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עכשיו עבורכם. יותר מתמיד.
חברת אביבי מטבחים, פותחת את כל 

סניפי הרשת לארוע מכירות ענק.
בארוע מציעה החברה הנחות והטבות על מגוון מוצרים נלווים 
לך  להציע  שמחים  אנו  הקניה,  לחווית  כהשלמה  למטבח. 
לרכוש דרכינו מגוון רחב של מוצרים נלווים למטבח מהחברות 
אינטגרליים,  )מקררים  חשמל  מוצרי  כגון:  בארץ.  המובילות 
תנורים, כיריים, קולטי אדים, מקררי יינות וכו’(, משטחי עבודה 

)אבן קיסר, גרניט, נירוסטה, דקטון וקוריאן(, כיורים, ברזים, 
חיפוי קיר ועוד.

שנשמח  רב  מקצועי  וידע  נסיון  ברשותינו  ברורים:  היתרונות 
ולתוכניות  הארונות  לעיצוב  ולהתאים  לייעץ  עמכם,  לחלוק 

המטבח, ידע זה יכול לחסוך לכם כסף וזמן. 
בנוסף, כל התיאומים והמדידות יעשו תחת קורת גג אחת ולא 
וגם, אספקת המוצרים תהיה בסמוך  שונים.  ידי ספקים  על 

למועד התקנת המטבח.

חברת אביבי מטבחים מברכת אותך על רכישת המוצרים.
ומקווים  והשירות  מהמוצר  מרוצה  שתהיה/י  בטוחים  אנו 

שישמשו אותך לשנים רבות.



ית
אל

שנות מצויינות ישר



 
חבילה 1

TEKA תנור בנוי 60 ס״מ HLB840

• תנור הידרו קלין טורבו רב תכליתי.
• מערכת ניקוי באדים עם 3 סוגי ניקוי. 

.A חסכוני בעד %20 מדירוג +A דירוג אנרגיה •
• נפח נטו 70 ליטר.

• חימום מקדים מהיר במיוחד.
• נעילת ילדים טיימר ודלת.

•  2שכבות זכוכית ניתנות לפירוק.
• מסילה טלסקופית.

• אחריות 3 שנים.  

מחיר צרכן: 3,990 ₪

TEKA 916 מקרר 4 דלתותNFE

.NO FROST •
• 610  ליטר ברוטו )596 ליטר נטו(.
• פאנל אלקטרוני בחזית המקרר.

• מצב חופשה – תא הקירור העליון כבוי והתא התחתון פעיל.
• מערכת אנטי בקטריאלית.

• מתקן קוביות קרח ידני.
• מגירת מוצרי חלב עם סגירה שקטה.

• המקרר שניתן להפוך תא אחד מהמקפיא לתא קירור בלחיצת כפתור.
• תאורה היקפית – תאורת לד פנימי גם בדופן הפנימית של הדלתות העליוניות.

• מערכת בקרת שליטה על הטמפרטורה.
• מדפי זכוכית.

.C דירוג אנרגטי •
• מידות:  גובה: 185 ס״מ רוחב: 92 ס״מ  עומק: 74 ס״מ )67 ס״מ ללא דלתות(.

• אחריות 1+9.

מחיר צרכן 9,990 ₪



 TEKA מדיח כלים אינטגרלי מלא 60 ס״מ FI DW855

• 10 מערכות כלים.
+A דירוג אנרגיה •

• פנל הפעלה אלקטרוני עם תאורת לד.
• 9 תוכניות הדחה, תוכנית קצרה 40 דקות.

• 6 מצבי טמפרטורה להדחה.
• טיימר הפעלה אחד עד 24 שעות.

• 3 שנות אחריות.

מחיר צרכן: 3,990 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

 TEKA כיריים אינדוקציה 60 ס״מ IB6415

• שקע תלת פאזי.
• הפעלה דיגיטלית במגע טאצ׳.

• מערכת זיהוי סירים.
• נעילת בטחון.

• הספק 7,200 וואט.
• אחריות שנה. 

מחיר צרכן: 3,490 ₪



 
חבילה 2

HISENSE מקרר 4 דלתות 585 ליטר RQ68WC4SHAS

• נפח 585 ליטר ברוטו / 539 ליטר נטו
• מדחס אינוורטר חסכוני ושקט

• יוניזטור
 Multi Air Flow מערכת אוורור היקפית •

• מע׳ בקרת טמפ‹ ולחות מדויקת
• צג דיגיטאלי- טאצ׳ מוטמע

• תא קירור
• יוניזטור – מחולל יונים לשמירה על טריות המזון והשמדת בקטריות.
• 3 מדפי זכוכית , 2 מתכוננים עם דופן מוגבהת ומניעת זליגת נוזלים.

• 6 מדפים בדלתות + 2 מדפים צרים בתחתית הדלת.
• 1 מגירת 0° מעלות לבשר,דגים ומוצרי חלב עם סגירה הידראולית.

• פתיחת מגירות גם כשהדלתות ב-90° מעלות.
• מצב חופשה
• נעילת ילדים

• התראה על דלת פתוחה
• הפיכת תא ההקפאה הימיני למקרר

• 6 מגירות על גלגלים ופתיחה קלה
• 2 מגשי זכוכית נשלפים לדגים ובשר

• מתקן קרח סיבובי נייד
A -דרוג אנרגטי •

• נפח תא קירור – 369 ליטר נטו
• נפח תא הקפאה- 170 ליטר נטו

• גימור נירוסטה
• מידות: גובה 181 ס״מ, עומק 70 ס״מ, רוחב 91.2 ס״מ

מחיר צרכן: 8,990 ₪

GORENJE כיריים אינדוקציה 60 ס״מ IT640BSC

• כיריים אינדוקציה 60 ס״מ בצבע שחור
Essential Line סדרת •

• ללא מסגרת
• חיתוך פאזה

TOUCH CONTROL מערכת הפעלה חכמה •
• בקרת רתיחה אוטומטית למניעת גלישת נוזלים

• בוסטר להאצת החימום
• טיימר עד 99 דקות
• נעילה מפני ילדים

• מערכת חיישנים לזיהוי סירים
• פילטר משקיט רעשים

• מידות: רוחב 60 ס״מ, עומק 52 ס״מ, גובה 5.8 ס״מ

מחיר צרכן: 5,200 ₪



GORENJE תנור בנוי 60 ס״מ BO737E30XG

• תנור בנוי בעיצוב זכוכית שחורה משולבת פסי נירוסטה. 
• תא אפייה ענק בנפח 67 ליטר, במבנה טאבון ייחודי לגורניה .

