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סבח סוכנויות

חברת סבח סוכנויות מתמחה בייצור, ייבוא ושיווק של ברזים, כלים סניטריים וארונות אמבטיה.
 החברה הוקמה לפני למעלה מ-40 שנה ומלווה את לקוחותיה בנאמנות כבר 3 דורות 

ע"י משפחת סבח.
את מוצרינו אנו משווקים בסיטונאות מהמרכז הלוגיסטי של החברה הממוקם בצריפין 

לאולמות תצוגה ברחבי הארץ.
חברת סבח סוכנויות הינה מפיץ מורשה של מבחר מותגים מהארץ ומחו"ל 

כגון: חרסה, חמת, חמת מקלחונים, פלסאון, ליפסקי, גרואה ועוד

לחברה מערך שיווק בפריסה ארצית ואנשי מכירות בעלי ידע רב בתחום עיצוב חדרי אמבטיה
קהל היעד: אולמות תצוגה, בתי מסחר, סיטונאים, רשתות שיווק , מוסדות ציבור, בתי מלון, 

קבלנים ועוד

חברת סבח סוכנויות מקפידה על שלושה עקרונות המלווים אותה מיום היווסדה

 איכות - איכות המוצרים הינה ללא פשרות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
החברה מפתחת ומייצרת חומרים עמידים המותאמים לשימוש יומיומי ולטווח ארוך. 

האיכות באה לידי ביטוי החל משלב הייצור וכלה בתהליכי בקרת איכות קפדניים ביותר.

שירות - השירות הטוב שלנו משתקף בקשר השוטף עם לקוחותינו וביכולתנו להוות 
עבורם גוף עסקי המספק איכות, מקצועיות, זמינות ומרכז מידע לכל אדם פרטי או בעל

מקצוע הנמצא עימנו בקשר.

אמינות - ההגינות העסקית, הן מול לקוחותינו והן מול ספקינו, הינה הבסיס לכל פעילותנו.

*מחירון צרכן לא כולל מע"מ

ארונות אמבט 
16-7 סיטי  
32-17 אפוקסי  
38-33 אוקיינוס  
44-39 הייגלוס  
סילבר  52-45
60-53 פוסטפורמינג  
79-61 קלאסיק  
80 חלקים עליונים  

מקלחונים
 92-84 מקלחונים פינתיים 
 95-93 אמבטיונים  

אביזרי אמבטיה
99-98 אביזרי אמבטיה רימון  
אביזרי אמבטיה תמר  101-100
103-102 מוטות פינוק  

אביזרי אמבטיה
ברזי מטבח  107-106 
ברזי רחצה  109 
ברזי מים קרים  110 
111 אביזרים 

כלים סניטרים 
118-114 כיורים מונחים 
119 כיורי משטח זכוכית 
120 כיורי משטח ארט 
121 כיורי משטח רמון 
122 כיורי משטח מיני 
123 כיורי משטח ירדן 
124 כיורי רחצה 
125 כיורי מטבח 
126 אגניות 
129-128 אסלות 
130 הובלות והתקנות 

תיתכן סטייה של ±3% במידות המוצרים
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רגעים של קסם
ארונות רחצה 
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הנגריה 

גוף הארון: עץ סנדוויץ בגימור משתנה בהתאם לדגם
חזית: משתנה בהתאם לדגם 

מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ
פרזול חדשני: צירים ומסילות מתכת טריקה שקטה 

ארון ללא ידיות - פתיחה נוחה ע“י מגרעת
מראה קריסטלית

ארון שרות תואם תלוי/עומד לפי בחירה
אספקה: 21 ימי עבודה

ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:
כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן / פרגמון 

כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

סיטי

ניו יורק

טוקיו ,סידני

שמנת גלים

אלון מבוקע

אבן בטון

שחור גלים

שחור מבוקע

לבן גלים

לבן מבוקע

אבן טבעי

50

60

70

51

61

71

52

62

אבן  טופז 
72

דבלין ,לונדון

פריז ורומא
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ניו יורק סיטי 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

6080/75/70100/90120

3,6904,1254,9505,990ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

טריקה שקטה

120/100/90/80/75/70/60

 NEW

COLLE
CTION

ארון שרות ניו יורק גובה 110 רוחב 40 ס“מ מחיר 2,790
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120150

6,9907,990ארון תחתון ופלטה  

875מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

2,980

120150

6,9908,990ארון תחתון וכיור 

875מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

2,980

טריקה שקטהסיטי טריקה שקטהטוקיו סיטי 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440גובה 54 גובה 54

150/120 150/120

הארון מגיע עם קנט כסוף. ניתן לקבל קנט אלומיניום או תלת מימד בתוספת 990 ₪ לארוןהארון מגיע עם קנט כסוף. ניתן לקבל קנט אלומיניום או תלת מימד בתוספת 990 ₪ לארון

המחיר אינו כולל כיור מונח

כיור 150 ס"מחדש 

כיור 150 ס"מחדש 

סידני 

מראה עגולה להמחשה בלבד
מגרעת בגוון אפור בהיר מגרעת בגוון אפור בהיר
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6080/75/70100/90120

3,9904,4804,9905,590ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

6080/75/70100/90120

4,1904,6805,1905,790ארון תחתון ופלטה 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

