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שחור PU נדנוד 
רגל ניקל

שחור PU נדנוד 
רגל ניקל

לבן/שחור/אפור/
קרם/אדום

מנהלים ואורחים

 קים מנהל נמוך קים מנהל גבוה

שירן מנהל גבוה

2

שירן מנהל נמוך
לבן/שחור/אפור/

קרם/אדום

שירן אורח
לבן/שחור/אפור/

קרם/אדום 

קים אורח
PU שחור

סקטור מנהל נמוך
 PU נידנוד שחור
ידיות ורגל כסוף

סקטור אורח
שחור PU נדנוד 

רגל כסוף

סקטור מנהל גבוה
שחור/ קרם 

PU נדנוד 
רגל כסוף

בראוו מנהל גבוה
שחור PU רגל ניקלשחור PU רגל ניקל

בראוו אורחבראוו מנהל נמוך
שחור PU רגל ניקל



גלרי רשת אורח

3

 בד רשת לבן/שחור

PU שחור/לבן/ 
קרם/ אפור/ ירוק

גלרי מנהל גבוה
רשת שחור/לבן

גלרי מנהל נמוך גלרי מנהל גבוה
PU שחור/ לבן/ 

קרם/ אפור/ ירוק

גלרי מנהל נמוך

 דמוי עור שחור 

טורו אורחטורו מנהל נמוךטורו מנהל גבוה
לבן/ קרם/ שחור

שחור PU/חום/לבן 
רגל כסוף

שחור PU/חום/לבן 
רגל כסוף

סאב אורחסאב מנהל נמוךסאב מנהל גבוה
PU שחור/חום/
לבן. רגל כסוף

ריפוד בד רשת שחור/
לבן. רגל ניקל

גלרי אורח
שחור/לבן/ ירוק 

PU



מנהלים ואורחים

דמוי עור PU נידנוד ידית 
מרופד רגל שחורה

כולל רשת בורדו/ כחול/ 
שחור

ספיר מנהל גבוה שחור

אומגה אקסטרה אורח
PU שחור 

רגל שחורה

אומגה אורח

אומגה אקסטרה אורח

צבע שחור/ חום/ 
קרם רגל שחור

PU שחור רגל ניקל

שחור/ חום/ קרם 
רגל שחורה  

שחור/ חום/ קרם/ 
רגל ניקל

אומגה מנהל גבוה 

אומגה מנהל גבוה

אומגה אקסטרה מנהל גבוה

אומגה אקסטרה מנהל גבוה

שחור PU סינכרוני 
רגל שחורה

שחור PU סינכרוני 
רגל ניקל

אומגה אורח
שחור/ חום/ קרם

רגל ניקל

שחור סינכרוני 
גב רשת דמוי עור 

רגל ניקל

 טוסון מנהל גבוה
צבע שחור, נידנוד 

גב רשת מושב דמוי עור 
רגל ניקל

פניקס מנהל גבוה

סנטור מנהל גבוה
שחור
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אוריינט מנהל גבוה
שחור/חום/קרם

שחור/חום/קרם 
רגל שחורה 

 פרארי מנהל  
לבן/ שחור

פרארי אורח
לבן/ שחור

אדאני אורחאדאני מנהל
שחור חום קרם

דירקטור אורח
 PU שחור/ חום/ קרם

רגל ניקל

דירקטור מנהל נמוךדירקטור מנהל גבוה
שחור/ לבן/ חום/ 

 PU קרם
רגל ניקל

אביאור מנהל

ויקטוריה מנהל נמוך 

שחור PU סינכרוני
צבעים: שחור, 

לבן, חום

שחור דמוי עור 
נידנוד רגל שחור

פזית מנהל
שחור רגל ניקל 
רשת מתכווננת

סינכרוני

שחור/ אפור רשת 
שלד ניקל

פזית אורח

 – PU .מנגנון סינכרוני
ידיות ניקל, רגל אלומיניום

צבעים: שחור/חום/קרם
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חדש!



מרום מנהל גבוה
שחור/ לבן PU נדנוד 

רגל שחור

מנהלים ואורחים
ברייטלינג מנהל גבוה
שחור PU רגל שחורשחור PU רגל שחור

ברייטלינג אורח

מרום אורח
ריפוד PU שחור

רגל כסופה

בד רשת שחור
מושב מרופד

צבע לפי בחירה

מושב דמוי עור 
ירוק, רגל ניקל

גב רשת מושב דמוי 
עור נדנוד רגל ניקל

דוכס מנהל שחור

 דנמרק מנהל

 דנמרק מנהל

דנמרק אורח
 שחור גב רשת שחור 

דוכס אורח
אפור /שחור/כחול 
בד רשת רגל ניקל

קרט מנהל

סטארלייט מנהל גבוה
רשת שחור - שלד ורגל 

ניילון לבן. משענת ראש, 
ידיות מתכווננות נדנוד
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רשת 
צבעים: שחור/ 

אפור/ בורדו

גאיה מנהל נמוך

 PU שחור
רגל שחורה

ראדו מנהל גבוה

 צבע שחור

שרון אורחשרון מנהל
שחור

שאנל מנהל גבוה

אלפא מנהל גבוה

סיטיזן מנהל גבוה
שחור PU רגל שחורה

נידנוד PU ידיות 
רגל כסופה
שחור/ לבן
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מאליבו מנהל  
עור שחור/ לבן

ראדו אורח
PU שחור

רגל שחורה



מנהלים ואורחים
יגואר מנהל נמוךיגואר מנהל גבוה
צבע שחורצבע שחור

קריזמה מנהל גבוה
שחור/ לבן

קריזמה אורחקריזמה מנהל נמוך
שחור/לבן

קיסר מנהל גבוה
נדנוד בד רשת שחור 

ידיות מתכווננות 
רגל ניילון

קיסר מנהל נמוך
נדנוד  בד רשת 

ידיות מתכווננות 
רגל שחור

שחור PU/קרם/חום
רגל כסופה

קורל אורחקורל מנהל נמוך קורל מנהל גבוה 
שחור PU/קרם/

רגל כסופה

טמפה מנהל גבוה
צבע שחור

אדל מנהל
בד חום רשת 

משולב PU שחור

 PU ריפוד דמוי עור
 PU / שחור– שלד כסוף

 PU /חום – שלד שמפנייה
קרם– שלד שמפנייה

 PU ריפוד דמוי עור
צבעים: שחור/לבן

שלד ניקל
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מקרו מנהל נמוךמקרו מנהל גבוה
גב רשת מנגנון 

סינכרוני החלקה
גב רשת מנגנון 

סינכרוני החלקה

ריפוד PU שחור
סינכרוני ידיות 

מתכווננות

דייב מנהל נמוךליאן כורסת מנהל נמוך

אורפל כורסת מנהל גבוהאורפל כורסת מנהל בינוני
ריפוד PU שחור
סינכרוני ידיות 

מתכווננות

עמית מנהלליאן כורסת מנהל גבוה

סטאר מנהל
שחור/ לבן רגל ניקל

ערן מנהל
רשת שחור  
מנגנון נדנוד

PU שחור

רשת שחור, מנגנון 
נדנוד רגל ניילון 
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חדש!

ריפוד PU שחור
סינכרוני ידיות 

מתכווננות

חדש!חדש!חדש!

