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מי אנחנו?

אולם התצוגה שלנוהמחסן שלנו

קבוצת "זיו מטפ" הינה אחת החברות הוותיקות והמובילות בישראל בייצור, ייבוא 
ושיווק ציוד מטבח מקצועי, ביתי וכלים לבית.

 
מקצועיות  לאיכות,  עומלת  שהקבוצה  פעילות  שנות  וכ-60  דורות  שלושה  זה 
בייצור מוצרי אלומיניום,  ניסיון  וחדשנות. בתחילת שנות ה-60 לאחר שנים של 
הקים מייסד החברה- מיכאל פינקוס את ראשוני מפעלי הנירוסטה בישראל, וכך 

למעשה הכתיב טון חדש בישראל. 

"זיו מטפ" מייצרת, מייבאת ומשווקת  מגוון  של כ- 12,000 פריטים שונים ומגוונים 
אשר נמצאים בכל מטבח מוסדי או ביתי בישראל כבר עשרות שנים.

בתחום הייבוא מנהלת הקבוצה שיתופי פעולה עסקיים עם מותגים בינלאומיים 
ומפעלים בכ-20 מדינות ברחבי העולם. 

השיווק  צוות  עם  הארץ  אזורי  בכל  מוצריה  את  ומשווקת  פועלת  הקבוצה 
והלוגיסטיקה המנוסים ביותר. 

   
"זיו מטפ תעשיות" פועלת בשוק המוסדי  הכולל מסעדות, בתי המלון, אולמות 
האירועים, חברות קייטרינג, מוסדות פרטיים וממשלתיים חברות השכרות הציוד, 

מטבחים שונים ועוד. 
השיווק  רשתות  החנויות,  ובו  הפרטי  בתחום  הקבוצה  ומשווקת  פועלת  כן  כמו 

ומתנות לוועדים.   

אנו כקבוצה, דבקים במתן שירות אישי בסטנדרטים הגבוהים ביותר ללקוחותינו 
ושמחים לעמוד לרשותך!

מחסני החברה ממוקמים במתחם העסק על 
ומאפשרים מתן שרות  4000 מטר  שטח  של 
אירועים,  גני  אולמות,  מלון,  לבתי  ויעיל,  מהיר 

מסעדות, קיטרינג, חברות להשכרת ציוד ועוד.

נשמח לארח אתכם באולם התצוגה שלנו,
עם המותגים המובילים בעולם.

כל הזכויות שמורות לזיו מטפ תעשיות
אין לפרסם, לצלם, להעתיק, לסרוק ו/או לשכפל קטלוג זה או חלקים ממנו ללא אישור בכתב מבעלי הזכויות

מהדורת 2016 | התמונות בקטלוג להמחשה בלבד | ט.ל.ח
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מערכות סכו"ם לשוק המוסדי ובאריזות מתנה |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים

סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון מוצרי חשמל מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח מוצרים על לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

השולחן
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מערכות סכו"ם בתפזורת
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כלי עזר 
למטבח מוצרים על לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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מזלג שולחן9-631312
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כף שולחן9-626212          
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סכין שולחן9-626412          
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מזלג עוגה9-626712          

כף מרק דסרט9-626812          

כף מרק קצרה9-626912

סכין ידית חלולה9-651412

סכין סטייק ידית חלולה9-651512

דגם ספיר

דגם מאיה

דגם באגט

תאוריחדותמקט

כפית תה9-62411   

כף שולחן9-62421  

מזלג שולחן9-62431  

סכין שולחן9-62441  

מזלג עוגה9-62471  

כף דסרט9-62481

מערכות סכו"ם בתפזורת

תאוריחדותמקט

כפית תה9-644112

כף שולחן9-644212

מזלג שולחן9-644312

סכין שולחן9-644412

מזלג עוגה9-644712

דגם ליז
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תאוריחדותמקט

כפית תה9-646112

כף שולחן9-646212

מזלג שולחן9-646312

סכין שולחן9-646412

מזלג עוגה9-646712

דגם עדי 

דגם בראבו 

דגם עלית 

תאוריחדותמקט

כפית תה9-629112

כף שולחן9-629212

מזלג שולחן9-629312

סכין שולחן9-629412

מזלג עוגה9-629712

תאוריחדותמקט

כפית תה9-647112

כף שולחן9-647212

מזלג שולחן9-647312

סכין שולחן9-647412

סכין סטייק9-647512

מזלג עוגה9-647712

מערכות סכו"ם בתפזורת

תאוריחדותמקט

כפית תה9-648112

כף שולחן9-648212

מזלג שולחן9-648312

סכין שולחן9-648412

מזלג עוגה9-648712

דגם סינוס 
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כלי עזר 
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תאוריחדותמקט

כפית תה9-649112

כף שולחן9-649212

מזלג שולחן9-649312

סכין שולחן9-649412

מזלג עוגה9-649712

דגם אורי 

דגם אילנית 

תאוריחדותמקט

כפית תה9-64111

כף שולחן9-64121

מזלג שולחן9-64131

סכין שולחן9-64141

מזלג עוגה9-64171

מערכות סכו"ם בתפזורת

דגם ניו-יורק

תאוריחדותמקט

כפית תה9-663112

כף שולחן9-663212

מזלג שולחן9-663312

סכין שולחן9-663412

כפית אספרסו9-663512

כפית לימונדה9-663612

מזלג עוגה9-663712

כף דסרט 9-663812

מזלג דסרט9-664312

סכין דסרט9-664412

כף סלט9-664512
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דגם אסקוט )דנה( 18/10

בהזמנה מיוחדת ניתן להזמין פריטים נוספים

סטים

תאוריחדותמקט

כפית תה9-662112

כף שולחן9-662212

מזלג שולחן9-662312

סכין שולחן9-662412

מזלג עוגה9-662712

מערכות סכו"ם בתפזורת 18/10

דגם ניו-יורק 18/10
תאוריחדותמקט 18/10

כפית תה9-665112

כף שולחן9-665212

מזלג שולחן9-665312

סכין שולחן9-665412

כפית אספרסו9-665512

כפית לימונדה9-665612

מזלג עוגה9-665712

כף דסרט 9-665812

מזלג דסרט9-666312

סכין דסרט9-666412

כף סלט9-666512

דגם באגט 18/10
תאוריחדותמקט

כפית תה9-66011

כף שולחן9-66021

מזלג שולחן9-66031

סכין שולחן9-66041

כפית מוקה9-66051

כפית קוקטיל9-66061

מזלג עוגה9-66071

כף מרק בוליון9-66081

תאוריחדותמקט

כף דסרט 9-66121

מזלג דסרט9-66131

סכין דסרט9-66141

כף סלט9-66151

מצקת קטנה9-66161

מצקת למרק9-66171



מערכות סכו"ם לשוק המוסדי ובאריזות מתנה |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים

סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון מוצרי חשמל מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח מוצרים על לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

השולחן

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 14

מערכות סכו"ם באריזות מתנה

סט 24 חלק בראבו מפואר

סט סכום 24 חלק ליז

סט סכום 24 חלק ליאור

סט סכום 24 חלק אילניתסט סכום 24 חלק שביט

סט סכו"ם 24 חלקים דנה

סט סכום 24 חלק מאיה

סט סכום 24 חלק מורן

סט סכום 24 חלק דורית

סט סכום 24 חלק רונית

סט סכום 24 חלק עדי

סט סכום 24 חלק חן

סט סכום 24 חלק מתן

9-6470

9-6440

9-6161

9-61629-6490

9-6390

9-6310

9-6168

9-6141
9-6142

9-6290

9-6163

9-9160



גסטרונום
ואביזרים
שונים



גסטרונום ואביזרים שונים |

כלי עבודהמלמיןסירים
גסטרונום 

ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 16

גודלמסלוליםמקט

96-9853 182/1

96-9854181/1

96-98551660/40

96-98561246x35
24 מגשים

גודלמקט

96-98652/1

96-98661/1

96-9867 60/40

עגלת מסלולים

כיסוי לעגלות מסלולים

תבניות גסטרונום 



| גסטרונום ואביזרים שונים

17מאז 1963

תבניות גסטרונום 

ליטרגובהגודלמקט

1201                2/1205.9

1197               2/14011.7

120                2/16519

1202             2/1100 31

1203 2/1150 46

1204            2/1200 56

ליטרגובהגודלמקט

12202                2/3202

12204               2/3404

1221                2/3656.5

1222             2/31009.9

1223 2/315014.5

1224            2/320018.5

ליטרגובהגודלמקט

1289 1/1   203.1

12881/1   406.2

1211/1 6510

121201/110015

12131/115022

1214 1/120028

ליטרגובהגודלמקט

12302 1/2201.25

123041/2402.5

1231/2654

123201/21006

12331/215010

12341/220013

גסטרונום 2/1  מידות 650/530

גסטרונום 2/3  מידות 350/325

גסטרונום 1/1 מידות 530/325

גסטרונום 1/2 מידות 325/265



גסטרונום ואביזרים שונים |

כלי עבודהמלמיןסירים
גסטרונום 

ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 18

תבניות גסטרונום 

ליטרגובהתאורמקט

12402                1/3200.9

12404                1/3401.85

124                1/3653

12420                1/31004

1243                1/31506

1244                1/32008

ליטרגובהתאורמקט

1261                1/6651

1262                1/61002

1263                1/61502.5

1264                1/62003

ליטרגובהתאורמקט

12502 1/4200.6

12504 1/4401.2

125 1/4652

12520 1/41003

1253 1/41505

1254 1/42006

ליטרגובהתאורמקט

1271 1/9650.6

12721/91001

גסטרונום 1/3 מידות 325/176

גסטרונום 1/6 מידות 176/162

גסטרונום 1/4 מידות 265/162

גסטרונום 1/9 מידות 176/108



| גסטרונום ואביזרים שונים

19מאז 1963

תבניות גסטרונום מחורר

מכסים

ליטרגובהתאורמקט

121602                1/1203.1

121604                1/1406.2

1216                1/16510

1217                1/110015

1218                1/115022

1219                1/120028

גודלמקט

12002/1

12101/1

12202/3

12301/2

12401/3

12501/4

12601/6

12701/9

ליטרגובהתאורמקט

123604 1/2401.25

1236 1/2652.5

1237 1/21004

1238 1/21506

1239 1/220013

ליטרגובהתאורמקט

1196 2/14011.7

1206 2/16519

1207 2/110031

1208 2/115046

1209 2/120056

גסטרונום 1/1  מידות 530/325

מכסה נירוסטה לגסטרונום

גסטרונום 1/2 מידות 325/265

גסטרונום 2/1 מחורר



גסטרונום ואביזרים שונים |

כלי עבודהמלמיןסירים
גסטרונום 

ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 20

אביזרים שונים

רשתות נירוסטה

גודלמקט

13784324

13785530

גודלמקט

1/1 עם רגליות96-9849

2/1 עם רגליות96-9850

96-9851  1/1

1198  2/1

פסי הפרדה נירוסטה לגסטרונום

מדף רשת שתי וערב נירוסטה

רשתות נירוסטה חוט

מגש טיפטוף נירוסטה

גודלמקט

119060x40

11912/1

11921/1

גודלמקט

12961/1

12971/2

גודלמקט

13811/1

13831/2

13841/3

מכסה נירוסטה עם סיליקון ואטם



| גסטרונום ואביזרים שונים

21מאז 1963

תבניות פוליקרבונט שקופות מידות גסטרונום

ליטרגובהמקט

90-12116510

90-121210015

90-121315022

90-121420028

גובהמקט

90-124165

90-1242100

90-1243150

90-1244200

צבעגובהמקט

שחור90-427150

גובהמקט

90-123165

90-1232100

90-1233150

90-1234200

גובהמקט

90-120165

90-1202100

90-1203150

90-424200

גובהמקט

90-125165

90-1252100

90-1253150

90-1254200

גסטרונום 1/1

גסטרונום 1/3  

גסטרונום פלסטיק 1/3 )פינוי(  

גסטרונום 1/2

גסטרונום 2/1 )מתאים לעגלת מסלול 2/1(

גסטרונום 1/4



גסטרונום ואביזרים שונים |

כלי עבודהמלמיןסירים
גסטרונום 

ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 22

תבניות פוליקרבונט שקופות מידות גסטרונום

מגש טיפטוף  פנימי פוליקרבונט

כף מזון פוליקרבונט

גובהמקט

90-126165

90-1262100

90-1263150

90-1265200

גובהמקט

90-4252/1

90-12101/1

90-12301/2

גובהמקט

90-12401/3

90-12501/4

90-12601/6

90-12701/9

גובהמקט

90-12911/1

90-12931/2

90-12941/3

90-12951/4

90-12961/6

מ"למקט

9420180

9424360

9425720

94262000

גסטרונום 1/6 

מכסים

מגש טיפטוף פנימי
פוליקרבונט

כף מזון פוליקרבונט

גובהמקט

90-127165

90-1272100

גסטרונום 1/9



| גסטרונום ואביזרים שונים

23מאז 1963

גודלמקט 

12x12x5מ/151

24x12x5מ/152

24x12x8מ/א152

24x24x5מ/153

24x24x8מ/א153

24x36x5מ/154

24x36x8מ/א154

תבניות מתקן נירוסטה

גודלמקט

151012x12

152024x12

153024x24

154024x36

מכסה לתבניות מתקן נירוסטה

תבניות ומכסים למתקנים נירוסטה





סירים 
ומחבתות

 נירוסטה 
ואלומיניום



סירים |

סירים ומחבתות נירוסטרה 18/10 מתאים לאינדוקציהסירי נירוסטה 18/10

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963...כלים להצלחה במטבח! 26

סיר נירוסטה גבוהה

סיר נירוסטה נמוך

סיר נירוסטה בינוני

ליטרגובהקוטרמקט

1800116143

1800220176

18003242411

18004282817

18005302920

18006323126

18007363536

18008404050

18009444370

18010484378

ליטרגובהקוטרמקט

180351671.5

180361882

180372093

18038229.54

180392410.55

1804026116

1804128127

180423012.59

18043321312

18044361415

18045401620

18046442030

18047482342

ליטרגובהקוטרמקט

1801616112

1801718123

1801820134

1801922145

1802024157

1802126168

18022281711

180233017.512

18024321815

ליטרגובהקוטרמקט

18025362323

18026402531

18027442843

18028483156

18029503258



| סירים

סירי נירוסטה 18/10 סירים ומחבתות נירוסטרה 18/10 מתאים לאינדוקציה

27מאז 1963

סיר דגים 2 ידיות

קלחת נירוסטה נמוך

קלחת נירוסטה גבוה

קלחת נירוסטה קוני

ליטרגובהקוטרמקט

18141327.56

181423688

1814340810

18144441116

18145481222

ליטרגובהקוטרמקט

180651671.5

180661882

180672093

18068229.54

180692410.55

1807028127

ליטרגובהקוטרמקט

1805316112.2

1805418123

1805520134

1805622145

1805724157

18058281711

18059321812

1806026168.4

ליטרגובהקוטרמקט

181151662.2

18116186.53

181172074

18118247.55



סירים |

סירים ומחבתות נירוסטרה 18/10 מתאים לאינדוקציהסירי נירוסטה 18/10

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963...כלים להצלחה במטבח! 28

מחבת נירוסטה

סירים עם מכסה הרמטי

מחבת נירוסטה 2 ידיות

מכסה נירוסטה

גובהקוטרמקט

18071205

18072245.5

18073265.5

18074285.5

18075326.5

18076366.5

18077407

ליטרגובהקוטרמקט

18151242812.6

18152302920

18153363535.5

18154403847.5

גובהמקט

1810230

1810332

1810436

1810540

1810644

1810748

גובהקוטרמקט

18082205

18083245.5

18084265.5

18085285.5

18086326.5

18087366.5

18088407

18089447

גובהמקט

1809516

1809618

1809720

1809822

1809924

1810026

1810128



| סירים ומחבתות אלומיניום

סירי אלומיניום

29מאז 1963

סירים נמוכים

קערות אלומיניום

סירים גבוהים

ליטרגובהקוטרמקט

97-001224147

97-001326159

97-0014281611

97-0015301813

97-0016321915

97-0017362120

97-0018402428

97-0019442536

97-0020482850

97-0021523060

97-0022543265

97-00236035100

גודלמקט

97-003748x17

97-003854X20

ליטרגובהקוטרמקט

97-0024302618

97-0025322723

97-0026363231

97-0027403542

97-0028443752

97-0029483866

97-0030524085

97-00315443100

97-00326043125



סירים ומחבתות אלומיניום |

סירי אלומיניום

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963...כלים להצלחה במטבח! 30

מסננת רגל אלומיניום חצי כדור

מחבת אלומיניום 2 ידיות

קוטרמקט

97-003536

97-003638

גודלמקט

97-004322

97-004434x6

97-004538x9

97-004643x9

97-004745x12

97-004850x9

97-004954x15

קערה מסננת אלומיניום

מחבת אלומיניום ידית נירוסטה

גודלמקט

97-003948x17

97-004054x20

97-004154x20 מסביב אל'

