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ronen@avigail-products.com דוא"ל:                                                                                                   

www.avigail-products.com 

כלים נאים בע"מ

כלים נאים בע"מ

פרופיל חברה
חברת אביגיל כלים נאים הינה חברה מקצועית בעלת ניסיון מצטבר של 20 שנה, המתמחה ביבוא 

ובהפצה של מוצרים לבית ולגינה, במגוון מחירים השווים לכל נפש.

קטלוג 2019 כולל מגוון רחב של מוצרים חדשים ואיכותיים, שיובאו בהסכמים ייחודיים ובשיתוף פעולה 
עם מפעלים שונים ברחבי העולם.

המוצרים נבחנו ונבדקו בצורה קפדנית ביותר, תוך התאמה לתנאי האקלים השוררים בארץ.

חלק מהמוצרים הינם בעלי תווי תקן בינלאומיים, וחלקם בעלי תווי תקן של מכון התקנים הישראלי 
המחויב בחוק.

לחברה נציגי שירות והפצה הנמצאים בכל רחבי הארץ.

השירות הינו נדבך משמעותי בהתנהלות החברה. החברה שמה דגש רב על שירות אישי ומענה הולם, 
לכל דרישה ובקשה.

 .VIP Package השנה הקמנו מאגר ייחודי המונה מספר מצומצם של חנויות ולקוחות המוגדרים כלקוחות

ללקוחות אלה בלבד, נבנה קו מוצרים ייחודי לשיווק בלעדי באזורי המכירה שלהם.

כלקוח של חברתנו, אנו שמחים לנצל ההזדמנות זאת ולהודות לך באופן אישי על שבחרת 
 בנו כספק שלך.

אנו נעשה ככל שנוכל כדי להתקדם איתך במעלה ההצלחה.

VIP
P a c k a g e

מומלץ לעבור על ההנחיות בנוגע לטיפול במוצרים העשויים מעץ ובמוצרים הכוללים חלקים מעץ.
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מנגל איכותי מתכוונן
BUENOS AIRES מק"ט

MADE IN SPAIN ,גריל פחם איכותי
צבוע בצביעת תנור מקצועית.

מתכוונן לגובה בעזרת ידית הרמה והורדה.
שטח הצלייה 53x44 ס"מ 

.V רשת צלייה מקצועית עשוייה נירוסטה בצורת
משקל 18 ק"ג, כולל פותחן בקבוקים, מגש צד, 

כלי לאיסוף השומן מהבשר ומגירת איסוף לאפר.
2 גלגלים

2 מתקני איחסון לבקבוקים ומדף תחתון.

חדש

מקצועי

SAN LUIS מנגל איכותי מתכוונן | מק"ט
 MADE IN SPAIN גריל פחם מקצועי

V הכולל רשת נירוסטה מקצועית מתכווננת צורת
ידית להרמה והורדה של הרשת 

צביעה מיוחדת בתנור
גלגלי גומי איכותיים עם בלמים )ל-2 מהם(

רשתות צלייה גדולות 77x55 ס"מ
כולל איזור איסוף לשומן הנוזל מהבשר

פותחן בקבוקים
2 מגשי צד, מגירת איסוף לאפר

מגש תחתון
משקל 36.5 ק"ג

חדש

ענק

מקצועי
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מקצועי

חדשחדש

BRAZIL-120x40 גריל ברזילאי | מק"ט
גריל פחם ברזילאי MADE IN SPAIN איכותי.

צבוע בצביעה מקצועית ואיכותית.
ידיות עבות מכרום

כולל מגש תחתון
רגליים חזקות, יציבות ומהודקות.

רשת בקוטר 5 מ"מ המצופה בכרום
ידיות אחיזה לרשת

מידות: 120x40 ס"מ

BRAZIL 50X40 גריל ברזילאי | מק"ט
גריל פחם ברזילאי MADE IN SPAIN איכותי.

צבוע בצביעה מקצועית ואיכותית
ידיות עבות מכרום, כולל מגש תחתון

רגליים חזקות, יציבות ומהודקות
רשת בקוטר 5 מ"מ המצופה בכרום

ידיות אחיזה לרשת
מידות: 40x50 ס"מ

BRAZIL-WB גריל ברזילאי | מק"ט
גריל פחם ברזילאי MADE IN SPAIN איכותי.

כולל מתקן הרמה והורדה של הרשת.
צבוע בצביעה מקצועית ואיכותית

ידיות עבות מכרום, כולל מגש תחתון
רגליים חזקות, יציבות ומהודקות.

רשת בקוטר 5 מ"מ המצופה בכרום
מתקן הרמה של הרשת, ידיות אחיזה לרשת

מידות: 100x40 ס"מ

BRAZIL100X40 גריל ברזילאי | מק"ט
גריל פחם ברזילאי MADE IN SPAIN איכותי.

צבוע בצביעה מקצועית ואיכותית.
ידיות עבות מכרום

כולל מגש תחתון
רגליים חזקות, יציבות ומהודקות. 

 רשת בקוטר 5 מ"מ המצופה בכרום

ידיות אחיזה לרשת
מידות: 100x40 ס"מ

מקצועי
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גריל אבן בנוי מבריקים, מיוצר בפורטוגל
מק"ט 790

גריל אבן איכותי בנוי מבריקים ומיוצר בפורטוגל.
כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה

ומגירת איסוף לפחם המותאם לאזור הצלייה
 )139B מק"ט(

מידות המגירה: 48 רוחב x 35 עומק x 30 ס״מ גובה
מידות הגריל: 193 גובה x 98 רוחב x50 ס״מ עומק

מידות שטח הצלייה: 51 ס"מ 35 עומק ס"מ
גודל מדף צד: 35 ס"מ רוחב
מידות מדף תחתון: 70 ס"מ

GL420A מנגל נירוסטה איכותי גדול במיוחד | מק"ט
מידות: 112x27x12ס"מ

גובה: 75 ס״מ
כולל: 2 רשתות במידות 55x23 ס"מ

רגליים מרובעות גדולות ליציבות מלאה בעובי: 20x20 מ״מ

גריל ברזילאי
GL7575 מק"ט

מידות גדולות במיוחד: 75x75x81 גובה ס״מ 
ברזל עבה במיוחד )2 מ"מ( המקנה למוצר 

אורך חיים ארוך. המתקן מיועד לצלייה בשיטת 
אסאדו הדרום אמריקאית, כולל 2 רשתות 

עבות )6 מ"מ(, רגליים מתפרקות וידיות הרמה.
מתאים לחצר, לשטח ולכל מקום.

AMERICAN BUFFULO מבית

מהדורה מקצועית

מהדורה ביתית

גריל אסאדו ברזילאי מקצועי - 
מנגל פחמים איכותי

ענק

ענק

מקצועי
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חדש

ענק

011-70/4S מטבח אבן פורטוגלי | מק"ט
מטבח מקצועי גדול, בנוי מלבני אבן איכותיות.

מיוצר בפורטוגל, גימור ואיכות גבוהים.
שטח צלייה גדול מאוד: 5 75 ס"מ

מידות המוצר:
210 אורך x 63.5 עומק x 255 ס״מ גובה

כולל גריל ברזל, רשת צלייה, 
כיור וברז מנירוסטה.

משקל: 880 ק"ג.

גריל אבן פורטוגלי | מק"ט 015/3
 גריל אבן איכותי, המיוצר בפורטוגל, 

בעל חזות מקומרת.
מידות:

105 רוחב x 52 עומק x 205 ס״מ גובה

שטח צלייה: 53 ס"מ
משקל: 350 ק"ג

- ניתן להוסיף יחידות הגבהה לארובה

חדש

ענק
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מטבח גדול ואיכותי לחצר. מיוצר בפורטוגל | מק"ט 206-1 
מטבח חצר איכותי עשוי בריקים במראה עתיק, המיוצר בפורטוגל.

המטבח כולל: גריל צלייה, משטח עבודה, ברז וכיור, מדפים לאחסון.
כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה ומגירת איסוף לפחם הניכנס 

ומותאם לאזור הצלייה )מק"ט 178( במידות 60)ר(40x)ע(30x)ג( ס״מ

מידות הגריל: 202 רוחב x 57 עומק x 245 ס״מ גובה

מידות משטח העבודה: 63 רוחב x 57 ס״מ עומק

מידות שטח צלייה: 60 רוחב x 40 ס״מ עומק

מידות כל מדף תחתון: 63 רוחב x 57 ס״מ עומק

מידות מדף תחתון מתחת לגריל: 76 רוחב x 57 ס״מ עומק

מידות חיצוניות של הכיור: 37x37 ס״מ

מידות פנים הכיור: 26.5x31 ס״מ

גריל אבן מבריקים במראה עתיק. מיוצר בפורטוגל
מק"ט 204 

גריל אבן איכותי עשוי בריקים במראה עתיק מיוצר בפורטוגל.
כולל גריל מתכת עם רשת נירוסטה עבה.

מגירה לאיסוף הפחם הניכנס ומותאם לאזור הצלייה )מק"ט 178(
מידות: 60 רוחב x 40 עומק x 30  ס״מ גובה

מידות הגריל: 245 גובה 91x רוחב x 57 ס״מ עומק

מידות שטח הצלייה: 60 ס"מ בעומק 40 ס"מ
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767A מק"ט   NATIV מנגל אבן בריקים לבן. דגם
מנגל אבן פורטוגלי איכותי בנוי מבריקים לבנים

מיוצר בפורטוגל
מידות: 72x50x205 ס"מ

139B כולל גריל מתכתי ורשת צלייה | מק"ט
מידות: 48x35x30 ס"מ

משקל: 327 ק"ג 

|

CRL-100 מתקן מתכת איכותי | מק"ט
מתקן ברזל נייד לטאבון אבן.

בעל כושר נשיאה של משקל הטאבון.
מידות: 103x103 86 ס"מ גובה

 FCB100-CORK טאבון אבן מקצועי | מק"ט
טאבון מאבן מקצועי איכותי, מיוצר בפורטוגל, כולל ארובה ושעון חום.

מידות: 100אורך x 100רוחב 85 גובה ס״מ.
מידות הארובה: קוטר 18 ס"מ גובה 100 ס"מ.

מגיע ארוז באריזת כלוב עץ. 

CRL-100 ניתן לרכוש מתקן מתכת | מק"ט
להעמדה יציבה
משקל 550 ק"ג.

חדש

ענק

מקצועי
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גריל אבן פורטוגלי דגם PALMEIRA   מק"ט 793
גריל אבן פורטוגלי איכותי ויוקרתי

צבוע בשחור ולבן
כולל מדף עבודה צדדי

מידות: 113x62x181 ס"מ
כולל רשת גריל | מק"ט 651 מידות: 40x60 ס"מ

כולל מתקן גריל | מק"ט 143 מידות: 40x57 ס"מ
משקל: 544 ק"ג

|

גריל אבן פורטוגלי. דגם PALMEIRA   מק"ט 792
גריל אבן פורטוגלי איכותי ויוקרתי

צבוע בשחור ולבן
מידות: 181x62x89 ס"מ

כולל רשת גריל | מק"ט 651  מידות 40x60 ס"מ 
כולל מתקן גריל | מק"ט 143  מידות 40x57 ס"מ

משקל: 521 ק"ג

|

17 16BBQ - גריל BBQ - גריל



מטבח אבן פורטוגלי. דגם MINI   מק"ט 986-987-988

986 – מיני גריל אבן פורטוגלי יוקרתי 

מידות: 174x45x60 ס״מ
 עשוי מבטון.

צבע: שחור ולבן
)139B – כולל גריל מתכתי ורשת צלייה )מק"ט

מידות: 30x35x48 ס״מ
משקל: 307 ק"ג

 987 – מיני משטח עבודה עשוי בטון
 צבע: שחור ולבן

 כולל מדף תחתון

 מידות: 80x45x60 ס״מ

משקל: 144 ק"ג

 988 – מיני משטח שטיפה כולל ברז וכיור
מידות: 80x45x60 ס״מ

988 – מיני משטח לשטיפה כולל ברז וכיור987 – מיני משטח עבודה, עשוי מבטון

|

986 – מיני גריל אבן

גריל אבן פורטוגלי. דגם PALMEIRA   מק"ט 794
גריל אבן פורטוגלי איכותי ויוקרתי

צבוע בשחור ולבן
כולל 2 מדפי עבודה צדדים

מידות: 133x62x181 ס"מ
כולל רשת גריל | מק"ט 651 מידות: 40x60 ס"מ 
כולל מתקן גריל | מק"ט 143 מידות: 40x57 ס"מ

משקל: 544 ק"ג

|
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חדש

KITCHEN מטבח חצר איכותי | מק"ט
גריל גז 4 מבערים + כירת צד

גובה צלייה ועבודה 90 ס"מ – נוח במיוחד לשימוש
מכסה כיסוי עשוי מנירוסטה

פלטות צלייה יצוקות
ארונות שירות בחזית

כולל כיור וברז 

מידות המטבח:
מידות כלליות: 50x220)עומק( ס״מ

שטח צלייה: 44x65 ס״מ
מידות הכיור: 33x40 ס״מ

מתלה פנימי לחימום: 12.5x74 ס"מ

חדש

CANADA מטבח חצר איכותי מנירוסטה | מק"ט
מטבח חצר איכותי מנירוסטה עמידה מסוג 430 עמידה לתנאי חוץ.

כולל:
6 מבערים ראשיים

1 כירת צד
1 מבער ״אינפרה״ אחורי לגריל הראשי

ארונות נירוסטה מימין ושמאל
מקרר עם פאנל זכוכית בחזית

ברז וכיור
נורות לד סגולות

תאורת פנים לגריל
המוצר עשוי כולו נירוסטה 430

מידות היחידה: 60 )עומק( x 262 )רוחב( x 90 )גובה משטח העבודה( ס״מ
מידות הגריל: x 100 46 )עומק( ס״מ

מידות כיור: 49x36 ס״מ
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GL-600 מעשנת מקצועית איכותית | מק"ט
מעשנת מברזל, בעלת 2 קומות עישון,

כולל שעון חום, מגירת עישון,
חלון זכוכית גדול בחזית, ארובה גבוהה.