ריפוד PU שחור. 
ספוג יצוק סינכרוני 

מושב החלקה ידיות 
ורגל לבנה



פרזידנט מנהל גבוה

דאלאס מנהל גבוה

מיסטרל מנהל נמוך
צבע שחור סינכרוני 

ידיות מתכווננות

צבע שחור סינכרוני

אריסטו מנהל

בד רשת שחור 
תמיכה אורטופדית 

לראש

צבע לבן בלבד 

מנהלים ואורחים

חום/ קרם/ שחור
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ארגו מנהל
רשת שחור, ריפוד 
מושב לפי בחירה 

מסי מנהל
בד רשת שחור

אופטימה מנהל
צבע שחור

אריאנהאמיר מנהל גבוה

אביגד

PU גב רשת שחור + תמיכהשחור/ לבן
מנגנון מכני, רגל ניקל, 

ידיות מתכווננות, ריפוד 
אפור/שחור/ירוק/אדום

גב רשת שחור + תמיכה
מנגנון מכני, רגל ניילון, 

ריפוד שחור

מסי + משענת ראש



קרטייה מנהל נמוך

נוגה אורח
צבעים שחור

צבע שחור 
סינכרוני

מנהלים ואורחים

בד

קרטייה מנהל גבוה
צבע שחור 

סינכרוני
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קינג מנהל נמוך
צבע שחור

קינג מנהל גבוה
צבע שחור

יאנג סליידר מנהל
צבע שחור, מושב 

החלקה סינכרוני
ידיות מתכווננות

קינג אורח
צבע שחור

בן מנהל שחור

חדש!

מירב איב
גב רשת שחור + תמיכה

מנגנון מכני, רגל ניקל, 
ידיות מתכווננות, ריפוד 

אפור/שחור/אדום

תמיכה, מנגנון מכני, רגל ניילון 
שחור, ידיות מתכווננות, צבע 

גב רשת זהה לצבע מושב: 
אפור/שחור/ירוק/אדום/כחול



ברקודה מנהל מעוצב

ריפוד שחור, בד 
רשת שחור, בסיס 

אלומיניום + גלגלים

ריפוד שחור, בד 
רשת שחור, בסיס 

אלומיניום + גלגלים

 טיפאני מנהל גבוה  

סנדרה מנהל גבוה

המילטון מנהל מירוץ

מנטור מנהל נמוך

סנדרה מנהל נמוך

שומאכר מנהל מירוץ

מנטור מנהל גבוה
בד שחור גב רשת

משענת ראש מתכווננת, 
ידיות תלת מימד, בסיס 

אלומיניום

בד שחור גב רשת
משענת ראש מתכווננת, 
ידיות תלת מימד, בסיס 

אלומיניום

גב קליפה לבן, מושב 
גב PU שחור, מנגנון 

מכני, בסיס אלומיניום

כסא מירוץ PU שחור ובורדו, 
שחור וירוק, שחור וצהוב, 

ידיות מרופדות, מנגנון מכני, 
רגל ניילון

כסא מירוץ PU שחור ואדום, 
ידיות מרופדות, מנגנון מולטי 

סינכרוני, רגל כרום

מנהלים ואורחים

 פיתגורס מנהל גבוה
משענת ראש, ריפוד 

רשת שחור, מנגנון 
סינכרוני, בסיס 

אלומיניום + גלגלים
ידיות מתכווננות

מושב החלקה

מורין מנהל נמוך
בסיס ניילון שחור, ידיות 

קבועות, גב רשת שחור/
אפור, מושב שחור מרופד, 

גלגלים
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אפור/שחור 
בד רשת 

ידיות צבועות 
מנגנון סינכרוני 

בסיס אלומיניום 
ציפוי כרום



אלונסו מנהל מירוץ
כסא מירוץ PU שחור ובורדו, 

שחור וירוק, שחור וצהוב, 
ידיות מרופדות PU, מנגנון 

מכני, רגל ניילון

דמוי עור שחור/כאמל
רגל כרום מוברש

מנגנון סינכרוני

גבוה/נמוך
דמוי עור שחור/כאמל

רגל כרום מוברש
מנגנון סינכרוני

דמוי עור שחור/כאמל
רגל כרום מוברש

קסטרו מנהל
דמוי עור שחור/קרם

רגל וידיות ניקל
מנגנון מכני

מרקו מנהל
דמוי עור שחור

מנגנון מכני

מארק מנהל

קסטרו אורח
דמוי עור שחור/כאמל

רגל כרום מוברש

סטארלייט  רשת
רשת משולב PU אפור - 
צבעי רשת: שחור, אפור, 

כחול, אדום, כתום וירוק

סטארלייט  
עיצוב מירוצי 

מכוניות.
בד רשת שחור 
משולב PU לבן-

אדום
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פוקס אורחפוקס מנהל

מארק אורחמרקו אורח
דמוי עור שחור/קרם

רגל וידיות ניקל
דמוי עור שחור



דן משובץ אורח
עם ידיות, שחור/

קרם /אדום

סטפני אורחרן אורח
שחור/לבן/אפור/

PU אדום
שחור/אדום/לבן  

PU שלד ניקל

כלנית אורח מסתובבדן משובץ אורח טופז אורח
לבן PU רגל ניקלשחור/קרם /אדום PU  שחור/אדום/לבן

מונטנה אורח
שחור/קרם/אדום  

PU +ידיות

אורחמנהלים
נועם אורח
שחור/אדום/לבן  

דמוי עור עם ידיות
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גזית אורח
שחור /אדום /לבן 

דמוי עור 
שלד ניקל

שיקאגו אורח
 PU שחור/לבן

רגל ניקל

מיאמי אורח
גב פלסטיק 
מושב דמוי 

עור עם ידיות

ריפוד PU שחור/קרם
/אפור/לבן/ירוק

שלד ניקל

עלמה אורח



רותם אורח
שלד ניקל שחור/ לבן 

עץ בוק מלא, גב 
מרובע, רגל ניקל

טרויה כסא אירועים
בד כחול או בורדו שלד 

מתכת צבע כסף או זהב

עדיאל אורח
רגל עץ, מושב מרופד דמוי עור

גב פלסטיק. אפור/שחור/לבן

גיטרה אורח 

מורן ללא ידיות
שחור קרם אדום לבןשחור קרם לבן אדום 

מורן עם ידיות
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אסתי אורח
שחור PU שלד 

ניקל

שרי אורח
צבעים: ירוק, 

כתום, אדום, לבן
ריפוד שחור 

רגל משולבת 
ידית אלומיניום

אורפז המתנה



אורחמנהלים

 ,PU ריפוד דמוי עור
צבעים: שחור/ אפור/ 

לבן, שלד ניקל

 PU ריפוד דמוי עור
צבעים: שחור/ קרם/ 
אפור/ לבן, שלד ניקל

ריפוד בד שחור/אפור/ירוק, 
רגל + ידיות אלומיניום

שחור/אדום/לבן/
אדום+ ידיות

ריפוד בד. צבעים: 
אפור/כתום/ירוק/ 
סגול. שלד מגלש 

ניקל

דניאל אורח
שחור דמוי עור 
ידיות עץ וונגה/
מהגוני/דובדבן

רונה אורחרונן אורחרונן אורח
PU ריפוד בד ירוק

שלד עץ בוק
רשת

דגן אורחטל אורחנעמה משובץ

לימור אורח אמבר המתנה

מירו אורח
בד רשת 

מושב בד רשת 

דניאלה אורח
שחור/קרם/לבן  

PU רגל ניקל
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חדש!