קוטרמקט

92161142020

921611424 24

92161142828



| סירים ומחבתות אלומיניום

סירי אלומיניום

31מאז 1963

קלחת ידית קצרה

ליטרקוטרמקט

97-0050161.3

97-0051181.5

97-0052202.0

קלחת ידית ארוכה

ליטרקוטרמקט

97-0053161.3

97-0054181.5

97-0055202.0

97-00551223.0

מכסים אלומיניום

קוטרמקט

97-005620

97-005722

97-005824

97-005926

97-006028

97-006130

97-006232

97-006336

97-006440

97-006544

97-006648

97-006752

97-006854

97-006960

סיר גחנון/קובנה

קוטרמקט

28216

28318

28420

28522

28624

28726

תבניות ומגשי אלומיניום לאפייה

תאורגודלמקט

188160x40x2תבנית

188260x40x3תבנית

188360x40x4תבנית

188460x40x5תבנית

מגש64x53 ס"מ     19812/1

מגש53x32 ס"מ     19821/1

מגש60x40 ס"מ זוית זיו1983
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סירים

סיר אובל

מחבת טפלון

סוטאז'

מחבת פאאה

מחבת יציקה

29-93
29-95
29-97

29-60

2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2850

29-28
29-29
29-40

90-3021
90-2428
90-2429

2895
2896
2897
2898
2899

29-302
29-303
29-304
29-305
29-306
29-307

20
24
28

21x32

18
20
22
24
26
28
30
12

24
28
32
34
36
40

22
26
30
34
38

20
22
24
26
28
30

מקט

מקט

מקט

מקט

מקט

מקט

גודל

גודל

גודל

גודל

גודל

גודל
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מחבת גריל

ווק

מחבת גריל דו צדדי 

מכסה אוניברסאלי

פלנצ'ה מלבנית

מחבת בלינצ'ס

פנקייק 7 עיגולים

פינג'אן

29-711
29-712

29-15
29-16

29-17
29-19
29-18

29-70125
126
127
128
129

29-13

2860
2871

29-20

26
28

30
32

29
33
36

30

42x29

22
24

27

5
6
7
8
9

מקט

מקט

מקט

מקט

מקט

מקט

מקט

מקט

גודל

גודל

גודל

גודל

גודל

גודל

גודל

גודל



ליטרקוטרמקט

97-6600100.35

97-6614202.6

97-6621244.5

97-6628286.7

97-66353210

97-6642283.4

גודלמקט

97-667726x26

97-673922x30

97-668426x26

97-668526x32

גודלמקט

97-665016

97-665620

97-666324

97-667228

97-669326x26

גודלגודלמקט

26.5x8.5טריו97-6708

28פלטה עגולה97-6720

28ווק97-6728

יציקת ברזל עם מעמד עץ

סיר יציקה ברזל  צבעים

אובל

גריל יציקה
מחבת גריל

פלטה גריל

פלטה גריל עמוקה

יציקת ברזל

יציקת ברזל מעמד עץ

לבה
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מוצרי יציקה נוספים
בעמוד 97

34
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כלים להגשה ולבופה

גודלמקט

14X14 ס"מ  )אלכסון 17(  47-186117

16X16 ס"מ  )אלכסון 19(    47-186119

22X22 ס"מ  )אלכסון 27(47-186127

26X26 ס"מ  )אלכסון 32(47-186132

36x26  ס"מ )אלכסון 40(47-186140

Perspective צלחת פורצלן לבן מעוין

גודלמקט

47-11611918.5x10

47-11612223x12

47-11612322x11

47-11613232x16

47-11614647x16

47-11616163x15

פלטה/מגש פורצלן לבן מלבן

PERSPECTIVEPERSPECTIVE
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גודלמקט

   קערה 13 ס"מ47-369414

   צלחת 21 ס"מ עמוקה47-199421

גודלמקט

47-35281717x12x4

גודלמקט

קערית 9x9 עומק 3.3  )אלכסון 11(47-356111

קערית 13x9 שטוחה דיפ )אלכסון 15(  47-356115

קערית 16x13 )אלכסון 17(  47-356116

Perspective קערת סלט מעוין פורצלן לבן מעוצב 

גודלמקט

14X14 ס"מ )אלכסון 16(47-366117

21X21 ס"מ )אלכסון 27(47-366124

Perspective קערת סלט

כלים להגשה ולבופה

PALUMA

TULIP

PALUMA

TULIP

קערת סלט מלבנית

טוליפ
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גודלמקט

47-36441616x16

47-36441718x18

47-36442020x20

47-36442323x23

קערה מרובעת

גודלמקט

19x19 ס"מ )אלכסון 21(47-184419

25x25 ס"מ )אלכסון 27(47-184425

26x26 ס"מ )אלכסון 29(47-184427

צלחת מרובעת

גודלמקט

47-18441919x19

גודלמקט

47-11443333X18

47-114433A33X18 אלומיליט  

תחתית מרובעת

פלטה אובלית

SquareSquare

כלים להגשה ולבופה



| פורצלן

39מאז 1963

גודלמקט

47-16521717

47-16522020

47-16522525

    47-16522727

47-16523030

צלחת עם פסים

בול מרק
גודלמקט

47-365210 10  

17 תחתית47-145217

גודלמקט

8 /  177 סמ"ק  47-225207

גודלמקט

47-36521616x5

FocusFocus

כלים להגשה ולבופה

קערית סלט פסים קוני

ספל קפה + תחתית
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גודלמקט

  10 ס"מ / 275 סמ"ק47-363610

  12 ס"מ / 300 סמ"ק47-363612

גודלמקט

47-16361616

47-16361818

47-16362726

47-16363030

Halley

גודלמקט

14 ס"מ / 320 סמ"ק47-363614

גודלמקט

 15 ס"מ47-363615

 21x7.5 ס"מ / 1700 סמ"ק47-363621

גודלמקט

18 ס"מ / 555 סמ"ק47-363618

Halley

כלים להגשה ולבופה

צלחת שטוחה מקושטת

בול מקושט נערם

קערת בול מקושט קונוס

קערת בול ישרה מקושטת

קערת בול מקושטת קוני
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גודלמקט

47-16491717

47-16492020

47-16492323

47-16492727

47-16492828

47-16493030

47-16493232

פורצלן לבן דלתא קמורה  

גודלמקט

קערית  סלט פורצלן לבן 16 ס"מ פסים קוני47-365216

גודלמקט

47-17492221

47-17492525

47-17493030

גודלמקט

47-183917A17

47-183920A20

47-183923A23

47-183927A27

47-183929A29

47-183931A31

גודלמקט

47-174922A21

47-174925A25

47-174927A27

47-174930A30

צלחת עמוקה

צלחת עמוקה שוליים רחבים אלומילייט

קערה אלומילייט

DoveDove
 כלים להגשה ולבופה

FinesseFinesse
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גודלמקט

47-17212222

גודלמקט

47-16212020

47-16212626

47-16213030

SoleySoley

גודלמקט

16x5 ס"מ / 405 סמ"ק47-362116

גודלמקט

8 / 177 סמ"ק47-322107

47-122112  12

צלחת לבנה עם שוליים

גודלמקט

47-11212828x22

47-11213131x23

47-11213636x27

פלטה אובל

כלים להגשה ולבופה

צלחת מרק )חומוס(

בול

ספל רסטורנט נערם ותחתית
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גודלמקט

47-16031616

47-16031818

47-16032020

47-16032222

47-16032424

47-16032626

47-16032828

47-16033030

צלחות ונוס

גודלמקט

קערית  סלט פורצלן לבן 16 ס"מ פסים קוני47-365216

גודלמקט

47-36551616x10

47-36552121x17

47-36552525x19

גודלמקט

47-36021111x5

גודלמקט

47-36021011x5

47-14032020x2.3

קערה אובלית

בול + אוזניים

בול + תחתית ללא אוזן 

 Istanbul

 Istanbul

 כלים להגשה ולבופה
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גודלמקט

47-177620 20x4.2

גודלמקט

47-35161313x10x4.4

47-35161919x15x4.4

גודלמקט

47-36762424x8

גודלמקט

47-18751515

47-18761717

47-18761818

47-18761919

47-18762020

47-18762121

גודלמקט

גודלמקט

קערית  סלט פורצלן לבן 16 ס"מ פסים קוני47-365216
גודלמקט

47-36761616x6.2

בול מרק

תבנית מלבנית 

קערת פורצלן

צלחת מרק עמוקה 

כלים להגשה ולבופה

LebonLebon
Lebon 47-18762222צלחות

47-18762323

47-18762424

47-18762525

47-18762626

47-18762828

47-18763030

צלחת עמוקה47-19762616
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גודלמקט

47-16062121

47-16062626

47-16062828

47-16063131

צלחת מרק
47-17062222

צלחות ונוס

גודלמקט

קערית  סלט פורצלן לבן 16 ס"מ פסים קוני47-365216

גודלמקט

47-17012828

47-17013030

גודלמקט

47-11063030x20

גודלמקט

9 ס"ל 70 סמ"ק47-310608

9 ס"ל 70 סמ"ק47-310708

13 ס"מ תחתית47-120613

פלטה אובל

גודלמקט

       47-360712   12x5

47-360712A12x5 אלומילייט

בול מרק פורצלן נערם

 כלים להגשה ולבופה

BellaBella

צלחת הגשה

ספל + תחתית
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גודלמקט

11333434

פלטה אובל    

צלחות

גודלמקט

47-18332525

47-18332727

47-18332828

47-18333030

47-18333232

גודלמקט

47-11273636x23

 ZEN
 ZEN

LaraLara

 כלים להגשה ולבופה

פלטה אובלית
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גודלמקט

47-36091515 

גודלמקט

12 ס"מ47-120912

גודלמקט

47-18091616

47-18092019

47-18092424

47-18092626

47-18092727

47-18093232

צלחת מרק/חומוס
47-19092121

MinaMina

גודלמקט

47-18222121 

47-18222626

צלחת שבדיה

 כלים להגשה ולבופה

צלחות

קערית עגולה

תחתית לספל קפה, לספל 318209
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גודלמקט

47-117334 34

גודלמקט

47-17732222

גודלמקט

47-367210  11

גודלמקט

קערית  סלט פורצלן לבן 16 ס"מ פסים קוני47-365216

גודלמקט

47-18731717

47-18731919

47-18732121

47-18732323

47-18732525

47-18732727

47-18733030

TROY XT צלחת פורצלן לבן

צלחת מרק

פלטה אובל

בול מרק

TROYTROY

כלים להגשה ולבופה
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סמ"קקוטרמקט

47-36812020530

צלחת בול חומוס עם רגל

סמ"קקוטרמקט

47-3629131234

סמ"קקוטרמקט

47-36811111265

סמ"קקוטרמקט

47-36821616770

בולים כלים להגשה ולבופה

Common ProductsCommon Products

קערה בול עמוקה עם רגלית

קערה בול

קערה בול

סמ"קקוטרמקט

47-368313   13415

סמ"קקוטרמקט

47-368317 17320

קערה בול למרק/סלט

קערה בול טוליפ למרק/סלט
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לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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קוטרמקט

47-16292020 

47-16292828

47-16293232

קוטרמקט

47-448132 31 

גודלמקט

47-18562121.5x21.5 

47-18562727x27

צלחת שטוחה/פיצה

צלחת הגשה/פיצה

צלחת מרובעת  עם שוליים

כלים להגשה ולבופה

גודלמקט

47-7081088x12

כלי צילינדר לבופה

גודלמקט

47-80811515x8

קערה סורבה דקורטיבית לעיצוב
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גודלמקט

23 ס"מ שקע אמצעי שטוח 47-16822311

29 ס"מ שקע אמצעי שטוח 47-16822914

 31 ס"מ שקע אמצעי שטוח 15 47-168231

גודלמקט

47-178131A31 

גודלמקט

   22 ס"מ שקע אמצעי עמוק 47-17822211

  26 ס"מ שקע אמצעי עמוק 47-17822714

  30 ס"מ שקע אמצעי עמוק 47-17823016

גודלמקט

47 -188132  32

דגם GURME אמצע שטוח שוליים רחבים

צלחת פסטה גורמה עמוקה אלומילייט

צלחת גורמה שטוחה 

גורמה שקע אמצעי עמוק שוליים רחבים

צלחות גורמה כלים להגשה ולבופה
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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גודלמקט

47-358825 25x10.6

גודלמקט

47-35882828x12

גודלמקט

47-35883635x16

גודלמקט

47-35881918x13

47-35882727x21

47-35884140x27

גודלמקט

47-118160  61x20 

פלטה אובלית עמוקה

פלטה מגש מלבנית

פלטה מגש מלבנית

פלטה מגש מלבנית )לבופה( 

פלטה מגש מלבנית

פלטות הגשה לבופהכלים להגשה ולבופה
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גודלמקט

47-53815050x35

גודלמקט

47-35882322x20

 כלים להגשה ולבופה

מגש מרובע עם שוליים ורגליות

מגש מלבני

גודלמקט

47-53813626x23

פלטה לסטייק/הגשה

גודלמקט

47-36254037xh10

קערה משולשת לבופה

מגשים וקערות לבופה 



פורצלן |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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גודלמקט

47-60812222x8

גודלמקט

47-50810712x7 

כלים להגשה ולבופה

קערה עגולה

תבנית עגולה גבוהה לתנור

גודלמקט

47-36813030x8.8

גודלמקט

47-36814040x10.4

קערה לבופה

קערה לבופה

קערות לבופה 
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גודלמקט

קערית  סלט פורצלן לבן 16 ס"מ פסים קוני47-365216
גודלמקט

47-36251616x10

LOTUS

 כלים להגשה ולבופה

קערה משולשת

גודלמקט

47-80811011x7.5

צלוחית אובלית רב שימושית

גודלמקט

47-368210A11x8 

47-368211A12x8.3

47-368212A12

קערה יפנית קונוס אלומילייט

גודלמקט

47-36821011x8 

47-36821112x8.3

קערה יפנית קונוס

קעריות להגשה

גודלמקט

47-19252323xh5.8 

קערה משולשת
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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סמ"קגודלמקט

47-4221269220

סמ"קגודלמקט

47-4207298260

סמ"קגודלמקט

47-310608770

ספל אספרסו

כלים להגשה ולבופה

ספל קפה

ספל קפה

גודלמקט

9 ס"מ 70 סמ"ק47-310608

13 ס"מ תחתית47-120613

ספל + תחתית

מגים
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גודלמקט

47-318105 6x5.5

סמ"קגודלמקט

47-318111789

סמ"קגודלמקט

47-3221078177

סמ"קמקט

47-320719180

 כלים להגשה ולבופה

ספל אספרסו

ספל אספרסו ללא ידית

ספל רסטורנט

ספל תה
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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גודלמקט

46-18762828

46-18762424

46-18761818

צלחות אוכל 

כלי פורצלן בצבע

צהובאפוראדוםבז'שחוראורנג'
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כלי פורצלן בצבע

גודלמקט

46-11213131x24

46-11212424x19

46-11211818x14

גודלמקט

46-19762626

46-19762121

גודלמקט

46-11833131x18

פלטה אובלית 

צלחת מרק/סלט עמוקה

פלטה מלבנית 

אורנג'

אורנג'

אורנג'

שחור

שחור

שחור

בז'

בז'

בז'

אדום

אדום

אדום

אפור

אפור

אפור

צהוב

צהוב

צהוב
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 60

גודלמקט

46-53813632x26

גודלמקט

46-35883635x16

גודלמקט

46-35883526x35

46-35882721x27

46-35881918x13

פלטה לסטייק

פלטה מלבנית

פלטה לבופה/הגשה

אורנג'

אורנג'

אורנג'

שחור

שחור

שחור

בז'

בז'

בז'

אדום

אדום

אדום

אפור

אפור

אפור

צהוב

צהוב

צהוב

כלי פורצלן בצבע
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כלי פורצלן בצבע