טריקה שקטהפריז סיטי טריקה שקטהרומא סיטי 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54גובה 54

120/100/90/80/75/70/60120/100/90/80/75/70/60

ארון מגיע עם קנט כסוף. ניתן לקבל קנט אלומיניום או תלת מימד בתוספת 990 ₪ לארוןארון מגיע עם קנט כסוף. ניתן לקבל קנט אלומיניום או תלת מימד בתוספת 990 ₪ לארון

המחיר אינו כולל כיור מונח

מראה עגולה להמחשה בלבד מגרעת בגוון אפור בהיר מגרעת בגוון אפור בהיר



1415

6080/75/70100/90120

3,1904,2504,7905,880ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,4901,8202,1502,440

טריקה שקטהטריקה שקטהלונדון סיטי 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

120 100/90 80/75/70/60

ארון שירות  תלוי לונדון  מחיר  3,150

6080/75/70100/90120

4,2905,0805,4506,990ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,4901,8202,1502,440

דבלין סיטי 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

ארון שירות תלוי דבלין  מחיר  3,150

טריקה שקטה

120/100/90/80/75/70/60
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גוף הארון: עץ סנדוויץ בגימור אפוקסי מבריק
חזית: MDF ירוק - מיוחד לחדרים רטובים בגימור אפוקסי מבריק 

מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ
פרזול חדשני: צירים ומסילות מתכת טריקה שקטה 

ארון ללא ידיות - פתיחה נוחה ע“י מגרעת
מראה קריסטלית

ארון שרות תואם תלוי/עומד לפי בחירה
אספקה: 21 ימי עבודה

ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:
כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן / פרגמון 

כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

אפוקסי

שמנת מבריק לבן מבריק
4142

שחור מבריק
43
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עמית אפוקסי 

120/100/90/80/75/70/60

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

6080/75/70100/90120

4,1504,4905,1406,140ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

טריקה שקטה

120 100/90 80/75/70/60

נויה אפוקסי 

6080/75/70100/90120

2,7503,2503,8505,250ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

טריקה שקטה

ארון שירות  תלוי עמית  מחיר  3,675ארון שירות  תלוי עמית  מחיר  3,675
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עדי אפוקסי 

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה

6080/75/70100/90120

4,1504,4905,1406,140ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

קרן אפוקסי 

6080/75/70100/90120

2,7503,2503,8505,250ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

120 100/90 80/75/70/60

טריקה שקטה

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440גובה 54 גובה 54

ארון שירות  תלוי קרן מחיר  3,675ארון שירות  תלוי עדי מחיר  3,675
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120 100/90 80/75/70/60

לילך אפוקסי 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

טריקה שקטה

6080/75/70100/90120

2,1902,6503,0704,290ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

הדס אפוקסי 

6080/75/70100/90120

3,7904,0904,6805,590ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה
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אופק אפוקסי 

6080/75/70100/90120

3,7904,0904,6805,590ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

120/100/90/80/75/70/60

יוליה אפוקסי טריקה שקטה

6080/75/70100/90120

4,4704,9905,7506,670ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה

מגירת גלריה עם הגבהת זכוכית

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

ארון שירות  תלוי אופק מחיר  3,150
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רומיאו אפוקסי 

6080/75/70100/90120

4,4704,9905,7506,670ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה

120 100/90 80/75/70/60

ויקטוריה אפוקסי 

6080/75/70100/90120

2,9503,5804,1905,570ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

טריקה שקטה

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

ארון שירות  תלוי רומיאו מחיר  3,675
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120/100 90/80/75/70/60

הרודס אפוקסי 

6080/75/70100/90120

3,2403,9204,5405,940ארון תחתון וכיור 

500625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3601,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,9502,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

טריקה שקטה

120/100 90/80/75

תבור אפוקסי 

80/75100/90120

5,4705,8806,790ארון תחתון וכיור 

625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

2,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

טריקה שקטה
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120/100 90/80/75

ארבל אפוקסי 

80/75100/90120

5,4705,8806,790ארון תחתון וכיור 

625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

2,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

טריקה שקטה

120/100/90/80/75/70

אלה אפוקסי 

80/75/70100/90120

5,4705,8806,790ארון תחתון וכיור 

625750875מראה מעוצבת / מרחפת 

1,6201,7901,980ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

2,3502,6902,980

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

טריקה שקטה
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רומיאו

עדי

עמית

קרן

אופק

תבור הרודס

הדס

ארון שרות רוחב 30 ,35 או 40 ס"מ

4,550הרודס 

3,990תבור

3,150הדס

3,150אופק

3,675רומיאו 

3,675עמית

3,675עדי 

3,675קרן

 אפוקסי ארונות שירות 

190 190

25 25

25 25

25 25

45 45

110 110

110 110

110 110

וונגה ניקל
1211

גוף הארון: עץ סנדוויץ
חזית: עץ סנדוויץ מצופה פורמייקה במבחר גוונים עם פרופיל מעוצב 

ניתן לשלב מגרעת בגוון נוסף לפי בחירה
מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ

פרזול חדשני: צירים ומסילות מתכת טריקה שקטה
ארון ללא ידיות - פתיחה נוחה ע“י מגרעת
ארון שרות תואם: תלוי/עומד – לפי בחירה

אספקה: תוך 14 ימי עבודה
ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:

כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן/פרגמון 
כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

אוקיינוס



3435

אלמוג אוקיינוס 

6080/75/70100/90120

2,9753,4904,0255,490ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440גובה 54 גובה 54

120/100/90/80/75/70/60

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקהניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה

לגונה אוקיינוס טריקה שקטה

6080/75/70100/90120

3,1503,6754,2005,590ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה

מגירת גלריה עם הגבהת זכוכית ארון שירות תלוי אלמוג במחיר 2,590ארון שירות תלוי אלמוג במחיר 2,590



3637

120 100/90 80/75/70/60

גל אוקיינוס 

6080/75/70100/90120

2,0902,6253,1504,200ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

טריקה שקטה

90/80/75/70/60120/100

דוגית אוקיינוס 

6080/75/70100/90120

2,9753,4904,0255,490ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

טריקה שקטה

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440גובה 54 גובה 86 ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקהניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה

ארון שירות תלוי אלמוג במחיר 2,590ארון שירות תלוי אלמוג במחיר 2,590



3839

ארונות שירות אוקיינוס 

ארון שרות רוחב 30 ,35 או 40 ס"מ

3,690חופים 

2,590אלמוג

חופים אלמוג תלוי

190

25

45

110

שמנת מעוטר
50

אדום מעוטר ארגמןשחור חצות שחור מעוטר
48030147

לבן מעוטר
49

גוף הארון: עץ סנדוויץ
חזית: פורמייקה מעוצבת היי גלוס

מסגרת חזית: קנטים אלומיניום 
מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ

פרזול חדשני: צירים ומסילות מתכת טריקה שקטה
מראה קריסטלית

ארון שרות תואם: תלוי/עומד, לפי בחירה
אספקה: תוך 14 ימי עבודה 

ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:
כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן / פרגמון 

כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

הייגלוס

לבן מבריק
41

שמנת מבריק
42

שחור מבריק
43



4041

ברקת הייגלוס 

6080/75/70100/90120

4,2905,0805,4506,990ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,4901,8202,1502,440

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה

120 100/90 80/75/70/60

ענבר הייגלוס 

6080/75/70100/90120

3,1904,2504,7905,880ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,4901,8202,1502,440

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקהגובה 54

טריקה שקטה

ארון שירות תלוי ענבר במחיר 2,990



4243

120 100/90 80/75

ספיר הייגלוס 

80/75100/90120

5,0805,4506,990ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,3501,4701,590ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,8202,1502,440

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

יהלום הייגלוס טריקה שקטה

6080/75/70100/90120

4,2905,0805,4506,990ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,3501,4701,590ארונית צד ומראה 

ארונית קלפה/
ארונית מראה

1,4901,8202,1502,440

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120/100/90/80/75/70/60

טריקה שקטה



4445

ארונות שירות הייגלוס 

ארון שרות רוחב 30 ,35 או 40 ס"מ

 A3,590

B3,990

C4,980

2,990ענבר

Aענבר B C

190

45

25

4545

190 190

110

שמנת מט
08

ניקל
12

דובדבןמעושן קפה
150910

וונגה אגס
0711

גוף הארון: עץ סנדוויץ
חזית: פוסטפורמינג בשילוב זכוכית לפי בחירה 

דלתות/מגירות מעוצבות בשילוב פרופיל עץ שטוח
מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ

פרזול: צירים טלסקופיים  
מראה קריסטלית 

ארון שרות תואם: תלוי/עומד – לפי בחירה
אספקה: תוך 14 ימי עבודה

ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:
כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן / פרגמון 

כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס"מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש"ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

סילבר

גווני זכוכית לבחירה: חלבי, לבן נוצץ ושחור נוצץ



4647

120 60100/90 80/75/70

גלאקסי סילבר 

6080/75/70100/90120

2,0652,6602,9904,490ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

120 100/90 80/75/70

נטו סילבר 

80/75/70100/90120

2,2802,5903,990ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

שילוב זכוכית בדלתות הארון בלבד



4849

דניאלה סילבר 

80/75/70100/90120

2,9103,2404,740ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120/100/90/80/75/7090/80/75/70120/100

כוכבים סילבר 

80/75/70100/90120

2,6602,9904,490ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

שילוב זכוכית בדלתות ובמגירות הארוןשילוב זכוכית בדלתות הארון בלבד



5051

120 100/90 80/75/70/60

ונוס סילבר 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

6080/75/70100/90120

1,9752,6602,9904,490ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

שילוב זכוכית בדלתות ובמגירות הארון



5253

קסום

ארון שרות רוחב 30 ,35 או 40 ס"מ

 A2,770

B3,150

C3,490

1,890קסום 

ארונות שירות סילבר 

A B C

190

45

25

4545

190 190

110

פרופיל מעוגל

פרופיל ישר

דובדבןמעושן קפה

שמנת מט

ניקל

15

08

12

0910

וונגה אגס
0711

גוף הארון: עץ סנדוויץ
חזית: פוסטפורמינג דלתות/מגירות עם פרופיל מעוצב

פרזול: צירים טלסקופיים
מראה קריסטלית

מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ
ארון שרות תואם: תלוי/עומד – לפי בחירה

אספקה: תוך 14 ימי עבודה
ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:

כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן/פרגמון 
כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