אור אורח

ואלרי אורחאמי כסא אורח

איזי כסא אורח

אלעד אורח
בד אפור 

שלד עץ בוק
גב-מושב פלסטיק, 

שלד מתכת. צבעים: 
שחור, כחול, אדום

 PU ריפוד דמוי עור
צבעים: שחור/ קרם/ 
אפור/ לבן, שלד ניקל

גלעד אורח
PU שחור/אדום/לבן
שלד 4 רגליים ניקל

ריפוד בד, שלד עץ 
בוק. צבעים: אפור, 
כחול, אדום, ירוק, 

סגול

הראל אורח
צבעים שחור, 

לבן, קרם, אדום
צבעים: אפור, כתום, לבן, שחור
מרופד דמוי עור צבעים: אפור, 

ירוק, קרם, שחור
עם ריפוד/ללא ריפוד

ריפוד בד ירוק 
שלד עץ בוק
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חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

יסמין אורח
PU ריפוד דמוי עור

שלד ניקל

חדש!



מנהלים
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גולף אורח  סטודנט
שחור/כחול/בורדו/

אפור פלסטיק

גולף מרופד
ללא ידיות 

צבע לפי בחירה

אורח/הדרכה/סטודנט

רון סטודנטרון אורח
רגל כסופה, בד 
שחור עם ידיות

רגל כסופה, 
בד שחור עם 
ידית סטודנט

ג׳וניפר סטודנט
ידית סטודנט לטאבלט 
גב מושב פלסטיק לבן 

בסיס לבן + גלגלים

קלאוד סטודנט
גב רשת לבן, מושב ריפוד שחור, ידיות 

פלסטיק + ידית סטודנט + גלגלים

סופר גולף סטודנט
מושב מרופד בד שחור/
כחול/בורדו גב פלסטיק

ריין סטודנט
גב רשת לבן 

ריפוד בד שחור 
גלגלים + ידיות

רגל מתכת צבועה 
בד שחור + ידיות

שי אורח
רגל מתכת צבועה 

בד שחור

שי אורח + ידיות

גלגלים

זאוס אורח



אליקו אורח
מושב בד שחור, רגל וגב 

מושב לבנים/רגל כסופה 
עם גב פלסטיק שחור
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קנטרה אורח
פלסטיק אדום/ 

אפור/ שחור
שלד אפור

מיאמי רשת

מיאמי רשת

אטלנטה אורח

עם ידיות  

ללא ידיות 

מיאמי סטודנט
גב פלסטיק מושב 

דמוי עור 

ימית ללא ידיותימית עם ידיות
צבעים: שחור, ירוק, 

לבן
צבעים: שחור, כתום

גב בד רשת 
שחור, מושב 

ריפוד בד שחור

גב בד רשת 
שחור, מושב 

ריפוד בד שחור

קלאוד סטודנט

אדי אורחאדי סטודנט

דמוי עור שחור/אפור/לבן/אדום  
שלד ניקל 4 רגליים 



Wind בלי ידיות
גב מתכוונן. 

שחור, ירוק, לבן, 
בורדו

גב מתכוונן. מושב מרופד. 
צבעים: שחור, ירוק, לבן, 

בורדו

גב מתכוונן.
שחור, ירוק, לבן, 

בורדו

Wind סטודנטWind עם ידיות

מנהלים
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אורח/הדרכה/סטודנט

רקפת אורח רקפת אורח

רקפת אורח מורן  רקפת אורח מורן 
כולל משענות ידיים דמוי עור 
שחור/כחול/בורדו +  דמוי עור 

PU שחור גב רשת מושב

גב רשת שחור
מושב PU שחור

דמוי כחול/בורדו 
+ דמוי עור שחור/ 

בד שחור

דמוי כחול/בורדו 
+ דמוי עור שחור/ 

בד שחור

עם משענות ידיים ללא משענות ידיים 

רקפת סטודנט
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חץ
תוצרת איטליה. גב ומושב פלסטיק, 

צבעים: שחור/אפור/אדום/לבן
עם ידיות/ללא ידיות

אקטיבה פלסטיקאקטיבה אורח
ימין פלסטיק

לבן/ שחור
גב פלסטיק מושב 

מרופד אפור/ בורדו/ 
שחור/ כחול/ קרם

גב פלסטיק
עם ידיות/

ללא ידיות 

אקטיבה סטודנט

חלום עם ידיות
בד מרופד

כל צבע 
לפידרישה

 MADE IN
ITALY הסדרה האיטלקית



 MADE IN
ITALY
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סטרטוס
תוצרת איטליה, סינכרוני, 

צבע ריפוד לפי בחירה
גב גבוה/ גב גבוה עם משענת ראש

פלסטיק אפור/שחור/לבן/ קרם, 
מושב מרופד שלד ניקל

לטיסימה אורח ללא ידיותלטיסימה אורח עם ידיות
פלסטיק אפור מושב 

מרופד שלד ניקל

פול אורח

ריפליי אורח
איטלקי צבעים: 

שחור/ כחול/ לבן/ 
בורדו/ אפור

עם ידיות/ללא ידיות

סירי אורח עם ידיות
פלסטיק אפור 

שלד ניקל

Q5 אורח
תוצרת איטליה. גב ומושב 
פלסטיק שלד 4 רגליים או 
מגלש ניקל. צבעים: שחור/

חום/ אפור/לבן/ צהוב

אוקי אורח
פירוט מוצר פירוט 

מוצר

פירוט מוצר פירוט 
מוצר

הסדרה האיטלקית

F1 כסא מזכירה
מכוון סינכרוני, ידיות 

מתכווננות. צבע 
ריפוד לפי בחירה

רפלקס גב בינוני
צבע לפי בחירה 
מנגנון סינכרוני 
תוצרת איטליה

פלסטיק אפור 
שלד ניקל

סירי אורח ללא ידיות



קנטרה כסא סטודנטקנטרה כסא אורח
פלסטיק אדום/אפור/שחור

שלד אפור
פלסטיק אדום/ 

אפור/ שחור

סופר גולף אורח

גולף אורח
שחור/כחול/בורדו/
אפור / כתום/ ירוק 
פלסטיק. רגל ניקל

ספיריטויזי סטודנט ויזי פלסטיק איטלקי
ללא ידיות, שחור/
כחול/בורדו/ קרם

גב פלסטיק
מושב מרופד

עם ידיות/ללא ידיות

₪79

לוגאן אורח
פלסטיק

עם ידיות/ללא 
ידיות

ויזי סטודנט
ידית אנטי פאניק
מרופד/פלסטיק

מרופד בד עם ידיות 
צבע לפי בחירה
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ויזי איטלקי מרופד
ללא ידיות, כל צבע

