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אביזרי אמבטיה
•  קו אביזרי האמבטיה של Lugano Style מיוצרים מסגסוגת אבץ שאינה מחלידה לעולם.

•  המוצרים מצופים בציפוי כרום תלת שכבתי עבה במיוחד המבטיח שמירת הברק לאורך זמן.
•  אנו שמים דגש חשוב על קלות ההתקנה של המוצרים בבית ולכן מרבית המוצרים מצוידים באפשרות להתקנה ללא 

.M3 קידוח בקיר תוך שימוש במדבקה מיוחדת מתוצרת חברת    
•  חברת Lugano Style משקיעה רבות בפיתוח ובחירת המוצרים המתאימים והאיכותיים ביותר לדרישות הצרכן הישראלי 

    תוך חתירה למצוינות בכל התחומים ופועלת לשיפור מתמיד באיכות המוצרים והשירות.
•  מתוך אמונה חזקה באיכות חומרי הגלם ותהליך הייצור - כל המוצרים מגיעים עם 5 שנות אחריות מלאות.
•  בחברת Lugano Style נעזרים בשיטות בקרת איכות קפדניות משלב הייצור ואריזה ועד האספקה ללקוח.

מיוצר בפיקוח 
מח' בקרת איכות 

מפעל עובד 
ISO - לפי תקן

מיוצר מחומרים 
הניתנים למיחזור

נמכר בהצלחה במאות 
נקודות מכירה באירופה

ציפוי תלת שכבתי
לעמידות מוגברת

5 שנים
אחריות מלאה

אפשרות התקנה 
ללא קידוח

עשוי סגסוגת שאינה 
מחלידה לעולם
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סדרת "פופולארה"

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון10 יח'

מחזיק לכוס
מק"ט: 02610

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

סבוניה זכוכית
מק"ט: 02627

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 59.90 ₪

בקרטון20 יח'

מחזיק נייר טואלט
מק"ט: 02641

ניתן להדבקה ללא קידוח• 
3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ₪

בקרטון20 יח'

מחזיק נייר טואלט סגור
מק"ט: 02634

ניתן להדבקה ללא קידוח• 
3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון20 יח'

מתקן לסבון נוזלי
מק"ט: 02665

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון20 יח'

מברשת אסלה תלויה
מק"ט: 02689

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 99.90 ₪

בקרטון20 יח'

אביזרי אמבטיה
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מחיר מומלץ לצרכן: 44.90 ₪

בקרטון10 יח'

קולב מתכת
מק"ט: 16562

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

טבעת למגבת
מק"ט: 16579

ניתן להדבקה ללא קידוח• 
3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון20 יח'

טבעת סגורה למגבת
מק"ט: 23451

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ₪

בקרטון40 יח'

קולב 5 ווים
מק"ט: 02764

ניתן להדבקה ללא קידוח• 
3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 99.90 ₪

בקרטון10 יח'

מתלה מגבות על ציר
מק"ט: 23468

פלטות חיבור מנירוסטה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 139.90 ₪

בקרטון40 יח'

מחיר מומלץ לצרכן: 19.90 ₪

בקרטון40 יח'

קולב נירוסטה 5 ווים
מק"ט: 17941

ניתן להדבקה ללא קידוח• 
3M עם מדבקה מיוחדת של     

קולב כפול למגבת
מק"ט: 02603

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 49.90 ₪

בקרטון40 יח'

אביזרי אמבטיה
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מחיר מומלץ לצרכן: 99.90 ₪

בקרטון10 יח'

מתלה מגבת 60 ס"מ
מק"ט: 16609

פלטות חיבור מנירוסטה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 149.90 ₪

בקרטון10 יח'

מתלה מגבת כפול 60 ס"מ
מק"ט: 02672

פלטות חיבור מנירוסטה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 189.90 ₪

בקרטון10 יח'

ידית אחיזה 50 ס"מ
נירוסטה 304
מק"ט: 16630

חומרים משופרים• 
     המבטלים היווצרות חלודה

50

מחיר מומלץ לצרכן: 169.90 ₪

בקרטון10 יח'

ידית אחיזה 40 ס"מ
נירוסטה 304
מק"ט: 16623

חומרים משופרים• 
     המבטלים היווצרות חלודה

40

מחיר מומלץ לצרכן: 159.90 ₪

בקרטון10 יח'

