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כְרֹומֹו וִריצְמֹונְד לבן New Chromoנְיּו-

38

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

CR כרום 
ניו כרומו

 לבן Wהספק
ריצ׳מונד

 זהב מט Gהספקשחור Bהספק
RG רוזגולד מט

גימורים הספק
מיוחדים

הספק

69/40694013₪ 2,640 100w--------₪ 4,550 300w₪ 6,052 300w₪ 13,000 300w
69/50695013₪ 3,510 200w₪ 2,350 300w₪ 4,950 300w₪ 6,600 300w₪ 13,000 300w
69/60696013₪ 3,861 200w₪ 2,586 300w₪ 5,100 300w₪ 6,783 300w₪ 13,000 300w
69/75697513₪ 3,850 300w--------₪ 5,500 ----₪ 7,315 ----₪ 13,000 300w
96/50965017₪ 4,231 200w₪ 2,668 300w₪ 5,500 300w₪ 7,480 300w₪ 13,000 300w
96/60966017₪ 4,654 400w--------₪ 5,700 ----₪ 7,581 ----₪ 13,000 300w

118/401184022--------₪ 4,169 400w₪ 6,490 400w₪ 8,632 400w₪ 13,000 400w
118/501185022₪ 4,954 300w₪ 3,251 600w₪ 6,050 600w₪ 8,250 600w₪ 13,000 600w
118/601186022₪ 5,449 400w--------₪ 6,600 ----₪ 8,778 ----₪ 13,000 600w
154/501545028₪ 5,984 400w--------₪ 7,500 ----₪ 9,975 ----₪ 14,500 600w
154/601546028--------₪ 3,646 700w₪ 7,500 700w₪ 11,083 700w₪ 14,500 700w
177/501775033₪ 7,749 500w₪ 6,200 700w₪ 10,600 700w₪ 14,098 700w₪ 18,000 700w

 .RG לגימור רוזגולד מט הוסף ,G לגימור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,W לגימור לבן הוסף ,CR מקט - לגימור כרום הוסף* 
לגימורים מיוחדים:  רוזגולד 17, ניקל סאטן 57, ברונזה 27, ניקל מוברש 36, ניקל מושחר 57

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

הנמכר ביותר!

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 
מתאם גימורים 

מיוחדים: 1,600 ₪
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 גימורים מיוחדיםרוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום
עמוד 32



 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

הספקאנטרסייט

96/5096/50ANT17₪ 5,500 300w
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 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

CR הספק כרוםW הספקלבןB הספקשחורG זהב מט 
RG רוזגולד מט

גימורים הספק
מיוחדים

הספק

100/50100587------------------------₪ 9,510 400w₪ 13,000 300w
128/581285814₪ 6,160 300w₪ 5,060 400w₪ 7,150 400w₪ 9,510 400w₪ 13,000 300w
128/731287314₪ 7,150 300w₪ 6,050 400w₪ 7,600 400w₪ 10,108 400w₪ 14,000 300w

 .RG לגימור רוזגולד מט הוסף ,G לגימור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,W לגימור לבן הוסף ,CR מקט - לגימור כרום הוסף* 
לגימורים מיוחדים: רוזגולד 17, ניקל סאטן 57, ברונזה 27

Uniqueיּונִיק

יוניק אלגנטי

 גימורים מיוחדיםרוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום
עמוד 32

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 
מתאם גימורים 

מיוחדים: 1,600 ₪
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קֹוְרִטינָה

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

CR הספק כרוםW הספק לבןB הספקשחורG זהב מט 
RG רוזגולד מט

הספק

82/48824812--------₪ 6,380 300w₪ 7,920 300w₪ 10,534 300w
120/481204826--------₪ 7,260 400w₪ 8,140 400w₪ 10,826 400w
110/501105022₪ 7,920 300w----------------₪ 10,826 ----