גודלמקט

46-16293232

46-16292828

46-16292020

גודלמקט

46-60292821x21

46-60292222x17

46-60291815x15

גודלמקט

46-35813421x27

46-35813018x29

מגש פיצה

קערית אובל

פלטה גבינות 

אורנג'

אורנג'

אורנג'

שחור

שחור

שחור

בז'

בז'

בז'

אדום

אדום

אפור

אפור

אפור

צהוב

צהוב

צהוב



פורצלן |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 62

גודלמקט

46-36821112x12

46-36820910x10

46-3682066x6

בול קונוס

צהובאפוראדוםבז'שחוראורנג'

כלי פורצלן בצבע



מוצרי
זכוכית
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 64

כוס מיץ קלאסי 23 ס"ל

כוס מיץ קלאסי 15 ס"ל

כוס הי בול 35 ס"ל כוס הי בול 26 ס"ל

כוס היי בול 24 ס"ל כוס היי בול 18 ס"ל

כוס היי בול 29 ס"ל

כוס היי בול 17ס"ל

כוס היי בול/ מיץ 20 ס"ל נערמת

כוס מים רנה 30 ס"ל

MIS571 כוס מים רגל 40 ס"ל

9-1301          כוס גרניטי 16 ס"ל

9-1302     כוס גרניטי גבוהה 20 ס"ל

ס"ל  27 גרניטי  כוס         9-1303

9-1304    כוס גרניטי גבוהה 31 ס"ל

ס"ל  35 גרניטי  כוס         9-1305

ס"ל  42 גרניטי  כוס        9-1306

ס"ל  46 גרניטי  כוס         9-1307

9-1282     כוס גרניטי נמוך 20 ס"ל

כוס מים חדרים 22 ס"ל

כוס שתייה ויסקי אורלינס 27 ס"ל

96-3539

94-3221

96-3505 96-3504

96-3503 96-3502

94-3215

96-3501

96-3518

94-3216

94-3224

96-3506

96-3520

כוסות שתייה קרה



| מוצרי זכוכית

65מאז 1963

כוס יין 25 ס"ל מלדיב

כוס יין מיסקט 16 ס"ל

כוס יין 38 ס"ל  PRIMETIME מחוסמת

כוס יין 34 ס"ל אמפיר פלוס

כוס יין אמפיר 20 ס"ל

כוס יין 19 ס"ל אימפריאל פלוס )מחוסמת(

jul561 כוס יין 34 ס"ל

כוס יין 31 ס"ל מלדיב

כוס יין מיסקט 21 ס"ל  

כוס יין 50 ס"ל  PRIMETIME מחוסמת

כוס יין אמפיר 25 ס"ל

כוס יין 23 ס"ל אימפריאל פלוס )מחוסמת(

jul526 כוס יין 27 ס"ל

כוס יין 37 ס"ל מלדיב

כוס יין 19 ס"ל מלדיב

כוס יין מיסקט 26 ס"ל

כוס יין בלון 51 ס"ל  
PRIMETIME מחוסמת

כוס יין אמפיר 35 ס"ל

כוס יין אמפיר 45 ס"ל

כוס יין 31 ס"ל אימפריאל פלוס )מחוסמת(

כוס יין 43.5 ס"ל אימפריאל פלוס )מחוסמת(

96-144992

  94-3201

  96-144974

  94-3228

  94-3208

  96-144789

 94-3230

   96-144993

  94-3202

  96-144984

 94-3209

  96-144799

  94-3231

   96-144997

   96-144996

  94-3203

 96-144954

  94-3210
94-3235

  96-144809
  96-144829

כוסות יין
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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כוס בירה )פארמה( 41 ס"ל

כוס מים מיקס )פארמה( 30 ס"ל 

כוס בירה 1/2 ליטר 
טמפו פאב

כוס מרטיני/ברנדי 19 ס"ל 
MIS586

כוס פלוט שמפניה 21 ס"ל 
אימפריאל 

כוס בירה ריבועים 40 ס"ל
1/3 + ידית

כוס בירה 380CC )מרטינג( 
SRG375 SORGUN

MIS568 כוס ברנדי 39 ס"ל

jul537 כוס שמפניה 21 ס"ל

  96-3533
  96-3531

  96-155129

  94-3204

 96-144704

  96-3527

  94-3234

  94-3223

  94-3229

כוסות בירה, ברנדי, שמפניה ומרטיני
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כוס וויסקי 220 מ"ל 8 אוז

כוס ויסקי/קינוחים )כוס קונית( 
)פארמה( 26 ס"ל

כוס שופ 20 ס"ל ארקופל מחוסמתכוס שופ 20 ס"ל מחוסמת

כוס ויסקי 25 ס"ל ליברטי  316 

כוס הוט שוט 3.4 ס"ל כוס בוסטון שוט 2.2 ס"ל

כוס וויסקי 275 מ"ל 9.5 אוז                      
)תחתית הכוס מרובעת(

כוס ויסקי 30 ס"ל אדא  ADA382 כוס וויסקי 270 מ"ל 9 אוז

כוס שוט 5 ס"ל כוס בוסטון שוט 2.5 ס"ל 

כוס בוסטון שוט  3 ס"ל 

כוס בוסטון שוט נמוך 4.5 ס"ל 

כוס בוסטון  שוט 6 ס"ל 

  96-3541

  96-3532

  94-3220  9-1286

   94-3213

  96-3510   96-152490

   96-3543

  96-3542  94-3214

   96-3509   96-152184
  96-152134
  96-152144
  96-152194

כוסות ויסקי, שוט/צייסר
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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כוס אורלינס 35 ס"ל  )גרניטי/קזבלנקה 35(

כוס אורלינס 20 ס"ל  10004 )גרניטי 20 גבוה(

כוס צ'ייסר אורלינס 3.6 ס"ל

כוס קפה/קינוח קפאינו 9 ס"ל אורגינל

כוס צ'ייסר/קינוחים 1.7 אוז 46 מ"ל 409

כוס קפה פרובאנס 126 מ"ל 4 אוז

כוס קפה פרובאנס 210 מ"ל 7.5 אוז

96-3536
 96-3537

  96-3519

96-3513

96-3551
 96-3547
  96-3548

כוס אספרסו )פיקרדי( 86 מ"ל  3 אוז

כוס פיקרדי 170 מ"ל  6 אוז*

 96-3544
96-3545

כוסות ויסקי, שוט/צייסר, גביעי גלידה

DES55 גביע גלידה 20 ס"ל גביע גלידה גובה 11 ס"מ 94-3205  

גביע גלידה גובה 21 ס"מ

96-151108
  96-151618
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  96-3507

 9-1255

96-155531

96-155201

92-14016

כוס קינוח 5.5 ס"ל

ספל אספרסו זכוכית 9 ס"מ

מאג 25 ס"ל שקוף דורלקס מחוסם

מאג זכוכית 30 ס"ל

תחתית זכוכית לספל אספרסו 11.5 ס"מ

כוס קינוח מלבי 4 אוז 
110 מ"ל

כוס קינוחים 7.7 ס"ל 
כוס צינור בגובה 6 ס"מ 

קוטר 5 ס"מ

מאג 25 ס"ל ארקורוק מחוסמת

מאג בייסיק 35 ס"ל

מאג וולה 25 ס"ל 

כוס שתייה חמה דופן כפולה

 94-3219

   96-3514

  97-7611

 96-3526

96-3515

96-3554

ספל אספרסו +תחתית 9 ס"ל בייסיק 

ספל קפה +תחתית 24 ס"ל בייסיק 

 96-197984
96-197948

כוסות קינוח ומגים
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97-60482D
  97-60482B

קנקן זכוכית ביסטרו 1 ליטר + ידית 

כד "ארק" זכוכית 0.5 ליטר 

קראף זכוכית 1 ליטר

קנקן זכוכית ביסטרו 1/2 ליטר+ ידית 

כד "ארק" זכוכית 1 ליטר 

קראף זכוכית 0.25 ליטר

כד "ארק" זכוכית 1.3 ליטר 

קראף זכוכית 0.5 ליטר

כד מים 2 ליטר פלסטיק + מכסה

כד מעוצב +מכסה 2 ליטר טופז-כחול

כד מעוצב +מכסה 2 ליטר טופז-כתום

 96-180102
  9-1264

 96-180111

  96-180101
  9-1265

 96-180112

  9-1266

 96-180113

  97-4009

קנקנים וכדים
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94-0181  טרמוס כד 1/2 ליטר שחור
94-0182  טרמוס כד 1/2 ליטר לבן

94-0183  טרמוס כד+לחצן 1 ליטר שחור
94-0184  טרמוס כד+לחצן 1 ליטר לבן

96-3521   קערה קוקון זכוכית 6 ס"מ
96-3522   קערה קוקון זכוכית 9 ס"מ

96-3523   קערה קוקון זכוכית 12 ס"מ
96-3524   קערה קוקון זכוכית 15 ס"מ
96-3525   קערה קוקון זכוכית 17 ס"מ

97-7628  צנצנת הרמטי פרמצי 0.5 ליטר
97-7629  צנצנת הרמטי פרמצי 0.75 ליטר

97-7630  צנצנת הרמטי פרמצי 1 ליטר
97-7631  צנצנת הרמטי פרמצי 1.7 ליטר

97-7632  צנצנת הרמטי פרמצי 2 ליטר
97-7633  צנצנת הרמטי פרמצי 3.1 ליטר

97-7634  צנצנת הרמטי פרמצי 4.25 ליטר

94-0054  צנצנת סבתא 2.9 ליטר +מכסה אלומיניום
94-0055  צנצנת סבתא 3.8 ליטר +מכסה אלומיניום
94-0056  צנצנת סבתא 4.8 ליטר +מכסה אלומיניום

קערה ארק זכוכית 

12 ס"מ

97-2911  טרמוס כד+לחצן 1.2 ליטר נירוסטה

96-3528

טרמוסים, קערות, צנצנות
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צלחת רטרו ספירלה

צלחת עדי נקודות שקוף

צלחת רטרו קריסטלין 

צלחת רטרו בועות זכוכית 34170

צלחת סטארלייט שקוף

גודלמקט

96-129025 18

96-12902425.5

קערה
96-12902720

גודלמקט

96-24946821 21

96-2494752525

96-2494823132

קערה
96-2493718
96-2494418

16
18

גודלמקט

קערה
96-12901518

קערה
96-12902623

גודלמקט

96-12901620

96-12901715

96-12901825

96-12901923

96-12902129

96-12902233

גודלמקט

96-12902325.5

גודלמקט

96-2499702121

96-2293272727

96-2499873232

קערה
96-2293581515

צלחות זכוכית
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97-1490

97-3445

97-1495 97-1497

97-1491

97-1486

97-1496 97-1498

97-1492

97-1487

קערה אובלית פוליקרבונט 9.8*13 גובה 8.3

כד מים/בירה פוליקרבונט

קראף פוליקרבונט 0.9 ליטר קנקן מים מעוצב פוליקרבונט 0.58 ליטר

קערה אובלית פוליקרבונט 16*11.6 גובה 8.8

כד מים 1 ליטר פוליקרבונט

קראף פוליקרבונט 0.45 ליטר קנקן מים מעוצב פוליקרבונט 0.83 ליטר

קערה אובלית פוליקרבונט 17.8*12.8 גובה 9.1

כד מים 1.8 ליטר פוליקרבונט

צ'ייסר פוליקרבונט שקוף

  97-3437

פוליקרבונט

97-1841
97-3445

קראף פוליקרבונט 1 ליטר

קראף פוליקרבונט 1 ליטר
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כוס יין ללא רגל )נחום תקום(

ספלים

מ"למקט

94-3302470

94-3301350

תאורמקט

94-3236S1 ספל אספרסו + תחתית רומא 9ס"ל

94-3237S5  ספל קפוצ'ינו + תחתית רומא

94-3240ROM403 95 זכוכית אספרסוCC ספל רומא

ספל קפוצינו רומא 94-3241410

כוס תוספות מרכז שולחן
מקט

94-3238

כוסות וספלים



בופה
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גודלמקט

1/1 נערם14955

גודלמקט

1/1מכסה זכוכית14958

1/1 מפואר14959

תאורמקט

240 סמ"ק )80( עד 3 שעות97-2513

תאורגודלמקט

1495635
רול טופ נירוסטה + 
מעצור מכסה זכוכית

1495735
רול טופ נירוסטה   + 

מעצור 

שפינגדיש-1/1 נירוסטה  

שפינגדיש עגול אקסלוסיב 35 ס"מ

חומר בעירה מוצק

גוף חימום + מסילות לשפינגדיש

שפינגדיש מלבן רול טופ נירוסטה

שפינגדיש ומוצרים נלווים

גודלמקט

96-95821/1
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גובהמקט

1497362

ליטרמקט

149748

149758x2

סמובר נירוסטה אקלוסיב

דיספנסר לדגנים שקוף עם נירוסטה

דיספנסר – מתקן שתייה בסיס 
נירוסטרה אקסלוסיב שקוף

דיספנסרים ומתקני מזנון

מתקן מרק חשמלי 

ליטרמקט

1497811

צבעליטרמקט

שחור1499111

נירוסטה1499211

ניתן להוסיף גוף חימום
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שמפניירה נירוסטה מלוטשת

קערת פונצ' ענקית מנירוסטה

ליטרקוטרמקט

39812183.2

39813235

398426  9.5

398530 15.5

דלי נירוסטה

קוטרמקט

1499646

גודלמקט

941620x20

שמפניירה דליים וקערת פונצ' מנירוסטה

מעמד בסיס לשמפניה + שמפניירה
גודלמקט

71 מעמד97-0271

22x25 שמפניירה97-0272
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מתקן גלי לסכו"ם מפלסטיק 4 תאים

דיספנסר נירוסטה לסכום 
לא כולל צלינדר

מחבת נירוסטה 2 ידיות לבופה

תאורמקט

4 תאים97-1702

6 תאים97-1703

קוטר 9.5 צלינדר97-1794

צבעגודלמקט

9485 53x32x10שחור

9486 53x32x10אפור

גודלמקט

97-0261
97-0263
97-0268

13
17

14 עמוקה

מגש אובלי נירוסטה
גודלמקט

399025

399130

399235

399340

399445

399550

399655

399760

       55 דגים3998

       60 דגים3999

דיספנסר, סכומון וכלי הגשה מנירוסטה
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כדון חלב נירוסטה

ליטרמקט

94530.35

94540.65

94551

94561.5

94572

מ"ל     ozמקט

97-15201.5       45

97-15213         89

קנקן נירוסטה להקצפה

רוטביה

קנקנים וכדי נירוסטה

ozמקט
3923 3

קנקן נירוסטה + מעצור לקרח
ליטרמקט

94582.3
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כד חלב נירוסטה מיני

דלי נירוסטה לתצוגה מיני עם/בלי בסיס

    מ"ל        ס"ממקט

97-378512x7.5       620

97-3786 10x7.5       470

97-37874.5x7.5      145

97-37884.5x5         90

גודלמקט

9x6x9    עם בסיס97-3905

12x8x12 עם בסיס97-3906

9x6x9    בלי בסיס97-3908

12x8x12 בלי בסיס97-3909

כד חלב רטרו מחושת מיני

דלי נירוסטה/נחושת מצופה

מ"לגודלמקט

97-378814.5x590

97-378617.5x10470

97-378517.5x12620

גודלמקט

97-39019x6x9

97-390212x8x12

כדים ודליים לתצוגה
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מחבת לתצוגה נמוך

תבנית מיני מלבן )ללא רשת( 2 ידיות

תאורגודלמקט

97-391111x3נחושת

97-391212x3.5נחושת

97-391411x3 נירוסטה

97-391512x3.5נירוסטה

תאורגודלמקט

97-028112.5x8.5x4נירוסטה

97-028214.4x9.5x4.5נירוסטה

97-0281112.5x8.5x4נחושת

97-0282114.4x9.5x4.5נחושת

סיר מיני מנירוסטה ונחושת 2 ידיות 

תבנית מיני מרובע )ללא רשת( 2 ידיות

גודלמקט

97-39348x4.5

97-39359x5

97-393611x6

97-393712x7.5

תאורגודלמקט

97-028511x11x4נירוסטה

97-028613x13x5נירוסטה

97-0286113x13x5נחושת

תבניות ומחבתות מיני
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מעמד הגבהה למזנון ממתכת
גודלמקט