לוגאן סטודנטלוגאן אורח
צבעים לבחירה

מושב מרופד 
עם/בלי ידיות

מושב וגב מרופד 
עם/בלי ידיות

ידית עץ, 
צבעים: כחול/

בורדו/שחור/
קרם



דונה מזכירה

ברוש מזכירה

מירון מזכירה

גב רשת - מושב 
ריפוד בד משענות

ידיות רגילות/ידיות 
מתכווננות 

ליאור מזכירה
כרית אוויר מתנפחת, 

ידיות מתכווננות, ריפוד 
בד רשת. צבעים: שחור/ 

כחול/ בורדו

מירון B סינכורני מירון מזכירה
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דין B מזכירה
מנגנון מכני משוכלל 

גב גבוה משענות 
ידיים ברבור

צבע לפי בחירה

דין B שרטט
מנגנון מכני משוכלל גב גבוה, 
ללא משענות ידיים, ריפוד בד 

צבע שחור/לפי בחירה, 
דמוי עור 

פרפקט מזכירה

לידו מזכירה
גב ומושב ריפוד 

בד רשת משענות 
ידיים PP קבועות 

קיים מבחר צבעים

ניתן לקבל את כסאות המזכירה דגמים דין ומירון בצבע לפי בחירה בכל בדי הפנמה, אופק ואביב.

בד רשת ידיות מתכווננות, סינכרוני משוכלֿל
ריפוד מושב לפי בחירה

צבע לפי בחירה

 PP משענות ידיים
ריפוד בד רשת

צבע לפי בחירה

משענות ידיים ברבור
צבע לפי בחירה

ידיות מתכווננות מנגנון מכני 
צבעים: שחור כחול דמוי 
עור בד שחוֿר/כחול/בורדו

ידיות מתכווננות מנגנון סינכרוני 
צבעים: שחור כחול דמוי עור בד 

אופק שחור

מירון מזכירה
בד שחור/כחול/בורדו/
כתום גב רשת שחור, 
מכני, ידיות מתכווננות
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מזכירה/שרטט



גב ומושב ריפוד 
בד רשת משענות 
ידיים PP קבועות 

קיים מבחר צבעים

שושן מזכירה
כרית אוויר מתנפחת 

ידיות מתכווננות 
ריפוד בד

תום שרטטג׳רי שרטטג׳וניור שרטט

קסם מזכירה
מנגנון סינכרוני, ידיות מתכווננות 

בליטות פנימיות עם תמיכה 
אורטופדית. צבע לפי בחירה

מכוון סינכרוני, ידיות 
מתכווננות. צבע 
ריפוד לפי בחירה

גב ומושב מפוליאוריטן 
PU יצוק, עם חישוק/

בלי חישוק

צבע לפי בחירה/דמוי 
עור שחור

צבע לפי בחירה/דמוי 
עור שחור
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דקור מזכירה
בד רשת שחור

מירב מזכירה
גב רשת שחור

תמיכה, מנגנון מכני
בסיס ניילון, מושב 

בד שחור

ריפוד רשת, שלד פלסטיק, 
רגל ניילון. צבעים: רשת 

שחור – שלד שחור, רשת 
אפור – שלד לבן, רשת לבן– 
שלד לבן, רשת ירוק – שלד 

לבן

חדש!

סיימון מזכירה/סטודנט

מירון B עיצוב חדש

יניב מזכירה
משענת ראש, גב רשת שחור + תמיכה, 
מנגנון מכני, בסיס ניילון, מושב בד שחור

משענות ידיים 
מתכווננות צבע 

לפי בחירה

סיון G מזכירה



796 ברכסא אורח אומגה
צבעים: אדום/

לבן/ירוק

אקטיבה ברפרארי אורח
שחור/ אפור/ בורדו/ 

כחול כהה/ ירוק בהיר/ 
קרם/ לבן

פרארי אורחפרארי אורח עירית ברלגונה בר
פלסטיק שחור/ קרם/ 

כחול/ בורדו/ לבן/ 
שחור

שחור/ ירוק/ אפור/ 
אדום/ לבן/ כתום

מרטין בר
צבעים: שחור/ ירוק/ 

קרם/ בורדו/כתום

דוד בר
צבעים: אדום/לבן/

ירוק

דקל בר
צבעים: שחור/אדום/ 

לבן/ ירוק
גובה 65 ס"מ

בר/מסעדה/בתי קפה
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ג'מייקה בר
צבעים: חום, 

אפור, לבן

Q5 בר
תוצרת איטליה. גב 

ומושב פלסטיק שלד 
מגלש ניקל  צבעים: 

שחור-חום/ אפור/לבן/ 
צהוב

נווה בר 
מושב פלסטיק, שלד עץ אדמדם 

צבעים: שחור, לבן, ירוק

חדש!

שריג בר
מושב בד - רגלי עץ 

טבעי. צבעים: שחור, 
לבן, ירוק

חדש!



קולה בר

1138 בר

זמיר בר1078 בר1322 בר
רגל עץ אקריליאקרילי

מושב פלסטיק 
שחור/אדום/אפור/

ירוק/ כתום/לבן
גובה 75/65 ס״מ

גיאו בר

תפוזינה ברתפוזינה מסעדה/בתי קפה 

צבעים: שחור, 
אדום, לבן, כתום, 

ירוק

פלסטיק. צבעים: 
שחור, אפור, אדום, 

לבן, ירוק

פלסטיק. צבעים: 
שחור, אפור, אדום, 

לבן, ירוק

מושב פלסטיק
רגל עץ אלון. 

צבעים: שחור, לבן
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תהילה בר
צבעי ריפוד: שחור, 

קרם, אפור, לבן
גובה 65 ס״מ

1246 בר
כחול/שחור/ קרם

חדש!חדש!



סטלה אורח
שחור/כחול/
אדום/קרם. 

רגלי אלומיניום

ברון בית קפה
ריפוד PU שחור, קרם, 

בורדו, ירוק. שלד 
מתכת צבע עץ טבעי

אילנית מסעדה

אלונה מסעדה

אלה שרפרף

 PU גוף מתכת בצבע עץ טבעי, מושב ריפוד
צבעי ריפוד: שחור/לבן

שלד מתכת דמוי עץ 
 PU טבעי, מושב וגב ריפוד

צבעי ריפוד: שחור/לבן

שלד מתכת צבע שחור
PU מושב ריפוד דמוי עור

ריפוד: שחור/לבן

אייר בית קפה עם ידיותאייר בית קפה ללא ידיות

סוהו

צבעים: שחור, אפור, 
לבן, כתום, ירוק

צבעים: שחור, אפור, 
לבן, כתום, ירוק

פלסטיק מחוזק 
פיברגלאס. צבעים: 

שחור, חום, אפור, 
אדום, לבן

בר/מסעדה/בית קפה
6208

דמוי עור שחור/
אפור /לבן/ חום 

סביון כסא פינת אוכל
PU אפור  

43.5x50.5x90 ס"מ

חדש!

חדש!

חדש!

