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 מגבות אקסלוסיב
 3 מגבות גוף 70/130 ס"מ
+ 4 מגבות פנים 50/90 ס"מ

בשווי של 940 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

סט מצעים זוגי 100% כותנה-סאטן
סדין במידות: 160/200 ס"מ | ציפה 200/220 ס"מ ו-2 ציפיות לכרית 

LUXURY 2 מגבות גוף דגם +
במידה 70*130 ס"מ

+ 1 מגבת פנים
במידה 50*90 ס"מ

בשווי של 810 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ
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מתנות ראש השנה 2018
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

3 כריות אירופלקס
VISCO CHARCOAL

חומר ה-VISCO הייחודי מפיג את הלחץ מאזור הצוואר והראש ומעניק שנת לילה 
רגועה ונוחה. | שילוב ייחודי של סיבי פחם המונע הצטברות בקטריות בכרית ומעניק 

סביבה הגיינית ובריאה. | תעלות אוורור המעניקות אוורור אקטיבי לאזור הצוואר 
במהלך הלילה. | כיסוי הכרית המשלב את סיב ה-BAMBOO בעל יכולת גבוהה של 

נידוף הלחות ושמירה על בד קר ויבש. | כיסוי כביס ואוורירי. | 3 שנות אחריות.

בשווי של 1,410 ₪

4

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

5 מגבות גוף דגם לוגו 70*140 ס"מ
+ 5 מגבות פנים דגם לוגו 50*90 ס"מ

בשווי של 1,000 ₪

מוסד הטכניון
למחקר ופיתוח
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שמיכת חורף זוגית איכותית 2.00*2.20 ס"מ
שמיכת חורף דו צדדית מפנקת במיוחד. צידה האחד מיקרו פליז נעים למגע ומפנק במיוחד. וצידה השני מיקרופייבר עדין ונעים.

השמיכה עשויה סיבי פוליאסטר סיליקוני, קלת משקל, נושמת, אוורירית. | ניתנת לכיבוס בטמפרטורה של עד 60 מעלות. 

HK-311 זוג כריות עשויות מויסקו אלסטי +
   .NASA אשר פותח במעבדות )Memory Foam( כרית שינה אורטופדית ומתקדמת המשלבת נוחות, פינוק ובריאות. | עשויה חומר ויסקו אלסטי

לומדת את קווי המתאר של הגוף ומתאימה עצמה באופן מושלם לשינויי התנוחות. | דרגת קושי בינונית. הכרית מגיעה עם ציפית הניתנת להסרה לכביסה לשמירה על היגיינה.
הכרית מתאימה לכל ציפית בגודל סטנדרטי של 50X70 ס"מ.

בשווי של 947 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

+
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HK-106 זוג כריות ג'ל טאץ' דגם
כרית שינה עשויה ויסקו אלסטי וג'ל עם אפקט הקירור | כרית השינה האורתופדית 
המתקדמת בעולם, משלבת נוחות, פינוק ובריאות. | עשויה חומר ויסקו אלסטי ייחודי 
 | ג'ל.  בשילוב   ,NASA של  החלל  במעבדות  פותח  אשר   )Memory Foam( ומתקדם 
הכרית משלבת צד אחד לחודשי הקיץ )ג'ל( וצד אחד לחודשי החורף )ויסקו אלסטי(. 
 | הכרית.  על  לחץ  והפעלת  הראש  הנחת  בעת  מרענן  קירור  אפקט  מעניק  הג'ל   |
ציפית מבד ג'קרד איכותי ונעים למגע, ניתנת לכביסה לשמירה על היגיינה. | מיוצרת 
ביציקה אחת ומעניקה נוחות מירבית לאורך זמן. | הכרית אינה סופחת לחות, אנטי 

בקטריאלית ודוחה את קרדית האבק. | מגיעה במארז מתנה מהודר.

בשווי של 1,100 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ
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אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

סט מצעים זוגי מלא 100% כותנה
הכולל: סדין זוגי 160/200 ס"מ, ציפה זוגית 200/220 ס"מ, 2 ציפיות 50/70 ס"מ

 + זוג מגבות גוף 70/130 ס"מ
+ זוג מגבות פנים 50/90 ס"מ

בשווי של 925 ₪

סט 6 חלקים מסדרת MARBEL CLASS הכולל: סיר 20 ס"מ | 2.4 ליטר + סיר 24 ס"מ | 4.5 ליטר 
+ מצקת + כף