 .A צריכת אנרגיה •
• תא תנור ללא תפרים. 

 .A אמייל סוג •
• הפעלה באמצעות 2 כפתורי פוש פול. 

• תכניות בישול ואפיה מגוונות. 
• טיימר דיגיטלי להפעלה וכיבוי אוטומטי. 

• טורבו אקטיבי הפועל בשיטה ייחודית של יניקת אוויר וסחרור סביב התבנית. 
• מערכת אוורור היקפית. 

• 2 שכבות זכוכית. 
• דלת וזכוכית מתפרקות בלקות לניוקי. 

• תכניות ניקוי באדים. 
• מסילות טלסקופיות. 

• מגש עמוק. 
• מגש שטוח ורשת.

• 5 שנים אחריות.

מחיר צרכן: 5,200 ₪

GORENJE מדיח כלים אינטגרלי 60 ס״מ GV63160 

• פנים המדיח מנירוסטה ללא תפרים .
.A דרוג אנרגיה •

.A איכות הדחה וייבוש •
• לחצני הפעלה.

• 13 מערכות כלים.
• 2 סלסלות.

• 5 תכניות הדחה ביניהן תכניות חסכוניות, מהירות 20 דקות ויסודיות. 
• מערכת לריכוך מים ואבנית למניעת הצפה.

• חיישנים לזיהוי ניקיון המים.
• טיימר.

•  4 טמפרטורות הדחה מקסימום 70 מעלות. 
.DB 47 שקט במיוחד •

• צריכת מים נמוכה.
• חיווי על-ידי תאורה וצליל בסיום פעולת ההדחה.

• פירוק טבליות 3 באחד .
• מידות - ג81.7 -ר 59.6 -ע 56 ) גובה נתן להגבהה ל85(.

• אחריות 3 שנים.

מחיר צרכן: 6,400 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



SAMSUNG מקרר 4 דלתות 698 ליטר  RF68N9091SL

.BLDC מדחס אינוורטר •
• אחריות 10 שנים למדחס דיגיטלי אינוורטר.

.CSR צג דיגיטלי מעוצב מעל דלת -  Hidden Digital Display •
• Triple Cooling System  - מערכת קירור משולשת, בלעדית לסמסונג.

• הזרמת אויר קר לכל אחד מהתאים בנפרד.
• שמירת לחות של כ 70% לשמירה מיטבית על מוצרי המזון.

• Silver Nano- טכנולוגיה המונעת ומחסלת ב- 99% התפתחות בקטריות,
• מונעת היווצרות ריחות לא נעימים ושומרת על אורך חיי המדף של המוצרים

• מידות: גובה : 182.5 ס״מ, רוחב : 91 ס״מ, עומק כולל דלתות : 74 ס״מ
• עומק גוף: 61.5 ס״מ. מעבר דלת מינימלי לאחר פירוק דלתות : 63.5 ס״מ

מחיר צרכן: 12,990 ₪

 
חבילה 3

AEG תנור בנוי 60 ס״מ Bee255632m

• תנור בנוי בעיצוב זכוכית שחורה משולבת פסי נירוסטה. 
• תא אפייה ענק בנפח 71 ליטר.

 .A צריכת אנרגיה •
• תא תנור ללא תפרים. 

 .A אמייל סוג •
• הפעלה באמצעות 2 כפתורי פוש פול. 

• תכניות בישול ואפיה מגוונות. 
• טיימר דיגיטלי להפעלה וכיבוי אוטומטי. 

• טורבו אקטיבי הפועל בשיטה ייחודית של יניקת אוויר וסחרור סביב התבנית. 
• מערכת אוורור היקפית. 

• 3  שכבות זכוכית.
• דלת וזכוכית מתפרקות בלקות לניוקי. 

• מסילות טלסקופיות. 

מחיר צרכן: 3,990 ₪



 AEG כיריים גז 60 ס״מ זכוכית Hg694550xb

• משטח עליון זכוכית לניקוי קל ופשוט.
• מכסה מבערים מאמייל קל לניקוי.

• מתגי בטיחות גז.
• 4 מבערי גז.

.KW3.5 להבת טורבו •
• שנה אחריות.

מחיר צרכן: 2,990 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

  AEG מדיח כלים אינטגרלי 60 ס״מ Fsb52610

• פנים המדיח מנירוסטה ללא תפרים .
.A דרוג אנרגיה •

.A איכות הדחה וייבוש •
• 13 מערכות כלים.

• סלסלה עליונה זזה ומתכווננת בשיטת קליק קלאק.
• 5  תכניות הדחה ביניהן תכניות חסכוניות, מהירות ויסודיות .

• טיימר לתכנות פעולה מאוחרת עד 24 שעות.
• טמפרטורות הדחה 70-65-60-55-50-40-30 מעלות.

.44DB שקט במיוחד •
• צריכת מים נמוכה - לתוכנית מלאה 9.9 ליטר.

• חיווי על-ידי תאורה וצליל בסיום פעולת ההדחה.
• פתיחת דלת אוטומטית בסוף הפעולה להוצאת האדים והמשך הייבוש. 