חדש! חדש!
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ורונה מסעדה
צבעים: חום, אפור, לבן

ניצנית מסעדהפרארי אורח
לבן/ ברונזה

דליה מסעדהפרארי אורח
שחור/ ירוק זית/ קרם/ 

אפור/ לבן

ורד מסעדהפרארי אורח
שחור/ ירוק זית/ קרם/ 

אפור/ לבן

פלסטיק מחוזק 
פיברגלאס. צבעים: 

שחור, חום, אפור, 
אדום, לבן

פלסטיק. צבעים: שחור, קפה, כחול בהיר, 
תכלת, אדום, בורדו, לבן, ירוק זית, ירוק בהיר, 

וונגה, עץ טבעי

שובלפלג מסעדה/פינת אוכל

שניר

שליו

פנמה מסעדה וגן 

פלסטיק - רגלי עץ בוק.
צבעים: שחור, אפור, לבן

פלסטיק מחוזק 
פיברגלאס. 

צבעים: אפור, לבן

מושב רשת, גב פלסטיק, 
רגלי עץ. צבעים: מושב 

אפור – גב לבן, מושב 
ירוק – גב ירוק

ריפוד בד - שלד דמוי 
עץ. צבעים: שחור, 

קרם, אפור, ירוק

מושב בד – גב פלסטיק, 
רגלי עץ. צבעים: מושב 
חום – גב שחור, מושב 

אפור – גב לבן

סינדי
גוף פלסטיק, שלד-רגליים 

אלומיניום. צבעים: שחור/
קרם/אדום/לבן/כתום/

ירוק/כחול כהה

חדש!

חדש!חדש!

חדש! חדש! חדש!

חדש!

ג׳ו מסעדה
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שהם בר
מתכת גובה 65 ס״מ 

אדום/כחול/לבן/שחור 
עתיק או שמפניה

שהם מסעדה
אלומיניום אדום/כחול/

לבן/שחור עתיק או 
שמפניה

דב כסא נערם
מתכת אפור עתיק/

כחול עתיק

טינדר זוגי
ספסל מתכת לבן עתיק

עילי בית קפה + ידיות

סאפ בית קפה

מתכת אדום/כחול/
לבן/שחור עתיק או 

שמפניה

מתכת אדום/כחול/
לבן/שחור עתיק או 

שמפניה

מתכת נערם לבן/כחול 
עתיק

בר/מסעדה/בית קפה

מישל מסעדה
נערם אלומיניום צבע 

עתיק אפור/ירוק/כחול/
צהוב

כסא בר מתכת
כסוף/לבן/שחור

בר - גובה 75 ס״מ
מיני בר - 45 ס״מ

אראל בר/מיני בר

עילי בית קפה
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אלומיניום
230/160 ס״מ

שולחן 714 שולחן אירועים 680
שולחן אוכל מרובע 

אלומיניום גובה 76 ס״מ 
לבן עתיק

מרובע אלומיניום 80x80 ס״מ לבן עתיק

ליעד + מושב עץ
מתכת לבן עתיק מושב 
עץ טבעי/מתכת נחושת 

מושב אגוז

DT 731 שולחן אירועים שולחן 686
עגול אלומיניום 

גובה 75 ס״מ
קוטר 70 ס״מ

צבע מהגוני

צבע אפור מולבן

פלטה עץ מלא 35 מ״מ
80x80 ס״מ

צבע עץ טבעי
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פלטה עץ מלא 35 מ״מ
80x80 ס״מ

צבע מיקס



צבעים: שחור/
אדום/לבן/ירוק

צבעים: שחור/
אדום/לבן/ירוק

צבעים: שחור/אדום/
לבן/ירוק

צבעים: שחור/קרם/
אדום/לבן/כתום

צבעים: שחור/
אפור בהיר/כחול/
אדום/לבן/כתום/

ירוק/אפור כהה

מושב/גב פלסטיק, 
שלד - רגליים ניקל. 
צבעים: שחור/קרם/

כחול/אדום/בורדו/לבן

שחור/כחול/
אדום/קרם

פלסטיק. צבעים: 
שחור-אפור, קרם, 
לבן, כתום, ג'ינג'ר, 
תכלת, כתום בהיר

שחור/ ירוק זית/ 
קרם/ אפור/ לבן 

צבעים: שחור/ 
אדום/ לבן

פלסטיק משולב 
פיברגלס גרפיט שחור/ 

ירוק/ כחול/ ורוד

פלסטיק שחור/ לבן

מסעדה/בית קפה
אפריל

בועות

לגונהיעל

אוזו

גאלה

אריקה סיאסטה אורח

אמנון אורח

396 מסעדה

ספקטו אורח

זהבית אורח
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פלסטיק. צבעים: 
קרם, בורדו, לבן, 

ג'ינג'ר

פלסטיק מחוזק 
פיברגלאס. צבעים: 

שחור, חום, אפור, לבן

פלסטיק. 
במבחר צבעים

פלסטיק. 
צבעים: קרם, לבן

 PU ריפוד
צבעים: שחור, 

קרם, אפור, לבן

ללא ידיות 
במבחר צבעים

גב ושלד פלסטיק. 
צבעים: גב חום/שלד 

קרם, גב קרם/שלד 
כחול, גב קרם/שלד 

ירוק

עם ידיות, שלד ניקל
מושב פלסטיק

שחור/תכלת/אדום/לבן

פלסטיק. צבעים: 
קרם, כחול כהה, 

לבן, ירוק כהה

מיילי

נינהנוימריה

מרטינהמירנדה

ספרינג

VIA מסעדהלהב

חדש!

חדש!

חדש! חדש! חדש!

חדש! חדש!
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צאלה צהלה שולחן צדצורית שולחן צד
זכוכית שקופה 

מחוסמת 6 מ"מ
רגל ניקל

זכוכית שקופה 
מחוסמת 6 מ"מ

רגל ניקל

בר קרן 1231 
PU ריפוד דמוי עור

צבעים: שחור/
קרם/לבן

שולחן תמנון
צבעים: שחור, אפור, לבן

שולחן בר/מסעדה

בר/מסעדה/בית קפה

שינו בית קפה/מסעדה  קוקה בית קפה/מסעדה  ריקרדו בר
חומר עץ ASH )אפר( 

צבע חום כהה/בהיר
רגל מתכת פלדה שחורה

מושב פלסטיק שחור/אפור/לבן
גובה 65 ס״מ

מושב עץ טבעי בסיס אפור/לבן
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סמואל ברג׳ק בראלנבי בר
גובה 65 ס״מ

עץ לבן ריפוד אפור/שחור
עץ אלון מבוקע ריפוד קרם

עץ וונגה ריפוד לבן

גובה 65 ס״מ
רגל עץ שחור ריפוד דמוי עור קרם

רגל עץ וונגה ריפוד דמוי עור ירוק/קרם
רגל עץ אלון מבוקע ריפוד דמוי עור לבן

רגל עץ לבן ריפוד דמוי עור אפור

גובה 65 ס״מ
רגל עץ שחור ריפוד דמוי עור קרם

רגל עץ וונגה ריפוד דמוי עור ירוק/קרם
רגל עץ אלון מבוקע ריפוד דמוי עור לבן

רגל עץ לבן ריפוד דמוי עור אפור

בר/מסעדה/בית קפה

גאנה שולחן מתומן שגב שולחן בית קפה/מסעדה

ששון שולחן בר עגול

רהב שולחן בית קפה/מסעדה 

פלטה פלסטיק 
לבן רגל עץ טבעי

פלסטיק עליון, 
רגלי מתכת. שילוב 
צבעים כחול ואפור

פלטה פלסטיק - רגלי עץ טבעי
צבעים: שחור, לבן

ריפוד בד - קליפה פלסטיק לבן, 
שלד ניקל. צבעים: שחור, אפור, לבן

אריאל כסא בר
פלטה פלסטיק – רגלי 
עץ בוק. צבעים: שחור, 
אדום, ירוק, צהוב, סגול

אורטל שולחן בר
פלטה פלסטיק - רגלי עץ 
בוק. צבעים: שחור, אדום, 

ירוק, צהוב, סגול. 
Ø105 ס"מ

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!
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שיבס ברלורה בררקנאטי בר