טכנולוגית יציקת אלומיניום בה הכלי והציפוי הופכים ליחידה אחת חזקה ועמידה לאורך שנים! | משטח השיש הפנימי שומר על האוכל ומאפשר בישול טבעי ובריא כמעט ללא 
שמן. | נון-סטיק - האוכל לא נדבק! קל לבשל וקל לנקות. | מתאים גם לתנור - בכל טמפרטורה! | תחתית אינדוקציה עבה - משפרת את פיזור החום לבישול בריא יותר! | עיצוב 
מהמם המתאים להגשה לשולחן! | שומר על הבריאות! עומד בתקנים מחמירים - אין חשש מפליטת גזים, מקילוף או שחיקת הציפוי. | ללא כימיקלים, ללא עופרת, ללא קדמיום 

PFOA וללא

+ סט סכינים + משחיז
סט סכינים מבית פוד-אפיל הכולל סכין שף, סכין פירוק וסכין רב-שימושית לחיתוך וקיצוץ מדויק של ירקות, לחם דגם ובשר ביעילות. ובנוסף, מעמד סכינים מעוצב הכולל משחיז 

איכותי מובנה, קל ונוח לשימוש. הידיות הארגונומיות מבטיחות אחיזה נוחה ובטוחה לאורך כל זמן השימוש, תוך שמירה על נוחות מירבית בזמן השימוש ועמידות לאורך זמן
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+

מחבת גריל כפולה 32 ס"מ + מכסה זכוכית 32 ס"מ תואם מחבת גריל
מחבת גריל כפולה ומתפרקת 32 ס"מ + מרסס שמן מסדרת black marble מביאה למטבח חדשנות ואיכות ומבטיחה בישול טעים יותר. כלי הבישול מסדרת black marble מיוצרים 
בטכנולוגיה חדשה המאחדת את גוף הכלי והציפוי ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר. המשטח הפנימי black stone הינו משטח אבן שיש עם תכונות NON STICK מעולות ומהווה 

חלק מיציקת הכלי. תכונות המוצר: משטח רב שימושי חלק/פסים | אטומה ועמידה, לבישול ללא עשן וריחות | מעולה להכנת בשר, דגים, פשטידות, אומלטים ועוד | יתרונות 
בולטים: מנגנון פירוק בטיחותי המאפשר שימוש כפול וניקיון מהיר | מגרעת לניקוז שאריות שמן ונוזלים | מתאימה למגוון סוגי כיריים - גז, חשמל, קרמי | אחריות: שנתיים

brown mineral זוג מחבות בגדלים: 20 + 28 ס"מ מסדרת +
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SILVER EDGE סט סירים 5 חלק מסדרת
הסט כולל: סיר 24 ס"מ + מחבת 24 ס"מ

+ זוג ששת ידית נירוסטה
בלתי  ואיכות  חדשנות  למטבח  מביאה   Silveredge מנירוסטה  הבישול  כלי  סדרת 
 Silveredge מתפשרת המבטיחה בישול טעים יותר ועשיר יותר! | כלי הבישול מסדרת
הכלים  בסיסי  לשימוש.  ונוחים  ארגונומיים  חדים,  קווים  צרפתי,  בעיצוב  מאופיינים 
ואלומיניום מלוכדות  ייחודית, רב-שכבתית העשויים מנירוסטה  מיוצרים בטכנולוגיה 
יחד היוצרים את החומר המיוחד בעל 3 השכבות. בשכבה האמצעית, ליבת אלומיניום 
הדחוקה בין שתי שכבות של נירוסטה איכותית - שילוב חכם ויעיל המנצל את היתרונות 
עמיד  ויהיה  טמפרטורה  בשינוי  יתעוות  חזק שלא  בסיס  ומבטיח  החומרים  שני  של 
תכונות המוצר: ידיות מעוצבות מיציקת נירוסטה הממוקמות בריחוק   | לשנים רבות. 
מהכלי החם לנוחות ובטיחות השימוש. | עיצוב ייחודי של שפת הכלי המאפשר מזיגה 
קלה ונקייה ללא נזילות. | חלקו הפנימי של הכלי כולל סימוני קיבולת למדידה קלה 
ונוחה. | תחתית אינדוקציה המשפרת את אפקטיביות פיזור החום ומאפשרת בישול 

מהיר וחסכון באנרגיה. | מתאים לשימוש על כיריים גז, חשמל, קרמי ואינדוקציה.
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סט סירים 6 חלקים מינרל סטון
סיר 20 ס"מ, סיר 24 ס"מ, סוטז' 28 ס"מ

סירים ומחבתות מיציקת אלומיניום, חלוקת חום שווה ויעילה, ידיות ארגונומיות יצוקות 
| מכסה חסין חום מזכוכית שקופה עם חריר  ובהעברה.  המתוכננות לנוחות בשימוש 
 | NON STICK איכותי בגימור שיש למניעת הידבקות המזון.  | ציפוי  לשחרור האדים. 
מתאימים לכל סוגי הכיריים כולל אינדוקציה, מתאימים לשימוש בתנור עד לטמפרטורה 

של 150 מעלות, מתאימים לשימוש במדיח הכלים אך שטיפה ידנית מומלצת.