ידית אחיזה 30 ס"מ
נירוסטה 304
מק"ט: 17217

חומרים משופרים• 
     המבטלים היווצרות חלודה

30

אביזרי אמבטיה

BATO - מדף מגבות משולב -
60 ס"מ

מק"ט: 99732

5 שנות אחריות• 

מחיר מומלץ לצרכן: 299.90 ₪
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מדף זכוכית - 2 קומות
מק"ט: 16593

זכוכית חלבית מחוסמת• 
שלדת אלומניום מוברש -• 

     אינו מחליד לעולם

מחיר מומלץ לצרכן: 249.90 ₪

בקרטון10 יח'

13 ס"מ40 ס"מ

מרווח
בין המדפים

25 ס"מ

מדף זכוכית פינתי
מק"ט: 17231

זכוכית חלבית מחוסמת• 
שלדת אלומניום מוברש -• 

     אינו מחליד לעולם

מחיר מומלץ לצרכן: 139.90 ₪

בקרטון10 יח'

25 ס"מ 25 ס"מ

מדף זכוכית פינתי - 2 קומות
מק"ט: 16654

זכוכית חלבית מחוסמת• 
שלדת אלומניום מוברש -• 

     אינו מחליד לעולם

מחיר מומלץ לצרכן: 249.90 ₪

בקרטון10 יח'

25 ס"מ 25 ס"מ

מרווח
בין המדפים

25 ס"מ

60 ס"מ

מדף זכוכית עם מעקה
מק"ט: 16586, אורך 60 ס"מ

זכוכית חלבית מחוסמת• 
פלטות חיבור מנירוסטה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 149.90 ₪

בקרטון10 יח'

אביזרי אמבטיה



סדרת "כרומו"

3031

מחזיק לכוס
מק"ט: 02719

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

קולב כפול למגבת
מק"ט: 02702

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ₪

בקרטון40 יח'

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון20 יח'

מתקן לסבון נוזלי
מק"ט: 16661

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 89.90 ₪

בקרטון20 יח'

מחזיק נייר טואלט
מק"ט: 02726

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון10 יח'

מחזיק נייר טואלט + מכסה
מק"ט: 16678

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 89.90 ₪

בקרטון10 יח'

טבעת למגבת
מק"ט: 02757

פלטות חיבור מנירוסטה• 
ניתן להדבקה ללא קידוח• 

3M עם מדבקה מיוחדת של     

מחיר מומלץ לצרכן: 79.90 ₪

בקרטון10 יח'

סבונייה - "כרומו"
מק"ט: 02733

פלטות חיבור מנירוסטה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 74.90 ₪

בקרטון20 יח'

אביזרי אמבטיה





סדרת סדרת

3435

BATO - מדף מגבות משולב -
60 ס"מ

מק"ט: 99732

5 שנות אחריות• 

מחיר מומלץ לצרכן: 299.90 ₪

בקרטון20 יח'

BATO - מדף פינתי
מק"ט: 99749

5 שנות אחריות• 
פלדת אל חלד בגימור מראה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 139.90 ₪

בקרטון50 יח'

BATO - מדף מלבני - 
אורך 30 ס"מ
מק"ט: 50093

5 שנות אחריות• 
פלדת אל חלד בגימור מראה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 129.90 ₪

בקרטון40 יח'

BATO - קולב מגבות 5 ווים 
רחבים

מק"ט: 50079

5 שנות אחריות• 
 •SAE-304 פלדת אל-חלד

מחיר מומלץ לצרכן: 99.90 ₪

בקרטון50 יח'

BATO - קולב מגבות כפול
מק"ט: 99756

10 שנות אחריות• 
אפשרות לתליה בהדבקה עם • 

M3 מדבקה מיוחדת של

מחיר מומלץ לצרכן: 59.90 ₪

בקרטון40 יח'

BATO - מתלה מגבות
מק"ט: 99763

10 שנות אחריות• 
אפשרות לתליה בהדבקה עם • 

M3 מדבקה מיוחדת של

מחיר מומלץ לצרכן: 129.90 ₪

בקרטון20 יח'

BATO - מתלה נייר טואלט
מק"ט: 99770

10 שנות אחריות• 
אפשרות לתליה בהדבקה עם • 

M3 מדבקה מיוחדת של

מחיר מומלץ לצרכן: 119.90 ₪

בקרטון20 יח'
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BATO -  מוט מגבת כפול
מק"ט: 99817