פוסטפורמינג

זכוכית



5455

120 100/90 80/75/70

שביט פוסטפורמינג 

80/75/70100/90120

2,0902,4503,590ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120 100/90 80/75/70/60

לשם פוסטפורמינג 

6080/75/70100/90120

1,6902,1702,5403,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

שילוב זכוכית בדלתות הארון בלבד



5657

120 100/90

צדק פוסטפורמינג 

6080/75/70100/90120

1,6402,0902,4503,590ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

80/75/70/60

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120 100/90 80/75/70/60

נוגה פוסטפורמינג 

6080/75/70100/90120

1,3901,8902,1903,290ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86



5859

120 100/90

אור פוסטפורמינג 

6080/75/70100/90120

1,9902,4903,2503,890ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

80/75/70/60

אורנוס פוסטפורמינג 

120 100/90

דגם זה מיוצר בפרופיל מעוגל בלבד 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

80/75/70/60 6080/75/70100/90120

1,6902,1702,5403,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 



6061

A D

ארון שרות רוחב 30 ,35 או 40 ס"מ

 A1,990

B2,290

C2,690

 D2,490

תוספת עומק עד 45 ס"מ לארון שרות 290 שקלים

B C

ארונות שירות פוסטפורמינג 

190

33 333333

190 190 190

 קנבס אפור קנבס חאקיקנבס בז'
878685

אפור פסים

כחול פסים

מעושן

אגס

זוברנו וונגה

מולבן

ניקל

אגוז טבעי

דובדבן

חום פסים

לבן מחורץ

שמנת מחורץ

אלון

אגוז יער

שחור מחורץ

לבן מט

שמנת מט

מוזהב

אגוז דובדבן

וונגה

לבן מבריק

שמנת מבריק

אגוז מעושן

קפה

41

42

02

15

44

45

20

19

46

06

08

23

36

11

21

12

03

10

24

14

13

09

07

22

גוף הארון: עץ סנדוויץ
חזית: עץ סנדוויץ מצופה פורמייקה במבחר גוונים

פרזול: צירים טלסקופיים
מראה קריסטלית

מידות: 150 ,60,70,75,80,90,100,120 ס“מ
ארון שרות תואם: תלוי/עומד – לפי בחירה

אספקה: תוך 14 ימי עבודה
ניתן לקבל את הארון עם כיורי משטח:

כיור משטח ישר דגם ארט עומק 47 ס“מ גוון לבן/פרגמון 
כיור משטח ישר דגם רמון עומק 39 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח
כיור משטח ישר דגם מיני עומק 36 ס“מ גוון לבן בלבד בתוספת 440 ש“ח

כיור משטח זכוכית לבן או שחור  במידות: 60,80,100,120 ס“מ בתוספת 440 ש“ח

קלאסיק

חדש חדש חדש

שחור מבריק
43



6263

120/100/90/80/75/70/60

טל קלאסיק 

6080/75/70100/90120

2,6603,1903,7804,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

9301,1901,3201,490ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקהגובה 54

טריקה שקטה

120/100/90/80/75/70/60

זהבית קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,8502,0802,3203,450ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

שדרוג למסילות מתכת טריקה שקטה בתוספת של 875 ש"ח סה"כ לארון

ארון שירות תלוי שקד מחיר 2,090



6465

120 100/90 80/75

תמר קלאסיק 

80/75100/90120

3,2903,7954,680ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1901,3201,490ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה

טריקה שקטה

120 100/90 80/75/70/60

שקד קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,7802,4102,8403,890ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

9301,1901,3201,490ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה

טריקה שקטה

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה



6667

100/90 80/75/70/60

איה פלוס קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,4902,1302,2503,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54

120120 100/90 80/75/70/60

איה קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,1901,8301,9503,390ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 54



6869

55 55

1,350ארון תחתון וכיור 

375מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה /
1,490ארונית מראה 

קורל קלאסיק 

עומק 33 דלת אחת2 דלתותגובה 54

55 55

1,550ארון תחתון וכיור 

375מראה מעוצבת / מרחפת 

ארונית קלפה /
1,490ארונית מראה 

נטלן קלאסיק 

עומק 33 גובה 54

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה

טריקה שקטה

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה



7071

120/100/90/80/75/70/60

רועי קלאסיק 

6080/75/70100/90120

3,0903,6904,2905,480ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

9301,1901,3201,490ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

טריקה שקטה

120/100/90/80/75/70/60

אופיר קלאסיק 

6080/75/70100/90120

3,0903,6904,2905,480ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

9301,1901,3201,490ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה

טריקה שקטה

ניתן לבחור גוון מגרעת מתוך כלל גווני הפורמייקה



7273

120/100 90/80/75/70

קשת קלאסיק 

80/75/70100/90120

3,2203,5905,290ארון תחתון וכיור 

520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120 75/70/60

ירח קלאסיק 

100/90/80 6080/75/70100/90120

1,4902,1302,2503,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86



7475

120 100/90 80/75/70/60

ענן קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,4902,1302,2503,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120 100/90 80/75/70/60

לירון קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,4902,1302,2503,690ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86



7677

120/100/90

מונה קלאסיק 

100/90120

3,5904,180ארון תחתון וכיור 

650790מראה מעוצבת / מרחפת 

1,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
2,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86