מידות:
גובה כלל: 2 מטר

מידות תא עישון: 60 )גובה( x 40 )עומק( ס״מ
2 קומות של עישון

חדש
F180-1 קמין חצר משולב עם מנגל | מק"ט

קמין לחצר לימי החורף הקרים משולב עם מנגל איכותי

כולל: רשת צלייה, רשת לפחם, מגירת אפר, כף איסוף 
לאפר, מוט לטיפול בעצים

מידות: 45x45x200 ס"מ
גובה המנגל מהרצפה: 52 ס"מ

גובה הגריל עד תחילת הארובה: 120 ס"מ
גובה כללי: 2 מטר

עובי המתכת באזור התחתון: 0.8 מ"מ
עובי מתכת הארובה: 0.6 מ"מ

צבוע בתנור לחום עד 500 מעלות צלזיוס

חדש
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רשת גריל המתאימה לדגמים: PALMEIRA יחד עם 651 | מק"ט 143
רשת גריל איכותית 
מידות: 40x57 ס"מ

139B מק"ט   MINI ,NATIVE ,734-1 מנגל פנימי המתאים לדגמים
מנגל ברזל כולל רשת צלייה איכותית, מגש איסוף לאפר, סולם גבהים

מידות: 30x35x48 ס"מ

|

מנגל פנימי המתאים לדגמים GLASS ,206-1 ,204   מק"ט 178
מנגל ברזל כולל רשת צלייה איכותית, מגש איסוף לאפר, סולם גבהים

מידות 60x40x30 ס"מ

|

רשת גריל המתאימה לדגמים: PALMEIRA   מק"ט 651
רשת גריל איכותית 
מידות: 40x60 ס"מ

|

B8-A75 סט טיפול במנגל ארוז במזוודת אלומיניום | מק"ט
כולל: סכין: אורך 40.5 ס"מ, מברשת ניקוי: 40 ס"מ, מברשת תיבול: 41 ס"מ, 

מזלג: 42 ס"מ, מלקחיים: 43 ס"מ, תרווד: 44 ס"מ. 
.PP-כל הכלים עשויים מתכת אל חלד ו

OGE047 4 שיפודים עם ידיות עץ | מק"ט
באורך 46 ס"מ

F-A19 מברשת ניקוי למנגל | מק"ט
מתכת נירוסטה עשוייה PP, שערות מנחושת.

מידות: 8.2x8x49.5 ס"מ 

כיסוי מברזנט לגריל | מק"ט 2192-07 
כיסוי לגריל 2 מבערים

כיסוי מברזנט לגריל | מק"ט 2013-01
כיסוי לגריל 3 מבערים

E3-A78-CLIPPERS מלקחיים איכותיים מנירוסטה | מק"ט

 BBQ SET סט נירוסטה לטיפול בצלייה למנגל | מק"ט
סט כלים נירוסטה, ארוז בקרטון, כולל תרווד: 35 ס"מ,

מלקחיים: 35 ס"מ, מזלג: 34 ס"מ.
כל הכלים עשויים מתכת אל חלד איכותית.
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ריהוט גן | רטאן



JUNGLE CORNER UNIT סט ג'ונגל פינתי | מק"ט
סט איכותי עשוי ענפי נצרים עבים וקשיחים

בצבע טבעי. שולחן קפה מעץ טבעי.
מסגרת איכותית עשויה מעץ מהגוני, עיטוף קנים טבעיים עשוי מ-KUBU טבעי.

כולל כריות בצבע חול ים.
משקל מירבי: 350 ק"ג

מידות:220x295x82 ס"מ

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

AMAZON SET סט אמזונס | מק"ט
סט איכותי עשוי ענפי נצרים עבים וקשיחים בצבע חול ים.

מסגרת איכותית עשויה מעץ מהגוני, עיטוף קנים טבעיים עשוי מ-KUBU טבעי.
כולל 2 כורסאות, ספה ושולחן קפה.

מידות שולחן הקפה: 55x95x42 ס"מ
מידות הספה: 99x159x86 ס"מ
מידות הכורסה: 99x99x86 ס"מ

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות 
ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

חדש

VIP
P a c k a g e

VIP
P a c k a g e
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חדש

KING SOFA ספת המלך | מק"ט
ספה גדולה ואיכותית מענפי נצרים עבים וקשיחים בצבע טבעי.

מסגרת איכותית עשויה מעץ מהגוני, עיטוף קנים טבעיים עשוי מ-KUBU טבעי.
כולל כריות בצבע חול ים.

משקל מירבי: 300 ק"ג
מידות: 105x320x96 ס"מ

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

ענק

חדש

ענק

JUNGLE 3 SEATERS ספת הנסיכה | מק"ט
ספה גדולה ואיכותית עשויה מענפי נצרים עבים וקשיחים בצבע טבעי.

מסגרת איכותית עשויה מעץ מהגוני, עיטוף קנים טבעיים עשוי מ-KUBU טבעי.
כולל כריות בצבע חול ים.

משקל מירבי: 350 ק"ג
מידות: 105x320x85 ס"מ

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

VIP
P a c k a g e

VIP
P a c k a g e
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חדש
JUNGLE DAY BED מיטת "נירוונה" | מק"ט

מיטה איכותית בקוטר 2 מטר )גדולה מאוד(
עשוייה ענפי נצרים עבים וקשיחים בצבע טבעי. 

מסגרת עשויה קנים טבעיים, עיטוף מקנים עשוי מ-KUBU טבעי ואיכותי.
כריות בצבע חול ים.

מותאם למשקל מקסימלי של עד 250 ק"ג.

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

VIP
P a c k a g e NEST קן אוהבים עשוי מעץ טבעי | מק"ט

KUBU קן עשוי מקנים טבעיים ומעץ
קוטר המיטה: 175 ס"מ

גובה: 200 ס"מ
משקל: כ-50 ק"ג

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי 
שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, 

לעיוותו ולבקיעתו.

חדש
VIP

P a c k a g e
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PAL-11278 מיטת שיזוף יוקרתית ״ונציה״ | מק"ט
מיטת שיזוף יוקרתית ואיכותית, מאלומיניום עם משענות ידיים

מזרון עמיד למים בעובי 10 ס"מ
מידות: 198x73x45 ס"מ

חדש

RF405 BROWN סט ריהוט גן איכותי "מאווי" חום | מק"ט
סט גינה יוקרתי ואיכותי ממסגרת אלומיניום עמידה.

רטאן חצי עגול בקוטר 6 מ"מ.
שש כורסאות גדולות ורחבות מידות: 67 רוחב 66x עומק 89x גובה ס״מ

כריות איכותיות בעובי 5 ס"מ עם בד עבה 240גר/מ
שולחן גדול ורחב מידות 201 אורך x 101 רוחב x 76 ס"מ גובה

זכוכית שקופה המונחת על השולחן
צבעים מדורגים: חום בהיר וחום כהה
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RF400-ALUMINUM סט ריהוט גן איכותי מאלומיניום | מק"ט
סט איכותי מאלומיניום הכולל שולחן עגול גדול בקוטר: 150 ס"מ גובה: 75 ס"מ,

עם זכוכית מחוסמת 5 מ"מ. הסט כולל מגש עגול בקוטר: 50 ס"מ במרכז השולחן.
6 כורסאות מאלומיניום, ריפוד בעובי: 5 ס"מ מפוליאסטר 180 גרם למטר.

עובי הרטאן: 4.5 מ"מ חצי עיגול ועיגול מלא.
עם כריות בצבע שמנת

RF400-STEEL סט ריהוט גן איכותי ממתכת | מק"ט
סט איכותי ממתכת הכולל שולחן עגול גדול בקוטר 150 ס"מ גובה 75 ס"מ,

עם זכוכית מחוסמת 5 מ"מ. הסט כולל מגש עגול בקוטר: 50 ס"מ במרכז השולחן. 6 כורסאות, 
ריפודים בעובי 5 ס"מ מפוליאסטר 180 גרם למטר, עובי הרטאן: 4.5 מ"מ חצי עיגול ועיגול מלא. 

עם כריות בצבע שמנת. 

RF402 BLACK סט ריהוט גן איכותי | מק"ט
 סט איכותי מאלומיניום הכולל שולחן מרובע 150x150ס"מ גובה 75 ס"מ

עם זכוכית מחוסמת 8 מ"מ.
8 כורסאות מאלומיניום, ריפודים בעובי: 5 ס"מ מפוליאסטר 180 גרם/למטר,

רטאן שטוח 8x1.2 מ"מ
צבע: שחור עם כריות אפורות.
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HTWR-T138S סט ריהוט גדול מאלומיניום בשילוב רטאן עגול איכותי ויוקרתי | מק"ט
סט הכולל רטאן עגול איכותי 5 מ"מ

6 כורסאות גדולות ונוחות
שולחן ענק במידות: 200x100x74 ס״מ

צבע הרטאן: לבן מלוכלך משולב באפור
צבע הכריות: אפורות עם כפתורים

מתכת: אלומיניום

S12028 סט אלומיניום איכותי לחצר ולבית | מק"ט
סט הכולל שולחן ו-6 כסאות איכותיים מאלומיניום עם מעטפת רטאן

מידות השולחן 150x90 ס"מ. כולל זכוכית בעובי 5 מ"מ
6 כיסאות מאלומיניום בעובי 25 מ"מ, מכוסים ברטאן

כריות ישיבה בעובי: 5 ס"מ
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SW-101 סט ישיבה איכותי | מק"ט
סט ישיבה איכותי ממתכת בשילוב רטאן.

כריות עמידות למים.
עובי הכרית המושב: 12 ס"מ

עובי הכרית בגב: 10 ס"מ
כולל שולחן קפה עם פלטת זכוכית: 5 מ"מ

מידות כורסא: 67x71.5x85 ס"מ
מידות ספה: 67x125x85 ס"מ
מידות שולחן: 90x55x35 ס"מ

חדש

סט ריהוט גן איכותי אלומיניום משולב רטאן
SYH268W מק"ט

סט ישיבה איכותי הכולל ספה 3 מושבים 2 כורסאות עם 
כריות ושולחן קפה. 

הסט בנוי מאלומיניום בשילוב רטאן חצי עגול
מידות הכורסאות: 77x80x80 ס״מ

מידות הספה: 77x80x190 ס״מ
שולחן קפה עם משטח זכוכית, מידות: 33x58x120 ס״מ

חדש
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HTWR-2244S-B סט סלוני איכותי מאלומיניום ומרטאן | מק"ט
סט סלוני הכולל שולחן ספה זוגית ושתי כורסאות

מאלומיניום משולב רטאן שטוח
צבע שחור, כריות בצבע שמנת

חדש

HTWR-2244S-W סט סלוני איכותי, אלומיניום בשילוב רטאן | מק"ט
סט סלוני הכולל שולחן ספה זוגית ושתי כורסאות

מאלומיניום בשילוב רטאן שטוח
צבע: לבן מלוכלך. כריות בצבע לבן מלוכלך

RF409 WHITE סט רטאן איכותי בצבע לבן | מק"ט
כולל: ספה בגודל: 84x64x112 ס"מ
2 כורסאות במידות: 84x64x60 ס"מ

שולחן קפה במידות: 38x45x100 ס"מ עם זכוכית שקופה מחוסמת בעובי: 5 מ"מ
כריות כתומות משולבות עם רטאן לבן בעובי: 1.2x8 מ"מ

חדש
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 MUSTANG SALLY SET סט מוסטאנג גדול ואיכותי | מק"ט
סט איכותי מעץ Kubu עם גימור טבעי.

שולחן קפה מעץ טבעי, כריות בצבע אבן טבעית.
משקל מרבי עד 350 ק"ג
מידות: 97x215x80 ס"מ

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

PAS-068C סט ישיבה רטאן | מק"ט
סט ישיבה ממתכת, כולל ספה גדולה ל-3 יושבים, 2 כורסאות מרווחות.

כל המושבים )בגב ובמושב( כוללים כריות בעובי: 10 ס"מ
שולחן קפה כולל משטח זכוכית.

מידות הכורסא: 75x75 78 ס"מ גובה
מידות הספה: 185x75 78 ס"מ גובה

מידות השולחן: 100x55 38 ס"מ גובה

חדש

חדש

ענק

VIP
P a c k a g e
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VIP
P a c k a g e

סט רטאן איכותי מאלומיניום בשילוב שולחן חימום בגז
PAF-1802 מק"ט

כולל ספה ל–3 מושבים, 2 כורסאות רחבות
שולחן שירות צד וכריות גב וישיבה בעובי 10 ס"מ

כולל כריות נוי נוחות
Fire Pit השולחן המרכזי מחובר לגז מחמם

מידות הספה: 183x74 78 ס״מ גובה 
מידות כורסה: 70x74 78 ס״מ גובה

מידות שולחן צד: 40x40 50 ס״מ גובה
מידות שולחן גז 101x68 :Fire Pit 43 ס״מ גובה

חדש

ROY SET סט רטאן פינתי ממתכת | מק"ט
סט רטאן פינתי )"ר"( ממתכת, שולחן גבוה וספסל.

מידות השולחן: 145x80x72 ס״מ
מידות הספה 3 המושבים: 176x66x73 ס״מ

מידות הספסל: 120x35x39 ס״מ
מידות הספה הקטנה: 166x67x73 ס״מ

חדש
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HTWR-T300S סט ריהוט גן פינתי גדול ויוקרתי מאלומיניום בשילוב רטאן | מק"ט
סט רטאן שטוח, כולל שולחן קפה

צבע הרטאן: חום משולב אפור
צבע הכריות: לבן מלוכלך

מתכת: אלומיניום

חדש
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ריהוט גן | משולב מתכת



SW-066-4 סט מאלומיניום | מק"ט
סט מאלומיניום איכותי המתאים לארבעה, הכולל ספה, 2 כורסאות ושולחן קפה.

הסט משולב באלומיניום, ברטאן ובבד.
כריות בעובי: 10 ס"מ עמידות למים ולאבק.

מידות הכורסא: 79.5x72x77 ס"מ
מידות הספה: 79.5x132x77 ס"מ

מידות השולחן: 90x57.5x43.5 ס"מ

חדש

SW-066-5 סט מאלומיניום איכותי | מק"ט
סט מאלומיניום איכותי, המתאים לחמישה.

כולל ספת 3/2 כורסאות ושולחן קפה
הסט משולב באלומיניום, ברטאן ובבד.

כריות בעובי: 10 ס"מ עמידות למים ואבק.
מידות הכורסא: 79.5x72x77 ס"מ
מידות הספה: 79.5x192x77 ס"מ

מידות השולחן: 110x57.5x43.5 ס"מ

חדש

VIP
P a c k a g e

מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

VIP
P a c k a g e
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DA125 כיסא איכותי מאלומיניום | מק"ט
Dust Resistance עשוי מאלומיניום

כולל כרית ריפוד בצבע כחול, בעובי: 5 ס"מ
משענות לידיים מעץ.

מידות הכיסא: 60.5x56.5x88 ס"מ

TA112E שולחן נפתח מאלומיניום | מק"ט
מידות: 160/220x90x76 ס"מ

חדש

שולחן וכסאות איכותיים מאלומיניום
סט הכולל שולחן איכותי נפתח מאלומיניום, בגדלים ובאורכים שונים. השולחן צבוע בתנור.

הסט כולל כיסאות איכותיים מאלומיניום עם סלינג כפול, וספוג לישיבה ארוכה ונוחה.