97-0008 20x20x12

מעמד לעוגה מנירוסטה ופעמון שקוף
גודלמקט

97-157330X18

97-157430X14

מעמד טבעת

תאורגודלמקט

97-000220x11שחור

97-0003 28x11שחור

97-000432x11שחור

97-000528x11נירוסטה

97-000620x11טבעות חימום עם מקום לחומר בעירה ניתן לקבל בכול קוטרנירוסטה

קערות להגשה 

מ"לגודל

9175

11.5420

171250

קערות למזנון דגם מרוקע דופן כפולה
דגםגודלמקט

קשמיר 96-1360811336

משופעת בנגלור 96-1360831035

מעוגל קוצ'י96-1360821028

שטוחה קשמיר96-1360811025

מעמדים וקערות
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סט 3 קוביות צלעות נירוסטה לבופה

סט 3 הגבהות כיפול נירוסטה לבופה

סט 3 מעמדים קווים מנירוסטה

גדלים

12x12x13
18x12x18
24x12x23

גדלים

20x10x5
24x13x10
30x16x16

סט 3 קוביות צלעות נירוסטה לבופה
גדלים

15x15x11
18x18x16
20x20x22

גדלים

20x25x14

23x27x18

25x29x33

הגבהות לבופה

97-1578
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מגש צפחה
גודלמקט

97-90094124x15

97-90094226.5x15

מגש צפחה
גודלמקט

97-90098625x12

97-90098830x12

סטנד 2 קומות צפחה
גודלמקט

97-90098925+20 

מגש צפחה בגדלי גסטרונום
גודלמקט

97-90099053x32.5    1/1

97-90099132.5x26.6  1/2

97-90099232.5x17.5  1/3

97-90099326.5x16.2  1/4

מגש צפחה
גודלמקט

97-90099425x25

97-90099530x30

97-90099645x30

מגש צפחה עגול

מוצרי צפחה

קוטרמקט

97-90099833

97-90099938
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מגשי עץ מעוצבים גם לפי דרישה

מגש עץ מעוצב, מגש מעץ טבעי, מגש קל

הגבהות ומעמדים מעמדים דקורטיביים לעוגות/פשטידות

קרש לסטייק

מגשי עץ מעוצבים מעץ טבעי

בוצ'ר עץ מלא

לוח חיתוך ידית מתכת

גודלמקט

96-814860x40x4

96-8149 40x30x4

96-815050x38x3

גודלמקט

9-509030x20

9-509136x26

9-509232x24

גודלמקט

2-28223

2-28325

2-28430

2-28535
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סלסלה פלסטיק אובל

סלסלה פלסטיק עגולה טבעי/שחור

צבעגודלמקט

97-166930x9טבעי

97-167038x9.5טבעי

97-167142x12טבעי

97-167221x8שחור

97-167321x8טבעי

97-167425x8טבעי

97-167625x8טבעי

צבעגודלמקט

97-167914x19שחור

97-168014x19טבעי

97-168124x16שחור

97-168224x16טבעי

סלסלה פלסטיק מלבן

גודלמקט

97-169430x44

30x44 סלסלה פלסטיק מלבן משופע

צבעגודלמקט

97-168422x31שחור

97-168522x31טבעי

97-168629x37שחור מחוזק

97-168729x37טבעי מחוזק

97-168934x42טבעי

97-169030x40שחור

צבעגודלמקט

97-169511x32שחור

97-169611x32טבעי

97-169728x36שחור

97-169828x36טבעי

סלסלה פלסטיק לסכום

צורהגודלמקט

97-166725x18אובל 

 עגול97-166821

סלסלה דמוי קש

סלסלות





סכיני
ICEL
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צבעגודלסריהמקט

שחור9300241.5015.12212

אדום9300344.5015.12212

לבן93004242.5015.1212

כחול93005246.5015.1212

צהוב93006243.5015.1212

צבעגודלסריהמקט

שחור93009241.3060.1010

אדום93010244.3060.1010

כחול93011246.3060.1010

ירוק93012245.3060.1010

צהוב93013243.3060.1010

לבן93014242.3060.1010

93014144c.3600.2010מיקס

צבעגודלסריהמקט

שחור93015241.3000.1010

אדום93016244.3000.1010

כחול246.3000.1010 93017

ירוק93018245.3000.1010

צהוב93019243.3000.1010

לבן93020242.3000.1010

9302144c.3000.2010מיקס

סכיני ירקות משונן קצה עגול

סכיני ירקות חלק קצה שפיץ

סכיני ירקות משונן קצה שפיץ

סכיני ירקות מקצועיים עם ידית פלסטיק
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צבעגודלסריהמקט

שחור93077271.8603.1010

אדום93078274.8603.1010

כחול93079276.8603.1010

צהוב39080273.8603.1010

ירוק93081275.8603.1010

שחור93082271.8603.1515

צהוב93083273.8603.1515

ירוק93084275.8603.1515

שחור93085271.8614.1717

אדום93086274.8614.1717

כחול93087276.8614.1717

צהוב93088273.8614.1717

ירוק93089275.8614.1717

צבעגודלסריהמקט

שחור93090271.8614.2020

אדום93091274.8614.2020

כחול93092276.8614.2020

צהוב93093273.8614.2020

שחור93094271.8614.2525

אדום93095274.8614.2525

כחול93096276.8614.2525

צהוב93097273.8614.2525

צבעגודלסריהמקט

שחור93117271.8663.1010

אדום93118274.8663.1010

כחול93119276.8663.1010

צהוב93120273.8663.1010

ירוק93121275.8663.1010

שחור 93122271.8664.1717

אדום93123274.8664.1717

כחול93124276.8664.1717

צהוב93125273.8664.1717

שחור 93126271.8664.2020

אדום93127274.8664.2020

כחול93128276.8664.2020

צהוב93129273.8664.2020

שחור93130271.8664.2525

אדום93131274.8664.2525

כחול93132276.8664.2525

צהוב93133273.8664.2525

סכין ירקות משונן + חיזוק  ידית בקליט 

סכין ירקות + חיזוק  

TECHNIK
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צבעגודלסריהמקט

שחור93071271.8606.1515

צהוב93072273.8606.1515

אדום93073274.8606.1515

ירוק93074275.8606.1515

כחול276.8606.1515 93075

צבעגודלסריהמקט

שחור 93140271.8660.2020

אדום93141274.8660.2020

כחול93142276.8660.2020

צהוב93143273.8660.2020

ירוק93144275.8660.2020

שחור93145271.8660.2525

אדום274.8660.2525 93146

כחול93147276.8660.2525

צהוב93148273.8660.2525

ירוק93149275.8660.2525

סכין קצבים + חיזוק

סכין סכין שף משונן + חיזוק

סכין שף + חיזוק רחב ידית בקליט

TECHNIK

צבעגודל     מקט          סריה

שחור9310115    271.8610.15

שחור9310218    271.8610.18

שחור9310320    271.8610.20

אדום9310420    274.8610.20

כחול9310520    276.8610.20

צהוב9310620    273.8610.20

ירוק9310720    275.8610.12

שחור9310825    271.8610.25

אדום9310925    274.8610.25

כחול9311025    276.8610.25

צהוב 9311125    273.8610.25

ירוק9311225    275.8610.25

שחור9311330    271.8610.30

אדום9311430    274.8610.30

כחול9311530    276.8610.30

צהוב9311630    273.8610.30
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סוגגודלסריהמקט

93024IT02.12.24112משונן ישר

93025IT03.12.24112חלק שפיץ

93026IT03.15.24115חלק שפיץ

סכין ירקות

גודלסריהמקט

93030IT10.18.24118

סוגגודלסריהמקט

93028IT09.20.24120משונן

סוגגודלסריהמקט

93032IT87.14.24114מחורץ שקעים

סכין שף

סכין לחם

סכין סנטוקו

I. TECH
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צבעגודלסריהמקט

צהוב93361243.3100.1818

צהוב93362243.3100.2020

צהוב93363243.3100.2222

צהוב93365243.3100.2626

צהוב93367243.3100.3030

צהוב93369243.3100.3636

אדום93372244.3100.2020

אדום93373244.3100.2222

אדום93375244.3100.2626

אדום93377244.3100.3030

צבעגודלסריהמקט

שחור93036241.3460.2525

שחור93037241.3460.3030

שחור93038241.3461.3636

צבעגודלסריהמקט

שחור93181241.3028.2020

אדום93182244.3028.2020

כחול93183246.3028.2020

שחור93185241.3028.2626

אדום 93186244.3028.2626

כחול93187246.3028.2626

שחור93189241.3028.3030

אדום93190244.3028.3030

כחול93191246.3028.3030

צבעגודלסריהמקט

שחור93041241.3400.2525

שחור93042241.3400.3030

שחור93043241.3401.3636

סכין פריסה חלק ידית פלסטיק

סכין קצבים ידית פלסטיק

סכין משור פלסטיק

סכין שף ידית פלסטיק

PRATICA
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גודלסריהמקט

93046241.3467.3030

93047241.3467.3636

סכיני פריסה מחורץ )שקעים כיס אוויר( ידית 
פלסטיק שאוורמה

גודלסריהמקט

93050241.3402.5050

צבעגודלסריהמקט

שחור9305941.9504.30230

צהוב93060243.9501.3030

צהוב93062243.9501.3636

גודלסריהמקט

93052241.5322.2020

93053 241.5322.2525

צבעגודלסריהמקט

לבן93135242.8525.1818

לבן93136242.8525.2323

סכין שווארמה חלק רחב ידית פלסטיק

סכין גבינה 2 ידיות

סכין לחם

סכין משונן מדורג

PRATICA
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צבעגודלסריהמקט

93193281.HR.60.2020שחור

93194284.HR.60.2020אדום

93196281.HR.60.2525שחור

93197284.HR.60.2525אדום

סכין שף משונן ידית פלסטיק

גודלסריהמקט

93138281.HR.80.2525

צבעגודלסריהמקט

93324283.HR.10.2020צהוב

גודלסריהמקט

93316281.HR.85.1818

צבעגודלסריהמקט

93327285.HR.10.1616ירוק

93291281.HR.10.1616שחור

93322283.HR.10.16216צהוב

93328285.HR.10.1818ירוק

93323283.HR.10.18118צהוב

93292281.HR.10.1818שחור

צבעגודלסריהמקט

93313281.HR.27.2020שחור

93314281.HR.27.2525שחור

93333285.HR.27.2525ירוק

סכין שף מחורץ ידית פלסטיק

סכין שף ידית פלסטיק

סכין סנטוקו ידית שחורה

סכין שף ידית פלסטיק 

סכין שף ידית פלסטיק

HORECA PRIME
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גודלסריהמקט

93225271.7485.1818

סכין סנטוקו מחורץ + מגן

צבעגודלסריהמקט

שחור93212271.7404.1010

צבעגודלסריהמקט

שחור93227271.7412.1515

שחור93228271.7412.1818

שחור93229271.7412.2020

שחור93230271.7412.2323

שחור93231271.7412.2525

צבעגודלסריהמקט

שחור93216271.7415.1515

שחור93217271.7415.2020

שחור93218271.7415.2323

שחור93219271.7415.2525

שחור93220271.7415.3030

סכין זיג זג ישר + מגן

סכין ירקות + מגן  

סכין שף + מגן  

גודלסריהמקט

93234271.7422.1515

93235271.7422.1818

סכין לדגים עם מגן

MAITRE
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צבעגודלסריהמקט

צהוב243.3918.1313  93076

כחול930761246.3918.1313

אדום930762244.3918.1313

צבעגודלסריהמקט

שחור93171341.4064.1515

צבעגודלסריהמקט

צהוב93380243.3918.1515

צבעגודלסריהמקט

שחור93055241.3466.2525

לבן93056242.3466.2525

SAFE  סכיני פרוק ידית פלסטיק

גרזן בשר ידית פלסטיק

סכין פרוק ידית פלסטיק

classica סכין קונדיטור משופע

צבעגודלסריהמקט

ישר93034671.8615.2020

technik מזלג בשר ישר

צבעסריהמקט

שחור93001241.3214.06

calassica סכין טורנה ידית בקלית

מגוון סכיני עבודה מיוחדים
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גודלסריהמקט

93338  941.9832.3535

שטול משחיז סכינים מקצועי אובלי

גודלסריהמקט

93336241.9850.2727

גודלמקט

97-464435

גודלסריהמקט

9514MHT-1333

9515MHT-1845

מקט

97-2451

סכין פטרוזליה 2 ידיות

מוט השחזה אובלי

מגנט לסכינים

סכין סטייק ידית  עץ ארז הלבנון )12(

גודלסריהמקט

93337941.9840.3030

שטול משחיז סכינים אובלי רחב שטוח

כלי עבודה

גודלמקט

2-338221

 סכין סטייק 2 יח´ ידית פלסטיק
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יציקת ברזל עם בסיס עץ אובלי

קוטרמקט

97-207120

קוטרמקט

97-207728x18

97-207826x17

97-207924x16

יציקת ברזל עם בסיס עץ אובלי עם ידית

יציקת ברזל עם בסיס עץ מלבן

קוטרמקט

97-207425x18

גודלמקט

97-208127x18

100

יציקת ברזל עם בסיס עץ עגול עם ידיות - מתאים לשקשוקה



מלמין
מגשים וקערות
למזנון ולהגשה



מלמין מגשים וקערות |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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צבעגודלמקט

לבן1/1-20 97-7002

שחור1/1-20 97-7003

לבן1/1-65 97-7004

שחור1/1-65 97-7005

לבן1/2-65 97-7007

שחור1/2-65 97-7008

צבעגודלמקט

לבן97-72016

שחור97-72026

לבן97-72037

שחור97-72047

לבן97-72058

שחור97-72068

לבן 97-72078.5

שחור97-72088.5

לבן 97-720910

שחור97-721010

צבעגודלמקט

לבן97-72115.5

שחור97-72125.5

לבן97-72136

שחור97-72146

לבן97-72157

שחור97-72167

לבן97-72178

שחור97-72188

לבן97-72198.5

שחור97-72208.5

צבעגודלמקט

שקוף97-34356

שקוף97-34367.5

קוקוט פסים פוליקרבונט/פלסטיק

גסטרונום מלמין

רמקין חלק

רמקין פסים

צבעגודלמקט

לבן1/3-65 97-7010

שחור1/3-65 97-7011

לבן1/4-65 97-7013

שחור1/4-65 97-7014

לבן1/6-65 97-7016

שחור1/6-65 97-7017

לבן97-34316

לבן97-34327.5

שחור97-34336

שחור97-34347.5
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צבעתאורמקט

מחורצת לבןכף חלוקה/הגשה 30 ס"מ  97-7301

מחורצת שחורכף חלוקה/הגשה 30 ס"מ97-7302

לבןכף חלוקה/הגשה 30 ס"מ97-7303

שחורכף חלוקה/הגשה 30 ס"מ97-7304

לבןמצקת97-7305

שחורמצקת97-7306

לבןמצקת קטנה לרטבים97-7307

שחורמצקת קטנה לרטבים 97-7308

שחורכפית סינית לסושי97-7316

צבעגודלמקט

לבן97-73227

שחור97-73247

לבן97-73269

שחור87-73289

לבן13 97-7130

שחור97-713113

לבן97-713218

שחור97-713318

לבן97-713424

שחור97-713524

לבן97-713630

שחור97-713730

צבעגודלמקט

שחור97-7304023

לבן97-7304123

צבעגודלמקט

לבן97-713813

שחור97-713913

לבן97-714019

שחור97-714119

לבן97-714227

שחור97-714327

קערה ריבועית קמורה

כלי עבודה מלמין

קערה ריבועית קונית

מלקחיים



מלמין מגשים וקערות |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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צבעגודלמקט

97-736312x12x5.5לבן

97-736412x12x5.5שחור

צבעגודלמקט

97-724534x27x2שחור

97-724634x27x2לבן

צבעגודלמקט

שחור13 97-7155

לבן13 97-7159

אדום97-715613

צבעגודלמקט

97-7247 35x24שחור

97-7248 35x24לבן

צבעגודלמקט

97-7258 39x15לבן

97-725939x15שחור

לפתניה מרובעת

מגש לולבי

בול קוני

מגש חדרים לערכת קפה 

מגש מלבן
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צבעגודלמקט

97-738055.5x15x2.5לבן

97-738155.5x15x2.5שחור

צבעגודלמקט

97-724116x11x5לבן

צבעגודלמקט

97-712124x17x10לבן

צבעגודלמקט

לבן97-706031

שחור97-706131

לבן97-706235.5

שחור97-706335.5

לבן97-706442

שחור97-706542

מגש מלבן

סטנד לרום סרוויס

מעמד לצלחת הגשה

פלטה מרובעת קמורה 





כלי
עבודה 
ובישול



כלי עבודה ובישול |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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גודלמקט

