


דור רפאל - עיצוב בחלל הרחצה

הרחצה הינה  לחדר  משלימים  ומוצרים  אמבט  ארונות  ויבואנית  יצרנית  רפאל"  "דור  חברת 

מענה  ואמינה  המספקת  אופנתית  איכותית,  כחברה  מעמדה  את  וביססה  בתחום  המובילה 

עיצובי בכל סגנון ולכל תקציב. עולם עיצוב הבית עבר מהפיכה של ממש ו"דור רפאל" בחוד 

החנית מעניקה ללקוחותיה את המענה הטוב ביותר.

עיצוב וחדשנות

אנו מקפידים על עיצוב עדכני, המשקף מגוון עשיר של סגנונות ומגמות, בארץ ובעולם, קשת 

רחבה של דגמים, עיצובים, פתרונות יצירתיים וחומרים.

איכות

בעולם, דגש  המתקדמות  בטכנולוגיות  ומייצרים  ביותר  האיכותיים  בחומרים  משתמשים  אנו 

מיוחד ניתן על בקרת איכות על מנת להבטיח לכם איכות לאורך שנים.

התאמה אישית וגמישות

את מוצרינו תוכלו להזמין במידות, צבעים וחומרים משתנים על פי בחירתכם, ארונות בייצור 

לפי מידה ולפי שירטוט תוך שימוש ושילוב בחומרים שונים.

הוגנות

אנו מתחייבים להעניק לכם מוצרים איכותיים במחיר הוגן, ומספקים אחריות לשנה בהתקנה 

בבית לקוח.

שירות

אנו מאמינים בלקוחות מרוצים! לכן, אנו מקפידים על שירות אישי, אמין ומקצועי.

אנו מבטיחים להיות זמינים, קשובים ויעילים לכל אורך התהליך.

אליכם באהבה

אנו גאים להציג בפניכם את קטלוג 2018 מבחר דגמים וחידושים שבנינו באהבה.

support@dor-raphael.co.il | 09-8666636 :פקס: 09-8665566 | שירות לקוחות
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5

Urban'עמ

140בזלת

142ענבר

144ברקת

146לשם אינטגרלי

148לשם

150אלון אינטגרלי

152אלון

154מיני אלון

156יואב אלגנט אינטגרלי

158יואב אלגנט 

160יואב קלאסי אינטגרלי

162יואב קלאסי

164אגם אינטגרלי

166אגם

168טורנדו

170ארונות שירות

עמ'Sinks כיורים

174טקייה

175טקייה שמאל/ימין + טקייה כפול

176קומפקט + מיני טקייה

177טקייה עומק 36 + טקייה עומק 39

178מג'יק + מאי

179אתנה

180זכוכית

181יופיטר

182אונו + ארבל

183ארדון + בוקק

עמ'Tops מראות

ניקל + מרחפת מלבנית + מרחפת אובלית+  
מרחפת עגולה

204

קלפה פורמייקה / אפוקסי + קלפה + מדף, 
אפוקסי + מעוצבת פורמייקה /אפוקסי + 

מסגרת עץ מלא

205

־מדף עגולה + מדף מלבנית + מחולקת, אפוק
סי / פורמייקה

206

מסגרת עגולה, אפוקסי + מסגרת עגולה, 
פורניר  +חלק עליון קומפלט פורמייקה+  

מסגרת מדף מלבנית, אפוקסי

207

מסגרת מדף מלבנית, פורניר / בוצ'ר + מראת 
לד אורך + מראת לד רוחב

208

210התקנות והובלות

Curve'עמ

22אלפא

24בטא

26גמא

28דלתא

30אפסילון

32סיגמא

34אומגה

36פאי
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תוכן
Wood'עמ

8קרמבולה

10דוריאן

12פאפאיה   

14ליצ ' י

16עליונים

18ארונות   שירות

Modern'עמ

78מפל

80לילך משולב

82רומבה  

84רומבה אינטגרלי

86ברק

88ברק אינטגרלי

90עופרי

92עומר

94הרמוניה

96שלג

98דאליאן 120

100דאליאן 100

102ארונות   שירות

Provence'עמ

40גראנד כפיר

42כפיר

44מיני כפיר

46גראנד אבידוס

48אבידוס

50מיני אבידוס

52מילטוס

54מיני מילטוס

Unique'עמ

106טליה

108ריין

110רוז

112גלאסיקו

114מרלין

116יולי

118שירלי

120אולימפיה

122לורה

124סמייל

126שני

128ידיסו

130ביטז

132דינר

134ריבה

136סומה

התמונות להמחשה בלבדהתמונות להמחשה בלבד

Provence'עמ

56פעמון

58ספנסר

60סיישל

62עידו

64קינג

66הדס

68לאון

70מארי

72מור

74דורה

עמ'Sinks כיורים

184בזק + גדור

185גזר + דולב

186דישון + הדר

187יגור + יתיר

188לוז + לימון

189מזור + נוקד

190נעמן + עמוד

191פולג + שיקמה

192תמר + אורן

193אשל + גוב

194דן + זיק

195סיף + רות

196דקל

197נרקיס + רותם

198רקפת + תמיר

199חצב + אגם

200יובל + כלנית

201משטחים

המחירים לא כוללים מע"מ	 
תיתכן סטייה של עד 2 ס"מ במידות פנים 	 

וחוץ של הארון



גוף וחזית הארון: עץ אלון מלא. הארון עומד בתקנים האירופאים הגבוהים ביותר מבחינת איכות 
ובטיחות, ומותאמים לעמידה בתנאי סביבה לחים

 	.BLUM מסילות איכותיות מבית
מנגנון TOUCH, פתיחה של המגירה על ידי לחיצה קלה )לא בהכרח עם הידיים( וסגירה נבלמת ושקטה.	 
מנגנון משיכה, מקסימום יציבות ותנועה חלקה.	 
סגירת המגירות בשיטת “אל-טרק״ הבולמת את טריקת המגירה ויוצרת מהלך חלק ושקט המאפשר 	 

לסגור את המגירה מבלי לזעזע את תכולתה.
צירי המגירות מאפשרים פתיחה מלאה על מנת להקל על הוצאה והכנסה נוחים.	 

אספקה: 7 ימי עבודה, עד גמר המלאי

WOOD
ריח העץ הרענן. הטבע הייחודי. מגע הגשם באדמה.

העיצוב החד פעמי שנוצר ע״י שנים של שינויים.
כל אלו נפגשים בסדרה טבעית במיוחד.