מחיר צרכן: 3,490 ₪



 
חבילה 4

 SMEG תנור בנוי 60 ס״מ שחור SFP6101vn

• 10 מתכונים אישיים.
• 50 תוכניות אוטומטיות.

• התראה קולית עם סיום הבישול.
• טיימר תזכורת.

• נפח פנימי 72 ליטר.
• כיבוי אוטומטי עם פתיחת הדלת.

• 2 רשתות גדולות+ 2תבניות אמייל עמוקות + מסילה טלסקופית.
• שנה אחריות.

מחיר צרכן: 7,990 ₪

WHITE-WESTINGHOUSE מקרר 4 דלתות בגימור נירוסטהSS 526 WR

• נפח תא מזון 372 ליטר נטו.
• נפח תאי הקפאה 168 ליטר נטו. 

• מדפי זכוכית.
• לוח בקרה אלקטרוני בחזית המקרר.

• נעילת ילדים.
• מערכת מולטי זון המאפשרת הפיכת תא ההקפאה לתא קירור.

• מגירת צינון 0 מעלות בטריקה שקטה.
• תאורת לד פנימי במקרר.

• ג-186 ר-91 ע-75 עומק גוף 67 ס״מ 
• שנה אחריות.

מחיר צרכן: 12,900 ₪



 SMEG מדיח כלים אינטגרלי מלא 60 ס״מ DIC613

• מתאים ל-13 מערכות כלים.
• 5 תוכניות הפעלה: השריה, הפעלת חסכונית באנרגיה, הדחה מהירה.

• 4 טמפרטורות הדחה.
• סלסלת סכו״ם עליונה ניתנת להתקנה בשני גבהים שונים.

• סלסלה תחתונה גבוה.
• צריכת מים 12 ליטר.
.DB 49 דרגת רעש •

• שנה אחריות.

מחיר צרכן: 6,690 ₪

 SMEG כיריים גז 60 ס״מ נירוסטה  P261XGH

•  נירוסטה מבריקה ללא תביעת אצבע.
• מכסה מבערים מאמייל קל לניקוי.

• מתגי בטיחות גז.
• 4 מבערי גז.

.KW3.5 להבת טורבו •
• שנה אחריות.

מחיר צרכן: 5,490 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



 
חבילה 5

 

KUPPERSBUSCH 9800 מקרר-KE

NO FROST מערכת •
• מדפי זכוכית מותאמים.

.+A דירוג אנרגיה •
• מערכת אוטומטית להכנת קרח עם מיכל מים.

• נפח מקרר 540 ליטר נטו.
• הדלת הימנית התחתונה ניתנת לשינוי בין מקרר למקפיא. 

• מידות – ג182-ר 92-ע 72
• אחריות שנה.

מחיר צרכן: 16,990 ₪

KUPPERSBUSCH 6120  תנורB

• רוחב 60 ס״מ , גובה 60 ס״מ . 
• 8 תכניות לתנור .

• כפתורי שליטה ובקרה .
• טיימר אלקטרוני )זמן בישול, סוף זמן בישול, דקקה( עם תצוגה דיגיטלית לבנה. 

• דלת זכוכית פנימית מלאה, זיגוג כפול, נשלפת בקלות.
• חימום מחיר.

• נפח- 70 ליטר.
• תאורת תנור.

• ידית נירוסטה מעוצבת.
• תכנית מיוחדת לניקוי.

• אחריות שנה. 

מחיר צרכן: 5,490 ₪



KUPPERSBUSCH  6405  מדיח כלים אינטגרליIGV

• רוחב 60 ס״מ, גובה 81 ס״מ.
• מקום ל12 סטים של כלים. 

• סימון מצב עבודה בקרן אור על רצפת במטבח. 
• טיימר אלקטרוני להשהיית תוכנית עבודה. 

• סל עליון מותאם גובה .
• סינגל אלקטרוני בסיום התכנית.

• התראת צג אלקטרוני למילוי מחדש של מלח ונוזל הברקה.
• אחריות שנה. 

מחיר צרכן: 7,990 ₪

KUPPERSBUSCH כיריים אינדוקציה 60 ס״מ SR 6120.0 KI

.KW 7.4 4 איזורי בישול בעוצמה •
• 10 דרגות חימום. 

• בוסטר לחימום מהיר.
• טיימר עם כיבוי אוטומטי.

• חיבור תלת פאזי .
• אחריות שנה. 

מחיר צרכן: 5,490 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



 
חבילה 6

MIELE כיריים אינדוקציה  FN7564

• כיריים אינדוקציה עם בקרי אתחול.
• 2 אזורי בישול גמישים PowerFlex לרב גוניות וביצועים מקסימליים.

• בחירה אינטואיטיבית keybank סיפרתי ליניארי – בקרה ישירה.
• עיצוב אטרקטיבי – ברוחב של 626 מ״מ עם מסגרת היקפית.

.PowerFlex רב גוניות ומהירות – 4 אזורי בישול הכוללים 2 אזורי הספק גמישים •
.TwinBooster זמני חימום קצרים – עם המאיץ הכפול •

• נתונים טכניים: רוחב 62.6 ס״מ, עומק 52.6 ס״מ גובה 4.5 ס״מ.

מחיר צרכן 7,990 ₪

MIELE תנור אפיה בנוי ענק בנפח 76 ליטר  H2266B

EasyControl צג דיגיטאלי עם בורר סיבבוי לבקרה קלה •
• נפח פנימי ענק 76 ליטר.

• 8 מצבי פעולה כולל אפייה עדינה ואפייה מוגברת.
• הגדרות משתמש:

• חימום מהיר של תא הבישול.
.A סיווג יעילות אנרגטית •

• 5 מפלסי גובה מדפים.
• תאורת הלוגן פנימית.

• מערכת בטיחות לקירור חזית התנור ומניעת כוויות.
• נעילת מערכת.