120 100/90 80/75/70/60

אילי קלאסיק 

6080/75/70100/90120

1,1901,8301,9503,390ארון תחתון וכיור 

375520650790מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,1801,350ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,1502,440ארונית מראה 

עומק סטנדרטי 47. עומק 36 או 39 בתוספת 440 גובה 86



7879

105 85/65/55

כוכב קלאסיק 

65/55 85105

9901,2901,550ארון תחתון וכיור 

375520650מראה מעוצבת / מרחפת 

7901,0601,180ארונית צד, מראה וקרניז 

ארונית קלפה /
1,4901,8202,150ארונית מראה 

 ארון זה נמכר עם כיור משטח דגם ירדןגובה 86

ארונות שירות קלאסיק 

A

ארון שרות רוחב
35,30 או 40 ס”מ

 A1,975

B2,150

C2,680

2,090שקד תלוי

1,790איה תלוי

1,790יהל תלוי

תוספת עומק עד 45 ס“מ 
לארון שרות 290 שקלים

B C

שקד תלויאיה תלוייהל תלוי

190

110

25 25 25

333333

110 110

190 190



8081

מראות וחלקים עליונים 

קלפה 
גובה 50 ס"מ 
עומק 14 ס“מ

מרחפת 
גובה 70 ס“מ 

פלזמה 
גובה 70 ס“מ 

מעוצבת 
גובה 70 ס"מ

ארונית צד 
מראה וקרניז 
גובה 70 ס“מ

עומק 14 ס“מ

חדש

ארונית מראה 
גובה 70 ס"מ

עומק 14 ס“מ

מחירון  מראות פלזמה 

1,100מידה 60 

1,290מידה 80

1,550מידה 100

1,740מידה 120

מיוצר בצבעי זכוכית:
שחור, לבן, שמנת, כסוף



8283

בקצף החיים
מקלחוני0



8485

2 דלתות נפתחות פנימה והחוצה 
פרופיל ניקל איכותי וצירים מתרוממים
מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

מחיר: 1,238 גולן צירים פינתימקלחון 

מחיר 80/80: 1,238
מחיר 80/90: 1,975 
מחיר 90/90: 1,238

2 קבועים + 2 דלתות הנפתחות פנימה והחוצה
פרופיל ניקל איכותי וצירים מתרוממים   
מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

מחיר: 1,725קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

שרון צירים 2+2 מרובע מקלחון 



8687

מקלחון ’הרמוניקה‘ כאשר כל דופן בנויה משתי דלתות 
המתקפלות ונצמדות לקיר 

מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט
מחיר: 1,975

לופ ’הרמוניקה‘ LOOP מקלחון 

2 קבועים + 2 דלתות הנפתחות פנימה והחוצה
פרופיל ניקל איכותי וצירים מתרוממים   
מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט
מחיר: 1,725

גלית צירים 2+2 מעוגל מקלחון 



8889

2 קבועים + 2 דלתות הנפתחות פנימה והחוצה
פרופיל ניקל איכותי וצירי ניקל מעוצבים

מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט
מחיר: 1,975

הדר צירים 2+2 מרובע מקלחון 

דופן אחת קבועה ודופן שניה הכוללת שתי דלתות הנפתחות פנימה והחוצה
ניתן להתקין את הדופן הקבועה מימין או משמאל

פרופיל ניקל איכותי וצירים מתרוממים   
מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

מחיר: 2,100קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

דפנה דופן קבועה + דופן 2 דלתות  מקלחון 



9091

דופן קבועה מכל צד ושתי דלתות נפתחות על גבי מסילה. 
פרופילים אל חלד יחודיים. 

גלגלים כפולים איכותיים
מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה 185 ס“מ, זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

מחיר: 1,050קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

אלון הזזה מרובע מקלחון 

דופן קבועה מכל צד ושתי דלתות מעוגלות נפתחות על גבי מסילה
פרופילים אל חלד ייחודיים 
גלגלים כפולים איכותיים  

מידות: 76.5 עד 79 או 86.5 עד 89 ס“מ
גובה: 185 ס“מ, זכוכית מחוסמת 6 מ“מ

מחיר: 1,125קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

רותם הזזה מעוגל מקלחון 



9293

2 דלתות סימטריות הנפתחות פנימה והחוצה 
פרופיל ניקל איכותי וצירים מתרוממים

מידות   70 עד 140 ס"מ
גובה 185 ס“מ

זכוכית מחוסמת 6 מ“מ
קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

אודם צירים חזית מקלחון 

מחיר: 1,238
מחיר: 1,450
מחיר: 1,725
מחיר: 988מחיר: 1,975

דופן קבועה 50 ס“מ וכנף במידה 70 ס“מ 
הנפתחת 180 מעלות פנימה והחוצה

גובה 140 ס“מ. זכוכית מחוסמת 6 מ“מ
קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים, גרניט

כולל ידית משולבת מתלה מגבת

שיר אמבטיון 

70 עד 95
95 עד 110

110 עד 125
125 עד 140



9495

אמבטיון הבנוי משתי דלתות הרמוניקה בנות 60ס“מ כל-אחת, 
המתקפלות ונצמדות לקיר

גובה: 1.40 ס“מ.
זכוכית מחוסמת 6 מ“מ.