שולחן איכותי נפתח, מאלומיניום בצבע שחור
S12003T-B-90/180 מק"ט

שולחן איכותי נפתח, מאלומיניום בצבע שחור
S12003T-B-135/270 מק"ט

שולחן איכותי נפתח, מאלומיניום בצבע שחור 
S12003T-B-200/320 מק"ט

כיסא איכותי מאלומיניום עם מסגרת 
שחורה, עם סלינג שחור כפול וספוג

EL-PC020A-B מק"ט
מידות הכיסא: 59x57 86 ס"מ גובה

צבעים: מסגרת שחורה עם ריפוד בצבע שחור

כיסא איכותי מאלומיניום עם מסגרת 
לבנה, עם סלינג אפור כפול וספוג

EL-PC020A-G מק"ט
מידות הכיסא: 59x57 86 ס"מ גובה

צבעים: מסגרת בצבע שמנת עם ריפוד בצבע אפור

שולחן איכותי נפתח, מאלומיניום בצבע לבן 
S12003T-90/180 מק"ט

שולחן איכותי נפתח, מאלומיניום בצבע לבן 
S12003T-135/270 מק"ט

שולחן איכותי נפתח, מאלומיניום בצבע לבן 
S12003T-200/320 מק"ט

מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

VIP
P a c k a g e
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חדש

SA-069-5 סט ישיבה יוקרתי | מק"ט
סט ישיבה יוקרתי מאלומיניום איכותי, המתאים לחמישה.

הסט כולל ידיות מעץ למשענות הידיים למראה יוקרתי ואיכותי.
אלומיניום בצבע לבן, כריות בצבע כחול כהה.

עובי הכריות: 10 ס"מ
מידות הכורסא: 72x69.5x80 ס"מ

מידות הספה: 72x190x80 ס"מ
מידות השולחן: 114x60x44.5 ס"מ

מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על פי צורך. אי שימון 
העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

SA-069-4 סט ישיבה יוקרתי | מק"ט
סט ישיבה יוקרתי מאלומיניום איכותי, המתאים לארבעה.

הסט כולל ידיות מעץ על משענות הידיים למראה יוקרתי ואיכותי.
אלומיניום בצבע לבן, כריות בצבע כחול כהה.

עובי הכריות: 10 ס"מ
מידות הכורסא: 72x69.5x80 ס"מ
מידות הספה: 72x129.5x80 ס"מ

מידות השולח: 114x60x44.5 ס"מ

מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על פי צורך. אי 
שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש
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TBA סט פינתי איכותי | מק״ט
סט פינתי איכותי מאלומיניום כולל כריות אפורות מוגנות מים.

מידות הספה לא כולל איזור העץ והפינה: 160x75x63 ס"מ.
מידות הפינה: 75x75x63 ס"מ

עובי כרית המושב: 8 ס"מ
עובי כרית הגב: 10 ס"מ

מרחק בין העצים: 0.5 ס"מ
צבע העץ: טבעי

 מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

DA-106 סט בר | מק"ט
סט בר יוקרתי, מאלומיניום איכותי, המתאים לארבעה.

כולל ידיות מעץ על משענות הידיים.
אלומיניום בצבע לבן.

כריות בצבע אפור בעובי: 5 ס"מ, מוגנות מפני מים.

מידות הכיסא: 61x59x105 גובה ס"מ
מידות השולחן: 134x70x96.5 גובה ס"מ

מומלץ לשמן את החלקים בהם יש עץ טבעי מעת לעת על 
פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, 

לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

VIP
P a c k a g e
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TB-160-G שולחן | מק״ט
שולחן ממתכת שטוחה ואיכותית

מידות: 160x85x72 ס"מ
עובי זכוכית: 5 מ"מ

צבע: אפור

TB-200-G שולחן גדול | מק״ט
שולחן גדול ממתכת שטוחה ואיכותית 

עם חיזוק אמצעי
מידות: 200x100x72 ס״מ

עובי זכוכית: 5 מ"מ
צבע: אפור

CH-CH כורסא איכותית | מק״ט
כורסא איכותית עם כריות עבות בעובי 

10 ס"מ. עם ספוג לייבוש מהיר. 

בד סלינג 2:1 רחיץ
מידות הכורסא: 77x58x93 ס"מ

כולל כרית ראש מובנית.
צבע כרית: שמפנייה 

צבע המסגרת: אפור בהיר

סט פינת אוכל איכותי כולל 8 כסאות ושולחן באורך 2 מ׳

סט פינת אוכל איכותי כולל 6 כסאות ושולחן באורך 1.60 מ׳

CH-CH כורסא איכותית | מק״ט
כורסא איכותית עם כריות עבות בעובי 

10 ס"מ. עם ספוג לייבוש מהיר. 

בד סלינג 2:1 רחיץ
מידות הכורסא: 77x58x93 ס"מ

כולל כרית ראש מובנית.
צבע כרית: שמפנייה 

צבע המסגרת: אפור בהיר

חדש חדש
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TB-200-G שולחן גדול | מק״ט
שולחן גדול ממתכת שטוחה ואיכותית 

עם חיזוק אמצעי.
מידות: x 200x100 72 ס״מ גובה

עובי זכוכית: 5 מ"מ
צבע: אפור

TB-160-G שולחן | מק״ט
שולחן ממתכת שטוחה ואיכותית

מידות: 160x85x72 ס"מ
עובי זכוכית: 5 מ"מ

צבע: אפור

סט פינת אוכל איכותי כולל 8 כסאות ושולחן באורך 2 מ׳

סט פינת אוכל איכותי כולל 6 כסאות ושולחן באורך 1.60 מ׳

CH-DG כורסא איכותית | מק״ט
כורסא איכותית עם כריות עבות בעובי 

10 ס"מ. עם ספוג לייבוש מהיר. 

בד סלינג 2:1 רחיץ
מידות הכורסא: 77x58x93 ס"מ

כולל כרית ראש מובנית
צבע כרית : אפור כהה

צבע המסגרת: אפור בהיר

CH-DG כורסא איכותית | מק״ט
כורסא איכותית עם כריות עבות בעובי 

10 ס"מ. עם ספוג לייבוש מהיר. 

בד סלינג 2:1 רחיץ
מידות הכורסא: 77x58x93 ס"מ

כולל כרית ראש מובנית
צבע כרית : אפור כהה

צבע המסגרת: אפור בהיר

חדש חדש
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סט ריהוט גן "כרתים" מאלומיניום איכותי
FS028 WHITE מק״ט

סט הכולל שולחן ו-6 כסאות.
מידות השולחן: 70x150x90 ס״מ גובה

זכוכית בעובי: 5 מ"מ
כורסאות איכותיות עם כריות. מידות הכורסא: 89x72x54 ס״מ

כריות מפוליאסטר בעובי: 5 ס"מ, משקל 160 גרם/ למטר
המסגרות בצבע שמנת, הכריות בצבע שמנת

סט ריהוט גן "כרתים" מאלומיניום איכותי
FS028 GRAY מק״ט

סט הכולל שולחן ו-6 כסאות.
מידות השולחן: 70x150x90 ס״מ גובה

זכוכית בעובי: 5 מ"מ
כורסאות איכותיות עם כריות. מידות הכורסא: 89x72x54 ס״מ

כריות מפוליאסטר בעובי: 5 ס"מ, משקל 160 גרם/ למטר
המסגרות בצבע שמנת, הכריות בצבע אפור
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סט הכולל שולחן מאלומיניום ו-6 כסאות משולבים בבד ובברזל
FS018-T-B מק"ט

סט הכולל שולחן מאלומיניום בצבע שחור עם זכוכית בצבע שחור משי,
במידות: 72x90x160 ס״מ גובה.

שישה כיסאות אפורים מברזל, המשענת והמושב מבד בצבע אפור כהה 
מושב רחב בגודל: 92x72x55 ס״מ גובה

FS018-T-W סט הכולל שולחן אלומיניום ו-6 כסאות משולבים בבד ובברזל | מק"ט
סט הכולל שולחן אלומיניום לבן עם זכוכית בצבע לבן משי, במידות: 72x90x160 ס״מ גובה.

שישה כיסאות אפורים מברזל, המשענת והמושב מבד בצבע בז׳. מושב רחב וגדול 92x72x55 ס״מ גובה
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TB025-W סט הכולל שולחן מאלומיניום ו-10 כסאות משולבים בבד ובברזל | מק"ט
סט הכולל שולחן מאלומיניום לבן עם זכוכית בצבע לבן משי, במידות: 74x120x200 ס״מ גובה

שישה כיסאות אפורים מברזל, המשענת והמושב מבד בצבע בז׳.
מושב רחב בגודל: 92x72x55 ס״מ גובה

TB025-B סט הכולל שולחן מאלומיניום ו-10 כסאות משולבים בבד ובברזל | מק"ט
סט הכולל שולחן מאלומיניום שחור עם זכוכית בצבע שחור משי, במידות: 74x120x200 ס״מ גובה

שישה כיסאות אפורים מברזל, המשענת והמושב מסלינג בצבע אפור כהה
מושב רחב בגודל: 92x72x55 ס״מ גובה

TB017-W-CH340 BEIGE סט ישיבה הכולל שולחן ו-6 כסאות | מק"ט
סט ישיבה הכולל שולחן במידות: 70x80x140 ס״מ

שולחן משולב בזכוכית ושישה כיסאות עם סלינג בצבע בז׳

סט ישיבה הכולל שולחן ו-6 כסאות
TB017-B-CH340 GRAY מק"ט

סט ישיבה הכולל שולחן במידות: 70x80x140 ס״מ
שולחן משולב בזכוכית ושישה כיסאות עם סלינג בצבע אפור
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TB006-CH340 GRAY סט הכולל שולחן מרובע ו-4 כסאות | מק"ט
סט הכולל שולחן מרובע במידות: 80x80 ס״מ  ו-4 עם כסאות סלינג בצבע אפור

TB003-CH340 GRAY סט שולחן בקוטר 80 ס"מ ו-4 כסאות | מק"ט
סט הכולל שולחן עגול בקוטר 80 ס"מ ו-4 כסאות סלינג בצבע אפור

TB006-RC001 סט הכולל שולחן ו-4 כסאות מרטאן בצבע שחור | מק"ט
סט הכולל שולחן מרובע במידות: 80x80 ס״מ. עם 4 כסאות מרטאן בצבע שחור

TB006-RC002 סט הכולל שולחן ו-4 כסאות מרטאן בצבע חום | מק"ט
סט הכולל שולחן מרובע במידות: 80x80 ס״מ, עם 4 כסאות מרטאן בצבע חום
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TB006 EL-PC020A-B סט הכולל שולחן ו–4 כסאות איכותיים מאלומיניום בצבע שחור | מק"ט
סט הכולל שולחן מרובע מאלומיניום במידות: 80x80 ס״מ. עם 4 כסאות מאלומיניום ובד בצבע שחור

 BISTRO SET-3C פינת ישיבה ״ביסטרו״ עם 3 כסאות ושולחן | מק"ט
סט ״ביסטרו״ הכולל שולחן עגול בקוטר: 60 ס"מ

3 כסאות רטאן חום עם משענות לידיים

TB001 שולחן ביסטרו | מק"ט

RC002 כיסא ביסטרו | מק"ט

פינת ישיבה משולבת ברטאן ובברזל 
שולחן עגול עם חור מובנה לשמשייה בקוטר: 80 ס"מ

השולחן כולל זכוכית מחוסמת בעובי: 5 מ"מ 
4 כסאות ראטן עם משענות לידיים

TB003 שולחן | מק"ט

RC001 כסא | מק"ט

כיסא איכותי מאלומיניום עם מסגרת שחורה, 
עם סלינג שחור כפול וספוג

EL-PC020A-B מק"ט
מידות הכיסא: 59x57 86 ס"מ גובה

צבעים: מסגרת שחורה עם ריפוד שחור

כיסא איכותי מאלומיניום עם מסגרת לבנה, 
עם סלינג אפור כפול וספוג

EL-PC020A-G מק"ט
מידות הכיסא: 59x57 86 ס"מ גובה

צבעים: מסגרת בצבע שמנת עם ריפוד בצבע אפור
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JAMES SET סט ממתכת | מק"ט
סט ממתכת הכולל שולחן קפה, 2 כורסאות וספה זוגית.

כולל כריות עבות ונוחות למושב ולגב.
מידות הכורסא: 66x60x86 ס"מ
מידות הספה: 66x122x86 ס"מ
מידות השולחן: 90x56x51 ס"מ

חדש

FS031 BLACK סט שולחן עם ספה ו-2 כורסאות רחבות | מק״ט
סט הכולל שולחן עם ספה ו-2 כורסאות רחבות.

מידות הספה: 84x120x74 ס"מ, מידות הכיסא: 84x74x60 ס"מ
מידות שולחן: 50x60x80 ס"מ גובה, זכוכית בעובי: 5 מ"מ

כריות פוליאסטר בעובי: 10 ס"מ, בד במשקל: 160 גרם/למטר
מסגרת בצבע שמנת, עם ריפוד בצבע שחור

FS010-B סט ״ביסטרו״ בצבע שחור המתקפל לתוך הרכב | מק"ט
הסט כולל שולחן ו-2 כסאות.
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חדש

HD-3135 נדנדה איכותית | מק"ט
נדנדה איכותית המתאימה לשלושה.

מידות: 200x116x173 ס"מ
בד פוליאסטר: 250 גר׳/מ׳

LEN מיטת שיזוף מתכווננת | מק"ט
מיטת שיזוף מתכווננת ואיכותית ממתכת משולבת סלינג 2:2.

צבע: לבן שמנת
מידות: 160x60x95 ס"מ

חדש

SC130 נדנדת מיטה | מק"ט
נדנדה איכותית משולבת בגזיבו.