142/601426022₪ 8,140 400w----------------₪ 10,826 ----

 .RG לגימור רוזגולד מט הוסף ,G לגימור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,W לגימור לבן הוסף ,CR מקט - לגימור כרום הוסף*

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

Cortina

142x60120x4882x48

פרופיל מלבני

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 

רוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום
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 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

 זהב מט Gשחור B לבן Wהספק
RG רוזגולד מט

119/481194832600w₪  8,316₪  8,316₪ 11,060 

מידות נוספות בהזמנה מיוחדת

.RG לגימור רוזגולד מט הוסף ,G לגמור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,W מקט - לגימור לבן הוסף*

Quarzoְקוַוְרצֹו

רירוזגולד מטזהב מטשחורלבן
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 
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 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

 זהב מט Gשחור B לבן Wהספק
RG רוזגולד מט

118/501185011500w₪ 5,644 ₪ 6,950 ₪ 8,466

135/501355014750w₪ 6,467 ₪ 7,112 ₪ 9,700

 .RG לגימור רוזגולד מט הוסף ,G לגמור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,W מקט - לגימור לבן הוסף*

ָטאג׳ ָמאָהל Taj Mahal

135x50

רוזגולד מטזהב מטשחורלבן רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 
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 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

 זהב מט Gשחור B לבן W כרום CRהספק
RG רוזגולד מט

119/551195512750w----₪ 5,644 ₪ 6,208 ₪ 8,466

151/551515515750w----₪ 6,467 ₪ 7,113 ₪ 9,700

184/551845518750w----₪ 7,248 ₪ 7,971 ₪ 10,872

138/551385515750w₪ 9,700 ------------

 .G לגמור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,W לגימור לבן הוסף ,CR מקט - לגימור כרום הוסף*

Agataאָגַַתה
רי

ש
אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 

119x55

 ניתן להזמין פתח 
 בצד ימין 

)בתוספת 10% למחיר(

רוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום
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קֹוּבׇלְטֹו

ָאגַַתה+

ֶאלֶגָנְס

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

שחור B לבן Wהספק

119/5511955111500w₪ 8,580 ₪ 9,438 

135/5513555141700w₪ 8,800 ₪ 9,800 

173/5517355171900w₪ 8,910 ----

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

שחור B לבן Wהספק

120/6012060121500w₪ 7,200 ₪ 8,800 

153/6015360151700w₪ 7,700 ₪ 9,200 

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

שחור B לבן Wהספק

126/5513555221700w₪ 8,580 ₪ 9,438 

180/5517355331900w₪ 8,910 ----

אֶלֶגָנְס / קֹוּבָלְטֹו / אָגַַתה+

אָגַַתה+קֹוּבׇלְטֹו אֶלֶגָנְס

Elegance / Cobalto / Agata+

מייבש חכם משולב מפזר חום

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

לבן אנטרסייט

 שלט
 כלול

באריזה

ניתן לתיכנות
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 מידות
בס״מ

 זהב מט Gשחור FBלבן FX כרום FKהספקמק״ט*
RG רוזגולד מט

 FK71525w₪ 5,183 ₪ 6,200 ₪ 6,200 ₪ 6,700ורטיקלי 1

 FK712120w₪ 7,315 ₪ 8,778 ₪ 8,778 ₪ 9,200ורטיקלי 2

וְֶרִטיַקלִי

וְֶרִטיַקלִי 2

וְֶרִטיַקלִי 1

Vertical
רי

ש
אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 .G לגימור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,X מקט - לגימור לבן הוסף*

FK723  כרום: 
FX723  לבן: 
FB723 :שחור 

 FG723 זהב: 

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 

רוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום

150x3

ע
רב

וא
ם טיימר לשעתיים 

ע
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 מידות
בס״מ

 זהב מט Gשחור FB לבן FX כרום FKהספקמק״ט*
RG רוזגולד מט

90FK71111w₪ 4,169 ₪ 4,900 ₪ 5,100 ₪ 6,710

172FK71025w₪ 4,807 ₪ 5,390 ₪ 5,390 ₪ 7,000

עָנָף Branch

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 .G לגימור זהב הוסף ,B לגימור שחור הוסף ,X מקט - לגימור לבן הוסף*