קיים בגימור זכוכית: שקוף, פסים וגרניט.
מחיר: 1,450

לירז ’הרמוניקה‘אמבטיון 

דלת אחת של 80 ס“מ הנפתחת 180 מעלות פנימה והחוצה
גובה: 1.40 ס“מ

זכוכית מחוסמת 6 מ“מ
קיים בגימור זכוכית : שקוף, פסים וגרניט

ידית משולבת מתלה מגבת

דופן צד קבועה מתאים לאמבטיות ברוחב 70 ס"מ
גובה: 1.40 ס"מ

זכוכית מחוסמת 6 מ"מ.
קיים בגימור זכוכית: שקוף , פסים וגרניט

מחיר: 890מחיר: 890

דופן צד  אמבטיון  נועםדן



9697

בועות סבון חלומיות
אביזרי אמבטיה



9899

מתקן תלוי לסבון נוזלי
מחיר 522

וו תליה
מחיר 106

403998

403986

מחזיק נייר טואלט
מחיר 328

מתקן תלוי למברשות שיניים
מחיר 423

403983

403968

מתקן תלוי למברשת אסלה
מחיר 513

מחזיק מגבת
מחיר 347

403981

403980

מתקן תלוי לסבון מוצק
מחיר 412

403999

רימון אביזרי אמבטיה 

יוקרה באחריות
לכל החיים

403982
מדף זכוכית

מחיר 822

403924
מתלה מגבת

מחיר 628

 403948
מתלה 2 מגבות

מחיר 747

403922
מתלה 4 מגבת

מחיר 1,095



100101

מתקן תלוי לסבון נוזלי
מחיר 310 

מתקן תלוי לסבון מוצק
מחיר 218

וו תליה כפול
מחיר 124

504197

504198

504187

מחזיק נייר טואלט כפול
מחיר 220 

וו תליה 
מחיר 118

מתקן תלוי למברשת שיניים 
מחיר 234 

504184

504186

504168

מחזיק מגבת
מחיר 244

מחזיק נייר טואלט
מחיר 193 

מתקן תלוי למברשת אסלה
מחיר 364

504180

504183

504181

תמר אביזרי אמבטיה 

יוקרה באחריות
לכל החיים

504148
מתלה 2 מגבות

מחיר 320

504182
מדף זכוכית

מחיר 268

504124
מתלה מגבת

מחיר 298

504122
מתלה 4 מגבות

מחיר 756



102103

8001
פומה

מחיר 1,160

2001
יגואר

מחיר 990 

6001
טייגר

מחיר 1,095 

מוטות פינוק 

חדשחדשחדש

ניתן לשלב סבוניה במוטות טייגר ויגואר בעלות של 99 ₪

BRASS

10100
בריסל ארוך קבוע

מחיר 950

01410
סופיה קצר מסתובב

מחיר 990

10101
בריסל קצר מסתובב

מחיר 950



104105

שפע של מים 
ברזים



106107

ברזי 

717609
ברבור ארוך

מחיר 239
SHOWERTEC

מטבח

717605
ברז פרח ארוך

מחיר 214

717607
ברז מהקיר פיה ארוכה

מחיר 289

SHOWERTEC

793980
פרח נשלף פיה עם קפיץ

מחיר 1,150

793400
פרח נשלף למטבח

מחיר 990

702509
סטיק ארוך
מחיר 390

793358
פרח נשלף °90 למטבח

מחיר 1,290

717602
פרח אלכסוני נשלף 

למטבחמחיר 370

ברזי מטבח 
איכותיים

702909
ברבור סטיק מרובע גבוה למטבח

מחיר 490
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702907
ברבור סיטק פיה קצרה ישרה

מחיר 440

702507
סטיק קצר
מחיר 370

SHOWERTEC

רחצהברזי 

702350
אינטרפוץ סטיק 3 דרך קומפלט

מחיר 345

SHOWERTEC

717601
טלפון אמבטיה

מחיר 298

717606
ברז מהקיר פיה קצרה

מחיר 274

702908
ברבור סטיק פיה בינונית ישרה

מחיר 450

702508
סטיק בינוני

מחיר 380

717608
ברבור קצר

מחיר 229

702380
אינטרפוץ סטיק 4 דרך קומפלט 

מחיר 485

717604
ברז פרח קצר

מחיר 199
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מים קרים ברזי 

SHOWERTEC

509859
פרח מים קרים

מחיר 135

509701
ברז מים קרים מהקיר

מחיר 124

509502
פרח מים קרים

מחיר 245

509826
פרח מים קרים קלאסיק

מחיר 195

508702
פרח ברבור מים קרים

מחיר 320

702401
פרח מים קרים סטיק

מחיר 380

 אביזרים

 903010
נקודת מים עגולה+מתלה

מחיר 98

 904006
זרוע עגולה לראש מקלחת

אורך 30 ס“מ
מחיר 124

 903011
נקודת מים עגולה

מחיר 68

נקודת מים קרין 
מחיר 35

 904015
זרוע מרובעת לראש מקלחת

אורך 40 ס“מ
מחיר 215

 903025
נקודת מים מרובעת+מתלה

מחיר 98

סיפון רחצה ניקל +ונטיל קליק 
מחיר 220

ברז ניל משולב "3/4+"3/8
מחיר 58

ברז כביסה כדורי קטן "3/4
מחיר 22

ברז ניל קצר "1/2 או "3/8
מחיר 15.90

ברז ניל כפול "3/8+ "3/8
מחיר 55

ברז ניל ארוך "1/2 או "3/8
מחיר 19.50

BRASS
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טיפות של שמחה
כלים סניטרים
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4060 ליטל
רוחב 60 . עומק 41 . גובה 15