עובי הבד: 180 ג׳

מידות:
235 ס״מ אורך x 155 ס״מ רוחב x 245/200 ס״מ גובה

מידות הכסא:
155ס״מ אורך x 105 ס״מ רוחב

עובי המזרון: 7 ס״מ
עובי הבד: 140 גר׳

כולל 4 כריות:
2 כריות לידיים ו-2 כריות לפינוק

צבע: שמנת
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כיסא ממתכת משולב בבד בצבע אפור
CH340 GRAY מק"ט

כיסא איכותי כולל ריפוד 
בצבע שמנת

FS028W CHAIRS מק"ט

כיסא חום משולב ברטאן ובברזל
RC002 מק"ט

כיסא שחור משולב ברטאן ובברזל
RC001 מק"ט

כיסא ממתכת משולב בבד בצבע בז׳
CH340 BEIGE מק"ט

כיסא איכותי מאלומיניום עם מסגרת 
שחורה, עם סלינג שחור כפול וספוג

EL-PC020A-B מק"ט
מידות הכיסא: 59x57 86 ס"מ גובה

צבעים: מסגרת שחורה עם ריפוד בצבע 
שחור

כיסא איכותי מאלומיניום עם מסגרת 
לבנה, עם סלינג אפור כפול וספוג

EL-PC020A-G מק"ט
מידות הכיסא: 59x57 86 ס"מ גובה

צבעים: מסגרת בצבע שמנת עם ריפוד בצבע 
אפור

שולחן ״ביסטרו״ עגול משולב עם מתכת וזכוכית 
TB001 מק"ט

שולחן בקוטר: 60 ס"מ

שולחן ״ביסטרו״ עגול משולב עם מתכת וזכוכית
TB003 מק"ט

שולחן בקוטר: 80 ס"מ

כסא פסיפס
TC0011 מק"ט

מידות:
רוחב 55 ס”מ

עומק 55 ס”מ 
גובה 86 ס”מ
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שולחן מרובע משולב עם מתכת וזכוכית
TB006 מק"ט

מידות: 80x80 ס״מ

שולחן מלבני משולב עם מתכת וזכוכית 
TB017-B המתאים ל-6 סועדים | מק"ט

שולחן מתכת איכותי
מידות: 70x80x140 ס״מ

צבע: שחור

שולחן משולב עם מתכת וזכוכית בצבע לבן 
TB017-W המתאים ל-6 סועדים | מק"ט

שולחן מתכת איכותי מידות: 70x80x140 ס״מ
צבע: לבן

שולחן איכותי משולב עם זכוכית ואלומיניום 
בצבע שחור, המתאים ל-6 סועדים

FS018-T-B מק"ט
שולחן מאלומיניום איכותי המתאים ל-6 סועדים

מידות: 90x160 ס״מ
צבע: שחור

שולחן איכותי משולב עם זכוכית ואלומיניום 
בצבע לבן, המתאים ל-6 סועדים

FS018-T-W מק"ט
שולחן מאלומיניום איכותי המתאים ל-6 סועדים

מידות: 90x160 ס״מ
צבע: לבן 

שולחן איכותי המשולב עם זכוכית ואלומיניום 
בצבע שחור, המתאים ל-10 סועדים

TB025-B 

שולחן מאלומיניום איכותי המתאים ל-10 סועדים
מידות: 74x120x200 ס״מ

צבע: שחור

שולחן איכותי משולב עם זכוכית ואלומיניום 
בצבע לבן, המתאים ל-10 סועדים 

TB025-W מק"ט
שולחן מאלומיניום איכותי המתאים ל-10 סועדים

מידות: 74x120x200 ס״מ
צבע: לבן
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HARD WOOD כיסאות עץ וייטנאמי* עשוי
SEV-ST/WIC/02 מק"ט

כיסא עץ איכותי משולב רטאן המיוצר בווייטנאם 
מעץ שיטה. בעל מראה עתיק ומיוחד

RAYMOND DINING CHAIR כיסא טבעי* | מק"ט
כיסא איכותי מיוצר מעץ Kubu בגימור טבעי. כולל כרית ישיבה 

מסגרת מהגוני, עיטוף עשוי מ-KUBU טבעי ואיכותי 
משקל מקסימלי: 120 ק"ג

מידות: 59x49x105 ס"מ

NORWICH SCRATCH TABLE שולחן אוכל נורווגי* | מק"ט
.Brush עם גימור )Acacia( שולחן אוכל גדול מיוצר מעץ שיטה

משקל מקסימלי: 200 ק"ג
מידות: 240x100x75 ס"מ

NORWICH SCRATCH BENCH ספסל אוכל נורווגי* | מק"ט
.Brush עם גימור )Acacia( ספסל לשולחן אוכל גדול מיוצר מעץ שיטה

משקל מקסימלי: 200 ק"ג
מידות: 230x35x45 ס"מ

חדש חדש

חדש
 HARD WOOD שולחן עץ נפתח* ל-160/210 וייטנאמי עשוי

GOL-16/21AUT מק"ט
שולחן עץ איכותי המיוצר בווייטנאם מעץ שיטה

בעל מראה עתיק ומיוחד
מידות: 160 אורך שניפתח ל-210 ס"מ, רוחב 100, גובה 74 ס"מ

מוגן בשמן עץ איכותי להגנה מלאה
מתאים ל-10-6 סועדים

HARD WOOD שולחן עץ נפתח* ל-190/250 וייטנאמי עשוי
HARD-GOL-16/25AUT מק"ט

שולחן עץ איכותי המיוצר בווייטנאם מעץ שיטה
בעל מראה עתיק ומיוחד

מידות: 190 ס״מ ניפתח ל: 250 ס"מ אורך, רוחב 100, גובה 74 ס"מ
מוברש בשמן עץ איכותי להגנה מלאה

מתאים ל–12-8 סועדים

חדש

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

VIP
P a c k a g e
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שולחן קרמיקה גדול*
CERAMIC TILE TABLE מק״ט

שולחן עשוי עץ משולב קרמיקה 
בחלקו העליון.

בעל גימור טבעי.
מידות: 205x105x75 ס"מ

חדש

RAYMOND DINING CHAIR כיסא טבעי* | מק"ט
כיסא איכותי מיוצר מעץ Kubu בגימור טבעי. כולל כרית ישיבה 

מסגרת מהגוני, עיטוף עשוי מ-KUBU טבעי ואיכותי 
משקל מקסימלי: 120 ק"ג

מידות: 59x49x105 ס"מ

חדש

SAVANA ACASIA LOUNGER מיטת שיזוף "מונקו" | מק"ט
,)Acasia( מיטת שיזוף איכותית מתכווננת מעץ שיטה 

עם מזרון העמיד למים ולשמש. 
מומלץ למרוח את העץ כל 4 חודשים עם שמן ייעודי.

משקל מקסימלי: 120 ק"ג
מידות: 180x65x90 ס"מ

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

NORWICH SCRATCH BENCH ספסל אוכל נורווגי* | מק"ט
.Brush עם גימור )Acacia( ספסל לשולחן אוכל גדול מיוצר מעץ שיטה

משקל מקסימלי: 200 ק"ג
מידות: 230x35x45 ס"מ

חדש

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

VIP
P a c k a g e
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STRAPPING PATIO SET סט גינה גדול ארוג ״ארמון״ | מק"ט
מיוצר מעץ שיטה )Acasia( בצבע טיק עם רצועות, כריות בצבע שמנת.

מידות השולחן: 140x90x45 ס"מ
מידות ספה: 180x80x76 ס"מ
מידות כורסה: 90x80x76 ס"מ

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

ענק

AUSTRALIA PATIO SET סט ישיבה איכותי ״אוסטרליה״ | מק"ט
סט ישיבה איכותי מעץ שיטה )Acasia( עם כריות איכותיות.

כולל שולחן קפה.
מידות השולחן: 38/120x81גובה

מידות הספה: 87.5x159x76 ס"מ
מידות הכורסה: 87.5x89x76 ס"מ

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

VIP
P a c k a g eVIP

P a c k a g e
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כורסת גב קצר* | מק"ט 4
דגם גלבוע

5A כורסת נדנדה, גב גבוה* | מק"ט
דגם צבעון

ספסל גן, גב קצר* | מק"ט 6
דגם תבור 

רוחב 120 ס”מ 

שולחן קפה עגול* | מק"ט 9
דגם שמשית 

קוטר 69 ס”מ, גובה 45 ס”מ

7TT ספסל זוגי עם שולחן אמצע, גב גבוה* | מק"ט
דגם גלעד 

רוחב 155ס”מ, גובה 94 ס”מ

כורסת גן, גב גבוה*
4A מק"ט

דגם דרגות 

שולחן גדול עגול*
13B מק"ט

דגם כוכב הירדן 
קוטר 122ס”מ, גובה 61 ס”מ 

עם פתח והתקן לשמשיה

5A

4

9

6

שולחן אוכל* | מק"ט 230
דגם צבי

90 ס”מ x 90 ס”מ, גובה 74 ס”מ

כיסא אוכל* | מק"ט 225
דגם השיטה
רוחב 38 ס”מ, עומק 49.5 ס”מ, גובה 82.5 ס”מ

3B כיסא בר* | מק"ט
דגם טל אל
59 ס”מ x 56 ס”מ, גובה 123 ס”מ

 9B שולחן בר* | מק"ט
דגם גילון

81 ס”מ x 107 ס”מ 

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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נדנדת גן זוגית* | מק"ט 26
דגם כרמל

218ס”מ רוחב, 165ס”מ )מושב(,

168 ס”מ גובה

ספסל גינה גדול* | מק"ט 7
דגם מולדת

198 ס”מ

שולחן קפה | מק"ט 10
דגם - גן נר 

קוטר 91.5 ס”מ, גובה 44.5 ס”מ

כיסא פינת אוכל עם משענת ידיים* 
3C מק"ט
דגם צורית

רוחב 58 ס”מ, עומק 53 ס”מ, גובה 92 ס”מ

 כיסא גן* / פינת אוכל*

מק"ט 3
דגם דב

רוחב 50 ס”מ, עומק 53 ס”מ, גובה 92 ס”מ

שולחן פינת אוכל ל-6 סועדים*
21D מק"ט
דגם יובלים

אורך 173 ס”מ, רוחב 79 ס”מ, גובה 76 ס”מ

KKL-180 שולחן קקל* | מק"ט
שולחן מעץ אורן פיני כולל ספסלים

אורך: 180 ס"מ
רוחב פלטת השולחן: 75 ס"מ

חתך עץ: 4.5/15
צבוע בצבע מיוחד לעץ

KKL-160 שולחן קקל* | מק"ט
שולחן מעץ אורן פיני כולל ספסלים

אורך: 160 ס"מ
רוחב פלטת השולחן: 75 ס"מ

חתך עץ: 4.5/15
צבוע בצבע מיוחד לעץ

KKL-200 שולחן קקל* | מק"ט
שולחן מעץ אורן פיני כולל ספסלים

אורך: 200 ס"מ
רוחב פלטת השולחן: 75 ס"מ

חתך עץ: 4.5/15
צבוע בצבע מיוחד לעץ

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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CERAMIC PORTER סלון חוץ ״מרקש״ פינתי איכותי | מק"ט
סלון חוץ פינתי איכותי ממתכת ומעץ שיטה )Acasia( משולב באריחי פסיפס.

כולל כריות בעובי: 10 ס"מ, משקל הבד: 230גר׳/מ׳.

מידות ספה: 173x75x69 ס"מ גובה )אורך הספה כולל הפינה הוא 248 ס"מ(
מידות הפינה: x 75x75 69 ס"מ גובה

מידות השולחן: x 70x70 30 ס"מ גובה

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות 
ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

שולחן קרמיקה גדול*
CERAMIC TILE TABLE מק״ט

שולחן עשוי עץ משולב קרמיקה 
בחלקו העליון.

בעל גימור טבעי.
מידות: 205x105x75 ס"מ

חדש

RAYMOND DINING CHAIR כיסא טבעי* | מק"ט
כיסא איכותי מיוצר מעץ Kubu בגימור טבעי. כולל כרית ישיבה 

מסגרת מהגוני, עיטוף עשוי מ-KUBU טבעי ואיכותי 
משקל מקסימלי: 120 ק"ג

מידות: 59x49x105 ס"מ

חדש

NORWICH SCRATCH BENCH ספסל אוכל נורווגי* | מק"ט
.Brush עם גימור )Acacia( ספסל לשולחן אוכל גדול מיוצר מעץ שיטה

משקל מקסימלי: 200 ק"ג
מידות: 230x35x45 ס"מ

חדש

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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 BS015 שולחן פסיפס עגול | מק"ט
מידות: קוטר 60 ס״מ x גובה 72 ס״מ

 BS0151 כיסא פסיפס עם ידיות | מק"ט
מידות: רוחב 55 ס”מ x עומק 55 ס”מ x גובה 86 ס”מ

 BS014 שולחן פסיפס מרובע | מק"ט
מידות: 60x60 ס״מ

 BS0141 כיסא פסיפס איכותי עם ידיות | מק"ט
5מידות: 5 ס”מ רוחב x 55 ס”מ עומק x 86 ס”מ גובה

95 ריהוט גן | פסיפס94 ריהוט גן | פסיפס



פינת אוכל מפסיפס לחצר
שולחן פסיפס גדול

TC015 מק"ט
שולחן גדול 152x96 ס"מ

 TC0151 כסא פסיפס | מק"ט

 MESH-B מק"ט | MESH סט ריהוט גן מרשת מתכת
סט מצויין לחצר הכולל שולחן ברזל עשוי מרשת עם 4 כסאות

איכותי ועמיד בכל תנאי מזג האוויר
צבע: שחור

MESH-C-B / ניתן לרכוש כיסאות בנפרד

MESH-T-B / ניתן לרכוש שולחן בנפרד

 MESH-W מק"ט | MESH סט ריהוט גן מרשת מתכת
סט מצויין לחצר הכולל שולחן ברזל עשוי מרשת עם 4 כסאות

איכותי ועמיד בכל תנאי מזג האוויר
צבע: לבן

MESH-C-B / ניתן לרכוש כיסאות בנפרד

MESH-T-B / ניתן לרכוש שולחן בנפרד

פינת אוכל מפסיפס לחצר 
שולחן פסיפס גדול

TC011 מק"ט
שולחן גדול 160x90 ס"מ

 TC0111 כסא פסיפס | מק"ט

97 ריהוט גן | פסיפס96 ריהוט גן | פסיפס



פינת אוכל מפסיפס לחצר
שולחן פסיפס מלבני 

TC032 מק"ט
שולחן מלבני 120x80 ס"מ

 TC0321 כסא פסיפס | מק"ט

 BS068 ספסל פסיפס זוגי איכותי | מק"ט
מידות: אורך 123 ס”מ x עומק 57 ס”מ x גובה 89 ס”מ

כולל כרית ישיבה

ריהוט גן | פסיפס98



ריהוט גן | פלסטיק



BSL-786 שולחן חצר רב שימושי | מק"ט
שולחן חצר מתקפל ל-BBQ או לניקוי דגים, כולל ברז 

המתחבר לצינור גן בחיבור מהיר ופשוט, כיור עם צינור יציאה 
לביוב הניתן להניח בדלי.

השולחן מתקפל וניתן לאחסון. 
עובי המשטח: 6.5 ס"מ

מידות: x 115x59 94.5 ס"מ גובה

HY-Y81 שולחן בר גבוה | מק"ט
מידות: קוטר 81 ס"מ, גובה 110 ס"מ

HY-HY53 כיסא בר גבוה | מק"ט
מידות: 45x79x123 ס"מ

101 ריהוט גן | פלסטיק100 ריהוט גן | פלסטיק



BSL-Z240 שולחן רב שימושי גדול מתקפל | מק"ט
מידות: x 242x76 74 ס״מ גובה

BSL-Z180 שולחן מתקפל רב שימושי | מק"ט
כולל ידית נשיאה.

מידות: x180x75 75 ס״מ גובה

BSL-SJ32 שולחן מתקפל מתכוונן | מק"ט
שולחן רב שימושי מתכוונן לגבהים שבין 71.5-35 ס"מ.