עץ שחורעץ טבעי



קרמבולה 
Wood

185 ס״מ140 ס״מ90 ס״ממידות

10,914 ש״חארון תחתון )ללא כיור מונח(
)מגירה אחת(

17,067 ש״ח
)2 מגירות(

20,384 ש״ח
)2 מגירות(

TOUCH מנגנון*

90-185

55

40
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דוריאן
Wood

185 ס״מ140 ס״מ90 ס״ממידות

10,914 ש״חארון תחתון )ללא כיור מונח(
)מגירה אחת(

17,067 ש״ח
)2 מגירות(

20,384 ש״ח
)2 מגירות(

90-185

55

40
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פאפאיה 
Wood

185 ס״מ*140 ס״מ*120 ס״מ90 ס״ממידות

18,351 ש״חארון תחתון כולל כיור קוריאן מקורי
)מגירה אחת(

24,075 ש״ח
)מגירה אחת(

29,800 ש״ח
)2 מגירות(

35,364 ש״ח
)2 מגירות(

*במידה 140 ס״מ, בחירה כיור צד שמאל / ימין / כפול
*במידה 185 ס״מ כיור כפול בלבד

12

55

38

90-185



ליצ'י
Wood

185 ס״מ*140 ס״מ*120 ס״מ90 ס״ממידות

18,886 ש״חארון תחתון כולל כיור קוריאן מקורי
)מגירה אחת(

24,771 ש״ח
)מגירה אחת(

30,656 ש״ח
)2 מגירות(

36,327 ש״ח
)2 מגירות(

*במידה 140 ס״מ, בחירה כיור צד שמאל / ימין / כפול
*במידה 185 ס״מ כיור כפול בלבד

14

55

38

90-185
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185x17x70 ס״מ140x17x70 ס״מ120x17x70 ס״מ90x17x70 ס״מתיאור

 Q 6,099 ש״ח4,815 ש״ח4,280 ש״ח3,745 ש״חעליון

120x4x90 ס״מ90x4x90 ס״מתיאור

4,280 ש״ח3,745 ש״חמראה עגולה מסגרת מתכתית שחורה

60x3x80 ס״מתיאור

3,478 ש״חמראה מלבנית מסגרת מתכתית שחורה

180x3x70 ס״מתיאור

8,025 ש״חמראה מלבנית מסגרת מתכתית שחורה

עליונים
Wood

185 ס״מ140 ס״מ90 ס״מ

תיאור

15,141 ש״ח12,038 ש״ח9,844 ש״חעליון S, ארונית מראה

185 ס״מ140 ס״מ90 ס״מ

תיאור

15,622 ש״ח12,252 ש״ח7,972 ש״חעליון C, ארונית מראה, דלתות הזזה

90x20x70 ס״מ

185x20x70 ס״מ140x20x70 ס״מ

90x20x70 ס״מ

185x20x70 ס״מ140x20x70 ס״מ

16



מחירתיאור

5,671 ש״חארון שירות S, דלת אחת, פתיחה ימין

רוחב: 43 ס״מ | עומק: 30 ס״מ | גובה: 93 ס״מ

מחירתיאור

6,367 ש״חיחידת אחסון QB תלויה

רוחב: 75 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 25 ס״מ

מחירתיאור

6,046 ש״חיחידת אחסון S תלויה

רוחב: 75 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 25 ס״מ

מחירתיאור

5,778 ש״חארון שירות QB, דלת אחת, פתיחה ימין

רוחב: 43 ס״מ | עומק: 30 ס״מ | גובה: 93 ס״מ

מחירתיאור

10,968 ש״חארון שירות C,  2 דלתות, פתיחה ימין

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 185 ס״מ

מחירתיאור

10,968 ש״חארון שירות SD, 2 דלתות, פתיחה ימין 

רוחב: 44 ס״מ | עומק: 44 ס״מ | גובה: 183 ס״מ

ארונות שירות
Wood

1819



Curve
לחפש את המיוחד, לעצב את השונה, להרגיש את החומר,

להסתכל קדימה, לחשוב אחרת ובסוף להחליט.
הסדרה החדשה שלנו, מפתיעה, נועזת וייחודית

סנדוויץ’ משובח צבוע בצבעי SAYERLACK איכותיים, MDF ירוק העומד בתקני גוף וחזית הארון:
ANSI אירופיים מחמירים לעמידה בתנאי סביבה קשים )בהתאם לדגם(

מבית DTC לתנועה חלקה, שקטה ומדויקת של דלתות ומגירות לאורך שניםפרזול:

21 ימי עבודהאספקה: 

שדרוג מכיור חרס אינטגרלי:
590 ש״חלכיור זכוכית אינטגרלי )לבן/שחור(

990 ש״חלכיור צד 90/100/120 ס״מ

660 ש״חלכיור אתנה / מאי

830 ש״חלכיור מג'יק )ללא חור לברז(

490 ש״חמעומק 46 לעומק 36 או 39 ס״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 26 מ״מ

1,500 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 42 מ״מ

2,200 ש״ח למטרלמשטח אקרילי 18 מ״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח זכוכית

3,000 ש״ח למטרלכיור אקרילי )לבן משי(

0028P1261P1366P1422P1465T1466T1480T1481T

1514P1515P1520P1521P1522P1523T-D1524A1527P

1604P1606P1608DOW241P



אלפא
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,557 ש״ח5,704 ש״ח5,244 ש״ח4,517 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-3187F
מט

C-1521P
מבריק

 A-1523T/D
מבריק

A-1520P
מבריק

B-1521P
מט

 B-1521P 
מבריק

חזית גוף

22



בטא
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,557 ש״ח5,704 ש״ח5,244 ש״ח4,517 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-3187F
מבריק

C-1606P
מבריק

A-1480T 
מבריק

AB-1521P-פוליסנדר
מבריק

B-1520P
מבריק

חזית גוף
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גמא
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,557 ש״ח5,704 ש״ח5,244 ש״ח4,517 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-1481T
מט

C-1261P
מבריק

A-1514P
מט

A-1515P 
מבריק

B-3187F
מט

B-1604P
מט

חזית גוף
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דלתא
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,557 ש״ח5,704 ש״ח5,244 ש״ח4,517 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-1521P
מבריק

C-1520P
מבריק

A-1608D
מבריק

A-1261P
מבריק

 B-1527P
מבריק

B-3187F
מבריק

חזית גוף
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אפסילון
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,557 ש״ח5,704 ש״ח5,244 ש״ח4,517 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-1606P
מט

C-3187F
מבריק

A-3187F
מט

A-1522P 
מבריק

B-1604P
מט

B-OW241P
מט

חזית גוף
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סיגמא
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,557 ש״ח5,704 ש״ח5,244 ש״ח4,517 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-1466T
מט

C-1466T
מט

 A-3187F
מבריק

 A-1480T
מט

B-1520P
מבריק

B-1520P
מבריק

חזית גוף
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אומגה
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,887 ש״ח6,034 ש״ח5,574 ש״ח4,847 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-1366P
מבריק