FK721  כרום: 
FX721  לבן: 
FB721 :שחור 
 FG721 זהב: 

FB 710  FK 710  FX 710  FG 710  

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 

 הענפים בתמונה
בחיבור ישיר

מתג 
הפעלה 

מואר

רוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום
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48

100

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

 זהב מט Gשחור FB לבן FX כרום FKהספק
RG רוזגולד מט

69/507009120w₪ 4,807 ₪ 5,830 ₪ 5,830 ₪ 7,211 

 48/1007025920w₪ 5,764 ₪ 7,250 ₪ 7,250 ₪ 8,646 רחב

121/5070112120w₪ 5,962 ₪ 7,500 ₪ 7,500 ₪ 8,943 

Ederאֶֶדר ָחָדש

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

רי
ש

אפ

תאם חיבור ישיר 
מ

₪ 825 

 אפשר להפוך את המייבשים
כך שהחשמל יהיה למעלה משמאל

רוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום

FK720  כרום: 
FX720  לבן: 
FB720 :שחור 
 FG720 זהב: 

14



אֲבִיזְֵרי ּתְלִיָּה

 וו תליה כרום, לבן, שחור – 280 ₪
 550S099800  כרום

 550S099900  לבן
550S099700  שחור

וו תליה RACK, לבן, כרום – 380 ₪  385036 / וו תליה אזלה כרום – 180 ₪
 385035 / וו תליה אזלה לבן – 180 ₪

CR/42103  / סמיילי – 230 ₪

לבן/אפור 620 ₪וויי תלייה חלוקי נחל )מגנט או מוברג בן שלבים(
מתאים למייבשי: ניו כרומו, אגתא, טאג׳, אורליה, מיה

מתאים למייבשי: קורטינה, אמה

וויי תלייה מגנטיים 480 ₪

לב אדוםחצי ירח

חלוק נחל 03חלוק נחל 02חלוק נחל 01

ענןעלה ירוק ילד כחולילדה ורודה

₪ 880 / 42X22X17H / FK737 / מדף למגבות כרום יוניק או אדר 
₪ 1,280 / 42X22X17H / FB737 / מדף למגבות שחור יוניק או אדר 

₪ 1,280 / 42X22X17H / FX737 / מדף למגבות לבן יוניק או אדר

₪ 380 / FK731 / וו תלייה למייבש יוניק כרום 
₪ 380 / FB731 / וו תלייה למייבש יוניק שחור 

₪ 550 / 44w / 220v / 56x41H / ECXXGENER/56 
₪ 650 / 59w / 220v / 76x41H / ECXXGENER/76 

₪ 970 / 90w / 220v / 116x41H / ECXXGENER/116

 מפיג אדים למראה תוצרת איטליה
 הוראות הכנה: יש להכין נקודת חשמל רגילה בקיר המיועד לתליית המראה.

רצוי שנקודת החשמל תהיה נשלטת ע״י מתג מואר.

הוראות התקנה: יש להסיר את הנייר הלבן המכסה את המדבקה ולהדביק את המפיג בגב 
המראה במקום המיועד. לאחר מכן יש לחבר את חוטי החשמל של המפיג לנקודת החשמל 

שבקיר. חיבור חשמל ייעשה ע״י חשמלאי מוסמך.

עיקרון הפעולה: המפיג מחמם את המראה, ולכן לא יאספו עליה אדים.