לבן 625

3059 ספיר
רוחב 59 . עומק 39 . גובה 21

לבן 625
פרגמון 685

3041 ימית
רוחב 41 . עומק 33 . גובה 15

לבן 490
פרגמון 540

3070 דנה
רוחב 49 . עומק 35 . גובה 14

לבן 540

3040 נטע
קוטר 40 . גובה 14 

לבן 540

3039 מאי
קוטר 39 . גובה 16 

לבן 540
פרגמון 590

3049 כלנית
קוטר 49 . גובה 13 

לבן 625

3043 פלג
רוחב 40 . עומק 35 . גובה 10

לבן 540

כיורים מונחים 
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4057 דקל
רוחב 57 . עומק 46 . גובה 16

לבן 625
פרגמון 685

4095 ארד
רוחב 50 . עומק 24 . גובה 13

לבן 540
פרגמון 590

4051 ורד
רוחב 51 . עומק 36 . גובה 13

לבן 625
פרגמון 685

4041 נבו
רוחב 41 . עומק 41 . גובה 13

לבן 625

כיורים מונחים 

4047 ניצן
רוחב 47 . עומק 35 . גובה 15

לבן 625

4052 נוי
רוחב 52 . עומק 41 . גובה 16

לבן 625

4038 טליה
רוחב 38 . עומק 28 . גובה 11

לבן 540

4046 עדי
רוחב 46 . עומק 46 . גובה 16

לבן 625

4059 מרס
רוחב 60 . עומק 41 . גובה 13

לבן 625

4030 רינת
רוחב 33 . עומק 29 . גובה 10

לבן 490
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3062 יסמין
רוחב 63 . עומק 42 . גובה 16

לבן 625
פרגמון 685

3039 מירב
רוחב 42 . עומק 31 . גובה 15

לבן 540

3049 מורן
רוחב 61 . עומק 41 . גובה 12

לבן 625

3040 אביב
רוחב 60 . עומק 40 . גובה 15

לבן 540

כיורים מונחים 

כיור משטח זכוכית 60 ס"מ 
רוחב 61 . עומק 47

16080 לבן 1,225
16031 שחור 1,225

כיור משטח זכוכית  100 ס"מ 
רוחב 101 . עומק 47

10080 לבן 1,550
10031 שחור 1,550

כיור משטח זכוכית  120 ס"מ 
רוחב 121 . עומק 47

12080 לבן 1,975
12031 שחור 1,975

כיור משטח זכוכית  80 ס"מ 
רוחב 81 . עומק 47

18080 לבן 1,450
18031 שחור 1,450

זכוכיתכיורי משטח 

119
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סדרת ארט כיורי משטח 

150

47

70 או 75 או 80

47

לבן 950
פרגמון 1,040

47

לבן 725 
פרגמון 795

60

47

90 או 100 או 120 או 150

לבן 1,050 
פרגמון 1,150

לבן 1,475
פרגמון 1,620

לבן 2,980 

לבן 3,670 

120 90150 או 100 

150

סדרת רמון כיורי משטח 

120

39

39

לבן 1,975 

90 או 100

לבן 1,550

60

39

לבן 1,225

70 או 75 או 80

39

לבן 1,450
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75

60

80

90 או 100

36

36

36

36

122

לבן 1,225

לבן 1,450

לבן 1,450

לבן 1,550

סדרת מיני כיורי משטח 

123

לבן 725 
פרגמון 795

לבן 475
פרגמון 520

לבן 450

לבן 800
פרגמון 880

65

37 50

55

35 44

37 50

85

37 50

105

סדרת ירדן כיורי משטח 
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כיור רחצה + רגל אלמוג
 56X45 מידות