10 שנות אחריות• 

מחיר מומלץ לצרכן: 269.90 ₪

סדרת

בקרטון10 יח'

BATO - מברשת אסלה
מק"ט: 99824

10 שנות אחריות• 
אפשרות לתליה בהדבקה עם • 

M3 מדבקה מיוחדת של

מחיר מומלץ לצרכן: 159.90 ₪

בקרטון20 יח'

BATO - מתקן לסבון
מק"ט: 99794

10 שנות אחריות• 
אפשרות לתליה בהדבקה עם • 

M3 מדבקה מיוחדת של

מחיר מומלץ לצרכן: 119.90 ₪

בקרטון20 יח'

BATO - מתקן לכוס
מק"ט: 99787

10 שנות אחריות• 
אפשרות לתליה בהדבקה עם • 

M3 מדבקה מיוחדת של

מחיר מומלץ לצרכן: 119.90 ₪

בקרטון20 יח'

סדרת הפלא

המאפשר  חדשני  פיתוח  על  מבוססת  הסדרה 
להצמיד ללא דבק מגוון מוצרים למשטחים חלקים 
כגון אריחי קרמיקה, ארונות, דלתות, זכוכית וכדומה. 
אינם  למקום,  ממקום  להעברה  ניתנים  המוצרים 
לשאת  ומסוגלים  הסרתם  לאחר  סימנים  משאירים 

משקל של עד 5 ק"ג.

קולב פלא - 2 יח'
מק"ט: 23048

מחיר מומלץ לצרכן: 39.90 ₪

בקרטון80 יח'

מתלה לרשת מקלחת - 2 יח'
מק"ט: 01941

מחיר מומלץ לצרכן: 49.90 ₪

בקרטון40 יח'

מתלה לבן לרשתות
מקלחת - 2 יח'

מק"ט: 73392

מחיר מומלץ לצרכן: 39.90 ₪

בקרטון40 יח'

מתלה למקלח יד
מק"ט: 73408

מחיר מומלץ לצרכן: 39.90 ₪

בקרטון40 יח'



מתקן למברשות שיניים + 
משחה 

מק"ט: 99275

מחיר מומלץ לצרכן: 49.90 ₪

בקרטון40 יח'

סבוניה
מק"ט: 99299

מחיר מומלץ לצרכן: 29.90 ₪

בקרטון40 יח'

מחזיק נייר טואלט
מק"ט: 99251

מחיר מומלץ לצרכן: 59.90 ₪

בקרטון80 יח'

רביעיית קולבים
מק"ט: 99268

מחיר מומלץ לצרכן: 39.90 ₪

בקרטון46 יח'

מתלה למברשת שיניים 
מק"ט: 16784

מחיר מומלץ לצרכן: 32.90 ₪

בקרטון50 יח'

קולבים לילדים
מק"ט: 16791

מחיר מומלץ לצרכן: 29.90 ₪

בקרטון100 יח'