A-1521P
מבריק

B-1608D
מבריק

 A-1521P
מבריק

לייסטים חזית

A-1465T
מבריק

 C-1366P
מבריק

לייסטים חזית

C-1480T
מבריק

 B-1608D
מבריק

לייסטים חזית

B-0028P
מבריק

חזית גוף
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פאי
Curve

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס"ממידות

6,887 ש״ח6,034 ש״ח5,574 ש״ח4,847 ש״חארון תחתון, כיור חרס ומראה מרחפת

5,800 ש״חארון שירות )ר׳-35 - ע׳-35 - ג׳-160(

C-3187F
מבריק

A-3187F
מבריק

 B-1521P  
מבריק

A-1466T
מבריק

פרפר חזית

A-1524A
מבריק

C-1422P
מבריק

פרפר חזית

C-1524A
מבריק

B-3187F
מבריק

פרפר חזית

B-1524A
מבריק

חזית גוף

36



Provence
שדות הלבנדר של מחוז פרובנס. האהבה לטבע ולצבעים 

שלו. טקסטורת העץ הייחודית. חוויה נושמת עיצוב
מארונות ייחודים היוצרים אווירה טבעית ונעימה

שדרוג מכיור חרס אינטגרלי:
590 ש״חלכיור זכוכית אינטגרלי )לבן/שחור(

990 ש״חלכיור צד 90/100/120 ס״מ

660 ש״חלכיור אתנה / מאי

830 ש״חלכיור מג'יק )ללא חור לברז(

490 ש״חמעומק 46 לעומק 36 או 39 ס״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 26 מ״מ

1,500 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 42 מ״מ

2,200 ש״ח למטרלמשטח אקרילי 18 מ״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח זכוכית

3,000 ש״ח למטרלכיור אקרילי )לבן משי(

שדרוג ממשטח בוצ'ר עץ אלון:
500 ש״חממשטח בעובי 26 מ״מ ל-42 מ״מ

2,000 ש״ח למטרלמשטח אקרילי 18 מ״מ

500 ש״ח למטרלמשטח זכוכית

סנדוויץ בגימור אפוקסי/עץ מלאגוף הארון:

MDF ירוק העומד בתקני ANSI אירופיים מחמירים לעמידה בתנאי סביבה קשים, חזית:
גימור אפוקסי איכותי רב שכבתי

עץ גושנירגליים:

בוצ’ר עץ אלוןמשטח:

עץ אלון מלא בצבע טבעי או בצבע הארון לפי בחירהטס מגבות:

מבית DTC לתנועה חלקה, שקטה ומדויקת של דלתות ומגירות לאורך שניםפרזול:

21 ימי עבודהאספקה: 

צבעים ממניפת טמבור / גוונים / נירלט בתוספת 10%

שמנת מט
RAL 9010

ירוק בהיר מט
2092P

שמנת מבריק
RAL 9010

ירוק בהיר מבריק
2092P

לבן מט
RAL 9003

כחול מט
4456G

לבן מבריק
RAL 9003

כחול מבריק
4456G

אפור מט
RAL 9007

לילך מט
7159P

אפור מבריק
RAL 9007

לילך מבריק
7159P

תכלת אפרפר מט
RAL 7047

מוקה מט
4056P

תכלת אפרפר מבריק
RAL 7047

מוקה מבריק
4056P



גראנד כפיר
Provence

180 ס״מ130/140/150 ס״מ110/120 ס״ממידות

15,750 ש״ח13,416 ש״ח11,550 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״חמראה מחולקת / קלפה

110-180

75

46

40



כפיר
Provence

90/100 ס״מ70/75/80 ס״ממידות

8,388 ש״ח6,883 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה/אובלית

2,600 ש״ח 2,355 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,135 ש״ח2,740 ש״חמראה מחולקת / קלפה

6,500 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-40 - ג׳-190(

70-100

75

46

42



מיני
כפיר

Provence

50/55/60 ס״ממידות

5,425 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

400 ש״חמראה מרחפת עגולה

2,238 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

50-60

75

46

44



151-180 ס״מ - 4 דלתות121-150 ס״מ - 3 דלתותמידות

12,818 ש״ח10,383 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

גראנד
אבידוס

Provence
121-180

75

46

46



110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,650 ש״ח5,775 ש״ח5,483 ש״ח5,100 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה/אובלית

2,825 ש״ח2,600 ש״ח 2,355 ש״ח2,238 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

5,000 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-30 - ג׳-190(

אבידוס
Provence

60-120

75

46

48



מיני
אבידוס

Provence

50/55 ס״ממידות

5,100 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

400 ש״חמראה מרחפת עגולה

2,238 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

50-55

75

46

50



מילטוס
Provence

180 ס״מ130/140/150 ס״מ120 ס״ממידות

17,387 ש״ח14,490 ש״ח12,075 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״חמראה מחולקת / קלפה

6,500 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-40 - ג׳-190(

52



מיני
מילטוס

Provence

50/55/60 ס״ממידות

5,425 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

400 ש״חמראה מרחפת עגולה

2,238 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

50-60

75

46

54



פעמון
Provence

180 ס״מ130/140/150 ס״מ110/120 ס״ממידות

16,216 ש״ח14,583 ש״ח11,550 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״חמראה מחולקת / קלפה

7,000 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-40 - ג׳-190(

110-180

75

46

56



ספנסר 
Provence

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״מ - 2 דלתותמידות

12,250 ש״ח9,450 ש״ח8,050 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״ח2,600 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

90-150

75

46

58



סיישל
Provence

130/140/150 ס״מ110/120 ס״ממידות

11,433 ש״ח8,108 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,800 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-40 - ג׳-120(

110-150

60

46

60



עידו
Provence

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,358 ש״ח5,623 ש״ח5,308 ש״ח5,250 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה/אובלית

2,825 ש״ח2,600 ש״ח2,355 ש״ח2,238 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

60-120

60

46

62



קינג 
Provence

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

8,050 ש״ח6,883 ש״ח6,300 ש״ח5,670 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה/אובלית

2,825 ש״ח2,600 ש״ח 2,355 ש״ח2,238 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

60-120

60

46

64



הדס
Provence

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ100 ס״מ - דלת אחתמידות

13,900 ש״ח9,900 ש״ח7,963 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״ח2,600 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

5,700 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-30 - ג׳-160(

60

100-150

66



לאון
Provence

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

7,900 ש״ח6,600 ש״ח5,550 ש״ח4,700 ש״חארון תחתון, משטח עץ ומראה תואמת )ללא כיור מונח(

2,325 ש״ח2,100 ש״ח 1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

60-120

75

46

68



מארי
Provence

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

7,900 ש״ח6,600 ש״ח5,550 ש״ח4,700 ש״חארון תחתון, כיור ומראה תואמת

2,325 ש״ח2,100 ש״ח 1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

60-120

85

46

70



מור
Provence

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ100 ס״ממידות

10,500 ש״ח9,100 ש״ח7,800 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״ח2,600 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

72



דורה 
Provence

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ100 ס״מ70/75/80/90 ס״מ- דלת אחתמידות

10,940 ש״ח8,996 ש״ח8,015 ש״ח7,027 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה/אובלית

4,000 ש״ח2,825 ש״ח2,600 ש״ח 2,355 ש״חמראה מסגרת מדף, בוצ'ר

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״חמראה מחולקת / קלפה

70-150

74



סנדוויץ’ משובח צבוע בצבעי SAYERLACK איכותיים, MDF ירוק העומד בתקני גוף וחזית הארון:
ANSI אירופיים מחמירים לעמידה בתנאי סביבה קשים )בהתאם לדגם(