 וו תליה למייבשי אייבים  – 380 ₪
כרום, שחור, לבן, זהב, ניקל מוברש

 HOOKS WHITE  לבן
HOOKS BLACK  שחור

 HOOKS GOLD  זהב
 HOOKS SATIN  מוברש
HOOKS CROME  כרום

550S102000550S101800550S102300550S102200550S102100550S101900

ֵמפִיג אִֵדים

15



אַייּבִים זְכוּכִית

מידות 
בס״מ

 שחור/ לבן/הספקמק״ט*
מראה

 שחור מט/
לבן מט /אפור

RAL צבעי

100/50Eyebeam 100/50500w₪ 7,007₪ 8,527₪ 9,109 

120/40Eyebeam 120/40500w₪ 7,007₪ 8,527₪ 9,109 

122/60Eyebeam 122/60600w₪ 7,689₪ 9,718₪ 9,995 

150/40Eyebeam 150/401000w₪ 7,689₪ 9,718

152/60Eyebeam 152/601000w₪ 8,822₪ 10,586₪ 11,468 

180/40Eyebeam 180/401000w₪ 8,822₪ 10,568₪ 11,468 

 מידות 
בס״מ

 שחור/ לבן/הספקמק״ט*
מראה

 שחור מט/
לבן מט /אפור

RAL צבעי

138/50Soap 138700w₪ 7,689₪ 9,718₪ 9,995 

166/50Soap 1661000w₪ 8,822₪ 10,586₪ 11,468 

190/60Soap 1901500w₪ 8,822₪ 10,568₪ 11,468 

Eyebaem

Eyebeam Soap

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 * למק״ט יש להוסיף את גימור הצבע המבוקש. 
 המחיר כולל 2 מתלים )כרום, לבן, שחור( מחיר מתלה נוסף: כרום 840 ₪, כרום מוברש 1100 ₪, שחור 840 ₪, לבן 840 ₪, ברונזה 1800 ₪, רוזגולד 1800 ₪

 תוספת למחיר מתלה זהב מט/רוזגולד מט - 420 ₪

תר

חיבור חשמל נס

RALמראהאפורשחורלבן

 מייבש חכם עם לחצני מגע
3 דרגות חום וכפתור טורבו

 המייבש יקרין חום 
גם לחלל החדר

ניתן לשים את המתלים היכן 
שרוצים בזמן ההרכבה

 גימורים מיוחדים
למתלים ולווים
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Ceppo Stone

05/11/2021

Ceppo Stone

Calacatta

05/11/2021

Calacatta

Blue Jeans

05/11/2021

Blue Jeans

New York Mat

London Mat

Onice Beige

05/11/2021

Onice Beige

Ankara Mat

Prague Mat

Sahara

05/11/2021

SaharaOnice Grigio

05/11/2021

Onice GrogioBruno Perla

05/11/2021

Bruno Perla

אַייּבִים פּוְֹרצֵלָן

פורצלןהספקמק״ט*מידות בס״מ

100/50 Eyebeam 100/50700w₪ 10,120 

120/40 Eyebeam 120/401000w₪ 10,120 

152/60 Eyebeam 152/601500w₪ 12,400 

Eyebeam

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 * למק״ט יש להוסיף את גימור הפורצלן המבוקש. 
 המחיר כולל 2 מתלים )כרום, לבן, שחור( מחיר מתלה נוסף: כרום 840 ₪, כרום מוברש 1100 ₪, שחור 840 ₪, לבן 840 ₪, ברונזה 1800 ₪, רוזגולד 1800 ₪

 תוספת למחיר מתלה זהב מט/רוזגולד מט - 420 ₪

תר

חיבור חשמל נס

 מייבש חכם עם לחצני מגע
3 דרגות חום וכפתור טורבו

 המייבש יקרין חום 
גם לחלל החדר

Bruno Perla Mat

 גימורים מיוחדים
למתלים ולווים
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Rollרֹול

RAL 3000 RAL 5015 White

מחירצבעהספקמק״ט*מידות בס״מ

145/9ØRoll 1453/W+1300wRAL 9003 8,140 ₪לבן מט

195/9ØRoll 1953/R+1500wRAL 3000 8,800 ₪אדום להבה

195/9ØRoll 1953/C+1500wRAL 5015 8,800 ₪כחול שמיים

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 מייבש דור העתיד!
מייבש מפזר חום ושלט