3839

אביזרי אמבטיה



4041

אביזרי אמבטיה

אביזרים מונחים

"BELLA" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49240

כוס - מק"ט: 49257
סבוניה - מק"ט: 49264

מברשת אסלה - מק"ט: 49271

פלסטיק• 

"BARI" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49103

כוס - מק"ט: 49110
סבוניה - מק"ט: 49127

מברשת אסלה - מק"ט: 49134

פולירזין• 

"PEDOVA" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49165

כוס - מק"ט: 49172
מברשת אסלה - מק"ט: 49189

פולירזין• 

"LIBI" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49332

כוס - מק"ט: 49349
מברשת אסלה - מק"ט: 49356

פלסטיק• 



"VERONA" דיספנסר
מק"ט: 50802

פולירזין• 

אביזרי אמבטיה

"SOFT" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49288

כוס - מק"ט: 49295
מברשת אסלה - מק"ט: 49301

פלסטיק וגומי• 

"BERGAMO" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49141

כוס - מק"ט: 49158

פולירזין• 

"LUMINA" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49394

מברשת אסלה - מק"ט: 49400

פלסטיק• 

"BIANCO" סדרת
דיספנסר - מק"ט: 49363

כוס - מק"ט: 49370
מברשת אסלה - מק"ט: 49387

פלסטיק• 

"CLEAR" דיספנסר
מק"ט: 49318

אקריל• 

"DISH" דיספנסר
מק"ט: 49417

פלסטיק• 

4243
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אביזרי אמבטיה

וילונות אמבטיה

 50X80 שטיחון אמבטיה
במגוון צבעים

80X80X80 פינה למקלחת
מק"ט: 50826

80X80 פינה למקלחת
מק"ט: 50819

 140X260 מוט טלסקופי
מק"ט: 50857

 110X200 מוט טלסקופי
מק"ט: 50840

 70X120 מוט טלסקופי
מק"ט: 50833

מגיע במידות:
120/180
180/180
240/180

בועותלבן סאטן פסים

שנהבפרחי אביב

פרפרים פריחה כחולהאביב



•  המראות של LUGANO CLEAR מיוצרות במפעל חדיש עם הציוד המתקדם 
   מסוגו תוך שימוש בחומרים איכותיים ועם בקרת איכות מתקדמת.

•  הציפוי האחורי שעל המראה הוא בעל 5 שכבות הכוללות שימוש בנחושת, 
   כסף וצבעים שונים ונעשה במכונות אוטומטיות לחלוטין עם בקרה ממוחשבת. 

•  המפעל מייצר בעצמו גם את חלקי הפלסטיק, דבר שמבטיח שליטה על 
   האיכות והדיוק.

•  אנחנו שוקדים על פיתוח דגמים ועיצובים חדשים המותאמים לדרישות 
   השוק בישראל.

•  צוות LUGANO CLEAR עושה מאמצים רבים כדי להביא ללקוח את המוצרים 
   האיכותיים ביותר שאפשר ונותן אחריות של 3 שנים מפני קורוזיה.

LUGANO CLEAR סדרת

מראה דקורטיבית "קריסטל" -
מידות 20X28 ס"מ

מק"ט: 50314

ברזל בצביעת תנור למראה יוקרתי• 

מחיר מומלץ לצרכן: 149.90 ₪

מראה דו צדדית מגדילה עם תאורת לד 
היקפית - הפעלה באמצעות סוללות -

כולל מפסק ON/OFF - קוטר 15 ס"מ
מק"ט: 50277

זרוע מפרקית לכיוון נוח של הזווית והמרחק• 
ציפוי כרום ניקל איכותי ועבה• 
לשימוש גם בחדר האמבטיה• 
התקנה קלה - ברגים מצורפים• 

המוצר מגיע לא סוללות

מחיר מומלץ לצרכן: 219.90 ₪

מראת איפור שולחנית דו צדדית 
צד אחד - מגדילה פי 3
צד שני - מראה רגילה

קוטר 15 ס"מ
מק"ט: 50284

ציפוי כרום ניקל איכותי ועבה• 
לשימוש גם בחדר האמבטיה• 

מחיר מומלץ לצרכן: 99.90 ₪

מראה מגדילה קוסמטית עומדת -                        
15 ס"מ קוטר
מק"ט: 50291

מפרק סיבובי לכיוון נוח של המראה • 
ציפוי כרום ניקל איכותי ועבה• 
לשימוש גם בחדר האמבטיה • 

מחיר מומלץ לצרכן: 119.90 ₪
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מראה מגדילה עם תליית וואקום -
קוטר 15 ס"מ
מק"ט: 50246

נצמדת לכל משטח חלק בעזרת וואקום חזק• 
מגדילה פי 5 • 
ציפוי כרום ניקל איכותי ועבה • 

מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ₪

מראה מגדילה דו צדדית  -
פתיחת הרמוניקה - קוטר - 17 ס"מ

מק"ט: 50253

ציפוי כרום ניקל איכותי ועבה• 
מתאים לשימוש בחדר האמבטיה• 
התקנה קלה - ברגים מצורפים • 

מחיר מומלץ לצרכן: 149.90 ₪

מראה מגדילה דו צדדית לקיר - 
זרוע מפרקית לכיוון נוח של הזווית 

והמרחק - קוטר 15 ס"מ
מק"ט: 50260

ציפוי כרום ניקל איכותי ועבה• 
לשימוש גם בחדר האמבטיה• 
התקנה קלה - ברגים מצורפים• 

מחיר מומלץ לצרכן: 139.90 ₪

אביזרי אמבטיה

מראה מגדילה עומדת דו צדדית
עם תאורת לד היקפית

מק"ט: 50307

הפעלה באמצעות סוללות• 
 • ON/OFF כולל מפסק

המוצר מגיע לא סוללות

מחיר מומלץ לצרכן: 199.90 ₪



MADE OF IRON סדרת

•  המוצרים של MADE OF IRON מיוצרים בעבודת יד אישית ולכן
   כל מוצר הינו ייחודי ושונה.