מבית DTC לתנועה חלקה, שקטה ומדויקת של דלתות ומגירות לאורך שניםפרזול:

14 ימי עבודהאספקה: 

שדרוג מכיור חרס אינטגרלי:
590 ש״חלכיור זכוכית אינטגרלי )לבן/שחור(

990 ש״חלכיור צד 90/100/120 ס״מ

660 ש״חלכיור אתנה / מאי

830 ש״חלכיור מג'יק )ללא חור לברז(

490 ש״חמעומק 46 לעומק 36 או 39 ס״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 26 מ״מ

1,500 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 42 מ״מ

2,200 ש״ח למטרלמשטח אקרילי 18 מ״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח זכוכית

3,000 ש״ח למטרלכיור אקרילי )לבן משי(

צבעים ממניפת טמבור / גוונים / נירלט בתוספת 15%

Modern
מסכי מגע, רשתות חברתיות, אופנה, עיצוב כל אלו נפגשים 

בארונות המודרנים שלנו. חוויה עכשווית מיוחדת במינה.

שמנת מט
RAL 9010

ירוק בהיר מט
2092P

שמנת מבריק
RAL 9010

ירוק בהיר מבריק
2092P

לבן מט
RAL 9003

כחול מט
4456G

לבן מבריק
RAL 9003

כחול מבריק
4456G

אפור מט
RAL 9007

לילך מט
7159P

אפור מבריק
RAL 9007

לילך מבריק
7159P

תכלת אפרפר מט
RAL 7047

מוקה מט
4056P

תכלת אפרפר מבריק
RAL 7047

מוקה מבריק
4056P



מפל
Modern

70/75/80 ס״ממידות
דלת אחת

90/100 ס״מ
2 דלתות

110/120 ס״מ
3 דלתות

130/140/150 ס״מ
3 דלתות

12,580 ש״ח7,030 ש״ח6,290 ש״ח5,180 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

70-150

78



משולב לילך 
Modern

70/75/80 ס״ממידות
דלת אחת בצד שמאל

90/100 ס״מ
דלת אחת בצד שמאל

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ

11,100 ש״ח5,550 ש״ח4,810 ש״ח4,070 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

70-150

80



רומבה
Modern

70/75/80 ס״ממידות
דלת אחת

110/120 ס״מ90/100 ס״מ
4 מגירות

130/140/150 ס״מ
4 מגירות

11,470 ש״ח5,550 ש״ח4,770 ש״ח3,885 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

70-150

82



רומבה
אינטגרלי
Modern

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״ממידות

11,470 ש״ח5,550 ש״ח4,770 ש״ח3,885 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

84



ברק
Modern

60 ס״מ מידות
2 דלתות

70/75/80 ס״מ
2 דלתות

90/100 ס״מ
3 דלתות

110/120 ס״מ
3 דלתות

4,070 ש״ח3,145 ש״ח2,775 ש״ח2,405 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״ח1,110 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

ניתן להזמין ארון עומד בתוספת 600 ש״ח

60-120

86



ברק
אינטגרלי
Modern

60 ס״מ מידות
2 דלתות

70/75/80 ס״מ
2 דלתות

90/100 ס״מ
3 דלתות

110/120 ס״מ
3 דלתות

4,070 ש״ח3,145 ש״ח2,775 ש״ח2,405 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״ח1,110 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

ניתן להזמין ארון עומד בתוספת 600 ש״ח

ניתן לשדרג לידיות לילך בתוספת 15%

60-120

88



עופרי
Modern

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

5,180 ש״ח3,700 ש״ח3,330 ש״ח2,960 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״ח1,110 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

ניתן לשדרג לידיות לילך בתוספת 15%

60-120

90



עומר
Modern

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״ממידות
2 דלתות

10,494 ש״ח6,390 ש״ח5,310 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית 

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

90-150

60

46

92



הרמוניה
Modern

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

7,200 ש״ח6,500 ש״ח5,800 ש״ח5,300 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״ח1,110 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

4,100 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-30 - ג׳-120(

60-120

60

46

94



שלג 
Modern

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,200 ש״ח5,500 ש״ח4,800 ש״ח4,300 ש״חארון תחתון ומשטח אפוקסי )ללא כיור מונח(

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית 

1,275 ש״ח1,110 ש״חמראה מסגרת עגולה, אפוקסי

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, אפוקסי

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

60-120

60

46

96



דאליאן 120
Modern

120 ס״ממידות

10,050 ש״חארון תחתון, כיור תואם וחלק עליון שמאל*

4,500 ש״חארון שירות כולל סל כביסה

*נמכר כסט בלבד בצבע לבן מבריק

50

65

120

98



דאליאן 100
Modern

100 ס״ממידות

6,790 ש״חארון תחתון, כיור תואם וחלק עליון ימין

נמכר כסט בלבד בצבע לבן מבריק

50

65

100

100



103

מידות מיוחדות בתוספת 1,200 ש"ח. עד 20% יותר מהמידות הקיימות

מחירתיאור

4,200 ש״חאמרלד

1,000 ש״חתוספת לעומד

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 30  ס״מ | גובה: 160 ס״מ

ארונות שירות
Modern

מידות מיוחדות בתוספת 1,200 ש"ח. עד 20% יותר מהמידות הקיימות

מחירתיאור

4,200 ש״חנופר

1,000 ש״חתוספת לעומד

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 30  ס״מ | גובה: 160 ס״מ

102



Unique
ללכת נגד הזרם. לחשוב אחרת. להגיע למקומות שאחרים 

לא שמעו עליהם. לעצב בצורה שונה מכולם.
סדרת ארונות ייחודים מיוחדת במינה.



130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

14,750 ש״ח10,500 ש״ח8,790 ש״ח8,222 ש״ח7,375 ש״חארון תחתון וכיור אקרילי

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

מראה מרחפת עגולה /
אובלית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״ח

1,990 ש״חמראה מסגרת עגולה, פורניר

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, פורניר

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

במידה 60 ס״מ כיור שמאל בלבד | יש לבחור כיור אקרילי מתאים 

טליה 
Unique

גוף הארון סנדוויץ, משטח אקרילי,
MDF-חזית סנדוויץ פורניר אלון ו
צבע אפוקסי, פרזול טריקה שקטה

60-150

60

46

106



90/100 ס״ממידות
כיור צד שמאל / ימין

120 ס״מ
כיור כפול

150 ס״מ
כיור כפול

15,000 ש״ח9,500 ש״ח8,500 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״חמראה מסגרת מדף, פורניר

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

ריין
Unique

גוף הארון סנדוויץ פורניר אלון.
MDF משטח חרס אינטרגלי, חזית
צבע אפוקסי, פרזול טריקה שקטה