מידות משטח: 76x50 ס"מ

BSL-Z122 שולחן רב שימושי מתקפל | מק"ט
מידות: 74x122x60 ס"מ גובה

103 ריהוט גן | פלסטיק102 ריהוט גן | פלסטיק



סט ישיבה הכולל שני ספסלים ושולחן מתקפלים 
HM-B113 מק"ט
סט מתקפל הכולל 2 ספסלים ושולחן

מידות השולחן: 113x68x74 ס״מ

סט פלסטיק המורכב משני ספסלים ושולחן מתקפל
BSL-Z180 שולחן פלסטיק מתקפל 1.8 מטר | מק"ט

BSL-D183 ספסל פלסטיק מתקפל 1.8 מטר | מק"ט

BSL-ZY150 BSL-Y52 סט ישיבה הכולל שולחן מתקפל ו-6 כיסאות | מק"ט
סט מתקפל הכולל שולחן בקוטר 150 ס"מ ו-6 כיסאות

105 ריהוט גן | פלסטיק104 ריהוט גן | פלסטיק



HM-F87 שולחן מרובע מתקפל | מק"ט
שולחן מרובע מתקפל מידות: 87x87x74x4.5 ס״מ

BSL-ZY150 שולחן מתקפל עגול | מק"ט
שולחן מתקפל איכותי עגול בקוטר 150 ס"מ בעובי: 4.5 ס"מ

מתאים ל-8 סועדים

107 ריהוט גן | פלסטיק106 ריהוט גן | פלסטיק



YCD-55 כיסא רב שימושי על גלגלים | מק"ט
הכיסא כולל משענת ידיים וארבעה גלגלים.

מידות: x 53.5x58 86 ס"מ גובה
צבע: כחול

BSL-Y52 כיסא איכותי | מק"ט
מידות: 88x45x50 ס"מ

ריהוט גן | פלסטיק108



מיטות שיזוף



SAVANA ACASIA LOUNGER מיטת שיזוף "מונקו" | מק"ט
,)Acasia( מיטת שיזוף איכותית מתכווננת מעץ שיטה 

עם מזרון העמיד למים ולשמש. 
מומלץ למרוח את העץ כל 4 חודשים עם שמן ייעודי.

משקל מקסימלי: 120 ק"ג
מידות: 180x65x90 ס"מ

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש
JUNGLE DAY BED מיטת "נירוונה" | מק"ט

מיטה איכותית בקוטר 2 מטר )גדולה מאוד(
עשוייה ענפי נצרים עבים וקשיחים בצבע טבעי. 

מסגרת איכותית עשויה קנים טבעיים, עיטוף מקנים עשוי KUBU טבעי.
כריות בצבע חול ים.

מותאם למשקל מקסימלי של עד 250 ק"ג.

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

VIP
P a c k a g e

VIP
P a c k a g e

111 מיטות שיזוף110 מיטות שיזוף



PAL-11278 מיטת שיזוף יוקרתית ״ונציה״ | מק"ט
מיטת שיזוף יוקרתית ואיכותית, מאלומיניום עם משענות לידיים

מזרון בעובי: 10 ס"מ, עמיד למים
מידות: 198x73x45 ס"מ

חדשחדש

VIP
P a c k a g e

NEST קן אוהבים עשוי מעץ טבעי | מק"ט
KUBU קן עשוי מקנים טבעיים ומעץ

קוטר המיטה: 175 ס"מ
גובה: 200 ס"מ

משקל: כ-50 ק"ג

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי 
שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, 

לעיוותו ולבקיעתו.

113 מיטות שיזוף112 מיטות שיזוף



LEN מיטת שיזוף מתכווננת | מק"ט
מיטת שיזוף איכותית ומתכווננת, ממתכת משולבת סלינג 2:2.

צבע: לבן שמנת
מידות: 160x60x95 ס"מ

מיטת חוף מתקפלת דגם SIESTA | מק"ט 0300.000
מיטת חוף מתקפלת

מידות: 57 רוחב x 95 ס״מ גובה

חדש

חדש

ערסל-גזיבו איכותי "קליפורניה"
מק"ט 770543

 מיטה גדולה תלויה בתוך גזיבו
הכולל רשת היקפית נגד חרקים.
 מיועד לחוף הים, בריכות שחייה,

בתי מלון ועוד.
מידות: 230x142x205 ס״מ

115 מיטות שיזוף114 מיטות שיזוף



מיטות שיזוף116



סוככים, שמשיות והצללה



מיוצרת מאלומיניום עם מוט מרכזי 80/100 מ"מ.
בעלת 12 צלעות אלומיניום 20x40 ס"מ

 PA כולל בד עבה 280 גרם למטר עם ציפוי
צבע השמשיה: שמנת

עם וילונות ופתח יציאת חום.
מסגרת צבועה בתנור בצבע לבן

כולל בסיס ברזל בגודל: 23x23x1 ס"מ
עמידה לרוח בעוצמה של עד: 40 קמ"ש

B001-600 שמשיה עגולה מקצועית גדולה בקוטר 6 מטר | מק"ט

שמשיה עגולה מקצועית גדולה בקוטר 7 מטר
 B001-700 מק"ט

השמשיה מיוצרת מאלומיניום כולל מוט מרכזי
בעובי: 80/100 מ"מ.

בעלת 12 צלעות 20x40 ס"מ
 PA כולל בד בעובי: 280 גרם למטר עם ציפוי

צבע: שמנת
עם וילונות ופתח יציאת חום.

מסגרת צבועה בתנור בצבע לבן
כולל בסיס ברזל בגודל: 23x23x1 ס"מ
עמידה לרוח בעוצמה של עד: 40 קמ"ש

TAP.W27.6-Y שמשיית קיר 6 צלעות | מק"ט
השמשייה מיועדת למרפסות, מסעדות רחוב, 

דירות קרקע בעלות קיר חיצוני לגינה
קוטר: 2.7 מטר

כולל מוט מאלומיניום בקוטר: 33.5 מ"מ
גודל הצלעות: 12x18 מ"מ

מוט תמיכה מתכתי צבוע בתנור
בד פוליאסטר 180 גר׳/מ׳

צבע: צהוב לימון

שמשית מוט אמצע איכותית
UM010-G / UM010-W מק"ט

שמשייה איכותית עם מוט אמצע
כולל: ידית להרמה והורדה, 6 צלעות, 

מוט אמצע בקוטר 38 מ"מ, פתח 
איוורור עליון, בד פוליאסטר בעובי 160 
גר׳/מ׳, צבוע בתנור בצבע לבן מבריק. 

צבע: ירוק כהה או לבן שבור.

119 סוככים, שמשיות והצללה118 סוככים, שמשיות והצללה



KBR230-C שמשיה אפריקאית ״קניה״ | מק"ט
שמשיה אפריקאית בקוטר 2.3 מטר.

כוללת מתקן ברזל מגולוון, אליו מחוברות
יחידות קירוי עשויות מקנה סוף )REED( ומוט עץ מרכזי

בגובה: 400 ס"מ קוטר: 8 ס"מ
שמשיה איכותית ואותנטית.

מתאימה לתנאי האקלים השוררים בארץ.

מומלץ לשמן את העץ ואת רעפי ה-REED מעת לעת על פי 
הצורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, 

לעיוותו ובקיעתו.

חדש

D069 שמשיה איכותית 3.5 מ׳ מאלומיניום | מק"ט
שמשיה בקוטר: 3.5 מ׳

אלומיניום בעובי: 70x45 מ״מ, מוט קישור וחיבור.
ראשי מתכת בגודל: 35x18 מ״מ

6 זרועות חיבור בגודל: 18x12 מ״מ
כולל ידית הרמה )מנואלה(

כוללת בסיס ״צלב״.

121 סוככים, שמשיות והצללה120 סוככים, שמשיות והצללה



UM200 +UB350 שמשיית צד 3 מטר כולל בסיס מובנה | מק״ט
 שמשיית ״בננה״ איכותית הכוללת מערכת רוטורית הניתנת

לסיבוב של 360 מעלות
מיוצרת מאלומיניום בעובי: 77x53 מ"מ. צינור ברזל בגודל: 40x25 ס״מ

8 צלעות חיזוק. בד פוליאסטר 200 גר׳/מ׳
ידית הרמה )מנואלה(, פתח איוורור

UB350 כוללת בסיס מובנה מפלסטיק | מק״ט
בגודל: 17x84x84 ס״מ

SL-UM001 שמשיית צד | מק"ט
שמשיית צד איכותית מאלומיניום,
כוללת: וולן ובסיס פלסטיק גדול.

מידות: 3x3 מ׳ כולל בסיס פלסטיק
קורה תומכת בעובי: 53x77 מ"מ

8 צלעות מאלומיניום
בד פוליאסטר בצבע שמנת

PA משקל: 200 גר׳/מ׳ מצופה
כולל פתח אוורור.

ניתנת לסיבוב של 360 מעלות

UB350 כוללת בסיס מובנה מפלסטיק | מק״ט
בגודל: 17x84x84 ס״מ

חדש

123 סוככים, שמשיות והצללה122 סוככים, שמשיות והצללה



SL-UM007 שמשיה | מק"ט
שמשיה 3.5x3.5 מ׳ מאלומיניום.

מוט בקוטר: 60 מ"מ בעובי: 1.5 מ"מ
צלעות חיזוק מאלומיניום 18x28x1.0 מ"מ

.PA בד עשוי פוליאסטר 200 גר׳/מ׳ עם ציפוי
כולל וולן ופתח עליון לאוורור.

חדש
SL-UM009 שמשיה | מק"ט

שמשיה 3x3 מ׳ עשויה מתכת.
מוט בקוטר: 50 מ"מ

בד עשוי פוליאסטר 180גר/מ׳
כולל וולן ופתח עליון לאוורור.

חדש

125 סוככים, שמשיות והצללה124 סוככים, שמשיות והצללה



שמשיית קש אפריקאית לחוף 210 ס"מ
TSB16114 מק"ט

שמשיית חוף, בקוטר: 210 ס"מ, מחומר דמוי קש
10 צלעות חיזוק 6 מ"מ פיברגלס

PP הכיפה עשויה מניילון איכותי עם כיסוי
מוט אמצעי, בעובי: 32/28 מ"מ, צבוע בצבע עץ, הניתן להטיה

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

TSB16106 שמשיית חוף 180 ס"מ | מק"ט
שמשיית חוף, בקוטר: 180 ס"מ

8 צלעות חיזוק. בד פוליאסטר 180 גר
מוט מרכזי בעובי: 22/25 מ"מ, הניתן להטיה

PVC כולל תיק נשיאה עשוי
12 יחידות בקרטון

B005-270W/ B005-270G שמשיה אוריינטלית ייחודית | מק"ט
בעלת 24 חוטי צלעות המקנה אווירת אוריינטלית ייחודית.

קוטר: 270 ס"מ
השמשיה צבועה בתנור וכוללת מוט אלומיניום בקוטר: 38 מ"מ

ההרמה נעשית בעזרת ידית הרמה )מנואלה(.
משקל: 180 גרם/מטר, בד פוליאסטר

צבעים: שמנת, כחול וירוק תפוח
)המוצר מגיע ללא בסיס, ניתן להזמין בנוסף בסיס תואם(

שמשיית בננה עגולה
UM104-W / UM104-G מק"ט

קוטר: 3 מטר
מוט בקוטר: 48 מ״מ )עבה במיוחד(, 8 צלעות

בד פוליאסטר 180 גרם/מטר, ידית הרמה )מנואלה(
כולל בסיס צלב מתכתי

צבעים: ירוק ושמנת

127 סוככים, שמשיות והצללה126 סוככים, שמשיות והצללה



 GB275 גזיבו | מק"ט
 גזיבו מידות 3x3 מ׳ מתקפל.

PVC משולב בציפוי OXFORD עשוי ממתכת ובד
צבע: שמנת 

מסגרת מתכת 30/25 מ"מ

חדש

שמשייה אוריינטלית איכותית לחוף 270 ס"מ
TSG16209 מק"ט

שמשייה אוריינטלית. קוטר: 270 ס"מ
24 צלעות חיזוק, 6 מ"מ פיברגלס

כולל פתח לשחרור אוויר חם בחלק העליון.
מוט מרכזי בקוטר: 38 מ"מ, הניתן להטיה

ותיק נשיאה

שמשיית חוף/אוהל 180 ס"מ 
TSB16116 מק"ט

שמשיית חוף, בקוטר: 180 ס"מ, ההופכת לאוהל חיפוי
8 צלעות חיזוק מפיברגלס בעובי: 6 מ"מ 

2 וילונות צד
מוט אמצע מאלומיניום, בעובי: 25/22 מ"מ

כולל תיק נשיאה
10 יחידות בקרטון

129 סוככים, שמשיות והצללה128 סוככים, שמשיות והצללה



חדש

A051 גזיבו איכותי גדול מאוד | מק"ט
גזיבו גדול ואיכותי ממתכת בגודל: 4x3x2.7 מ׳ ג׳

כולל 6 רגליים בקוטר: 35 מ"מ
בד פוליאסטר: 180גר/מ׳ 

קירות צד מבד במשקל: 140 גר׳/מ׳

A063 גזיבו איכותי | מק"ט
גזיבו איכותי ממתכת בגודל: 4x3x2.7 מ׳ 

עם 4 רגליים מקומרות.
מוטות ראשיים בקוטר: 50 מ"מ

גג פוליאסטר במשקל: 180גר/מ׳
התקנה ללא ברגים

חדש

131 סוככים, שמשיות והצללה130 סוככים, שמשיות והצללה



TLC126-NEW-350 גזיבו גדול | מק"ט
גזיבו להצללה לים או לשימושים נוספים. 
מידות גדולות: 350x350x245 ס"מ גובה 

בד עשוי פוליאסטר איכותי עם ציפוי פוליאוריתן.
כולל קירות צד שניתנים לסגירה על יד רוכסן. 

כולל תיק נשיאה.

חדש

סוכך איכותי

Swing Hand hook

)amount: 1)

BW סידרת סוככי
סוככי גזרה רחבים מאוד

ניתן לפתוח כל צד בנפרד.
בצבע שמנת.

מיועד למסעדות, בתי קפה, 
חניות, ועוד.

גודלמק"ט

BW300x2003 מטרx2

BW400x3004 מטרx3

BW500x4005 מטרx4

גודלמק"ט

S400x3004 מטרx3

S400X250Y-W2.5 מטרx4

סוככים איכותיים
הסוכך עשוי מאלומיניום, ממתכת ומבד פוליאסטר בעובי: 320 גרם.

.PU דרגה 8, מצופה UV המוצר בעל הגנת
לשימוש במרפסות, חלונות, מסעדות, ועסקים שונים. 

אינו מיועד להגנה מגשם או מרוחות.
צבעים: ירוק לבן, כחול לבן, צהוב לבן.