.230 Hz 50 V מתח רשת •
.KW3,5 צריכת הספק •

• מידות ומשקל: רוחב 55.4 ס״מ, גובה 57.9 ס״מ, עומק 54.7 ס״מ.

מחיר צרכן 3,990 ₪



MIELE מדיח כלים אינטגרלי רחב  G4380

• 14 מערכות כלים.
• אפשרות להפעלת חצי מכונה.

• AutoSensor– מערכת חיישנים לזיהוי עכירות המים.
• מערכת יבוש עם חיישנים.

• הפעלה עתידית.
• מנגנון נעילה בטיחותי לילדים.

• סגירה רכה.
• תצוגה לסיום זמן הפעולה.

פאנל הפעלה ולחצנים:
• תצוגה דיגיטלית של זמן פעולת המדיח.

• נורית חיווי להוספת מלח.
• מגירות מדיח: 3+ מגירת סכום במקשה אחת, מגירה אמצעית מתכווננת.

• דירוג אנרגטי: A+ ע״פ נתוני היצרן .
• מידות חיצוניות: מידות: גובה-85 רוחב- 60 עומק- 60.

• אחריות לשנה ע״י אלקטרה סחר.

מחיר צרכן 5,190 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



ABSOLUTE BLACk  DE DIETRICH  מיקרוגל  DKE7335A

• מיקרוגל סולו 45 ס”מ פלטינום
• צג LED לבן
• נפח 40 ליטר

• פנים המיקרוגל אמייל
• אפשרות לתיכנות 3 תוכניו

• עוצמה 1000 וואט
• 3 תוכניות להפשרה מהירה

• טיימר עד 60 דקות
• צלחת מסתובבת +רשת

• מידות  גובה 45 ס״מ רוחב 56 ס״מ עומק 55 ס״מ .
• אחריות שנה.

מחיר צרכן: 8,990 ₪

DE DIETRICH תנור DPO7350A

• 73 ליטר
A דירוג אנרגטי •

• טריקה שקט
• 11 תוכניות אפיה כולל טורבו

• שמירת חום ותוכנית מיוחדת לאפיית לחמים
• 10 תוכנית לבישול איטי

• תוכנית מיוחדת לייבוש פירות
• מדריך קולינרי 15 מתכונים

• מסילה טלסקופית
• דלת קרה 4 שכבות זכוכית

• 3 תוכניות ניקוי פרוליטי, כולל תוכנית PYRO EXPRESS ב-59 דק בלבד
• מידות: גובה 585 מ״מ רוחב 560 מ״מ עומק 555 מ״מ.

• אחריות שנה.

מחיר צרכן: 8,990 ₪

 
חבילה 7

 



DE DIETRICH מדיח כלים DVH1323J

• קיבולת 16-13 מערכות כלים.
• צריכת מים למחזור הדחה 8-7 ליטרים.

.+++A דירוג אנרגיה •
A טיב תוצאות הדחה •
A טיב תוצאות הייבוש •

• טיימר להפעלה מאוחרת.
• 9 תוכניות הפעלה.

• אחריות שנה.

מחיר צרכן: 6,990 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

DE DIETRICH כיריים אינדוקציה 60 ס״מ  DPI7650B

• חד/תלת פאזי לבחירה.
• סוג הפעלה משטח מגע.

• הספק בוואט מעל 7300 וואט. 
• תוכניות בישול אוטומטי.

• טיימר לכיבוי מתוזמן.
• אחריות שנה.

מחיר צרכן: 4,990 ₪

DE DIETRICH )מקרר אינטגרלי 60 ס״מ )שתי יחידות DRP772MJ

• נפח כללי 265 ליטר.
NO  FROST שיטת הפשרה •

+A דירוג אנרגיה •
• מנוע חסכוני ושקט.

• אנטי בקטריאלי כולל סנן לנטרול ריחות. 
• מדפי זכוכית מודולריים.

• מערכת התראה על דלת פתוחה.
• ג177.5 ר54 ע54

• אחריות שנה.

מחיר צרכן: 17,990 ₪



 
חבילה 8

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

GORENJE תנור בנוי 60 ס״מ GP898B 

• תא אפיה ענק בנפח 73 ליטר עם אפקט הטאבון הייחודי. 
.+A אמייל מסוג •

.+A צריכת אנרגיה •
• טריקה שקטה של הדלת .

• תכניות מגוונות לכל סוגי התבשילים והמאפים . 
• תכניות ייחודיות של פטנט רשום PRO CHEF לבישול במספר שלבים. 

• טיימר דיגיטלי להפעלה וכיבוי אוטומטי .
• 3 שכבות זכוכית .

• תוכנית מיוחדת לפלטת שבת וחג שנחגגים ברצף עד 72 שעות.
• מנגנון נעילה בפני ילדים .

.AQUA CLEAN ניקוי באמצעות אדים •
• אפשרות פירוק גוף בחימום של הגריל .

• דלת זכוכית מתפרקות בקלות לניקוי יסודי.
• מסילות טלסקופיות )3 שלבים(.

• התקן לבישול בשר על פי תכנון באמצעות פרוב )מד חום( מובנה.
• אחריות 5 שנים מלאות.

מחיר צרכן: 19,000 ₪

GORENJE סט מקררים 120 ס״מ NRK61JSY2

• מקררים עם תא הקפאה תחתון מותאמים להכנסה לנישה בקו מטבח.
• מנוע חדשני האחראי לתפעול שקט וחסכוני של המקרר ואורך חיים ארוך יותר.

.+Aדירוג אנרגיה •
• נפח כולל 658 ליטר ברוטו )ע״פ ייצרן( ל- 2 יח׳ מחוברות עם קיט חיבור.

. 360 3D NOFROST MULTY AIR FLOW - שיטת קירור •
• צג פנימי LED לתצוגה מלאה של נתוני המקרר וכיוונון הטמפרטורות הרצויות. 