90-150

60

46

108



רוז
Unique

גוף הארון והחזיתות סנדוויץ פורניר,
משטח אפוקסי, חזית אלון

מנגנון טאצ׳, פרזול טריקה שקטה

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״ממידות

11,050 ש״ח8,788 ש״ח7,088 ש״חארון תחתון ומשטח אפוקסי

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״חמראה מסגרת מדף, פורניר

4,500 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-30 - ג׳-120(

90-150

60

46

110



כתום
RAL 2008

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

9,600 ש״ח8,000 ש״ח6,700 ש״ח5,800 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

5,670 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-30 - ג׳-120(

2,268 ש״חקוביה )ר׳-30 - ע׳-25 - ג׳-40(

גלאסיקו 
Unique

גוף הארון סנדוויץ, משטח חרס אינטרגלי,
חזית זכוכית, פרזול טריקה שקטה

*תוספת צבע ממניפת טמבור15% 

לבן
RAL 9003

צהוב
RAL 1018

שחור
RAL 9005

ירוק
RAL 6013

שמנת
RAL 9010

112

60-120

40

46



130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״ממידות

11,610 ש״ח9,275 ש״ח8,110 ש״חארון תחתון ומשטח עץ )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

3,500 ש״ח2,325 ש״ח2,100 ש״חמראה מסגרת מדף, פורניר

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

מרלין 
Unique

גוף הארון סנדוויץ,
MDF משטח )בוצ'ר( עץ אלון, חזית

צבע אפוקסי, פרזול טריקה שקטה
90-150

60

46

114



110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

7,200 ש״ח6,450 ש״ח5,450 ש״ח4,600 ש״חארון תחתון ומשטח פורמייקה )ללא כיור מונח(

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

יולי 
Unique

גוף הארון והמשטח סנדוויץ מצופה פורמייקה,
חזית MDF צבע אפוקסי,

פרזול טריקה שקטה

116

60-120

60

46



110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,050 ש״ח4,555 ש״ח4,100 ש״ח3,700 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

שירלי 
Unique

גוף הארון סנדוויץ, משטח חרס אינטרגלי,
חזית פורניר, פרזול טריקה שקטה

אפרפר
8161

אדר
3910

מבוקע
8182

118

60-120

60

46



110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,500 ש״ח5,900 ש״ח5,250 ש״ח4,650 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

1,500 ש״ח1,333 ש״ח1,166 ש״ח1,000 ש״חמראה מסגרת עץ מלא

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

אולימפיה
Unique

גוף הארון סנדוויץ, משטח חרס אינטרגלי
חזית עץ מלא, פרזול טריקה שקטה

120



120 ס״מ - כיור צד שמאל / ימין90/100 ס״מ - כיור צד שמאל / ימיןמידות

9,875 ש״ח8,710 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

2,325 ש״ח2,100 ש״חמראה מסגרת מדף, פורניר

3,475 ש״ח3,135 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

לורה 
Unique

גוף הארון סנדוויץ בשילוב פורניר,
MDF משטח חרס אינטגרלי, חזית

צבע אפוקסי, פרזול טריקה שקטה.
90-120

60

46

122



110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,650 ש״ח5,250 ש״ח4,850 ש״ח4,150 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

1,990 ש״חמראה מסגרת עגולה, פורניר

2,325 ש״ח2,100 ש״ח1,855 ש״ח1,738 ש״חמראה מסגרת מדף, פורניר

4,000 ש״חארון שירות )ר׳-40 - ע׳-30 - ג׳-160(

סמייל 
Unique

גוף הארון פורניר אלון, חזיתות MDF צבע
אפוקסי, משטח חרס אינטגרלי

פירזול טריקה שקטה.

124

60-120

60

46



110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

6,500 ש״ח5,500 ש״ח4,800 ש״ח4,200 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

3,475 ש״ח3,135 ש״ח2,740 ש״ח2,275 ש״חמראה מחולקת / קלפה

4,025 ש״ח3,490 ש״ח3,100 ש״ח2,740 ש״חקלפה + מדף פתוח, אפוקסי

שני 
Unique

גוף הארון סנדוויץ, משטח חרס אינטרגלי,
חזית MDF צבע אפוקסי, ידיות עץ אלון,

פרזול טריקה שקטה
60-120

126



45 ס״ממידות

2,500 ש״חארון תחתון, כיור תואם וחלק עליון

ידיסו 
Unique

גוף הארון וחזיתות MDF צבע אפוקסי,
פרזול טריקה שקטה, חלק עליון מראה

משולבת מדף, כיור בצבע לבן בלבד.

נמכר כסט בלבד

27

12

70

128

סגול מבריקאדום מבריקלבן מבריקשחור מבריק



100 ס״מ80 ס״ממידות

4,800 ש״ח3,950 ש״חארון תחתון וכיור תואם

490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה /אובלית

ביטז 
Unique

גוף הארון וחזיתות MDF מצופה פורמייקה,
פרזול טריקה שקטה, כיור בצבע לבן בלבד.

80/100

52

48

130

לבן שמפנייה



55 ס״ממידות

2,650 ש״חארון תחתון, כיור תואם וחלק עליון

דינר 
Unique

גוף הארון וחזיתות MDF, מצופה פורמייקה,
פרזול טריקה שקטה, חלק עליון מראה נפתחת

כיור בצבע לבן בלבד.

נמכר כסט בלבד

אפרפרלבןמולבן

132



45 ס״ממידות

2,100 ש״חארון תחתון, כיור תואם וחלק עליון

ריבה 
Unique

גוף הארון וחזיתות MDF מצופה פורמייקה,
פרזול טריקה שקטה, חלק עליון מראה משולבת 

מדף, כיור בצבע לבן בלבד.

נמכר כסט בלבד

אפרפר

14

40

וונגהשמפניה

134



סומה 
Unique

גוף הארון וחזיתות MDF מצופה פורמייקה,
פרזול טריקה שקטה, חלק עליון מראה

משולבת מדף, כיור בצבע לבן בלבד.

45 ס״ממידות

2,250 ש״חארון תחתון, כיור תואם וחלק עליון

נמכר כסט בלבד

14

אגסקפה לבן

136



לוחות סנדוויץ מצופים פורמייקהגוף וחזית הארון:

מבית DTC לתנועה חלקה, שקטה ומדויקת של דלתות ומגירות לאורך שניםפרזול:
)טריקה שקטה בהתאם לדגם(

7 ימי עבודהאספקה: 

שדרוג מכיור חרס אינטגרלי:
590 ש״חלכיור זכוכית אינטגרלי )לבן/שחור(

990 ש״חלכיור צד 90/100/120 ס״מ

660 ש״חלכיור אתנה / מאי

830 ש״חלכיור מג'יק )ללא חור לברז(

490 ש״חמעומק 46 לעומק 36 או 39 ס״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 26 מ״מ

1,500 ש״ח למטרלמשטח בוצ’ר עץ אלון 42 מ״מ

2,200 ש״ח למטרלמשטח אקרילי 18 מ״מ

1,000 ש״ח למטרלמשטח זכוכית

3,000 ש״ח למטרלכיור אקרילי )לבן משי(

ללא תוספתלמשטח פורמייקה

Urban
הטיימס סקוור במנהטן. מגדל אייפל שבפריז.