צבע: צהוב לבן

133 סוככים, שמשיות והצללה132 סוככים, שמשיות והצללה



סוככי גשם "מרקיזות"

צבע גגרוחב המפתחאורך הקורותמק"טקוד

800I90x140BRחלבי140 ס"מ90 ס"מ

787I90x140CRשקוף160 ס"מ90 ס"מ

848I120x140BRחלבי140 ס"מ120 ס"מ

831I120x140CRשקוף160 ס"מ120 ס"מ

צבע גגרוחב המפתחאורך הקורותמק"טקוד

879K80x120Cשקוף120 ס"מ80 ס"מ

886K80x120Gאפור140 ס"מ80 ס"מ

930K100x120Gשקוף120 ס"מ100 ס"מ

I

K

קורות בצבע לבן עם חיפוי בצבע שקוף, או קורות בצבע חום 
עם חיפוי בצבע חום. משולבות עם גג פלסטי בעובי: 2.0 מ"מ.

קורות בצבע אפור עם חיפוי שקוף, או עם חיפוי מט.
עם גג פלסטי משולב בעובי: 2.7 מ"מ. 

בסיס לשמשיות מקצועיות 135 ק"ג
מק"ט 798

מיועד לשמשיות מקצועיות וגדולות
הכוללות מוט אמצע עד קוטר: 10 ס"מ

מידות: 75x75x11.5 ס״מ

בסיס שמשיה לשמשיות גדולות
הכולל גלגלים

798CR מק"ט
בסיס הכולל גלגלי הזזה איכותיים

משקל: 135.5 ק"ג
מידות: 75x75x11.5 ס"מ

קוטר מוט מקסימאלי: 11.5 ס"מ 
לא ניתן לחבר מוט לשמשיה בקוטר קטן מ-9 ס"מ

מתאים לשמשיות בגדלים: 5x5 ,4x4 מ׳

בסיס לשמשיית צד 40 ק״ג | מק"ט 991
בסיס לשמשיית צד 40 ק"ג

מידות: 48x48x8.5 ס"מ
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 NTH40B בסיס שמשייה עגול | מק"ט
בסיס עגול, גימור מגע עור, עשוי אבן.

מידות: 550x80 מ"מ
מידות הצינור: 295x63 מ"מ

מתאם: 58/48 מ"מ
משקל מוערך: 40 ק"ג

צבע: שחור

בסיס שמשיה עגול נייד על גלגלים
NTH50WW-B מק"ט

 בסיס שמשייה עגול, גימור מגע עור, 
עשוי אבן, נייד על גלגלים.

מידות: 600x90 מ"מ
מידות הצינור: 295x63 מ"מ

צבע: שחור
מתאם: 58/48 מ"מ

משקל מוערך: 50 ק"ג

מעמד שמשיה פורצלן - קזבלנקה
FSS004 מק"ט

מעמד שמשיה איכותי בדוגמת מוזאיקה בעל מראה 
ים תיכוני יחודי.
משקל: 25 ק"ג
קוטר: 50 ס"מ
גובה: 31 ס"מ

מעמד שמשיה פורצלן - מרקש
FSS001 מק"ט

מעמד שמשיה איכותי בדוגמת מוזאיקה בעל מראה 
ים תיכוני יחודי.
משקל: 25 ק"ג
קוטר: 50 ס"מ
גובה: 31 ס"מ

 DTH25B בסיס שמשייה | מק"ט
בסיס שמשייה 1/4, דגם בלוק

מידות: 470x470x50 מ"מ
משקל מוערך: 25 ק"ג

צבע: שחור

NTH25 בסיס שמשיה עגול | מק"ט
בסיס עגול, גימור מגע עור, עשוי אבן.
מידות: קוטר 480 מ"מ, גובה 65 מ"מ

מידות צינור: 255x58 מ"מ
מתאם: 48/38 מ"מ

משקל מוערך: 25 ק"ג
צבע: שחור
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קונכיה איכותית ליחיד | מק"ט 1246
קונכיה איכותית ויוקרתית בצורת אגס

כוללת כריות בצבע אפור
מידות: 196 ס״מ גובה x 105 ס״מ קוטר

מידות הכיסא:
93 ס״מ רוחב x 125 ס״מ גובה x 69 ס״מ קוטר

קונכיה איכותית ליחיד | מק"ט 1196
קונכיה איכותית, יוקרתית.
כוללת כריות בצבע אפור.
מידות: 195 ס״מ גובה x 105 ס״מ קוטר

מידות הכיסא:
105 ס״מ רוחב x 120 ס״מ גובה x 71 ס״מ קוטר

139 ערסלים ונדנדוֿת138 ערסלים ונדנדוֿת
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חדש
1144C קונכיה איכותית לזוג | מק"ט
קונכיה זוגית, איכותית ויוקרתית בצורת אגס.

כוללת כריות בצבע אפור.

מידות: 200 ס״מ גובה x 120 ס״מ קוטר

מידות הכיסא:
134ס״מ רוחב x 118 גובה x 75 ס״מ קוטר

חדש

VIP
P a c k a g e

NEST קן אוהבים עשוי מעץ טבעי | מק"ט
KUBU קן עשוי מקנים טבעיים ומעץ

קוטר המיטה: 175 ס"מ
גובה: 200 ס"מ

משקל: כ-50 ק"ג

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי 
שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, 

לעיוותו ולבקיעתו.
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SC130 נדנדת מיטה | מק"ט
נדנדה איכותית משולבת בגזיבו.

עובי הבד: 180 ג׳

מידות:
235 ס״מ אורך x 155 ס״מ רוחב x 245/200 ס״מ גובה

מידות הכסא:
155ס״מ אורך x 105 ס״מ רוחב

עובי המזרון: 7 ס״מ
עובי הבד: 140 גר׳

כולל 4 כריות:
2 כריות לידיים ו-2 כריות לפינוק

צבע: שמנת

ערסל תליה איכותי בסגנון ברזילאי 
HM025 מק״ט
מידות: 100x50x3 ס"מ
עובי הבד: 3 ס"מ )ספוג(
כולל מוט מעץ ומשענות ידיים מעץ

נדנדת גן לזוג | מק"ט 26
דגם כרמל

218 ס”מ רוחב x 165 ס”מ עומק

168 ס”מ גובה

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת 
על פי צורך. אי שימון העץ עלול 
לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, 

לעיוותו ולבקיעתו.

HD3135 נדנדה איכותית | מק"ט
נדנדה איכותית לשלושה.

מידות: 200x116x173 ס"מ
בד פוליאסטר: 250 גר׳/מ׳
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 HM355 מעמד לערסל* | מק"ט
סט איכותי הכולל מתקן עץ ענק וערסל

מידות המתקן: 400x120x120 ס"מ, צבע: חום
מסוגל לשאת משקל מקסימלי 300 ק"ג

ערסל צבעוני איכותי, בסגנון ברזילאי 
מידות הערסל: 200x150 ס"מ.

כולל מוטות עץ בקצוות הערסל.
הבד עשוי פולי כותנה במשקל 300 גרם למטר

ערסל מתנה!

ענק

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

ערסל-גזיבו איכותי "קליפורניה"
מק"ט 770543

 מיטה גדולה תלויה בתוך גזיבו
הכולל רשת היקפית נגד חרקים.
 מיועד לחוף הים, בריכות שחייה,

בתי מלון ועוד.
מידות: 230x142x205 ס״מ
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ערסל לזוג
HM-2105P/31208 מק"ט

מידות: 150x200 ס"מ
עשוי כותנה, משולב צבעים

למשקל של עד 200 ק"ג.
צבעים: מיקס כחול / מיקס אדום

 המתקן אינו כלול במחיר,
ניתן להזמין מתקני עץ בנפרד.

ערסל איכותי לזוג
51324-CBRD מק"ט

מידות: 150x200 ס"מ
מיועד למשקל כבד, בעל חיזוקים רבים

עובי חבל ובד עבים, עשויים מכותנה. 
ערסל משולב צבעים 

למשקל של עד 250 ק"ג.

 המתקן אינו כלול במחיר,
ניתן להזמין מתקני עץ בנפרד.

ערסל ליחיד
HM2010P/20236/20231 מק"ט

מידות: 100x200 ס"מ
עשוי כותנה, משולב צבעים 

למשקל של עד 100 ק"ג
צבעים: מיקס ירוק / מיקס צהוב / 

מיקס צבעוני

 המתקן אינו כלול במחיר
ניתן להזמין מתקני עץ בנפרד.

מתקן + ערסל לזוג
HM319/HM2015P מק"ט

מתקן ברזל צבוע בתנור
מידות: 110x100x280 ס״מ

קוטר: 42 מ"מ, עובי הברזל: 2 מ"מ
ערסל איכותי ברזילאי, עם מוט ייצוב,

משקל הבד: 300 גר׳/מ׳
מידות הערסל: 150x200 ס"מ

משקל מקסימלי: 200 ק"ג

ערסל ברזילאי ליחיד
HM2010 מק"ט

ערסל ברזילאי יחיד, ללא מוטות 
עץ מייצבים

משקל הבד 300 ג׳/מ׳,
כל ערסל ארוז בתיק נשיאה.

מתקן + ערסל ליחיד
HM319/HM2010P מק"ט

מתקן ברזל צבוע בתנור
מידות: 110x100x280 ס״מ

קוטר: 42 מ"מ, עובי הברזל: 2 מ"מ
ערסל איכותי ברזילאי, עם מוט ייצוב

משקל הבד 300 גר׳/מ׳.
מידות הערסל: 100x200 ס"מ

משקל מקסימלי: 200 ק"ג
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TLC126-NEW-350 גזיבו גדול | מק"ט
גזיבו להצללה לחוף הים או לשימושים אחרים. 

מידות: 350x350x245 ס"מ גובה 
בד עשוי פוליאסטר איכותי עם ציפוי פוליאוריתן.

כולל קירות צד הניתנים לסגירה על יד רוכסן. 
כולל תיק נשיאה.

חדש

GB275 גזיבו | מק"ט
גזיבו מתקפל במידות 3x3 מ׳

PVC עם ציפוי OXFORD ממתכת ומבד
צבע: שמנת

מסגרת מתכת בגודל: 30/25 מ"מ

חדש

קמפינג ומחנאות 151קמפינג ומחנאות 150



A051 גזיבו איכותי גדול מאוד | מק"ט
גזיבו גדול ואיכותי ממתכת, בגודל: 4x3x2.7 מ׳

כולל 6 רגליים בקוטר: 35 מ"מ
בד פוליאסטר: 180גר/מ׳ 

קירות צד מבד במשקל: 140 גר׳/מ׳

חדש

A063 גזיבו איכותי | מק"ט
גזיבו איכותי ממתכת, בגודל: 4x3x2.7 מ׳ 

עם 4 רגליים מקומרות.
מוטות ראשיים בקוטר: 50 מ"מ

גג פוליאסטר במשקל: 180גר/מ׳
התקנה ללא ברגים

חדש
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TL001/26549 פנס ניטען לרכב בעל נורות לד | מק"ט
ניתן להשאיר את הפנס ברכב במהלך הנהיגה.

במהלך הטעינה, אור הפנס כחול עדין.

    TT301/27196 אוהל איגלו ל-4 אנשים | מק"ט
אוהל להרכבה מהירה. כולל ריצפה מובנית

האוהל עמיד ומוגן מפני מים, כולל 3 חלונות עם רשת נגד יתושים, 
 .UV כולל דלת כניסה עם רשת נגד יתושים, מוגן

ארוז בתיק נשיאה עם רוכסן.
מידות: 210x235x130 ס"מ

TT300/27197 אוהל איגלו זוגי | מק"ט
אוהל להרכבה מהירה. כולל ריצפה מובנית.

האוהל עמיד ומוגן מפני מים, כולל 3 חלונות עם רשת נגד יתושים,
 .UV כולל דלת כניסה עם רשת נגד יתושים, מוגן

ארוז בתיק נשיאה עם רוכסן.
מידות: 205x150x100 ס"מ

TT302/27187 אוהל איגלו ל-6 אנשים | מק"ט
אוהל להרכבה מהירה. כולל ריצפה מובנית

האוהל עמיד ומוגן מפני מים, כולל 3 חלונות עם רשת נגד יתושים, 
 .UV כולל דלת כניסה עם רשת נגד יתושים, מוגן

ארוז בתיק נשיאה עם רוכסן.
מידות: 210x300x160 ס"מ

חדש

בר קש | 
מבנים בבנייה ייחודית לכל מטרה: בר, מסעדה, פרגולה ועוד.

מסגרת עשויה מתכת או עץ לפי בחירת הלקוח.
גג עשוי רעפי REED טבעיים אפריקאיים איכותיים.

ניתן לחבר חשמל כמו גם לאטום את הגג למים.

לכל מבנה תינתן הצעת מחיר בנפרד.

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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כיסא קמפינג HEAVY-DUTY איכותי | מק"ט 0001.005
כיסא מאוד איכותי לקמפינג המתאים למשקלים כבדים

כולל מסגרת מתכת
כולל רשת גב לאוורור

מידות: 90x72x55 ס״מ גובה
כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

כיסא קמפינג HEAVY-DUTY איכותי | מק"ט 0001.003
כיסא איכותי מתקפל לקמפינג, המתאים למשקלים כבדים

כולל מסגרת מתכת
מידות: 90x60x61 ס״מ גובה

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

כיסא קמפינג DELUX איכותי | מק"ט 0001.001
כיסא איכותי מתקפל לקמפינג
מידות: 110x62x92 ס״מ גובה

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

כיסא קמפינג | מק"ט 0000.003
מידות: 80 רוחב x 80 ס״מ גובה

כולל תיק נשיאה
6 יחידות בקרטון

HAMBURG כיסא קמפינג/חוף, לישיבה נמוכה. דגם
מק"ט 0201.004 

כיסא איכותי לקמפינג, המתאים לישיבה נמוכה,
לחוף הים ולשטח

מידות: 45/20x45x47 ס"מ
מתקפל לתוך תיק נשיאה

6 יחידות בקרטון

 כיסא קמפינג HEAVY-DUTY איכותי
מק"ט 0003.002

כיסא איכותי לקמפינג המתאים למשקלים כבדים
כולל מסגרת אלומיניום שטוחה

מידות: 82x58 ס״מ גובה
כולל תיק נשיאה
6 יחידות בקרטון
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6SP1065 כיסא מתקפל ואיכותי לקמפינג | מק"ט
AMERICAN BUFFULO כיסא גדול ואיכותי לקמפינג

מתאים למשקל של עד 100 ק"ג
כולל כרית ראש

CH318 כיסא איכותי מתקפל לקמפינג | מק"ט
כיסא קמפינג מתקפל עשוי בד אוקספורד עם חבלים

מידות בגודל: 74x70x56 ס״מ גובה 
דגם AMERICAN BUFFULO, ידיות אחיזה נוחות עם גומי, 

כולל כרית ראש, מתאים לחוף הים, לקמפינג, ולחצר.
נושא משקל של עד 100 ק"ג

4 יחידות בקרטון

  CH400B כיסא נוח מרחף | מק"ט
כיסא נוח ״מרחף״ למצבים שונים

  CH401B כיסא נוח / מיטה | מק"ט
כיסא ״מרחף״ ההופך למיטה.