בשווי של 917 ₪

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ
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POTTERY סט סירי קדירה אדום 6 חלקים 
כולל: סיר 20 ס"מ, סיר 24 ס"מ

+ מטחנת מלח-פלפל שחורה + כף ניילון ידית נירוסטה
כלי הבישול מיוצר מאלומיניום טהור, בתהליך יציקה רב שכבתי ובציפוי ההופך אותו 
לחזק ועמיד בשימוש לשנים רבות, בעל מראה מעוצב ונוח לשימוש | ידיות ארגונומיות 
יצוקות המתוכננות לנוחות בשימוש ובהעברה | כלי הבישול מיועד לשימוש מופחת 
 FOOD בשמן, שומן, מרגרינה או חמאה ומסייע לשמירה על הבריאות | ציפוי נון סטיק
עופרת,  או  קדמיום,   ,PFOA ללא   - הדבקות  מונע  ציפוי  עם  לשימוש  בטוח   SAFE
ידידותי לסביבה | חבקי סיליקון מבודדות חום לאחיזה והעברה בטוחה מתנה | מתאים 
לשימשו בתנור | מתאים לשימוש לכל סוגי הכיריים | מטחנה: הפעלה פשוטה ביד 
אחת על ידי לחיצה על הכפתור אשר בראש המטחנה | לטחינת מלח ופלפל טריים 
בקלות ובמהירות | קרמי אל-חלד להתאמת עובי הטחינה: דקה או גסה | תא אחסון 
שקוף וקל למילוי ונוח לשימוש | הפעלה קלה באמצעות סוללות )לא כלול( | כף: 
גוף ניילון גמיש | מתאים לכל כלי הבישול כולל כלים בעלי ציפוי נון-סטיק | מתאים 
לשטיפה במדיח כלים | ידית נירוטסה | עמיד לחום עד לטמפרטורה של 180 מעלות

בשווי של 1,100 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ



סיר 24 ס"מ, 5 ליטר + סוטז' 28 ס"מ + מחבת 24 ס"מ מסדרת IND גרניט 5 שכבות
ציפוי חזק המאפשר פיזור חום אחיד, מהיר וחסכוני באנרגיה | ציפוי פנימי מסוג Non Stick. | עיצוב חדשני המקנה לו מראה מקצועי ואלגנטי, ידית אחיזה ארגונומית | תחתית 
המאפשרת שימוש בכל סוגי הכיריים, כולל אינדוקציה | ידידותי לסביבה- הודות להליך מסוים המתבצע במהלך הייצור, כמות פחותה יותר של Co2 משתחרר לאוויר במהלך 

הבישול | אינם נשרטים ושומרים על מראם החלק לאורך זמן.

בשווי של 1,300 ₪

14

אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים  
כולל אינדוקציה

13

 brown mineral סט 4 מחבתות מסדרת
בגדלים: 20 + 24 + 28 + 32 ס"מ

תחתית אינדוקציה, ציפוי mineral stone | סדרת ה-brown mineral פרי פיתוחה 
של חברת food appeal מביאה לכם את הדור הבא של הבישול הטבעי באבן שיש. 
תוספת המינרל החום מעניקה לציפוי חוזקות ומאפשרת בישול טבעי ובריא כמעט 

ללא שמן וללא חשש מפליטת גזים בחימום יתר וקילוף הציפוי.

מתאים לשימוש בכל סוגי הכיריים  
כולל אינדוקציה

Terra Stone סט 5 חלקים בלבן מסדרת
הסט כולל: סיר 20 ס"מ - 2 ליטר + סוטז' 28 ס"מ - 3.5 ליטר + מחבת 24 ס"מ

סדרת ה-Terra Stone פרי פיתוחה של חברת food appeal מביאה לכם את הדור הבא של הבישול הטבעי עם עיצוב מרהיב וטכנולוגיה חדשנית אשר הופכים את תהליך הבישול 
 Touch Stone לחוויה! | כלי הבישול מיוצרים בטכנולוגיה חדשה של יציקת אלומיניום המאחדת את גוף הכלי והמשטח החיצוני ליחידה אחת חזקה ועמידה ביותר. המשטח הפנימי
מורכב מציפוי רב שכבתי של פירורי אבן טבעיים על בסיס מרכיבים מינרליים. ציפוי זה הינו בעל תכונות נון סטיק מעולות, אינו מכיל כימיקלים רעילים ומהווה חלק מיציקת הכלי. 
הכלים מיוצרים בעובי משתנה, בסיס עבה ושוליים צרים, לנוחות השימוש ואפקטיביות חום מרבית. | תכונות המוצר: תחתית אינדוקציה המתחממת באופן שווה ומאפשרת לבשל 