• שיטה חכמה השומרת על דרגות לחות וקור על ידי מערכת חיישנים.
• מגירת – Crispzone עם ווסט לחות לשמירה על טריות הירקות והפירות.
• מגירת Fresh Zone לשמירה של מוצרים בטמפרטורה של כ- 3 מעלות.

• מקפיא בנפח של 98 ליטר.
.Supper Cool פונקציית קירור מהיר ופונקציית Fast Freeze להקפאה מהירה •

.BD 42- שקט במיוחד •
• מידות בס״מ: רוחב- 1.20, גובה- 1.85, עומק- 64.

• אחריות 2+1.

מחיר צרכן: 24,000 ₪



GORENJE כיריים אינדוקציה דאבל פלקס 80 ס״מ IS846BG

• ללא מסגרת. 
• הפעלה דיגיטלית TOUCH CONTROL SLIDER בעל 10 מצבי חימום.

• 4 טבעות חימום אינדוקציה בעוצמה של 7.1 קוט״ש. 
• בקרת רתיחה אוטומטית למניעת גלישת נוזלים. 

• בישול מדויק ומניעת מצבי בישול יתר. 
• בוסטר להאצת החימום. 

• טיימר עד 99 דקות. 
• נעילה מפני ילדים. 

• מערכת חיישנים לזיהוי סירים. 
• תכנית שמירת חום נמוך וקבוע. 

• חיישן אקוסטי וניתוק בטחון. 
• FLEXZONE 2+2 )שני משטחים מחוברים עם גשר ביניהם(.

• מידות )בס״מ(: רוחב: 79.5 עומק:52 גובה: 54.
• שנה אחריות.

מחיר צרכן: 11,000 ₪

GORENJE תנור מיקרו בנוי 45 ס״מ GCM812B

• תא אפיה בנפח 50 ליטר.
.A אמייל מסוג •
• טורבו אקטיבי.

• תוכנית ניקוי אקווה קלין .
• כפתור שליטה מרכזי .

• פעולות משולבות של מיקרו אפיה ובישול

מחיר צרכן 14,000 ₪

  GORENJE מדיח כלים אינטגרלי 60 ס״מ GV66260

• פנים המדיח מנירוסטה ללא תפרים.
.A דרוג אנרגיה •

.A איכות הדחה וייבוש •
• 16 מערכות כלים.

• סלסלה עליונה זזה ומתכווננת בשיטת קליק קלאק.
• 5 תכניות הדחה ביניהן תכניות חסכוניות, מהירות ויסודיות .

• טיימר לתכנות פעולה מאוחרת עד 24 שעות.
• טמפרטורות הדחה 70-65-60-55-50-40-30 מעלות.

.45DB שקט במיוחד •
• צריכת מים נמוכה - לתוכנית מלאה 9.4 ליטר ל 15- מערכות כלים.

•  חיווי על-ידי תאורה וצליל בסיום פעולת ההדחה.
• פתיחת דלת אוטומטית בסוף הפעולה להוצאת האדים והמשך הייבוש. 

•  מידות - ג81.7 -ר 59.6 -ע 56 )גובה נתן להגבהה ל85(.
• אחריות 3 שנים.

מחיר צרכן: 7,900 ₪



 
חבילה 9

 

 STONE GREY תנור בנוי 60 ס״מ HLB-8600

• 12 תוכניות הפעלה.
• 20 תוכניות שף מובנות.

.hydro clean מערכת ניקוי באדים •
• מסילה טלסקופית.

• נפח תא אפיה 70 ליטר.
• דלת בעלת מנגנון טריקה רכה.
• זכוכיות נשלפות בדלת התנור. 

מחיר צרכן: 5,990 ₪

 STONE GREY מיקרוגל משולב תנור 45 ס״מ  HLC-8440

• 11 תוכניות הפעלה.
• נפח תא אפיה 40 ליטר.

• מסילה טלסקופית.
.hydro clean מערכת ניקוי באדים •

• זכוכיות נשלפות בדלת התנור .

מחיר צרכן: 6,990 ₪



 TEKA מדיח כלים אינטגרלי מלא 60 ס״מ  DWL70FI

• 13 מערכות כלים.
• פנל הפעלה אלקטרוני עם תאורת לד.

• סלסלה שלישית עליונה לסכו״ם.
• 10 תוכניות הדחה, תוכנית קצרה 27 דקות.
• 7 ליטר מים בלבד בפעולת הדחה מלאה.

• 6 מצבי טמפרטורה להדחה.
• טיימר הפעלה אחד עד 24 שעות.

• תאורת לד ברצפה המראה את פעולת המדיח.
• 3 שנות אחריות.

מחיר צרכן: 4,990 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

מקרר ומקפיא אינטגרלי CI333  )2 יחידות(

• מקרר 193 ליטר.

• מקפיא 49 ליטר.
• שליטה מכנית.

• דלת הפיכה.
• הפשרה אוטומטית במקרר ובמקפיא.

• מדפי זכוכית מתכווננים ובטיחותיים.
• מגירות ירקות שקופות.

• מערכת אנטי בקטריאלית.

מחיר צרכן: 15,990 ₪

STONE GREY כיריים אינדוקציה 90 ס״מ  IB-9530

• 9 דרגות חום.
• טיימר כיבוי לכל אזור בישול בנפרד.

• מערת הפעלה במגע – סליידר.
• צד ימין אזור גמיש.

• 4 מצבי בישול: הרתחה, שמירה על סף רתיחה, המסת שוקולד.
• שמירת חום.