תר

חיבור חשמל נס

מתג 
הפעלה 

מואר

 שלט
 כלול

באריזה

ניתן לתיכנות

1818



גימור אבן STONE שחור/לבןגימור מט שחור/לבן WM-BMשחור מבריק Bלבן מבריק Wהספקמק״ט*מידות בס״מ

Ness5040w₪ 2,970₪ 3,960₪ 3,960₪ 4,500נס 50

Ness6050w₪ 3,300₪ 4,290₪ 4,290₪ 4,700נס 60

מבריק

מבריק

אבן

אבן
מט

מט

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

W, B, BM, WM, STONE - למק״ט הוסף תיאור צבע

Nessנֶס

תר

חיבור חשמל נס
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 מידות
  בס״מ

מראה ברונזה מעושנת MSגימור מראה Mירוקשחור B לבן Wהספקמק״ט*

Cuzco2940w₪ 3,300₪ 3,630₪ 3,630₪ 4,500₪ 4,500קוזקו 29

Cuzco3950w₪ 3,600₪ 3,900₪ 3,900₪ 4,750₪ 4,750קוזקו 39

Nazca3040w₪ 3,300₪ 3,630₪ 3,630₪ 4,500₪ 4,500נזקה 30

מראה

NAZCA נזקה

מראה בגימור ברונזה מעושנת

גימור שחור אנטרסייט

קֹוזְקֹו Cuzco

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

---------אאאאמבריק

אאאא---אאמט

Graphite Pearl Gray Light BlueDark Brown Sage Green Black White

תר

חיבור חשמל נס
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לבן מטשחור מטהספקמק״ט*מידות בס״מ

50/27/4H-Pad100w₪ 4,785₪ 4,785

*המחיר ליחידה

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

H-Padעַל ַמָדף

תר

חיבור חשמל נס
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הספקעץמק״ט*מידות בס״מ

80/40Xilo80₪ 7,876 500w אנכי או אופקי
147/26Xilo14726₪ 12,672 500w אנכי
147/45Xilo14745₪ 12,892 500w אנכי

Xiloעֵץ

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס
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כולל מתג הפעלה

Telius D

 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

 כל הצבעיםהספק
בגימור מט

147/35/11Telius D2300w₪ 12,500 

80.5/35/11Telius S1150w₪ 8,100 

Telius S

Pastel Violet Gray London Gray Anthracite Azure Blue

Dark Brown Sage Green Black WhiteSand

ֶטלְיּוס ִדי Telius D

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס

רוחב 35 ס״מ!

23



Tesoֶטסֹו

כל הצבעיםהספקמק״ט*מידות בס״מ

150/25TSV150001250w₪ 13,800

170/25TSV150002500w₪ 14,800

200/25TSV150003700w₪ 16,800

 מידות גובה: 150-170-200 ס״מ )פרטים אצל הסוכנים(
 מידות רוחב: 25-50-75 ס״מ )צירוף של מייבשים(

 לוח המתכת מתחמם.
 על העמוד תולים את המגבת.

 את העמוד ניתן לקבל בגימורי: כרום, שחור, לבן, זהב מוברש, ברונזה, רוז גולד.
לגימורים מיוחדים צרו קשר עם הסוכן

 חשמל למטה
אסור להפוך

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס

 גימורים מיוחדים
למתלה בלבד

 הזמנה מיוחדת!
עד 4 חודשים

Benini-Gonzo
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רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

ָטבֹולֶָטה Tavoletta

לבןשחורהספקמק״ט*מידות בס״מ

40/18TVL0401855w₪ 5,700₪ 5,700

60/18TVL0601885w₪ 5,900₪ 5,900

80/18TVL08018110w₪ 6,100₪ 6,100

100/18TVL10018135w₪ 6,300₪ 6,300

 מידות אורך: 40-60-80-100 ס״מ
 גובה: 18 ס״מ

 מרחק מהקיר: 7 ס״מ. 
ניתן להזמין 13 ס״מ.