מזון בזמן קצר יותר וטעים יותר. | ללא עופרת, ללא קדמיום, ללא PFOA | מתאים לשימוש על מגוון סוגי כיריים כולל אינדוקציה | אחריות: שנתיים
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Twister Mini מקציף חלב
| שימוש בטכנולוגיית האינדוקציה  בבית הקפה.  כמו  בדיוק  וקרמי  רך  מקציף חלב 
המכשיר  לגוף  החלב  בין  מוחלט  ובידוד  תקלות  אפס  מבטיחה  מגנטית(  )השראה 
עצמו. | פשוט קל ונוח, ניתן להקציף החלב ללא חימום לשוקו קר מפנק ואופציה 
הפוכה לחימום ללא קצף. | כד נישלף רחיץ במדיח ובמידה ונשאר חלב ניתן לאחסון 

במקרר. | 2 צבעים לבחירה: שחור / לבן

+ סט 6 כוסות דופן כפולה לאספרסו
+ 20 קפסולות המתאימות למכונת נספרסו

Livingware מסדרת Corning סט צלחות 
 12 חלקים ל-4 סועדים 

כולל: 4 מנה עיקרית, 4 מנה ראשונה, 4 בולים למרק
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City Block

Mystic Gray

Winter Frost White Country Cottage

Classic Cafe Blue Ocean Blues

הצלחות החזקות בעולם
כל כך חזקות

שקשה לשבור אותן!



21

CRM-150 מיקסר שולחני דגם
 | וערבול תערובות.  | מושלם ללישת בצקים, הקצפה   מנוע עוצמתי ושקט במיוחד. 
הספק 1290W  Max Locked motor | W 800 | מאפיינים: קערת נירוסטה בקיבולת 
4.5 ליטר עם ידית | כולל: מקצף נירוסטה, וו לישה לבצק ווו גיטרה מאלומיניום | בורר 
עוצמה עם 6 מהירויות לבחירה ופונקציית פולס | תאורה  בצבע כחול סביב לבורר 
העוצמה | ערבול יסודי ומהיר | מקצפת משיקה לדפנות הקערה | מנוע עוצמתי ושקט 
במיוחד | בסיס רחב ועיצוב המונע תזוזות ומקנה יציבות גבוהה בזמן הפעולה | צבע 

שחור | ארץ ייצור סין
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CRB-60 בלנדר עוצמתי דגם
מחיות,  לתינוקות,  מזון  שייקים,  להכנת  מתאים   | במיוחד  עוצמתי   W1000 הספק 
 ,TRITAN BPA free קוקטיילים ועוד תוך שניות. | כולל 2  בקבוקי נשיאה מפלסטיק

ניתנים לשטיפה במדיח כלים.

18

KOR-9 מיקרוגל
 | וואט.   900  - מיקרו  גלי  עוצמת   | ליטר   26 תא  נפח   | אלקטרוני.  מיקרוגל  תנור 
EXPRESS COOK - חימום מהיר. | AUTU DEFROST - הפשרה אוטומטית ע"פ סוג 
ומשקל המזון. | AUTO COOK 5 תוכניות קבועות לבישול אוטומטי. | הפשרה מהירה 
- Quick Defrost. | תוכניות אוטומטית לחימום ארוחות מוכנות קרות וקפואות. | נעילת 

בטיחות לילדים. | מידות: 465 מ"מ )רוחב(, 280 מ"מ )גובה(, 346 מ"מ )עומק( |
משקל: 11.8 ק"ג.
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CR-40 מעבד מזון עם חזית נירוסטה דגם
מושלם לקיצוץ מזון, פריסה וגירור, הכנת צ'יפס ולישת בצק. | מנוע עוצמתי עם הספק 

W800 | כולל מגוון אביזרים: בלנדר, מסחטת פירות הדר, אביזר לחיתוך קוביות. 

 Morphy Richards מבית VAPOCARE מגהץ 
דגם 360001

ללא שימוש בקיטור/אדים, ללא אבנית הפוגעת בבגד ובמגהץ | ללא אבנית - האבנית 
עלולה לפגוע בבד ואף מקצרת את חיי המוצר. | פטנט תחתית Thermoglass - זכוכית 
קרמית שקופה משולבת גופי חימום לחימום מהיר של פלטת המגהץ, הזכוכית השקופה 
| מאפשרת לראות את הבד והקמטים מחליקים בזמן הגיהוץ | חסכוני באנרגיה של 
75% | שקט במיוחד ואינו מייצר אדים בחלל החדר | מיכל מים נשלף 600 מ"ל - מילוי 
קל ונוח ישירות מהברז, המגהץ משתמש ב-80% פחות מים - שעתיים גיהוץ רציף | 
| פילטר  | 4 דרגות חום  ווסת טמפרטורה - לחצן טאץ' לבחירת גובה הטמפרטורה 
פנימי לסינון מים | אחסון כבל בגוף המגהץ | מנגנון כיבוי אוטומטי | קל משקל | כבל 