•  הפינות המעוגלות, הצבע האיכותי והגימור המוקפד נועדו לתת
   חווית משתמש אחרת מאשר במוצרים הרגילים.

•  תהליך הייצור הרב–שלבי של מוצרי MADE OF IRON נועד להבטיח שהמוצר 
   המגיע ללקוח הוא ברמה הגבוהה ביותר שאפשר הן במראה הדקורטיבי והן 

   בתכונות המכניות.
•  המוצרים מיועדים לשימוש בתוך ומחוץ לבית ואף במקלחת, הודות לצביעה 
   מיוחדת באמצעות אבקה היוצרת ציפוי קשיח בעובי 80 מיקרון ויותר, המעניק 
   למוצר עמידות גבוהה בשחיקה גם לטווח הארוך והגנה מעולה מפני קורוזיה.
•  החברה משווקת את מוצריה לכל העולם ומעסיקה מעצבים ממדינות שונות 

   אשר שוקדים על פיתוח מוצרים בסגנונות שונים.

שלבי הייצור:
1( ניקוי המתכת מלכלוך - תהליכי ההכנה כוללים בין השאר "ניקוי חול" בגרגרי פלדה או חול בזלת. תהליכים אלו מבטיחים ניקוי פני השטח 

     וחספוסו ומבטיחים הדבקה טובה של הצבע.
2( שטיפת החול והאבק ע"י דטרגנטים שונים  

3( טבילת המוצר בצבע נגד חלודה. - הכנת שטח כימית המתבצעת באמבטיות טבילה.
4( צביעת המוצר תוך שימוש בטכנולוגיית POWDER COATING שבה הצבע מיושם כאבקה תוך שימוש בשדה מגנטי ש"נועל" אותו למתכת,

     עובר לתנור להתכה ולהתמזגות מושלמת. התזת אבקת הצבע נעשית באמצעות מערכת אקדחים אוטומטית עם אפשרות להתערבות  
     ידנית היכן שנדרש. בזמן התזת אבקת הצבע מתרחשת טעינה חשמלית של אבקת הצבע. כתוצאה ממשיכה חשמלית בין שני הרכיבים 

     ישנה הידבקות של האבקה למתכת.
5( "קליית" הצבע בתנור בשיטת "אוויר חם בתנועה". בשלב הקלייה מתרחשת תגובה כימית של מרכיבי האבקה אשר יוצרת לבסוף את 

      ציפוי הצבע על גבי המוצר. 
6( בקרת איכות ובדיקה יסודית של הצביעה.
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פח 25 ס"מ
וינטאג' פרחים - שמנת

מק"ט: 17637

מחיר מומלץ לצרכן: 89.90 ₪

פח 22 ס"מ
וינטאג' פרחים - שמנת

מק"ט: 17644

מחיר מומלץ לצרכן: 89.90 ₪

פח 28 ס"מ
וינטאג' פרחים - שמנת

מק"ט: 17620

מחיר מומלץ לצרכן: 89.90 ₪

מדף פינתי
וינטאג' מסולסל - שמנת

מק"ט: 17651

• מידות•33/33•ס"מ	

מחיר מומלץ לצרכן: 89.90 ₪

בקרטון4 יח'

מדף + קולבים
וינטאג' מסולסל - ברונזה

מק"ט: 17248

• רוחב•41•ס"מ	

מחיר מומלץ לצרכן: 139.90 ₪

בקרטון4 יח'

טבעת למגבת
וינטאג' מסולסל - ברונזה

מק"ט: 17576

מחיר מומלץ לצרכן: 59.90 ₪

בקרטון32 יח'



 - VIOLETTA סל כביסה
"ויולטה" בז' עם מכסה חום

נפח: 65 ליטר 
מק"ט: 02611

TIVA מכסי ביוב

מכסה רשת
מק"ט: 95646

מכסה רשת
מק"ט: 95561

מכסה רשת
מק"ט: 95547

מכסה ביוב
מק"ט: 95516

מכסה ביוב
מק"ט: 95134

מכסה דקורטיבי לכיסוי חור הניקוז
קוטר פנימי 9.6 ס"מ

מכסה-רשת דקורטיבי לכיסוי חור הניקוז
קוטר פנימי 9.6 ס"מ

מכסה ביוב
מק"ט: 95240

מכסה ביוב
מק"ט: 95035

מכסה ביוב
מק"ט: 95493

מכסה ביוב
מק"ט: 95264

מכסה רשת
מק"ט: 95554

מכסה רשת
מק"ט: 95523

מכסה רשת
מק"ט: 95646
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סלי כביסה