2-12323

2-12626

2-13030

2-13535

גודלמקט

2-22820

2-22924

2-23028

גודלמקט

2-21414

2-21616

2-21818

2-22020

2-22424

גודלמקט

2-201616

2-202020

2-202424

מסננת רשת כפולה ידית עץ מחוזקת

כף טיגון נירוסטה

כף עכביש/ספיידר מחוזק 

כף מסננת רשת צפופה ידית ארוכה

מסננות וכפות טיגון
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גודלמקט

2-23460

2-23525

2-23630

2-23735

2-23840

2-23945

2-24050

גודלמקט

97-1421
97-1422

107
122

גודלמקט

97-140725

97-140130

97-140235

97-140340

97-140445

97-140550

97-140655

גודלמקט

97-1411
97-1413
97-1415
97-1417

25
40
50
60

מטרפה נירוסטה ידית פלסטיק

מטרפה נירוסטה מקצועית עבה במיוחד

מטרפה נירוסטה מקצועית

מטרפה ענק מנירוסטה

מטרפות



כלי עבודה ובישול |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 110

מקט

2-150

גודלמקט

20 בוליון97-0205

24 שינואז 97-0209

גודלמקט

2-1077

2-1088

2-11010

2-11212

2-11414

2-11616

2-11818

 2-12020

2-12222

גודלמקט

97-374360

97-374273

גודלמקט

97-020620

97-020724

97-020826

מסננת קונוס שינואז

מועך תפוחי אדמה ידית עץ

מסננת קונוס רשת נירוסטה

מסננת רשת

   מועך תפוחי אדמה מנירוסטה

מועך תפו"א ומסננות
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גודלמקט

395116

395218

395324

395429

395534

97-020138

גודלמקט

97-020232

97-020336

97-020440

גודלמקט

397021

397124

397229

ליטרגודלמקט

3930160.70

393118

3932201.4

3933221.9

3934242.85

393526

393628

ליטרגודלמקט

393730

393832

3939347.6

39392369.5

393934012

393944415

3939550

3939654

מסננת רגל נירוסטה + ידיות

קערה מסננת עבה

מסננת רגל נירוסטה עם שוליים רחבים

קערה עירבול

גודלמקט

394117

394221

394324

394429

קערת עירבול עם שוליים ) פאזה רחבה(

מסננות וקערות



כלי עבודה ובישול |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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קוטרמקט

97-378120

97-378224

גודלמקט

97-019815x15x18

  גודלמקט

97-15799x9  

  9x9 קערה קונוס לסנק97-1580

קערת עירבול נירוסטה עבה

מסננת לסיר פסטה 36 ס"מ 

סטנד חוטים לסנק

אוזמלגודלמקט

97-02416x3451.5

97-02426.2x2.5602

97-02436x4.4752.5

97-37677x5903.5

97-37688x51204.5

97-37698.5x5.5 1806.5

קערית נירוסטה קונוס 

קערות ומסננות
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ozגודלמקט
97-022562.4

97-022684

97-0227108.5

97-02281217

97-02291425

97-02301640

ozגודלמקט
97-02135.21

97-021461.5

97-0215 6.52

97-0216 84

97-0217 96

97-3752 107

97-3753 118

מצקת נירוסטה מקצועית ידית אחת

מצקת נירוסטה אקוליין

גודלמקט

97-0218 8

97-021910

97-022012

97-022114

97-022216

97-022318

97-022420

כף מסננת ידית אחת מקצועי

מצקות וכפות סינון



כלי עבודה ובישול |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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גודלמקט

97-372826

26 מחורר97-3729

97-373632

32 מחורר97-3737

גודלמקט

97-1518 13x13

תאורמקט

מצקת3880

כף חלוקה3881

כף טיגון3882

כף מסננת3883

כף ספגטי3884

כף חלוקה חורים3885

מזלג בשר3886

כף טיגון ללא חורים3897

כף חלוקה 389940

כף חלוקה 40 חורים38991

כף חלוקה מנוקד

כף חלוקה בגט

כף מסננת רשת עדינה מרובעת

כלי עבודה דגם קראון מנירוסטה

גודלמקט

26 מחוררת97-2822

97-282326

97-282432

97-282540

32 מחוררת97-2826

40 מחוררת98-2827

כף חלוקה/הגשה אקונומי 

גודלמקט

97-373226

26 מחורר97-3733

97-373832

32 מוחרר97-3739

97-370840

40 מחורר97-3709

כפות וכלי עבודה
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גודלמקט

97-375053  

97-021250  

תאורגודלמקט

ראש פרה97-376530

ראש תרנגול97-376430

מזלג חלוקה/הגשה נירוסטה ידית אחת

שיפודי נירוסטה ראש ברונזה

תאורגודלמקט

97-00921450x10טבעת+מפותל

97-00922280x10טבעת+מפותל

97-0088450x10

97-0089450x15

גודלמקט

97-3722 9

97-3723 12

97-3724 15

97-372510

גודל מקט

97-1595 22x10x3.5

97-1597 10x10x6

97-2821 10x9x9

שיפוד נירוסטה עובי 1.5 מ"מ

ניתן להזמין בכל גודל

טבעות פנקייק/המבורגר נירוסטה + ידית

סלסלה רשת חוטים

כלי עבודה



כלי עבודה ובישול |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 116

גודלמקט

97-190123

97-190230

97-190340

גודלמקט

97-371130

912040

גודלמקט

97-371021

גודלמקט

2-33418

גודלמקט

2-33725

2-337024

גודלמקט

97-375723

97-375930

97-376140

מלקחיים קפיץ שפתיים מסולסלות פרח

מלקחיים לגריל

מלקחים למלצר/בשר

מלקחיים לקרח

מלקחיים נירוסטה בלו סטאר

מלקחיים נירוסטה אמריקאיות כחול/אדום

מלקחיים
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גודלמקט

כף עץ לטפלון/לבישול  ענק2-6131

כף עץ טפלון/לבישול2-613

גודלמקט

97-4807100

97-4808120

גודלמקט

97-480235

97-480340

97-480450

97-480560

97-480680

גודלמקט

97-1826 108

97-1828122

כף עץ 

כף משוט עץ

כף עץ שטוחה

כף משוט נירוסטה

כפות ומשוטים



כלי עבודה ובישול |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל
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גודלמקט

2-24129

2-241133

גודלמקט

סתיו2-3301

להבה צינור קשיח באורך 14 ס"מ97-2603

להבה צינור קשיח באורך 14 ס"מ 97-2604803

מצית גז

רשת גלישה

גודלמקט

פומפיה מרובעת692

פומפיה
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גודלתאורמקט

26)דים סם( קומה 97-46071

26)דים סם( 2 קומות97-4608

230 קומות97-46081

גודלמקט

96-817020x30

גודלתאורמקט

24x24קנים עגולים97-4592

24x24קנים שטוחים97-4593

צדגודלמקט

ימין30 93351

שמאל9335130

סטימר במבוק

מגש עץ לסושי + רגליות

מחצלת לסושי

סכין פריסת SUCHI ידית פלסטיק ימין/שמאל

טעמים מהמזרח





ציוד וכלים 
לבר



ציוד וכלים לבר |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 122

ליטרozמקט

97-0211240.72

ליטרגודלמקט

97-464214x141.5

מגש טיפ + תפס 

שייקר נירוסטה 

דלי לקרח + טבעות

תאורמקט

16x11 פלסטיק שחור97-2005

17x11 מנירוסטה97-1581

21.5x13.5 מנירוסטה97-1582

מוצרי בר

מתקן פס בונים נירוסטה
סוגגודלמקט

נירוסטה97-201945

נירוסטה גולים97-202045

נירוסטה97-202260



| ציוד וכלים לבר
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צבעגודלמקט

נירוסטה4 תאים 97-1704

נירוסטה6 תאים97-1005

שחור6 תאים9478

שחור4 תאים97-1533

דיספנסר בר - לתבלינים

ארגונית לבר לקשים ומפיות
גודלמקט

9488 24x15x10

מוצרי בר

תאורמקט

סט 12 פיות מזיגה שחור 97-2011

סט 12 פיות מזיגה כרום97-2012

רחב ניקל בסיס פלסטיק97-2013

צרה ניקל בסיס פלסטיק97-2014

פיית )פורר( מזיגה לשמן/אלכוהול

מטרפת קוקטייל מנירוסטה

מעמד אקרילי מרובע למפיות בר/קוקטייל שחור

גודלמקט

2-340230

גודלמקט

97-178612x12

משטח גומי שחור לבר
גודלמקט

97-1534 31x46

97-153530x15



ציוד וכלים לבר |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 124

שטיח גומי לרצפה

בקבוקי פרימיץ

מעמד ל-3 בקבוקי רוטב

משטח גומי לבר/ייבוש כוסות
גודלמקט

947957x8

948045x30

גודלמקט

97-2667100x50

מחבר גומי97-2666

ליטרצבעמקט

1 ליטרצהוב4961

1 ליטרירוק9462

1ליטראדום9463

2 ליטרצהוב9468

2 ליטרירוק9469

2 ליטר אדום9470

גודלמקט

97-179928x10x8

ליטרצבעמקט

0.24שקוף97-1601

0.36שקוף97-1602

0.36אדום97-1603

0.36צהוב97-1604

0.5שקוף96-1606

0.7שקוף97-1608

1שקוף97-1610

בקבוקי רוטב/סחיטה 

מוצרי בר
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פותחן מלצרים

3 פותחן קופסאות ידני פשוט שמן

פותחן וחולץ פקקים

פותחן מכסי קופסאות

פותחן מלצרים נירוסטה

פותחן בקבוקים 

MAXI פותחן חולץ

פותחן קופסאות

2-372

2-3865

2-343

2-3128

97-4653

2-3861

2-3339

2-340

פותחנים שונים





פיצה/פלאפל  



פיצה/פלאפל |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשים

פיצה 
פלאפל

מאז 1281963 ...כלים להצלחה במטבח!

גודלמקט

97-023123

97-023226

97-023328

97-023430

97-023536

97-023638

97-023743

97-023845

גודלמקט

97-156738x5

גודלמקט

97-155120

97-155223

97-155325

97-155428

97-155530

97-155633

97-155735

97-155838

97-155940

97-156043

97-156145

97-156248

97-156350

גודלמקט

97-262310

2-328210

גלגלת לפיצה 

מגש פיצה שטוח אלומיניום

מחבתות פיצה קוני אלומיניום

רשת לפיצה

מגשים ורשתות



| פיצה/פלאפל
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גודלמקט

97-2620 10x9

97-2621 20x9

גודלמקט

97-152245x45

גודלמקט

97-152550x50

גודלמקט

97-152335x30

97-152445x50

גודלמקט

97-451760x40x10

כף פיצה אלומיניום ידית עץ

ארגז לבצק פיצות

פלטה להגשה מדורגת נירוסטה

כף פיצה מעץ

נרתיק לפיצה

מברשת גריל מפלדה 30 
ס"מ 5 שורות

מברשת גריל מפלדה 50 ס"מ מברשת טוסטר מפליז

מברשת גריל מפלדה 73 ס"מ

מברשת גריל מפלדה 65 ס"מ

97-175797-1764 97-175997-1760

97-1761

כלי שרות ועבודה



פיצה/פלאפל |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשים

פיצה 
פלאפל

מאז 1301963 ...כלים להצלחה במטבח!

גודלמקט

מכשיר לפלאפל2-3867

מכשיר לפלאפל בינוני2-3868

תבנית קטנה לכדורי פלאפל קוטר 3 ס"מ97-2901

תבנית בינונית לכדורי פלאפל קוטר 4 ס"מ97-2902

תבנית כפולה לכדורי פלאפל קוטר 3x2 ס"מ 97-2903

תבנית גדולה לקציצות ופלאפל קוטר 5 ס"מ97-2904

גודלמקט

כף צ'יפס יד ימנית נירוסטה97-2015

כף צ'יפס 2 ידיות נירוסטה97-2016

כף צ'יפס 2 ידיות מפלסטיק 97-2017

כף צ'יפס ידית ימין מפלסטיק 97-2018

מ"לגודלמקט

92426091019100

92426091525400

924260920321000

924260923351700

924260925382800

גודלמקט

11120

מקט

114

מכשיר לקציצות פלאפל

כף צ'יפס

כף מזון נירוסטה

זיגזג לפלאפל ושאוורמה

כף לאיסוף צ'יפס ושווארמה

כלי עבודה
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עובימקט

97-26132

גודלמקט

97-125445

משטח בשר מאוקולון

זוג כפפות נגד חום

תאורמקט

97-1820AMT-10/2-4010 כפול ידית

גדול ידית עץ97-2905

פטיש לבשר/שניצל אלומיניום

תאורמקט

15 מגשים97-1532

מעמד ברזל לפיצה





לוחות חיתוך 
ומגשים



לוחות ומגשים |

לוחות חיתוך

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מגוון כיסאותהשולחן מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח פיצה פלאפל

לוחות 
ומגשים

מוצרי חשמל

מאז 1341963 ...כלים להצלחה במטבח!

96-811160x40x2אדום

96-811260x40x2כחול

96-811360x40x2צהוב

96-811460x40x2ירוק

96-811560x40x2לבן

צבעגודלמקט

96-812536x45חום

גודלמקט

96-811640x30x2ירוק

96-811740x30x2צהוב

96-811840x30x2לבן

96-811940x30x2כחול

96-812040x30x2אדום

מגש מלבן להגשה כולל ידיות 

60x40x2 לוח חיתוך אוקולון

סטנד ללוחות אוקולון מנירוסטה )מותאם ל- 6 לוחות(

40x30x2 לוח חיתוך אוקולון

Sneck מגש

גודלמקט

97-37442.5x6 חריצים 

צבעגודלמקט

96-812737x30חום

96-812837x30כתום



| לוחות ומגשים
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מגש פלסטיק מלבן

מגש פלסטיק טרפז

מגש פלסטיק מלבן

כסא תינוק

צבעגודלמקט

97-64030A30X40תכלת

97-64030B30X40אדום

97-64030C30X40חום

97-64030D30X40צהוב

97-64030E30X40כחול

97-64030F30X40שחור

97-64030G30X40ורוד

צבעגודלמקט

97-64535A45x35תכלת

97-64535B45x35אדום

97-64535C45x35חום

97-64535D45x35קרם

97-64535E45x35כחול

97-64535F45x35שחור

97-64535G45x35ורוד

צבעמקט

טבעי97-1832

אגוז97-1831

אלומיניום מתלבש97-2404

צבעגודלמקט

97-64536A36X45תכלת

97-64536B36X45אדום

97-64536C36X45חום

97-64536D36X45קרם

97-64536E36X45כחול

97-64536F36X45שחור

97-64536G36X45ורוד



לוחות ומגשים |

מגש מלצרים

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מגוון כיסאותהשולחן מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח פיצה פלאפל

לוחות 
ומגשים

מוצרי חשמל

מאז 1361963 ...כלים להצלחה במטבח!

גודלמקט

97-205568

68 פיברגלס97-2056

תאורמקט

97-2669HOTEL ממתכת צבועה אפוקסי מחוזק X מעמד

מעמד X מעץ למגשים מהודר97-2668

גודלמקט

97-205245x36

97-205350x38

97-205456x40

מגש גומי מלצרים עגול

מגש גומי מלצרים אובל

מגש גומי מלצרים מלבן

מעמד למלצר

מעמד x מנירוסטה גבוה מפואר

גודלמקט

97-205036

97-205140



מוצרים על 
השולחן



מוצרים על השולחן |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון מוצרי חשמל מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מוצרים על 
השולחן

מאז 1381963 ...כלים להצלחה במטבח!