באורך 2 מטר | 950 וואט | אחריות לשנה ע"י שריג אלקטריק

22

CRV-1800 שואב אבק ציקלון דגם
שואב אבק ציקלון | W1800 | מסנןHEPA  לסובלים מאסטמה ואלרגיה | אביזרים 
נלווים: פיה צרה ומברשת קטנה למקומות קשים לניקוי | מברשת דו מצבית לניקוי 
רצפות ושטיחים | כולל מערכת סינון ייחודית בעלת 5 שלבים ויניקת ציקלון לשאיבה 
כבל  גלילת   | וניקוי.  לריקון  קל  בשקית,  צורך  ללא  שקוף  אבק  מיכל   | עוצמתית. 
אוטומטית. | תרמוסטט למניעת התחממות יתר. | גלגלים בציפוי גומי ייחודי למניעת 

שריטות על גבי רצפות

23

Bosch מקדחה רוטטת
Universal impact 650

| 701W | רטיטות לדקה:  עיצוב קומפקטי ונוח ומשקל נמוך במיוחד, לעבודה נוחה 
45,000 | מהירות: 50-3,000 סל"ד | דו כיוונית, אלקטרונית | קידוח מרבי: בבטון: 14 מ"מ 

| במתכת: 12 מ"מ | בעץ: 30 מ"מ | משקל 1.7 ק"ג
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אוזניות בלוטות' on ear עם דיבורית
em-jh133 דגם

באמצעות  המוזיקה  להתקן  אלחוטי  חיבור  המאפשרות  איכותיות   On Ear אוזניות 
בלוטות'. | עיצוב ייחודי העושה שימוש בבד REWIND™ הייחודי ועץ בגימור יוקרתי, 
בשילוב דרייברים | בקוטר 50 מ"מ עם רמת ביצוע גבוהה מספקים את המראה ואיכות 
הסאונד הידועים של Marley. | עיצוב On Ear עם כריות אוזן רכות במיוחד להאזנה 
 |  .Bluetooth 4.1 (A2DP, AVRCP) האיכותי  האודיו  תקן   | מירבית.  בנוחות  ממושכת 
קליטה אלחוטית לטווח של עד 15 מטר. | סוללת ליתיום-יון נטענת המאפשרת עד 
10 שעות השמעה אלחוטית. | כבל נתיק באורך 130 ס"מ, מצופה אריג שזור להפחתת 
רעש ומניעת הסתבכות הכבל. | דיבורית לטלפון סלולארי מובנית על הכבל. | מחבר 
)קונקטור( 3.5 מ"מ מצופה זהב. | דרייברים דינאמיים 50 מ"מ המספקים סאונד מעולה. 
| האוזניות מתקפלות למצב שטוח לנשיאה קלה ופשוטה בנרתיק המצורף לערכה. | 
 .Apple (MFI) הייחודי )פטנט רשום(. | מאושר ™REWIND שלדת אלומיניום בשילוב בד
| תחום תדרים 17Hz - 20KHz | מיוצר מחומריים ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור.

בשווי של 450 ₪
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אפשרות החלפה בחנות הקונספט בת"א

STS-1 :דגם W150 מקרן קול / סאונד בר בלוטוס
 ,Android-ו  iPhone עם  לשימוש  מתאים  לרמקול,  אלחוטי  באופן  מוזיקה  הזרמת 
טאבלט ועוד | סאונד בר 2.0 - רמת צליל של קולנוע ביתי הממלא ומעצים את החדר 
עם בס עשיר ואפקטים | כניסת LINE IN - כניסת PL 3.5 מ"מ מאפשר חיבור ישיר 
לסמארטפונים טאבלטים ועוד... | טיונר דיגיטלי המופעל על ידי סריקה אוטומטית 
לקליטת תחנות רדיו | מפרט טכני: בלוטוס +EDR 2.1 | עוצמת שמע 75Wx2 | תצוגת 

IR 12 | כלול באריזה: מקרן קול בלוטוס | שלט רחוקV/1A לד | שנאי חיצוני

Motorola E201 טלפון אלחוטי דיגיטלי + 
טלפון אלחוטי באיכות גבוהה עם ממשק הפעלה פשוט ונוח לתפעול. | מגיע עם תצוגה 
נוחה עם תאורה בצבע ענבר וכולל את כל הפונקציות החשובות שצריכות להיות בטלפון 
)מותנה  מזוהה  שיחה  שמות,   50 עד  עם  טלפונים  ספר  למשל  כמו  מודרני,  אלחוטי 
בקבלת השירות מספקית הקו(, שיחה ממתינה, יומן שיחות נכנסות, חיוג חוזר, דיבורית, 
אינטרקום, חסימת שיחות ועוד. | מפרט טכני: צג LCD 20 ספרות עם תאורה אחורית 
| אפשרות להוספת שלוחות עד 4  | תצוגת שעון / שם השלוחה  )כתום(  בצבע ענבר 
בנוסף לבסיס )GAP( | חיוג פולסים/צלילים | אפשרות איתות מיחידת הבסיס לשלוחה 
טיימר  איתות, קדם-חיוג,  חוזר,  חיוג   | בחיוג  פונקציית השהייה   | אינטרקום  אופציית   |

