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, עמק מצפון   Jaegerthal המותג דה דיטריש נוסד בצרפת ב- 
לשטרסבורג. 

בשנת 1684, יוהן בנקאי עשיר, ניסה את מזלו והשקיע בסדנה לייצור 
ברזל ופל הוא קיבל השראה מצורתו של קרן הציידים והטביע אותו 
בכל מוצר שעיצב ובכך יצר את הלוגו הראשון בהיסטוריה התעשייתית.

תחת הנהגתו של ז'אן דה דיטריש, שירש את החברה, נכנסה החברה 

מאז הייצור של התנורים הביתיים הראשונים בסוף המאה ה-19, היצרן בעל ידע של מעל 300 שנים לא 
חדל להמציא פתרונות עתידיים על ידי יצירת מוצרים ייחודיים:

1. תנור פירוליטי
2. כיריים אינדוקציה

3. תנור אדים
4. בישול בטמפרטורה נמוכה

5. כיריים אינדוקציה עם משטח בישול רציף

כשהם תמיד מעוצבים ברוח של מצוינות, רבים ממכשירי דה דיטריש, כמו התנורים עם לוח פיקוד המגע 
Tactilium וכיריים אינדוקציה Piano עם משטח בישול רציף,  זכו בפרסים היוקרתיים של התעשייה.

חיל החלוץ –
עפ"י מסורת

1719-1795 - ז'אן דה דיטריש

1778 - קרן הציידים שהעניק לואי ה-16 שנתנה את 
ההשראה לסימן הלוגו הראשון בהיסטורייה התעשייתית

לעידן חדש והפכה לספקית רשמית של קני תותחים וכדורי תותח לממלכה 
הצרפתית במשך יותר ממאה שנים וקיבל תואר אצילות מהמלך לואי ה-15.

אמלי דיטריש המשיכה את מורשתו של המותג עם מיזוג של עיצוב 
ואסתטיקה לתוך ייצור תעשייתי. מאז דחיפה מכרעת זו, המותג פיתח 

באופן רציף את המשמעות של חדשנות ואמנות החיים.

היסטוריית המותג
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מילת המפתח: צמצום השפעה סביבתית. 
כמותג מוביל, ההשפעה הסביבתית בפעילותו הוא בראש סדר העדיפויות 
של דה דיטריש והוא עושה את כל הצעדים כדי להבטיח שכל המשאבים 
משמשים כראוי לאורך כל חייו של המוצר, החל משלב התכנון ועד 

מיחזור המוצר.  

דה דיטריש מציעים מוצרים באיכות ללא דופי המשלבים יתרונות 
טכנולוגיים אמיתיים עם מינימום השפעה על הסביבה. דה דיטריש 
מאמצים גישה פרגמטית לעיצוב אקולוגי: הם שואפים לעצב מוצרים 
עם צריכת אנרגיה נמוכה שניתן גם למחזר אותם בעתיד. העקרון המניע 
מדיניות זו הוא שכל מוצר חדש חייב להיות בעל יכולת מחזור טובה יותר 

מהמוצר אותו הוא מחליף.
כל המפעלים בצרפת המייצרים את מוצרי דה דיטריש הינם בעלי 

 .ISO 14001 -ו ISO 9001 תעודת תקן

דה דיטריש מתגאים בכך שהם מציעים לצרכנים מכשירי חשמל בעלי 
צריכת מים וצריכת חשמל נמוכה בצורה מובהקת, כמו קו התנורים 
המציג תווית אנרגיה של A-10% וכל זאת בשל בחינה קפדנית ותכנון 

תנורים בעלי בידוד איכותי.

דה דיטריש עובדים בשותפות עם אקו-סיסטמס על מנת למחזר את 
המוצרים בסוף השימוש בהם.

פיתוח בר קיימא

בדה דיטריש גאים להתהדר בארץ הייצור, ועל כל 
המוצרים המיוצרים בצרפת ישנה תווית מקוריות.

“Origine France Garantie”, שנוצרה  תווית זו, 
במאי 2011 ביוזמה של משרד התעשייה והמסחר 
הצרפתי, היא מילה נרדפת לשקיפות וכנות מידע 
בדבר מוצא המוצר וייצור תהליכים של מוצרי דה 

דיטריש.  