הקטדרלות של מילאנו. ההמולה של טוקיו.
בוטה, חד, צבעוני, חדשני, מרשים, מעוצב.

ספיישל בלאק 
412

אלון מבוקע 
8888

ספיישל שמנת 
411

לבן מבוקע
5555

ספיישל בז' 
409

אלון
2304

ספיישל פוינט 
408

אגוז יער
5722

ספיישל ברונזה
410

קפה
5165

סטון גריי
3359

מעושן
5731

סטון בז' 
3355

אפור פסים
7406

סטון נט'ור 
3354

מולבן
5600

בתוספת 1,100 ש״ח לארון /
לחלק עליון 500 ש"ח

בתוספת 1,850 ש״ח לארון / לחלק עליון 750 ש"ח



בזלת 
Urban

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״ממידות

10,300 ש״ח8,000 ש״ח6,900 ש״חארון תחתון ומשטח )ללא כיור מונח(

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

900 ש״ח750 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

4,660 ש״חארון שירות תואם

המחירים מתייחסים לכל הצבעים בקטגוריית פורמייקה

140

90-150

45

46



ענבר
Urban

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״ממידות

10,966 ש״ח8,000 ש״ח6,900 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״חמראה מרחפת אובלית

900 ש״ח750 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

המחירים מתייחסים לכל הצבעים בקטגוריית פורמייקה

90-150

142



ברקת
Urban

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

7,770 ש״ח6,660 ש״ח5,920 ש״ח5,624 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

המחירים מתייחסים לכל הצבעים בקטגוריית פורמייקה

60-120

144



לשם
אינטגרלי 

Urban

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

4,773 ש״ח3,663 ש״ח3,293 ש״ח2,553 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

60-120

146



לשם 
Urban

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

4,699 ש״ח3,293 ש״ח3,108 ש״ח2,331 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

60-120

148



אלון
אינטגרלי 

Urban

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ - 2 דל׳60 ס״מ - 2 דל׳מידות

7,666 ש״ח4,200 ש״ח2,900 ש״ח2,183 ש״ח1,443 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

50

60-150

150



אלון 
Urban

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ - 2 דל׳60 ס״מ - 2 דל׳מידות

7,666 ש״ח4,200 ש״ח2,900 ש״ח2,183 ש״ח1,443 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

50

60-150

152



מיני אלון 
Urban

50/55 ס״ממידות

1,665 ש״חארון תחתון וכיור

290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

400 ש״חמראה מרחפת עגולה

450 ש״חמראה מעוצבת

1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

שידרוג לאינטגרלי בתוספת 15%

50/55

154



יואב אלגנט 
אינטגרלי 

Urban

70/75/80 ס״ממידות
דלת אחת

110/120 ס״מ90/100 ס״מ
4 מגירות

130/140/150 ס״מ
4 מגירות

9,600 ש״ח4,699 ש״ח3,622 ש״ח3,108 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

70-150
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יואב
אלגנט

Urban

60 ס״ממידות
דלת אחת

70/75/80 ס״מ
דלת אחת

110/120 ס״מ90/100 ס״מ
4 מגירות

130/140/150 ס״מ
4 מגירות

8,600 ש״ח4,625 ש״ח3,256 ש״ח2,686 ש״ח1,990 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

70-150
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יואב קלאסי 
אינטגרלי

Urban

70/75/80 ס״ממידות
דלת אחת

110/120 ס״מ90/100 ס״מ
4 מגירות

130/140/150 ס״מ
4 מגירות

9,900 ש״ח4,699 ש״ח3,622 ש״ח3,108 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

70-150

85

46
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יואב
קלאסי

Urban

60 ס״ממידות
דלת אחת

70/75/80 ס״מ
דלת אחת

110/120 ס״מ90/100 ס״מ
4 מגירות

130/140/150 ס״מ
4 מגירות

9,100 ש״ח4,625 ש״ח3,256 ש״ח2,686 ש״ח1,990 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

70-150

85

46
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אגם
אינטגרלי

Urban

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

5,920 ש״ח4,810 ש״ח3,700 ש״ח3,108 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

60-120
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אגם
Urban

110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

4,440 ש״ח3,885 ש״ח3,108 ש״ח2,590 ש״חארון תחתון וכיור

590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

60-120
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טורנדו 
Urban

130/140/150 ס״מ110/120 ס״מ90/100 ס״מ70/75/80 ס״מ60 ס״ממידות

7,666 ש״ח4,200 ש״ח2,900 ש״ח2,183 ש״ח1,443 ש״חארון תחתון וכיור

890 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח390 ש״ח290 ש״חמראה מרחפת מלבנית

1,000 ש״ח800 ש״ח670 ש״ח540 ש״ח400 ש״חמראה מרחפת עגולה / אובלית

900 ש״ח750 ש״ח600 ש״ח450 ש״חמראה מעוצבת

2,750 ש״ח2,500 ש״ח2,100 ש״ח1,700 ש״חמראה מחולקת / קלפה

3,905 ש״ח3,370 ש״ח2,975 ש״ח2,625 ש״חקלפה + מדף פתוח פורמייקה

60-150

168
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מחירתיאור

2,800 ש״חסילבר תלוי אינטגרלי

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 30  ס״מ | גובה: 160 ס״מ

מחירתיאור

2,800 ש״חסילבר עומד אינטגרלי

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 30  ס״מ | גובה: 190 ס״מ

ארונות שירות
Urban

מחירתיאור

2,500 ש״חאודם

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 25  ס״מ | גובה: 110 ס״מ

מחירתיאור

2,500 ש״חסילבר עומד ידיות

רוחב: 40 ס״מ | עומק: 30  ס״מ | גובה: 190 ס״מ

170



Sinks
המפלים הקוצפים והגועשים, הנהרות והנחלים זורמים 
בדרכם הארוכה, רעש זרימת המים המרגיע, התחושה 

