם
בי

ול
ש

מ
ם 

רי
נו

ת

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
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סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 90 ס"מ

10 תוכניות אפיה

ניקוי באדים

כיריים גז עם 5 מבערים  

2 מפוחים טורבו אקטיביים 

נפח 115 ליטר

מידות:
 גובה 103.5 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 90 ס"מ

9 תוכניות אפיה

ניקוי באדים

כיריים עם 5 מוקדי אינדוקציה   

2 מפוחים טורבו אקטיביים 

נפח 115 ליטר

מידות:
 גובה 103.5 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

סדרת פורטופינו – עיצוב רטרו צבעוני

רוחב 90 ס"מ

9 תוכניות אפיה

20 תוכניות אוטומטיות

שלושה מאווררי טורבו, מערכת הפעלה דיגיטלית

ניקוי באדים

כיריים גז עם 6 מבערים 

נפח 115 ליטר

מידות:
 גובה 95.8 ס"מ

 רוחב 90 ס"מ
עומק 60 ס"מ

תנור משולב 90 ס"מתנור משולב אינדוקציה 90 ס"מתנור משולב 90 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 24,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 31,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 22,900 ₪

TR90ICPF9 TR90

ירוק זיתצהוב כתום שחוראדוםלבן נירוסטה

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע
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שחור מבריקנירוסטהקרםשחור מבריקנירוסטהקרם
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קולטי אדים



סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

רוחב 90 ס"מ

3 מהירויות הפעלה + מהירות אינטנסיבית

סדרת קורטינה – סגנון כפרי

רוחב 90 ס"מ

3 מהירויות הפעלה + מהירות אינטנסיבית

סדרת קורטינה – סגנון כפרי

רוחב 60 ס"מ

3 מהירויות הפעלה + מהירות אינטנסיבית

סדרת קורטינה – סגנון כפרי

רוחב 90 ס"מ

3 מהירויות הפעלה + מהירות אינטנסיבית

קולט אדים להתקנה על קירקולט אדים להתקנה על קירקולט אדים להתקנה על קיר קולט אדים להתקנה מהתקרה

מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 11,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 16,900 ₪
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סדרת פורטופינו – סגנון רטרו צבעוני

רוחב 90 ס"מ

3 מהירויות הפעלה + מהירות אינטנסיבית

רוחב 90 ס"מ

צבע שחור פחם 

3 מהירויות הפעלה

3 מסנני שומן מאלומיניום

קולט אדים להתקנה על קירקולט אדים להתקנה על קיר

מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪

KPF9KSED95AE

ירוק זיתצהוב כתום נירוסטהאדוםלבן
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כיריים



ם
ריי

כי

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית קרמית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

5 מוקדי אינדוקציה עם בוסטר

15 דרגות חום 

מידות חוץ: רוחב 380 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 50 מ"מ

מידות פתח: רוחב 310 מ"מ | אורך 490 מ"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית קרמית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

 6KW מבער גז אחד

4 אזורי אינדוקציה – 2 המרכזיים
ניתנים לחיבור לאזור אחד גדול 

מידות חוץ: רוחב 900 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 50 מ"מ

מידות פתח: רוחב 844-848 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית קרמית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

2 מבערי גז

2 אזורי אינדוקציה – ניתנים לחיבור לאזור אחד גדול 

מידות חוץ: רוחב 750 מ"מ  | אורך 510 מ"מ | עומק 50 מ"מ

מידות פתח: רוחב 719-724 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית קרמית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

6KW 5 מבערי גז כולל מבער מהיר במיוחד

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 900 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 50 מ"מ

מידות פתח: רוחב 844-848 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

כיריים גז ברוחב 90 ס"מכיריים משולבים גז + אינדוקציה ברוחב 75 ס"מכיריים משולבים גז + אינדוקציה ברוחב 90 ס"מכיריים אינדוקציה ברוחב 38 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 21,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 21,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪

SIM631PM6912PM6721PV695
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ם
ריי

כי

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית שחורה 

פירזול נחושת או נירוסטה

2 מבערי גז

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 380 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 46 מ"מ

מידות פתח: רוחב 252-256 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית קרמית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

6KW מבער גז יחיד

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 380 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 50 מ"מ

מידות פתח: רוחב 252-256 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

זכוכית קרמית שחורה

5 אזורי בישול + 2 אזורים גמישים מולטי-זון

15 דרגות חום 

מידות חוץ: רוחב 900 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 49 מ"מ

מידות פתח: רוחב 880 מ"מ | אורך 490 מ"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – סגנון מודרני יוקרתי

זכוכית שחורה 

פירזול נחושת או נירוסטה

5 מבערי גז כולל מבער מהיר במיוחד 

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 750 מ"מ  | אורך 510 מ"מ | עומק 46 מ"מ

מידות פתח: רוחב 560-564  מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

כיריים אינדוקציה ברוחב 90 ס"מכיריים גז ברוחב 38 ס"מכיריים גז ברוחב 38 ס"מ כיריים גז ברוחב 75 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 7,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 13,900 ₪
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ם
ריי

כי

זכוכית קרמית שחורה

4 אזורי אינדוקציה כולל בוסטר

14 דרגות כוח 

מידות חוץ: רוחב 780 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 47 מ"מ

מידות פתח: רוחב 750 מ"מ | אורך 490 מ"מ

זכוכית קרמית שחורה

פרופיל שטוח במיוחד

4 אזורי אינדוקציה כולל בוסטר

14 דרגות כוח 

מידות חוץ: רוחב 700 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 45 מ"מ

מידות פתח: רוחב 560 מ"מ | אורך 490 מ"מ

זכוכית שחורה

4 אזורי אינדוקציה + בוסטר

כולל אזור רב שימושי

בקרת מגע מחליקה הצידה

מידות חוץ: רוחב 510 מ"מ | אורך 600 מ"מ | עומק 46 מ"מ

מידות פתח: רוחב 490 מ"מ | אורך 560 מ"מ

זכוכית קרמית שחורה

2 מוקדי אינדוקציה עם בוסטר

9 דרגות כוח

מידות חוץ: רוחב 300 מ"מ  | אורך 515 מ"מ | עומק: 50 מ"מ

מידות פתח: רוחב 270 מ"מ | אורך 490 מ"מ

כיריים אינדוקציה ברוחב 30 ס"מכיריים אינדוקציה ברוחב 60 ס"מכיריים אינדוקציה ברוחב 70 ס"מכיריים אינדוקציה ברוחב 78 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 10,900 ₪
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סדרת לינאה – סגנון מודרני

בסיס + כפתורי הפעלה מנירוסטה מוברשת

4.2KW 4 מבערי גז כולל מבער מהיר במיוחד

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 1000 מ"מ | אורך 395 מ"מ | עומק 54 מ"מ

מידות פתח: רוחב 842-847 מ"מ | אורך 367-371 מ"מ

כיריים גז ברוחב 100 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 9,900 ₪

PX1402

ם
ריי

כי

סדרת לינאה – סגנון מודרני

נירוסטה מוברשת

5 מבערים כולל טורבו

מידות חוץ: רוחב 725 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 43 מ"מ

מידות פתח: רוחב 655-660 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

סדרת לינאה – סגנון מודרני

 כיריים זכוכית

 5 מבערי גז

 מתגי בטיחות גז 

 מידות חוץ: רוחב 720 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 40 מ"מ

 מידות פתח: רוחב 560-564 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

סדרת לינאה – סגנון מודרני

 כיריים זכוכית

 4 מבערי גז

 מתגי בטיחות גז 

 מידות חוץ: רוחב 600 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 42 מ"מ

 מידות פתח: רוחב 560-564 מ"מ | אורך 482-486 מ"מ

כיריים גז ברוחב 60 ס"מכיריים גז ברוחב 72 ס"מכיריים גז ברוחב 72.5 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 7,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪

PX175LPV175PV164

לבןלבן כסוףכסוף שחורשחור
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ם
ריי

כי

הסדרה הקלאסית

נירוסטה

5 מבערי גז

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 899 מ"מ | אורך 512 מ"מ | עומק 70 מ"מ

מידות פתח: רוחב 878 מ"מ | אורך 490 מ"מ

הסדרה הקלאסית

נירוסטה

5 מבערים כולל מבער חזק במיוחד

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 720 מ"מ | אורך 512 מ"מ | עומק 70 מ"מ

מידות פתח: רוחב 700 מ"מ | אורך 492 מ"מ

הסדרה הקלאסית

נירוסטה מוברשת ללא טביעות אצבע

5KW 5 מבערים כולל טורבו

מידות חוץ: רוחב 885 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 30 מ"מ

מידות פתח: רוחב 839-844 מ"מ | אורך 478-482 מ"

כיריים גז ברוחב 70 ס"מכיריים גז ברוחב 90 ס"מ כיריים גז ברוחב 90 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪ מחיר צרכן כולל מע"מ: 7,900 ₪

PS906-5PGF75-4 SE97GXBE5

הסדרה הקלאסית

זכוכית קרמית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

2 מבערי גז

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 300 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 51 מ"מ

מידות פתח: רוחב 250-254 מ"מ | אורך 476-480 מ"מ

כיריים גז ברוחב 30 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪

PV332

גימור 
נירוסטה

 גימור
נחושת
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סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

 כיריים אמאיל 

 5 מבערים

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 685 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 32 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

סדרת ויקטוריה – סגנון רטרו

 כיריים אמאיל 

 4 מבערים

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 595 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 32 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

סדרת קולוניאל – סגנון כפרי

כפתורי הפעלה בסגנון עתיק

5KW 5 מבערים כולל מבער כפול

מידות חוץ: רוחב 885 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 36 מ"מ

מידות פתח: רוחב 839-844 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

סדרת קולוניאל – סגנון כפרי

בסיס בצבע קרם וגימור נחושת במראה עתיק

5 מבערים כולל מבער חזק במיוחד

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 685 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 32 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

כיריים גז ברוחב 70 ס"מכיריים גז ברוחב 90 ס"מכיריים גז ברוחב 60 ס"מכיריים גז ברוחב 70 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪
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שחורקרם שחור גרפיתשחורלבןנירוסטה קרםקרם

ט.ל.ח – יש לבדוק מידות סופיות לפני הורדה לביצוע

69 68



סדרת קורטינה – סגנון כפרי

 כיריים אמאיל 

כפתורי הפעלה בעיצוב עתיק

5 מבערים כולל מבער כפול

מידות חוץ: רוחב 685 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 32 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

סדרת קורטינה – סגנון כפרי

 כיריים אמאיל 

כפתורי הפעלה בעיצוב עתיק

4 מבערים כולל מבער חזק במיוחד

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 600 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 30 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

זכוכית קרמית שחורה במסגרת נירוסטה

התקנה רגילה

2 אזורי חימום קרמיים + טיימר 

מידות חוץ: רוחב 300 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 45 מ"מ

מידות פתח: רוחב 282 מ"מ | אורך 482 מ"מ

זכוכית קרמית שחורה

התקנה רגילה

2 אזורי חימום קרמיים 

מידות חוץ: רוחב 300 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 45 מ"מ

מידות פתח: רוחב 282 מ"מ | אורך 482 מ"מ

כיריים קרמיות ברוחב 30 ס"כיריים קרמיות ברוחב 40 ס"מכיריים גז ברוחב 60 ס"מכיריים גז ברוחב 70 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 3,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 3,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪

SR775SR764S232TCXS232CX

ם
ריי

כי
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ריי

כי

בסיס וכפתורים מנירוסטה

5 מבערים כולל 2 מבערים חזקים במיוחד

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 885 מ"מ | אורך 500 מ"מ | עומק 36 מ"מ

מידות פתח: רוחב 839-844 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

נירוסטה מבריקה ללא טביעות אצבע

5 מבערים

מתגי בטיחות גז 

מידות חוץ: רוחב 725 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 40 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

נירוסטה מבריקה ללא טביעות אצבע

4 מבערים כולל טורבו

מתגי בטיחות גז

מידות חוץ: רוחב 600 מ"מ | אורך 510 מ"מ | עומק 40 מ"מ

מידות פתח: רוחב 555-560 מ"מ | אורך 478-482 מ"מ

כיריים גז ברוחב 60 ס"מכיריים גז ברוחב 70 ס"מכיריים גז ברוחב 90 ס"מ

מחיר צרכן כולל מע"מ: 3,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪
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מדיחי כלים
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מתאים ל-13 מערכות כלים

5 תוכניות הדחה כולל תוכנית אולטרא קלין חיטוי

טיימר

3 סלסלות

טכנ' הדחה פלנטריום

דלת נפתחת אוטומטית

תוכנית קצרה 27 דקות

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 59.8 ס"מ
עומק 55 ס"מ

מתאים ל-13 מערכות כלים

10 תוכניות הדחה כולל תוכנית אולטרא קלין חיטוי

טיימר

טמפ' הדחה מירבית 75 מעלות

חיווי רצפתי במהלך הפעולה

תוכנית קצרה 27 דקות

דלת נפתחת אוטומטית

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 59.8 ס"מ
עומק 55 ס"מ

מתאים ל-13 מערכות כלים

5 תוכניות הדחה + 5 תוכניות מהירות
כולל תוכנית אולטרא קלין חיטוי

דלת נפתחת אוטומטית

הפעלה במגע

טכנ' הדחה פלנטריום

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 59.8 ס"מ
עומק 55 ס"מ

מתאים ל-12 מערכות כלים

5 תוכניות הדחה כולל תוכנית אולטרא קלין חיטוי

טיימר להפעלה מושהית

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 59.8 ס"מ
עומק 55 ס"מ

מדיח כלים חצי אינטגרלימדיח כלים אינטגרלי מלאמדיח כלים אינטגרלי מלאמדיח כלים אינטגרלי מלא

מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 12,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 6,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪
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מתאים ל-10 מערכות כלים

5 תוכניות הדחה + 5 תוכניות מהירות

טיימר להפעלה מושהית כולל השריה

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 44.8 ס"מ
עומק 55 ס"מ

מתאים ל-13 מערכות כלים

5 תוכניות הדחה

טכנולוגיית הדחה מחזורית ֿ

מידות:
 גובה 82 ס"מ

 רוחב 59.8 ס"מ
עומק 55 ס"מ

מדיח כלים בנוי מדיח כלים אינטגרלי 45 

מחיר צרכן כולל מע"מ: 5,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 8,900 ₪
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מכונות קפה 
בנויות
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שחורקרם

הסדרה הקלאסית

נירוסטה מוברשת ללא טביעות אצבע

TOUCH לחצני מגע

13 סוגי קפה

מידות:
 גובה 42.8 ס"מ
 רוחב 54.5 ס"מ

עומק 45 ס"מ

סדרת דולצ'ה סטיל נובו – עיצוב מודרני יוקרתי

זכוכית שחורה

פירזול נחושת או נירוסטה

TOUCH לחצני מגע

13 סוגי קפה

מידות:
 גובה 42.8 ס"מ
 רוחב 54.5 ס"מ

עומק 45 ס"מ

סדרת קולוניאל – סגנון כפרי

פירזול פליז

תצוגת LCD דיגיטלית

מידות:
 גובה 42.8 ס"מ
 רוחב 54.5 ס"מ

עומק 45 ס"מ

מכונת קפה 45מכונת קפה 45מכונת קפה 45

מחיר צרכן כולל מע"מ: 23,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 27,900 ₪מחיר צרכן כולל מע"מ: 26,900 ₪
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שלוש שנים )36 חודשים(:

 תנורים בנויים )BI(, מקררים, מקפיאים,
מדיחי כלים, מכונות כביסה.