שיחות, השתק שיחה, נעילת מקשים, שעון מעורר | אפשרות להשתקת צליל מקשים

25



רמקול קריוקי בלוטוס ‘’12 ומיקרופון 
STB-121 :אלחוטי דגם

מיקרופון   1  | לתפעול  ומהיר  למשתמש  ידידותי  רמקול  ממשק  ולשיר  להדליק 
אלחוטי - כלול באריזה! לקריוקי מושלם, שימוש קל וחופשי | ניתן להטעין בנסיעה 
חיבור  אפשרות   |  MICRO USB 5V/1A ומטען  הרכב  של  הטעינה  שקע  באמצעות 
מיקרופון חוטי  בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר | חיבור אלחוטי להזרמת מוזיקה באופן 
אלחוטי ישירות מהאייפון או אנדרואיד | כניסת USB/SD - לניגון קבצי 3MP ישרות 
 | זיכרון  כרטיס  או  קי  און  דיסק  על  ישירות  קריוקי  של  הקלטה   | הזיכרון  מכרטיס 
בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים | שליטה על עוצמת השמע של הרמקול 
טעינה  MICRO USB המאפשר  טעינה  | שקע  בבת אחת  והמיקרופונים המחוברים 
בכל מקום באמצעות סוללת גיבוי 5V/1A | ניתן להפעלה ע"י הסוללה הנטענת וגם 
ע"י חיבור POWER BANK לשימוש ממושך ללא הפסקה | כניסת AUX - חיבור ישיר 
לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ | שקע לחצובה - 

נמצא בתחתית הרמקול עם בורג בטיחות
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  em-jh007 מערכת אודיו ניידת בלוטות' עם דיבורית דגם
מערכת אודיו ניידת בלוטות' מבית מותג האודיו הבינלאומי House of Marley | ניתן לחבר לכל נגן או מכשיר סלולארי בעל קישוריות BT או יציאת AUX. | דרייבר 1.5 אינץ' בטווח 
צליל מלא עם רדיאטור פאסיבי המספק סאונד מרשים. | דיבורית מובנית לטלפון סלולארי. | עמידות בהתזת מים )Splash-proof( בתקן IPX4. | אפשרות לחיבור זוג רמקולים לאותו 
מקור שמע לקבלת צליל סטריאופוני. | סוללת ליתיום יון מובנית נטענת המספקת עד 6 שעות האזנה אלחוטית. | מיוצר מחומריים ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור. | נתונים 

טכניים: כניסת  AUX 3.5 מ"מ. | תקן בלוטות' 4.1 | הספק 3W. | משקל 0.28 ק"ג. | מידות: 9.2X7.8X9.2 ס"מ )רוחב, גובה, עומק(.

em-jh081 עם דיבורית דגם on ear אוזניות +
אוזניות On Ear איכותיות, נישאות וקלות במיוחד. | סדרה זו עשויה מחומרים ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור ומספקת את המראה הנכון עם הסאונד האיכותי. האוזניות מביאות 
אתכם לידי ביטוי בין אם אתם בעיר, עם חברים או נהנים מהזמן בבית. | תכונות ורכיבים: אוזניות On Ear מבית House of Marley | חתימת הסאונד של מארלי מבטיחה סאונד 
איכותי ועשיר בעל הבחנה גבוהה הנותן ביטוי לצלילים בכל הגבהים - באס חלק ועוצמתי, מיד מדויק להפליא וטרבל אנרגטי. | עיצוב On Ear עם כריות אוזן רכות במיוחד להאזנה 
ממושכת בנוחות מירבית | כבל באורך 130 ס"מ עם דיבורית לטלפון סלולארי מובנית ע"ג הכבל. | מחבר )קונקטור( 3.5 מ"מ בציפוי פלסטיק ממוחזר המעניק גמישות. | דרייברים 

דינאמיים 40 מ"מ המספקים סאונד מעולה. | תחום תדרים 15Hz - 22kHz | מאושר MFI( Apple(. | מיוצר מביו-פלסטיק ידידותי לסביבה וניתן למחזור.