תאורמקט

97-15048x6

גודלמקט

97-15028x14 אקריל

97-15038x14 זכוכית

סט מלח פלפל אקרילי 
מנגנון קרמי קטן

גודלמקט

37935x4

גודלמקט

97-150711x4

גודלמקט

97-150810x4

97-15097.5x4

גודלמקט

97-15069x4

גודלמקט

97-15103x3

מלחיה פירמידה זכוכית 

מלחיה ספירל זכוכית לפרמזן

מלחיה מרובעת זכוכית 
ראש נירוסטה

מלחיה מיני מרובעת

מלחיה 8 צלעות ראש נירוסטה 

מלחיה אקריל/זכוכית לפרמזן

ozמ"למקט
97-150147016

97-14722006

בקבוק זכוכית
ozמקטלשמן + זרבובית

97-15156

בקבוק זכוכית מרובע לשמן/חומץ



| מוצרים על השולחן
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תאורמקט

37955x3

גודלמקט

3869  6.5x4

גודלמקט

379711x3

תאורמקט

ללא ידית3968

עם ידית3969

סט מלח פלפל קטן מנגנון 
קרמי  באריזה

סט מלח פלפל נירוסטה

סט מלח פלפל נירוסטה 
עם אקריל הפלפל עם 

מנגנון קרמי

צבעמקט

שחור97-1512

שקוף97-1513

לבן97-1514

כלי לשקיות סוכר פלסטיק מלחיה לתבלינים

צבעמקט

לבן מפלסטיק97-2401

שחור מפלסטיק97-2402

מנירוסטה668

מפיון קפיץ
גודלמקט

97-82071200

מתקן לנייר תעשייתי ריצפתי

גודלמקט

97-82061200

מתקן לנייר תעשייתי 
על הקיר כרום

תאורמקט

אובל/משולש93-0174

מרובע93-2750

סט מלח/פלפל/קיסמים פורצלן

תאורמקט

מגש, מלח, פלפל97-1570
ומחזיק קסמים

סט גונדול מנירוסטה
גודלמקט

97-15175x4

סט מלחיות נירוסטה מיני ג'מבו

מטחנת פלפל או מלח חשמלית
גודלמקט

379119x4



מוצרים על השולחן |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון מוצרי חשמל מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מוצרים על 
השולחן

מאז 1401963 ...כלים להצלחה במטבח!

גודלמקט

97-179715

97-1798 20

מקט

97-1572

סטנד למספרים לשולחן דוקרן )מסמר( לבונים

מאפרה מרובעת מגנטית

גודלמקט

97-17879x13

97-178812x23

97-178918x13

97-179021x15

מעמד לתפריט פרספקט

גודלמקט

11x11מ/666

גודלמקט

97-28138

97-281410

97-281512

גודלמקט

394812

39499

9 צבעוני3950

גודלמקט

94-322210

גודלמקט

97-283313

גודלמקט

948910

פעמון מלצרים

מאפרה 107 שקוףמאפרה נירוטסה

מאפרת סגורה

מאפרת נירוסטה עגולה

מאפרת ביטחון

גודלמקט

97-283115x3

97-283217x3



| מאפרות עומדות

פחים ומאפרות
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אשפתון מאפרה מתכת

פח מצחייה הימלאיה דמוי נירוסטה

פח שובך פליפפח שובך לבן

פח פדאל אלפין דמוי נירוסטה

פח אשפה נירוסטה אשפתון עומד נירוסטה )שובך(

מאפרת צינור 24x60 צבע שחור עם חור6590

מאפרת צינור 24 חור גבוה+אשפתון6591

מאפרת צינור 24 חוץ גבוה+אשפתון6593

מאפרת צינור 24 חוץ נירוסטה6595

20 ליטר6598

30 ליטר6599

662131x66 מאפרת צינור

מאפרת צינור 31x66 + פנימי6622

30 ליטר97-4049

60 ליטר97-4050

6 ליטר97-4051

10 ליטר97-4576

25 ליטר97-4577

50 ליטר97-4578

50 ליטר גרניט97-4036

50 ליטר לבן97-4035



מאפרות עומדות |

כסאות

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
בגדי עבודהמוצרי חשמלהשולחן מוצרי 

מטלטקס
כלי עזר 
למטבח מאפרות ופחים לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

עומדים

מגוון 
כיסאות
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Gold chair

Wedding chair

King chair

Napoleon gold Napoleon chair

queen chair



מטלטקס



מטלטקס |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מוצרי 
מטלטקס
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מכשירים למטבח

קוצץ בצל TWIST פטנט מטלטקס

קוצץ ירקות מנדולינו 
פטנט מטלטקס

מטחנת גבינה/שקדים

מלחציים לתפ"א\פסטה\עגבניות

2-3020

2-3021

2-299

  2-3016
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פורס ביצים 2 פונקציות מטלטקס

פורס ביצים מטלטקס

כפית כדור לתה מנירוסטה מטלטקס

2-3077

 2-3601

2-305

גדג'טים

מקלף נירוסטה מטלטקס

2-356
מקלף תפ"א A.B.S סווינג

2-3287
מקלף עגבניות מטלטקס

2-3138

מקלף תפ"א A.B.S ספידי מטלטקס

2-3285
מברשת סיליקון  FUEGO מטלטקס  

2-3124
כף גלידה ABS מטלטקס

פורס גבינת מוצרלה

2-3113

2-3602

מועך שום אלומיניום

מועך שום GARLIC מטלטקס

2-3925

2-363



מטלטקס |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מוצרי 
מטלטקס
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גדג'טים

מספרים פליפי 21 ס"מ 251921מספרים "באזאר" 17 ס"מ 251917מספרים דגם בריקו גדול מטלטקס

2-29782-29702-2973

כף מזלג קטן לסלט פלסטיק מטלטקסכף טיגון "WENDY" פלסטיק מטלטקס

2-3260  2-3120

מחזיק קפסולות קפה מטלטקס 365360

מטריה למזון קטנה

מטריה למזון גדולה

7791 7-6041
7-6042
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פתרונות למטבח

מייבש צלחות + מגש

מייבש צלחות חוטים 50 ס"מ נירוסטה

מייבש צלחות חוטים + מגש מייבש צלחות + מגש + סכומון

63009 2-260

2-261

63001

עגלת ירקות 4 קומות 340604עגלת ירקות 3 קומות 340603 וינה

2-2672-268

מחזיק נייר + ניילון + נייר כסף 
מטלטקס

2-3510

מחזיק כוסות תספת למדף מטלטקס

מתקן לאחסון מחבתות

מדף חסכן 50 תוספת למדף

מתקן לאחסון מכסים

סלסלה רשת 30 תוספת למדף

סלסלה רשת 40 תוספת למדף

מחזיק נייר תוספת למדף

מדף פינתי לצלחות 3 קומות

7794

777

  752

778

 750
 751

7795

 772



מטלטקס |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים כלי עזר 
למטבח לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

מוצרי 
מטלטקס
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מייבשי כביסה וקרשי גיהוץ

מייבש כביסה מטלטקס 3 קומות 25 מטר 
FORTINO  פורטינו

קרש גיהוץ מתכת + מדף לקטורית

קרש גיהוץ מפואר 122x43 ס"מ דלוקס

מייבש כביסה נפתח 
מטלטקס

2-272

4901

4906

2-270



כלי עזר
למטבח



כלי עזר למטבח |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

כלי עזר 
למטבח
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תאורמקט

96-9CL003צרפתי cube רובוט לחיתוך ירקות/עגבניות 8.5 ס"מ

ליטרמקט

96-9E00110

96-9E00220

מייבש חסה צורפתי מקורי 

חללית

חללית ומייבש חסה
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מנוע מיקסר 460 לאביזרים 
BM2000 דינמיק צרפתי 
נפח עבודה 20-100 ליטר

300W מיקסר יד
מוט 30 ס"מ PMX9 8 דינמיק צרפתי

נפח עבודה 20-40

 800W מיקסר יד
SMX800E מוט 68 ס"מ

 נפח עבודה 75-300 ליטר

אביזר מוט ריסוק 42 ס"מ 
M90 דינמיק צרפתי

נפח עבודה 20-100 ליטר

270W מיקסר יד
מוט 23 ס"מ 
 JUNIOR

 460W מיקסר יד
MX2000 מוט 40 ס"מ
נפח עבודה 40-100

500W מיקסר יד
מוט 41 ס"מ MX91 דינמיק צרפתי

נפח עבודה 40-100 ליטר

200W מיקסר יד
מוט 16 ס"מ דינמיק צרפתי

נפח עבודה 1-4 ליטר

אביזר מוט ריסוק 50 ס"מ 
M500 דינמיק צרפתי 

נפח עבודה 20-100 ליטר

אביזר מקצפה  25ס"מ 
מטרפה F90 דינמיק צרפתי

נפח עבודה 5-20 ליטר

 180W מיקסר יד
מוט 16 ס"מ

נפח עבודה 1-12 ליטר

650W מיקסר יד
SMX600E מוט 53 ס"מ

נפח עבודה -75

96-9AC001

96-9MX007

96-9MX001

96-9AC002

96-9MX020

96-9MX00496-9MX005

96-9MX050

96-9AC500 96-9AC003

96-9MX010

96-9MX002

מיקסרים



כלי עזר למטבח |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

כלי עזר 
למטבח
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גודלמקט

97-15931.9

גודלמקט

96-TX300
96-TM530
96-TX530
96-TP1030

31
31
37
39

נירוסטה
בדיל

נירוסטה
בדיל כולל מעמד

גודלמקט

2-390120

2-390224

סוגמקט

7-70013v
7-70115v

חותך ירקות מנדולינה גרמניה

משפך לרוטב מנירוסטה + מעמד 1.9 ליטר

מרסק ירקות 3+ רשתות X3 נירוסטה L.T צרפת

מרסק ירקות

כלי עזר שונים למטבח 
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תאורמקט

97-2730BONZER 42115013 046 פותחן קופסאות שולחני קלאסי

97-2732BONZER 42115013 046 גלגל שיניים לפותחן קופסאות שולחני קלאסי

מכונה לצ'יפס שולחני עם 
בסיס L.T  CS10 צרפת

אביזר למכונת פסטה/איטריות 
ידנית קטנה )רוחב רידוד 
הבצק 1.5 מ"מ( איטלקי

מקלף תפוח עץ ידני 
AP-12GP חיבור לשולחן+

מכונת פסטה/איטריות 
חשמלית RMN220 איטלקי

מטחנת בשר מיציקת 
אלומיניום ונירוסטה

מכונת פסטה/איטריות ענקית 
R220  IMPERIA איטלקי

מכונת פסטה/איטריות ידנית 
קטנה )רוחב רידוד הבצק

15 ס"מ( איטלקי

96-TCS10

96-8305

97-1484

96-8304

  29-999

96-8303 96-8301

כלי עזר שונים למטבח 



כלי עזר למטבח |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

כלי עזר 
למטבח
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מד טמפרטורה/טיימר

מד חום דיגיטלי + פרוב 
+10/200 חוט + מחט פלדה

מד חום לסוכר +220/+70 

מד חום דיגיטלי מקצועי
DT392 45-200 מעלות 

מד חום כיס +100/-10 
THP-115N/106661

מד חום לייזר +500/-33
31111

מד חום מקצועי לתנור
מד טמפרטורה למקפיא 

250+/300+

מד חום דיגטלי כיס +50/150

טיימר דיגיטלי מקצועי 
M9219DT/DT-99M

97-8263

97-8264

97-8261

97-8270

9491

9492
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משקלים מקצועיים למטבח 

משקל אלקטרוני 5 ק"ג 
דיוק 1 גרם+שנאי מגש 

נירוסטה 16x16 ס"מ

משקל מקצועי 15 ק"ג

משקל מקצועי 30 ק"ג

משקל אלקטרוני 10 ק"ג 
דיוק 1 גרם סוללה פנימית 
BEW נטענת+כבל חשמלי

96-9526
משקל אלקטרוני 

נירוסטה+עמוד 150 ק"ג דיוק 
10 גרם משטח 40x30 ס"מ 

ריצפתי

96-9525
משקל אלקטרוני 

נירוסטה+עמוד 300 ק"ג דיוק 
10 גרם משטח 40x50 ס"מ

משקל אלקטרוני 5 ק"ג 
דיוק 1 גרם זכוכית שטוחה 

EK9150 14ס"מ מחוסמתx20

96-9520

מאזניים נירוסטה אטום מים
96-9522
96-9529

96-9524 96-9527



כלי עזר למטבח |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מוצרי חשמלהשולחן מגוון כיסאות מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

כלי עזר 
למטבח
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מטמפררת שוקולד מקצועית 
 CHOCOTOP 5.5 ק"ג

תוצרת איטליה

מטמפררת + מכונת טארטלטים

מכונת טארטלטים
עם  טארטלטים  להכנת  מכשיר 
בפלטה  נפרד  טמפרטורה  ויסות 

העליונה והתחתונה

גיטרה בודדת לשוקולד מקצועית 
)גיליוטינה(  עם 3 מסגרות

מכשיר לחיתוך קרמים שוקולד, בצק עלים, גנאש, קינוחים קפואים , מוצרי מאפה עם בצק רך. קיים ב- 3 גירסאות שונות: 
מיני, יחידים וזוגות.

גיטרה בודד יכול לחתוך קרמים שוקולד בכיוון אחד, גיטרה כפולה מאפשרת לך לחתוך ל-2 כיוונים כך שמקבלים מלבנים 
וריבועים. גיטרה מיני מגיע עם 2 מסגרות. המרחק בין החוטים של 22.5 מ"מ ו-30 מ"מ.

הגיטרות היחיד והכפולות ניתנות להתאמה אישית על ידי בחירה בין 5 מסגרות נירוסטה הניתנות להחלפה. 

מטמפררת שוקולד מקצועית 
24 ק"ג תוצרת איטליה

מטמפררת שוקולד מקצועית 
12 ק"ג תוצרת איטליה

96-4414.1CHOCOTOP

fctn1.96-4407

96-44singleguitar+3

TEMPER24 96-44 96-44TEMPER12

מטמפררות וגיטרה לשוקולד
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מלטר אנלוגי  1.5 ליטר  לשוקולד

מלטר אנלוגי 4 תאים  1.5 ליטרמלטר אנלוגי 2 תאים 1.5 ליטר

מלטר אנלוגי 6 ליטר
מלטר אנלוגי 9 ליטר

מלטר אנלוגי 13.7 ליטר
מלטר אנלוגי  3.5 ליטר לשוקולד

מלטר אנלוגי 3 תאים 0.8 ליטר

96-44SC1.5L

96-44sc2x1.5L96-44SC4X1.5L

96-44SC6L
96-44sc9L
96-44sc13.7L

96-44SC3.5L

96-44sc3x0.8L

מלטר האנלוגי נוצר ועוצב על מנת להמיס ולשמור על הטמפרטורה של השוקולד. קל ונוח לניקוי.
מגיע בגדלים שונים:

קוטרמקט

948150

948255

948360

948465

כף גלידה נירוסטה קפיץ 

מלטרים וכף לגלידה
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כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות קונדיטוריה
לשוק המזון

מוצרים על 
מגוון כיסאותהשולחן מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס כלי עזר לוחות ומגשיםפיצה פלאפל

למטבח

Hemilton HEM-100
טוסטר לחיצה 4 נירוסטה מפואר

Hemilton HEM-102
טוסטר לחיצה 4 נירוסטה מפואר

Hemilton HEM-204
בלנדר 3 מהירויות

 Magimix CS-5200
מעבד מזון

Hamilton Beach 908
בלנדר

KITCHENAID KSM150 EBR
מיקסר

96-962296-9621

96-9628

96-9571 96-9540

96-9570

מרהיב  חדשני  עיצוב   | נירוסטה  מעטפת  גדול  לחיצה  טוסטר 
ביופיו | מתאים ל-4 טוסטים | ידית אחיזה מסיבית | משטח עליון 
במיוחד  קל  לניקוי  איכותי  טפלון  פלטות   | הצורך  לפי  מתכוונן 
גבוה  הספק   | תרמוסטט   | ביקורת  נורות   2  | הדבקות  ומניעת 
צורך  )אין   ON/OFF הפעלה  בורר   |  W  2000 מהירה  להכנה 

להוציא כבל מתקע החשמל( | מידות: 320*260 מ"מ

טוסטר מקצועי 4 פרוסות | לוחות נשלפים לניקוי קל ונוח 
ציפוי   |  2000W גבוהה  | הספק  180 מעלות  | נפתח עד 
מונע הידבקות לניקוי קל | תעלת טפטוף לניקוי קל | נורית 

הפעלה ומצב הכן

קיבולת 1.5 ליטר | סכין 4 להבים | קל לניקוי | מפסק 3 
350W מהירויות | כפתור פולסים | הספק

מעבד מזון מאובזר 1100 וואט עם מנוע אינדוקציה תעשייתי 
קיבולת  והגדלת  מקצועי  לערבול   - מיקס  בלנדר  חדש!   |
העבודה עם נוזלים | מנוע אינדוקציה תעשייתי: הנעה שקטה 