תר

חיבור חשמל נס

Andrea Crosetta
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Bladeּבְלֵאד

קוטר 
בס״מ

שחור Bלבןשחורהספקמק״ט

175/25BLV170730w₪ 15,740 ₪ 15,740 ₪ 12,180 

מתלה מגבת אפשר לקבל בכל גימור: כרום, זהב, צבע, ברונזה

 חשמל למטה
אסור להפוך

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס

Peter Rankin

 גימורים מיוחדים
למתלה בלבד
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קוטר 
בס״מ

 לבן W כרום CRהספקמק״ט*
ריצ׳מונד

B ניקל מוברש שחור
NS

זהב מבריק 
G

73ESM073001750w₪ 12,180 ₪ 12,180 ₪ 12,180 ₪ 19,500 ₪ 24,500 

*מקט - לגימור כרום הוסף CR, לגימור לבן הוסף W, לגימור שחור הוסף B, לגמור זהב הוסף G. מתלה מגבות אפשר להזמין בכל גימור וצבע לרבות ברונזה, רוזגולד

סָטּוֶרן Saturn

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס

Peter Rankin

 גימור כרום עם מתלה זהב
)ניתן גם גימור ניקל מוברש, למייבש ולמתלה(

 גימורים מיוחדים
למתלה בלבד
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 מידות
בס״מ

 מספרמק״ט*
שלבים

שחור לבןהספק

207/40Pioli4020727500w₪ 11,720 ₪ 11,720 

207/50Pioli5020727600w₪ 11,720 ₪ 11,720 

לצבעים נוספים אנא התקשרו לסוכן. לא קיים בכרום.

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

Pioliפִיֹולִי

פיולי תלוי

פיולי נשען על הקיר

Andrea Crosetta
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A

B

B או A ציין במק״ט

פְלֵפְס Flaps

זהב מטלבןשחורהספקמק״ט*מידות בס״מ

171/35FPB171500w₪ 13,080 ₪ 13,080 ₪ 17,900 

201/35FPB201600w₪ 13,080 ₪ 13,080 ₪ 17,900 

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס

 ניתן להוסיף וו תליה
)עמוד 15( לתליית מגבת

VIVAS
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אֹוֶרסְֶטה

אֶָמה

Oreste

Oreste

Ema

Ema

RALלבןשחורהספקמק״ט*מידות בס״מ

172/34Ema300w₪ 10,250 ₪ 10,250 ₪ 12,250 

172/34Oreste300w₪ 10,250 ₪ 10,250 ₪ 12,250 

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

תר

חיבור חשמל נס

 ניתן להוסיף מגנטים
)עמוד 15( לתליית מגבת

Andrea Crosetta

RAL
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Viterboוִיֵטְרבֹו

ברונזה/זהבכרוםהספקמק״ט*מידות בס״מ

60/571020270w₪ 10,140 ₪ 12,217 

80/571021270w₪ 12,220 ₪ 15,548 

120/571022270w₪ 16,120 ₪ 20,150 

רי
ש

אפ

חיבור תקע לשקע 

נבדק ע״י

 חשמל למטה
אסור להפוך

זהב

 מתג הפעלה 
בימין למטה או בשמאל
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רוזגולד מטזהב מטשחורלבןכרום

גימורים מיוחדים

שאלות נפוצות ותשובות

גימורי צבע

בכל עמוד בו מופיע האייקון יש לציין את הגימור הנדרש על פי השם והצבע המצורפים

צבעי שחור, זהב מט, רוזגולד מט ו-RAL ניתנים להזמנה בכל דגם בו מופיע אייקון הצבעים

האם ניתן להשאיר מייבש מופעל כל הזמן?

האם מותר לתלות מייבש הפוך, עם יציאת החשמל למעלה?

במרבית הדגמים אסור. בכל עמוד יש הנחייה.