זו נקודת התייחסות עבור פרפקציוניזם, מצויינות 
ואיכות המוצר. 

פילוסופיה של
מצויינות
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DOE7220X | PLATINUM

DPI7650BU | PLATINUM

DKE7220X | PLATINUM

DPE7620XF | PLATINUM

תנור בנוי 60 ס״מ | נפח תא 73 ליטר, 8 תכניות בישול ואפיה,
מסילה טלסקופית, דלת טריקה שקטה, גימור נירוסטה.

תוספת לתנור פירוליטי 1500 ש״ח

כיריים אינדוקציה 65 ס"מ |  4 אזורי בישול, 4 טיימרים, 4 בוסטרים, 
פונקציית בקרת רתיחה, מכוון זמן עבודה על המשטח, זיהוי אוטומטי 
של סירים, נעילה בפני ילדים, אפשרות לעבודה בחשמל חד פאזי.

מיקרוגל סולו 45 ס"מ |  נפח תא 40 ליטר,עוצמת מיקרוגל 1000 וואט, 
2 תכניות בישול אוטומטיות, 3 תכניות לזיכרון קבוע, 2 תכניות להפשרה 

מהירה, טיימר 60 דקות, גימור נירוסטה.

כיריים גז 60 ס"מ |  4 להבות בסידור מיוחד לניצול מקסימלי של 
שטח הבישול, כפתורים בחזית, ראשי בעירה אלכסוניים לפיזור 
חום אחיד בתחתית הסיר, גימור נירוסטה, אופציה להתקנה שטוחה,

ברזי גז מתכווננים בדיוק רב לעוצמות להבה משתנות.

חבילה מספר 1

אופציה לתוספת 4,990 ₪

או

* אופציה לתוספת מגירת חימום ₪5,990

₪6,990במקום: ₪8,490
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DKE7335X | PLATINUM

מיקרוגל סולו 45 ס"מ | נפח תא 40 ליטר הספק מיקרוגל 1000 וואט, טיימר 
60 דקות, 4 תכניות בישול אוטומטי , 3 תוכניות הפשרה אוטומטיות, 

גימור נירוסטה.

* אופציה לתוספת מגירת חימום ₪5,990

DOE7340X | PLATINUM
DME7121X | PLATINUM

תנור 60 ס״מ |נפח תא אפיה 73 ליטר מסך לד לבן 11 תוכניות בישול 
כולל טורבו משולב ושמירת חום, תוכנית לייבוש פירות מדריך קולינרי 
15 מתכונים, 10 תוכניות לבישול איטי מסילה טלסקופית. 2 מגשים 

.+A 2 רשתות. דירוג אנרגטי

מיקרוגל סולו 38 ס"מ | מיקרוגל בנוי בנפח 26 ליטר דלת פתיחת צד 
900 וואט, 6 עוצמות בישול,  צג אלקטרוני,  תוכנית הפשרה,  צלחת 
מסתובבת בקוטר 30 ס"מ,  טיימר 60 דקות,  תא פנימי נירוסטה, מסגרת 

.+A נירוסטה דלת זכוכית שחורה, דירוג אנרגטי

חבילה מספר 2

מחיר חבילה: 9,990 ₪
בשידרוג למיקרוגל 45 ס"מ

₪7,790במקום: ₪9,490
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חבילה מספר 3

DOP7220X | PLATINUMDKE7220X | PLATINUM

תנור פירוליטי 60 ס״מ | נפח תא 73 ליטר, 9 תכניות בישול 
ואפיה, 4 שכבות זכוכית, דלת קרה, טריקה שקטה, 3 תכניות 

ניקוי פרוליטי, גימור נירוסטה.

מיקרוגל סולו 45 ס"מ |  נפח תא 40 ליטר,עוצמת מיקרוגל 1000 וואט, 
2 תכניות בישול אוטומטיות, 3 תכניות לזיכרון קבוע, 2 תכניות להפשרה 

מהירה, טיימר 60 דקות, גימור נירוסטה.