וישירה ללא תמסורות ,ללא רצועות

בזמן  מילוי  פתח   | ליטר   1.25 פוליקרבונט  כוס  עם  בלנדר 
ושאר  מרגריטות,דאיקירי  להכנת  מצוין   | עובד  שהמכשיר 
קוקטיילים | מתאים להכנת שייקים מפירות וירקות טריים | מנוע 
3/8 כוח סוס | מתג הפעלה וכיבוי קל ונוח בהישג יד | 2 מהירויות 
| הספק 400 וואט | משקל 4 ק"ג | סכינים מפלדת אל חלד | 

יכולת לרסק קרח | רגליים  עם פטנט שנצמד לשולחן עבודה

10 דרגות מהירות שונות | פעולה שקטה במיוחד
קערת נירוסטה כ- 5 ליטר

מוצרי חשמל

מוצרי
חשמל

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 158



| כלי עזר למטבח

159מאז 1963

מייחם חשמלי  

פלטה שבת אמאיל צבעוני

כד נירוסטה עם מדיד

ליטרכוסותמקט

90-10130 6

90-10240 8

90-10350 11

90-1046012

90-1058016

90-10610020

90-10735

90-10845

פלטה + סיילקס לקפה מפוליקרבונט+בסיס נירוסטה

גודלמקט

96-9601 28x53

96-960245x70

96-9603 43x56

ליטרמקט

96-96321 1.7

96-963221.7

תאורמקט

פלטת חימום כפולה96-9581

סיילקס לקפה 2 ליטר9423

מוצרי חשמל
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קלף משונן 75-114 מ"מ מעוגל

קלף מלבן רך 95-135 מ"מ קלף פלסטיק 14x10 ס"מ

קלף משולש משונן  95-95 מ"מ

קלף טרפז  94-134 מ"מ

קלף אליפסי  100-153 מ"מ

קלף סט 5 יח' רך  מעוגל  
100*113 מ"מ

96-420478

קלפים מפלסטיק

סט מקדים

96-420490 96-637213

96-420484

96-420498

96-420488

96-420500

קלפים ומקדים

9 יח' עגול חלק פלסטיק
110x20 מ"מ

צנטרים שונים 26 יח'

7 יח' לב פלסטיק משונן
 190x24 מ"מ

9 יח' עגול משונן
110x20 מ"מ

סט 55 צנטרים

טיפה 8 יח' חלק פלסטיק 
130x25 מ"מ

סטנד לעוגת חתן כלה 5 
קומות  )20/26/32/40/45(

96-420404

96-420540

96-420410 96-420406

96-420542

96-420422

924710005
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שקיות זילוף ומקלות ארטיק

שקיות זילוף 100  יח' 
28*17 מ"מ

שקית זילוף 
60*30 מ"מ

שק זילוף כחול עבה 
במיוחד פטנט רשום 72 יח'

שקיות זילוף 100  יח' 
37*45 מ"מ

שקית זילוף כותנה 
70*39 מ"מ

שקיות זילוף 100  יח' 
36*22 מ"מ

שקית זילוף 65*36 מ"מ

שק זילוף מניילון חד פעמי 
55 ס"מ 100 יחידות )גליל(

שקית זילוף
 55*30 מ"מ

שקית זילוף כותנה 
75*42 מ"מ

96-420548

96-420566

98-2222

96-420552

96-420590

96-420550

96-420568

96-611015

96-420564

96-420592

מקל מגנום

מקל מגנום

מקל מיני מגנום

מקל לקקנים 9 ס"מ

מקל לקקנים 10 ס"מ 

מקל לקקנים 11 ס"מ

מקל מיני טבעי 6.5 ס"מ

מקל 114

98-23001,000
98-23016,000
98-23021,000
98-188361,000
98-188391,000
98-18841
98-2303993
98-2304

1,000
150

10,000
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300x175 תבניות סיליקון

סיליקון בבקה 26 ס"מ 

סיליקון חצי כדור פחוס 24 יחידות

סיליקון חצי כדור 8 יחידות

סיליקון אובל 16 יחידות

סיליקון טרטלט 15 יחידות

סיליקון מדלייו 15 יחידות

סיליקון מאפינס 6 יחידות

סיליקון חצי כדור 15 יחידות

סיליקון חצי כדור 6 יחידות

סיליקון קונוס 8 יחידות

סיליקון קונוס 6 יחידות

סיליקון מדליין 20 יחידות

סיליקון פירמידה 15 יחידות

סיליקון חצי כדור  15 יחידות

סיליקון חצי כדור 5 יחידות

סיליקון  קונוס 15 יחידות

סיליקון מדליין 6 יחידות

סיליקון  מאפינס 11 יחידות

סיליקון פרמידה 6 יחידות

ø 30 mm x h 15 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 60 mm x h 30 mm
placca: 300 x 175 mm

x 35 x h 20 mm 55
placca: 300 x 175 mm

ø 50 mm x h 15 mm
placca: 300 x 175 mm

65 x 32 x h 13 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 40 mm x h 20 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 70 mm x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 55 mm x h 60 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 70 mm x h 20 mm
placca: 300 x 175 mm

42 x 30 x h 11 mm
placca: 300 x 175 mm

36 x 36 x h 22 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 80 mm x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 50 mm x h 25 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 80 mm x h 40 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 35 mm x h 38 mm
placca: 300 x 175 mm

x 45 x h 17 mm 78
placca: 300 x 175 mm

ø 50 mm x h 28 mm
placca: 300 x 175 mm

71 x 71 x h 40 mm
placca: 300 x 175 mm

סליקון פלאמ קייק סיליקון ורד 23 ס"מ
240x100

סיליקון אינגלישקייק 
10.5x28x7.5

סיליקון טוליפ 21 ס"מ 
96-421134

96-423004

96-423010

96-423028

96-4234048

96-423062

96-423076

96-423006

96-423012

96-423036

96-423052

96-423064

96-423084

96-423008

96-423014

96-423040

96-423060

96-423070

96-423086

96-42125296-42115096-421154 96-421138



| קונדטוריה

165מאז 1963

300x175 תבניות סיליקון

סיליקון סברין 6 יחידות

סיליקון  קנליי 18 יחידות

סיליקון טורט 6 יחידות

סיליקון מלבן 12 יחידות

סיליקון חצי עיגול פומפנטה 24 יח'

סיליקון אוקטגון 15 יחידות

סיליקון דאלי 6 יחידות

סיליקון בריוש 6 יחידות

סיליקון  סברינה 18 יחידות

סיליקון דייזי 6 יחידות

סיליקון לבבות 8 יחידות

סיליקון פיננסיר 20 יחידות

סיליקון פלורנטין 24 יחידות

סיליקון דאלי 15 יחידות

סיליקון קנליי 6 יחידות

סיליקון סברין 8 יחידות

סיליקון מיני בבקה 6 יחידות

סיליקון בארשט 12 יחידות

סיליקון צילינדר 8 יחידות

סיליקון מיני מאפינס 15 יחידות

סיליקון פיורי 15 יחידות

ø 72 mm x h 23 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 50 mm x h 50 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 80 mm x h 18 mm
placca: 300 x 175 mm

80 x 30 x h 30 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 34 mm x h 16 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 38 mm x h 26 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 79 mm x h 37 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 40 mm x h 12 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 70 mm x h 28 mm
placca: 300 x 175 mm

66 x 60 x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

x 26 x h 11 mm 49
placca: 300 x 175 mm

ø 35 mm x h 5 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 40 mm x h 25 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 65 mm x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 50 mm x h 50 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 65 mm x h 21 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 70 mm x h 36 mm
placca: 300 x 175 mm

72 x 30 x h 15 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 60 mm x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 40 mm x h 20 mm
placca: 300 x 175 mm

ø 75 mm x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

96-423102

96-423094

96-423116

96-423128

96-423138

96-423146

96-423188

96-423104

96-423098

96-423120

96-423132

96-423140

96-423160

96-423190

96-423106

96-423100

96-423124

96-423134

96-423142

96-423150

96-423192

חסרה 
תמונה
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תבניות סיליקון + לארטיק

סיליקון מאפין 12 יחידות

סיליקון 10 ארטיק קרח 

סיליקון פיורי 15 יחידות

סיליקון מגנום 12 יחידות

סיליקון בנדט 6 יחידות

סיליקון דו צדדי תלת מימד לבן 50 סוכריות על מקל

סיליקון גירסולי  15 יחידות 

סיליקון 14 יח' לארטיק 3 פלינים

סיליקון רוז 15 יחידות

סיליקון טילון 12 יחידות

ø 70 mm x h 20 mm
placca: 400 x 200 mm

230 x 150 mm x h 190 mm

ø 40 mm x h 25 mm
placca: 300 x 175 mm

92 x 47 x h 25 mm - 90 ml
placca: 400 x 300 mm

ø 70 mm x h 35 mm
placca: 300 x 175 mm

175 x 300 mm

ø 40 mm x h 25 mm
placca: 300 x 175 mm

95 x 42 x h 25 mm - 60 ml
placca: 400 x 300 mm

ø 40 mm x h 25 mm
placca: 300 x 175 mm

95 x 55 x h 25 mm - 80 ml
placca: 400 x 300 mm

96-423250

96-425376

96-423194

96-425758

96-423408

96-425714

96-423196

96-425760

96-423198

96-425768
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סיליקון טרוצנטי 4 יחידות

סיליקון אובל 40 יחידות

סיליקון 35 ניו יורק עגול

24 בריוש

סיליקון 28 לבבות פסים

סיליקון 21 פנטסי

סיליקון פירמידה 35 יחידות

סיליקון מלבנים 7 יחידות

סיליקון 24 מאפינס 

סיליקון 42 עלים

סיליקון 60 טרטלט

סיליקון 30 פירמידה

סיליקון אובל 4 יחידות

סיליקון 28 סטאר גייט עגול

סיליקון 35 כתר המלך 50

סיליקון 70 מאפינס

סיליקון 24 מיני בבקה

סיליקון 36 אליפסה

510 x 80 x h 70 mm
placca: 600 x 400 mm

50 x 25 x h 25 mm
placca: 600 x 400 mm

ø 40 mm x h 30 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 80 mm x h 37 mm
plaque: 660 x 460 mm

ø 50 mm x h 25 mm
plaque: 600 x 400 mm

52 x 52 x h 36 mm
placca: 600 x 400 mm

500 x 30 x h 30 mm
placca: 600 x 400 mm

ø 70 mm x h 42 mm
plaque: 600 x 400 mm

50 x 30 x h 25 mm
placca: 600 x 400 mm

ø 50 mm x h 15 mm
plaque: 600 x 400 mm

70 x 70 x h 40 mm
placca: 600 x 400 mm

120 x 40 x h 30 mm
laque: 600 x 400 mm

500 x 70 x h 70 mm
placca: 600 x 400 mm

ø 50 mm x h 30 mm
plaque: 660 x 460 mm

ø 50 mm x h 25 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 50 mm x h 28 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 70 mm x h 36 mm
plaque: 600 x 400 mm

50 x 40 x h 30 mm
plaque: 600 x 400 mm

96-424200

96-424203

96-424209

96-424214

96-424229

96-424235

96-424201

96-424204

96-424212

96-424227

96-424230

96-424236

96-424202

96-424207

96-424213

96-424228

96-424232

96-424237

סיליקון שחור
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סיליקון 24 סאברין

סיליקון 36 אובל צורתי

סיליקון 20 מאורכים

סיליקון 24 מרובעים

סיליקון 24 חילזון

סיליקון 36 אובל

סיליקון 108 חצי כדור

סיליקון 36 משולש

סיליקון 20 אינפיניטי

סיליקון 24 חצי כדור

סיליקון 24 חצי כדור

סיליקון 20 באלנס מאורכים

סיליקון 24 פרח

סיליקון 24 ליידי אובל

ø 73 mm x h 23 mm
plaque: 600 x 400 mm

50 x 40 x h 30 mm
plaque: 600 x 400 mm

120 x 40 x h 35 mm
plaque: 600 x 400 mm

60 x 60 x h 50 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 70 mm x h 40 mm
plaque: 600 x 400 mm

50 x 40 x h 30 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 35 mm x h 17,5 mm
plaque: 600 x 400 mm

50 x 60 x h 25 mm
plaque: 600 x 400 mm

130 x 30 x h 30 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 75 mm x h 40 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 70 mm x h 35 mm
plaque: 600 x 400 mm

135 x 35 x h 35 mm
plaque: 600 x 400 mm

ø 70 mm x h 45 mm
plaque: 600 x 400 mm

60 x 60 x h 30 mm
plaque: 600 x 400 mm

96-424238

96-424241

96-424246

96-424260

96-424266

96-424239

96-424242

96-424253

96-424262

96-424274

96-424240

96-424244

96-424254

96-424264

סיליקון שחור
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צנטרים
צנטר משונן

צנטר שושנה

צנטר דשא/ספגטי שטוח משונן

צנטר פרחצנטר עלה גדול

צנטר סנט הונורה

צנטר חלק 

גודלמקטגודלמקט

    96-541002296-54101111

    96-541003396-54101212

    96-541004496-54101313

    96-541005596-54101414

    96-541006696-54101515

    96-541007796-54101616

    96-541008896-54101717

    96-541009996-54101818

    96-54101010

סט צנטרים משונן 10 יחידות96-541110

גודלמקט

96-5430088

96-5430099

96-54301111

96-54301414

96-54301616

סט 5 יח'96-543105

גודלמקט

גדול96-541019

קטן96-541020

גודלמקט

98-1129113

גודלמקט

98-1126127

גודלמקט

 96-54512020

     96-54512525

     96-54513030

     96-54513535

גודלמקטגודלמקט

96-5420022  96-54201212

  96-5420033  96-54201313

  96-5420044  96-54201414

  96-5420055  96-54201515

  96-5420066  96-54201616

  96-5420077  96-54201717

  96-5420088  96-54201818

  96-5420099  96-54202020

  96-54201010  96-54202222

  96-54201111  96-54202424

סט צנטרים חלק 10 יחידות96-542110
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לבדמעה

רינג מלבן  מקד מלבן

טבעת נירוסטה מרובעתפנקייק 

רינג מרובע

נירוסטה אלומיניום

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

נירוסטה

גודלמקטגודלמקט

97-396518018x6.597-386518018x6.5

97-396520020x6.597-386520020x6.5

97-396522022x6.597-386522022x6.5

97-396524024x6.597-386524024x6.5

97-396526026x6.597-3865026026x6.5

97-396528028x6.5

97-396530030x6.597-3865030030x6.5

97-396540040x6.5

גודלמקטגודלמקט

97-3820808x297-38200909x2

97-3840808x497-3840909x4

97-3850808x597-38500909x5

גודלמקטגודלמקט

97-3820707x297-382014014x2

97-38201010x297-382016016x2

97-38301010x397-385018018x5

97-384010010x497-384020020x4

97-385010010x597-385020020x5

97-38601010x697-382522022x2.5

97-382012012x297-385022022x5

97-383012012x397-385024024x5

97-384012012x497-385026026x5

97-385012012x597-385028028x5

ניתן להזמין כל גודל לפי הזמנה רינגים

20x5   97-3871
50x5   97-3872

16x6   97-381606
8x7     97-388070

26x8x3.5    97-3993526080
26x8x6      97-3993526081

96-420114     3 יח' עם לוחץ תואם
35*90 30 מ"מ

12      97-3723
15      97-3724
10      97-3725

96-420116    60*60 30 מ"מ 3 יח'
עם משטיח תואם

       40x40x3     97-39934040
       50x50x2     97-399205050

כל גודל בהזמנה כל גודל בהזמנה
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סט 4 כפות/וכוסות מדידה