האם המייבש מחמם את חדר האמבטיה?

האם המייבש מחמם את המגבת?

זה לא ייעודו. אך אם החדר קטן והחלון סגור והמייבש גדול 
תהיה השפעה קלה במידה והמייבש יפעל באופן רציף.

כן. אם המגבת יבשה ותהיה מונחת עליו כשעתיים.

520c כן. אין שום בעיה. למייבש יש וסת )טרמוסטט( פנימי שאינו מאפשר לו להתחמם מעל

זמני אספקה לגימורי צבע ולעיבודים מיוחדים עד 21 ימי עסקים.

שימו לב! אין החזרות או ביטולים להזמנות אלו

17 
 ROS GOLD 

רוזגולד

26 
 RAME 
נחושת

27 
 BRONZE 

ברונזה

36 
NICKEL SATINATO 

ניקל מוברש

57 
NICKEL BLACK 

ניקל מושחר
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טאג׳ מאהל

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

ניו כרומו / ריצ׳מונד

40/50/60/75

50/60

40/50/60

50/60

50

84
17

7

13
3

9.69.6

7.
8

11
0

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם
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יוניק

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין או משמאל )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

5873

8.5

אגתה

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

 חיבור תקע לשקע. 
 המייבש מגיע עם כבל 
 באורך 1 מטר ומתאים 

 לחיבור בכל שקע קיים. 
אין צורך בשקע כוח

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

500

10
00

10
90

500
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 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. אין צורך בשקע כוח

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

אלגנס, קובלטו

אלגנס וקובלטו הינם שילוב של מייבש מגבות ומפזר חום, המופעלים ע”י שלט.
השלט מאפשר שליטה על ויסות חום המייבש והמפזר.

וכן שליטה על משך ההפעלה, תחילת ההפעלה וסיומה.
הוראות הפעלה לשלט מצורפות לאריזת המייבש.

1000W 500 עדW :הספק המייבש
1000W :הספק המפזר
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קוורצו

אגתה +

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין או משמאל )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

אגתה+ הוא שילוב של מייבש מגבות ומפזר חום, המופעלים ע”י שלט.
השלט מאפשר שליטה על ויסות חום המייבש והמפזר.

וכן שליטה על משך ההפעלה, תחילת ההפעלה וסיומה.
הוראות הפעלה לשלט מצורפות לאריזת המייבש.

1000W 500 עדW :הספק המייבש
1000W :הספק המפזר

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 מטר ומתאים לחיבור בכל שקע קיים. אין צורך בשקע כוח
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בידוד כפול

הוראות התקנה למתאם חיבור ישיר למייבש מגבות 
מדגמי דה-לונגי    - יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך

מתג הפעלה 
עם נורת חיווי

10cm

 המתאם נועד להסתיר את החיבור החשמלי בין נקודת החשמל שבקיר, לבין הכבל החשמלי המחובר למייבש המגבות. 
 מיקום יציאת החשמל מהקיר - בצד ימין בחלקו התחתון בלבד של המייבש, בגובה של 60 סמ לפחות מהרצפה 

)על פי דרישת התקן הישראלי(. אסור להפוך את המייבש. יציאת חשמל תמיד למטה!

 לאחר תליית המייבש, יש לחתוך את הכבל החשמלי המחובר למייבש, ולחברו לשני חוטי החשמל 
 היוצאים מהקיר )דרך המתאם(. אין צורך בהארקה. למייבש בידוד כפול.

לאחר החיבור בין הכבל לבין החוטים מהקיר, יש להכניס את החיבורים לקיר.