* אופציה לתוספת מגירת חימום ₪5,990

₪9,990במקום: ₪12,490
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חבילה מספר 4

* אופציה לתוספת מגירת חימום ₪5,990

₪13,490במקום: ₪15,390

DOP7350A | ABSOLUT BLACKDKE7335A | ABSOLUT BLACK

תנור בנוי פירוליטי 60 ס"מ | נפח תא אפיה 73 ליטר,  תצוגה לד 
לבן, 11 תכניות בישול ואפיה כולל תכנית לשמירת חום תבשיל 
ותוכנית לייבוש פירות, מסילה טלסקופית, מדריך קולינרי עם 15 

מתכונים, דלת קרה 4 שכבות זכוכית, צבע שחור פחם.

מיקרוגל סולו 45 ס"מ | נפח תא 40 ליטר הספק מיקרוגל 1000 וואט, 
טיימר 60 דקות, 4 תכניות בישול אוטומטי , 3 תוכניות הפשרה אוטומטיות, 

צבע שחור פחם.

*שדרוג למיקרוגל משולב אפיה בתוספת 1,500 ₪ 
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DOE7560X | PLATINUM

DPG7640B | ABSOLUTE BLACK

DKE7335X | PLATINUM

DPI7670XU | PLATINUM

תנור 60 ס״מ | נפח תא אפיה 73 ליטר, מסך תצוגה "5, 12 תוכניות 
בישול ואפיה כולל תוכנית לשמירת חום תבשיל וייבוש פירות, 10 

תכניות לבישול איטי, 2 תוכניות שבת 25 שעות ו75 שעות,
כל התוכניות ב-32 שפות. מדריך קולינרי עם 35 מתכונים, מסילה 

טלסקופית, גימור נירוסטה.

כיריים גז 65 ס"מ |  4 להבות בסידור מיוחד לניצול מקסימלי של 
שטח הבישול, כפתורי צד, זכוכית שחורה מחוסמת, ראשי בעירה 
יצוקים לפיזור חום אחיד בתחתית הסיר, ברזי גז מתכווננים בדיוק 

רב לעוצמות להבה משתנות.

מיקרוגל סולו 45 ס"מ | נפח תא 40 ליטר הספק מיקרוגל 1000 וואט, 
טיימר 60 דקות, 4 תכניות בישול אוטומטי , 3 תוכניות הפשרה אוטומטיות, 

גימור נירוסטה.

כיריים אינדוקציה 65 ס"מ |  4 אזורי בישול עצמאיים, מבער גדול 
בעוצמה של 3700 וואט, זיהוי אוטומטי של סירים, 19 דרגות בישול, 
בוסטר לכל 4 האזורים, טיימר 1-99 דקות, טיימר לתצוגת משך זמן 
בישול, בקרת רתיחה, נעילת בטיחות לילדים, אפשרות לחיבור תלת 

פאזי, מגיע בצבעים: שחור, אפור ולבן.

חבילה מספר 5

או

*שדרוג למיקרוגל משולב אפיה בתוספת 1,500 ₪ 

DPG7340B|

ABSOLUTE BLACK 

כיריים דומינו גז | רוחב 30 ס"מ 
משטח זכוכית שחורה, להבה קטנה 

1500 וואט להבה גדולה 3100 וואט, 
חצובות יצוקות, כפתורי שליטה 

מדויקים, הצתה אלקטרונית, חיישני 
ביטחון.

מידות חיתוך שיש: גובה 5.9 ס"מ | רוחב 
26.5 ס"מ | עומק 49 ס"מ.

אופציה לתוספת 
3,890 ₪ ליחידה

₪14,990במקום: ₪17,990

DPI7360X|

PLATINIUM

אופציה לתוספת 
4,590 ₪ ליחידה

דומינו אנדוקציה 30 ס"מ |  2 אזורי בישול:  
23 ס"מ - 3700 וואט, 16 ס"מ - 2400 
וואט, בוסטר לכל אזור, טיימר לכל אזור, 
4 אפשרויות הפעלה מהירה כולל בוסטר, 

מנגנון רתיחה, אינדיקטור זמן עבודה.
מידות חיתוך שיש: גובה 5.9 ס"מ | רוחב 

26.5 ס"מ | עומק 49 ס"מ.
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DOP7350W | PURE WHITE

DPI7884W

DKE7335W | PURE WHITE

תנור בנוי פירוליטי 60 ס"מ | נפח תא אפיה 73 ליטר, מסך תצוגה 
לד לבן ,11 תכניות בישול ואפיה כולל תכנית לשמירת חום תבשיל 
ותוכנית לייבוש פירות, מסילה טלסקופית, מדריך קולינרי עם 15 

מתכונים, דלת קרה 4 שכבות זכוכית, צבע לבן.