• נעילת ביטחון.
.stop & go מערכת •

מחיר צרכן: 8,990 ₪



 
חבילה 10

 

 FULGOR MILANO תנור אלפרדו

• תא בנפח 67 ליטר
• פנים התנור עשוי אימייל איכותי שלא נשרט וללא תפרים

• הפעלה בטאצ‹ עם צג דיגיטלי 
• 13 תוכניות עבודה

• 3 מסילות טלסקופיות שליפה מלאה
• אבזור פנימי 2 תבניות אימייל 2 רשתות תבנית פיירקס

• מידות: גובה- 60 ס״מ רוחב- 60 ס״מ עומק- 54 ס״מ
• אחריות 1+2.

מחיר צרכן: 5,600 ₪

המחיר כולל הובלות.
המחיר אינו כולל התקנת קולט.

המחיר אינו כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

 FULGOR MILANO מיקרוגל משולב תנור פלרינו

• תא בנפח 34 ליטר
• עוצמת מיקרוגל 1000 וואט
• פנים התנור עשוי נירוסטה

• הפעלה בטאצ׳ עם צג דיגיטלי 
• 11 תוכניות עבודה

• אבזור פנימי רשת+תבנית נירוסטה+צלחת זכוכית קרמית 
• מידות: גובה- 45 ס״מ רוחב- 60 ס״מ עומק- 54 ס״מ

• אחריות 1+2.

מחיר צרכן: 6,250 ₪



FULGOR MILANO כיריים גז אדריאנה 77 ס״מ זכוכית

• הצתה אלקטרונית לכל כפתור בנפרד
• מכסה מבערים מאמייל קל לניקוי.

• מתגי בטיחות גז.
• 4 מבערי גז.

• להבת טורבו 4000  ואט
• שנתיים אחריות

מחיר צרכן: 4,250 ₪

FULGOR MILANO מדיח קלאודיו אינטגרלי מלא 60 ס״מ

• מדיח כלים אינטגרלי מלא רוחב 60 ס״מ.
• 12 מערכת כלים 10 תוכנית הדחה .

• צג דיגיטלי פנימי.
• אופציית הדחה חצי כמות צפצוף בסיום פעולה.

• תאורת LED המאירה לכיוון הרצפה במשך תכנית ההדחה .
• 2 דרגות טמפרטורה.
• גופי חימום נסתרים.
• סלסלות מתכווננות.

• אפשרות לתוכנית הדחה קצרה.
• פנים מדיח עשוי נירוסטה. 

• מנגנון לניתוק זרימת מים למניעת הצפה, טיימר, מד מלח, מד הברקה.
AAA דירוג אנרגטי •

• הפסקת פעולה בזמן פתיחת הדלת.
• שקט במיוחד 49 דציבל.

• מערכת אלקטרונית להתראה ואיתור תקלות.
• צפצוף בסיום הפעולה.

• משקל לנשיאת חזית מקסימלי 9 ק״ג.
• אחריות שנתיים.

מחיר צרכן: 5,000 ₪

 FULGOR MILANO ברנדו זוג מקררים ומקפיאים אינטגרלים 60 ס״מ

• מקרר ומקפיא תחתון ברנדו אינטגרלי רוחב 60 ס״מ.
• תא מקרר 274 ליטר נטו נפח מקפיא 80 ליטר נטו.

• ניתן לחפות בחזית מלאה או מחולקת ל-2.
• 5 מדפי זכוכית יוקרתיים.

• בורר מכני בפנים לשליטה על טמפרטורה.
• NO FROST מלא ,מגירת לפירות וירקות. 

• מידות המקרר והמקפיא גובה 177 מ׳, רוחב 54 ס״מ , עומק 54.5 ס״מ. 
• אחריות 1+2.

מחיר צרכן: 16,520 ₪



SCHOCK כיור וגאס

• כיור בהתקנה שטוחה.
• ונטיל 3.5" המתאים לטוחן אשפה.

• אפשרות ל5 חורים.
• עומק משטח חיצוני 62 ס"מ. 

• רוחב כיור 68.8 ס"מ.
• עומק כיור 51.8 ס"מ.

• אחריות 12 שנים.

SCHOCK ברז קאבוס

• ברז נירוסטה מלא.
• פיה נשלפת.

• גובה 40 ס"מ.
• התקנת ידית שמאל/ימין.

• אחריות 5 שנים.
• גוון נירוסטה. 

המחיר כולל הובלה.
המחיר אינו כולל התקנה. 

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
אין כפל מבצעים.

המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

מחיר החבילה רק: 2,790 ₪ 
במקום: 6,026 ₪ 

מתנה - סבוניה.



SCHOCK  כיור גלקסי

• כיור בהתקנה שטוחה קריסטלייט+.
• ונטיל 3.5" המתאים לטוחן אשפה.

• אפשרות ל5 חורים.
• עומק משטח חיצוני 63 ס"מ. 

• רוחב כיור 59.2 ס"מ.
• עומק כיור 52.3 ס"מ.

• אחריות 12 שנים.
• קריסטדור בתוספת 300 ₪.

SCHOCK ברז קאבוס

• ברז נירוסטה מלא.
• פיה נשלפת.

• גובה 40 ס"מ.
• התקנת ידית שמאל/ימין.

• אחריות 5 שנים.
• גוון נירוסטה. 

מתנה - סבוניה.

המחיר כולל הובלה. 
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

מחיר החבילה רק: 2,190 ₪ 
במקום: 4,973 ₪ 



רק ב 7,190 ₪. ללא הגבלת ברז
במקום  12,987 ₪  

מערכת התת כיורית היחידה בעולם המשלבת חימום,
קירור וטיהור מים. 

פילטר נוסף מתנה.

•  המערכת השלמה שכוללת מקרר תת כיורי, חמם מים
    בטיחותי ומסננים.

•  מספקת מים טהורים , קרים כקרח או קרובים לררתיחה.
•  מופעלת ע"י ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני קל ובטיחותי. 

•  המערכת מותקנת בקלות מתחת לכיור , מקצרת את זמן
   הבישול במטבח ומותירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. 