קורטינה

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר
 #  המייבש מופעל בשיטת חימום נוזל

  #  מפסק הפעלה מואר: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובאיטליה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין או משמאל )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם

חדש! ניתן להזמין 
יציאת חשמל שמאל 

למטה עם מתאם
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 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 60W :25 ,  ורטיקלי 2 הספקW :ורטיקלי 1 הספק   # 
 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר 

 #  מפסק הפעלה: קיים )לורטיקלי 2 יש גם טיימר לשעתיים/ארבע שעות(
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובשוודיה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

ורטיקלי1 ו-2

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.
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  65W :90 הספק ענף   # 
 FK710-25W, FB710-31W :170 הספק ענף  # 

 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר 
 #  מפסק הפעלה: קיים בתחתית העמוד

 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובשוודיה
 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. יציאת חשמל מימין )בהתקנה, חשמל תמיד למטה(. 

QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

ענף

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

FK710 ענף 170 מק״ט 

FK711 ענף 90 מק״ט 
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 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 חיבור תקע לשקע. 
המייבש מגיע עם כבל באורך 1 
מטר ומתאים לחיבור בכל שקע 

קיים. אין צורך בשקע כוח

 120W :50 , אדר 120 הספקW :אדר 70 הספק  # 
 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר 

 #  מפסק הפעלה: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובשוודיה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. חשמל למטה מימין או למעלה משמאל. ניתן להפוך כך שהחשמל יהיה למעלה
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

 50W :הספק  # 
 #  חיבור לחשמל: לשקע או חיבור ישיר 

 #  מפסק הפעלה: קיים למטה מימין
 #  כל המייבשים נבדקו ואושרו ע”י מכון התקנים בישראל ובשוודיה

 #   הכנת נקודת חשמל - יש להכין שקע לפי תקן החשמל. חשמל למטה מימין או למעלה משמאל. ניתן להפוך כך שהחשמל יהיה למעלה
QR-להוראות התקנה בחיבור ישיר סרוק את ה   #

אדר חדש

אדר רחב

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

 מתאם חיבור ישיר להסתרת הכבל, דורש הכנה מוקדמת. 
 המתג המואר תמיד קיים על המייבש.

ראה הוראות ב- QR בחלקו העליון של הדף.

40



אייבים זכוכית

הכנת נקודת חשמל
 יש להכין שקע לפי תקן החשמל.

המיקום מאחורי המתקן, פרט למקום המסומן,
שם נמצאת מערכת הפיקוד. יש להתייעץ עם חשמלאי. שקע רגיל, לא שקע כח.

מתלה המגבות - ניתן למקם בכל מקום לאורך המתקן, וכן לרכוש מתלים נוספים.
ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.

 וו תלייה - לתליית מגבת או חלוק רחצה. 
התקנה פשוטה, בחלקו העליון של המייבש.

לחצני הפעלה במגע

כבוי
דרגה 1
דרגה 2
דרגה 3
טורבו- שעתיים חום מקסימלי ואז חזרה למצב הקודם
אתחול*

* במצב שבו המייבש אינו פועל לאחר ההתקנה, יש 
ללחוץ כ-20 שניות על כפתור האתחול

 מרחק מייבש מהקיר 4 ס״מ
)כולל מתלים 11 ס״מ(

המתלים בולטים מצידי 
4 ס״מהמייבש 1 ס״מ מכל צד.

11 ס״מ

 באיזור זה
 לא למקם

נקודת חשמל

15 ס״מ

 35 
ס״מ

 30 
ס״מ

40/50/60

100 
120 
180

תר

חיבור חשמל נס
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נס

על מדףקוזקו/ נזקה

עץ
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פִיֹולִי

טָבֹולֶטָה
תר

חיבור חשמל נס
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טֶסֹו

סָטּורֶן

תר

חיבור חשמל נס

תר

חיבור חשמל נס
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ּבְלֵאד

פְלֵפְס

תר

חיבור חשמל נס

תר

חיבור חשמל נס
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אֲמָה  / אֹורֶסְטֶה

תר

חיבור חשמל נס
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אֶלֶגָנְס Elegance

מייבש חכם משולב מפזר חום ושלט
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חדרי אמבט קסומים

054-2467570

למידע נוסף:

אפס שלוש חמש חמש שמונה אחת אפס שתיים שבע