פח פלסטיק

 - VIOLETTA סל כביסה
"ויולטה" לבן

נפח: 65 ליטר 
מק"ט: 02613

נפח תאור מק"ט

90

פח פלסטיק עם מכסה - אפור

01247

65 01322

50 01339

25 01346



AMOS - "עמוס" מייבש כביסה 
בשיטת "כנפיים"

אורך מוטות כולל - 20 מטר
מק"ט: 21291

מוטות עבים וחזקים• 
צביעת תנור איכותית• 
 •UV חלקי פלסטיק עמידים לקרינת
בסיסים מונעי החלקה• 
קל לפתיחה וקיפול• 
מתקן יעודי לתליית נעלים ליבוש• 
משקל 4 ק"ג• 

OLyMPOS - "אולימפוס" 
מתקן ייבוש כביסה מאלומניום

אורך מוטות כולל - 22 מטר  
מק"ט: 20239

מוטות אלומניום  עבים וחזקים• 
חזק ועמיד לכמויות כביסה גדולות• 
 •UV חלקי פלסטיק עמידים לקרינת
בסיסים מונעי החלקה• 
קל לפתיחה וקיפול• 
מתקן יעודי לתליית גרביים בקלות• 
משקל 4.25 ק"ג• 

MINDOS - "מינדוס" מתקן ייבוש 
"מתלבש" על מעקה / חלון 

מק"ט: 20246

חזק ועמיד לכמויות כביסה גדולות• 
קל  לקיפול -אינו תופס מקום רב• 
צביעת תנור איכותית• 
חוטי מתכת עבים וחזקים• 
 •UV חלקי הפלסטיק עמידים לקרינת

MIRASS  סדרת מייבשי כביסה

נבחרת מנצחת של מייבשי כביסה לכל הצרכים
MIRASS - ענק הייבוש מאירופה 

רמה אחת מעל כולם

אביזרי אמבטיה
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מייבש כביסה דרינס 101
מק"ט: 13101

מוטות עבים וחזקים• 
צביעת תנור איכותית• 
 •UV חלקי פלסטיק עמידים לקרינת
בסיסים מונעי החלקה• 
קל לפתיחה וקיפול• 
מתקן יעודי לתליית נעלים ליבוש• 
משקל 4 ק"ג• 

מייבש כביסה אלומיניום
דרינס 102

מק"ט: 16102

מוטות אלומניום  עבים וחזקים• 
חזק ועמיד לכמויות כביסה גדולות• 
 •UV חלקי פלסטיק עמידים לקרינת
בסיסים מונעי החלקה• 
קל לפתיחה וקיפול• 
מתקן יעודי לתליית גרביים בקלות• 
משקל 4.25 ק"ג• 
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כונניות אחסון

כוננית מתכת 5 מדפים - 
"פירנצה"

 40X100X188 :מידות
מק"ט: 00299

צבע: מוכסף	 

כוננית מתכת 4 מדפים - 
"טלמאקו"

 30X84X160 :מידות
מק"ט: 62774

צבע: אפור מגורען	 

כוננית מתכת 4 מדפים - 
"טלמאקו"

 30X84X160 :מידות
מק"ט: 74401

צבע: לבן	 

כוננית מתכת + עץ 5 מדפים - 
"פוקרינו"

 40X90X180 :מידות
מק"ט: 05627

צבע: אפור מגורען	 

כוננית מתכת 5 מדפים - 
"קרוסר"

 40X92X172 :מידות
מק"ט: 63436

צבע: לבן	 

כוננית מתכת 5 מדפים - 
"קרוסר"

 40X92X172 :מידות
מק"ט: 63429

צבע: אפור מגורען	 



מושב אסלה מרופד
ירוק בקבוק

מק"ט: 07813

קיים במגוון רחב 
של גוונים:

מושב אסלה סגירה שקטה
מק"ט: 00001

מברשת אסלה
מק"ט: 23512

פומפה גומי
מק"ט: 82746

דוקרן יונים
מק"ט: 86435'
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