פינלנדיה ברפינלנדיה מסעדה/בתי קפה

ג׳ולי מסעדה/בתי קפה

מושב פלסטיק 
לבן/אפור/ירוק/שחור

רגלי עץ בוק מסגרת 
שחורה לרגל

גובה מושב 68 ס״מ

מושב פלסטיק 
עם כרית דמוי עור 

אפור/לבן/שחור
רגל עץ צבע שחור

חישוק אמצע לרגל 
גובה מושב 65 ס״מ

מושב פלסטיק 
מחוספס

אפור/לבן/שחור
רגל מתכת צבע עץ

מסגרת שחורה לרגל
גובה מושב 65 ס״מ

ג׳ולי בר
מתכת גב מעוגל

אדום/ירוק/לבן/שחור
גובה מושב 75 ס״מ

מתכת גב מעוגל
אדום/ירוק/לבן/שחור

מתכת
גובה מושב 65 ס״מ

מתכת
אפור/כסוף

דגניה בר

רוזה בר

בר/מסעדה/בית קפה
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טמיר מסעדה/בתי קפה

חגית פינת אוכלרמונה פינת אוכל

קוניאק פינת אוכלשרית פינת אוכל

PU קרם/אפור/לבן/שחור
רגל מתכת שחורה

PU קרם/אפור/לבן/שחור
רגל מתכת שחורה

מרטיני פינת אוכל
מושב פלסטיק 
אפור/לבן/שחור

רגל מתכת שחורה

מושב פלסטיק + כרית 
PU אפור/ירוק/אדום/
שחור/כחול, רגל עץ 

צבועה בצבע המושב

PU לבן/אפור/קרם/
שחור/בורדו

רגל מתכת שחורה

מושב פלסטיק אדום/
שחור/אפור/ירוק/לבן

רגל מתכת כרום

אניס מסעדהיונתן מסעדה/בתי קפה
מושב פלסטיק + כרית דמוי 
עור אדום/שחור/אפור/ירוק/

כחול, רגל מתכת צבועה 
בצבע במושב

מושב פלסטיק + כרית דמוי עור אדום/שחור/אפור/ירוק/
כחול, רגל מתכת צבועה בצבע מושב

מתכת ברונזה/אדום/כסוף/לבן
מתכת שחורה מושב עץ אגוז
מתכת נחושת מושב עץ אגוז

בר/מסעדה/בית קפה
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סט פינת אוכל רינה
שולחן זכוכית לבנה

4 כסאות PU לבן/שחור 
רגל שחורה

סט פינת אוכל רווית
שולחן פלטת עץ

4 כסאות PVC לבן/שחור

פינות אוכל משולבות
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פינות אוכל משולבות
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כסא אורח אומגה

43 x60x60 

43 x60x120 

55 x60 

ריפוד PU מלא, רגליים נירוסטה, 
כל צבע לפי בחירה - חדש

87 x82x137 87, דו x82x85 יחיד
87 x82x189 תלת

ריפוד PU מלא, רגליים נירוסטה, צבעים: שחוֿר, לבן, אדום
73 x76x185 73, תלת x76x132 73, דו x76x78 יחיד

זכוכית שקופה בסיס פלסטיק רגל ושלד נירוסטה, זכוכית מחוסמת שקופה
118x73 ,שחור/ לבן/ אדום