מסמן עוגה פרוסות פלסטיק

לקקן חסין חום ידית אדומה

מברשת אפיה ידית עץ

לקקן גומי לבן

כדי מדידה

גדלים במ"למקט

97-4651 60/80/125/250

97-4652 1.25/2.5/5/15

פרוסות מקט

96-6350558

96-63506510

96-63507512

גודלמקט

97-166125

97-166235

97-166340

סמאיטשמקט

97-320112.5

97-32021.54

97-320325

97-3242.56

97-320537.5

97-3206410

ליטרמקט

97-26500.50

97-26511

97-26522

97-26533

97-26555

גודלמקט

97-172525

97-172635

97-172740

כלי עזר לקונדיטור
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מערוכים

גלגלות

98-18844  מערוך אוקולון 33 ס"מ קוטר 3.5 ס"מ 

98-18845  מערוך אוקולון 50 ס"מ קוטר 3.5 ס"מ 

מערוך עץ 40 ס"מ+מייסבים 
מקצועי קוטר 9.5 ס"מ

גלגלת מחוררת/קוצים 115 מ"מ לבצק

אטקו גלגלת קוראסונים אטקו גלגלת לקריצת עיגולים

97-1529  מערוך אלומיניום מסתובב 38 ס"מ

97-1530  מערוך אלומיניום מסתובב 45 ס"מ

מערוך עץ 25x6 ס"מ ידית 
מסתובבת )אורך ברוטו 44 ס"מ(

גלגלת משוננת לבצק 6 ס"מ

גלגלת רשת 98 מ"מ מפלסטיק לבצק

 97-3720

96-634093

98-118405 98-11355

97-2802

97-988830

96-634253

97-3306      23 ס"מ
97-3307      26 ס"מ 
97-3308      36 ס"מ

97-3313      26 ס"מ
97-3314      36 ס"מ 

97-3309      23 ס"מ 
97-3310      26 ס"מ 
97-3311      30 ס"מ
97-3312      36 ס"מ

97-1598      35 ס"מ 

נפה משי פלסטיק 70 מ"ש

נפה לקוסקוס פלטסיק רשת מתכת

נפה לקמח מנירוסטה 35 ס"מנפה לקמח פלסטיק 30 מ"ש

מברשת אפיה סיליקון ידית 
22 ס"מ 10214188

97-4700

מערוכים, גלגלות ונפות
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שפכטל נירוסטה

פלטה למריחה ידית עץ

קלף נירוסטה מרובע ידית פלסטיק

שפכטל קלף נירוסטה מרובע + ידית פלסטיק

פלטה ישרה ידית פלסטיק

פלטה להגשה מדורגת נירוסטה

קלף פלסטיק טרפז

ס"מאינטשמקט 

97-325037.5

97-3251410

97-3252512.5

97-3253615

גודלמקט

950110

גודלמקט

96-56510110x12

גודלמקט

97-158713x11

גודלמקט

950416

950520

950625

950730

950835

גודלמקט

97-26209x10

97-26219x20

97-26229x30

גודלמקט

96-63707313x20

14x10 חלק96-637213

14x10 משונן96-637243

שפכלים/פלטות וקלפים



קונדטוריה |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

פתרונות 
לשוק המזון

מוצרים על 
מגוון כיסאותהשולחן מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח מוצרי חשמללוחות ומגשיםפיצה פלאפל

קונדיטוריה

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 174

ICEL פלטה מדורגת

ICEL פלטה קונוס

  ICEL פלטה ישרה

מקט

93159541.6006.1515

93160541.6006.2020

93161541.6006.2625

גודלמקט

93162541.6007.1115x9

גודלמקט

93150541.6000.1010

93151541.6000.1212

93152541.6001.1415

93153541.6001.3615

93154541.6001.1818

93155541.6001.2323

93156541.6001.2525

93157541.6001.3030

93158541.6001.3636

    ICEL פלטות
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סיליקון להרמת מחבתות 
20-36

מערוך סיליקון מקצועי 
קוטר 55 אורך 460 מ"מ

כפפה סיליקון "פרופשיונל" 
43 ס"מ אדום איטלקי

משטח סיליקון קטן ביתי 
)33x35(

סיליקון כפפה  150*270 
מ"מ

משטח סיליקון 
60x40ס"מ סיליפיין

מרית -לקקן סיליקון 254 
מ"מ

משטח סיליקון 1/1 
)31x52(

9211710AA

96-425842

96-425042

96-427410

96-425040

96-850030

96-425454

96-427430

מוצרי סיליקון

גודלמקט

5 גלגלים חלק96-8101

7 גלגלים חלק96-8105

תאורמקט

ראש בלבד97-2512

כמותמקט

220 גרם )28(97-2508

ליטרמקט

96-8213MOSA 1

תאורמקט

96-958750HZ 110W 230V

ליטרמקט

96-8202)25( 1/24

הרמוניקה

מבער )ברנר( הצתה למיכל גז-נע

מיכל גז )ברנר( לאקדח
/מלחם הצתה/פלא גז 

מכשיר קצפת

מרסס שוקולד חשמלי W180P ואגנר גרמניה

בלון גז לקצפת

הרמוניקה סיפוקרם ומוצרי סיליקון
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אקדח עוגיות

טיימר-שעון לאפיה טוטיפרוטי

מטרפה נירוסטה ידית פלסטיק 25

מטרפה נירוסטה ידית פלסטיק 30

שקית זילוף קרם 4 פיות מטלטקס

חותך צורות עוגיות מנירוסטה בדיספליי 

שקית זילוף וצנטרים מטלטקס  
SYRINGE בבליסטר 

מפזר סוכר/קמח מטלטקס

מזרק מקשט עוגה 8 פיות מטלטקס

2-3119

2-3894

2-248
2-249

2-3107

2-313

2-3106

2-3277

2-3108

גדג'טים לאפייה
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שף קונדיטור מאיה רביבו

 36x23x4.5 3710  תבנית מלבן

3711  תבנית מלבן 37x26x5 אפור    
         דגם "פטיסרי" 

 6.728x15x 3728  אינגליש קייק שחור

3729  אינגליש קייק אפור 31 ס"מ 

3720  תבנית קפיץ 24 ס"מ אפור דגם "פטיסרי" 

3721  תבנית קפיץ 26 ס"מ אפור דגם "פטיסרי"
3722  תבנית קפיץ 28 ס"מ אפור דגם "פטיסרי"

3714  תבנית פאי 31 ס"מ אפור 

3715  תבנית פאי 20 ס"מ שחור 

תבנית בבקה 23 ס"מ

תבנית שקעים 12 שחור

תבנית אמריקאית 25 ס"מ גובה 10 תבנית קפיץ 11 ס"מ מיני אפור
אפור דגם "פטיסרי"

3700

3719

 37033731
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תמציות צבע מרוכז המיועדות 
לצבוע בצק סוכר, קצפות, 

תערובות להכנת מקרונס ועד

אלו הם צובענים )פיגמנטים( 
המסופקים באבקה לצביעה של מוצרי 

מזון. הפיגמנטים הם מרוכזים מאוד

צבעי ג'ל המיועדים לצביעת בצק סוכר 
ותערובות שונות שיש בהם צובען עם 
נראות מתכתית מבריקה – מטאלית

דפים המיועדים להדפסה של הדפסים שונים 
באיכות תמונה באמצעות מדפסת הזרקת 
דיו רגילה, המדפיסה באמצעות צבעי מאכל

משחה מוכנה לשימוש, ליצירת 
דוגמאות תחרה

אלו הם צובענים )פיגמנטים( 
המסופקים באבקה לצביעה של מוצרי 

מזון. הפיגמנטים הם מרוכזים מאוד

אמצעות דפים אלו ניתן להדפיס באיכות 
תמונה על גבי שוקולד לבן, קצפיות
)עוגיות מקצף ביצים( ועל בצק סוכר

צבעי ג'ל

דפי זהב/כסף לאכילה

צבעי מאכל בסיסי מים

צבע ג'ל מטאלי

דפי סוכר

תחרת הפלא

צבעי מאכל בסיסי שומן )לשוקולד(

דפי תמונה

דבק הפלא

צבעים דפים לאפייה
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פתרונות שטיפה ואחסון 

תאורמקט

96-3803BB-9 1/9 אפור

תאורמקט

96-3805BB-16 1/16 אפור

תאורמקט

96-3807BB25 1/25 כחול

תאורמקט

96-3804BY-9 1/9 אפור

תאורמקט

96-3806BY-16 1/16 אפור

סל כוסות 

סל כוסות 

סל כוסות 

הגבהה לסל

הגבהה לסל
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פתרונות שטיפה ואחסון 

תאורמקט

96-3808BY25 1/25 כחול

תאורמקט

96-3810BY36 1/36 ירוק

תאורמקט

96-3812BY-49 1/49 אדום

תאורמקט

96-3809BB36 1/36 ירוק

תאורמקט

96-3811BB-49 1/49 אדום

הגבהה לסל 

הגבהה לסל 

הגבהה לסל  

סל כוסות 

סל כוסות 
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פתרונות שטיפה ואחסון 

תאורמקט

96-3813AY-50 חום

תאורמקט

**)פתוח ללא חלוקה(** כחול CKB-50 צפוף98-3814 

תאורמקט

96-3816DBB-50 פתוח ללא חלוקה** כחול**

תאורמקט

96-3817CKB-8/CB-8T 8 תאים פלסטיק

תאורמקט

96-3815TB-50 שפיצים(** כחול(**

הגבהה פתוחה לסל כוסות

סל לסכו"ם 

סל לספלים 

סל סכו"ם עומד

סל לצלחות/מגשים
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תרמופורט לשתייה

תאורמקט

96-3822ST-10 10 ליטר

תאורמקט

96-3824ST-40 40 ליטר

תאורמקט

96-3823ST-20 20 ליטר

תאורמקט

125 ליטר BK-125 )אורך:80 רוחב:60 גובה:75 ס"מ(96-3825

תרמופורט לשתייה 

תרמופורט לשתייה 

תרמופורט לשתייה

עגלת תרמופורט לקרח 
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תרמופורט להובלת מזון

תאורמקט

96-3820thermobox 600 1/1-65 מקצועי כחול/חום

תאורמקט

96-3849TCB-600C  600  1/1-65 מקצועי כחול

תאורמקט

1/1-200 )מותאם לגסטרונומים(96-3821

תרמופורט 6 תבניות

עגלה לתרמופורט 6 תבניות 

תרמופורט להובלת מזון

תאורמקט

ארגז )טרמו-בוקס( פוליטרם ל-40 חמגשיות )3(97-2501

ארגז )טרמו-בוקס( פוליטרם ל-28 חמגשיות )4(97-2502

ארגז )טרמו-בוקס( פוליטרם לגסטרונום 22 ס"מ )4(97-2504

ארגז )טרמו-בוקס( פוליטרם לגסטרונום 27 ס"מ )3(97-2505

טרמובוקס

תאורמקט

מפלסטיק  BTA-001 טריבקה96-3818

עגלה לסלי כוסות
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תאורמקט

עד צלחת 31 ס"מ מפלסטיק שחור.96-381911.4

תאורמקט

96-3890USA-102 102 ליטר צבע לבן

תאורמקט

  TIA-80 אמריקן סרוויס96-3847

עגלת צלחות מתכווננת 6 עמודות 

עגלת קמח על גלגלים

עגלת הגשה 80 צלחות

Tas-2429Tas-2124Tas-1821

תאורמקט

עד צלחת 31 ס"מ מפלסטיק שחור96-3845

עגלת צלחות מתכווננת 4 עמודות
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עגלות שירות

עגלת שירות 3 מדפים  מנירוסטה מחוזקת

עגלת תבלינים נירוסטה

עגלת שירות 3 קומות פלסטיק שחור

גודלמקט

96-985873x53

תאורמקט

96-382681x42

מיכל לסכו"ם לעגלת שירות צבע שחור96-3801

מיכל אשפה לעגלת שירות96-3802

103x95x49 מחוזקת96-38261

גודלמקט

16 תאים96-9869

עגלה לסלי כוסות עם ידית *מבצע* חדש
מקט

97-1494

עגלה לסלי כוסות *מבצע* חדש
מקט

97-1493
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עגלות שירות

צבעגודלמקט

97-452977x55x41שנהב

97-453077x55x41אפור

97-453177x55x41כחול

97-453277x55x41אדום

97-4532177x55x41ירוק

 97-4533
97-4535

77x55x41
77x55x41

מיכל + ברז
מכסה

עגלה97-4542

מיכל 130 ליטר/עגלת ברזל למיכל 130 ליטר

גודלמקט

97-454460x40

מיכל 70 ליטר/עגלת ברזל למיכל 70 ליטר

עגלת דולי פלסטיק שטוחה 

צבעגודלמקט

97-453664x46x34אדום

97-453764x46x34כחול

97-453864x46x34אפור

97-453964x46x34שנהב

97-454064x46x34מכסה

עגלה97-4541
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ארגזים מרושתים

גודלליטרשםמקט

97-45011/31655x37x10

97-45021/22455x37x15

97-45032/33055x37x19

גודלליטרשםמקט

97-4506 979760x50x40

גודלליטרשםמקט

97-4504404140x21x60

97-4505454537x29x55

ארגז מחורר

ארגז אטום

ארגז מחורר 
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ארגז תובלה שטוח

צבעגודלליטרשםמקט

97-4511505055x38x33כחול

97-4512505055x38x33אדום

97-4513505055x38x33ירוק

97-4514505055x38x33שחור

ליטרגודלמס קופ'מקט

97-4545520x14x103

מכסה97-4548

97-4549831x20x136

מכסה97-4554

97-4555934x24x13.58

מכסה97-4560

97-45611038x32x16.516

מכסה97-4566

גודלליטרמקט

97-45152155x38x33

55x38x33מכסה97-4516

ארגז רב שימושי

קופסאות אטומות צבע כחול

ארגז 21

קיים בצבעים:
ירוק | צהוב | כחול | אדום | שקוף

צבעגודלליטרשםמקט

97-4508313163x43x15אדום

97-4509313163x43x15ירוק

97-4510313163x43x15כחול



פתרונות לשוק המזון |

כלי עבודהמלמיןסירים גסטרונום 
ואביזרים שונים סכיניםסכו"ם ברפורצלן בופהזכוכית

קונדיטוריה מוצרים על 
מגוון כיסאותהשולחן מאפרות 

בגדי עבודהופחים עומדים מוצרי 
מטלטקס

כלי עזר 
למטבח מוצרי חשמללוחות ומגשיםפיצה פלאפל

פתרונות 
לשוק המזון

מאז 1963 ...כלים להצלחה במטבח! 190

פחים ומכלים

פחים ומיכלים שנהב

ליטרמקט

97-457990

97-4580140

97-4581240

97-4582360

97-4584660

97-4584770

97-45851100

עגלה עגולה מפלדה מחוזקת  לפח 60*70*80 ליטר

פח אשפה 

עגלות אשפה

ליטרגודלמקט

97-452350x6660

97-452450x88110

גודלמקט

97-452644x19

גודלליטרמקט

97-45216045x50

97-45227649x62
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גודלמקט שחורמקט לבן

97-107397-11041S
97-107497-1105M
97-107597-1106L
97-107697-1107XL
97-107797-1108XXL
97-107897-1109XXXL

מקט שחורמקט לבן

97-106797-1099S
97-106897-1100M
97-106997-1101L
97-107097-1102XL
97-107197-1103XXL
97-107297-1104XXXL

97-1130S
97-1131M
97-1132L
97-1133XL
97-1134XXL
97-1135XXXL

97-1079M
97-1080L
97-1081XL
97-1082XXL
97-1083XXXL

ג'קט שף שרוול ארוך לבן כפתור שחור

ג'קט שף קצר לבן

ג'קט שף שרוול ארוך

מקטורן דיאולן שרוול קצר לבן
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מידהדגמ"ח שחורמקט שחורמקט פסיםמקט פיפיטה

97-116397-115297-117097-10111S
97-115897-115397-117197-1011M
97-115997-115497-117297-1012L
97-116097-115597-117397-1013XL
97-116197-115697-117497-1014XXL
97-116297-115797-117597-1015XXXL

97-11751xxxxl

צבעמקט

אדום97-1191

לבן97-1186

שחור97-1187

97-126375X115

דגםמקט סינר צרפתימקט סינר שלם

97-119997-1210
סינור שלם ארוג 

פסים שחור

לבן97-119797-1208

שחור97-119897-1209

סינר - מתאים לטבחים

מכנס גומי פיפיטה

סינור חצי + כיס

סינור P.V.C  צהוב לשוטפי כלים
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אדום97-1240

שחור97-1241

לבן97-1242

כובע סירה לבן 97-12221/100

97-133536

97-133637

 97-133738

97-133839

97-133940

97-126438

97-126539

97-126640

97-126741

97-126842

97-126943

97-127044

97-127145

חלוק רחצה

כובע )כובע+שרוכים(

קבקב שחור  בירקנשטוק 

מגבות

נעל עור +3/4מגן  גברים

97-134041

97-134142

97-134243

97-134344

97-134445

97-134546

97-134647
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