בשווי של 500 ₪
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+

אפשרות החלפה בחנות הקונספט בת"א
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fm-ts9 מדרך עיסוי שיאצו דגם
מבית  חשמלי  שיאצו  עיסוי  מדרך   |  deluxe foot massager דלאקס  מסאז'ר  פוט 
הומדיקס, ענקית הבריאות האמריקאית. | מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב. | מעניק 
ותשע  ראשים   3 באמצעות  לבהונות,  מהעקב  הרגל,  כף  אורך  לכל  מקצועי  עיסוי 
הרגליים  כפות  את  ומעורר  ועייפות  כאבים  מתחים,  מפיג   | צד.  בכל  עיסוי  נקודות 
לחיים לאחר יום עבודה. | עיסוי שיאצו אינטנסיבי ומקצועי המדמה עיסוי אגודלים 
באמצעות תנועה סיבובית ייחודית. | אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום אינפרה 
אדום מרגיע לשיכוך כאבים,  שחרור שרירים תפוסים ושיפור זרימת הדם. | לשימוש 

בבית או במשרד. | מופעל באמצעות חיבור לחשמל. | מגיע במארז מתנה מהודר. 

בשווי של 500 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ
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nms-620H מכשיר שיאצו צווארי דגם
מקצועי   צווארי  שיאצו  עיסוי  מכשיר   |  quad action shiatsu שיאצו  אקשן  קוואד 
מבית הומדיקס, ענקית הבריאות האמריקאית. | מיובא ומשווק בישראל ע"י ד"ר גב. 
| המכשיר עוטף את הכתפיים ובעל ידיות אחיזה מובנות לנוחות והתאמה אידאלית 
עיסוי  המדמה  ומקצועי  עמוק  לישה  שיאצו  עיסוי   | ועורף.  צוואר  הכתפיים,  לאזור 
אנושי. | אפשרות לשילוב של עיסוי עם חימום אינפרה אדום מרגיע לשיכוך כאבים,  
 3  | העיסוי.  כיוון  להפיכת  אפשרות   | הדם.  זרימת  ושיפור  תפוסים  שרירים  שחרור 
הפעלה  מהירויות   3  | רטט.  בשילוב  שיאצו  או  רטט  שיאצו,  לבחירה:  עיסוי  תכניות 
| מופעל  | לשימוש בבית או במשרד.  או אינטנסיבי.  בינוני  בין עיסוי עדין,  לבחירה 

באמצעות חיבור לחשמל. | מגיע באריזת מתנה מהודרת.

בשווי של 500 ₪
אפשרות החלפה בכל הסניפים בארץ

סט 3 צידניות בגדלים שונים:
צידנית קטנה לשתיה - 1.25 ליטר | צידנית בינונית לאחסון - 5 ליטר | צידנית גדולה 

לאחסון - 42 ליטר | הצידנית הגדולה מצוידת בידית נשיאה ובזוג גלגלים גדולים
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 ALPS דגם SWISS סט 3 מזוודות
 ABS-שעברה בדיקת איכות קפדנית | עשויה מ SWISS מזוודת מתוצרת

ידית טלסקופית איכותית, בעלת 3 שלבים להתאמה אישית | שתי ידיות נשיאה בנוסף 
לידיתהטסקופית | ידית עליונה וידית צידית עם הגנות פנימיות למניעת נזק לידיות
רוכסן איכותי + רוכסן הרחבה להגדלת נפח המזוודה - למזוודה הגדולה והבינונית

המזוודה מגיעה במגוון צבעים אופנתיים המקלים על הזיהוי במסוע | מנעול קומבינציה 
איכותי | תאים אלסטיים מרשת פנימים דו-צדדים לאחסון דברים קטנים | רוכסן פנימי 
שיוצר חלוקה לאה של המזוודה בפנים | ביטנה מצופה PU עם ריפוד בצבע כחול | 4 
גלגלים איכותיים לסיבוב של 360 מעלות להפחתת עומס הגרירה בצורה משמעותית 
ונסיעה חלקה | גודל "20 - 35*22*49 ס"מ )ללא הרחבה( | גודל "24 - 40*26*59 ס"מ 

+ 5 ס"מ הרחבה | גודל "28 - 46.5*29.5*69 ס"מ + 5 ס"מ הרחבה
שירות ואחריות של יבואן למשך שנה
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שחורסגול

כסף יין

קיים בצבעים

כרטיס בשווי של 400 ₪
ניתן לממש בחנויות קולומביה

למעט חנויות עודפים
ללא כפל מבצעים

34

כרטיס בשווי של 560 ₪
לא כולל כפל מבצעים

33



כרטיס טעון בשווי של 400 ₪

35

שובר החלפה

נא למלא את פרטי הלקוח ולמסור בקופת הסניף.