החלפת סנן פעם בשנה בעלות של 350 ש״ח
אחריות לשנתיים

המחיר כלל הובלה והתקנה
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



המחיר כולל הובלה / התקנה. 
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

טוחן  דגם אוולושן 200
היחיד בישראל תוצרת ארה"ב, מנוע אינדוקציה מהפכני ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה 

במיוחד, 3 שלבי טחינה מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל מוצר אורגני, היחידי בעולם עם 
שבב המכפיל את מהירות הטחינה פי 2 עד טחינה מוחלטת של עצמים קשים במיוחד. מערכת משופרת 

המבודדת %60 מרעש הטוחן, מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר, תא טחינה ענק של 1180 מ"ל, 
תא ומערכת טחינה מפלדת אל חלד.

מחיר 3,690 ש״ח



חבילה 1
כיור וויז׳ן/נאיה 6 וברז דיפר

לבחירה )שחור, זהב, נירוסטה(

מחיר 2,300 ₪ 

מתנה קערית פינתית לכיור
+פח אשפה חיצוני 30 ליטר נירוסטה

החלפת סנן פעם בשנה בעלות של 350 ש״ח
אחריות לשנתיים

המחיר כלל הובלה והתקנה
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



חבילה 2

כיור פלאון 6/ פלאון 8 וברז דיפר
לבחירה )שחור,זהב,נירוסטה(

מחיר 2,590 ₪ 

מתנה קערית פינתית לכיור
+פח אשפה חיצוני 30 ליטר נירוסטה

המחיר כולל הובלה / התקנה. 
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



חבילה 3
כיור כיור נאיה 9\ פלאון 9

לבחירה )שחור, זהב, נירוסטה(

מחיר 3,290 ₪ 

מתנה קערית פינתית לכיור
+פח אשפה חיצוני 30 ליטר נירוסטה

החלפת סנן פעם בשנה בעלות של 350 ש״ח
אחריות לשנתיים

המחיר כלל הובלה והתקנה
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



מערכת מים חדשה דגם 01

מתנה לכל רוכש
ise56 טוחן אשפה דגם

מחיר 9,100 ₪

שידרוגים לטוחן:
₪ 1,800 Ise66

₪ 2,300  Evo100
₪ 2,900 Evo200

המחיר כולל הובלה / התקנה. 
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.



W1117 ברז+ ONYX57 חבילת כיור
מחיר מיוחד נטו צבע לבן- 1,490 ₪

מחיר מיוחד נטו צבע-1,690 ₪

המחיר כולל הובלה.
המחיר אינו כולל התקנה. 

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
אין כפל מבצעים.

המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

ניתן לקבל את הברזים בצבעים נירוסטה וכרום

W1117 ברז +ONYX70 חבילת כיור
מחיר מיוחד נטו צבע לבן-1,690 ₪

מחיר מיוחד נטו צבע-1,890 ₪

W1117 ברז +BIG740 חבילת כיור נירוסטה
מחיר מיוחד רק 1,490 ₪





רק 1200 ₪ למ"ר זכוכית מבריקה
במקום 1,911 ₪ למ"ר.

* מעל 4 מ״ר זכוכית - 2 פינמיי שקעים ללא חיוב

חברת מיטרני מקפידה על סטנדרטים גבוהים ולא מתפשרים. 
פועלת בשיתוף פעולה מלא עם צרכי הלקוח הסופי. הודות לחדשנות, לרמת השירות 

הגבוהה, לדייקנות ולבקרת האיכות חסרת הפשרות, ניצבת כיום החברה בחזית 
הטכנולוגיה. המינימליזם והקלאסיקה מצטרפים לקונספט מושלם באופנת המטבח 

והאמבט מבית מיטרני. 

המחיר למר"צ.
המחיר אינו כולל הובלה / מדידה / התקנה. 

לא כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.





למעלה מ- 60 שנה מובילה גורניה את אומנות המטבח, ביצירת מוצרי חשמל פורצי דרך 
בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, ובעלי ערכים עיצוביים ואמנותיים גבוהים..

גורניה. המותג המוביל למוצרי חשמל יוקרתיים. קולקציית מוצרי החשמל המקורית של גורניה 
יוצרת הרמוניה, שפה אחידה ועיצוב טוטאלי במטבח. 

קבוצת ח.י. הינה אחת הקבוצות המובילות בארץ ליבוא ושיווק מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 
ותקשורת. הקבוצה פועלת כבר 30 שנה באמצעות מספר חברות. החברה מעסיקה מעל ל-300 

עובדים, משרדיה ממוקמים בכפר סבא ומרכזה הלוגיסטי באיירפורט סיטי לוד.

סיבוב מתנה
לזכיה בגלגל המזל

בכל רכישה ממוצרי גורנייה
בסכום מעל  20,000ש״ח

המחיר אינו כולל הובלה.
המחיר אינו כולל התקנה.

לא ניתן להחליף מוצר שהורגל.
סיבוב הגלגל בהתאם לתקנות המבצע.

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
אין כפל מבצעים.

המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.





חברת אבן קיסר וחברת מטבחי אביב בשיתוף הפעולה ביניהם מציגים מגוון דגמים במחירים 
אטרקטיביים! אבן קיסר פיתחה, לראשונה בעולם את השימוש בחומר קוורץ טבעי כתחליף לשיש 

וגרניט. ההרכב הייחודי של משטחי הקוורץ מבטיח עמידות בפני כתמים ושריטות, והופך אותם 
לבחירה המושלמת למטרות מגוונות כגון: עיצוב מטבחים, עיצוב חדרי אמבטיה, דלפקים, שיש 

למטבח, שיש לריצוף ,שיש לאמבטיה, חיפויים לקירות, שיפוץ מטבח ועוד.. 