הנעימה בידיך, סדרת הכיורים המגוונת שלנו



צבע120 ס״מ100 ס״מ90 ס״מ

לבן2,695 ש״ח2,437 ש״ח2,178 ש״ח

צבע150 ס״מ120 ס״מ

לבן4,037 ש״ח2,173 ש״ח

טקייה שמאל/ימין

טקייה כפול

175

צבעמחירמידה

לבן/פרגמון649 ש״ח60 ס"מ 

לבן/פרגמון869 ש״ח70 ס"מ 

לבן/פרגמון869 ש״ח75 ס"מ 

לבן/פרגמון869 ש״ח80 ס"מ 

לבן/פרגמון1,089 ש״ח90 ס"מ 

לבן/פרגמון1,089 ש״ח100 ס"מ 

לבן1,623 ש״ח110 ס"מ 

לבן/פרגמון1,623 ש״ח120 ס"מ 

לבן3,500 ש״ח130 ס"מ 

לבן3,500 ש״ח140 ס"מ 

לבן3,500 ש״ח150 ס"מ 

טקייה

174
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60-150

46.5 27.5



177

טקייה עומק 36

טקייה עומק 39

צבעמחירמידהצבעמחירמידה

לבן/פרגמון1,705 ש״ח90 ס"מ לבן/פרגמון1,348 ש״ח60 ס"מ

לבן/פרגמון1,705 ש״ח100 ס"מ לבן/פרגמון1,595 ש״ח70 ס"מ 

לבן1,925 ש״ח120 ס"מ לבן/פרגמון1,595 ש״ח75 ס"מ 

לבן/פרגמון1,595 ש״ח80 ס"מ 

צבעמחירמידהצבעמחירמידה

לבן/פרגמון1,529 ש״ח80 ס"מ לבן1,089 ש״ח45 ס"מ 

לבן/פרגמון1,639 ש״ח90 ס"מ לבן/פרגמון1,089 ש״ח60 ס"מ

לבן/פרגמון1,639 ש״ח100 ס"מ לבן/פרגמון1,529 ש״ח70 ס"מ 

לבן/פרגמון2,173 ש״ח120 ס"מ לבן/פרגמון1,529 ש״ח75 ס"מ 

צבעעומק 46 רוחב 26 ס״מ

לבן686 ש״ח

צבעעומק 33 רוחב 55 ס״מעומק 33 רוחב 50 ס״מ

לבן688 ש״ח688 ש״ח

קומפקט

מיני טקייה

176

ים
רל

טג
אינ

ח 
שט

 מ
רי

כיו
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צבעמחירמידה

לבן767 ש״ח60 ס"מ 

לבן1,027 ש״ח80 ס"מ 

לבן1,287 ש״ח100 ס"מ 

לבן1,918 ש״ח120 ס"מ 

אתנה
מאי

178

מג'יק
צבעמחירמידהצבעמחירמידה

לבן1,885 ש״ח80/36 ס״מלבן767 ש״ח60/46 ס״מ

לבן2,015 ש״ח100/36 ס״מלבן1,027 ש״ח80/46 ס״מ

לבן1,287 ש״ח60/39 ס״מלבן1,287 ש״ח100/46 ס״מ

לבן1,807 ש״ח80/39 ס״מלבן1,918 ש״ח120/46 ס״מ

לבן1,937 ש״ח100/39 ס״מלבן1,592 ש״ח60/36 ס״מ

צבע100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

לבן1,073 ש״ח740 ש״ח592 ש״ח

ים
רל

טג
אינ

ח 
שט

 מ
רי

כיו

60-120 60-100

46.5 4727
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יופיטר

180

זכוכית
צבעמחירמידה

לבן/שחור1,348 ש״ח60 ס"מ 

לבן/שחור1,595 ש״ח80 ס"מ 

לבן/שחור1,705 ש״ח100 ס"מ 

לבן/שחור2,173 ש״ח120 ס"מ 

צבעמחירמידה

לבן/פרגמון523 ש״ח65 ס"מ 

לבן/פרגמון660 ש״ח85 ס"מ 

לבן/פרגמון798 ש״ח105 ס"מ 

ים
רל

טג
אינ

ח 
שט

 מ
רי

כיו

65/85/105 60-100

46

15
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צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 39 ס״מ | עומק: 39  ס״מ | גובה: 14 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן699 ש״חרוחב: 59 ס״מ | עומק: 38.5 ס״מ | גובה: 21 ס״מ

ארדון

בוקק

14

39

39

182

צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 50.5 ס״מ | עומק: 40  ס״מ | גובה: 14.5 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן699 ש״חרוחב: 42 ס״מ | עומק: 31.5 ס״מ | גובה: 14.5 ס״מ

אונו

ארבל

ים
נח

מו
ם 

רי
כיו

14.5

40

50.5

14.5

42

31.5

21

59

38.5
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צבעמחירמידות

לבן699 ש״חרוחב: 60 ס״מ | עומק: 40  ס״מ | גובה: 15 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן/פרגמון799 ש״חרוחב: 59 ס״מ | עומק: 38  ס״מ | גובה: 19 ס״מ

גזר

דולב

15

40

60

59

38

19

184

צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 50 ס״מ | עומק: 39  ס״מ | גובה: 13.5 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 46 ס״מ | עומק: 32.5  ס״מ | גובה: 13.5 ס״מ

בזק

גדור

ים
נח

מו
ם 

רי
כיו

13.5

39

50

13.5

32.5
46
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צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 52 ס״מ | עומק: 41 ס״מ | גובה: 16 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן699 ש״חקוטר: 40 ס״מ |  גובה: 15.5 ס״מ

יגור

יתיר
15.5

40

186

צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 60 ס״מ | עומק: 38  ס״מ | גובה: 13 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן699 ש״חרוחב: 58 ס״מ | עומק: 36.5  ס״מ | גובה: 10 ס״מ

דישון

הדר

ים
נח

מו
ם 

רי
כיו

60
38

13

16

41

52

58

36.5

10
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צבעמחירמידות

לבן699 ש״חקוטר: 41 ס״מ | גובה: 13 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 70 ס״מ | עומק: 38  ס״מ | גובה: 13 ס״מ

מזור

נוקד

13
41

70
38

13

188

צבעמחירמידות

לבן699 ש״חקוטר: 41 ס״מ | גובה: 16.5 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן/פרגמון699 ש״חקוטר: 32 ס״מ | גובה: 13.5 ס״מ

לוז

לימון

ים
נח

מו
ם 

רי
כיו

16.5

41

13.5
32
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צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 59 ס״מ | עומק: 39  ס״מ | גובה: 14 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן699 ש״חרוחב: 62.5 ס״מ | עומק: 42.5  ס״מ | גובה: 15 ס״מ

פולג

שיקמה
62.5

42.5

15

12

36

52

59
39

14

190

צבעמחירמידות

לבן/פרגמון699 ש״חרוחב: 40.5 ס״מ | עומק: 33.5  ס״מ | גובה: 14.5 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן/פרגמון799 ש״חרוחב: 52 ס״מ | עומק: 36 ס״מ | גובה: 12 ס״מ

נעמן

עמוד

ים
נח

מו
ם 

רי
כיו

14.5

40.5

33.5
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צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 60 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 16.5 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 60 ס״מ | עומק: 38 ס״מ | גובה: 21 ס״מ

אשל

גוב

192

צבעמחירמידות

לבן799 ש״חרוחב: 49 ס״מ | עומק: 39  ס״מ | גובה: 15 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 58.5 ס״מ | עומק: 47.5 ס״מ | גובה: 16 ס״מ

תמר

אורן

ים
נח

מו
ם 

רי
כיו

ים
וע

שק
צי 

 ח
ים

נח
מו

ם 
רי

כיו

49

39

15
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צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 61 ס״מ | עומק: 41.5 ס״מ | גובה: 16 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 40 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 14.5 ס״מ

סיף

רות

194

צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 59 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 16 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן899 ש״חרוחב: 60 ס״מ | עומק: 40.5 ס״מ | גובה: 15 ס״מ

דן

זיק

ים
וע

שק
צי 

 ח
ים

נח
מו

ם 
רי

כיו



כיורים אקריליים 
White tech
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צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 51 ס״מ | עומק: 38.5 ס״מ | גובה: 14 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 55.5 ס״מ | עומק: 40 ס״מ | גובה: 16 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 45 ס״מ | עומק: 36.5 ס״מ | גובה: 13 ס״מ

נרקיס

רותם

196

דקל

.White tech משטח עם כיור אמבטיה אקרילי מסדרת

מוצרים בטכנולוגיה מתקדמת ללא כל שכבת ציפוי או צבע, הכיור והמשטח כיחידה אחת בעלת יכולת התנגדות ועמידות לכתמים.