שם מלא:    

ת.ז:  

שם החברה:  

דגם המוצר/ים המוחזר/ים:  

טלפון: 

תאריך: 

חתימה:  

יינתן שובר זיכוי/עודף •  ההחלפה תתאפשר בין התאריכים 15.8-30.11.2018 בלבד • לא 
ההחלפה הינה חד פעמית ותתבצע במעמד החזרת המוצרים לחנות • זיכוי וחיוב במחיר מלא

עודפים/תצוגה  מוצרי  כולל  לא  גב בלבד,  ד”ר  גב בסניפי רשת  ד”ר  מוצרי  לביצוע החלפת  אישור  הינו  זה  שובר 
ומכירות אינטרנט. תתאפשר החלפת מוצר חדש שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה או נפגמה.

לקוח יקר, ניתן לממש את השובר ב-2 דרכים לבחירתך:
החלפת המתנה למוצרים 

מכל מחלקות החנות
ניתן להחליף עד 3 מוצרים בעסקה אחת מתוכם 
לא יותר ממוצר חשמלי אחד ו/או סט מצעים אחד

או
החלפת המתנה למוצרים 
ממחלקת טקסטיל בלבד

)כריות, שמיכות ומצעים(.
ניתן להחליף עד 5 מוצרים בעסקה אחת

שובר החלפה

נא למלא את פרטי הלקוח ולמסור בקופת החנות.

שם מלא:   

ת.ז:  

שם החברה:  

דגם המוצר המוחזר:  

טלפון: 

תאריך: 

חתימה:  

ההחלפה תתאפשר בין התאריכים 15.8-15.11.2018 בלבד • ניתן להחליף מוצר אחד בעסקה
לא יינתן שובר זיכוי/עודף • ההחלפה הינה חד פעמית ותתבצע במעמד החזרת המוצרים לחנות • זיכוי וחיוב במחיר מלא

שובר זה הינו אישור לביצוע החלפת מוצרי אודיו של House of Marley בחנות הקונספט בלבד )דיזנגוף סנטר, בנין A קומה 2, ת"א(. 
תתאפשר החלפת מוצר מהקולקציה העכשווית בלבד כשהוא חדש ולא נעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה או נפגמה.

www.houseofmarley.co.il 03-6426689 

• ההחלפה•תתאפשר•בין•התאריכים••1.10-1.11.18•בלבד	
•  ניתן•להחליף•מוצר•במוצר•אחר•במחיר•המלא•לצרכן	

)הן•של•המוצר•המקורי•והן•של•המוצר•החלופי(•ללא•מבצעים•והנחות
• ניתן•להחליף•את•המוצר•באריזתו•המקורית•ובלבד•שלא•נעשה•בו•שימוש	
• לא•תתאפשר•החלפת•מוצרי•מזון,•משקאות•ואריזות•מתנה	
יש•להציג•שובר•זה•בעת•ההחלפה	•
•  החלפת•מוצר•תתאפשר•ברשת•חנויות FOX HOME בישראל•בלבד	

)למעט•חנויות•עודפים(
• לא•יינתן•שובר•זיכוי•/•עודף•בגין•החזרת•/•החלפת•המוצר	
• ההחלפה•הנה•חד•פעמית•ותתבצע•במעמד•החזרת•המוצר•לחנות	
הוראות•שובר•החלפה•זה•גוברות•על•מדיניות•החלפת•המוצרים•הכללית•	•

של•הרשת
ביטול•עסקה•בהתאם•לתקנות•הגנת•הצרכן	•
• לבירורים•יש•לפנות•לנציג•מעניק•המתנה•	

www.foxhome.co.ilfoxhome_il

 

תנאי החלפה ברשתות

שובר החלפה
שובר זה הינו אישור לביצוע החלפת מוצרי אירופלקס בסניפינו. תתאפשר החלפת 

מוצר חדש שלא נעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה או נפגמה.

*לא כולל מוצרי SIMBA, ההחלפה תתאפשר עד לתאריך 31.10.2018, ניתן להחליף עד 3 מוצרים במוצר אחד, לא יינתן 
שובר זיכוי/החזר כספי, החלפת המוצרים תתבצע בהצגת השובר בלבד, ההחלפה הינה חד פעמית ותתבצע במעמד 

החזרת המוצרים בסניף, זיכוי וחיוב במחיר מלא, ללא מבצעים והנחות. 

לבירור הסניף הקרוב לביתך ניתן להיכנס לאתר www.aeroflex.co.il או בטלפון 1-800-39-80-80 

שם מלא:  טלפון:    

שם החברה בה את/ה עובד/ת:  תאריך:         

המוחזר/ים:  המוצר/ים  דגם 

חתימה: 

כיתן

פוקס הום

ורדינון

ד"ר גב

סולתם

אירופלקסנעמן

MARLEY

לא תתאפשר החלפה 7 ימים לפני חג פסח וראש השנה
ניתן להחלפה עד ה- 31.12.2018