כיריים אינדוקציה 80 ס"מ בצבע לבן | 4 אזורים עצמיים עם אזור 
גמיש  23*43 ס"מ, איזור אמצעי גדול במיוחד 3700 וואט, זיהוי 
אוטומטי של סירים, 4 בוסטרים, 4 טיימרים, פונקציה נעילה מפני 

ילדים, זיהוי החלפת מיקום סירים, )ניתן לקבל גם בצבע שחור(.

מיקרוגל סולו 45 ס"מ | נפח תא 40 ליטר הספק מיקרוגל 1000 וואט, 
טיימר 60 דקות, 4 תכניות בישול אוטומטי , 3 תוכניות הפשרה אוטומטיות, 

צבע לבן.

חבילה מספר 6

מדיח אינטגרלי מלא ברוחב 60 ס"מ | 13 מערכות כלים, 10 תוכניות 
הדחה, 8.5 ליטר להדחה, סמן לייזר על הרצפה לתיאור מצב עבודה, 
פתיחת דלת אוטומטית, ייבוש נוסף, חצי כמות, סלסלה עליונה מתכווננת 

42db/A עד לגובה 29.5 ס"מ, שקט במיוחד

אופציה לתוספת 4,990 ₪

DV132J₪5,990 אופציה לתוספת מגירת חימום לבנה *

₪19,990במקום: ₪23,470

*שדרוג למיקרוגל משולב אפיה בתוספת 1,500 ₪ 
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DOP8574A | ABSOLUT BLACK

DPI7884XS | PLATINUM

DV132J

DKC7340A | ABSOLUT BLACK

תנור בנוי פירוליטי 60 ס"מ | נפח תא אפיה 73 ליטר מסך לד לבן "5, 
12 תוכניות בישול ואפיה, 9 תוכניות שף, מדריך קולינרי עם 35 מתכונים 
מובנים, תכונות מיוחדות: חיישן לחות לשמירת עסיסיות התבשיל, 
כיתוב ב-32 שפות, מצב שבת 25 שעות ו 75 שעות, הפשרה, שמירת 
.A+ חום תבשיל, ייבוש פירות, דלת קרה עם טריקה שקטה. דירוג אנרגטי

כיריים אינדוקציה 80 ס"מ  |  4  אזורים עצמאיים עם משטח 
גמיש אחד 23X40 ס"מ משטח מרכזי גדול במיוחד 28 ס"מ 3700 
וואט, משטח קטן 16 ס"מ 2400 וואט, זיהוי אוטומטי של סירים, 4 
טיימרים, בוסטר לכל 4 האזורים, בקרת רתיחה, טיימר זמן עבודה 

של משטח, נעילת ביטחון לילדים, צבעים שחור / לבן.

מדיח אינטגרלי מלא ברוחב 60 ס"מ | 13 מערכות כלים, 10 תוכניות 
הדחה, 8.5 ליטר להדחה, סמן לייזר על הרצפה לתיאור מצב עבודה, 
פתיחת דלת אוטומטית, ייבוש נוסף, חצי כמות, סלסלה עליונה מתכווננת 

.42db/A עד לגובה 29.5 ס"מ, שקט במיוחד

ליטר,   40 תא  נפח   | ס"מ   45 אפיה  משולב  מיקרוגל 
הספק 1000 וואט 14 תוכניות חימום בישול ואפיה, הפשרה, שילוב בישול 
תנור עם גלי מיקרו ביחד, 2 אנטנות לפיזור גלים אחיד ומקסימלי, דירוג 

.+A אנרגטי

אופציה לתוספת 4,990 ₪

חבילה מספר 7

* אופציה לתוספת מגירת חימום ₪5,990

₪במקום: ₪28,990 23,990



11

DHV7962G

אופציה לתוספת 8,990 ₪

DOP8360G | IRON GREYDKC7340G | IRON GREY

חבילה מספר 8

DPI7670G| IRON GREY

כיריים אינדוקציה 65 ס"מ |  4 אזורי בישול 4 טיימרים, 4 בוסטרים, 
פונקציית בקרת רתיחה, בקרת רתיחה, מכוון זמן עבודה על המשטח, 

זיהוי אוטומטי של סירים, נעילה בפני ילדים, צבע אפור.