לבן 490
פרגמון 540

כיור רחצה 50 נרקיס
50X41 מידות

לבן 160
פרגמון 175

כיור משטח לילי 
 55X33 מידות

לבן 625
פרגמון 685

כיור רחצה 40 סביון
 38X31 מידות

לבן  150
פרגמון  165

כיור תחתון קטן
 51X40 מידות

לבן 225
פרגמון 248

כיור תחתון גדול
 56X44 מידות

לבן 247
פרגמון 272

כיורי רחצה

כיור מטבח בודד מחרס 
 60X40 מידות

לבן 365
פרגמון 395

כיור מטבח בודד מחרס 
 50X40 מידות

לבן 445
פרגמון 490

 כיורי מטבח
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אגנית מרובעת

אגנית מעוגלת

אגנית מלבנית

אגנית מלבנית

פרגמוןלבןמידה

70/70750825

80/80688754

90/901,0451,145

לבןמידה

72/901,200

80/1001,900

לבןמידה

80/1201,975

פרגמוןלבןמידה

80/80880970

90/901,0901,200

אגניות 
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אסלות 

מונובלוק ליאור 
קומפלט עם מושב איכותי 

סגירה שקטה כולל מנגנון דו-כמותי 
לבן 950 / פרגמון 1040

מונובלוק טרויה 
קומפלט עם מושב אסלה 

ומנגנון דו-כמותי
לבן 810

אסלה יורו 
לבן 235

פרגמון 259

מונובלוק יעל 
קומפלט עם מושב איכותי 

סגירה שקטה כולל מנגנון דו-כמותי 
לבן 950 / פרגמון 1040

 APOLLO אסלה תלויה
כולל מושב אסלה הידראולי
אורך: 55 רוחב: 35 גובה: 38 

לבן 525 / פרגמון 585

אסלה תלויה ניאו
כולל מושב אסלה איכותי עם צירי נירוסטה

לבן 595 / פרגמון 645

אסלה תלויה פרינדלי
כולל מושב אסלה איכותי הידראולי

לבן 1,450 / פרגמון 1,590

מונובלוק מירה
קומפלט עם מושב אסלה 

ומנגנון דו כמותי 
לבן - 990/פרגמון 1,090 

שיווק בלעדי
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 מחיר הובלה והתקנת ארון בודד בבית לקוח :
 אזור המרכז (03) 350 ש”ח
 שאר אזורי הארץ 400 ש”ח

 על התקנה של ארון בגודל 120 – תחול תוספת של 50 ש”ח לארון
 על התקנה של ארון בגודל 150 – תחול תוספת של 200 ש”ח לארון

 על התקנה של ארון תלוי – תחול תוספת של 50 ש”ח לארון
 התקנת ארונות בבית לקוח ללא מעלית – מעל קומה שנייה 

תוספת של 50 ש”ח לכל קומה
 ארון אמבט נוסף באותה דירה 200 ש”ח לארון

 התקנת ברז וסיפון 150 ש”ח 
 תוספת להתקנת ארון שרות 150 ש”ח

 הובלת ארון לבית הלקוח – פריקת מדרכה 150 ש”ח לארון
 פרוק ארון או כיור קיים בבית לקוח 250 ש”ח 

 במידה ומתקין יגיע לבית הלקוח לאחר תאום מראש, 
ולא ניתן להרכיב את הארון בבית הלקוח והסיבה הינה בעיית לקוח 

כגון: גודל לא מתאים ו/או המקום לא מוכן – יחויב הלקוח ב- 50% מדמי ההתקנה
 התקנת מקלחון 300 ש"ח

דגשים נוספים :
1. ההתקנה אינה כוללת חיבורי חשמל ואינסטלציה

במידה והלקוח מעוניין, ישלם הלקוח עבור עבודות אלו
2. התקנות או נתינת שירות מעבר לגבול הקו הירוק יהיו באישור ובתאום מראש

3. תשלום בגין ההתקנה ישולם ישירות למתקין במזומן
4. כל מחירי ההובלה וההתקנה נטו וכוללים מע"מ

כל ארונות האמבטיה מיוצרים לפי הזמנה 
ואינם ניתנים לביטול ו/או שינוי לאחר אישור ההזמנה

אנשי קשרהובלות והתקנות 

כתובת מיילניידמשרד סוכני מכירות 
052-2444077yakov@sebach.co.ilיעקב לוי 

052-7767888tzvika@sebach.co.ilצביקה קוצ'רו
052-3223130shlomi@sebach.co.ilשלומי אביזדריס

052-8895188vaitzman@sebach.co.ilשי ויצמן 

052-2946406nuna@sebach.co.ilשי נונה 

052-5064808elihe@sebach.co.ilאלי הרשקו

052-7555198amir@sebach.co.ilאמיר כחל

מנהל מכירות 
08-6706910052-2501392danny@sebach.co.ilדני אליקים 

מנהל לוגיסטי 
08-6706912052-6076607itay@sebach.co.ilאיתי נחמני

הזמנות 
08-6706902revital@sebach.co.ilרויטל מעטוף

08-6706901sales@sebach.co.ilאשרת פטק

הנהלת חשבונות 
08-6706909yoav@sebach.co.ilיואב ערוסי 

שרות לקוחות 
08-6706913yonit@sebach.co.ilיונית אברמוב

תיאום התקנות 
08-6706907liron@sebach.co.ilלירון מהלל 

פרסום ושיווק 
08-6706906052-4403344merav@sebach.co.ilמירב סננס 

סטיילינג: קרן ברקצילום: כפיר חרביעיצוב והפקה: לילך קושמרו

טקסטיל, שטיחים ומגבות - פוקס הום . רהיטים, כלים, צמחים, דקורציה וכלי אמבט - פלוראליס . כסאות, הדומים, תמונות, פירזול ואביזרי נוי - טורקיז האוס .
 . kav רהיטים וכלים מחומרי ראטן וקש טבעיים - קנה'קש . סבונים, נרות וסלסילות - שי פלאסט, כפר הס . מגבות פיקה עם ידיות עור- סטודיו 

שטיחי כותנה סרוגים בעבודת יד- פיצקדולים - פיצקדולים.

www.sebach.co.il

שנה אחריות על כל ארונות 

האמבט והמקלחונים

*שנת אחריות נוספת בהתקנת חברה 

לארונות אמבטיה



פארק  לוגיסטי צריפין, מחסן 107 
טל 08-9249315  פקס  08-9249458  

www.sebach.co.il