ניתן לקבל את המשטח עד עומק 50 ס"מ.
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צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 48 ס״מ | עומק: 31 ס״מ | גובה: 12 ס״מ

אגם

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 43.5 ס״מ | עומק: 43.6 ס״מ | גובה: 16.9 ס״מ

חצב

198

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 49 ס״מ | עומק: 31.5 ס״מ | גובה: 14 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 54 ס״מ | עומק: 43.6 ס״מ | גובה: 15.8 ס״מ

רקפת

310תמיר 300

עומק 120 מ"מ

480
470



370 360

עומק 100 מ"מ

760
750

משטחים

מחיר למטר רוחב בעומק 46 ס"ממידות

1,875 ש״חבוצ'ר עץ אלון מצופה לכה

מחיר למטר רוחב בעומק 46 ס"ממידות

2,925 ש״חבוצ'ר עץ אלון מצופה לכה

בוצ'ר עץ אלון עובי 26 מ"מ

בוצ'ר עץ אלון עובי 42 מ"מ

201 200

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 76 ס״מ | עומק: 37 ס״מ | גובה: 10 ס״מ

צבעמחירמידות

לבן מט3,900 ש"ח למטררוחב: 55 ס״מ | עומק: 38 ס״מ | גובה: 12 ס״מ

יובל

380כלנית 370

עומק 120 מ"מ

550
540



Tops
להתאהב כל בוקר מחדש. להתרגש מכל שינוי קטן.

למצוא את הזמן שלך מולן בערב. ושוב לקום לבוקר.
סדרת המראות החדשה. אין יותר טופ מזה
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מעוצבת
מסגרת עץ מלאפורמייקה/אפוקסי

120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

990 ש״ח820 ש״ח660 ש״ח500 ש״ח

120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

1,440 ש״ח1,320 ש״ח1,220 ש״ח1,080 ש״ח

קלפה + מדף, אפוקסיקלפה פורמייקה/אפוקסי
120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

3,996 ש״ח3,605 ש״ח3,151 ש״ח2,616 ש״ח

120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

4,326 ש״ח3,950 ש״ח3,781 ש״ח3,140 ש״ח

204

ניקל

מרחפת אובלית

מרחפת מלבנית

מרחפת עגולה

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

580 ש״ח400 ש״ח400 ש״ח360 ש״ח360 ש״ח

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ

1,400 ש״ח1,200 ש״ח1,000 ש״ח900 ש״ח

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

1,050 ש״ח690 ש״ח590 ש״ח490 ש״ח400 ש״ח

קוטר 80 ס״מקוטר 60 ס״מ

900 ש״ח700 ש״ח

גובה 55 ס"מ / עומק 15 ס"מגובה 55 ס"מ / עומק 15 ס"מגובה 60 ס"מ

גובה 60 ס"מ

גובה 60 ס"מ

גובה 60 ס"מ

גובה 60 ס"מ
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מסגרת מדף
מלבנית, אפוקסי

חלק עליון
קומפלט פורמייקה

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ

1,950 ש״ח1,700 ש״ח1,400 ש״ח1,100 ש״ח

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

3,850 ש״ח2,600 ש״ח2,350 ש״ח2,050 ש״ח1,950 ש״ח

מסגרת עגולה, פורנירמסגרת עגולה, אפוקסי
קוטר 80 ס״מקוטר 60 ס״מ

1,530 ש״ח1,230 ש״ח

קוטר 60 ס״מ

2,400 ש״ח

206

מדף עגולה

מחולקת, אפוקסי

מדף מלבנית

מחולקת, פורמייקה
150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ

3,996 ש״ח3,605 ש״ח3,151 ש״ח2,616 ש״ח

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ

3,025 ש״ח2,750 ש״ח2,350 ש״ח1,900 ש״ח

קוטר 80 ס״מקוטר 60 ס״מ

1,600 ש״ח1,400 ש״ח

120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

1,900 ש״ח1,700 ש״ח1,500 ש״ח1,400 ש״ח

גובה 80 ס"מגובה 80 ס"מ

גובה 60 ס"מ / עומק 12 ס"מ גובה 84 ס"מ
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מראת לד רוחבמראת לד אורך
150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ

2,400 ש״ח2,100 ש״ח1,950 ש״ח1,850 ש״ח

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ

2,400 ש״ח2,100 ש״ח1,950 ש״ח1,850 ש״ח

מסגרת מדף
מלבנית, פורניר

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

3,850 ש״ח2,600 ש״ח2,350 ש״ח2,050 ש״ח1,950 ש״ח

מסגרת מדף
מלבנית, בוצ'ר

150 ס״מ120 ס״מ100 ס״מ80 ס״מ60 ס״מ

4,360 ש״ח3,110 ש״ח2,860 ש״ח2,590 ש״ח2,460 ש״ח

גובה 60 ס"מ / עומק 12 ס"מ גובה 60 ס"מ / עומק 12 ס"מ

גובה 60 ס"מגובה 60 ס"מ

מחירמחירון התקנות והובלות )כולל מע"מ(

350 ש״חהובלה והתקנת ארון בבית לקוח עד 1.20 מטר )כולל מראה/חלק עליון/קלפה(

500 ש״חהובלה והתקנת ארון בבית לקוח לארון 1.2 עד 1.5 מטר )כולל מראה/חלק עליון/קלפה(

650 ש״חהובלה והתקנת ארון בבית לקוח לארון מעל 1.5 מטר )כולל מראה/חלק עליון/קלפה(

150 ש״חפירוק ארון

250 ש״חפירוק ארון 120 עד 150 מטר

350 ש״חפירוק ארון מעל 1.5 מטר

150 ש״חהובלה והתקנת ארון שירות

250 ש״חהובלה והתקנת חלק עליון )בודד(

250 ש״חקריאת סרק

250 ש״חקריאת שירות )לא כולל חלקי חילוף(

150 ש״חהובלה פריקת מדרכה לבית לקוח

100 ש״חאיסוף ארון מחנות

250 ש״חאיסוף ארון מבית לקוח

250 ש״חמדידה בבית לקוח

100 ש״חקידוח לברז ו/או כיור במשטח עליון )בוצ׳ר(

150 ש״חהתקנת ברז ו/או סיפון

50 ש״חסבלות -  50 ₪ לקומה לארון החל מקומה שלישית

התקנות
והובלות
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