בסיס דמוי שיש, 
זכוכית מחוסמת

המתנה

40

דיאור שולחן המתנה

גוצ'י שולחן המתנה

אבלון כורסאות המתנה

דגם דומינו כורסאות המתנה

סוזן שולחן

כורסאות המתנה ריפוד בד, 
כל צבע. תלת/דו/בודד, שולחן

טלין



בסיס דמוי שיש, 
זכוכית מחוסמת

כסא אורח אומגה

פרארי אורח

60x60 ס"מ

100x60 ס"מ

שולחן זכוכית עגול 
בגובה 55 ס”מ 

קוטר 60 ס"מ

ארמאני זכוכית שקופה מלבני, שלד ניקל

כורסאות המתנה - בודד/דו/תלת

כורסאות המתנה דמוי עור כחול ושחור
תלת, דו, יחיד

ריפוד בד שחור/
אדום/ירוק/כתום או 
דמוי עור PU שחור/

קרם/לבן, שלד ניקל

פלטה זכוכית, רגל 
ניקל קוטר 55 ס"מ

41

ליליסטטוס  

מיה

קריסטל שולחן

ארמני שולחן המתנה

X שולחן קפה/המתנה

בד אפור
רגל עץ טבעי

מקיטה כורסת אירוח



שחור/ צהוב/ כתום PU מושב וגב שחור
תלת, דו, יחיד 

 PU שחור/ אדום/ לבן
תלת, דו, יחיד

זכוכית שקופה, בסיס 
פלסטיק שחור/ אדום/ 

לבן

ריפוד PU מלא,
רגליים נירוסטה
שחוֿר/לבן/אדום
86 x74x65 

ריפוד PU מלא, רגליים נירוסטה, 
כל צבע לפי בחירה - חדש

תלת, דו, יחיד

צבעים: שחור, 
חום, לבן, קרם

המתנה

42

סקאלה כורסאות המתנה

פטרה כורסאות המתנה

לי שולחן המתנה טיימס כורסת המתנה

רינו כורסאות המתנה

לובי יחיד



שלד עץ טבעי
בד שחור/אפור

רגל עץ טבעי
בד שחור/ירוק/

אפור

רגל מתכת
פלטה אפורה/
ירוקה/שחורה/

לבנה

קוטר 90 זכוכית 
שקופה/שחורה

כסא אורח אומגה
פלסטיק

ירוק/ סגול/ כחול/ 
אדום/ לבן/ כתום

קוטר 48 
צבע שחור/
לבן/ אדום

עגול פלטה זכוכית מחוסמת שקופה, שלד 
ניקל - מידות: 110*76 ס"מ

בד טלאים, רגל עץ 
גובה מושב 46 ס״מ 

86x60x60 מידות

עגול פלטה זכוכית מחוסמת שקופה, 
שלד ניקל - מידות: 90*75 ס"מ

מושב פלסטיק 
שחור/לבן, רגל עץ 

גובה 45 ס״מ

רגל עץ טבעי
בד אפור

פלטה זכוכית מחוסמת 
רגל מצופה ניקל

43

1320 שולחן קפהניר אורחגמא אורח

שרתון שולחן

זר הדום ישיבה

אופל שולחן המתנה

אולימפיה שולחן פינת אוכל

סלבדור אורח

יהלום שולחן פינת אוכל

וגאס כורסת אורחרונית אורח

רומא שולחן



פרארי אורח
צבע שחור

צבעים: שחור, 
אדום ולבן

פנים לבן 
חוץ שחור

דו, יחיד

צבעים: שחור וקאמל
תלת, דו, יחיד

צבעים: שחור ולבן
תלת, דו, יחיד

29

המתנה

44

רודוס כורסת יחיד

דבי כורסת המתנה

צוקית

צבע שחור
רודוס ספת דו

הובר

סנטור פינת ישיבה

שבתאי כורסאות המתנה



צבעים: אדום, 
כתום, ירוק, סגול

דו, יחיד

צבעים: אדום, 
כתום, ירוק

תלת, יחיד

פרארי אורח
צבעים שחור ולבן

תלת, דו, יחיד

צבע ובד לפי בחירה
300x100 תלת

250x100 דו
110x100 יחיד

45

ערד כורסת המתנה

לוטם כורסת המתנה

לוטוס עיצוב חדש

פינת אירוח קפיטונאז׳

ירדן

אפרודיטה



רביד כורסת נדנוד
בד שחור/אפור/לבן

קליפה פלסטיק לבן
מגלשי עץ בוץ

פרארי אורח

ריפוד בד איכותי. מידות הספה: 
83x98x259 ס"מ. צבעים: 

אפור-שחור/קאמל/אפור בהיר/
ירוק זית

המתנה
ריפוד דמוי עור רגלי נירוסטה. 

צבעים: שחור, אפור, לבן
195x82x80 תלת

138x82x80 דו
82x82x80 יחיד

46

מודולר ספה פינתית

טוהר כורסאות המתנה

חדש!

ריפוד בד, קליפה פלסטיק לבן, 
שלד ניקל. שחור, אפור, לבן

רביד כורסת המתנה 

חדש!

חדש!

ריפוד פי.יו, שלד ניקל 
צבעים: שחור, קרם, 

לבן, כתום, ירוק

אנג׳י כורסת המתנה 
עם הדום רגליים. 
אפור, קרם, ירוק, 

טלאים

תהילה



פרארי אורח

תלת מושב, ריפוד בד איכותי. 
מידות הספה: 86x80x191 ס"מ. 

צבעים: אפור-שחור/קאמל/אפור 
בהיר/ירוק זית

צבע לפי בחירה
תלת, דו, יחיד

47

איילון סלון

פלאזה ספת אירוח

בד שחור 
רגליים לבנות

73x72x135

אבנר כסא המתנה
דמוי עור שחור מיושן 

רגל עץ

סופרנו ספה דו מושבית

מושבים בד שחור/צהוב/אפור/בורדו/ירוק. רגלי עץ עם 2 כריות. 
84x78.5x89 :84 סינגלx78.5x165 :דו

עופר ספת המתנה



ונוס כורסת המתנה מנהל

מקיאטו אורחמקיאטו אורחקונקט אורח

בסיס אלומיניום, גב 
קליפה שחור, ריפוד 
בד שחור/ירוק/בורדו

4 רגליים עץ טבעי
גב קדמי לבן משולב 

באדום

4 רגליים עץ טבעי
מושב לבן 

משולב עץ טבעי

4 רגליים ניקל
מושב לבן 

משולב עץ טבעי

פלוטו כורסת המתנה מנהל
בסיס ניקל, גב קליפה 
פלסטיק שחור, ריפוד 

בד שחור/ירוק/בורדו

איתמר כסא אירוח
בד אפור, שלד עץ בוק

81.5x58x57 מידות

המתנה

רנואר אורח
4 רגליים מתכת צבועה 
מושב פלסטיק לבן, גב 

ומסגרת אפורים
עם/בלי ידיות

ונילה אורח
גב + מושב עץ שחור

רנואר אורח
4 רגליים מתכת צבועה אפור

מושב פלסטיק לבן, גב ומסגרת 
אפורים
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אדמה שולחן קוקטייל
זכוכית 8 מ״מ שחורה

75x80 ,רגל מתכת שחורה

שלד עץ אגוז, ריפוד עור שחור
שלד עץ בוק טבעי, ריפוד עור לבן

אלדו כסא המתנה מעוצב אורנה שולחן פינתי
זכוכית 8 מ״מ קוטר 60 שקופה

רגל ניקל

אדם שולחן קפה
זכוכית 8 מ״מ שקופה
45x70x130 רגל ניקל

גליה שולחן קפה
פלטה זכוכית, רגל ניקל

43x60x120
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50

כורסאות טלוויזיה
אנטוניו

ספת טלוויזיה/המתנה + הדום
עור לבן גב אחורי צבע בוק טבעי, עור שחור 

גב אחורי צבע אגוז, רגל אלומיניום

דמוי עור בסיס נירוסטה
צבעים: שחור, אפור, לבן

ירין כורסת יחיד 

חדש!

ספת טלוויזיה/המתנה קעורה
עור אפור/לבן/שחור + הדום, 

רגל אלומיניום

אנג׳ל
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אמסטרדם
כורסת טלוויזיה חשמלית 

דמוי עור אפור/שחור
רוגע

כורסת טלוויזיה 
מתכווננת + הדום. 

דמוי עור צבע קאמל

שלווה
כורסת טלוויזיה מתכווננת + הדום. 

דמוי עור שחור/חום/אפור

ברלין
כורסת טלוויזיה חשמלית 

דמוי עור אפור/שחור
 ,PU ריפוד דמוי עור

הדום נשלף. צבעים: 
שחור/חום/קרם

פאריז כורסת טלוויזיה



ארונית 316

90x40x55 ס״מ
צבע עץ טבעי

 גלגלים

ריהוט משרדי

ארונית 312

55x35x80 ס״מ
צבע עץ טבעי

ארונית 315

65x405x95 ס״מ
צבע עץ טבעי

 גלגלים
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ארונית 318
76x40x180 ס״מ

וונגה/לבן

פינת עבודה 48-4

פינת עבודה 4 עמדות + מחיצות 
במידות 76x140x280 ס״מ, 

גובה 120 ס״מ צבעים )ריהוט(: 
לבן/דובדבן

53
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שולחן המתנה 308- 60 ס״מ
42x60x60 ס״מ

שחור/לבן/וונגה/דובדבן/מהגוני
42x60x120 ס״מ

שחור/לבן/וונגה/דובדבן/מהגוני

שולחן המתנה 308- 120 ס״מ

ריהוט משרדי

54



עמדת קבלה 1601
צבע לבן כולל זכוכית 

ו-4 מגירות

N63 מערכת מנהלים

 PVC שולחן ראשי + משטח עבודה
כולל ארונית ושלוחת מגירות ניידת
וונגה/לבן, מידות: 200x90x76 ס״מ