גרניט פורצלן מבית אבן קיסר 
מחיר צרכן כולל מע״מ - 2,100 ₪ / מ״א

במקום - 2,550 ₪

מתנה 1+5 מ״ר

עורקים ובטון
 5220 5212 5211 5143 5141 5134 5133 5130 5110 5104 5100 5043 5003 5000

1111 7013 7011 6313 6134 6131 6046 6003 5380

מחיר צרכן כולל מע"מ - 1,450 ₪ / מ״א
במקום - 1,700 ₪

מטרופולין - ליין חדש
4044 ,4023 4643 4046 4033 4011

מחיר צרכן כולל מע"מ - 1,750 ₪ / מ״א
במקום - 2,112 ₪

מתנה: 1+6 מ״ר

קלקטות
5151 ,5131 5111 5031

מחיר צרכן כולל מע"מ - 1,900 ₪ / מ״א
במקום - 2,260 ₪

מתנה: 1+6 מ״ר

המחיר למר"צ.
המחיר כולל הובלה / מדידה / התקנה. 

לא כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.





חיפוי קיר קליר צבוע לגוון
במקום 1,497 ₪ למ"ר רק 1,290 ₪ 

חיפוי קיר קליר מודפס
במקום 1,755 ₪ למ"ר רק 1,535 ₪

חיפוי קיר קטיפה משי משי צבוע לגוון
במקום 1,989 ₪ למ"ר רק 1,750 ₪

חיפוי קיר קטיפה משי משי מודפס
במקום 2,246 ₪ למ"ר רק 1,890 ₪

המחיר למר"צ.
המחיר אינו כלל מדידה /הובלה /התקנה. 

לא כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

חברת בלורן הוקמה בשנת 1991 והחלה את פעילותה עם שיווק מוצרי האיכות של חברת הפרזול 
BLUM האוסטרית.

 
בנוסף למגוון הרחב של פתרונות פרזול ואחסון לרהיטים מבית BLUM, בבעלות בלורן מפעל 

. PORTALINE לדלתות וחזיתות לרהיטים בשם

פורטה-ליין הינו מותג העיצוב מבית בלורן, הכולל את כל סוגי חומרי הגמר המעוצבים מאירופה, כגון: 
פורנירים חדשים, פורמייקות ייחודיות, זכוכיות מודפסות בתלת מימד ועוד, עבור תעשיית המטבחים, 

הרהיטים ופרויקטים.
הכל מיובא בזמן אמת ובמקביל לשוק האירופי.





המבצע   בתוקף   עד   31/12/19  אין   כפל   מבצעים
החברה   רשאית   להפסיק   את   המבצע   בכל   עת . 

גודל   הכיור   60   ס " מ

שובר הנחה ללקוח ע״ס 2,000 ש״ח
למימוש מעל רכישת 6 מ״ר שיש

    Iris fmg ,הינה   הנציגה   הבלעדית   של   קונצרן   DK   חברת
 איטליה .  המובילה   בתחום   לוחות   הפורצלן   בעולם   כבר   למעלה  

 מ   60  - שנה .  קבוצת   iris grop   חובקת   בתוכה   מס  ' רב   של  
    Sapinstone  חברות   לייצור   לוחות   פורצלן   ביניהם   חברת 

 שהינם   לוחות   בעוב י  12   מ " מ   בגודל    , 1.54X3.28   גדולים   במיוחד  
    iris fmg grop   ומותאמים   למשטחים   וחיפויים .  קבוצת 

משווקת   מוצרי   פרמיום   בלבד   ומצטיינת   ביכולות   טכנולוגיות  
 המתקדמות   ביותר   בעולם  . כמו   כן   בעלת   יכולות   ויזואליות,  

 בלתי   מתפשרות . 

לוחות   הספיאנסטון  , למשטחים   הינם   במבחר   גוונים   עשיר  
 ובדגמים   ייחודיים  , טקסטורות   ומרקמים   מושלמים   לשימוש  

 פנים   וחוץ . 
המשטחים   בעלי   עמידות   גבוה   ביותר  , לטמפרטורת   חום  

 גבוהות   מאוד   ולחצים   אטמוספריים   ועמידות   בפני   שריטות,  
 הכתמה   ובחומרים   כימיים   קשים 





המחיר למר"צ.
המחיר כולל הובלה / מדידה / התקנה. 

לא כולל מנוף במידת הצורך.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

אין כפל מבצעים.
המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

מבצע סוף שנה קוסנטינו

דקטון
על כל דגמי דקטון 1+6 )רציף(

סיליסטון
על כל דגמי סיליסטון מסדרה 4 ומעלה 1+6 )רציף(





אחריות ל-5 שנים )למעט נזקים חריגים(
זכוכית משי מט! )לא אסיד/ פרוסט(

זמן אספקה עד 14 ימי עסקים! )למעט מיש מט(
אין כפל מבצעים.

המחיר אינו כלל התקנה על סך 1,080 ₪  כלל מע״מ בכל אזור הארץ.
במידה ויעלה צורך במנוף הרמה – יתומחר בנפרד

המבצע תקף עד 31/12/20 או עד גמר המלאי.

למזמנים התקופת ההפנינג בלבד!!!

*מחירים ללא מע״מ
*פינויים לשקעים וקידוחים ללא חייוב!!

 

חיפוי זכוכית קליר צבועה בגוון ממניפה – 1,390 ₪

חיפוי זכוכית קליר מעוצבת - 2,150 ₪

חיפוי זכוכית משי משי צבועה בגוון ממניפה – 1,800 ₪

חיפוי זכוכית משי משי מעוצבת – 2,550 ₪.

TIFA – חיפוי קיר





טל: 2226*
www.avivi.com

הרצליה פיתוח  |  הסדנאות 11 א.ת. הרצליה
בני ברק  |  הלח״י 37

ראשל”צ  |  לישנסקי 4 א.ת. ראשל”צ
בני דרום  |  א.ת. בני דרום )אשדוד(

כרמיאל  |  החרושת 38 א.ת. כרמיאל