מידות: 180x60 ס״מ
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SAVANA ACASIA LOUNGER מיטת שיזוף "מונקו" | מק"ט
,)Acasia( מיטת שיזוף איכותית מתכווננת מעץ שיטה 

עם מזרון העמיד למים ולשמש. 
מומלץ למרוח את העץ כל 4 חודשים עם שמן ייעודי.

משקל מקסימלי: 120 ק"ג
מידות: 180x65x90 ס"מ

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. 
אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

LEN מיטת שיזוף מתכווננת | מק"ט
מיטת שיזוף איכותית ומתכווננת, ממתכת משולבת סלינג 2:2.

צבע: לבן שמנת
מידות: 160x60x95 ס"מ

מיטת חוף מתקפלת דגם SIESTA | מק"ט 0300.000
מיטת חוף מתקפלת

מידות: 57 רוחב x 95 ס״מ גובה

חדש

חדש
VIP

P a c k a g e
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PAL-11278 מיטת שיזוף יוקרתית ״ונציה״ | מק"ט
מיטת שיזוף יוקרתית ואיכותית, מאלומיניום עם משענות לידיים

מזרון בעובי: 10 ס"מ, עמיד למים
מידות: 198x73x45 ס"מ

חדש

שמשיית קש אפריקאית לחוף 210 ס"מ
TSB16114 מק"ט

שמשיית חוף, בקוטר: 210 ס"מ, מחומר דמוי קש
10 צלעות חיזוק 6 מ"מ פיברגלס

PP הכיפה עשויה מניילון איכותי עם כיסוי
מוט אמצעי, בעובי: 32/28 מ"מ, צבוע בצבע עץ, הניתן להטיה

כולל תיק נשיאה
4 יחידות בקרטון

TSB16106 שמשיית חוף 180 ס"מ | מק"ט
שמשיית חוף, בקוטר: 180 ס"מ

8 צלעות חיזוק. בד פוליאסטר 180 גר׳/מ׳
מוט מרכזי בעובי: 22/25 מ"מ, הניתן להטיה

PVC כולל תיק נשיאה עשוי
12 יחידות בקרטון
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שמשייה אוריינטלית איכותית לחוף 270 ס"מ
TSG16209 מק"ט

שמשייה אוריינטלית. קוטר: 270 ס"מ
24 צלעות חיזוק, 6 מ"מ פיברגלס

כולל פתח לשחרור אוויר חם בחלק העליון.
מוט מרכזי בקוטר: 38 מ"מ, הניתן להטיה

ותיק נשיאה

שמשיית חוף/אוהל 180 ס"מ 
TSB16116 מק"ט

שמשיית חוף, בקוטר: 180 ס"מ, ההופכת לאוהל חיפוי
8 צלעות חיזוק מפיברגלס בעובי: 6 מ"מ 

2 וילונות צד
מוט אמצע מאלומיניום, בעובי: 25/22 מ"מ

כולל תיק נשיאה
10 יחידות בקרטון

TSW16041-B בד לתיחום ולמניעת רוח | מק"ט
בד המיועד לתיחום של אזור מחנאות.

מתאים לחוף הים, לחורש, ולתיחום לצורך פרטיות.
אורך: 480 ס"מ

גובה: 82 ס"מ
עשוי מ-TNT 75 גרם/למטר

4 מוטות בקוטר: 16 מ"מ, בגובה: 110 ס"מ
4 חבלים ו-4 מקבעים מברזל

כולל תיק נשיאה
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סט שולחן וארבעה כיסאות המתקפל למזוודה | מק"ט 0500.008
MDF סט קמפינג עשוי אלומיניום בשילוב

כולל 4 כסאות המחוברים לשולחן, ומתקפל למזוודה.
מידות: 87x 85x134 גובה

סט שולחן ושני ספסלים מתקפלים
מק"ט 0500.009

MDF סט קמפינג עשוי אלומיניום בשילוב
מידות השולחן: 70x60x90 ס״מ גובה
מידות הספסל: 38x23x86 ס״מ גובה
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סט 3 חצאי חביות עם מתכת וידיות ברזל מסביב*
 300FG מק"ט

במידות שונות:
29x18 ,33x20 ,39x23 ס"מ 

מעץ אלון סיני 
צבע טבעי 

שלושה עציצים לשתילה* | מק"ט 305 
במידות שונות:

39x18x12 ס"מ

45x23x16 ס"מ

51x28x20 ס"מ 

עשוי מעץ אלון סיני 

סט הכולל שלושה עציצים לשתילה מעץ*
300FQ מק"ט
במידות שונות:

46x27x20 ס"מ

40x23x17 ס"מ

33x19x14 ס"מ

מעץ אלון סיני 
צבע טבעי 

323A באר נוי מקורה מעץ* | מק"ט
מקורה, לשימוש הן כעציץ והן כדקורצייה

מידות: 45x32x68 ס"מ

235B מריצה מקורה מעץ לשתילה* | מק"ט
מידות: 80x39x80 ס"מ

142B מריצה מעץ לשתילה* | מק"ט
מידות: 98x39x40 ס"מ

עגלת עץ לשתילה* | מק"ט 2200
מידות: 116x40x45 ס"מ

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
* -  מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ 

עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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מערכת שתילה* | מק"ט 322
מידות: 33x33x50 ס"מ

מעץ אלון סיני

יחידה של שתי חביות שתילה*
מק"ט 321

מידות: 57x46x45 ס"מ
מעץ אלון סיני 

חבית עץ לשתילה*
מק"ט 326

מידות: 40x27x24 ס"מ
צבוע חום

מעץ אלון סיני 

152A אדנית שתילה מעץ* | מק"ט
מידות: 50x16x20 ס"מ

מעץ אלון סיני 
צבע חום

תחנת קמח מעץ דקורטיבית לגינה*
335B מק"ט

במידות: 46x40x70 ס"מ
מעץ אלון סיני

צבע צהוב

גלגל כירכרת עץ דקורטיבי לגינה*
CL07-1 מק"ט

מידות: 90x3 ס"מ

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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B91505 בית ציפורים* | מק"ט
מידות: 16x12x22.5 ס"מ

מעץ אלון סיני
צבוע צהוב וירוק

B91503 בית ציפורים* | מק"ט
מידות: 13x12x20.5 ס"מ

מעץ אלון סיני 
טבעי

W321A מתקן שתילה כפול מעץ* | מק"ט
מידות: 57x50x50 ס"מ

מעץ אלון 

* - מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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ECO5 המיוצר באירופה | מק"ט )Spruce( מבנה איכותי בנוי מעץ אשוחית
מידות המחסן: 3x3 מ'

מידות פנים: 280x280 ס"מ
קירות עבים בעובי: 28 מ"מ

דלת קלה להתקנה. במידות: 155 רוחב x 176ס"מ גובה.
כולל כל אביזרי הפרזול הדרושים, כולל חלונות זכוכית בחזית

גג מקורה בבד זפת, בעובי: 18 מ"מ, לאיטום מלא מחדירת מים. 

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול 
לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.

חדש

בר קש | 
מבנים בבנייה ייחודית לכל מטרה: בר, מסעדה, פרגולה ועוד.

מסגרת עשויה מתכת או עץ לפי בחירת הלקוח.
גג עשוי רעפי REED טבעיים אפריקאיים איכותיים.

ניתן לחבר חשמל כמו גם לאטום את הגג למים.

לכל מבנה תינתן הצעת מחיר בנפרד.

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול לגרום 
להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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 ACASIA 7 מבנה לבריכה הכולל חדר ופרגולה | מק"ט
מיוצר מעץ אשוחית )Spruce( איכותי

עובי הקירות: 28 מ"מ
דלת כפולה משולבת עם זכוכית

מיפתח הדלת: x 142 190 ס"מ גובה
כולל 3 חלונות בקיר האחורי

גג מקורה בבד זפת, בעובי: 18 מ"מ, לאיטום מלא מחדירת מים. 
ללא רצפה

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון 
 העץ עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו 

ולבקיעתו.
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POMMIER 10 מק"ט | )Spruce( מבנה איכותי בנוי מעץ אשוחית
עובי הקירות: 34 מ"מ

מידות פנים: 380x280 ס"מ
כולל דלת משולבת עם חלונות זכוכית בחזית

במידות: רוחב 142 ס"מ x 190 ס"מ גובה,
גג מקורה בבד זפת, בעובי: 18 מ"מ, לאיטום מלא מחדירת מים.

ללא רצפה

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ עלול 
לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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OLIVIER 13

)Spruce( מבנה איכותי בנוי מעץ אשוחית
OLIVER 13 מק"ט
עובי הקירות: 34 מ"מ

מידות פנים: 480x280 ס"מ
המבנה כולל דלת משולבת עם חלונות זכוכית בחזית

הערכה כוללת את כל אביזרי הפרזול הדרושים לבניית הדלת.
גג מקורה בבד זפת, בעובי: 18 מ"מ, לאיטום מלא מחדירת מים. 

ללא רצפה

 מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ
 עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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)Spruce( מבנה איכותי בנוי מעץ אשוחית
OLIVER 14 מק"ט
עובי הקירות: 34 מ"מ

מידות פנים: 530x280 ס"מ
כולל דלת חזיתית משולבת עם חלונות זכוכית.

הערכה כוללת את כל אביזרי הפרזול הדרושים לבניית הדלת.
גג מקורה בבד זפת, בעובי: 18 מ"מ, לאיטום מלא מחדירת מים. 

ללא רצפה

מומלץ לשמן את העץ מעת לעת על פי צורך. אי שימון העץ 
עלול לגרום להיווצרות ציפוי פטרייתי, לעיוותו ולבקיעתו.
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תאורה סולארית



עמוד תאורה סולארית לגינה
JY-0012B-S3-38W מק"ט
מנורה סולארית כפולה איכותית 

בעלת אור חזק הניתן לכיוון ב-4 עוצמות שונות
פועלות בהתאמה 5, 8, 12, 20 שעות.

עשויה מאלומיניום
מיועדת לגינות, חצרות, שבילים, ליד ספסלים ועוד

גובה: 220 ס"מ

תאורה סולארית לגינה
JY-008A-W-31W מק"ט

מנורה סולארית לתליה על קיר 
עמידה ובעלת אור חזק הניתן לכיוון ב-4 עוצמות שונות

פועלת בהתאמה: 5, 8, 12, 20 שעות
עשויה מאלומיניום

4w :הספק

מנורת ”הארה ונוי” סולארית הכוללת 3 צבעים מתחלפים
GW-SP101 מק"ט

מיועדת לתאורת גינה, דקלים, שיחים ומקורות מים
בטעינה מלאה עובדת בין 10-8 שעות 

35.4x12x33.2 מידות

סט 3 מנורות סולאריות ”נוי”
GW-PL111/W מק"ט

כל מנורה כוללת נורת לד, סוללה נטענת
זמן תאורה בטעינה מלאה בין 10-8 שעות 

מידות 11x11x36 ס”מ

מנורה סולארית ”נוי”
GW-PL-102/A מק"ט

הכוללת נורת לד, סוללה נטענת,
ניתן לשימוש בתלייה או בהנחה 

זמן תאורה: 10-8 שעות )בטעינה מלאה(
מידות 12.7x12.7x22 ס”מ
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GW-PS200 מנורה סולארית | מק"ט
פאנל סולארי גדול תוצרת יפן, המחובר באמצעות חוט 

למנורה סולארית הכוללת 10 לדים איכותיים. בעזרת 
משיכת חוט.

ניתן לברור בין 2 מצבי הפעלה, 5 לדים )יכול לפעול עד 10 
שעות בטעינה מלאה( או 10 לדים. )יכול לפעול עד 5 שעות 
בטעינה מלאה(. מיועד למחסנים, מרתפים, חדרי מדרגות, 

חדר כביסה וכד׳.

GW-DO320 שרשרת מנורה סולארית | מק"ט
פאנל סולארי גדול תוצרת יפן, המחובר באמצעות חוט לשרשרת מנורות 

סולאריות הכוללת 50 לדים בצבעים של כחול ולבן.
בעזרת תוכנה הכוללת 8 מצבים שונים ניתן לבחור את סוג ההפעלה 

והריצוד של המנורות. יכול לפעול עד 30 שעות בתאורה מרצדת ו-11 
שעות בתאורה מלאה. מתאים לעיטוף עצים, פרגולות, חנויות, שלטי 

חוצות, חגים, וכד׳.

15W משאבה סולארית איכותית
GW-FT010A מק"ט

הכוללת פאנל סולארי גדול 
פועלת תחת שמש ישירה 

הספק שאיבה: 750 ליטר לשעה
18V-20V :מתח עבודה

גובה מקסימאלי של מים בעוצמה מלאה: 5 מטר
4 ראשי התזה שונים

 10W משאבה ומזרקה סולארית, הספק 
GW-FT015A מק"ט

משאבה ומזרקה סולארית 
10W :הספק

הספק שאיבה: 1350 ליטר לשעה
פועלת בשעות אור בלבד

כושר הנפה: 2מטר
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GW-SR028 רבי אור סולארי עם חיישן תנועה | מק"ט
פאנל סולארי גדול תוצרת יפן, המחובר באמצעות חוט ארוך למנורה 

סולארית, הכוללת 2 רבי אור חזקים, המופעלים על ידי זיהוי תנועה 
)בגובה 2.5 מטר יכול החיישן לזהות תנועה במרחק של 6 מטר(.

רבי האור יכולים להתכוונן ל-90 מעלות.
בטעינה מלאה רב האור מספק תאורה רציפה בת 4.5 שעות.

המנורה ניתנת לקיבוע או להצמדה אל הקיר באמצעות קליפס )הערכה 
כוללת את כל החלקים השונים(.

מיועד לשבילים, גדרות, מפעלים, מחסנים, חניות, גינות, חצרות וכד׳.

GW-SR012 רב אור סולארי עם חיישן תנועה | מק"ט
פאנל סולארי גדול תוצרת יפן, מחובר באמצעות חוט ארוך למנורה 

סולארית, הכולל רב אור חזק במיוחד המופעל על ידי זיהוי תנועה 
)בגובה 2.5 מטר יכול החיישן לזהות תנועה במרחק של 6 מטר(.

רב האור יכול להתכוונן ל-90 מעלות.
בטעינה מלאה רב האור יכול לספק תאורה רציפה בת 3 שעות.

המנורה ניתנת לקיבוע או להצמדה אל הקיר באמצעות קליפס )הערכה 
כוללת את כל החלקים השונים(.