55

160x80x200 ס״מ
180x80x200 ס״מ
200x80x200 ס״מ



ריהוט הייטק 9
מערכת מזכירה יוקרתית 

עשויה מלמין + קושרת 
לבן נקי/אפור מולבן + אפור 

כהה/דובדבן + לבן

TREND מערכת יוקרתית

מידות שולחן:
160x80 ס״מ

מידות שולחן:
180x80 ס״מ

מידות שולחן:
200x90 ס״מ

שלוחה רתומה
70x50x75H ס״מ

עמדת עבודה משולבת יוקרתית 
עשוייה מלמין, שולחן עבודה

+ קושרת, רגל מתכת 
מעוצבת, 

צבעים: לבן נקי/
אפור מולבן + לבן

LOTUS מערכת יוקרתית
עמדת קבלה יוקרתית עשוייה מלמין

לבן + אפור מולבן/חום + אפור כהה
180x65x100H :מידות

עמדת קבלה יוקרתית

מערכת ריהוט יוקרתית עשויה מלמין

LIBRA מערכת יוקרתית

שולחן מנהל + קושרת
200x90x73H ס״מ

שידה 4 דלתות
200x45x83H ס״מ

מידות שולחן עבודה:
140x80 ס״מ

שידה 4 דלתות רגל מתכת מעוצבת
45x180x85H ס״מ

מידות שולחן עבודה:
160x80 ס״מ

מידות שולחן עבודה:
180x80 ס״מ

מידות שולחן עבודה:
200x90 ס״מ

סט 3 מגירות + נעילה מרכזית



57

מערכת מנהל עשוייה מלמין, שולחן מנהל 180 ס״מ + שלוחה עם דלת הזזה צד ימין/
שמאל לבחירה, שידה 4 דלתות מידות: 44x83Hx200 ס״מ, לבן נקי/אפור מולבן + לבן

EKSEN מערכת יוקרתית

3 מגירות מלמין 
+ נעילה מרכזית + גלגלים

ולנטינו - מערכת מגירות

ולנטינו - ארונות עץ

עץ בשילוב זכוכית

צבעים: לבן נקי/אפור מולבן + לבן/אלון בשילוב לבן
גבוה, נמוך, בינוני



10אביזרים נלווים
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ארגז מגירות נייד
סט מגירות נייד 
צבע לפי בחירה 

לא כולל כרית מרופדת

רגל דגם 13601
סט רגליים נפתחות לשולחן. בסיס משופע, 

פתיחה 180-120 ס״מ. צבע אלומיניום/לבן
רוחב 80, 70, 60 ס״מ

רגל חשמלית לשולחן
רגל חשמלית מתכווננת עם פתיחה כפולה. 

רוחב 190-120 ס״מ, גובה 110-68 ס״מ
*לא כולל פלטה עליונה

חדש 
בקרוב!



בתי חולים 
ובתי אבות
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פגסוסכסא סבתא

עגלת אחות 303עגלת אחות 302

מוט אינפוזיה 305

עגלת רופא 301

11
כסא סבא

כסא עץ, מושב רחב 
ומחוזק, דמוי עור, 

צבע לבחירה

כסא עץ, מושב רחב 
דמוי עור, צבע לבחירה

כורסת מיטה נפתחת. דמוי עור שחור. גלגלים



אביזרים משלימים

כדיםמספרה

מיטת שיזוף

שונות

מעמד לכונן על גלגליםמעמד לטאבלט

רוזטה כד מעוצב פיברגלאסבת-שבע כד פיברגלאס מעוצבמספרה 3531

פסיפיק מיטת שיזוף ושולחן צד אושן

הדום רגלים מתכת

הדום רגלים מתכוונן

 69*41*41
 90*41*41 

פלסטיק מחוזק פיברגלאס ציפוי בד נושם. 
צבעים: שחור, לבן

צבעים: שחור, 
אדום, לבן
90*47*47
70*36*36

60

1213

חדש! חדש!



מערכות

75*80*160
75*90*180

סט מנהל דגם 220 במידות 160* 80ס˝מ כולל שלוחה ללא ארגז מגירות

מערכת מנהל דגם 220 במידות 160*80 ס˝מ כולל שלוחה וארגז מגירות

מערכת מנהל דגם 220 במדית 180*90 ס˝מ כולל שלוחה וארגז מגירות

מערכת מנהל דגם 220 במידות 200*100 כולל שלוחה וארגז מגירות

מערכת מנהל דגם 220 במידות 160*80 ס˝מ כולל שלוחה וארגז מגירות - לבן ופלטה זכוכית – חדש!!

מערכת מנהל דגם 220 במדית 180*90 ס˝מ כולל שלוחה וארגז מגירות - לבן ופלטה זכוכית – חדש!!

מערכת מנהל דגם 220 במידות 200*100 ס˝מ כולל שלוחה וארגז מגירות - לבן ופלטה זכוכית – חדש!!

מערכת מנהל דגם 3223 גל עם רגלי ירח במידות 180*80 ס˝מ שלוחה רתומה וארגז מגירות קבוע

מערכת מנהל דגם 3223 גל עם רגלי ירח במידות 160*80 ס˝מ שלוחה רתומה וארגז מגירות קבוע

שולחן ארגונומי דגם 3223 גל עם רגלי ירח במידות 140*70 ס˝מ

שולחן ארגונומי דגם 3223 גל עם רגלי ירח במידות 140*70 ס˝מ כולל ארגז מגירות

 למערכת מנהל עם שתי רגליים 80T*180שלוחה 

 למערכת מנהל עם שתי רגליים 80T*160שלוחה 

שולחן ישיבות דגם 510 במידות 240*122 ס˝מ

ארון מנהל דגם 183 במידות 210*40*80 ס˝מ עם דלתות עץ תחתון וזכוכית עליון

ארון מנהל דגם 183 במידות 210*40*80 ס˝מ עם דלתות עץ תחתון וזכוכית עליון, צבעים: לבן או שחור

ארון מנהל דגם 4006 במידות 160*45*90 ס˝מ 

ארון מנהל דגם 4006 במידות 160*45*90 ס˝מ – בצבעים: לבן או שחור

13
פלטה צבע עץ אלון 

שלד מתכת לבן

מיכאל מערכת מנהל

חדש!



רגליים 14

62

רוחב 120 ס״מ

רוחב 160 ס״מ

DS78 רגל מתקפלת לשולחן אירועים
אפור/לבן

DS78 רגל מתקפלת לשולחן אירועים
אפור/לבן

111-7802-115

111-7802-160
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69*60

69*60

69*60

69*60

69*60 לבן

105*60

69*80*60

כסוף

42 Ø

ניקל

42 Ø

50 Ø

50 Ø
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111-37022
-70-4

111-37023
-70-4

111-37022
-80-4

111-37023
-80-4

רוחב 
60 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
70 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
80 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
70 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
70 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
80 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
80 ס"מ 
אלומיניום

רוחב 
70 ס"מ 

לבן

רוחב 
80 ס"מ 

לבן

111-37016
-60-4

111-37016
-70-4

111-37016
-80-4

111-37016
-60-8

111-37016
-70-8

111-37016
-80-8

חדש

חדש

חדש

חדש

זוג רגליים לשולחן הראל

זוג רגל ספרדית פתוחה

זוג רגל ספרדית סגורה

רוחב 
60 ס"מ 

לבן



רוחב 60 ס"מרגל הדס - אפור לבן

רוחב 60 ס"מרגל הדס - נירוסטה

רוחב 70 ס"מרגל הדס - נירוסטה

רוחב 80 ס"מרגל הדס - נירוסטה

רוחב 70 ס"מרגל הדס - אפור לבן

רוחב 80 ס"מרגל הדס - אפור לבן

רגל מיה +קושרת  

רגל מיה +קושרת  

רגל מיה +קושרת  

60 ס"מ  

70 ס"מ  

80 ס"מ  

רגליים14
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