₪19,990במקום: ₪22,490

תנור בנוי פירוליטי 60 ס"מ | נפח תא אפיה 73 ליטר, 11 תכניות 
בישול ואפיה כולל תכנית לשמירת חום תבשיל ותוכנית לייבוש 
פירות, חיישן לחות, מסילה טלסקופית, מדריך קולינרי עם 15 

מתכונים, דלת קרה 4 שכבות זכוכית, צבע אפור.

ליטר,   40 תא  נפח   | ס"מ   45 אפיה  משולב  מיקרוגל 
הספק  1000 וואט 14 תוכניות חימום בישול ואפיה, הפשרה, שילוב בישול תנור 
+A עם גלי מיקרו ביחד, 2 אנטנות לפיזור גלים אחיד ומקסימלי, דירוג אנרגטי

קולט אדים צמוד קיר 90 ס"מ |  קולט דקורטיבי בגימור זכוכית אפור 
מטאלי, ריבוע מרכזי בנירוסטה , עוצמת שאיבה 771 מק"ש, 4 עוצמות שאיבה 
כולל BOOST טיימר, כיבוי תאורת לד, 2 מנורות-2 וואט, פיקוד דיגיטלי.
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DPI7696X | PLATINUM

DOE7900X | PLATINUM

תנור בנוי 90 ס״מ | גובה 60 ס"מ , מסך לד לבן, 9 תוכניות בישול 
ואפיה כולל 2 מאווררי טורבו גדולים בתא האפיה לפיזור חום מהיר 

ואחיד,כפתורי Push pull נפח תא 96 ליטר.

מחיר: 11,990 ₪

DPI7969XS | PLATINUM

כיריים אינדוקציה 90 ס"מ | 6 אזורים עצמיים, 3 אזורים גמישים 40*23 
זיהוי סירים אוטומטי, 6 טיימרים, 6 בוסטרים, 4 מצבים להפעלה מהירה 
כולל בוסטר, 6 פונקציות, מנגנון בקרת רתיחה, אינדיקטור זמן בישול, 

נעילת ילדים, מצורף בוצ'ר יוקרתי שמונח אינטגרלית על המשטח. 

מחיר: 12,990 ₪

כיריים גז 90 ס"מ | 5 להבות, התקנה שטוחה נירוסטה עם אמבטיה 
באמייל שחור מט, להבה שמאלית טורבו בהספק של 4000 וואט, 

להבה אחורית שמאלית 1750 וואט, להבה קדמית שמאלית
1000 וואט, להבה ימינית אחורית 3000 וואט, להבה ימינית קדמית 

1750 וואט, כפתורים בחזית , הצתה אלקטרונית, חיישני ביטחון. 

מחיר: 6,990 ₪

DPE7929XF | PLATINUM

כיריים עם קולט מובנה | כיריים משולבות קולט אדים 80 ס"מ, 4 אזורים 
עצמאיים או שני אזורים גמישים 40X25 ס"מ, 3700 וואט , זיהוי אוטומטי 
של סירים, 4 טיימרים, 4 בוסטרים, 4 אפשרויות לגישה מהירה, מנגנון 

רתיחה, 4 אינדיקטור זמן בישול, פונקציית נעילת ילדים ,7400 וואט.
קולט מובנה 700 מק"ש , 4 מהרויות שאיבה, כולל פילטר פחם ופילטר 

לשומן.מידות: גובה 6 ס"מ | רוחב 56 ס"מ | עומק 49 ס"מ. 

מחיר: 21,990 ₪

DPI7888BH | PLATINUM

מוצרי פרימיום
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DPI7696X | PLATINUM

אופציה לתוספת זוג מקררים לכל חבילה

2 יח' מקררים אינטגרלים 60 ס"מ | לבניה בארון מקרר משולב מקפיא תחתון 
בנפח 247 ליטר, NO FROST , מדפי זכוכית מחוסמת מודולריים, מגירת פירות 

וירקות עם בקרת לחות, מתקן לבקבוקים, 3 מגירות במקפיא.

 DRP772MJ

₪במקום: ₪17,990 14,590
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ISRAEL

רח׳ המנופים 2, הרצליה פיתוח

074-7555888www.dedietrich.co.il

De Dietrich israel
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