שנה אחת )12 חודשים(:

,)FREE STAND( תנורים משולבים 
 כיריים )מכל הסוגים(, קולטי אדים,

מייבשי כביסה )ללא הדרכה(.

לתשומת לב:

המחירים כוללים מע"מ   

המחירים ניתנים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת  

ט.ל.ח   

מחירי ההובלה לבית הלקוח הינם כדלקמן:

מקרר 300-600 ליטר – 200 ₪  

מקרר 140-300 ליטר – 200 ₪  

מקרר משרדי 120 ליטר – 120 ₪  

מקרר 4 דלתות SBS  -ר300 ₪  

מקרר מדגם FQ60  -ר450 ₪  

מקרר מדגם FA8005  -ר220 ₪  

מקרר מדגם WR747 ברוחב 120 ס"מ – 1000 ₪  

מקרר יינות – 150 ₪  

מגירת חימום – 90 ₪  

תנור בנוי 60 – 150 ₪  

תנור בנוי 90 – 200 ₪  

מיקרוגל 45 ס"מ – 120 ₪  

תנור בנוי כפול – 300 ₪  

תנור משולב 60 – 150 ₪  

תנור משולב 90 – 200 ₪  

תנור משולב 100 – 250 ₪  

תנור משולב 120 – 300 ₪  

קולט אדים 60 – 120 ₪  

קולט אדים 90 – 150 ₪  

קולט אדים 120 – 180 ₪  

מכונת כביסה – 150 ₪  

מייבש כביסה – 150 ₪  

מדיח כלים – 150 ₪  

מדיח כלים בנוי 90 – 250 ₪  

כיריים 30 – 90 ₪  

כיריים 60-70 – 120 ₪  

כיריים 90/120 – 150 ₪  

מקפיא 7 מגירות – 180 ₪  

מקפיא אינטגרלי – 180 ₪  

אחריות לפי קבוצות מוצרים

 מחירי המקררים אינם כוללים פירוק דלתות או
הפיכת דלתות מצד לצד ואלה מחיריהם:

פירוק והרכבת דלתות -ר120 ₪  

פירוק והרכבת דלתות במקררי 4 דלתות -ר180 ₪  

הפיכת כיוון פתיחת דלתות מצד לצד -ר180-160 ₪  

חיבור מים במקרר הכולל מתקן ייצור קרח -ר190 ₪  

)במידה ויש הכנת ברז מים - כולל:  חיבור +צינור מים + פילטר חיצוני(  

התקן שבת -ר2050 ₪   

התקני שבת ותאורה הלכתיים מול משמרת שבת  

מקררים אינטגרליים – ניתן להוסיף יצרן קרח בתוספת תשלום  

התקנת כיריים

קיימת עלות התקנה של 180 ₪ לחלק מדגמי הכיריים

WWW.SMEG.CO.IL :אתר סמג ישראל

WWW.GOLAN-WESTLINE.CO.IL :אתר גולן ווסט ליין

WWW.FALMEC.CO.IL :אתר פאלמק ישראל

אולם תצוגה ראשי סמג: שנקר 13 הרצליה פיתוח

קובי ג'רבי, מנהל אולם תצוגה: 050-3201036

עמי פלח, מנהל מכירות: 050-2527357

גל שטילווינר, מנהל מותג סמג: 050-3564553

יורם פלגי, מנהל מותג פאלמק: 054-9825406
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