מיועד לשבילים, גדרות, מפעלים, מחסנים, חניות, גינות, חצרות וכד׳.
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PHH-3000BS 3000 | מק"טw פטריית חימום חשמלית אינפרא אדום
פטריית חימום חשמלית איכותית

3000w :בעלת הספק של
כולל 2 מנורות הלוגן איכתיות

3000w/1500w ניתן לווסת 2 רמות חום
גובה המוצר: 188 ס"מ

קוטר צלחת חימום: 60 ס"מ
בעל מפסק כיבוי בעת נפילה

סוג הכבל: 3Gx1.5 מ״מ 2x3.7 מ״מ
IP34 מוגן מים על פי תקן

פטריית חימום טלסקופית איכותית 
 ZHQ1821SH-ADTC מק"ט

פטריית חימום טלסקופית מנירוסטה 
 ומאלומיניום 

כוללת מוט טלסקופי מתכוונן לשימוש חוץ 
ופנים הבית,

כולל הגנת כיבוי בעת נפילה.
2100w :בעלת הספק של

כיסוי מגן לפטריית חימום טלסקופיתמאושר ע"י מכון תקנים הישראלי.
 ZHQ1821SH-ADTC-C מק"ט

חימום בחשמל

189 מוצרי חימום188 מוצרי חימום



SW-30 3000 | מק"טw מקרן חימום אינפרא אדום
מקרן חשמל אינפרא אדום איכותי. 

בעל אישורי תקינה למים. 
המקרן מקובע בתוך מבנה אלומיניום איכותי בעל אפקט 

החזרת חום חזק, חימום בצבע אדום
מיועד להתקנה על קיר או להתקנה מהתקרה

מידות המוצר: 830x175x165 מ"מ

3000w מקרן חימום אינפרא עם שלט
PHS-3000R מק"ט

מקרן חום איכותי ניתן לקבע על עמוד,
הפועל בטכנולוגית אינפרא אדום.
ניתן להפעיל במספר מצבי חום: 

3000w/2000w/1000w

טיימר הכולל: 1-24 שעות הפעלה ושלט רחוק
ניתן לכיוון גובה 110: 180 ס"מ

מידות: )1005x740x)1960-1610מ"מ

מקרן חימום איכותי
ZHQ2431RS מק"ט

מקרן חשמל איכותי מקובע לעמוד מנירוסטה
2400W בעל עוצמה מרבית של

מוצר איכותי, ניתן לשימוש במסעדות, חצרות, 
משרדים, פרגולות ועוד.

בעל תקן IP65 למים.
ניתן למיקום על קיר באמצעות מתקן ייעודי 

לקיר.

PHH-2000BR 2000  | מק"טw פטריית חימום תלויה לפנים וחוץ הבית כולל שלט
פטריית חימום הפועלת בטכנולוגיית אינפרא אדום, לתליה מהתקרה.

כוללת: 2 מנורות הלוגן עם מפסקי הפעלה
קוטר צלחת החימום: 59.5 ס"מ

2000w/1400w/700w :ניתן ליצור את רצף החימום
נשלטת על ידי שלט רחוק לשימוש נח ויעיל.

כולל שרשרת באורך 50 ס"מ לתלייה מהתקרה
IP34 מוגן מים על פי תקן

בעל אישורי 
תקינה למים

בעל אישורי 
תקינה למים
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HSS-A )SS( פטריית חימום גז איכותית מנירוסטה | מק"ט
גובה: 244 ס"מ, רוחב כיפה עליונה: 81 ס"מ, רוחב הבסיס: 44 ס"מ

הספק מקסימאלי: 44,000BTU - 13,000 וואט 
הספק מינימאלי: 17,000BTU - 5,000 וואט 

צריכת גז לשעה: 870-450 גר׳/ש׳ 
רדיוס חום: 5 מטר

 HSS-A פטריית חימום גז איכותית ממתכת | מק"ט
גובה: 244 ס"מ, רוחב כיפה עליונה: 81 ס"מ, רוחב הבסיס: 44 ס"מ
הספק מקסימאלי: 44,000BTU - 13,000 וואט
הספק מינימאלי: 17,000BTU - 5,000 וואט
צריכת גז לשעה: 870-450 גר/ש
רדיוס חום: 5 מטר

CHX-20GR 2000  | מק"טw מחמם איכותי לבית
תנור חימום איכותי בעל פאנל קדמי עשוי זכוכית

בעל לוח הפעלה דיגיטלי לחיץ הכולל טיימר 
ללא אורות, ללא ריחות לוואי ושקט במיוחד

תרמוסטט אוטומטי המגן מחימום יתר
ניתן לכוון טמפרטורות: 35–15 מעלות

מידות: 840x260x525 מ״מ
ניתן לקבע אל הקיר או לשנע באמצעות גלגלים

חימום בגז
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KSP-229 תנור נפט איכותי | מק"ט
להסקה בעת הפסקות חשמל או סופות.

ניתן למלא עד 4.5 ליטר המספיקים ל-17 שעות.
רדיוס פיזור חום: 5 מטר.

S-85A1 תנור חימום נפט איכותי | מק"ט
מידות: 42x31x51.5 ס"מ

משקל: ב/נ – 6/7 ק"ג
תכולת מיכל דלק: 4.2 ליטר

צריכה: 0.23-0.26 ליטר לשעה
BTU/H 7000-8300 :הספק

זמן עבודה למיכל: 8-10 שעות

LQ-HE01 תנור חימום חשמלי משולב בגז | מק"ט
תנור חשמלי משולב בגז

הפעלה קלה באמצעות סוללות
טכנולוגיית חימום אינפרא אדום
מערכת הגנת כיבוי בעת נפילה

3 לוחות קרמיים לחימום
4.2kw-1.3kw :הספק חימום גז החל מ

400wx3 :הספק חימום חשמלי

חימום בנפט
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FPT001 כלי טיפול ועבודה לקמין | מק"ט
כולל מברשת ניקוי, יעה, ומוט דקר.

גובה: 68.5 ס"מ.
כולל מתקן אחסון.

FD106B מתקן איחסון לבולי עץ )לוגים( לתנור חום | מק"ט
מתקן איחסון לבולי עץ

מידות: 44.5x32x35.5 ס״מ

FT174B מתקן איחסון לבולי עץ )לוגים( לתנור חום | מק"ט
מתקן איחסון לבולי עץ

כולל: מתקן איחסון וסט כלים נילווה
כולל גלגלים

מידות: 80x35x35 ס"מ

FS1409B2 מפריד הגנה מתכתי להגנה מקמין | מק"ט
מפריד הגנה ממתכת להגנה מקמין, בצבע שחור,

מידות: 101 אורך 63.5x גובה ס״מ

FS305BF מפריד הגנה מתכתי להגנה מקמין | מק"ט
מפריד הגנה ממתכת להגנה מקמין, בצבע שחור

מידות: 101אורך 61x גובה

FS3B מפריד הגנה מתכתי להגנה מקמין | מק"ט
מפריד הגנה ממתכת להגנה מקמין, בצבע שחור

מידות: 96.5 אורך 61x גובה
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F180-1 קמין חצר משולב עם מנגל | מק"ט
קמין לחצר לימי החורף הקרים, משולב עם מנגל איכותי

כולל: רשת צלייה, רשת לפחם, מגירת אפר, כף איסוף 
לאפר, מוט לטיפול בעצים

מידות: 45x45x200 ס"מ
גובה המנגל מהרצפה: 52 ס"מ

גובה הגריל עד תחילת הארובה: 120 ס"מ
גובה כללי: 2 מטר

עובי המתכת באזור התחתון: 0.8 מ"מ
עובי מתכת הארובה: 0.6 מ"מ

צבוע בתנור לטמפרטורה עד 500 מעלות

חדש
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LC002-1/FB-65 מאוורר חצר ערפל איכותי גדול | מק"ט
מאוורר ערפל איכותי מסתובב גדול, בקוטר: 26 אינץ׳ )66 ס"מ(

מיוצר ממתכת, כולל 3 מהירויות 
ניתן לכוון את המים: 0–5 ליטר לשעה

הנמכת טמפרטורה: 5-3 מעלות
מרחק הריסוס: 10-8 מטר
כיסוי שטח: בין 50-30 מ"ר

גודל מיכל מים: 41 ליטר
מנוע מוגן מים

חדש
ACP04D מצנן 8500 עוצמתי | מק"ט

מידות: 1,043ג׳ x 46 x 70ס״מ ר׳
משקל: 19 ק"ג

מצנן דיגיטלי איכותי
מרחק הרוח: 8.5 מטר לשנייה

בעל עוצמה חזקה, מיועד לשימוש חוץ ופנים הבית
בעל 3 פדי קירור: אחורי, ימין, שמאל

1100/1200/1350 RPM :מהירות מנוע
HIGH / MEDIUM / LOW :רמות כוח

מאוורר פנימי איכותי מאלומיניום
עוצמת רעש: 65 דיבצלים

170/175/195 W :הספק חסכוני
0.8 / 0.81 / 0.85 KW/H :צריכת חשמל לשעה

מד גובה למים
קוטר המאוורר: 406 מ"מ

מיכל מים: 48 ליטר
כולל שלט רחוק אינפרא

2 גלגלים עם בלמים
אורך הכבל: 1.65 מטר

בעל אישורי 
תקינה למים
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GG430 חרמש מוטורי איכותי | מק"ט
חרמש מוטורי חזק במיוחד

מנוע: 43 סמ"ק

 YD3800 מסור שרשרת | מק"ט
מסור שרשרת 38 סמ"ק.

כולל שרשרת, קנה אמריקאית מתוצרת אורגון, 
פלאג מתוצרת צ'מפיון וקרבורטור יפני, מתוצרת 

וולברו.
מיכל: 0.3 ליטר

משאבת שמן אוטומטית
אורך חיתוך: 40 ס"מ

QGZ40-35 משאבת מים מוטורית מכאנית | מק"ט
מיועדת לשאיבה מסיבית

מנוע בגודל: 43 סמ"ק
מרחק שאיבה: 35 מטר

אורך שאיבה: 8 מטר
כושר שאיבה: 15 קוב לשעה

קוטר צינור היציאה של המים: 40 מ"מ
משקל נטו: 9.5 ק"ג
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BOX-1 מזוודת ברגים מודולרית | מק"ט
מזוודת ברגים מודולארית הכוללת 18 תאים נשלפים,

מחומרי פלסטיק ייחודיים. מיוצר בטייוואן.

מנעול אזעקה נייד | מק"ט 85311080
עוצמת כריזה: 120 דציבלים
9V מופעל באמצעות סוללה

אורך כבל: 2.4 מ'
מוגן כנגד שבירה, נייד

ניתן לקבע לקיר או לגוף המוצר

QQ0302-UF371 מק"ט | S3 מגפי בטיחות איכותיות תקן
מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.

תכונות המגפיים: עמידים בפני שמן, מים וחדירת עצמים בסוליה, 
ברזל בכיפה, סוליה מונעת החלקה, התנגדות לחשמל אנטי סטטי.

עשוי מעור נאפה איכותי.
מידות: 46-40

TCD-7127 מתלה קיר לכביסה | מק"ט
מתלה איכותי לכביסה, המחובר אל הקיר.

מיועד למרפסות, חדרי כביסה קטנים, קירות בבתי קרקע.
עשוי אלומיניום

מידות: 108x108x38 ס"מ

 TCD-402 עמוד מאלומיניום לתליית כביסה | מק"ט
כולל 4 זרועות.
50 מטר חבל.

קוטר מוט מרכזי: 40x1900 מ"מ
ניתן לקבע לאדמה באמצעות דיבל אדמה קודח.
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מיני מגרפה
626H מק"ט

אקדח פלסטיק להשקייה
X826G-6 מק"ט

הכולל 6 מצבי פעולה

אקדח פלסטיק פשוט
X722R מק"ט

ממטרת POP-UP גזרתית מתכווננת
CHP412 מק"ט

TM21001T קוצב השקיה מכני | מק"ט
קוצב השקיה מכני איכותי לחסכון מרבי במים

מתקן לגלילת צינור 45 מטרים 
HRW001 מק"ט

כולל ארונית שירות לאחסון אקדח השקיה, מחברים, 
מזמרות או כל שימוש אחסון אחר, מוצר פרקטי 

ביותר וקל להרכבה.
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KF-749-SS מוט השקיה 1:3 | מק"ט
קיט הכולל 3 מוצרים במוצר אחד: 

מקלחת חצר
מערכת ערפול וקירור

ממטרת גובה
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VIP Package
מסלול ייחודי עם בלעדיות



סט אמזונס | מק"ט AMAZON SET | עמ׳ 28

סט ג'ונגל פינתי | מק"ט JUNGLE CORNER UNIT  | עמ׳ 29

ענק

ספת הנסיכה | מק"ט JUNGLE 3 SEATERS | עמ׳ 30

ספת המלך | מק"ט KING SOFA | עמ׳ 31
ענק

מסלול VIP Package, הינו מסלול ייחודי המיועד לחנויות
אשר זכאיות לרכוש מגוון מוצרי פרימיום איכותיים וייחודיים.

מוצרים אלה המסומנים בקטלוג בכוכב כסוף, ונמכרים ללקוחות 
מסלול זה בלבד, תוך מתן בלעדיות מלאה באזורם.

חדש

VIP
P a c k a g e

חדש

VIP
P a c k a g e
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קן אוהבים עשוי מעץ טבעי | מק"ט NEST | עמ׳ 32

מיטת "נירוונה" | מק"ט JUNGLE DAY BED | עמ׳ 33

סט מוסטאנג גדול ואיכותי | מק"ט MUSTANG SALLY SET | עמ׳ 44

ענק

סט רטאן איכותי מאלומיניום בשילוב שולחן חימום בגז | מק"ט PAF-1802 | עמ׳ 46

חדש
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סט מאלומיניום | מק"ט SW-066-4 | עמ׳ 50

סט מאלומיניום איכותי | מק"ט SW-066-5 | עמ׳ 51

כיסא איכותי מאלומיניום | מק"ט DA125 | עמ׳ 53
שולחן נפתח מאלומיניום | מק"ט TA112E | עמ׳ 53

שולחן אוכל נורווגי* | מק"ט NORWICH SCRATCH TABLE | עמ׳ 81

ספסל אוכל נורווגי* | מק"ט NORWICH SCRATCH BENCH | עמ׳ 81

כיסא טבעי* | מק"ט RAYMOND DINING CHAIR | עמ׳ 81
סט בר | מק"ט DA-106  | עמ׳ 56

חדש

VIP
P a c k a g e

חדש

VIP
P a c k a g e

217 216VIP Package VIP Package



סט ישיבה איכותי ״אוסטרליה״ | מק"ט AUSTRALIA PATIO SET | עמ׳ 84

סט גינה גדול ארוג ״ארמון״ | מק"ט STRAPPING PATIO SET | עמ׳ 85

ענק

מיטת שיזוף "מונקו" | מק"ט SAVANA ACASIA LOUNGER | עמ׳ 83, 111, 160

חדש

VIP
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